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چکیده
تحلیل انتقادی گفتمان فرکالف روشی برای شفافساز ی ایدئولوژ ی گفتمان قدرت ،در امور سیاسی ـ اجتماعی است
و با استفاده از ابزارهای زبانشناسی و توصیفی میتواند در بسیاری از علوم از جمله دانشهای حدیثی کارآمد باشد .از
آنجا که نیازها و راهکارها در علوم گوناگون متفاوت است ،بومیسازی برخی مبانی تحلیل انتقادی گفتمان که اثر مستقیمی
بر ابزارهای تحلیل دارد ،الزامی مینماید .برای نمونه ،از آنجا که تحلیل گفتمان برای مسائل روز طراحی شده است ،تحلیل
گر از گفتمان موجود جامعه در زمان خو یش آ گاه است و نیازی به کشف آن نخواهد داشت .امکانی که در بادی امر برای
پژوهشگر متون حدیثی به سبب قرنها فاصله ،میسر نخواهد بود .بنابراین پژوهش حاضر با گز ینش روشهایی چون
شناسایی دال مرکزی ،استخراج پیشانگاره ،مطالعه همزمانی پو یا ،کشف همنشین و جانشینها و اطالع کهنه و نو،
راهکارهایی برای شناسایی گفتمان ارائه کرده است و همزمان به بررسی امکان بهرهگیری از مواردی چون زبان گفتاری،
مفهوم انتقادی و مطالعات تار یخی در تحلیل متون حدیثی میپردازد.
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 -1مقدمه
با ورود نظریات فرهنگی مدرن ،واژه «زبان» به دلیل عدم کارآیی الزم جای خود را به مفهوم «گفتمان» سپرد
(خوراسگانی و خوشآمدی ،1390 ،ص .)119نورمن فرکالف 1گفتمان را «زبان به مثابه عمل اجتماعی» معرفی
میکند (مک دانل ،1380 ،ص .)22در حقیقت تحلیل انتقادی گفتمان روشی است که برای زمان حال و
حوادث روز تعریف شده است .معموال تحلیلگران از این روش برای بررسیگفتمانهایی مانند حوادث سیاسی
و اجتماعی استفاده میکنند .تحلیلگر گفتمان با آگاهی از گفتمان جامعه به عنوان دانشی پیشزمینهای ،به سراغ
متن یا گفتار میرود .گفتمانهای موجود را درون متن مییابد و به تشخیص و موشکافی ایدئولوژیهای متن
پرداخته و آن را تحلیل و در برخی موارد نقد میکند (ر.ك :پاکتچی ،1393 ،جلسه  .)3دیدگاه فرکالف نیز مانند
بقیه تحلیلهای انتقادی گفتمان از این قاعده مستثنا نیست؛ اگرچه توجه به جنبههای توصیفی و زبانی در این
تحلیل بیش از تحلیلهای دیگر به چشم میخورد.
زمانیکه پژوهشگر دینی به دنبال یافتن روش تحلیل گفتمانی برای متن خاص خود میرود ،با انبوهی از
کتابها و روشهای گوناگون مواجه میشود ،که هرکدام دارای مبانی و یژه خود است .در اولین نتیجهگیری،
پژوهشگر دینی مبانی تحلیلهای گفتمان را مغایر با معارف و مبانی دینی میپندارد.
مبانی تحلیل انتقادی گفتمان به دو دسته مفروضات فلسفی و الگوهای نظری تقسیم میشود (یورگنسن و
فلیپس ،1389 ،ص .)21مفروضات فلسفی ،مفاهیمی هستند که در باب فلسفه وجودی این علم به کار میرود
و عمال به روش تحلیل گفتمان بیربط مینمایند .در حقیقت آغازگر این مباحث ،فیلسوف پستمدرن فرانسوی
به نام میشل فوکو 2است که معتقد بود حقیقتی وجود ندارد و یا هر علمی نسبی است و قطعیت در علوم بیمعنا
است .او با توجه به وجود این تفکر ،مخالف روش و دستگاه و نظام انتقادی بود (ر.ك :بشیر ،1397 ،صص-80
 83و صص)121-117؛ ولی علیرغم آن ،تحلیل گفتمان وارد حوزه مطالعاتی و روشی شد .بر اساس این مبنا،
فلسفه تحلیل گفتمان را میتوان از روش آن جدا کرد؛ چرا که این دو علم به دنبال یکدیگر نیستند ،اما کتابهای
تحلیل گفتمان عمدتا با مبانی فلسفی آغاز میشود و پژوهشگر را با این فرض که تحلیل گفتمان نمیتواند
روشی مناسب برای تحلیلهای دینی باشد ،مواجه میسازند که این مبانی نیازمند بررسی گستردهتر در مجال
دیگری است .اگرچه برخی اندیشمندان حوزه دینی به پاسخدهی پرسشهایی از قبیل سیالیت حقیقت و نسبی
بودن آن پرداختند (ر.ک :بشیر ،1397 ،صص .)132-99
هر روش گفتمانی دارای یک الگوی نظری خاصی است که ممکن است متناسب با تحلیل متون و یژهای
ساخته شده باشد و با برخی متون همخوانی نداشته باشد ،بنابراین ،تحلیلگر متون حدیثی ابتدا باید مبانی روش
مورد نظر خو یش را بشناسد تا در صورت امکان ،به حذف ،اصالح یا بومیسازی مبانی آن بپردازد.
1. Norman Fairclough.
2. Michel Foucault.
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تحلیل انتقادی گفتمان فرکالف دو چیز را مقدمه و مبنای کار خود میداند :رخداد ارتباطی1و نظم گفتمانی.2
او در «نظم گفتمانی» ،متن را به دو نوع گفتمانی و غیر گفتمانی تقسیم میکند و آشنایی با گفتمان متن را پیش
زمینه تحلیل آن قرار میدهد .بنابراین ،با توجه به این شناخت به سراغ متن رفته و ایدئولوژیهای متن را استخراج
میکند ( )Fairclough, 1995, pp. 56-66بحران پذیرش این روش از همین نقطه آغاز میشود ،زیرا
پژوهشگر علوم دینی در اکثر مواقع از گفتمان متن آگاه نیست تا راهی برای اکتشاف ایدئولوژی بیابد.
بسیاری از روایات دینی ،اصطالحا احادیثی گفتمانی نیستند .به این معنا که فارغ از بحث شرایط و یژهای که
در آن ساخته شده یا بافت موقعیت خاص خود و یا ایدئولوژیهای پنهان ،فقط به بیان معارفی کلی و قطعی از
جانب خداوند میپردازند .این مطلب به آن معنا نیست که منشأ دستور ،نهی و یا ارشاد درون متن حدیث،
بستری گفتمانی ندارد ،بلکه این متن است که فارغ از بار ایدئولوژ یك بیان شده است .بنابراین ،روایاتی نیز وجود
دارند که متن آنها دارای قطبیسازیها و ایدئولوژیهای پنهان است که در این صورت ،گاهی شناخت بافت
موقعیتی و گفتمانی آنها ،برای رسیدن به فهمی صحیح ،الزامی مینماید .در نتیجه ،در کنار روشهای سنتی،
جدید و میانرشتهای فقه الحدیث ،میتوان با بومیسازی الگوهای نظری تحلیل گفتمان ،تا حدودی از این
روش برای شناخت برخی احادیث گفتمانی سود جست.
الگوهای نظری تحلیل گفتمان ،در بسیاری از مواقع با اطالعات و موقعیت ما در مورد احادیث ،مغایر
است .به طور مثال ،تحلیل گفتمان از روش «مطالعه همزمانی» سود میجو ید در حالی که تحلیلگر متون
روایی ،گفتمان متن را نمیشناسد و با وجود قرنها فاصله بین مخاطب و زمان صدور روایت ،انتخاب «مطالعه
همزمانی» برای او ،مساوی با نقص در تحلیل خواهد بود و همسو با آن ،امکان مطالعه درزمانی نیز بسیار دشوار
مینماید.
اولین اشکالی که در پی عدمآشنایی با گفتمان متن رخ میدهد ،اقبال بسیار زیاد تحلیلگران متون حدیثی،
به تاریخ برای حل این نقیصه میباشد؛ اما باید دانست که هیچ روشگفتمانی ،ابزاری با عنوان «مراجعه به
تاریخ» ندارد .حتی برخی تحلیلگران گفتمان با ورود تاریخ به این روش مخالفند؛ چنانکه در بسیاری از مواقع
تحلیل گفتمان به تصحیح تاریخ میپردازد .این درحالی است که پژوهشگر دینی برای فهم و تحلیلگفتمان
بسیاری از روایات ،ناگز یر از مراجعه به تاریخ است.
از دیگر تفاوتهای موجود در مبانی این دو علم ،گفتاری بودن متون تحلیل گفتمان است .این متون از
لحاظ آوایی نیز بررسی میشوند .بنابراین ،همه حالتها و ایماها و اشارهها ،زمان و مکان برای شناخت گفتمان
مفید فایده است؛ اما آنچه از ظاهر متون حدیثی نمودار میشود ،نوشتاری بودن آنها و فقدان هرگونه عالئم آوایی
و نیز در اکثر مواقع عدم آگاهی از زمان و مکان صدور روایت است.

1. communictive event.
2. order of discourse.
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ابزارهای تحلیل انتقادی گفتمان ،بسیار بیشتر و کارآمدتر از ابزارهای تحلیل توصیفی گفتمان 1است .در این
شکل از تحلیل ،پژوهشگر دینی میتواند به شناخت ایدئولوژیها بپردازد و به حل بسیاری از اغماضات و پنهان
کاریها دست بزند؛ اما مبحث «انتقادی بودن» در این شکل از تحلیل ،مشکلآفرین خواهد بود؛ چرا که تحلیل
گر گفتمان به جهت تغییر و تصحیح جامعه به نقد ایدئولوژیها و پنهانکاریها میپردازد؛ درحالیکه پژوهشگر
متون حدیثی نمیتواند از این منظر به تغییر جامعهای که قرنها پیش وجود داشته دست بزند .بنابراین ،نمیتواند
به این معنا ،انتقادی از بافت موقعیتی روایت داشته باشد.
پژوهش حاضر به دنبال تبیین این تفاوتها و ارائه راهکارهایی برای برونرفت از چالشهای ناظر به تفاوت
های مبانی نظری تحلیل گفتمان و مبانی نظری علوم دینی و نیز اثبات امکان کاربست این روش برای تحلیل
برخی احادیث با محوریت گفتمانی میباشد .ازاینرو ،این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است:
چگونه می توان گفتمانهای ناشناخته درون متون حدیثی را استخراج کرد و آنها را شناخت؟
سؤاالت فرعی نیز از این قرار خواهد بود -1 :تاریخ تا چه اندازه میتواند به تحلیلگفتمان دینی کمک کند؟
آیا راهی برای ورود تاریخ به تحلیلگفتمان وجود دارد؟  -2در صورت ناکارآمدی الگوی مطالعه همزمانی در
شناخت گفتمانهای متون حدیثی ،آیا پژوهشگر باید مطالعهای درزمانی داشته باشد؟ در غیر این صورت ،چه
راهحلهایی برای مطالعه متون وجود دارد؟  -3متون حدیثی از نوع متون گفتاری هستند یا نوشتاری؟ و در
صورت عدم مطابقت با روش تحلیلگفتمان چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟  -4چه روشی برای تحلیل
متون حدیثی مناسب است؟ آیا تنها میتوان از روش توصیفی در تحلیل متون حدیثی بهره برد؟ در غیر این
صورت مفهوم «انتقادی» در تحلیل این متون چه نقشی خواهد داشت؟
برای پیشینه این مبحث میتوان به مقاله «گفتمانکاوی و کاربست آن در متون روایی» اشاره کرد .نو یسنده
در این مقاله به تعریف پیشینه گفتمان و نیز فرآیند و مؤلفههای آن میپردازد و ضمن اشاره به روش ترسیم شبکه
معنایی گفتمان در روایات ،مؤلفههای مفیدفایده را برای مخاطب توصیف میکند .منابع دیگری نیز وجود دارند
که بر اساس تحلیلگفتمان دینی نگاشته شدهاند؛ شاید بهترین منابع در این زمینه دو کتاب «کاربرد تحلیل
گفتمان در فهم منابع دینی» و «تحلیل گفتمان دینی ،مبانی نظری» از حسن بشیر باشد .کتاب اول در پی اثبات
این ادعا است که روش تحلیل گفتمان عالوه بر مباحث نظری در بعد عملی نیز برای منابع دینی کارایی دارد؛
بنابراین ،به بازسازی این روش و تعریف روش ابداعی خود یعنی «روش پدام» میپردازد .کتاب دوم نیز با مبنا
قرار دادن روش عملیاتی تحلیلگفتمان (پدام) سعی میکند ،دیدگاهی نظری و روشی متفاوتی با آنچه در ادبیات
غربی است ارائه دهد و به اشکاالتی که مبانی فلسفی تحلیل گفتمانهای مختلف ایجاد کردهاند پاسخ میدهد.
منبع دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،کارگاهی با عنوان «کاربرد تحلیل گفتمان در مطالعات قرآن و حدیث»
 .1تحلیل توصیفی گفتمان تحلیلی است که دیدی ساختارگرایانه به متن دارد و با استفاده از روشهای متداول در زبانشناسی
توصیفی (کاربردشناسی) و کاربرد آنها در سطح فراجمله سعی در یافتن معنا دارد (ر.ک :عضدانلو ،1380 ،صص.)50-35
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میباشد که به کوشش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط احمد پاکتچی تشکیل شده است.
رسالههای دکتری و پایاننامههای کارشناسیارشد نیز در این زمینه وجود دارد که نزدیکترین آنها به موضوع
مورد بحث ،رساله یونس دهقانی فارسانی با عنوان «نقش گفتمان در فهم روایات افضل االعمال انتظار الفرج» و
پایاننامههای کارشناسیارشد محمد نصراوی با عنوان «بازسازی گفتمان پیامبر در صحیفه سجادیه» و سمیه
حمیدی با عنوان «تحلیل گفتمان سخنان امامحسین(ع)» است .البته ،این پایان نامهها برعکس این مقاله ،تمرکز
زیادی روی مباحث توصیفی ندارند و بیشتر به جنبههای تفسیری و تبیینی تحلیل گفتمان میپردازند.
پژوهشهای دیگری نیز وجود دارد که روشهای تحلیلگفتمان را با مطالعات دینی در تعارض مییابند ،مانند:
«ارزیابی الگوی تحلیل میشل فوکو در مطالعات دینی» از الهام نصیرپور ،یکی از این منابع است که روش رد
شده توسط ایشان ،از نظر مبانی تفاوت زیادی با روش مورد نظر ما دارد.
پژوهش حاضر از جهت بازتعریف مبانی تحلیلگفتمان در مطالعات دینی و سعی در استفاده از ابزارهای
این روش ،متفاوت و دارای نوآوری است .روش نگارنده ترکیبی از روش تحلیلی-توصیفی خواهد بود .ساختار
مقاله به پنج بخش تقسیم میشود و در هربخش به یکی از سؤاالت و مبانی تحلیل گفتمان پرداخته میشود.

 -2نوع متون حدیثی و کیفیت تطابق آن با روش تحلیل گفتمان
در گفتمان پیامی مرتبا در حال رفت و برگشت است که بر گفتوگو یی دو جانبه تأکید دارد ،اما ورود این
روش به علوم دیگر ،گفتمانشناسان را به درگیری در باب پذیرش یا عدم پذیرش متون نوشتاری در این حیطه
کشانده است (میرفخرایی ،1383 ،ص .)18اهتمام بر این مسئله از آن روست که متون گفتاری با متون نوشتاری
دارای تفاوتهای محسوسی از جمله حضور زبان بدن در متون گفتاری و پیام یک جانبه در متون نوشتاری است
(برایان پالتریچ ،1395 ،ص . )31اگر و یژگی بارز متون گفتاری را تعامل طرفین گفتوگو بدانیم ،باید دانست
که متون نوشتاری نیز تعاملی میان نو یسنده و چندین خواننده است .بنابراین ،از لحاظ تعاملی ،تفاوتی میان متون
روایی و غیر روایی نیست (پورابراهیم ،1394 ،ص .)67از نگاهی دیگر نیز در نگارش متن ،نو یسنده میتواند با
توجه به واکنشهایی که از خواننده تصور میکند ،تعامل را به رمز زبان درآورد ( Widdowson, H, G. 1979.
به نقل از :ضیاءحسینی ،1391 ،ص.)48
سؤالی که بوجود میآید این است که آیا متون حدیثی متون شفاهی و گفتاری هستند یا نوشتاری؟ و با وجود
تفاوتهای متون حدیثی با سایر متون ،آیا در صورت نوشتاری بودن همان کارایی را دارد یا خیر؟ در پاسخ
حدیث را میتوان از نظر مخاطب به دو دسته تقسیم کرد:
الف) مخاطبی که پیامبر (ص) یا امام (ع) در زمان ایراد سخن دارد :در این صورت اگر مخاطب حدیث را
مخاطب درجه اول فرض کنیم ،متن ما یک متن گفتاری است.
ب) مخاطب پیامبر (ص) یا ائمه (ع) در زمانهای دیگر :در این صورت با یک متن نوشتاری مواجه
هستیم ،اما این متن نوشتاری با متن نوشتاری مصطلح در تحلیل گفتمان متفاوت است .متون نوشتاری که از
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آنها سخن گفته میشود ،متونی هستند که مؤلف دارند که با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی دست به انتخاب
واژگان و جمالت و نوشتن اثر میزند ،اما در متن احادیث این اتفاق نمیافتد.
ج) متون مکتوبی که توسط پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به رشته تحریر درآمدهاند ،مانند مکاتیب الرسول
(ص) و نامههای مندرج در نهجالبالغه.
معموال همه متون شنیداری و گفتاری ،در ابتدا دارای صورتی نانوشته و حضوری هستند؛ ولی تحلیلگر
گفتمان در اولین گام ،به کتابت آن میپردازد .در روایات هم دقیقا همین اتفاق افتاده است .دو یا چند نفر با هم
گفتوگو یا تعاملی دارند و یکی از شنوندگان به بازگو یی و یا کتابت آن میپردازد .در بسیاری از روایات ،راوی
حدیث حتی به حرکات بدن ،اشارات ،مکثها و سکوتها و حتی ،به توصیف مکان و زمان نیز اشاره میکند .به
ْ ُ َ َ
عنوان نمونه در روایت ذیل به توصیف شیوه خنده و شدت گریه امام جواد (ع) پرداخته میشودُ « :ج ِعلت ِفداك
َُ ْ ُ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
ََ ُ ََ َ
ْ ُ َ َ َْ َ
احکا .......فقلت ل ُه ُج ِعلت ِفداك أنت
ِإنی أخاف علیك ِفی هذا الوج ِه ف ِإلی م ِن اْلمر بعدك فکر ِبوج ِه ِه ِإل َّی ض ِ
َ َْ
َ َ
ُ ْ َ َ َ ََ َ
َ
ْ َ َّ ْ
َ َ َ َ
خ ِار ٌج ف ِإلی َم ْن َهذا اْل ْم ُر ِم ْن َب ْع ِدك ف َبکی ح َّتی اخضلت ِل ْحی ُت ُه ث َّم ال َتفت ِإلی فقال( »...کلینی ،1407 ،ج،1
ص .)323در حقیقت توصیف اشک ریختن امام جواد (ع) ،به گونهای که محاسن ایشان را تر کرده است ،نوعی
توصیف برای تجسم حالت ایشان دارد.
در روایت دیگری نیز به توصیف زمان «ایام تشریق» و مکان «مسجد الخیف» و دلیل ایراد سخنان
ُ َّ
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جاء ن ْص ُر الل ِه َو الف ْت ُح ،فقال َر ُسول الل ِه (ص) :ن ِعیت
التش ِری ِق أن َزل الل ُهِ :إذا
آخر ی ٍوم ِمن أی ِام
میپردازد« :فلما کان ِ
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َُّ
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إ َل َّی َن ْفسیُ .ث َّم َن َادی َّ
الصال َة َج ِام َعة ِفی َم ْس ِج ِد الخی ِف فاجتمع الناس فح ِمد الله و أثنی علی ِه ثم قال :نصر الله
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امرأ س ِمع مقال ِتی فوعاها و بلغها من لم یسمعها( »...قمی ،1404 ،ج ،1ص .)170در روایت دیگری راوی با
َ
توصیف حاالت خود و مردم و نیز توصیف صحنه و احساس امام (ع) ،سعی در نشان دادن شدت امر دارد« :ع ْن
السوق إ ْذ َسم ْع ُت ُم َنادیا ُی َنادی َّ
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فس ِمعته یقول ( »... :ثقفی ،1410 ،ج ،2ص.)335
بنابراین ،با این نگاه ،احادیثی به زبان گفتاری وجود دارد ،اما ممکن است تمام و یژگیهای تام زبان گفتاری
را نداشته باشند؛ مثال میتوانند شامل یک سخنرانی یکسو یه یا یکخطابه بدون تعامل رفتوبرگشتی باشند یا
در آنها خبری از توصیف صحنه و حرکات و عکسالعملها نباشد؛ اما به هر حال ،یک زبان شفاهی به نظر می
رسند .با این وجود ،متون دینی هنوز هم در بسیاری از مواقع فاقد بافت موقعیتی است ،درحالیکه میتوان گفت
اصلیترین دلیل انتخاب زبان گفتاری برای تحلیل گفتمان از سوی تحلیلگران ،وجود بافت در متون گفتاری
باشد .طبیعی است که گذر زمان ،باعث دوری از بافت فرهنگی و اجتماعی شده باشد .بنابراین ،اگرچه زبان
روایات ،زبانی گفتاری است ،اما با چالشی برابر با چالش زبان نوشتاری روبروست .در هر صورت تحلیل
انتقادی گفتمان با رو یکرد نقشگرا ،امکان تحلیل متون نوشتاری را نیز جایز میداند.
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 -3ارائه برخی ابزارهای کشف گفتمان متن
در دیدگاه فرکالف برای هرگونه تحلیل ،دو جنبه رخداد ارتباطی و نظم گفتمانی باید مورد توجه قرار گیرد.
رخداد ارتباطی هر قطعهای است که در فضای ارتباطی تولید میشود (.)Fairclough, 1995, pp56-66
بنابراین ،وجود یک متن (چه شفاهی و چه کتبی) برای آغاز تحلیل الزامی است؛ اما چالش اصلی در تحلیل
متون حدیثی جنبه نظم گفتمانی است .در حقیقت نظم گفتمانی شامل اطالعاتی است که تحلیلگر باید به
صورت پیشنیاز از متن داشته باشد؛ یعنی اینکه به طور مثال ،متن چه نهاد و حوزه اجتماعی را دربرمیگیرد؟
گفتمانهای رقیب در این حوزه چه گفتمانهایی هستند؟ با هم چه نسبتی دارند؟ کدام بخش از متن گفتمانی و
کدام بخش از متن غیر گفتمانی است؟
روش فرکالف به تحلیلگر گفتمان کمک میکند که گفتمانی را که از قبل میشناسد درون متن بیابد ،اما این
صاحبنظر برای شناخت گفتمانی که تحلیلگر نمیشناسد ،طرح و روشی ارائه نمیدهد .با عنایت بر این مطلب
تحلیل گفتمان نمیتواند روشی مناسب برای متونی باشد که گفتمان در آنها ناشناخته است (ر.ک :پاکتچی،
 ،1393جلسه سوم) .به طور مثال ،نگارندگان به عنوان افرادی که در جامعه امروزی زیست میکنند ،میتوانند
بدون آنکه توضیح دهند که جامعه امروز بیش از دینگریزی و با عبور از آن به سمت دینستیزی در حرکت
است ،به تحلیل دینگریزی در جامعه بپردازند؛ چراکه تحلیلگر دینی امروز ،از اتفاقات دینی جامعه آگاه است،
اما به طور مثال ،نمیتواند درک کند که چرا برای توصیف برخی غفلتها ،قرآن و یا روایات از حضور مؤثر
شیطان سخن میگو ید و شیطان را داراي تأثیر در لغزش و زمینخوردن رباخوار توصیف میکند؛ بیآنکه از قرائن
بهره بگیرد .در روایتی از این قبیل ،شیطان شخص مؤثری در قضا شدن نماز فرد ساهی معرفی میشود به گونهای
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که روایت دلیل عدم قیام فرد برای نماز صبح را بول شیطان در گوش او توصیف میکند« :ع ْن أ ِبی َج ْعف ٍر (ع) قال:
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الصال ِة قال ل ُه لی َست َساع ُتك ث َّم َی ْس َتی ِقظ َم َّرة
الز َه ُاء ف ِإذا ْاس َتیقظ ال َع ْبد َو أ َر َاد ال ِقی َام ِإلی
ِإن ِللیل شیطانا یقال له
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أخ َری ف َیقول ل ْم َیأ ِن لك ف َما َی َزال کذ ِلك ُی ِز یل ُه َو َی ْح ِب ُس ُه ح َّتی َیطل َع الفج ُر ف ِإذا طل َع الفج ُر َبال ِفی أذ ِن ِه ث َّم ان َصاع
ََ َْ
َی ْم َص ُع ِبذن ِب ِه فخرا َو َی ِصی ُح» (برقی ،1371 ،ج ،1ص .)86در روایتی دیگر که در زمان وفات پیامبر (ص) صادر
شده و در آن زنان به شمارش صفات نیك پیامبر (ص) میپردازند ،حضرت فاطمه (س) ایشان را از آن بازداشته
و به دعا امر میکند .این درحالی است که نه گفتمان این عمل زنان مشخص و روشن است و نه گفتمان مقابله
َ ُ َْ ْ
َ َ َ ْ
َ
حضرت (س)؛ چنانکه در این روایت میخوانیم« :قال أ ِمی ُر ال ُم ْؤ ِم ِنی َن (ص)ُ :م ُروا أ َه ِالیک ْم ِبالق ْو ِل ال َح َسن ِع ْند
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َم ْو َت ُاک ْم َفإ َّن َفاط َم َة (س) َل َّما ُقب َض َأ ُب َ
الت ْعد َاد َو علیک َّن ِبالدع ِاء»
وها (ص) أ ْس َعدت َها َب َنات َه ِاش ٍم فقال ِت اترکن
ِ
ِ
ِ
(کلینی ،1407 ،ج ،3ص.)218
همسو با این رهیافت باید دانست که امروزه تحلیلگفتمان به بسیاری از علوم وارد شده است و دیگر تنها
متعلق به علومی مانند علوم سیاسی و زبانشناسی و امثال آن نیست .پس تحلیل گفتمانها ناچار خواهند بود که
از سطح گفتار و نوشتارهای بهروز و معاصر فراتر روند .بنابراین ،تحلیلگر گفتمان با گفتمانهایی مواجه میشود
که آنها را نمیشناسد.
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امروز در حدود  1400سال از متون روایی فاصله داریم و در موارد بسیاری از بافت جوامعی که روایات در
آن صادر شدهاند ،ناآگاه هستیم .متون حدیثی نیز ممکن است گفتمانی یا غیر گفتمانی (قطعی و کلی) باشند.
بنابراین ،مؤلفان به دستهبندی ذیل در باب متون حدیثی گفتمانی قائل است:
 )1گفتمانهایی که نمیشناسیم ،ولی در زندگی روزمره خود به عنوان یک اصل و ایدئولوژی به کار میبریم.
 )2گفتمانهایی که نمیشناسیم و امروزه در زندگی ما کاربردی ندارند .در حقیقت ،در پی یک اتفاق به
وجود آمده و پس از مدتی ،توسط گفتمانهای جدید از بین رفتهاند ،مانند قدیم و حادث بودن قرآن.
 )3گفتمانهایی که میشناسیم و آگاهانه از آنها در زندگی روزمره خود بهره میبریم ،مانند مهریه.
 )4گفتمانهایی را که میشناسیم ،ولی به مرور زمان از بین رفته و امروز کارایی ندارند و گفتمانهای دیگری
جای آنها را گرفتهاند ،مثل سیستم بردهداری (ر.ک :پاکتچی ،1393 ،جلسه.)3
با اهتمام بر این مطلب ،تحلیلگر متون دینی در اولین گام باید به دنبال راهکارهایی برای کشف گفتمان
درونمتن باشد .بنابراین ،نگارندگان بر این باورند که درون برخی علوم و نیز تحلیل گفتمانهای متفاوت ،اصول
و راهکارهایی همسو وجود دارد که میتوان با جمعبندی و الحاق آنها به تحلیلگفتمان منتخب 1و تغییر بخشی
از مبانی به روشها و مبانیکارآمد در این حیطه ،به شناخت نسبی برخی از گفتمانهای درون متون حدیثی
دست یافت .اگرچه این پژوهش ادعای تجمیع همه روشهای مفید فایده برای شناخت بهتر گفتمان متن را
ندارد ،اما در ذیل به ارائه دو گز ینه از این موارد خواهیم پرداخت:

-1-3پیدا کردن دال مرکزی
دال مرکزی ،2هسته کانونی هر گفتمان است که دالهای دیگر را به دور محور خود جمع میکند و از
فروپاشی گفتمان جلوگیری میکند (خلجی ،1386 ،ص .)54به تعبیری سادهتر ،دال مرکزی سخن و هدف
اصلی متن است که بقیه موضوعات برای تقو یت این دال به آن اضافه شدهاند .موضوع دال مرکزی ،نقطه کانونی
روش تحلیلگفتمان الکال و موفه 3با رو یکردی پساساختگرا است (سلطانی ،1383 ،ص .)156در بسیاری از
مواقع ،تحلیلگر میتواند با پیدا کردن دال مرکزی به گفتمان و نیز گفتمانهای رقیب آن دست یابد.

 .1بهطور مثال ،این پژوهش تحلیلگفتمان فرکالف را پایه اصلی تحلیل خود قرارداده است .بنابراین ،میتوان سطح دیگری را به
سطوح سهگانه فرکالف یعنی توصیف ،تفسیر و تبیین الحاق کرد و به مسأله کشف گفتمان ناشناخته پرداخت .در این بخش میتوان
از ابزار تحلیلهای گفتمان دیگر ،همسو با ابزارهای گفتمان فرکالف ،استفاده کرد تا تحلیل به نتایج بهتری منجر شود؛ البته ،ابزارهای
دیگری مانند شناخت موارد تقطیع متن هریس ،روش حل جدول (در علم تاریخ) ،بررسی انسجام و گسست درون متن (علم
کاربردشناسی) ،شناخت سیاق متن (علم اصول فقه) نیز میتواند به ما کمك کند؛ اگرچه دو ابزار یادشده در درون متن ،ابزارهای
کاربردیتری هستند.
2. Nodal paint.
3. Laclau & Mouffe.
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هر متن دارای شواهد و قرائنی است که به شکلی تلو یحی ،تحلیلگر را در شناخت دال مرکزی یاری میکند.
تکرار و تأکید برخی از این قرائن است ،اما ساختار اطالع که مربوط به بخش متنی نظریه نظام بنیاد مایکل
هلیدی 1میباشد ،یکی از بهترین راهها برای شناسایی دال مرکزی است .این ساختار که خود بخشی از تحلیل
گفتمان فرکالف است ،در پیداکردن متنهای نشاندار و اطالعات جدیدتر متون یاری میرساند (ر.ک :پاکتچی،
 ،1393جلسه )8و در بسیاری از مواقع پرده از گفتمانهای غالب و رقیب برمیدارد .بهطور مثال ،در این روش
گاه اطالع نو میتواند نشان از گفتمان جدیدی باشد و اطالع کهنه متن به شرح گفتمان غالب بپردازد یا در پیش
فرض اطالع نو  ،گفتمان غالبی پنهان باشد .البته ،برعکس این موارد نیز ممکن است .گاه به صرف شناخت
اطالع کهنه و نو با ترتیب گفتمانها آشنا نمیشو یم ،بلکه سیاق متن نیز در این زمینه به تحلیلگر کمک خواهد
کرد.
اطالع کهنه و اطالع نو ،اطالعی مخاطبمحور است ( .)Halliday, 1994, p.39مخاطب باید
اطالع کهنه را از نو تشخیص دهد ،چراکه تمامی اطالعها برای گو ینده کهنه است .اطالع کهنه اطالعی است که
مخاطب از آن آگاه است و اطالع نو اطالعی است که مخاطب با آن آشنا نیست و گو ینده این اطالع را به او ارائه
میدهد (برای آگاهی بیشتر بنگرید به :دبیرمقدم ،1369 ،ص .)41نویسندگان این پژوهش بر این باورند که
گفتمانها هم مانند خبرها ،اطالعاتی نو و کهنه هستند .برخی از گفتمانها کهنهتر هستند .معموال این گفتمان-
ها ،گفتمانهای غالبی هستند که گفتمانهای نو ،قصد منازعه و برکناری و جایگز ینی آنها را دارند تا خود را در
جایگاه گفتمان غالب بنشانند .بنابراین ،دقت در اطالعات کهنهای که به مخاطب حدیث عرضه میشود و او با
دانش پیشزمینهای خود آن را میشناسد ،در بسیاری از مواقع میتواند گو یای گفتمانی باشد که ایدئولوژی
نهادینه شده و هژمونی ثابت دارد2.

َ
برای مستدل شدن این ادعا و رهیافتهای ارائه شده به عنوان نمونه میتوان به روایت ذیل اشاره کرد« :ع ْن
َّ
ََ َ َ ََ
َّ
ٌ
َ َ ُ ُ
َ
َ ََ َ َ َ َ
َ َ َ
ُز َر َار َة قال :ک ْنت َج ِالسا ِع ْند أ ِبی ع ْب ِد الل ِه (ع) فدخل علی ِه َر ُجل َو َم َع ُه ْاب ٌن ل ُه فقال ل ُه أ ُبو ع ْب ِد الل ِه (ع)َ :ما ِتج َار ُة
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الت َنخ ُس .فقال أ ُبو ع ْب ِد الل ِه (ع) :ال تش َت ِری َّن شینا َو ال عیبا َو ِإذا اش َت َریت َرأسا فال ت ِر َی َّن ث َم َن ُه ِفی ِکف ِة
اب ِنك؟ فقال:
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ال ِمی َز ِان ف َما ِم ْن َرأ ٍس َرأی ث َمن ُه ِفی ِکف ِة ال ِمیز ِان فأفل َح َو ِإذا اشت َریت َرأسا فغی ِر ا ْس َم ُه َو أط ِع ْم ُه شیئا حلوا ِإذا َملکت ُه َو
َ َّ ْ َ َ
ت َصدق ع ْن ُه ِبأ ْر َب َع ِة َد َر ِاه َم»( 3کلیني ،1407 ،ج ،5ص.)212
1. Michael Halliday.

 .2البته این به این معنا نیست که اطالع کهنه همان گفتمان مغلوب و اطالع نو همان گفتمان غالب باشد؛ بلکه در بسیاری از مواقع
گفتمان مغلوب اطالع نو یی است که هنوز نتوانسته هژمونی الزم را به دست بیاورد و یا برعکس.
 .3ترجمه روایت :نزد امام صادق (ع) نشسته بودم که مردی همراه فرزندش بر امام وارد شد ،امام از مرد پرسید شغل پسرت چیست؟
مرد عرض کرد :خرید و فروش برده و حیوان .امام به او فرمود :موارد دارای عیب و ایراد را نخرید و اگر بردهای را خریدی مگذار
قیمت خود را در کفه ترازو ببیند .هیچ بردهای نیست که قیمتش را در ترازو ببیند و رستگار شود .وقتی بردهای خریدی اسمش را تغییر
بده و وقتی مالک او شدی برایش خوردنی شیرینی بده و چهار درهم برای او صدقه بده.
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«اذا اشتریت رأسا» و «اذا ملکته» در جمالت اطالع کهنه محسوب میشود؛ چراکه شخصی که شغل
َ
«تنخس= بردهفروشي» دارد در هر صورت به خرید و فروش برده و حیوان اقدام خواهد کرد ،اما جمالت «ال
َّ ْ
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َََْ
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َْ
َ
َ َ
ْ َ َ َ
َ ُ َ َ
تش َت ِر َّین شینا َو ال عیبا» و «ال ت ِر َی َّن ث َمن ُه ِفی ِکف ِة ال ِم َیز ِان» و « َما ِم ْن َرأ ٍس َرأی ث َمن ُه ِفی ِکف ِة ال ِمی َز ِان فأفل َح» و «غی ِر
َ َّ ْ َ ْ َ
َْ
َ ُْ
ْاس َم ُه َو أط ِع ْم ُه شیئا حلوا» و «ت َصدق عن ُه ِبأ ْر َب َع ِة َد َر ِاه َم» همه در حال اطالعرسانی خبر نو یی هستند .در این
صورت برای تشخیص نقطه کانونی جمله و نیز دال مرکزی باید نوترین جمله را مالک قرار داد که در این
َ
َ
أس» که در آن اطالع نو در ابتدای جمله آمده و نیز اسمیه بودن جمله آن را نشاندار
صورت ،جمله «فما ِمن ر ٍ
ساخته و تأکید موجود در مبتدای متنی و بینافردی ابتدای جمله یعنی «ف ،ما و من» به منظور پررنگسازی آن
صورت گرفته و «فافلح» با وجود مبتدای متنی ،بیشترین خبر نو را در جمله دارند کانون و تکیه حدیث هستند.
َْ
َ ُْ
َ َْ
همینطور جواب شرط « َو أط ِع ْم ُه شیئا حلوا» که بر شرط « ِإذا َملک َت ُه» مقدم شده ،سعی در پررنگسازی مفهوم
داشته است .در نتیجه ،به نظر میرسد با توجه به این شبکه معنایی و تأکیدهای صورت گرفته ،حدیث در پی
جداسازی آداب خرید و فروش انسانی از بهائم است و دال مرکزی به جزء آداب خرید برده انسانی ،متمرکز
است .با توجه به اطالعات نو یی که امام در باب این آداب منتقل میکند ،به نظر میرسد که در گفتمان قبلی
خرید و فروش برده همانند دابه انجام میشده و به احساسات انسانی برده توجهی نمیشده است که امام در مقام
آموزش و غلبه بر گفتمان پیشین ،برآمدهاند.

-2-3استخراج پیشانگاره
یکی از راههای یافتن گفتمان ناشناخته ،استخراج پیشانگاره 1متون است .به رابطه جمله با جملههایی که
پیشفرض آن قرار گرفتهاند ،پیشانگاره گفته میشود (  )Fauconnier, G. 2005, p.60به این معنا که
مخاطب از اطالعات یک جمله ،پی به مطالبی ببرد که مسلم ،فرض شده است .مثال در جمله الف) برادر مریم
دانشجو است ،ب) جمله مریم برادر دارد ،پیشانگاشته است (زربان ،1388 ،ص .)83پیشانگاشته روشی
برای کشف حقایق ناگفته در متن است (نك :صفوی ،1382 ،صصSaeed J, 1999, pp.97- /67-66
.)99
یکی از علوم دربردارنده مبحث پیشانگاره علم منطق است .این علم پیشانگاره را به سه دسته وجودی،
وقوعی و مقولهای تقسیم میکند (صفوی ،1382 ،ص .)68پیشانگاره وجودی ،پیشانگارهای معناشناسی
است که در مطلب قبلی به آن اشاره شد؛ اما پیشانگاره وقوعی یعنی اطالعی که مخاطب از جمله گو ینده
استنباط میکند و در همان جمله وجود دارد .پیشانگاره مقولهای نیز در معناشناسی زبان با عنوان استلزام
معنایی مطرح میشود (همان) .با توجه به شرایط بند پیشانگاری که در برخی موارد باعث نقض پیشانگاره
استخراجی مورد نظر تحلیلگر میشود ،معناشناسان سه رو یکرد را در باب پیشانگاره مطرح کردند که عبارتند
از :رو یکرد ترکیبی ،رو یکرد ابطالی ،رو یکرد روالی.
1. presupposition.
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در رو یکرد ترکیبی همه متن در نظر گرفته میشود و با توجه به خوانش همه مطالب و فهم آن ،پیشانگاره
مورد نظر حاصل میشود .اما پیشانگاره رو یکرد ابطالی با توجه به ساختهای دستوری صادر میشود.
بنابراین ،نباید معنای ضمنی مغایر با خودش داشته باشد .در رو یکرد روالی نیز پیشانگاره ما باید با جهان واقع
برابر باشد ،به این معنا که برای کشف و دستیابی به آن نباید از هیچ حدس و گمانی استفاده کنیم (
 ،Fauconnier, 1994, pp.84-85به نقل از زربان ،1388 ،ص .)81
به عنوان مثال به بخشی از پیشانگارههای حدیث «تنخس» اشاره میکنیم:
 پیشانگاره وقوعی :غالبا معامله در حضور رأسها انجام شده و آنها پول خرید خود را در کفه ترازو میبینند.
 پیشانگاره مقولهای (استلزامی) :رأسها اسم دارند یا رأسها اسم نامناسب دارند. پیشانگاره مقولهای (استلزامی) :رأسها خورد و خوراک نامناسبی دارند و غذای آنها تنها به جهت سیرکردن بوده و به عنوان هدیه ،محبت یا لطف و دوستی اطعام نمیشوند.
 پیشانگاره استلزامی :در صورت ملکیت ،اطعام برده بر عهده مالک است. پیشانگاره ترکیبی :خرید انسان در اسالم ،آداب و شرایطی دارد که از آداب خرید حیوان گستردهتر است.با استخراج پیشانگاره از متن ،تحلیلگر فرصت استفاده از دانشی پیشزمینهای را در تحلیل خود خواهد
داشت که به کشف گفتمان موجود کمک شایانی میکند.

-4جایگاه مطالعات تار یخی در تحلیل گفتمان حدیثی
در هر علمی که زبان در آن نقش دارد ،میتوان از روشهای تحلیل گفتمان بهره برد .با عنایت بر این مطلب
برای فهم تاریخ نیز میتوان از تحلیل گفتمان سود جست؛ اما ورود مطالعات تاریخی به تحلیلگفتمان به چند
صورت متصور است:
الف) استفاده از تحلیلگفتمان برای فهم بهتر تار یخ و متون تار یخی :تحلیلگران از تحلیلگفتمان به
عنوان ابزار و روشی برای مطالعه تاریخ استفاده میکنند .روش تحلیل گفتمان روث وداک 1از این نوع است .این
صاحبنظر معتقد به گفتمان تاریخی است .این گفتمان بر این باور است که هر اتفاقی که به وقوع پیوسته،
ارتباطی با اتفاقات گذشته یا اکنون دارد (قجری و نظری ،1392 ،ص .)99به زبانی سادهتر این روش همواره
تحلیل و تفسیر گفتمان را با بافت تاریخی ترکیب میکند (همان ،صص.)107-106
ب) استفاده از تار یخ برای بررسی گفتمان متن :برخی از نمونههای مورد مطالعه فرکالف نمونههای
تاریخیهستند ،اما مدلی که فرکالف از آن برای مطالعه تاریخ در روش خود استفاده میکند ،مطالعه همزمانی
است ،به این معنا که او برای بررسی گفتمان مورد نظر به مقطعی از تاریخ میرود و فقط آن گفتمان را بررسی می
1. wodak.
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کند و به نحوه شکلگیری آن در طول تاریخ و یا روند نابودی آن با گذشت زمان کاری ندارد (ر.ك :پاکتچی،
َّ
َ َ َ َْ ُْ
َ َ َ
 ،1393جلسه پنجم) .به طور مثال ،در مواجهه با روایتی چون «ع ْن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه (ع) قالْ :لن أش ِب َع َر ُجال ِم ْن
َ َ َ
ََ َ ْ ْ َُْ َ
ْ
َْ َ ُ َ َُ
ِإخ َو ِاني أح ُّب ِإل َّي ِم ْن أن أ ْدخل ُسوقک ْم َه ِذ ِه فأ ْب َتاع ِمن َها َرأسا فأع ِتقه» (برقی ،1371 ،ج ،2ص )394و روایتهای
مشابه بیشمار این مورد خاص که در دورهای از زمان ،سیر کردن شیعیان را برتر از آزاد کردن بردگان تلقی می
کرده است ،درحالیکه تا مدتی قبل از آن حتی آزاد کردن بردگان ،کفاره برخی از گناهان محسوب میشد.
تحلیلگر برای کشف علت تحول این واقعه به سمت تاریخ سوق مییابد و تاریخ در این رابطه دالیل مختلفی را
ارائه میدهد که میتواند به تحلیل کمك کند و از میان آن میتوان به رقابت بیش از حد ثروتمندان در کسب
ثواب از این طریق (گو یی که این تنها کار خیر موجود است و تحقیر شدن فقرا به خاطر عدم تمکن در حضور
خیران بوده) اشاره کرد؛ این در حالی است که بسیاری از بردگان ،از ابتدای عمر خود به بردگی مشغول بودند و
هرگز امکان تشکیل زندگی مستقلی نداشته و به واسطه بیتجریگی و بیاستعدادی (و یا زنان بیسرپرست) ،آزاد
شدن متعدد بردگان ،جامعه را به سمت فقر بیشتری کشانده و اوضاع را برای آنها بیش از پیش دشوار میساخت
(قربانی ،1366 ،ص .)212بنابراین ،تاریخ میتواند در مواقع مشابه ،تحلیلگر را به سمت فهم تعارضها و
تحولها بکشاند.
ج) استفاده از تار یخ برای کشف چیستی و تحوالت یك گفتمان :این مطالعه باید مطالعهای درزمانی
باشد و گذشت زمان در آن لحاظ شود ،یعنی اینکه یك گفتمان چگونه بوجود آمد ،چگونه شکل گرفت و
وضعیت باثباتی پیدا کرد و چگونه از بین رفت و یا امروزه چه تحوالتی یافته است .در تحلیل گفتمانهای
موجود ،این جابهجاییهای زمانی لحاظ نمیشود؛ چراکه تحلیل گفتمانی وجود ندارد که به جای مطالعه
معاصر و به روز ،به مطالعه گذشته بپردازد تا گفتمان در آن ناشناخته باشد و توسط تاریخ کشف یا تأیید شود
(همان) .به طور مثال ،بررسی سیستم بردهداری ،از زمان پیدایش ،پیش از اسالم ،در زمان اسالم ،بررسی وضع
احکام ،اعطای شخصیت انسانی به بردگان ،لغو تدریجی بردهداری در اسالم و از میان رفتن آن در طول زمان و
مطالعه دالیل هریك از آنها از طریق تاریخ میتواند مطالعهای درزمانی تلقی شود .این در حالی است که در
مطالعه قرآن و علوم حدیث ،پژوهشگر به دورههای مختلف تاریخی ورود میکند و در میان آن دورهها به دنبال
اطالعات میگردد .بنابراین ،او بدون مطالعه تاریخ نمیتواند از رو یکردها و سبک زندگی مردم باخبر باشد .اما
رجوع به تاریخ در حیطه احادیث ،برای پیداکردن گفتمان تعداد زیادی روایت که از موضوعات مختلف و در
نتیجه گفتمانهای مغایر شکل گرفته در این مجال کار بسیار دشواری است .با اینکه گفتمان با تاریخ سنخیتی
ندارد ،معموال مورخان برای تصحیح تاریخ از تحلیل گفتمان سود میجو یند .این گفتمان است که به تاریخ
کمک میکند تا خود را بازبینی کند ،اما تاریخ نمیتواند نتایجی قطعی در مورد گفتمانها ارائه دهد .عالوه بر
این ،موضوعات موجود در روایات در بسیاری از مواقع آن چنان ریز و جزئی هستند که مطمئنا هیچ مورخی در
این حد به بطن جامعه نفوذ نکرده تا اطالعات این چنینی در اختیار ما قرار دهد.
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زمانیکه یک حدیثپژوه به بررسی سبب صدور روایات یا بررسی مخاطبان مستقیم میپردازد ،از تاریخ
بهره میجو ید ،زیرا کار تاریخ شناسایی بافت اجتماعی است .اما کار تحلیل گفتمان با توجه به نظریه نقشگرایی
و نیز تحلیل انتقادی گفتمان ،نظامدهی به متن و مقولهبندی عناصر آن است .ازاینرو ،موضوع کار آن متن است.
پژوهشگر در این روش ،متن را میخواند و میپرسد :چرا این کلمات و این عبارات در اینجا انتخاب شده
است؟ به این معنا که تاریخ از بافت اجتماعی به سراغ متن میرود ،اما تحلیل گفتمان از متن برای شناسایی
بافت اجتماعی کمک میگیرد .بنابراین ،این دو علم ،مسیرهای مختلفی را طی میکنند و تحلیل گفتمان دینی از
تاریخ تا جایی بهره میگیرد که تحلیلگر را با محیط فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی قطعی آشنا کند.

-5شیوه مطالعه روایات در روش تحلیل گفتمان احادیث
پیش از سوسور 1اندیشمند ساختارگرا ،زبانشناسی بهصورت تاریخی ـ تطبیقی مطالعه میشد؛ به این معنا
که زبانشناس به مطالعه تفاوت زبانها در طول تاریخ میپرداخت ،اما سوسور نظریه جدیدی را وضع کرد .او
معتقد بود که میتوان زمان را ایستاده فرض کرد و بدون توجه به گذشت زمان ،آن را مورد مطالعه قرار داد .در
واقع او مطالعه زبان را به دو دسته همزمانی 2و درزمانی 3تقسیم میکرد (پاکتچی ،1392 ،ص.)222
مطالعه همزمانی به معنای نادیده گرفتن عامل زمان در تحلیل است .در این مطالعه لزومی به اشتراک زمانی
تحلیلگر و سوژه مورد مطالعه نیست ،بلکه همزمان فرض شدن پدیده برای مطالعه کافی است( .مشکوة الدینی،
 ،1376صص ،)78-76اما در صورت توجه پژوهشگر به جابهجاییهای زمان در یک تحلیل ،در حقیقت
مطالعه درزمانی نمود پیدا خواهد کرد (همانجا) .بهطورمثال ،مطالعه درزمانی کمک میکند تمام تغییرات واژه
ها را بررسی کنیم ،اما در بسیاری از مواقع این نوع مطالعه الزم نیست و در بسیاری از مواقع به علت تاریخ بسیار
طوالنی سوژه و یا اطالعات اندک ،امکان بررسی آن را بسیار دشوار میسازد.
مطالعه درزمانی به معنای مطالعه تاریخی نیست و این دو لزوما نسبت تساوی ندارند .به عنوان نمونه،
تحلیلگر ممکن است در زمان کنونی پژوهشی را در باب واقعه کربال انجام دهد و به جابهجایی زمانی توجهی
نکند؛ بلکه تنها به بررسی پدیده مورد نظر در همان مقطع خود بپردازد .بنابراین ،این یک مطالعه تاریخی خواهد
بود ،اما یک مطالعه درزمانی نیست .فرکالف نیز از این روش استفاده میکند؛ او در چندین مورد به مطالعه
تاریخی میپردازد ،ولی مطالعه تاریخی او همزمانی است (فرکالف ،1379 ،صص.)166-117
اندره مارتینه -1999( 4م )1908منتقدی است که به مخالفت با نظریه سوسور در این رابطه پرداخت .او
معتقد بود پدیدهها در حال حرکت هستند و نمیتوان آنها را ایستا تصور کرد .بنابراین ،مطالعه همزمانی مطالعه
1. Saussure.
2. Synchronic.
3. Diachronic.
4. Andre Martinet.
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ناقصی است .او همینطور سیر کردن در سراسر تاریخ برای پیداکردن سیر تحول یک پدیده را در بسیاری از
مواقع ناکارآمد توصیف کرد .وي به عرضه نظریه جدیدی با عنوان «مطالعه همزمانی پو یا» 1میپردازد (پاکتچی،
 ،1392صص.)224 -223
مطالعه «همزمانیپو یا» در پی اطالعاتی از یک دوره خاص میباشد و از تغییرات سوژه در دورههای
مختلف چیزی نمیداند و برای کشف گفتمان قبل و بعد ،تنها به تحقیق در باب یک مرحله قبل و یک مرحله
بعد اهتمام میورزد و ازجستوجو درباره سوژه در تمام دورهها صرفنظر میکند (همو ،صص .)227-226به
تعبیر دیگر از آنجاییکه وقتهها 2همواره حول دال مرکزی باقی نمیمانند و سعی میکنند خود را به گفتمان غالب
تبدیل کنند ،دارای سه وضعیت هستیم:
الف) وضعیت ماقبل :گفتمانگونه ضعیفی که حول دال مرکزی در گردش است و هنوز ثبات نیافته است.
ب) وضعیت شکلگرفته که در آن گفتمانگونه از حالت سستی خارج شده و ثبات یافته است.
ج) وضعیت مابعد که با گذشت زمان و کاسته شدن قدرت گفتمانگونهها از دال مرکزی جدا میشوند و این
به معنای این است که گفتمان جدیدی در حال شکلگیری است (همو ،صص.)229-226
اما برای به کارگیری مطالعه «همزمانی پو یا» در متون روایی باید راهکاری اندیشید؛ چراکه متونحدیثی
همانند یک کتاب ،یک سریال تلو یز یونی یا یک بحران در دوره تاریخی نیستند که بتوان وضعیت قبل و بعد آنها
را پس از جستوجو در تاریخ یافت .احادیث در بسیاری از مواقع تاریخگذاری دقیقی ندارند .به این معنا که
پژوهشگر در مواجهه با یک حدیث در بهترین حالت از صدور روایت در زمان یک امام خاص مطلع خواهد
شد .به طور مثال ،ما میتوانیم همه احادیث امام صادق (ع) را حول یک محور خاص جمعآوری کنیم؛ اما
ترتیب زمانی صدور روایات که شکلگیری و گاهی افول یک گفتمان را نشان میدهد ،در اکثر مواقع بسیار دشوار
خواهد بود .ازاینرو ،این پژوهش به ارائه دو روش پیشنهادی در این زمینه اقدام میکند:

 -1-5عرضه روایتهای مشابه بر متن
در هر روایت ،واژگان خاصی مورد استعمال قرار گرفتهاند که متأثر از بافت گفتمانی (اجتماعی ،سیاسی،
تاریخی ،فرهنگی) زمان و مکان خاص خود هستند .تحلیل انتقادی گفتمان به دنبال چرایی انتخاب واژگان برای
شناخت بافت موقعیتی صدور روایت میباشد .یکی از راهکارهایی که از دیرباز در پژوهشهای قرآن و حدیث
انجام میشد ،عرضه آیات و روایات بر آیات و روایات مشابه است .فقهالحدیث در این زمینه با مبحث خانواده
حدیثی ،پیشگام است (ر.ک :پاکتچی ،1392 ،صص .)313-311در این زمینه دو روش مطالعه وجود دارد:

1. Dynamic synehronic study.
 .2دالهایی که به طور نسبی و موقت ،حول دال مرکزی تثبیت شدهاند (الکال و موف ،2001 ،ص 112به نقل از شریعتی،1394 ،
ص.)32
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الف) پیدا کردن واژه یا عبارتهای یکسان در احادیث دیگر و توجه به جایگاه استفاده از این واژه یا عبارت
در روایات .به طور مثال ،ما در روایت «التنخس» از سه واژه کلیدی «نخاس»« ،رأس» و «فالح» که با دال
مرکزی در ارتباط مستقیم بود کمک گرفتیم و با جستوجوی این واژگان در روایات به چندین سؤال پاسخ
خواهیم داد که از جمله آنها این است که :در روایات به چه کسانی «نخاس» اطالق میشد؟ آیا در روایات همه
دورهها «نخاس» هم به معنای خرید و فروش برده و هم خرید و فروش حیوان است؟ آیا در روایات ،زمانی
وجود دارد که نخاس تخصیص خورده و به خرید و فروش یکی از این دو اختصاص یابد؟ رأس در روایات به چه
چیزی اطالق میشود؟ آِیا کلمه رأس با دیگر کلماتی که برای برده به کار میرود ،متفاوت است؟ در روایات چه
زمانی از کلمه رأس استفاده شده است؟ فالح در روایات دیگر ،به چه معناست؟ آیا معنایی جز رستگاری برای
آن وجود دارد؟ آیا این معنا در روایات مشابه ،تکرار شده است؟ بدین وسیله به روند تغییر گفتمان از سوی امام
دست یابیم؛ اینکه گفتمان جامعه در این رابطه از چه ایدئولوژیهای مسلمی برخوردار بوده و امام چگونه سعی
در تغییر این ایدئولوژیها و رسیدن به هژمونی و عرضه گفتمان جدید را دارد.
ب) جستوجوی روایات مشابه با موضوعات یکسان که از واژه یا عبارت دیگر به جای واژه یا عبارت

مدنظر ما استفاده کردهاند؛ با تمرکز بر بررسی بافت ،زمان ،مکان ،مخاطب و گو ینده روایت و استخراج تفاوت-
ها و یا شباهتهای میان روایات .به طور مثال ،جستوجوی کلمات دیگری که برای شغل خرید و فروش برده
به کار میرفته و کلمات دیگری که معنای برده را القا میکند .تحلیلگر برای این بخش از پژوهش نیاز به
استخراج همنشینها و جانشینهای متن دارد که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد.

 -2-5روش کشف همنشینها و جانشینهای یک واحد زبانی
با یافت همنشینها و جانشینهای واژه یا اصطالح کانونی حدیث ،تحلیلگر امکان جذب اطالعاتی را
خواهد داشت که به کشف گفتمان قبل و بعد کمک شایان توجهی خواهد کرد که اختصارا به مراحل آن اشاره
خواهیم کرد:
گام اول :انتخاب واحد زبانی و تالش جهت استخراج موارد کاربرد آن در متون تولید شده.
گام دوم :شناسایی واژگان همنشین با واژه محوری.
واژگان همنشین ممکن است یکی از روابط چهارگانه مکملی ،اشتدادی ،تقابلی و توزیعی را با واژه محوری
داشته باشد و با آن در یک زنجیره کالمی و در کنار واژه تحقق یافته باشد( 1ر.ک :شیرزاد ،1393 ،ص.)26

 .1این تقسیمبندی و یژه از واژگان همنشین از جمله نتایج علمی پروژه تحقیقاتی «نظام وارده شبکه معنایی قرآن کریم» است که در
مرکز تحقیقات امام صادق(ع) با مدیریت علمی احمد پاکتچی و همکاری دیگر اعضای کمیته انجام شده است (سلماننژاد،
 ،1392پاورقی ص .)17بنابراین ،اولین منابع قلمی (به عنوان منابع دست اول) این روش در پایان نامه شاگردان ایشان و دانشجو یان
این دانشگاه به رشته تحریر و پژوهش درآمده است.
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گام سوم :استخراج واژههای جانشین از میان همنشینهای همنشین واژه اصلی و بررسی احادیث مربوط به
واژگان جانشین و کشف وضعیت ماقبل و مابعد از این روایات (ر.ک :سلماننژاد ،1392 ،صص.)22-19
ممکن است در زمینه استفاده از واژگان همنشین و جانشین در روایات ،اشکال وجود نقل به معنا مطرح
گردد که در این رابطه باید توضیح داد :نقل به معنا به معنای تصرف در لفظ حدیث به گونهای است که در کل یا
بخشی از حدیث ،تعبیر جدیدی جایگز ین تعبیر اصلی شده باشد به شرط آنکه مدلول حدیث بهطور نسبی
محفوظ بماند و تصرف صورت گرفته مبتنی بر نوعی ارتباط معنایی و نه شنیداری یا نوشتاری باشد (پاکتچی،
 ،1394ص .)31بر این اساس توجه به نکات ذیل ضروری است:
 -1در انتخاب همنشینها و جانشینها یك اصل کلی وجود دارد و آن این است که باید از میان تمام
همنشینهای واژه یا اصطالح ،پربسامدترین آنها انتخاب و به کارگرفته شود و از میان همنشین همنشینها نیز
پربسامدترین واژه به عنوان جانشین اصطالح اصلی قرار گیرد .با توجه به کثرت استفاده از آن تعبیر در روایات
مختلف ،امکان نادرستی این همنشینها تا حد زیادی کاهش مییابد و تحلیلگر را با اطمینان از اصیل بودن آنها
مواجه میسازد (ر.ک :شیرزاد ،1393 ،ص.)32
 -2با توجه به انتخاب همنشینهای پربسامد ،در خود نقل به معنا نیز پژوهشگر برای رسیدن به حقیقت ،در
گزارشهای متفاوت به دنبال متون مشابه یا هممضمون خواهد رفت و به یك گزارش بسنده نمیکند تا به کشف
وجود نقل به معنا یا عدم آن دست یابد؛ اما باز هم این به معنای نامعتبر بودن همه گزارشهای تك موردی
نیست؛ زیرا ممکن است تنها یك راوی اصل الفاظ را مطرح کرده باشد .بر این اساس ،پژوهشگر حدیث تمام
نقلهای هممضمون را به شرط عدم وجود تعارض ،معتبر میداند و تنها در صورت وجود تعارض ،هر دو نوع
روایت به واسطه ادله «ترجیح بال مرجح» از حجیت ساقط میشود ،اما به صرف اختالف در خصوصیات غیر
مؤثر در معنا از حجیت ساقط نمیشود (مسعودی ،1390 ،صص.)118-115
 -3اگرچه لغات و واژگان همنشین اصطالح مورد پژوهش ،نقل به معنا نیز باشد ،اما در پژوهشهای
گفتمانی دلیلی بر حذف آنها نخواهد بود؛ زیرا چنانکه در تعریف نقل به معنا وارد شد ،در این گونه تصرفها،
مدلول اصلی معنا حفظ شده و راوی آن را با واژهای با همان مضمون اولیه جایگز ین کرده است 1.این جایگز ینی
راوی ،نشان از فهم او از آن معنا در آن برهه زمان دارد و نشاندهنده گفتمان آن روز و ایدئولوژیهای ذهنی مردم
آن دوره است که به صورت هژمونی غالب درآمده است .بنابراین ،برای کسی که به دنبال گفتمان یك دوره است،
خود واژه یا معنایی هممضمون آن در همان بستر زمانی و با همان شرایط ،تفاوت چندانی ندارد و هر دو به کشف
گفتمان یاری میرساند.

 .1در صورتی که نقل به معنا به معنای همان واژه اصلی نباشد ،در این صورت باید نام دیگری چون تصحیف ،تحریف و انواع این
موارد را بر آن قرار داد.
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 -4یکی از کاربردهای رابطه همنشینی ،قرینه معینه بودن آن است .در این نوع قرینه از میان معانی محتمل
یك واژه ،تنها یك معنا فهمیده میشود یا حداقل دایره احتماالت آن محدود میگردد (مسعودی،1395 ،
ص .)111ازاینرو ،از آنجاییکه نقل به معنا ،نقل به معنای مشابه و با همان مضمون است ،وجود همنشینهایی
که نقل به معنا شده نیز خللی در درك معنای واژه اصلی نخواهد داشت.
پس از بیان مبحث نقل به معنا به سراغ مثالی در زمینه همنشینها و جانشینها خواهیم رفت :اگر واژه
«رأس» در حدیث «تخنس» را دال مرکزی و دارای شبکه معنایی تلقی کنیم ،در گام اول به جستوجوی «رأس»
به معنای «برده» در روایات خواهیم رفت .در طی این پژوهش با دو روایت مواجه شدیم که هممتنی گفتمانی
دارند و در هر دو از واژه «رأس» با همین معنا بهره گرفتهاند .در گام بعدی به دستهبندی موارد همنشین آن
خواهیم پرداخت:
واژه 1

واژه 2

رابطه

رأس

عتق

مکملی

ابتاع منه رأسا

اشبع رجال

تقابلی

رأس

ب یع

مکملی

رأس

دابه

توزیعی

رأسا

شری

مکملی

رأسا

شری

مکملی

رأسا

شری

مکملی

متن روایت

َ َ َ
َ َْ ُْ
ْ
َْ
«ْلن أش ِب َع َر ُجال ِم ْن ِإخ َو ِاني أح ُّب ِإل َّي ِم ْن أن
ْ َُْ َ
َ ُ َ َُ
ََ َ
أ ْدخل ُسوقک ْم َه ِذ ِه فأ ْب َتاع ِم ْن َها َرأسا فأع ِتقه»
____________
____________
َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َّ ْ ْ َ ْ َ ََ
« ِإذا اشتریت دابة أو رأسا فقل اللهم اق ِدر ِلي أطولها
ِ
َ َ َ َ ْ ََ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ
َ
حیاة و أ کثرها منفعة و خیرها ع ِاقبة»
_________________
َّ ْ
َ ْ َ ْ ََ ُ َ
َ
«َ ِإذا اش َت َر ْیت َرأسا فال ت ِر َی َّن ث َم َن ُه ِفي ِکف ِة ال ِمیزان»
َ ْ َ ْ ََ
« ِإذا اش َت َر ْیت َرأسا فغی ِر ْاس َمه»

با توجه به جدول فوق «عتق ،بیع ،دابه و شری» همنشینهای واژه «رأس» بودند .برای ورود به مرحله بعد
باید بدانیم معموال برای پیداکردن جانشین واژه به سراغ پربسامدترین همنشین آن میروند که در اینجا واژه
«شری» است .این واژه هرنوع خرید و فروشی را شامل میشود و بسیار کلی است و به خرید و فروش هرگونه
بردهای نیز اطالق میشود ،پس ناگزیر به سراغ واژه «عتق» میرو یم که تنها در حیطه آزادکردن بردگان به کار می
رود .در نتیجه ،با همنشینهای «رقبة ،نسمة ،مملوک و غالم» مواجه میشو یم که هر کدام از این نامها ،احتمال
و امکان جانشینی با واژه «رأس» را خواهند داشت؛ اما «رقبة» پربسامدترین همنشین «عتق» میباشد که به نظر
میرسد مناسبترین جانشین نیز باشد.
پیدا کردن همنشینها و جانشینها اغلب ما را برای پیدا کردن گفتمانهای غالب و رقیب یاری میرساند.
بنابراین ،در اینجا ما شاهد دو شکل از گفتمان هستیم که منجر به انتخاب واژه «رأس» در روایات شده است:
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 -1چنانکه پیش از این گفتیم از معنای «تنخس» برای خرید و فروش برده و حیوان استفاده میکنند.
همچنین ،با توجه به حدیث اشاره شده در جدول فوق ،امام دعای مشترکی را برای خرید «دابه و رأس» به کار
میبرد و در مورد هر دو به «طول حیاه ،بیشتر شدن منفعت و عاقبت بخیری» اشاره میکند .بنابراین ،در این
مورد ،خرید هر دو را در یک سطح قرار میدهد تا منظور خاصی را برساند؛ اما چنانکه واضح است هو یت هر
دو در بازنمایی نامشخص است .امام در حال پررنگسازی کنش انجام گرفته ،یعنی ادب خرید و فروش است و
با عدم ایراد هو یت برده یا حیوان ،قصد کلیگو یی در مورد آنها را دارد.
 -2در حدیث اول از جدول فوق ،دال مرکزی جمله مربوط به «سیر کردن شیعیان» است .امام سیر کردن
شیعیان را برتر از آزادکردن برده میداند .به نظر میرسد که گفتمانی در حال شکلگیری بوده که در آن مردم به
جای توجه به شیعیان فقیر ،در حال آزاد کردن بردگان بودند .پیشانگاره استلزامی جمله «من أدخل سوقکم
فابتاع منها رأسا فاعقته» نیز بر این مطلب تأکید دارد .همچنین ،امام به خودی و غیرخودی کردن دیگران پرداخته
و خود را با جمالتی چون «من این کار را بیشتر دوست دارم» و «سوقکم» خود را از آنها جدا کرده و قطببندی
مینماید .بنابراین ،با دو گفتمان رقیب مواجه هستیم؛ اما لحن امام دوستانه و از موضع قدرت است و گفتمان
غالب در دست اوست .امام به جای امر از واژه ارشادی «أحب» استفاده کرده است و در حال پررنگسازی دال
مرکزی این حدیث یعنی «گرسنه ماندن شیعیان» و دفاع از گفتمان غالب در برابر گفتمان رقیب است .بنابراین،
ماهیت بردگانی که آزاد میشوند در مرکز توجه نخواهد بود ،چنانکه برده پس از خریده شدن هو یت جاریه،
خادم یا امثال آن را میگیرد و اگر قرار است آزاد شود ،هو یت خاصی از این دست نخواهد داشت.
بررسی همنشینهای «عتق» ،ما را با موارد مشترکی مواجه میسازد .در این روایات نیز به دفعات مسأله بی
توجهی به مؤمنان نیازمند طرح میشود و «زیارت مؤمن ،قضاء حاجت مؤمن ،اطعام و اشباع مؤمن» را معادل
آزاد کردن دهها و یا صدها برده عنوان میکند .از این مطلب به دو نتیجه میرسیم :اول آنکه «رأس» واژهای کلی و
بدون ایراد هو یت برای برده است و به انواع مختلف بردگان اطالق میشود .همچنین با توجه به اشتراکات
معنایی موجود در روایات «عتق و رأس» این دو اصلیترین همنشین یکدیگر تلقی میشوند و پربسامدترین هم-
نشین «عتق» یعنی «رقبه» را میتوان بهترین جانشین برای «رأس» معرفی کرد؛ چرا که عالوه بر کلی بودن معنای
هر دو واژه ،در مقام اظهار معنای «برده» ،راوی با کمک اظهار بخشی از بدن آنها یعنی «سر» و «گردن» ،سعی
در عینی کردن آن دارد.
 -3گفتمان دومی که در روایات «رأس» شاهد آن هستیم ،گفتمان ورود اسالم در مسأله «بردهداری» است؛
همانطور که واضح است بردهداری در آن زمان امری مرسوم بوده ولی متعلق به اسالم نیست؛ بلکه از مناطقی
چون یونان وارد عربستان شده است و ازاینرو ،حذف ناگهانی آن ممکن نبود؛ از اینرو ،ائمه (ع) در گام اول
سعی در برخورد انسانی و اسالمی با این پدیده دارند .امام (ع) در دو حدیث از احادیث فوق ،به آداب خرید و
فروش برده میپردازد ،این بار گفتمان امام ،گفتمان رقیب است .در یکی از احادیث ،برده را همانند دابه نعمتی
از طرف خداوند میداند و دعایی را در زمان خرید این دو آموزش میدهد .اما در حدیث «تنخس» با جدا شدن
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«رأس» از «دابه» ،شاهد تشخص بخشی به آن هستیم .در این روایت امام «هو یت» یک انسان را به برده می
بخشد و از نخاس میخواهد که نگذارند معامله در مقابل چشمان «رأس» انجام گیرد و پولی که در ازای خرید و
فروش پرداخت میشود ،ببیند .همچنین ،پس از خرید ،روی برده اسم جدید بگذارند و به آنها خوردنی شیرینی
بدهند .اگرچه مسألهای که امام به تذکر آن پرداخته ،بیشتر جنبه انسانی و عاطفی دارد ،اما پیشانگاره وقوعی
جمله «فال ترین ثمنه »....به ما یادآوری میکند که خرید و فروش در مقابل رأسها انجام میشده و آنها پول
فروش خود را در کفه ترازو میدیدند .به نظر میرسد در گفتمان قبلی (غیر اسالمی) برده انسانی مانند دابه و
بدون هیچ تغییری به فروش میرفته و امام سعی دارد تا این گفتمان را تغییر دهد؛ نیز جدایی دو همنشین «دابه»
از «رأس» در این روایت میتواند دلیلی دیگری بر استفاده واژه «رأس» باشد؛ چرا که در واژه «دابه» به مسأله
چهارپا بودن و حرکت تأکید میشود و در واژه «رأس» به دارای شعور و فکر و احساس بودن تأکید میشود.

-6بررسی تطابق یا عدم تطابق مفهوم «انتقادی» در تحلیل گفتمان حدیثی
استفاده نامشروع از قدرت و سلطه در بطن جامعه و پیادهسازی ایدئولوژی و هژمونی در میان مردم از سوی
گروههای قدرتمند ،تحلیلگران انتقادی گفتمان را بر آن میدارد تا از طریق بررسی گفتار و نوشتار پی به
ایدئولوژیهای تحمیل شدهای ببرند که به مرور زمان برای مردم به اموری طبیعی و بدیهی تبدیل شده و آن را
پذیرفته و باور دارند و در نتیجه ،منجر به پدید آمدن این دسته از گفتمانها شدهاند .آنها این پنهانسازیها را
آشکار و در بسیاری از مواقع ،در برابر آنها مقاومت خواهند کرد (یارمحمدی ،1383 ،ص .)4بنابراین ،تحلیل
انتقادی گفتمان ،گامی فراتر از تحلیلگفتمانی نقشگرا میگذارد و به نقد گفتمانهای موجود دست میزند.
تحلیل انتقادی گفتمان به روابط قدرت میپردازد؛ این نوع تحلیلهای گفتمان غالبا رو یکردی متنمحور
ندارند ،اما برخی در تعریف تحلیل گفتمان ،بدون در نظر گرفتن مفهوم انتقادی ،معنامحور بودن را مدنظر قرار
دادهاند .عدهای از پژوهشگران آن را مطالعه مورد نظر گو ینده میدانند (همان ،ص ،)42برخی دیگر نیز تحلیل
بافت زبان فراتر از جمله مانند تحلیل پاراگراف و مقاله و داستان و امثال آن را در تعریف تحلیل گفتمان میآورند
(یارمحمدی ،1391 ،ص )4و نیز ممکن است آن را حقایقی تغییرناپذیر توصیف کنند (آقاگلزاده،1390 ،
ص .)238اما فرکالف از گفتمان ،تعاریف و دستهبندیهای شخصی خو یش را دارد .وی آن را رابطه سهگانه
زبان و قدرت و ایدئولوژی میداند که در پی تحلیل متن و تحلیل تولید ،توزیع و مصرف متن و نیز تحلیل
اجتماعی ـ فرهنگی رو یدادهای گفتمانی است (.)Fairclough, 1995, p.42
به اعتقاد نگارندگان ،تحلیلگر متون دینی باید از میان روشهای «کاربردشناسی»« ،تحلیل گفتمان» و
«تحلیل انتقادی گفتمان» دست به انتخاب بزند و موضع خود را در این رابطه مشخص کند؛ همسو با این رأی
در پژوهشهای مربوط به متون حدیثی ،اگرچه اطالعات بافتی غیر زبانی مانند بافت تاریخی و فرهنگی و روابط
و ساختار قدرت و جهانبینی (دبیرمقدم ،1383 ،صص )52-51میتواند دارای اهمیت باشد؛ اما نه ازاینرو که
روابط قدرت در زمان ائمه اطهار (ع) را به چالش کشیده و اصالح کند.
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سلطه ،هژمونی ،ایدئولوژی ،طبقه ،جنسیت ،نژاد ،تبعیض ،منافع ،بازتولید ،نهادها ،ساخت اجتماعی و نظم
اجتماعی به عنوان مباحث اصلی تحلیل انتقادی گفتمان در پی آگاهسازی مردم و ایستادگی در مقابل عدم
برابری اجتماعی است .فرکالف معتقد است زبان در سلطه بعضی بر بعضی دیگر تأثیرگذار است و در بسیاری
از موارد ،زبان مبتنی بر عقل سلیم نیست ،بلکه بر اساس ایدئولوژیهای سیاسی روابط قدرت شکل گرفته است
( .)Fairclough, 1989, p.4روث وداک نیز میگو ید :تحلیل انتقادی گفتمان مکتبی زبانشناختی است که
رو یکردهای متنوعی همچون ایدئولوژی ،قدرت ،تفسیر ساختارهای اجتماعی و نگرش منتقدانه را در بطن خود
دارد (آقاگلزاده  ،1385 ،ص.)123
در مورد متون حدیثی اگرچه میتوان به نابرابریهای اجتماعی که در تاریخ بیش از هزار سال پیش رخ داده،
اشاره و اعتراض کرد و به این واسطه مخاطبان امروزه حدیث را با دین حقیقی آشنا کرد و از نابودی دینداری
جلوگیری کرد ،اما نمیتوان به اصالحی دست زد و ایدئولوژی آن زمان را تغییر داد .بنابراین ،ما با خأل وجود
بخشی از مفهوم «انتقادی» در تحلیل انتقادی گفتمان روایات حدیثی مواجه خواهیم شد؛ اما از آنجایی که این
روش تحلیل در علوم مختلفی وارد شده است ،امروزه صاحبنظران این حوزه معتقدند میتوان تنها از
رو یکردهایی در تحلیل خود استفاده کرد که دارای کارایی الزم در آن حوزه باشد (ر.ک :بشیر،1395 ،
صص .)14-13ازاینرو ،حذف و انتخاب بخشی از روشها بر عهده تحلیلگر خواهد بود.
باید افزود که تمام گفتمانهای موجود در روایات متعلق به دسته گفتمانهای سیاسی و اجتماعی نیست؛
بلکه در بسیاری از موارد ،گفتمانهای بهوجود آمده و گاه رسوبکرده ،مربوط به رفتار و عملکرد و اخالق و
عادتها و تقلیدها و گفتمانهای وارد شده از سرزمینهای دیگر است که ربطی به امور اجتماعی و سیاسی
ندارد .به همین جهت ،حذف کامل مفهوم «انتقادی» و گرایش کامل به سمت تحلیل گفتمان توصیفی در برخی
موارد نمیتواند راه حل درستی باشد؛ بلکه پژوهشگر دینی باید با تبیین مفهوم انتقاد در پژوهش خاص خود به
تعریف و یژه از آن دست بزند و مرزهای بهرهگیری از آن را برای مخاطب ترسیم کند .به طور مثال ،درست است
که در حدیث ذیل استفاده از ایدئولوژی حاکم و قدرت و نابرابریهای اجتماعی قابل بررسی است ،اما انتقاد از
این وضع به بهبود آن و از بین رفتن گفتمان سلطه کمکی نخواهد کرد .بررسی اینگونه روایات فقط جنبه
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ول الل ِه (ص) َو أ ْدخل ِت علی ِه َبی َت ُه َم ْن ال ُی ِح ُّب ق ْر َب ُه َو
فقال لها الحسین (ع) :ق ِدیما هتک ِت أن ِت و أب ِ
وك ِحجاب رس ِ
َّ َّ
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ِإن الل َه َس ِائل ِك ع ْن ذ ِل ِك یا ع ِائشة» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص.)300
در این روایت عایشه با استفاده از گفتمان سلطه و قدرتی که در جامعه دارد ،اجازه دفن نوه پیامبر (ص) یعنی
امام حسن(ع) را در کنار رسول الله (ص) نمیدهد .او در این روایت از ایدئولوژی غالب ،یعنی مسئله حجاب و
هتك حجاب پیامبر استفاده میکند (که بواسطه نزول آیات قرآن ،هژمونی یافته و مردم آن را پذیرفتهاند) .او به
واسطه غیریتسازی و خودی و غیر خودی کردن (یعنی خودی کردن خو یش با تعابیری چون بیتی) و غیر
َّ َ
َْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ
ول الل ِه ِحج ُاب ُه»
خودی کردن امام حسین (ع) و امام حسن (ع) با تعابیری چون «ابنکم  ...و یهتك علی رس ِ
سعی دارد ،مسأله هتک حجاب پیامبر (ص) و بایدها و نبایدهای آن را که اطالع کهنهای است و مردم از آن
آگاهند را با اطالع نو« ،هتك حجاب پیامبر (ص) بوسیله دفن فرزندش در کنار او» ،تلفیق کرده و طوری قلمداد
کند که گو یی این تبصره (یعنی هتک حرمت دانستن دفن نوه پیامبر در کنار پدربزرگش) نیز از قبل بوده است.
بنابراین ،تحلیل فوق یك تحلیل انتقادی است که استفاده از گفتمان قدرت در جهت اعمال سلطه در جامعه
را نشان میدهد ،اما با این وجود در مرحله دانستن متوقف میشود و کاربر و مخاطب امروزی توان ایجاد تغییر
با توجه به این انتقاد را ندارد .در نتیجه ،برخی از فلسفه مفهوم «انتقاد» ،در تحلیل انتقادی گفتمان حدیثی از کل
مفهوم آن حذف خواهد شد.

نتیجه گیر ی
 -1استخراج دال مرکزی و شناسایی پیشانگاره میتواند الگوی مناسبی برای کشف گفتمان پنهان متون
حدیثی باشد .دال مرکزی ممکن است با توجه به متن از روشهای مختلف استخراج شود؛ اما بررسی اطالع
کهنه و اطالع نو در مقام گفتمان نو و گفتمان کهنه در اینگونه متون میتواند مدل بسیار متناسبی برای شناسایی
باشد .پیشانگاره نیز که به نوعی پیشفرض ذهنی نو یسنده یا گو ینده در بیان متن است با توجه به ابزارهایی که
برای کشف آن وجود دارد ،میتواند تحلیلگر را با ابعاد ناپیدای متن مواجه سازد.
 -2اولین ذهنیتی که پژوهشگر دینی در باب کشف گفتمان دارد این است که آن را از تاریخ استخراج کند.
این درحالی است که در فلسفه وجودی تحلیل گفتمان ،استفاده از تاریخ رد شده است؛ اما تحلیلگر گفتمان
حدیثی میتواند به بخشهای کلی تاریخ که با قطعیت صدور نگاشته شده است ،تمسک بجو ید و از آن به عنوان
ابزاری کمکی برای استخراج گفتمانهای ناشناخته بهره گیرد.
 -3مطالعه همزمانی نمیتواند الگوی کارآمدی برای شناخت گفتمانهای دینی باشد؛ چراکه الگو یی ایستا،
مقطعی و عمدتا متعلق به متون گفتاری و روز است .مطالعه  1400ساله متون نیز به صورت درزمانی غیرممکن
مینماید .بنابراین ،برای شناخت گفتمان متوندینی ،الگوی مارتینه یعنی همزمانی پو یا ،میتواند مفید فایده
باشد ،زیرا بوسیله آن یکزمان قبل و یکزمان بعد از متن آشکار میشود که این میتواند تحلیلگر را به شناسایی
گفتمان قبل و بعد راهنمایی کند.
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 -4مطالعه همزمانی پو یا در متون حدیثی ساختار متفاوتی دارد .در متون حدیثی با احادیث بیشماری
مواجهیم که تحلیلگر نمیتواند ترتیب صدور آنها را کشف کند .ازاینرو ،او باید به سراغ کلمات و عبارات برود.
این پژوهش دو راهکار را ارائه میدهد :اول عرضه روایتهای مشابه به متن است و دوم یافتن جانشینها و
همنشینها میباشد که مدلی ساختگراست و نگارندگان به جهت داشتن کارایی فراوان ،قصد تلفیق آن را به
مدل نقشگرایی داشتند .این مدل عالوه بر تسهیل جستوجوی گفتمان ،تحلیلگر را با اطالعات زیادی در باب
ایجاد گفتمانها ،علت و اهداف آنها مواجه میسازد.
 -5با رجوع به بحث بینامتنیت آشکار میشود که پیشینه بسیاری از تعاملهای حضوری (گفتاری) متعلق
به متون نوشتاری است .عالوه بر آن ،متون حدیثی برای مخاطب اولیه خود متون گفتاری بودند که به صورت
مکتوب درآمدهاند و به همین جهت ،برخی از عناصر متون گفتاری در آن یافت میشود و گاهی ترکیبی شبیه به
روایتهای داستانی را پیشگرفته است.
 -6انتقاد در تحلیلگفتمان به منظور بهبود وضعیت موجود صورت میگیرد ،کاری که در تحلیلمتون دینی
بیمعناست .در نگاه اول تحلیلگر دینی چارهای جز حذف بخش انتقاد ندارد ،اما در اینصورت با فقدان برخی
ابزارهای مفید این بخش مواجه میشود .بنابراین ،اگرچه امکان تغییر وضعیت وجود ندارد ،اما نقد وضعیت
تاریخی میتواند برای شفافسازی امور اجتماعی در دوره اهل بیت (ع) و علومی مانند فقه و تاریخ کمک

شایانی نماید ،اگرچه با مفهوم «انتقادی» مصطلح تفاوتهایی خواهد داشت.
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 .20سلطانی ،علی اصغر؛ «تحلیل گفتمان به مثابه نظر یه و روش»؛ علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ،ش،28
1383ش.
 .21شیرزاد ،محمدحسن؛ «مفهوم ربا در قرآنکر یم مبتنی بر روشهای معناشناسی ساختگرا و نقشگرا»؛ پایان
نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی احمد پاکتچی ،علوم قرآن و حدیث ،دانشکدهالهیات ،معارفاسالمی و ارشاد ،دانشگاه
امام صادق(ع)1393 ،ش.
 .22شریعتی ،زینب؛ «بررسی رباعیات خیام براساس نظر یه تحلیل گفتمان الکال و موفه»؛ پایاننامه کارشناسی
ارشد به راهنمایی علی ایزانلو ،زبان شناسی همگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ،دانشگاه
فردوسی مشهد1394 ،ش.
 .23صفوی ،کوروش؛ معنیشناسی کاربردی؛ تهران :انتشارات همشهری1382 ،ش.
 .24ضیاء حسینی ،محمد؛ سخنکاوی (گفتمانشناسی انتقادی؛ تجز یه و تحلیل کالم)؛ تهران :رهنما 1391 ،ش.
 .25فرکالف ،نورمن؛ تحلیل انتقادی گفتمان؛ ترجمه فاطمه شایسته پیران و دیگران ،تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات
رسانهها1379 ،ش.
 .26قجری،حسینعلی؛ نظری ،جواد؛ کاربرد تحلیلگفتمان در تحقیقات اجتماعی؛ تهران :جامعهشناسان1392 ،ش.
 .27قربانی ،زین العابدین؛ اسالم و حقوق بشر؛ تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چ1366 ،2ش.
 .28قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ به کوشش طیب موسوی جزائری ،چ ،3قم :دارالکتاب1404 ،ق.
 .29کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ به کوشش علی اکبر غفاری ،تهران :دارالکتب االسالمیه1407 ،ق.
 .30مسعودی ،عبدالهادی؛ آسیب شناخت حدیث؛ قم :دانشکده علوم حدیث ،چ1390 ،2ش.
_____________ .31؛ روش فهم حدیث؛ تهران :سمت1395 ،ش.
 .32مشکوة الدینی ،مهدی؛ سیر زبانشناسی؛ مشهد :دانشگاه فردوسی1376 ،ش.
 .33مکدانل ،دایان؛ مقدمهای به نظر یههای گفتمان؛ ترجمه حسینعلی نوذری ،تهران :فرهنگگفتمان1380 ،ش.
 .34میرفخرایی ،تژا؛ فرآیند تحلیل گفتمان؛ تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها1383 ،ش.
 .35نصراوی ،محمد؛ «بازسازی گفتمان پیامبر(ص) در صحیفه سجادیه»؛ پایاننامه کارشناسی ارشد به راهنمایی
احمد پاکتچی ،زبان شناسی همگانی ،دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبائی1394 ،ش.
 .36نصیری پور ،الهام؛ ارز یابی الگوی تحلیل میشل فوکو در مطالعات دینی؛ قم :بوستان کتاب1390 ،ش.
 .37یارمحمدی ،لطفالله؛ گفتمانشناسی رایج و انتقادی؛ تهران :هرمس1383 ،ش.
______________ .38؛ ارتباطات از منظر گفتمانشناسی انتقادی؛ تهران :هرمس1391 ،ش.
 .39یورگنسن ،ماریان ،فیلیپس ،لوئیز؛ نظر یه و روش در تحلیلگفتمان؛ ترجمه هادی جلیلی ،تهران :نشر نی،
1389ش.
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