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، سياسي و فرهنگي زبان به باور فركالف اين قدرت را دارد كه به اهداف سياسي، اجتماعي

 امروزه. غييرات شوددهد و خود به گونه اي عامل اين ت تغييرات اين روندها را نشان شكل دهد،

دارند، و آن را پديده  بسياراشاره  "جهاني شدن"فرآيند سخنان خود به سياستمداران غربي در 

با روش هاي  رويكرد تحليل گفتمان انتقادي .هرحال اتفاق مي افتده ضروري مي دانند كه ب اي

 توازن نوينيو  آشكار سازدرا  اين نوع گفتمان هاروابط قدرت پنهان در  مي تواندخود تحليلي 

ل هم اكنون چند تحلي .مورد بررسي قرار دهد سياسي به وجود آمده،/كه در جهان اقتصاديرا 

از آن ميان مي لب كتاب و مقاله همت گماشته اند كه گر به پردازش فرآيند جهاني شدن در قا

پيش از  .اشاره كرداثر زبان شناس برجسته نورمن فركالف  زبان و جهاني شدنتوان به كتاب 

و كتاب ) 1992( گفتمان و تغييرات اجتماعي، )1989(زبان و قدرتاين از او كتاب هاي 

 زبان و قدرتكه از انتشار كتاب هر چند . به چاپ رسيده است) 1995(گفتمان رسانه اي

در آن دوران پديدة جهاني شدن مانند ، بايد توجه داشت كه دهه گذشته است به دو نزديك

  .بودتحليل گران قرار نگرفته امروز در دستور كار 

 وي .مي پردازددر زبان  اين فرآيندتأثيرات و  "جهاني شدن"پديدة بهدر اين كتاب  فركالف

قرائتي از رويكرد  از رويكرد تحليل گفتمان انتقادي وخالق تركيبي ارائة در اين اثر سعي دارد با 

كه مدعي است نظام هاي اقتصادي به لحاظ سياسي تثبيت شده اند و (فرهنگي/اقتصاد سياسي

و گفتمان جهاني شدن  رابطة بر اساس جديدي نظرية )داراي ساختاري اجتماعي اندهردو ابژه 

كتابش مي گويد اين اثر دربارة فرآيند بارة فركالف در. را گسترش دهدعرضه نموده و آن 

با ارائة مثال هايي از گفتمان  وي. نگارش شده است "زبان"جهاني شدن با تمركز بر جنبة 

به اين باور صحه مي گذارد تازه به جرگة اتحادية اروپا درآمده اند  كشورهايي كهسياستمداران 

ديمي تر اين اتحاديه را سران اين دولت ها واژه ها و اصطالحات مورد استفادة كشورهاي ق كه

داراي ساختار  پيش از اينكه  كشور رومانيرجال سياسي به طور مثال  .مي كنند الگو برداري

اكنون تحت تأثير نظام  ،داراي نظام تك حزبي بود 1989ال تا سو  اقتصاد سوسياليستي،

   واژه هاي قرضي همچون و "اقتصاد جهاني"از  ،اروپا كشورهاي اتحاديةسرمايه داري 

branding, marketing, outsourcing با اضافه اين اصطالحات  استفاده مي كنند كه

اين واژه ها با . رومانيايي شده اند وارد زبان )در زبان انگليسي theمانند ( ul–كردن پسوند 
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شده  اقتصادي اين كشور/ ارد ادبيات سياسيومعاصر همان مفاهيم مورد نظر تجارت اروپايي 

   .است

در فصل  .يك فصل نتيجه گيري است واصلي داراي هفت فصل  زبان و جهاني شدن كتاب

ه مباحث تجربي مي ب 7تا  3فصل هاي در روش شناختي و نظري  به بحث هاي نويسنده 2و 1

  .پردازد

اختصاص مواضعي به   بررسي ادبيات آكادميك: و زبان جهاني شدن عنوان فصل اول با

 برگزيده كه ادبيات آكادميك دربارة گفتمان به عنوان جنبه و يا عنصري از جهاني شدندارد 

ن فركالف در اي رو به گسترش است و"جهاني شدن"ط به در حال حاضر ادبيات مربو .است

 .مشخص كند حائز اهميت است،تمان اين نوع گفدر كه را متمايز فصل مي كوشد چهار موضع 

و از د نرا واقعيتي عيني مي دان كه جهاني شدناشاره مي كند ، 3يانگرا عيني موضعبه ابتدا 

بپذيرند و  اين فرآيند را همچون ديگر فرآيندهاي اجتماعيكه  دنمحققان اجتماعي مي خواه

بر چگونگي استفادة گفتمان هاي ، كه است 4فن بياندوم موضع . تحقيق كننددرباره اش 

كه اشاره كرد  يسياستمدارانمي توان به براي مثال . تمركز داردجهاني شدن امر از مختلف 

بتوانند اين به اين ترتيب تا  به پذيرش سياست هاي خاصي مي كنندرا تشويق خود مخاطبان 

آن عده كه  ،است 5موضع سوم ايدئولوژيكي. قرار دهند مد پذيرش مردرا مورها  سياست

گفتمان هاي خاصي از فرآيند جهاني  گيچگون ده اند، بهتمركزشان را بر اين موضع قرار دا

مشروعيت بخشيدن به نظم جهاني خاصي به طور سيستماتيك در تمركز دارند، كه شدن 

 سازندگانمسئلة موضع آخر . استكه حاكي از روابط قدرت نامتقارن بين كشوره ،دنشركت دار

با وضوح تاًكيد بيشتري بر كاراكترهاي ساخته شدة اجتماعي از واقعيت هاي كه است  6اجتماعي

  . ساختارها برجسته مي كنندنوع اجتماعي دارند و اهميت گفتمان را در اين 

مي مورد نظر رويكرد  به تشريح ؛رويكرد من به جهاني شدن و زبانعنوان  بافصل دوم  

اين رويكرد نسخه اي از تحليل گفتمان فركالف در اين فصل مدعي مي شود كه . پردازد

 تفاوتي بينفركالف . به اقتصاد سياسي نظر دارد هنگيدر پوشش رويكردي فرانتقادي است، كه 

ادعا دارد كه اقتصاد سياسي فرهنگي . فرهنگي و اقتصاد كالسيك قائل مي شوداقتصاد سياسي 

   .ي و تغييرات اقتصادي به شرايط سياسي و فرهنگي مربوط مي شونددتصاسيستم هاي اق
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 به فركالف را اين فصل .پرداخته شده است ؛ي جهاني شدنگفتمان هادر فصل سوم؛ به 

 تمركز وي بر سازمان .اختصاص داده استي جهاني شدن و گفتمان هاي مربوط به آن راهكارها

در اين بحث وي تمركز خود را بر راهكار . استفته قرار گر )تيدولتي و غيردول(هاي عمومي 

با  وي .گفتمان ليبراليسم نو قرار مي دهدهمان و يا  ب بين المللي و گفتمان جهاني شدنغال

در اين . يل آنها مي پردازدتجزيه و تحل بهاست، مختلف  ي كه حاصل گفتمان هايمتن هاي ارائة

) 2005(7بر اساس استگرو فركالف  ر مي گيردمورد تفسير قراشتر بي گفتمان جهاني شدن فصل

  .كندآن را به شش محور اصلي تقسيم بندي مي 

يكپارچه شدن  كه منظور ،مربوط مي شودليبراليسم نو سياست هاي  هب جهاني شدن -١

 . استبازار 

 .جهاني شدن اجتناب ناپذير و برگشت ناپذير است -٢

 .ستني هيچكس مسئول فرآيند جهاني شدن -٣

 .ي همه سودمند استجهاني شدن برا -�

 .جهاني شدن دموكراسي را مجدداً در دنيا گسترش مي دهد. -�

 .جهاني شدن به جنگ عليه تروريسم نياز دارد -�

ثير فرآيندهاي تأ در اين فصل ؛دولت ها و ملت هادرجه بندي دوبارة فصل چهارم؛ 

تشكيل  بحث اصلي راشهرها و شهرستان ها  ،كشورهادوباره درجه بندي شدن جهاني شدن بر 

بين  ح محلي، ملي ووسط عاليت ها و تعامالت اجتماعي درفدر تغيير روابط  ، مثالًمي دهد

جديد  كشور روماني را بررسي مي كند و درجه بنديفركالف در يك تحقيق موردي . المللي

صرفأ  ي شدنجهان ،ديدگاهدر اين . اين كشور را در اتحادية اروپا مورد بررسي قرار مي دهد

  . و نظمي جديد است نيست بلكه برقراري و ايجاد روابطدر مقياس جهاني  ساختاري

در فرآيند جهاني شدن به اين فصل  در ؛؛ واسطه ها و جهاني شدنها رسانهفصل پنجم؛ 

 امر درجه بندي دوبارة كشورهاو تاثيرات بسيار مهم آنها در توجه مي شود سطح رسانه ها 

در حال حاضر دانش، اطالعات، اخبار، ارزش ها و فرآيندهاي سياسي و هم  .بررسي مي شود

مي رسانه ها . از طريق رسانه ها صورت مي گيرد چنين فرآيندهاي مشروعيت بخشيدن به آنها

فركالف در اين فصل . برقرار كنند در روابط مابين كشورهارا پيوندها و ساختارهاي جديد توانند 

مجدد  درجه بندي نه هاي عمومي را در فرآيندي پردازد و اهميت رسابه ادامة بحث فصل قبل م

ده ها، به انتشار گفتمان ها، اي بستگياين فرآيندها وجود مي كند كه كشور روماني بررسي 

  .دنكه چگونه توسط رسانه ها مشروعيت مي يابدارد  ارزش ها فعاليت ها و
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كند و با ارائة مثال هايي از را مطرح مي ، جهاني شدن از پايين فرآيندفصل ششم؛ 

 فالك(  پردازدمي  در برابر جهاني شدنبه بررسي عكس العمل ها  "زندگي روزمره مردم"

با ارائة متني كه از  فركالف .)جهاني شدن از پايين مي نامد اين راهكارها را) 1999(

ي در جنوب برگرفته به گفتگوهاي سه مرد بيكار مي پردازد كه در شهرستان) 1994(مكدونالد

صحبت مي كنند، و جالب اين است كه در همان ) غير قانوني(شرقي انگلستان دربارة كار سياه 

فركالف اين گفتمان را نتيجة سياست .  حال از فوايد بيمة تأمين اجتماعي نيز تعريف مي كنند

را  در مثال ديگر گفتگوي بازيگران لهستاني. هاي ليبراليستي اقتصادي جهاني شده مي داند

 به الف در اين فصلفرك .جهاني شدن منتهي مي شودفرآيند تحليل مي كند كه به گفتمان 

جهاني  اثرات منفي فرآيند كه به نحوي خود را در برابر، نظر داردهايي  راهبردهاي افراد و گروه

 فرآيند برايشان به وجود مي آورد بهره برداري امكاناتي كه اين محافظت مي كنند يا از شدن

   .ي كنندم

به ادامة بحث در فصل در اين فصل فركالف ؛جهاني شدن، جنگ و تروريسمفصل هفتم؛ 

كه  دعمل مي كن مان جهاني شدن به عنوان محوريگفت معتقد است كه پردازد؛ ويسوم مي 

جنگ " گفتمان بخصوص برفركالف در اين فصل . گفتمان هاي ديگر به دور آن گرد مي آيند

وي اين  .پديد آورده است دازد كه تغيير مهمي در گفتمان جهاني شدنپرمي  "عليه تروريسم

بعد از حملة  جنگ عليه تروريسمعبارت مي گويد و  دنبال مي كند، ديدگاه را از جنبة زباني آن

اما در كنار وارد شدن اين عبارت . وارد شدمريكا و متحدانش در ادبيات ا 2001يازدهم سپتامبر 

مريكا به وجود ر ارتش اي كه داز جمله تغييرات. ز به كار گرفته شداستراتژي هاي جديدي ني

شكل دهي به باورها، عالئق و هويت هاي يعني  ("نرم"سيستم امنيتي اين كشور از قدرت  آمد،

استفادة بيش از حد از قدرت سياسي و ("سخت"قدرت به )مردم در جهت جهاني شدن،

( دارد به جكسوننگاهي فركالف در اين فصل  .تبديل شد) اقتصادي براي به اطاعت واداشتن

  .را برجسته كرده است مجنگ عليه تروريس"مضمون هاي اصلي گفتمان كه تعدادي از  )2005

به عنوان مثال به . ارائه مي دهد ي مستندسپس فركالف براي اين ادعاها مثال ها

دشمنان آزادي در يازدهم سپتامبر " :اشاره مي كند 2001سپتامبر  20در سخنراني بوش 

و يا در ".اكنون آزادي مورد حمله قرار گرفته است...جنگي را عليه كشور ما آغاز كردند

: كه ادعا كرددخالت كشورهاي غربي توجيه براي  توني بلر ،خالل جنگ هاي كوزوو

 مثال هاي اين ."ستبر سر ارزش ها كهبر پاية قدرت طلبي نه ه كه جنگي است عادالن"

   .ني هستندفصل بسيار خواند

  :كردشش مورد اشاره  بهمي توان  به طور خالصه فصل نتيجه گيري از



 نورمن  فركالف. زبان و جهاني شدن

١٨� 

 

  .استويژه اي  ژانر فرآيندي گفتماني است، كه داراي جهاني شدن -1

  .اشتباه گرفت جهاني شدنبا گفتمان  را نبايد به سادگي فرآيندهاي واقعي جهاني شدن -2

بنابراين تحليل روابط بين توجهي دارد،  ويژگي گفتماني قابل از آنجائيكه جهاني شدن -3

  . رخوردار استاز اهميت بسياري ب ديگر مربوط به تغييرات جهاني شدنگفتمان و عناصر 

مابين ديالكتيكي تحليل گفتمان انتقادي منبع با ارزشي براي تحقيق دربارة روابط  -4

   .عناصر اجتماعي استديگر گفتمان و 

كه اتخاذ كرده  براي تحقيقات مربوط به جهاني شدناي فركالف رويكردي ميان رشته  -5

  . اقتصاد سياسي و فرهنگي استرويكرد با  از تحليل گفتمان انتقادي سنتزي شامل

تفاوت وجود  هاي اصلي موجود در بحث جهاني شدن"صدا"در اين نتيجه گيري مابين  –6

 تي،لهاي دولتي و غير دو ل هاي آكادميك، سازماناز نوع تحلي صداهاي متفاوتيمانند . دارد

 .رسانه ها و مردم در زندگي روزمره

فركالف  است وجهاني شدن مي نامد، مبناي نظري اين كتاب ) 2005( آنچه كه استگر

مريكا، آسيا،كشورهاي مانند اهكشورهايي  دارد كه با استفاده از مثال هايي در گفتمان سعي

نظريه  تحادية اروپا مانند روماني، مجارستانا پذيرفته شده درروپاي غربي و كشورهاي تازه ا

ن رومانيايي اما مستندات كتاب در اين رابطه تنها يك پاراگراف از زبا. بخشد خود را تحكيم

در ) ,outsourcing  branding, marketing( واژة انگليسي جهاني شده است كه استفاده از چند

ان انگليسي و يا به زبدر اصل كتاب چه  كه بقية مثال هاي در حالي .شده است آن نشان داده

نام  باالزم به يادآوري است كه فركالف مقاله اي  .است آمدهانگليسي  بوده، بههر زبان ديگري 

گفتمان "با معرفي حاضر كتاب  .پيش از اين كتاب نوشته استبا همين ساختار  جهاني شدن

  .ارددر تحليل گفتمان پيش رو مي گذعرصة نويني را  "جهاني شدن

  گلرخ سعيدنيا
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