
، لندن، لیا لیتوزلیتی:ویراستار.شناسی هاي پژوهش در زبان روش

.1صفحه2010.227انتشارات کانتینیوم،

10/07/1395:تاریخ پذیرش   29/02/1394:تاریخ دریافت

واقعیت، وارسی )فرهنگ قریب(، بررسی، بازجوییکردن معناي رسیدگیة تحقیق در لغت بهواژ

کردن  و بازجویی کردن ، به حقیقت امري رسیدگیکردن ، راست و درست)فرهنگ نفیسی(

شکل  ،یک فرایند پژوهشی عنوان به،تعریف تحقیق.است)دهخداۀنام فرهنگ عمید و لغت(

هاي علم یا  یابی به هدف دست.)1374:23دالور،نقل از  به(خاصی از دانش آکادمیک است 

.شناسی درست صورت پذیرد نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناخت علمی میسر

ۀشناسی مطالع از دیدگاهی، روش:توان از چند دیدگاه مطمح نظر قرار داد شناسی را می روش

شناسی  روش ،از این دیدگاه.کند منتظم و منطقی اصولی است که تفحص علمی را راهبري می

داند  اي از علم می شناسی را شاخه روش ،دیدگاه دیگر.ی فلسفه استاي از منطق و یا حتّ شاخه

.هایی براي انجام پژوهش هستند ابزارها و شیوه،هاي پژوهش روش).1377:22ساروخانی،(

شود تا حقایق جدید یا  استفاده مینه براي هر نوع از تحقیق اپژوهش، اصطالحی است که آزاد

گیرد، در  که در انجام هر پژوهش انجام می ها، دقتی مانند تمام فعالیت.جالب را کشف کند

شناسی،  جمله زبانعلوم، و از ۀدر هم.)2،2011:1نولیم(کیفیت نتایج بازتاب خواهد داشت 

و چگونه از آنها استفاده کنیم الزم است بدانیم چه ابزارهاي مناسبی براي این حوزه وجود دارد 

انتخاب روش پژوهش مناسب براي  ،اي حوزه در هر ،اولین گام.بهترین نتیجه منجر شودبه تا

چند پیچیده، که اگر ام، هر ی را ندیدهمشکل«:گوید در این باره می3پل الدرسون.آن حوزه است

هاي مختلف  از زمینه در هرکدام.»از راه درست به آن نگاه کنید، باز هم پیچیده باشد

که به  یهای اما کتاب،ددار دی وجوبه زبان انگلیسمتعددي  شناسیِ هاي روش کتابشناسی،  زبان

چندان فراوان ، بپردازد شناسی زبانهاي  حوزه ،بیشترِکم  یا دست ،تمامروش پژوهش در  بررسیِ

،7و شارما 6پودسوا(و)5،2006و بلومر 4رِي(شناسی هاي پژوهش در زبان روشدو کتابِ.نیست

.اند از آن جمله)2013

، ضمن شناسی هاي پژوهش در زبان روشکتاب  در نگاهی اجمالی، هدف از تألیف

ها با استفاده از  ، پاسخ به این پیچیدگیاین رشتههاي پژوهش در  کردن پیچیدگی روشن

1. Lia Litosseliti (ed.) (2010). Research Methods in Linguistics. London: Continuum.
2. N. Walliman
3. P. Alderson
4. A. Wray
5. A. Bloomer
6. R. J. Podesva
7. D. Sharma



شناسیزبان و زبان مجله |176

شده در این کتاب، با طرح مسائل کلیدي، اصول  ارائه ده فصلِ.فهم است هاي ساده و قابل روش

شده  هاي ارائه ایده.کند مایی میخوانندگان را راهن ،شناختی هاي اصلی در پژوهش زبان و روش

این مجموعه  ،نتیجهدر.تاس هاي مختلف بیان شده ت و کتابتوسط این نویسندگان در مجال

با .باشدپژوهندگان و دانشجویان  مورد استفادةاول،  روز و دست منبعی به عنوان بهتواند  می

مسائل کلیدي من درك روشنی از ، ضشناسی زبانۀ وارد به رشت تازه استفاده از این کتاب، افراد

.رار کنندتوانند بین نظریه و کاربست آن پیوندهاي محکمی برق فراوانی از آن، می هاي و نمونه

اي و در آخر،  ی و پیکرههاي تحقیق کم مسائل، روش:م شده استیسکتاب به سه بخش کلی تق

ع انتخاب شده است، اما سهولت دسترسی به مناب بندي براي این تقسیم.هاي تحقیق کیفی روش

، کمی یا سادگیبه،توان هاي پژوهش را نمی روش ازخوانندگان آشکار است که برخی ۀ بر هم

پایه، به  مفاهیمِ شود و پس از معرفیِ ی آغاز میهر فصل با یک طرح کلّ.نظر گرفتکیفی در

متأخر را معرفی  هاي زبانی هاي گویایی از پژوهش سپس نمونه.پردازد مسائل کلیدي می مرورِ

.کند می

مه با این مقد را ،شناسی هاي پژوهش در زبان پرسشاولین فصل کتاب،، 1جیم ساندرلند

نویسنده در پاسخ به این سؤال، .»؟هاي پژوهش نیازمندیم به پرسش چرا«که  کندمیآغاز 

)2002(2داند و به نقل از ماسون علوم اجتماعی می در ها را کلید هر پژوهش تجربی پرسش

ۀ کنید تا از عالق ا اعتماد میآنه هوهش ابزارهایی هستند که شما بهاي پژ پرسش«:نویسد می

آمیز  ا  اغراقن اهمیت آنهبه پژوهشِ متمرکز خود برسید، بنابرای گسترده پژوهشیِ

تفاوت »4پرسش«و»3فرضیه«در ادامه، میان دو اصطالحِنوشته .)2010:9ی،لیتوزلیت(»نیست

اند، اما او فرضیه را ویژگی اصلی علوم   الح بسیار به هم مرتبططرد؛ اگرچه این دو اصگذا می

که حالیدرتر است،  تفاوت اصلی این است که فرضیه دقیق.داند تا علوم اجتماعی تجربی می

توانند  شوند و بنابراین نمی هاي دیگر تولید می پژوهش کردنِ هاي پژوهش براي روشن پرسش

هاي  ، ویژگی پژوهش ی است و پرسشهاي کم فرضیه، ویژگی پژوهش.ه باشندبخشی از فرضی

ی، مبهم و هاي پژوهش نباید کلّ کند که پرسش او همچنین به این نکته اشاره می.کیفی

.است 6مسئله، پرسش و 5عنواناین فصل، تفاوت بین  هاي دیگرِ یکی از بحث.چندبعدي باشند

ۀ در ادام.آید و نه برعکس پژوهش از یک موضوع بیرون می کند که پرسشِ نویسنده اشاره می

1. J. Sunderland
2. J. Mason
3. hypothesis
4. question
5. topic
6. puzzle
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هاي  ساندرلند پرسش.شود هاي پژوهش مطرح می اي بین انواع پرسش بحث، تمایزهاي دوگانه

4»نظري/تجربی«،3»وابسته/فراگیر«،2»فرعی/اصلی«،1»ثانویه/اولیه«پژوهش را به انواع

ها، دقت هاي پرسش و معنی آن تک واژه اب تکدر انتخشود که باید  کند و یادآور می تقسیم می

ها  را درك  آیا کسی جز من، این پرسش«باید از خودمان بپرسیم )2002(ماسون قولِکرد و به

شود که  کلی، این نکته را متذکر میة یک قاعد عنوانِ بهساندرلند، ).11:همان(»کند؟ می

قابل پژوهش و  ،تر از آن مهم ،برانگیز، و لشلحاظ عقلی چاازهاي پژوهش باید روشن،  پرسش

کند و  شوند، توجه می آغاز می»چرا«هایی که با  در همین راستا، او به پرسش.قابل اجرا باشند

هایی در علوم اجتماعی و علوم انسانی بسیار مشکل  شود که پاسخ به چنین پرسش یادآور می

در نهایت، نویسنده در پایان فصل، جدولی ساده .دنبال ندارد به همگان را است و معموالْ رضایت

کند تا افکار و  گران و دانشجویان کمک می کند که به پژوهش اما سودمند را معرفی می

.را مستندسازي کنند ها و تحلیل آنها ها، داده ام پرسشتصمیمات خود را سازماندهی و تم

هاي پژوهش کمی و  روشبه بررسی 5دوم از بخش مسائل زبانی، جو انگوريۀ در مقال

نامد و  می 6»روش آمیخته«او این روش سوم را .پردازد می و امکان ترکیب این دو روش کیفی

که، ضمن آن.داند بعدي می هاي تک موانع و مشکالت انتخاب روش کردنِ آن را در برطرفة فاید

 در بخش اولِ.دهد یاین روش آگاهی م انتخابِ شناختیِ به خواننده، از موانع مفهومی و معرفت

از.پردازد مقاله، پس از معرفی چندین پژوهش با روش سوم، به معرفی روش آمیخته می

شود و  هاي پژوهش، تفاوت قائل می روش7»ادغامِترکیب و «ة منظري، نویسنده بین دو واژ

کند  مینقل )2005(8او از قول برانن.کند این دو واژه را بیان میة هاي مختلف دربار دیدگاه

 ردنی که نویسنده از رویکزما ).23:همان(»هاي آمیخته لزوماْ بهترین روش نیستند روش«:که

بندي یکی  کند که مثلث کند و اشاره می استفاده می 9»یمثلث«ة کند، از واژ صحبت می یکپارچه

و10هنو، همچنین از قول کانگوري .آمیخته است از دالیل کلیدي براي اتخاد روش پژوهشِ

هاي  شناختی مهم در فهرست ویژگی یکی از مفاهیم روش را بندي مثلث)1994(11مانیون

چند نقد از دیدگاه ۀ بعد از ارائ ،نویسنده ).34:همان(داند می هاي پژوهشی خوب، طرح

بررسی مطالعات  ازطریقِ ،را آنهاي استفاده از  گران مختلف بر این روش، سودمندي پژوهش

،)2002(14و مارا 13از قول هلمز ،او.کند بیان می 12»محل کارگفتمان «ةشده در حوزانجام

1. primary/ secondary 8. J. Brannen
2. main/ contributory 9. Triangulation
3. overarching/ subordinate 10. L. Cohen
4. empirical/ theoretical 11. L. Manion
5. J. Angouri 12. workplace discourse
6. mixed methodology 13. J. Holmes
7. Combination or integration 14. M .Marra
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هاي اخیر نشان داده  کند که اگرچه مطالعات گفتمانی ذاتاْ کیفی هستند، اما پژوهش نقل می

از.تواند نتایج بهتري را دربر داشته باشد ی و کیفی میهاي کم است که ترکیب پارادایم او

شناسی،  ازجمله جامعه ،ها یک مکان مهم براي بسیاري از حوزه نوانع به»محل کار«مفهوم 

که زبان مرکز مطالعه شناسی، هنگامی در زبان.کند د میشناسی یا شناسی، مدیریت و زبان روان

ۀ شناسی اجتماعی، به بررسی جامع هاي کاربردي یا زبان است، باید از منظرهاي مختلف، دیدگاه

ۀ چهره، مطالعبه هاي چهره نامه، مصاحبه د پرسشمانن ،گوناگونهاي  هدف پرداخت و از روش

 ،کلیدي صورت بهدر پایان فصل،  ،نویسنده.استفاده کرد ،هااي اسناد نوشتاري و مانند این رهپیک

عدي ب که مطالعات تک درحالی:شمارد میهاي آمیخته را بر روش کارگیريِ هاي به سودمندي

هاي آمیخته چندمنظوره هستند و  شود، روش ها می داده منجر به نتایج غنی در مجموعۀ

مرزهاي  صورت بهها این روش.تري به بررسی مسائل بپردارند توانند از دیدگاه جامع می

هاي  کنند تا پدیده بعدي غلبه می هاي تک هاي روش محدودیتکنند و بر اي عمل می رشته بین

استفاده از این پارادایم سوم در حال .العه کنندکار را مط پیچیده و مسائل پژوهشی مانند محلّ

.هاي تحصیالت تکمیلی و درس روش تحقیق گنجانده شود افزایش است و الزم است در برنامه

ها و مسائل  مفاهیم، چارچوب، به معرفی1نگریزیاول از بخش دوم، سباستین رۀ مقالدر 

مهم تمایز ،لهدر ابتداي مقا ،وي.پردازد می یمرتبط با روش پژوهش کم ی و بین دو روش کم

هاي  که روش حالیاند، در 2قیاسیدارند و  تأکیدی بر مقدار هاي کم روش .کند کیفی را بیان می

مرتبط با  مسائل مهمِ ،در بخش بعدي.هستند 3استقرایی دارند و تأکیدکیفی بر چگونگی 

 گیريِ ، قابلیت اندازه6گیري اعتبار اندازه،5، پایایی4متغیرها:شود ی مطرح میهاي کم روش

 ، روشجش پایاییبراي سن.)، ضبط صوت7نامه پرسش(گیري مسائل مختلف و ابزارهاي اندازه

و اعتبار گیري  براي اعتبار، اعتبار اندازه.شود پیشنهاد می 9نیمهو پایایی دو 8ونبازآزم -آزمون

روش براي تضمین اعتبار عقل سلیم ترین و البته قابل اعتمادترین  ساده.بسیار مهم است10ابزار

11هاي مقطعی طرح بررسی.شود هاي پژوهش بررسی می مقاله انواع طرح در بخش بعديِ.است

.است14همگنو  13هاي پنل دو نوع طرحاین خود شامل که 12هاي طولی و طرح بررسی

 ر طول زمانِها د هاي طولی، مشکل حفظ نمونه طرح زیانِ ،در عین حال ،ترین سودمندي و مهم

این مشکل .ستمتغیرها کاريِدیگر در ارتباط با این دو بررسی، دست مشکل بزرگ.است واقعی

1. S. M. Rasinger 8. test-retest method
2. Deductive 9. ‘split-half’ method
3. Inductive 10. instrument validity
4. Variable 11. cross-sectional design
5. Reliability 12. longitudinal study
6. measurement validity 13. panel design
7. Questionnaire 14. cohort design
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 گیري، از میان ابزارهاي اندازه در بخش پایانی مقاله،.شود حل می 1هاي تجربی با کمک طرح

.کند میی را مرور نامه در پژوهش کم  ها و موانع روش پرسش ، سودمنديطراحیة نویسنده شیو

هایی عملی براي طراحی،  کند و ایده می تأکیدی نامه در پژوهش کم سپس بر استفاده از پرسش

.دهد ها ارائه می نامه پرسش تفسیر و کدگذاريِ

کمی و چگونگیِ ساخت و پردازش الفباي تحلیل ، دوم  بخشاز مقالهعنوان دومین 

شود که  ر ابتداي بحث این نکته را یادآور مید 2ونلز رِا.استینل فصل پیشست و مکمها داده

پذیري و  گیرند، دو شرط کمیت قرار می هایی که در معرض تحلیل کمی براي موضوع

هاي آماري مختلف تحلیل کمی را  بحث، روشۀ نویسنده، در ادام.پذیري ضروري استششمار

برحسب آزمون  ،4ستنتاجیبراي آمار ا 3او بر استفاده از روش آمار توصیفی.کند معرفی می

و)7و وابسته 6مستقل(در بخش بعدي مقاله، انواع متغیرها.کند می تأکید،5تجربیۀ فرضی

براساس  ،شوند و بر اهمیت انتخاب روش آماري مناسب معرفی می)9اي و مقوله 8پیوسته(

شناسی پرداخته  نر وابسته در زباسپس، به بررسی متغی.شود می تأکیداستفاده از انواع متغیرها، 

زمانی که متغیر (10آزمون خی:شوند و دو آزمون مشهور براي بررسی این نوع متغیر معرفی می

این دو آزمون ).زمانی که متغیر وابسته پیوسته است(11و آزمون تی)اي است وابسته مقوله

باشد و  شوند که تنها یک متغیر وابسته و یک متغیر مستقل وجود داشته زمانی استفاده می

آنالیز واریانس  ،12خطی گرسیونرتري مانند  هاي پیچیده ، آزمونبیشتربراي متغیرهاي 

در بخش پایانی مقاله، نویسنده با استفاده از دو آزمون خی و .و غیره نیاز است 13)آنوا(طرفه یک

اند،  هآوري شد نامه جمع کردن و پرسش هایی که با استفاده از دو روش ضبط تی، به تحلیل داده

.پردازد می

14پل بیکر.پردازد می شناسی اي در زبان هاي پیکره روشفصل پنجم به معرفی 

در بخش .داند می 15شناسی شناسی، بلکه یک روش اي از زبان اي را نه شاخه شناسی پیکره زبان

رد، در هاي واقعی زبان تکیه دا اي بر نمونه شناسی پیکره شود که زبان به این نکته اشاره می 2-5

این .تولید شده باشند 16نگريهاي ساختگی یا دروننمونههاي زبانی که بر  دیگر مدل مقابلِ

و از این طریق به نتایج  کمی کنندالگوهاي زبانی راکه دهد اجازه می روش به پژوهشگران

1. Experimental design 9. categorical variable
2. E. Levon 10. chi-square test
3. descriptive statistics 11. t-test
4. inferential statistics 12. linear regression
5. experimental hypothesis 13. ANOVA
6. independent variable 14. P. Baker
7. dependent variable 15. methodology
8. continuous variable 16. introspective
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و  مطرح یار بنیاد و پیکره رد پیکرهتمایز میان دو رویک ،در بخش بعد.تري دست پیدا کنندمحکم

پذیرند،   را می»یک روشۀ مثاب اي به شناسی پیکره زبان«1بنیاد شناسان پیکره زبان .شود می اشاره

شناسان  مورد تأیید زبان»زبانة اي دربار نظریهۀ مثاب اي به شناسی پیکره زبان«حال آنکه 

از متون  محدوديۀ یک پیکره مجموع«:نویسد نویسنده در تعریف پیکره می .است 2یار پیکره

 تواند در رایانه ذخیره و شده و می 5برداري از زبان، نمونه 4اي گونه 3است که با هدف نمایندگیِ

هاي  و چند نمونه از پیکرهها اشاره  پیکرهگذاري در ادامه، به ساخت و نشانه.»شود کار گرفته به

ها را در  وان پیکرهت می ،بندي کلی در یک طبقه.شود خورده معرفی می گذاري یا برچسب نشانه

نمایاندن یک زبان خاص  عمومیة پیکر هدف.جاي داد 7و تخصصی 6کلی عمومیۀ دو دست

متون براساس نوع  را هاپیکره توان میتمایز دیگر در یک ).8ملی بریتانیاة مانند پیکر(است 

و یا )ت وبها یا صفحاپیامک ها،مانند ایمیل(اي ، رایانهپیکره شامل متون گفتاري، نوشتاري

و  پیکره استرفته در کار به هايتمایز سوم شامل زبان یا زبان.تقسیم کردترکیبی از هر سه نوع 

بخش بعد به در .شوند موازي ساخته میزبانه وچندزبانه،دوزبانه،  هاي تک پیکره ،بر این اساس

شناسی،  کنگاري، آموزش زبان، سب شامل فرهنگ ،ايپیکره شناسیِزبانکاربردهاي مهم 

بیکر این بخش، آخرین قسمتدر .پرداخته شده است ،شناسی حقوقی و تحلیل گفتمان زبان

کلی  پرسشاي حول یک شناسی پیکرهتحقیقی در زبان هاي پرسشاغلب معتقد است 

است که بسیاري از  پرسشیاین »کنند؟میچگونه از زبان استفاده عاًمردم واق«:چرخدمی

.کندد هدایت میبنیا با استفاده از رویکردهاي پیکرهها را  شده روي زبان نجامامطالعات توصیفیِ

9هایی از بسامد شود و نمونه نشان داده می ها هاي حاصل از تحلیل پیکره خروجیدر نهایت، 

سه انتقاد با مقاله .شود بیان می 12نما هاي واژه و فهرست 11، همایندها10هاي کلیدي ها، واژه واژه

کند که با  می تأکیدبیکر بر این نکته ، اماپذیردمی پایاناي شناسی پیکره شده به زبانوارداصلیِ 

، چرا که اي بشوندهاي پیکرهتوانند مانع تحلیلنمی انتقاداتاین نقدها به این روش، ۀ هموجود 

.هاي مخصوص به خود را دارندها محدودیتروشۀ هم

گفتمانی -رویکردهاي تحلیلی13ودیت باکسترهاي کمی، ج بخش روشۀ در اولین مقال

شود که امروزه بسیاري از  مقاله یادآور می او در بخش اولِ.کند را بررسی میبه متن و گفتگو

دانند و این مسئله را در برابر تمایز کنش و توانش  شناسان، زبان را واقعیتی اجتماعی می زبان

1. corpus-based 8. British National Corpus
2. corpus-driven 9. frequency
3. Representative 10. keyword
4. Variety 11. collocation
5. Sampled 12. concordance
6. General 13. J. Baxter
7. specialized
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در بخش .مند است کند که کنش زبانی، معنادار و قاعده می تأکیدو  دهد میچامسکی قرار 

دهد؛  گفتمان را مورد بررسی قرار می مفصل، چهار رویکرد اصلی به تحلیل طورِبعدي، مقاله به

یل گفتمان پساساختگراي لو تح 3گفتمان انتقادي، تحلیل 2گفتمان، تحلیل 1تحلیل مکالمه

شناسی  کند و سپس بر نقش آن در زبان  را بیان میهاي هر روش  او ابتدا ویژگی.4فمینیستی

7محور تمرکز دارد و داده 6کنندگان و شرکت 5گیري تحلیل مکالمه بر ارتباط نوبت.کند اشاره می

بودن آن را  وابسته کنندگانِ مکالمه و بافت تحلیل گفتمان، متغیربودنِ گفتمانِ شرکت.است

هاي مختلف  زبان براي ساخت صورتة هاي ویژ از شکل رو، استفاده شناسد و از این رسمیت میبه

در تحلیل گفتمان انتقادي، ارتباط بین زبان و قدرت، متن و بافت، .داند از واقعیت را مجاز می

اجتماعی  ربستیکاۀ مثاباین حوزه، گفتمان را به.شود و جز آن بررسی می 9، بینامتنیت8واسازي

هاي پنهان در روابط اجتماعی  زبان براي کشف نابرابريگیرد و از  نظر میو ایدئولوژیک در

هاي  د هویتتنوع و تعدیل گفتمان پساساختگراي فمینیستی، بهلدر تح.کند استفاده می

هاي خُرد و  تأثیر متقابل تحلیل مطالعه و مورد افراد ،بودنِجاي دوقطبی گویندگان، پیچیدگی، به

توانش زبانی و ۀ مطالعة دیدگاه چامسکی درباردر پایان مقاله، .شود توجه می 10کالن

.شود هرکدام از این رویکردها نقد می طریقِکنش، ازۀ مطالع بودنِاهمیت کم

ۀ شناسانه و تحلیلیِ مطالع سهم روش به بررسی ،نگاري زبانی قومبا عنوان،فصل هفتم

یکی :دهد حث قرار میبمفصل مورد  طورِدو موضوع کلیدي را به11آنجال کریز .پردازد میزبان 

استفاده از زبان براي ساخت یک (اجتماعی  گراییِ زبانی و برساخت نگاريِ قوم بودنِاي رشته بین

ة دوبار تعریف ازطریقِ(گرایی پساساخت گیريِ جهتدیگري و )بافت و ایجاد واقعیت اجتماعی

ر بخش بعدي مقاله، به د.هاي آن نگاري زبانی و چالش در قوم)فرهنگ، جامعه، هویت و زبان

زبانی رویکردي نیست که در  نگاريِ شود که قوم کاربردهاي این روش اشاره و نشان داده می

در پایان .شود ها می و باعث غناي داده ل آن استهاي دیگر باشد، بلکه مکم تعارض با روش

و تنها کنندگان  همشاهدو تعدد  12چندصدایی، تأثیر گوناگونهاي  گیري از مثال مقاله، با بهره

.شود ، نشان داده میگر حضور یک مشاهد

1. Conversation Analysis (CA) 8. deconstruction
2. Discourse Analysis (DA) 9. intertextuality
3. Critical Discourse Analysis (CDA) 10. micro and macro analysis
4. Feminist Post-Structuralist Discourse Analysis (FPDA)
5. turn-taking 11. A. Creese
6. Participant 12. multiple voices
7. data-centered
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و  ها استفاده از مصاحبههشتم کتاب، به بررسیِ ، در مقالۀلیتیزلیتوو لیا 1نایل ادلی

هاي  فرضیه ا بعد از مرورِنهآ.پردازند در پژوهش زبانی و علوم اجتماعی می 2تمرکزهاي گروه

صرف بر حدس و ۀ جاي تکیکنند که بهتر است به می تأکیداین دو روش، بر این نکته  اساسیِ

.ا دست یابیمنهگمان و تجربیات کمی، با  مردم صحبت کنیم تا به درك بهتر معناي مورد نظر آ

پردازند و  هاي آن می به بررسی روش مصاحبه و چالشبا نگاهی انتقادي اله، مق در بخش بعديِ

هاي  در ادامه، انتقادات و حمایت.دانند یاین روش را یکی از انواع تعامل اجتماعی م

ها  روشی که در آن پرسش(3»ختارمندساۀ مصاحب«شناسان مختلف بر روش  زبان

گر نقشی خنثی  روشی که در آن مصاحبه(عمیقۀ مصاحبو)شده و بسته استتعیین پیشاز

و دو مثال شود  مطرح می)هاي راهنما هستند اي از پرسش ها، صرفاْ، مجموعه دارد و پرسش

شوند که  را یادآور می این موضوع نویسندگان.شود ن بهتر این دو روش آورده میشد براي روشن

پوشانی دارند و مرز بارزي میان این دو  اند و گاهی با هم هم این دو روش بسیار به هم نزدیک

د، این کنن که نویسندگان استدالل می ترین مزیت این دو روش، چنان مهم.شیوه وجود ندارد

 تجربیات بهترِ دهند و به کشف هاي متعددي را ارائه می ها دیدگاه است که این روش

گر  شوند که خارج از کنترل مصاحبه نتایجی میۀ کنند و منجر به ارائ کنندگان کمک می شرکت

 اصلی این فصل، با مروي انتقادي بر نقاط .و گاهی خالف نتایجی است که او انتظار داشته است

.یابد ها، پایان می و ضعف این روشقوت

و کري  5جف بزمر.است مسائل کلیدي:4یهاي چندوجه تحلیل،عنوان فصل نهم

و مسائل کلیدي آن را در مطالعات  و جز آن 8حرکات،7ها فاده از گفتار، نوشتار، نگاهاست6جوئیف

9اجتماعی یِتخشنا رویکرد نشانهة ربه بحث دربادهند و  انی براي ساخت معنا شرح میزب

هاي  کنند که گسترش تفسیر اجتماعی از زبان و معانی آن براي حالت پردازند و بیان می می

یک حس مشترك  10ها کنند که حالت ا استدالل مینهآ.متعدد ارتباط، ریشه در فرهنگ دارند

ري و هاي گردآو مقاله، شیوه در بخش بعديِ.اي از منابع در یک جامعه است فرهنگی از مجموعه

یکی :دهند نشان می ،طور مختصریوه را با استفاده از دو مثال، بههاي چندش تحلیل داده

منابع ۀ هاي چندشیوه در ارائ حالت زهاي چندشیوه در تعامل کالس و دیگري استفاده ا حالت

گویند مهم است، بلکه  معلم می/آموز تنها آنچه دانشالس نهکه در موقعیت ک حالیدر.آموزشی

1. N. Edley 6. C. Jewitt
2. focus group 7. gaze
3. structured interview 8. gesture
4. multimodal Analysis 9. social semiotic approach
5. J. Bezemer 10. mood
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این فصل با .ها و جز آن، که با آموزش همراه هستند، نیز، مهم است ها، حرکات، حالت هنگا

.یابد خاتمه میاي ههاي تحلیل چندشیو و محدودیتبحثی پیرامون امکانات بالقوه 

شناختی روایت در پژوهش زبان تحلیلبه  1گیمنزجولیو ،درنهایت، در فصل دهم

، در طول چهل سال گذشته، روایت کند که ین نکته اشاره می، به ادر آغاز فصل ،او.پردازد می

ست و آغاز شناختی و تحلیل گفتمان قرار گرفته ا شناختی، جامعه هاي زبان مورد توجه تحلیل

لیل سپس به معرفی دو رویکرد در تح.گردد بازمی»بوطیقا«و کتاب تحلیل روایی به ارسطو 

اي با کار  لفهتحلیل مؤ.3و تحلیل نقشی روایت 2یتروا ايِ لفهتحلیل مؤ:کند روایت اشاره می

دارد،  تأکیدشود و بر تحلیل ساختاري عناصر صوري  آغاز می)1967(5و ولتسکی 4لباو

که راویان چگونه دنیا را کند؛ این را بررسی می»ها روایت اهداف«که تحلیل نقشی  درحالی

هاي  کنند و جنسیت، هویت زنمایی میکنند، چگونه خود و دیگران را با بازنمایی و تفسیر می

هر دو رویکرد را  ،هاي مختلف با ذکر نمونه ،گیمنز.سازند اجتماعی خود را میۀ قومی و طبق

شود و به  معرفی می 6»هاي روایت شبکه«مفهوم 3-10در بخش.دهد مورد بحث قرار می

ي درونی از  ا بکهپردازد که چگونه عناصر ساختاري در یک روایت، ش توصیف این مسئله می

این مفهوم معرفی شده  .کند کنند که تفسیر جامعی از یک روایت را اثبات می معانی را ایجاد می

ها که در اطراف  یتاي از متون و روا تا به توضیح این مسئله بپردازد که چگونه مجموعهاست 

سازد که  ه میهاي اجتماعی و محلی را برجست یک روایت وجود دارند، ارتباط بین نقش هستۀ

شناسی تحلیل گفتمان انتقادي استفاده  هاي روایت از روش شبکه.کنند  ها را بازنمایی می روایت

این مفهوم بر چهار اصل نظري .شناختی در این حوزه جاي دارد کند و از منظر معرفت می

ۀ چهار مرحل،در پایان فصل.10و اعتباریابی 9، خاستگاه8پذیري ، ابطال7بازنمایی:استوار است

آوري داده، تحلیل، تفسیر و تبیین، با آوردن  شامل جمع ،هاي روایت ساخت و تحلیل شبکه

.گیرد چندین نمونه، مورد بحث قرار می

قابل   ،شناسی هاي پژوهش در زبان روشپیرامون کتاب  ،این سطورة نکات زیر از دیدگاه نگارند

در)2012(11ت؛ یک بار توسط آنیش کوشیاین کتاب دو بار معرفی و نقد شده اس:ذکر است

و یک بار توسط مایکل اریبایالن 12لیست لینگویست
13

تواند نشانی از  که خود می )2013:113(

1. J. C. Gimenez 8. falsifiability
2. componential analysis of narrative 9. derivation
3. functional analysis of narrative 10. validation
4. W. Labov 11. A. Koshy
5. J. Waletzky 12. Linguist List
6. narrative network 13. M. Arribas-Ayllon
7. representation
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پارادایم«به بررسی  یالناریبا.اهمیت کتاب باشد
1

پردازد و بعد از معرفی  در این کتاب می»

با :نویسد کند و می اب اشاره میهاي شگرف کت هاي کتاب، به یکی از ویژگی هریک از فصل

اي، این گرایش دوسویه بین نویسندگانی که روي  رشته هاي بین پژوهش ةوجود رشد فزایند

!کنند، الزاماً برقرار نیست هاي کیفی کار می روش

، به این نکته اشاره کرد شناسی هاي پژوهش در زبان روشعنوان کتاب،  ةدر ابتدا باید دربار

آید که  طور برمی واي آن همسویی کاملی ندارد و اگرچه از عنوان کتاب اینکه عنوان با محت

شناسی را دربردارد، اما در واقع، بیشتر براي پاسخ به  هاي پژوهش در زبان کتاب، تمام روش

گذشته از .شناسی زبان و تحلیل گفتمان سودمند است هاي جامعه هاي پژوهش در حوزه پرسش

فته است و هاي کیفی اختصاص یا به بخش دوم، یعنی روش)لپنج فص(نیمی از کتاب ،آن

تر بر کتاب بیش .در کتاب نسبت به روش پژوهش کیفی وجود دارد کیدأترسد نوعی  نظر می به

و در کل نگاه اجتماعی به زبان تأکید دارد  ثیر آن بر زبانرهنگ و تأهاي کاربردي زبان، ف جنبه

.شود گام و مفصل محسوب می به گامنمایی ، راهو این نوع نگاه، براي پژوهندگان

مقاالت است و هر مقاله به توضیح مسائل مطرح در آن  از آنجا که کتاب حاضر مجموعۀ

ترین نویسندگان و متخصصان آن  تا از سرشناساست پردازد، سعی شده  شناسی می روش ةحوز

این مسئله را  ،دکن چون هر فصل به یک روش پژوهش متفاوت اشاره می.حوزه استفاده شود

ست و براي کمک به خواننده، هر فصل با یک که خواننده با موضوع مقاله آشناکند  فرض نمی

 را دهد و آنچه دست می هاي مختلف مقاله به ی از بخششود و تصویري کلّ کوتاه، آغاز می ةچکید

ادهایی براي کند و در نهایت مقاله با پیشنه در پایان فصل از خواننده انتظار دارد بیان می

منابع  ۀها بر پای از آنجا که بیشتر مطالب مورد بحث در مقاله.رسد بیشتر به اتمام می ۀمطالع

شناسی، براي  جویان زبانبر دانش ه تواند عالو معرفی و پیشنهادشده هستند، این کتاب می

شده عنوان انتخاب.شناسی سودمند باشد هاي مختلف زبان پژوهندگان و متخصصان در حوزه

حثی براي هر مقاله با محتواي مباحث ذکرشده در آن مقاله همسویی کامل دارد؛ هر فصل با ب

.شود و سپس مباحث نظري مرتبط با آن موضوع معرفی می پیرامون مفاهیم پایه شروع

شناسی بررسی و به  ها از منظر یک روش تر فصلشده در بیش هاي ارائه و استدالل ها پرسش

شود،  شود، حتی در جایی که روشی آمیخته ذکر می منفی آن اشاره میهاي مثبت و  جنبه

هاي  کنند و راه را براي پژوهش نشده اذعان می مانده و حل نویسندگان باز هم به مسائل باقی

،  هاي مختلف، جدول براي درك بهتر خواننده، هرکجا الزم بوده، از نمونه.گذارند بیشتر باز می

تر قابل درك باشد و مسائل مطرح با جزئیات بیشاستفاده شده است تا نمودار و آمار و ارقام 

1. paradigm
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هاي کاربردي و عملی  که توصیهباوجود این.دهد تري میبیش ها رنگ آموزشیِ همین امر به مقاله

گذارد تا بعد از تجزیه و  خواننده می ةها را به عهد شود، اما انتخاب هرکدام از روش معرفی می

.نفی، دست به انتخاب بزندتحلیل جوانب مثبت و م

، افقی تازه پیش روي شناسی  هاي پژوهش در زبان روشتوان گفت کتاب  در پایان، می

جویان این رشته، منبعی سودمند، خصوصاً براي دانش دهد و به عنوان شناسان قرار می زبان

هاي  وشکند با زبانی ساده و قابل فهم به معرفی و تبیین ر کتاب سعی می.شود پیشنهاد می

هایی از این دست به  رسد جاي کتاب نظر میبه.شناسی بپردازد هاي زبان مختلف در پژوهش

آثار، خالی است و بر پژوهندگان این حوزه است که به  ۀصورت ترجم کم به زبان فارسی، دست

.مهم پژوهش، توجه بیشتري داشته باشند ۀاین جنب

سعیده قندي
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