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 چکيده
گيرد ای که زبان در آن مورد استفاده قرار میی زبان و زمينهمربوط به رابطه تحليل گفتمان

ی از اواسط دهه به طور جدی ای است؛ کهیك گرایش مطالعاتی بين رشتهبه صورت 

 شناسی،شناسی، نشانه، زبانهایی چوندر رشته 1970ی تا اواسط دهه 1960

های علوم اجتماعی و انسانی یر رشتهاشناسی و سشناسی، روانشناسی، جامعهانانس

مند ساختار، کارکرد و فرایند توليد گفتار و نوشتار ظهور کرده عالقمند به مطالعات نظام

که ی مد روز شده است و آن را بی هدف و غالباً بی آن. ده سالی است که گفتمان واژهاست

گيرند. این درحالی است که برخی های علمی بکار میا و بحثهتعریف کنند در متن

و عدم  های مختلف تحليل گفتماناندیشمندان، نداشتن شناخت کافی در تميز شيوه

های جدی ها نسبت به تحقيقات کمی را از آسيباطمينان به اعتبار و روایی این نوع تحليل

ررسی زوایا و ابعاد مختلف و دانند. در این راستا هدف تحقيق حاضر باین روش می

شناسی،  همچنين بررسی هستیکاربردهای مهم تحليل گفتمان، آشکارسازی مفاهيم و 

. همچنين، در این های اعتبار و پایایی آن استشناخت راهو شناسی شناسی و روشمعرفت

پردازان تحليل گفتمان مورد بررسی تحقيق سير تحول، مفروضات و نظریات مهم نظریه

 ار گرفته است.قر

تحليل گفتمان، گفتمان، فرکالف، الکال و موفه :واژگان کليدي
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 مقدمه

  شود.می پرداخته بدان زیاد اجتماعی و انسانی علوم مطالعات در و است افزایش به رو مدرن دنيای در زبان نقش که پذیرفت باید

 دنيای که شد خواهد ترافزون روآن از توجه این .اندشده پدیدار ماعیاجت یعرصه در زبان نقش به توجه همين رهگذر از نيز 1گفتمان تحليل

زبان به عنوان باز نمود نظامی از مفاهيم و . بنابرین [1]است زبان نمادها این ترینعمده و دارد بيشتر چه هر شدن نمادین سوی به روی امروز

از  یابد،و در قالب زبان گفتار و نوشتار به عنوان ابزار ارتباطی تجلی میگيرد ولوژی حاکم شکل میئهاست که از جامعه،گفتمان و ایداندیشه

در زبان، روز به روز به جای بحث یا گفتگو استفاده  "گفتمان"اصطالح  [2]این رو همواره موضوعی شایسته برای مطالعه و تحقيق است

ی مد روز شده است. [. ده سالی است که گفتمان واژه3ت ]شود. این در حالی است که بحث یا گفتگو هدف تجزیه و تحليل گفتمان اسمی

معنا بدل شده ای مبهم و گاه بیگيرند. اکنون گفتمان به واژههای علمی بکار میها و بحثکه تعریف کنند در متنآن را بی هدف و غالباً بی آن

دارد. اما در بسياری از موارد منظور از گفتمان این است که  برند در هر بستری معنایی متفاوتاست که حتی زمانی که آن را با دقت بکار می

ها های مختلف حيات اجتماعی در گفتار خود از این قالبهایی ساختاربندی شده و مردم به هنگام مشارکت در حوزهزبان در چارچوب قالب

 . [4کنند]تبعيت می

این نيز هست که چه  یشان فکر شود، بلکه دربارهیوند یا دربارهتوانند گفته شها نه تنها مربوط به چيزهایی است که میگفتمان

ها اعمالی هستند معنا و ارتباطات اجتماعی است. گفتمان یها مجسم کنندهتواند صحبت کند. گفتمانکسی، در چه زمانی، و با چه آمریتی می

ها درباره موضوعات صحبت نکرده و هویت موضوعات را انگفتم گویند.دهند که خود سخن میمند موضوعاتی را شکل میکه به طور نظام

مهم در پرداختن به  یمساله .[5]دارندموضوعات بوده و در فرآیند این سازندگی مداخله خود را پنهان می یها سازندهکنند، آنتعيين نمی

کند: نخستين آسيب ربرد تحليل گفتمان تهدید میگونه بيان کرد که دو آسيب جدی همواره محققان را در کاتوان اینتحليل گفتمان را می

حليل گفتمان از تی تحليل گفتمان از یك سو و به کار بردن تحليل محتوا به جای گانههای سهجدی، نداشتن شناخت کافی در تميز شيوه

پردازان وی نظریهسليل گفتمان از شناسی تحليل گفتمان در ایران حکایت از آن دارد که علت این امر عدم شناخت تحسوی دیگر است. آسيب

شود. به می شناسی در کار محققانهای روشساز آسيبهای ناپسند در محافل سببو محققان بوده است و از سوی دیگر نيز برخی سنت

محققان تصور کنند  اتای را بوجود آورده است طوری که گرایش محققان به استفاده ار محاسبات آماری و جداول بکار رفته در تحقيق، زمينه

های تحليل پژوهشه کاین در حالی است  اند.های کمی را ندارد، فاقد اعتبار و رواییهایی چون تحليل گفتمان که آمار و ارقام روشروش

لفعل و جدی گفتار با ها و توجه کامل بهتکرارها و ترميم تردیدها، ،هاهمپوشانی ها،برداری از مکثبه دليل جزیيات مفصل نسخه مانگفت

ی جهت آشنایی بهتر در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی دقيق ابعاد مختلف گفتمان [.6]در خور توجه است جزیيات آن، یگرفتن همه

 با این روش تحقيق است که در پی اهداف ذیل است:

 شناخت مفهوم تحليل گفتمان -

 گفتمانشناسی تحليل شناسی و روششناسی، معرفتشناخت هستی -

 های اعتبار و پایایی تحليل گفتمانشناخت راه -

 های مهم در این رویکردشناخت نظریه -

 ل گفتمانها و کاربردهای مهم تحليفرضشناخت ابعاد، پيش -      

 

 تحليل گفتمان یمفهومهاي زمينه
ایش مطالعاتی بين یك گرگيرد به صورت ار میای که زبان در آن مورد استفاده قری زبان و زمينهمربوط به رابطه تحليل گفتمان

شناسی، انسان شناسی،شناسی، نشانه، زبانهایی چوندر رشته 1970ی اسط دههتا او 1960ی از اواسط دهه به طور جدی ای است؛ کهرشته

تار و ختار، کارکرد و فرایند توليد گفمند ساهای علوم اجتماعی و انسانی عالقمند به مطالعات نظامیر رشتهاشناسی و سشناسی، روانجامعه

رمنوتيك گادامر و گرایی، هشناسی)نشانه( شناسی تاویلتحليل گفتمان ریشه در جنبش انتقادی ادبيات، زبان[. 7]نوشتار ظهور کرده است 

های های کيفی در حوزهی از روشعنوان یکای بودن، خيلی زود بهدليل بين رشتهاین گرایش بهشناسی ميشل فوکو دارد. تبارشناسی و دیرینه

  [.8]قرار گرفت شناسی انتقادی مورد استقبالمختلف علوم سياسی، اجتماعی، ارتباطات و زبان

داند ها میوی زبان را نظامی از نشانه. نقشی اساسی داشتگفتمان  هدر ایجاد نظری کسانی بود که از نخستين (1857ـ1913)سوسور 

 [.9های بدون اصطالحات مثبت است که هویت هر عنصر بستگی به تفاوت با دیگران دارد]ل از یك سيستم دالکه در آن یك گفتمان متشک

علوم  هسوسور، تحليل ساختاری وی را به حوز یاههبا استناد به نظریگذاران اصلی ساختارگرایی شناخته شده است از بنيان نيز که استروس
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شناسی . تحليل ساختاری اسطوره و قوام بخشيدن به دانش روایت"یعنی زبان و زبان یعنی جامعه آدمی "وی معتقد است .وارد کرداجتماعی 

وی معتقد است جامعه و  تأثير زیادی داشته است. های گفتماننظریهدادن به  [. آلتوسر نيز در شکل10از جمله دستاوردهای مهم اوست]

گيری نظمی معين ی آنها صرفاً متشکل از اشکال نسبی و موقت تثبيت هستند که شکلعامالن اجتماعی فاقد هرگونه ذاتی هستند و تکرارپذیر

[. آلتوسر همچنين نقش زبان و 11گشاید]بندی بر اساس تعينی چندجانبه را میکنند و امکان بسط جدیدی برای مفصلرا همراهی می

[. تحليل گفتمان به عنوان 12جایگزین برداشت سنتی از سوژه کرد]کند. وی مفهوم بازخواهی را نيز ایدئولوژی در انقياد سوژه را مطرح می

شد که به وسيله استفاده از ابزار ميالدی رواج یافت و به مجموع مطالعاتی اطالق می 1960ی یك رهيافت به طور جدی در فرانسه در دهه

ساختارگرایی بود و به گفتمان و تحليل گفتمان ابعاد نوینی ، دریدا آغاز فرا1970ی زبانی سعی داشت توليد ایدئولوژی را تبيين کند. در دهه

-ی نشانهبارت معتقد است نشانه. کوشدمیتدوینی نو از منطق معنا  باز برای عرضه( 1964های خود )روالن بارت در نوشته[. 13بخشيد]

شود. وی نيز سوژه را ود از آن متمایز میشناسيك نيز مانند مدل خود از یك دال و یك مدلول تشکيل شده است ولی در سطح جوهرهای خ

ی قوام گرفتن معنا تلقی نمود که ، به جای متن، خواننده را مایه1980ی در دههکان ژاك ال [. 10داند]تحت تاثير ایدئولوژی بورژوازی می

شناسی ی بنيادی زبانپذیرفت اما فرضيه سوسوری رای زبانی ماهيت دلبخواهی نشانه [. الکان13یك گام به جلو در تحليل گفتمان ایجاد نمود]

پایان مدلول نوعی زنجيره. معنا ثابت نيست، بلکه لغزش بی -داللت همواره نوعی فرایند استوی معتقد است  سوسوری را به زیر سوال برد.

[. 12در پی یافتن خودش است] های مختلف[. سوژه نيز در نظر الکان ساخت ناقصی است که همواره در ميان گفتمان14زیر دال وجود دارد]

های او در تجزیه و تحليل فوکو از مهمترین اندیشمندان گفتمان انتقادی است که بسياری از پژوهشگران علوم اجتماعی با الهام از اندیشه

های گيری و یا شيوهی گفتمان و قدرت، قواعد شکل[. فوکو وراث طرح ایده3گفتمان خود به دانش ارزشمندی از روابط قدرت دست یافتند ]

[. الکال و 3های سياست عمومی است]اجتماعی تشکيل گفتمان است و الهام بخش یك سنت جدید از تحليل گفتمان در سياست و پژوهش

نوشتند، تحليل گفتمان را با رویکردهای نوینی همراه  1985که در سال  "هژمونی و راهبرد سوسياليستی"موفه نيز با نوشتن کتاب مشهور

تا  1983های فرکالف وسعت چشمگيری پيدا کرده و طی مقاالتی که او از سال ختند. اما غنای نگرش به تحليل متن در آثار و اندیشهسا

 [. 13به رشته تحریر درآورده اقبال وسيعی در ميان اندیشمندان نظریه گفتمان یافته است] 1995

ت تاثير هاليدی رشد کرد که بر کارکرد اجتماعی زبان و ساختار گفتار و در مجموع، تحليل گفتمان در بریتانيا تا حدود زیادی تح

گویی، کتاب داستان مورد اهميت ها، تكها، مذاکرات و بحثنوشتار تاکيد داشت. همچنين در بریتانيا ابتدا تحليل گفتمان در تعامالت، مصاحبه

سرایی، بررسی ه بر روش مشاهده نزدیك، رویدادهایی مانند داستانهای روش قومی کی سنتبود. تحليل گفتمان آمریکایی نيز تحت سلطه

اهميت و رشد  3و جفرسون 2های مختلف فرهنگی و اجتماعی در کارهای کسانی چون گارفينکلرسم احوالپرسی و دوئل کالمی در موقعيت

 [.7] پيدا کرد

 

 مراحل سير تحليل گفتمان
ی هاطوری که ریشه های فکری خاصی رشد و گسترش یافته بود. بهر پيدا کند در نحلهکه به طور رسمی ظهوتحليل گفتمان قبل از این

 های فکری ذیل جستجو کرد: اصلی این مفهوم را در سنت

 انتقادی د، اهدافآیمی حساب به نيز گفتمان تحليل فلسفی بنياد که فکری سنت این در پراگماتيك: و کالمی کنش ينظریه -1

 یزمره در ن ومت تحليل به نسبت زیاد یفاصله با توأم تحليل، خرد؛ سطح لحاظ به توانمی را سنت نيستند. این ميان در اجتماعی و

 دادن ييرتغ در نقش زبان به است، آمریکایی فيلسوف سرل جان به اساساً منسوب که کالمی کنش ینظریه .دانست های فلسفیپژوهش

 .شودمی گيرند توجهمی صورت زبان یواسطه به که هاییکنش همچنين و واقعيت

 

 تالش دارند، یاجتماع ی نظمهردربا هاییفهمپيش گرانکنش که نکته این گرفتن فرض پيش با سنت این مکالمه: تحليل -2

 این ظری،ن لحاظ هب .شود بررسی کالمی کنش و وگو گفت فرایند طریق از تغيير نهادها و نهادها تحکيم نظم، بازتوليد چگونگی تا شودمی

 برداشته نشک و زمينه دادن ربط و ایتحليل زمينه یزمينه در مهمی گام و داشته نقش بسيار مکالمه مندیساخت دادن در نشان سنت

 .است

 

                                                           
2  Goffman 
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  هایمز دل .شودمی تأکيد ارتباط بر فرایند آن در که است چامسکی نوام گراییصورت به واکنش نوعی ارتباط: نگاريمردم -3

 ارتباطی، وضعيت رخداد  -1 است: موارد این بررسی شامل ،ارتباط نگاریمردم وی، یعقيده به .است سنت این پردازنظریه تریناصلی و مبدع

 ابزارهای -6 ،)گفتن سخن هایمنش(کليدها -5 کالمی، هایتوالی کنش - 4 ارتباطی، رخداد اهداف - 3 ارتباط، در کنندگانمشارکت  -2

 برای آن آوردهایدست گنجد، ليکنمی شناسیزبان یرشته اهداف چارچوب در بيشتر سنت این .ژانرها -8 کنش،هنجارهای -7 ارتباط،

 .است بوده ثمربخش گفتمانی مطالعات یبقيه

 

 دهد نشان تا کرد تالش گافمن .خورده است پيوند گافمن اروینگ نام با که است پژوهشی تعاملی اجتماعی: شناسیزبان -4

 خرد، رویکرد این .است تحليل گافمن از مهمی جزء آن از استفاده یشيوه و زبان .است ارزش تحليلی دارای نيز رو در رو مالتتعا یعرصه

ی درجه در را متن تحليل وی یشيوه رواندنباله و گافمن ليکن شود،می توجه خصایص زبان )به متن تحليل از زیاد نسبتاً یفاصله دارای

 .است غيرفلسفی و تجربی پژوهشی و اند(،نداده قرار پژوهشی اولویت اول

 

آن از زیادی بخش البته و دهندمی تشکيل تاریخ را در شده نوشته متون از ایعمده بخش هاروایت و هاداستان روایت: تحليل -5

 حتی و فرهنگ تاریخی یك هایازنماییب فرهنگی، دنياهای یمقایسه برای راهی هاداستان تحليل .شوندمی نقل شفاهی هایقالب در نيز ها

 با نزدیك ارتباط کالن، ساختارهای درك به گرایش با خرد پژوهش پژوهش گفتمانی، سنت این در. است فرهنگی و ملی قومی، ناخودآگاه

 . [1]مدنظر است کاوانه(روان و تاریخی فلسفی، تحليل با )همراه متون در تجربی پژوهش و تحليل متن

 

در محافل فکری و علمی، این مفهوم در قالب سه رویکرد مهم گسترش یافته  "تحليل گفتمان"کاربرد رسمی این اصطالح اما از زمان 

 است:

برای شناسی آغاز شد. اصطالح تحليل گفتمان اولين مسير تحول مطالعاتی گفتمانی در زبانتحليل گفتمان ساختارگرا:  -1

شد و منظور از تحليل گفتمان تحليل  بکار بردهشناس ساختارگرای آمریکایی، هریس، زبان گزليتوسط ميالدی،  1952بار در سال نخستين

شناختی تا آن زمان بر جمله و واحدهای کوچکتر از آن معطوف [. غالب مطالعات زبان7ساختاری زبان و متن باالتر از سطح جمله بوده است ]

آید. ای بزرگتر از جمله، مانند پاراگراف، به عنوان کانون تحليل، گامی مهم به شمار میبوده است، اقدام هریس در مورد توجه قرار دادن واحده

زليك هریس در  [.12ی تحليل گفتمان است]ی بزرگتر از جمله، وظيفهی دستور زبان و مطالعهی واحدهای کوچکتر از جمله وظيفهمطالعه

به جمله و متن برشمرد.  گرایانه و ساختارگرایانهگفتمان را صرفاً نگاهی صورت لگرایانه از جمله به دست داد و تحلياین مقاله دیدی صورت

اولين مشکل این است که این نگرش  .[15]واحدی بزرگتر از جمله مشکالتی را به همراه دارد یدر نتيجه در نظر گرفتن گفتمان به منزله

گرایانه های ساختکند. مشکل دیگر این است که بسياری از نگرشست نمیهيچ توجهی به روابط کارکردی با بافتی که گفتمان بخشی از آن ا

  [.12]های ناقص و منقطع استپندارند. در صورتی که گفتارها مملو از جملهی گفتمان میجمله را واحد سازنده

 

زبان به  یمثابهگفتمان را به  تحليل ،گرانقش شناسانبه تدریج زبان، 70تا  60ی در دههگرا یا کارکردي: تحليل گفتمان نقش -2

)منظور از بافت، شرایط و محيطی است که زبان متن توجه نمودند  و از بافت متن فراتر رفته و به بافت موقعيتیکند هنگام کاربرد تعریف می

گفتمان ضرورتاً تحليل زبان به  گرا متن در بافت است. در نتيجه تحليلشناسی نقشمورد مطالعه در آن بکار رفته است(. واحد تحليل در زبان

گفتارهای خاص در بستر آن به . در این رویکرد، بافتی که پاره[13]دهندهنگام کاربرد است و به بافت کاربرد زبان توجهی خاص نشان می

  [.5] کند)گفتمان مذهبی، گفتمان تبليغات، گفتمان سياسی(پيوندد، گفتمان را تعریف میوقوع می

 

فاولر، هاج، کرس و ترو نوع سومی از تحليل گفتمان را وارد  ،گرابا توجه به ضعف تحليل گفتمان نقش ن انتقادي:تحليل گفتما -3

ورزد. این ی شرایط فرا متنی موثر بر تحليل گفتمانی تاکيد میکنند که بر نقش قدرت و ایدئولوژی به مثابههای تحليل گفتمان میعرصه

دایك، توان ونرو، میشود. از اینلب تحليل گفتمان انتقادی جریان غالب رویکرد گفتمانی محسوب میدر قا 90و  80های نگرش در دهه

کریس معتقد است که گفتمان انتقادی  [16]شناسی برشمردی زبانگذاران تحليل گفتمان انتقادی در حوزهوداك، فرکالف و فوکو را از بنيان

 شناسی بود ظهور کرد که دارای معيارهایی از قيبل:نوع کامالً متفاوت از زبانمشخص از زبان که یك  یبه عنوان یك نظریه

 اجتماعی است. زبان یك پدیده -

 مند بيان شده است.هایی دارند که در زبان و در شيوه نظامهای اجتماعی معانی و ارزشبندینه تنها افراد، بلکه موسسات و گروه -
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 ارتباطات هستند.ها واحدهای مربوطه زبان در متن -

 خوانندگان و شنوندگان در این ارتباطات متنی، گيرندگان منفعلی نيستند. -

  [.17]بين زبان علم و زبان نهادها شباهت وجود دارد -

اى پيش روى آموزش رود، اگرچه افق گستردهشناسى کاربردى به کار مىطور که در زبانکه تحليل گفتمان آنپينکوك معتقد است  

منظور ، محيط بالفصل)هاى زبانى و بافت با مفهومى بسيار محدود بين صورت یولى در عين حال، با تمرکز بر رابطه ;گشوده استزبان 

مان را تحت تإثير قرار فرهنگى و ایدئولوژیکى که زندگى، در قياس با نيروهاى وسيعتر اجتماعى( اى، یا قواعد گفتارىگوینده، دانش پس زمينه

را کامال مختار تصور کرده و سوژه اى از تحليل گفتمان که آید توقف بر گونهمیبرداشتى تنگ نظرانه مبدل شده است. به نظر  دهند، بهمى

: اول، کمك تحليل گفتمان انتقادی از نظر فرکالف یدو هدف عمده [.18]کندپندارد کفایت نمىکاربرد زبان را عارى از شرایط ایدئولوژیك مى

دوم، کمك به ))افزایش هشيارى ، ن کم توجهى گسترده نسبت به اهميت زبان در توليد، حفظ و تغيير روابط اجتماعى قدرتبه ))تصحيح ای

  . [19] زیرا که هشيارى اولين قدم به سوى رهایى است(( ;نسبت به اینکه چگونه زبان در حاکم شدن بعضى بر بعضى دیگر نقش دارد

ر مشروع از قدرت جمعی، سلطه و عدم مساوات، که از طریق نوشتار و گفتار در بافت اجتماعی و استفاده غي یاین نوع تحليل، نحوه

که چگونه روابط اجتماعی، هویّت، دانش و قدرت، از نماید. اینشود را بررسی میگيرد و یا در برابر آن ایستادگی میسياسی خاصی صورت می

پردازد؛ که نوشتار ليل گفتمان انتقادی به تبيين روابط ميان گفتمان و قدرت اجتماعی میتح .شوندطریق متون نوشتاری و گفتاری ایجاد می

بر اساس این ادعا هابرماس معتقد است،  بخشند.ها و نهادهای مسلّط، چگونه از قدرت، سوء استفاده کرده و بدان مشروعيت میو گفتار گروه

این  اجتماعی است که در خدمت مشروعيت بخشيدن به روابط سازمانی قدرت است.ای برای حمایت از سلطه و نيروی زبان نيز یك واسطه

. شناسی استرویکردی به تجزیه و تحليل زبان است؛ که هدف آن آشکارسازی روابط پنهان قدرت و فرایندهای ایدئولوژیکی در زبانرویکرد، 

این نوع تحليل، مشکالت اجتماعی را مورد دیولوژی است. در حقيقت سه مفهوم اساسی در این رویکرد؛ مفهوم تاریخ، مفهوم قدرت و مفهوم ای

 [.17]کند توجّه قرار داده و مفاهيمی چون طبقه، جنسيت، فمنيسم، نژاد، هژمونی، منافع، عدالت، نابرابری و ... را بررسی می

شناختی است که تحليل گفتمان را به  در نتيجه رویکرد تحليل گفتمان انتقادی سيری تکوینی از تحليل گفتمان در مطالعات زبان

آن را از سطح  یتحقيق نيز گستره یشناختی از سطح توصيف متون به سطح تبيين ارتقا داده است و به لحاظ محدودهلحاظ نظری و روش

اد تحليلی در های مختلف و ابع. در مجموع سبكتاریخ و ایدیولوژی وسعت بخشيده است بافت موقعيت فرد به سطح کالن یعنی جامعه،

 مشخص شده است. 1تحقيقات گفتمانی در شکل شماره 

 هاي مختلف و ابعاد تحليلی در تحقيقات گفتمانی: سبك1شکل شماره 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.20منبع: ]

 

جام تجزیه و تحليل گفتمان در علوم اجتماعی با توجه به نظریات و رویکردهای مطرح شده در مجموع شش نوع تحليل گفتمان در ان

 ارائه شده است. 1وجود دارد. که به طور خالصه در جدول شماره 

 

 

 تمرکز بر زمينه اجتماعی و سياسی

تمرکز بر پویایی کم گفتمان در حق 

 خودش

 ساختارگرایی گفتمان انتقادی
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 هاي گفتمان: اصول اساسی تحليل1جدول شماره 

  اصول اساسی

نوع تحليل 

 گفتمان

نقش آژانس/ 

 سوژه

تمایز بين 

 متن و زمينه

پارامترهای زبانی 

 غير زبانی /
 تحليل ابژه

شناسی/نشانه ستیه

 شناختی گفتمان

سطوح تحليل 

 کالن/خرد

نظریه گفتمان 

 پساساختاری

شوژه به عنوان 

فقدان و موقعيت 

 گفتمانی

تحليلی و نه 

-هستی

 شناسی

گفتمان داخلی 

 زبانی و غيرزبانی

تغيير و ثبات 

های شيوه

 گفتمانی

گفتمان به عنوان افق 

 شناسیهستی

کالن)با تحليل 

 خرد متون(

گفتمان  تحليل

 انتقادی
 شناختی

متن عينی و 

زمينه 

تاریخی و 

 ذهنی است

 زبان= متن

غيرزبانی= زمينه 

 اجتماعی متن

های گفتمان

 سياسی

-گرایی نشانهواقع

شناختی به عنوان یك 

 بعد روابط اجتماعی

خرد)با تحليل 

کالن 

ساختارهای 

 اجتماعی(

تحليل 

تفسيری 

 سياست

بيان معنی 

 موضوع ذهنی

 تحليلی و نه

-هستی

 شناسی

 زبان= متن

غيرزبانی= زمينه 

 اجتماعی متن

-معانی شيوه

-های گفتمان

 های سياسی

 هرمنوتيك
کالن)با تحليل 

 خرد متون(

تحليل سياسی 

 لفظی
 موقعيت سوژگی

 متون= بحث

زمينه= 

 گفتمان

جداسازی 

متاقطع با تاکيد 

 بر ترحم و اخالق

استدالل 

 متقاعدسازی

گفتمان به عنوان افق 

 اسیشنهستی

خرد)با تحليل 

 کالن ایدئولوژی(

روانشناسی 

 گفتمانی

شناختی)حوزه 

CA تقسيم )

ذهنی)ایدئولوژی 

 ها(نقد حوزه

تحليلی و نه 

-هستی

 شناسی

 تمایز متقاطع
احساسات و 

 ایدئولوژی

ساخت رفتارهای 

شخصی از طریق 

 تعامل گفتمانی

 (CAخرد)

 (ICکالن)

 تمایز متقاطع متنی خود تفسيری Qروش 

ایی شناس

گفتمان به 

اشتراك 

 گذاشته شده

شناسی در هستی

 پرانتز
 خرد

 [.9منبع:  ]

 

 و گفتمان تعاریف تحليل گفتمان
اند، استوبز، زبان تعاریف مختلفی برای گفتمان ارایه شده است،که بسياری آن را کوتاه و ساده و برخی غامض و پيچده تعریف کرده

 را سارا ميلز گفتمان[. 1انگارد]ی گفتمان میی هر جنبه از کاربرد زبان را مطالعهد نيز مطالعهداند. فاسولورای جمله و عبارت را گفتمان می

ها در حقيقت [. از نظر فوکو، گفتمان5]یکپارچگی یا نظم است که واجد شکلی از سازمان درونی،داند میمتن  یگسترش یافته یجزء یا قطعه

ی خورند و در نهایت بازنمایی کنندهها قدرت و دانش به هم پيوند میاند که در آنهای قدرتبخشی از ساختار قدرت درون جامعه یا هسته

شناسی کاربردی گفتمان را به دو گونه تعریف کرده است: اول اصطالحی عام برای [. فرهنگ النگمن زبان21هاست]خود و دیگری و روابط آن

ها ها بندها و جملهبرقراری ارتباط توليد شده است و دوم، بر خالف، دستور زبان که با عبارت های کاربرد زبان، یعنی زبانی که در اثر عملنمونه

 [. 18سرو کار دارد، گفتمان به واحدهای زبانی بزرگتر، همچون، پاراگراف، مکالمه و مصاحبه اشاره دارد]

دانل نظران این زمينه آورده شده است: مكاز صاحب چند تعریف ادامهتعاریف گوناگونی وجود دارد که در نيز در مورد تحليل گفتمان 

داند که توصيف و شناختی یا سبکی و نحوی مینشانه شناختی،معنا شناسی،ثيرات زبانأآن دسته از کارکردها و ت یتحليل گفتمان را مطالعه

یول و براون تحليل گفتمان تجزیه و از نظر  .[22]ترادف جمله و همين طور ساختار جمله است مستلزم در نظر گرفتن توالی، ها،تشریح آن

ها های زبانی مستقل از اهداف و کارکردهایی باشد که این صورتتواند منحصر به توصيف صورتتحليل زبان در کاربرد است، در این صورت نمی

های گفتمانی است انی ظاهری و مستتر جریانتحليل گفتمان، کشف مع در واقع، [.23]اندها در امور انسانی به وجود آمدهبرای پرداختن به آن

گيری معنا و پيام واحدهای زبانی را در تحليل گفتمان چگونگی تبلور و شکل [.24]شوندهای گوناگون زبانی و فرازبانی آشکار میکه در شکل
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ی زمينه)زبانینظام زبانی( و عوامل برون واحدهای زبانی، محيط بالفصل زبانی مربوطه و نيز کل (ی متنارتباط با عوامل درون زبانی )زمينه

 .[25]کندبررسی می (اجتماعی، فرهنگی و موقعيتی

اند که وجود یك تعریف مستقل را های مختلف تحليل گفتمان تفاسير متفاوتی از معنای گفتمان به دست آوردهبه طور کلی سنت

احد ارتباطات نوشتاری و گفتاری مورد مطالعه قرار داده و بر محتوای متن دشوار ساخته است. به طوری که زبان سنتی، گفتمان را به عنوان و

های اجتماعی چگونه کنند که شيوههای دیگر علوم اجتماعی گفتمان را وابسته به اعمال اجتماعی تعریف میو مکالمات تمرکز دارند و سنت

 [.3]کنندمیگفتمان را شکل داده و از آن شکل گرفته تعریف 

فایدگی ی آن نيز جای شبهه است. بیبر شمردن تعاریف گفتمان و تحليل گفتمان کاری بسيار دشوار است که در فایده یدر نتيجه

ی فعاليت خود تعریفی از کنند و هر یك بنا به حوزهگران گفتمان بر روی موضوع واحدی کار نمیچنين کاری از آن جهت است که تحليل

که بتوان با جمع کردن تعاریف، تعریف واحد قابل اجماعی رو احتمال اینپذیرند. از اینتحليل گفتمان را میگفتمان و به تبع آن تعریفی از 

ای توان مدعی شد که گفتمان پدیدهها تحليل گفتمان میی سنت[. به طور کلی برای ارائه تعریفی فراتر از همه1]ارائه کرد، بسيار اندك است

ای چند سطحی است که به دنبال کشف وجوه یا آید. گفتمان پدیدهی اجتماعی بوجود میرگيری زبان در عرصهکامتکثر است که به هنگام به

 [.1پيامدهای اجتماعی کاربست زبان است]

 

 پردازان مهم نظریه

 الکال و موفه
فوکو، دریدا، الکان، سوسور و های متفکرانی چون مارکس، گرامشی، آلتوسر، الکال و موفه ازطریق بازخوانی و ساختار شکنی نظریه

گرایی طبقاتی ها به دنبال مقابله و رفع مشکل تقليلاند. آندیگران نظریه گفتمان خود را در کتاب هژمونی و استراتژی سوسياليستی شکل داده

 ختی دیدگاه الکال و موفه:شناشناختی و روششناختی و معرفتترین مفاهيم هستیبررسی مهم [.9] و جبر اقتصادی در تئوری مارکس بودند

دهند. های متفاوتی به آن نسبت میهای مختلف موقعيتسوژه: الکال و موفه معتقدند سوژه همواره تکه تکه است به طوری که گفتمان 

روابط اجتماعی تواند خاستگاه ها نمیدهند. بنابرین سوژهها در بحث سوژه، مواضع سوژگی درون ساختار گفتمانی را مورد توجه قرار میآن

ها از سوی شود و انسانباشند. گفتمانی بودن مواضع سوژگی در خصلت باز هر گفتمانی نقش دارد. سوژه به موقعيتی در گفتمان بدل می

ه شوند. از نظر الکال و موفهای یك سوژه درون ساختار گفتمانی محسوب میی موقعيتها به منزلهشوند و سوژهها فرا خوانده میگفتمان

 .[11] سوژه در مجموع در معرض خصلت چندمعنایی و ناتمام بودن و تعين چندجانبه است یمقوله

ی خاص جامعه وجود ندارد، چون خود جامعه هيچ ذاتی ندارد. در اند  هيچ فضای بسته و دوخته شدهجامعه: الکلو و موفه مدعی

شود که جامعه بتواند ه نيست و لذا این نفوذپذیری مانع از آن میای کامل نيست چون هيچگاه حدود مرزهایش بستحقيقت هيچ جامعه

 .[11خودش را همچون واقعيتی عينی تحکيم بخشد]

ها و کنند. از نظر سوسور، نشانهگرای دوسوسور اخذ میشناسی ساختنظریه معنایی: الکال و موفه نظریه معنایی خود را از سنت زبان

کنند به دست ای که بين یکدیگر در درون نظام زبانی برقرار میی ارجاع به جهان خارج، بلکه از طریق رابطهکلمات معنای خود را نه به واسطه

آورند. الکال و موفه نيز معتقدند که هيچ چيزی به خودی خود دارای هویت نيست، بلکه هویتش را از گفتمانی که در آن قرار گرفته است می

ها ی پدیدهگيری از این نگرش سوسوری ادعا کردند که هيچ چيز بنيانی وجود ندارد که به بقيهبا بهرهکند. همچنين الکال و موفه کسب می

کند که درون یك گفتمان در کنار یکدیگر به هویتی خاص ای از اعمال و اشيا و ... وقتی معنا پيدا میمعنا و هویت ببخشد، بلکه هر مجموعه

 [.12آورند]ها به دست میای از دیگریجموعهدست یابند که این هویت را در برابر م

های شوند و در مقابل هویتهای خاص در کنار هم به صورت خطی مرتب میارزی یکسری هویتبندی و هم ارزی: در منطق همگروه

شود و منطق رنگ میی کمهای درون گروهارزی تفاوتها باشد. در منطق همی آنرسد تهدید کنندهگيرد که به نظر میمنفی دیگری قرار می

ارزی کامل این است فضای گفتمانی باید به نحوی قطعی به دو کمپ مجزا تقسيم شود، چرا که تخاصم شرط همگيرد. سازی شکل میساده

 .[11تابد]حد ميانه بر نمی

 ص کرد:توان به صورت زیر مشخشناسی نظریه گفتمان الکال و موفه را میاما به طور کلی مفاهيم اصلی روش

ها در نتيجه این کردار مفصل بندی کند که طی آن هویت آنبندی: هر کرداری که ميان عناصر مختلف رابطه ایجاد میمفصل

 .[11]شودمی

 .[11گویند]ای که درون یك گفتمان به هم متصل شده باشند برهه میبرهه: هر یك از مواضع متفاوت را تا اندازه

ها اند. این معانی و هویتاند و موقتاً به هویت و معنایی دست یافتهبندی شدهکه درون یك گفتمان مفصلها و عناصری ها: دالوقته

 [. 16های تازه وجود دارد]بندیها از طریق مفصلکامالً تثبيت شده نيستند و امکان تغيير آن
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شان هنوز تثبيت نشده هایی که معنایامند. نشانهنبندی نشده باشند را عنصر میعناصر: هر تفاوتی را که به نحوی گفتمانی مفصل

ها دارند. های مختلف سعی در معنادهی به آناند( و گفتمانهایی که بالقوه معانی متعددی دارند)برای مثال چند معناییاست یعنی نشانه

 .[11اند]های شناوری هستند که هنوز در قالب یك گفتمان قرار نگرفتهعناصر دال

ها و انسجام ی دالی ثقل همهگيرند و نقطهها در اطراف آن نظم میی برجسته و ممتازی که سایر نشانهگاه: نشانها گرهدال مرکزی ی

کند که البته تثبيت معنای دهد و انسجام معنایی کل گفتمان را حفظ میهای دیگر معنا میها و وقتهی مرکزی به دالهاست. نقطهبخش آن

 [.26گيرد]رکزی به صورت موقتی صورت میها حول دال منشانه

های گوناگون بر سر انتصاب معنای آن، رقابت وجود دارد. زیرا، دال شناور ای است که در گفتماندال شناور یا سيال: دال شناور نشانه

 [.26خود برای آن انتخاب کند ] ای خاص، معنای سازگار با کند تا به شيوهبه روی انتصاب معانی گوناگون باز بوده و هر گفتمان تالش می

شود، اند( تبدیل میانسداد و توقف: وقتی که یك عنصر از حالت شناور خارج و به وقته یا لحظه)موقتاً به هویت و معنایی دست یافته

شود. ن منجر میی هژمونيك به ثبات موقت گفتمادهد. این تثبيت تحت ارادههاست رخ میانسداد یا توقف که همان تثبيت معنای نشانه

رانی معنای رقيب است. اساساً تثبيت معنا امری موقت سازی معنای مورد نظر خود و طرد و به حاشيهی تثبيت، انسداد و توقف، برجستهالزمه

 [. 16نامد]قراری میاست و همواره امکان تزلزل معانی تثبيت یافته در درون گفتمان وجود دارد که الکال و موفه این امکان را بی

کند ميدان گفتمان گویند. گفتمانگونگی مخزنی برای نگهداری مازاد های ممکنی را که گفتمان طرد میی حالتگفتمانگونگی: کليه

ی آن چيزهایی که خارج از گفتمان قرار دارند، ی یك گفتمان خاص به منظور خلق یك واحد معنایی است. همهمعنای توليد شده به وسيله

ها را دچار تهدید و گفتمانگونگی است که گفتمانی تمان طرد کرده است. عدم تثبيت ناشی از همين اضافه معنایی در حوزهتمامی آنچه گف

 .[11شود ]کند و عدم دوخت نهایی گفتمان را موجب میتغيير می

که هر یك از طرفين مستقل از نی ایاست)منطبق با اصل ضدیت و نشان دهندهتخاصم: از نظر الکال و موفه تخاصم نه تقابل واقعی

کند(. در حقيقت ی هریك از طرفين با دیگری، واقعيت هر دو را تحليل میاش با دیگری ایجابيت خودش را دارد( و نه تناقض است)رابطهرابطه

و حضور دیگری نيز امر های تمام و کمال نيست شود که من کامالً خودم باشم. رابطه محصول کليتدر تخاصم حضور دیگری مانع از آن می

توانيم حضور کاملی برای خودمان داشته محال منطقی نيست، وجود دارد، بنابرین یك تناقض نيست. تا زمانی که خصومت وجود دارد نمی

 .[11شوند]ها همواره در کشمکش هستند و مانع از تثبيت شدگی دیگری میهای مختلف درون گفتمانباشيم. در نتيجه هویت

ای که در آن ی کردارهای مفصل کننده است، به عبارتی حوزهی معمول ظهور هژمونی حوزه: از نظر الکال و موفه، حوزههژمونی  

ای که در آن معنای هر برهه مطلقاً تثبيت شده باشد جایی برای ها رابطهای از هویتاند. در نظام بستهها تبلور نيافتهعناصر هنوز در قالب برهه

شود. هژمونی در جایی که های متخاصم و تشکيل گفتمان جدید میی هژمونيك باعث امحای گفتمانك وجود ندارد. مداخلهی هژمونيرویه

فرض ی هژمونيك را پيشکنند. اما معتقدند هر تخاصمی رویهکند، جایی که تخاصمات با هم برخورد میگسست و بحران است ظهور پيدا می

ها هایی که آنبندی هژمونيك حضور نيروهای متخاصم و ناپایداری مرزها و جبههی الکال و موفه برای مفصلدهد. دو شرط اساسخود قرار نمی

گيری هژمونيك است. همچنين ها با هم پيوند بخورند نشانگر شکلها معتقدند موقعيتی که در آن نظامی از تفاوتکند. آنرا از هم جدا می

ی هژمونی است. از دیگر کارکردهای هژمونی عادی و طبيعی جلوه دادن قدرت و مطابق حقيقت هها مهمترین کار ویژتثبيت موقت هویت

 .[11نشان دادن آن است]

 ها دارند:بندی است. الکال و موفه سه دسته توضيح در مورد گفتمانی حاصل از عمل مفصلگفتمان: کليت ساختاردهی شده

ای از مواضع متفاوت است. اگر طقی عناصرش نيست، بلکه گفتمان مجموعهبندی گفتمانی حاصل انسجام منیکپارچگی شکل -1

 .[11بندی گفتمانی کليتی دوخته و بسته نيست]پذیر است فقط به این خاطر است که هيچ شکلبندی هم امکامفصل

ای خارج از شرایط گفتمانی ظهور های گفتمانی و غيرگفتمانی. بر دو اصل تاکيد دارند: الف: هيچ ابژهکنار نهادن تمایز ميان رویه -2

 .[11دانند]های زبانی و رفتاری کردار اجتماعی را نادرست میکند. ب: هر گونه تمایز ميان جنبهپيدا نمی

بندی گيری گفتمان ناممکن است. مفصلبندی و شکلاگر هر عضوی تعریفی از پيش تعيين شده داشته باشد و لذا برهه باشد مفصل -3

 .[11اش پيش برود]ی گفتمان بدون محدودیتی از سوی هيچ امر بيرونی تا حصول نتایج غاییشود که منطق رابطهمیزمانی حاصل 

 

 مدل تحليل الکال و موفه
این الگوی تحليلی با اقتباس از الگوی پيشنهادی الکال و موفه برای تحليل انقالب روسيه بر اساس نظریه هژمونی خود و توضيح و 

 توماسن بر روی آن انجام داده ترسيم شده است: جرح تعدیلی که
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 ضدیتی مرزهاي ترسيم . چگونگی1نمودار 

 

 

 
  .[27]منبع: 

 

 کند.می پيشنهاد گرددمی غالب تبدیل گفتمان به و شودمی هژمونيك بندیمفصل یك چگونه کهاین توضيح برای را الگو این الکالو

 .کنندمی بازنمایی را مطالبه یا خواست یك و گرفته قرار یکدیگر در کنار تفاوت منطق بر اساس یكهر  خاص هایدال یا هاوقته الگو، این در

 .هاستوقته این ميان ارزیهم یرابطه وجود یهکنند بيان هااین وقته از هریك ميان در ≡ عالمت

 دال را آن توانمی دارد که محتوای خاصی به بنا که است دالی  -برتر دال - گيردمی قرار ارزی ی همزنجيره این باالی در که دالی 

 را خاصی هایوقته و شناور عناصر یا گفتمانی قلمرو ميان مرز یك هژمونی، تأسيس برای ضروری امری یمثابه به ضدیتی مرز .ناميد تهی

 پابرجا باشند هادیگری این که زمانی تا و شده تأسيس " دیگری" توليد یهبر پای مرز این. کندمی ترسيم اندبندی شدهمفصل گفتمان در که

 نيز هژمونی مرز این شکسته شدن محض اما به یابد.می استمرار گفتمان هژمونی سازد، متمایز گفتمانی قلمرو از را گفتمان بتواند مرز این و

 .[27]شودمی متالشی هم از

 

 وندایك
وندایك یکی  .[28داند]، شناخت اجتماعی، قدرت، جامعه و فرهنگ میی بين متنی پيچيدهوندایك تحليل گفتمان انتقادی را رابطه

گران داند. او همچنين ماهيت مشترك تحليلهای اساسی تحليل گفتمان انتقادی را در ماهيت تسلط و قدرت اجتماعی میفرضاز پيش

کند که چگونه گفتمان ك ارتباط اجتماعی شناختی برقرار میداند. او بين گفتمان و سلطه یعدالتی میانتقادی را درك و مبارزه با نابرابری و بی

ی سوء استفاده از قدرت اجتماعی، تسلط و ی اول مطالعهاو تحليل گفتمان انتقادی را در درجه .[28شود ]موجب توليد و بازتوليد قدرت می

که بهتر تحقق یابد . تحليل گفتمان انتقادی به منظور اینداندهای اجتماعی و سياسی میهای متن و بحث در زمينهنابرابری و تکثير و مقاومت

 نياز به یکسر ملزوماتی دارد:

 های دیگر پذیرفته شده است.ای بهتر از پژوهشهای پژوهش حاشيهاغلب در مورد سنت -

 بيشتر بر مشکالت اجتماعی و مسایل سياسی تمرکز دارد و نه بر الگوها و مدهای روز. -

 ای مناسب است.تجزیه و تحليل انتقادی برای مشکالت اجتماعی و معموالً چندرشتهاز لحاظ تجربی،  -

 کند.نه فقط بر توصيف گفتمان، بلکه بر توضيح آن از نظر خواص تعامل اجتماعی و ساختار اجتماعی تالش می -

 .[29تمرکز دارد] تحليل گفتمان انتقادی بيشتر بر تکثير، مشروعيت و یا چالش روابط قدرت و سلطه در جامعه -

دهد که مبنای رویکرد متمایزش به تحليل گفتمان او با برقرای پيوند ميان سه مفهوم گفتمان، شناخت و اجتماع، مثلثی را شکل می

داند که با نگرش فوکو و شناختی است. وندایك گفتمان را همان زبان در بافت موقعيتی و اجتماعی می –انتقادی، یعنی رویکرد اجتماعی 

اش توجه خاصی به مفهوم ایدئولوژی داشته و سعی الکال و موفه به گفتمان متفاوت است. وندایك در چارچوب رویکرد اجتماعی شناختی

 [.12ای جامع در مورد ایدئولوژی بيان کند]کند نظریهمی

 

 روث وداک
ای در مند همه اطالعات پس زمينهطور نظامروث وداك رویکرد گفتمان تاریخی را مطرح کرده است. این رویکرد بر آن است تا به 

ی بين های گوناگون یك متن گفتاری یا نوشتاری به هم گره بزند. وداك تحليل گفتمان خود را در رابطهدسترس را برای تحليل و تعبير الیه

 دهد.ای از منطق عمل سياسی در جدول زیر نشان میی عمل، ژانرها و مباحث گفتمان با نمونهزمينه
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 ، ابعاد انتخاب شده گفتمان به عنوان عمل اجتماعی2جدول 

 ميدان عمل ميدان کنترل

مدیریت و اجرای 

 سياسی

مدیریت و 

اجرای 

 سياسی

تبليغات سياسی و 

 تبليغات بازار یابی

توسعه حزب داخلی از 

یك عقيده اطالع داده 

 شده

تشکيل افکار عمومی 

 و معرفی خود

روند وضع قانون 

 سياسی

 رهاژان

-تصميم-

 گيری)تایيد/رد(

های سخنرانی-

 مراسم تحليف

مقاالت ائتالف، -

سخنرانی وزرا و 

 سران

های دولت پاسخ -

 به پی کيو

-تصميم-

 گيری)تایيد/رد(

های سخنرانی-

 مراسم تحليف

مقاالت ائتالف، -

سخنرانی وزرا و 

 سران

های دولت پاسخ -

 به پی کيو

 انتخاب برنامه -

خنرانی شعار و س -

در مبارزات 

 انتخاباتی

 هااطالعيه -

 پوسترها -

 بروشور انتخابات -

 های پستینامه -

 ها و غيرهآگهی -

 حزب -

ها، اعالميه برنامه

ها و بيانيه

 هاسخنرانی

سخنرانی در -

 حزب

 و غيره -

ار در انتش -

 مطبوعات

 کنفرانس مطبوعاتی-

 مصاحبه -

 بحث -

سخنرانی و مشارکت 

 در همایش

 مقاالت، کتاب -

 سخنرانی یادبود -

 افتتاح سخنرانی -

 و غيره -

 

 قوانين -

 لوایح -

 اصالحات -

ها و سخنرانی-

مشارکت از 

 نمایندگان مجلس

 مقررات -

 پيشنهادات -

 نسخه -

 دستورالعمل

 و غيره

 

 

 

 

 

 [.17منبع: ]
 

 کند:یهای رویکرد گفتمان تاریخی را در موارد ذیل مطرح موداك مهمترین ویژگی 

 ای است.رشتهرویکردی ميان -

 ای در سطوح مختلفی قرار گرفته است: در تئوری، در کار خود، در تيم و در عمل.های ميان رشتهپژوهش -

 های خاص زبانی تمرکز ندارد.رویکرد مسئله محور است، بر آیتم -

ی ا به صورت مجتمع هستند که در درك و توضيح ابژههنظریه و همچنين روشی التقاطی و هر جا گزیننده است که روش و نظریه -

 مورد بررسی مفيد است.

شرط برای هر تجزیه و تحليل ی تحت بررسی به عنوان یك پيشنگاری برای کشف ابژهمطالعه هميشه شامل کار ميدانی و مردم -

 پردازی.بيشتر و نظریه

 های تجربی الزم است.وری و دادهروشی استداللی و به سوی محور است: یك حرکت ثابت بين تئ -

 ها مطرح است.روند مهم در اتصال ژانرها و همچنين موضوعات و استدالل -

 ها و متون است.بافت تاریخی هميشه تجزیه و تحليل و ادغام در تفسير گفتمان -

ی حد متوسط در خدمت اهداف هاکنند. در تجزیه و تحليل خاص، نظریههای بزرگ به عنوان یك پایه و اساس خدمت مینظریه -

 تحليلی بهتر هستند.

های گفتمانی و های مختلف با هدف اعمال تغيير برخی از شيوههدف، عمل است. نتایج باید در دسترسی کارشناسان در زمينه -

 [.17اجتماعی قرار گيرد]

وع گفتمان موض

1 

موضوع گفتمان 

1 

موضوع گفتمان 

1 

موضوع گفتمان 

1 

موضوع گفتمان 

1 

موضوع گفتمان 

1 
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م در تحليل گفتمان انتقادی است. ولی در های رایج از این مفاهيبه طور خالصه برداشت وداك از مفهوم گفتمان همسو با برداشت

ی اطالعات قابل دسترسی برای تحليل و همچنين با به کارگيری روش اش با بکارگيری همهعين حال، وی در رویکرد گفتمانی تاریخی

 شود.هرمنوتيك برای تعبير، از رویکردهای دیگر متمایز می

 

 فرکالف
های شود. وی در کتاب مشهور خود زبان و قدرت، هدف پژوهشادی گفتمان محسوب میهای فعال و مهم تحليل انتقفرکالف از چهره

دیگر نقش دارد؛ زیرا که هشياری اولين قدم به  یکمك به افزایش هشياری نسبت به اینکه چگونه زبان در حاکم شدن بعضی بر بعضخود را 

. در نگاه او تحليل گفتمان روشی است های اجتماعی کمك کندبرابریخورد که بتواند به کاهش نا. تحقيق زمانی به درد میاستسوی رهایی 

گيرد. هدف برای بررسی تغييرات اجتماعی و فرهنگی بکار گرفته شده و منبعی است که در نزاع عليه استثمار و سلطه مورد استفاده قرار می

زعم وی، رویکردهای به .[19داند]نه از طریق تمرکز بر زبان میعملی خود را کمك به باال بردن آگاهی عمومی از روابط اجتماعی استثمارگرایا

های گفتمانی یا تأثيرات گيری اجتماعی کنشهای شکلهای زبانی به تبيين شيوهشناسی و مطالعات پدیدهتوصيفی و غيرانتقادی در زبان

که تحليل گفتمان کنند، درحالیگفتمانی بسنده می هایاجتماعی آنها توجه ندارند، بلکه تنها به بررسی توصيفی ساختار و کارکرد کنش

های گفتمانی، به فرایندهای ایدئولوژیك در گفتمان، روابط بين زبان و قدرت، ایدئولوژی، سلطه و های زبانی و کنشانتقادی، در بررسی پدیده

رده است و عناصر زبانی و غيرزبانی را به همراه دانش های دارای بار ایدئولوژیك در گفتمان، نابرابری در گفتمان و... توجه کفرضقدرت، پيش

  [.23]ای فاعالن، هدف و موضوع مطالعه خود قرار داده استزمينه

 

 شناسی فرکالفروش

 دهد:سازی در تحليل نشان میفرکالف یك روش گام به گام را برای آماده

شناختی نشانه یرج از متن و شرح مشکل و شناسایی جنبهشناختی دارد. رفتن خاتمرکز بر مشکل خاص اجتماعی که جنبه نشانه -

 آن

 شناختیاین جنبه نشانه یشناسایی سبك غالب، انواع گفتمان سازنده -

 هادر نظر گرفتن طيف وسيعی از تفاوت و تنوع در سبك -

 .شناسایی مقاومت در برابر استعمار فرایندهای اجرا توسط سبك غالب، ژانرها و گفتمان -

 ر مرحله دوم بر تجزیه و تحليل تعاملی مانند ویژگی زبانی تمرکز دارد:او د 

 عامالن -

 زمان -

 تنش -

 روش -

 .[17نحو ] -

 

های اجتماعی نشأت گرفته از تعامل ميان قدرت و زبان است. وی گفتمان را شامل متن و معرفت، لگوی تحليل گفتمانی فرکالفا

شوند: شرایط اجتماعی ر است که این معارف اجتماعی به سه سطح متفاوت سازمان اجتماعی مرتبط میداند و بر این باوتوليد و تفسير متن می

گيرد؛ و می ای وسيع دربریا محيط بالفصل اجتماعی، که گفتمان در آن حادث شده است؛ سطح نهاد اجتماعی که گفتمان را در یك گستره

اعمال گفتمانی  یمثابه متن، گفتمان به یمثابه کند: گفتمان بهسه سطح بررسی میفرکالف گفتمان را در  یك کل یمنزلهسطح جامعه، به

های گفتمانی و بسترهای اجتماعی، معنای روابط کنش متن به یهزمين یمثابهو کنش متقابل ميان توليد و تفسير متن و در نهایت گفتمان به

 [.30] 1. شکل شماره سياسی، تاریخی و فرهنگی
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 : گفتمان به عنوان متن، تعامل و زمينه1شماره شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [30]منبع: 

 

 الف : توصيف
گر در ارتباط با های متنی سروکار دارد. تحليلهای صوری متن مانند واژگان، دستور و ساختای است که با ویژگیتوصيف مرحله

های متنی، به های بيانی متن و در بخش ساختای و ارزشرابطه هایهای تجربی، ارزشهای مربوط به ارزشواژگان و دستور باید به پرسش

 دست به را روشی از سرنخی تجربی، . ارزشتر پاسخ گویدهای گستردهسؤاالت مربوط به استفاده از قراردادهای تعاملی و ارتباط متن با ساخت

 سرو اعتقادات و دانش محتوا، با تجربی شود. ارزشمی اییبازنم اجتماعی یا جهان طبيعی از متن یتوليدکننده یتجربه آن در که دهدمی

 آیددرمی اجرا مورد به گفتمان متن در طریق از که است اجتماعی روابط دسته آن از ایسررشته ای،رابطه ارزش صوری هایویژگی .دارد کار

 ارزش سه یا دو واجد همزمان طوربه است ممکن یصور هایویژگی از هریك کند کهمی تأکيد فرکالف .دارد کار سرو اجتماعی روابط با و

 تأثيرات و  )فاعالن و روابط مضامين،( محدود شوند است ممکن که اجتماعی عمل یجنبه سه و هاارزش این ميان [. فرکالف،23باشند]

 دهد:می نشان زیر جدول قالب در انتزاعی به طور را آن و زندمی پيوند هویت اجتماعی( و اجتماعی مناسبات )اعتقادات، هاآن ساختی

 بيانی و ايرابطه تجربی، هايصوري: ارزش هاي: ویژگی3جدول شماره 

 آثار ساختی هاهای ویژگیارزش ابعاد معنایی

 محتواها

 روابط

 هافاعل

 تجربی

 ایرابطه

 بيانی

 دانش/اعتقادات

 روابط اجتماعی

 های اجتماعیهویت

 

 ب : تفسير
ای است که مفسر در تفسير متن زمينه تویات خود متن و ذهنيت مفسر است. منظور از ذهنيت مفسر، دانشتفسيرها، ترکيبی از مح

ای ذهن مفسر را فعال زمينه هایی هستند که عناصر دانشسرنخ یهمنزل بندد. از نظر مفسر، ویژگی ظاهری متن در حقيقت بهکار می به

 مفسران که دهدمی نشان زیر در شکل فرکالف[. 23]ای مفسر خواهد بودزمينه ها و دانشنخسازند و محصول ارتباط دیالکتيك این سرمی

 .کندمی مشخص را مربوط گفتمان نوع این تفسير، چگونه و کنندمی تفسير را موقعيتی بافت چگونه

 هاآن ميان ارتباط و تفسير قلمروهاي : 2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط اجتماعی توليد
 
 
 
 
 

 
 زمينه شرایط اجتماعی تفسير

 یند توليدافر
 

 

 تعامل فرایند تفسير

 متن

.
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 ج : تبيين

پردازد: اینکه چگونه فرایندهای توليد و تفسير تحت تأثير که به بيان ارتباط ميان تعامل و بافت اجتماعی میای است بيين، مرحلهت

با  اجتماع قرار دارند. در این سطح، به توضيح چرایی توليد چنين متنی از ميان امکانات مجاز موجود در آن زبان، برای توليد متن در ارتباط

هدف از تبيين، توصيف گفتمان  .پردازد، گفتمان، ایدئولوژی و قدرت و قراردادها و دانش فرهنگی اجتماعی میشناختی، تاریخیعوامل جامعه

دهد که چگونه ساختارهای اجتماعی، عنوان کنشی اجتماعی نشان میتبيين، با توصيف گفتمان به. عنوان بخشی از یك فرایند اجتماعی استبه

تعين اجتماعی  یهای، واسطزمينهها در بازتوليد یا تغيير آن ساختارها چه تأثيراتی دارند؟ دانشل، گفتمانبخشند. در مقابگفتمان را تعين می

 یهدهندخود، شکل یهای به نوبزمنيهدهند و دانشای شکل میزمينهو این تأثيرات است؛ به این معنا که ساختارهای اجتماعی به دانش

گذارند. منظور فرکالف از ساختارهای اجتماعی ای تأثيراتی بر ساختارها میزمينه حفظ یا تغيير این دانشها هم با هاست و گفتمانگفتمان

اجتماعی است. بنابراین، تبيين عبارت است  یمناسبات قدرت است و هدف از فرایندها و اعمال اجتماعی، فرایندها و اعمال مربوط به مبارزه

تفسير به تبيين با توجه  یتوان از مرحلهمی. [23]است اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت یروند مبارزه عنوان جزئی ازاز: دیدن گفتمان به

های تفسيری در توليد و تفسير متون، دانش یاد ای به عنوان شيوههای گوناگون دانش زمينهبه این نکته گذر نمود که با بهره گرفتن از جنبه

مورد  ناخودآگاه است؛ این امر در واقع به نوعی در ليد برای مشارکين گفتمان پيامدی جانبی ، ناخواسته واین باز تو .شده بازتوليد خواهد شد

زیرا در حالی که تفسير چگونگی بهره  ،دهدباز توليد مراحل گوناگون تفسير و تبيين را به یکدیگر پيوند می .کندتوليد و تفسير نيز صدق می

البته بازتوليد  ای وی اجتماعی و تغييرات دانش زمينهدهد، تبيين به شالودهش گفتمان را مورد توجه قرار میای در پردازجستن از دانش زمينه

 (.3)شکل شماره پردازد آن در جریان کنش گفتمانی می

 فرکالف نظر از تبيين مدل :3 شکل

 

 

 

 
1-  

 

شود. این مدل چهارچوبی ها متمرکز میبر آن شناسی تحقيقش یك مفهوم سه بعدی از گفتمان مطرح وفرکالف همچنين در روش

ی این بعدها را پوشش ی ارتباطات و جامعه. هر تحليل گفتمان رخدادهای ارتباطی باید هر سهتحليلی است برای تحقيق تجربی درباره

 (.4دهد)شکل شماره 

 : مفهوم سه بعدي از گفتمان4شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 [19]منبع: 

 

دهد. واژگان عمدتاً با کلمات ل متن را در )واژگان، دستور زبان، انسجام و ساختار زبانی( مورد توجه قرار میمتن: فرکالف تحلي -1 

ها در های سازمانی متنبندها و جمالت، انسجام با بندها و جمالت با هم مرتبط است. ساختار زبانی نيز ویژگیفردی، دستور زبان با ترکيب

های صوری متن است. تحليل متن شامل تحليل زبانی در قالب های زبانی و ویژگیر واقع تحليل ساختمقياس بزرگ است. تحليل متن د

های معنایی های واژگانی و دستوری و هم ویژگیواژگان، دستور، نظام آوایی و انسجام در سطح باالتر از جمله است. تحليل زبانی هم ویژگی

ها تحت تاثير های زبانی است تا نشان داده شود که چگونه این ساختمتن توصيف ساختگيرد. در واقع هدف نهایی تحليل را دربر می

 [.19]پردازدها میهای کالن اجتماعی هستند و بدان طریق به باز توليد آنایدئولوژیك ساخت

عوامل تعيين 

ی اجتماعی، کننده

 نهادی و موقعيتی

 ایدانش زمينه نگفتما ایدانش زمينه

تاثيرات اجتماعی، 

 نهادی و موقعيتی

 
 
 
 
 
 

 عملکرد اجتماعی

 
 
 

 عملکرد گفتمانی
 )تولید، توزیع و مصرف(

 متن
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گيرند و بدان صرف متن بهره میعملکرد گفتمانی مرز ميان متن و کردار اجتماعی است و با استفاده آن مردم از زبان برای توليد و م -2

 .[19]گيرددهد و همچنين از آن شکل میطریق متن به کردار اجتماعی شکل می

 

سازی برای بررسی تحليل گفتمان به عنوان شکلی از عمل اجتماعی در عملکرد اجتماعی: فرکالف در این بخش یك چارچوب غنی -3

ی ر رابطه با ایدئولوژی و قدرت مکان گفتمان در درون روابط قدرت به عنوان یك مبارزهگيرد. به طور خاص گفتمان را در این بخش دنظر می

 .[19]گيردهژمونيك در نظر می

 های روش تحليلی فرکالف تاکيد بر دو وجه تحليلی بينامتنی و تحليل بيناگفتمانی است.ترین جنبهیکی دیگر از مهم

2-  

 تحليل بينامتنی

کند و به این یك متن و نفوذ متن بر تاریخ اشاره دارد که طی آن متن از متون پيش از خود برداشت می ميان متنيت به نفوذ تاریخ بر

بينامتنی به وضعيتی اشاره دارد که در آن تمامی رخدادهای ارتباطی به  .[19کند]ی تاریخی کمك میترتيب به تغيير و تحول گسترده

 .[19]اند خودداری کردکارگيری کلمات و عباراتی که دیگران پيش از این استفاده کردهتوان از از به اند. نمیرخدادهای پيشين متکی
 

 تحليل بيناگفتمانی

 بندی شوند. هرچندها و ژانرهای مختلفی در یك رخداد ارتباطی واحد با یکدیگر مفصلشود که گفتمانبيناگفتمانی هنگامی واقع می

 هستيم رو روبه هاگفتمان آميزی درهم با ها،آميزی متن درهم جای به جااین در دارد، بينامتنی تحليل با نزدیکی ارتباط بيناگفتمانی تحليل

 یهدربرگيرند که انتزاعی معنای در گفتمان نخست،. است شناسایی قابل وی های در اندیشه گفتمان کاربرد دو فرکالف، آرای به مراجعه با.

 اشاره خاصی مسيرهای به که قابل شمارش اسم به عنوان گفتمان دوم، و است اجتماعی گیزند آن( شکل ترینعام )در عناصر معناشناختی

 .[27]شودمی بازنمایی هاآن یواسطه به اجتماعی زندگی که دارد

3-  

 هستی شناسی گفتمان
ق گفتمان است که این ها به این مطلب اشاره دارند که حقایق ثابت بيرونی وجود ندارد و تنها از طریبه لحاظ هستی شناسی، گفتمان

هاست و حتی دهد. بنابرین جهان اجتماعی محصول گفتمانکند و تغيير میشود. در این بازنمایی زبان حقيقت را ایجاد میحقایق بازنمایی می

ها ندارد و هویت [. در دیگاه گفتمانی هيچ هویتی به طور کامل قوام یافته وجود16]کندکنش انسان را نيز متناسب با این حقيقت توليد می

پذیر نيست. از هایدگر گيرد. بنابرین تثبيت یا عدم تثبيت مطلق اماکنشوند، هویت در حوزه تعين چندجانبه شکل میهرگز کامالً تثبيت نمی

های متقارن ميلی گرایی و فردگرایی جلوهگرایی، کلگرایی، ذهنيتتا ویتگنشتاین نيز بر عدم امکان تثبيت معانی غایی اصرار دارند. عينيت

[. برخی 11گاه حدود مرزهایش بسته نيست]ای کامل نيست چون هيچافتد. بر این اساس هيچ جامعهاند که دائم به تاخير میبرای تمام بودن

فتمان ی گاندیشمندان تحليل گفتمان بر این باورند که هيچ حقيقت بنيادی نيز برای کشف شدن وجود ندارد زیرا حقيقت اساساً برساخته

 [.12است ]

 

 شناسی تحليل گفتمانروش
تحليل گفتمان در مخالفت با جریان روانشناسی اجتماعی آزمایشی و پوزیتویست بسط و گسترش یافت. تحليل گفتمان از لحاظ روش 

مورد اجماع و توافق  های تحقيق از شيوه و روش مستقل وگيرد. تحليل گفتمان به عنوان یکی از روشهای کيفی قرار میتحليل یدر زمره

شناختی در کنند. از بعد روشبکارگيری این روش با دست بازتری عمل می ینظران برخوردار نيست. از این رو محققان در شيوهميان صاحب

ن نظری تحقيق و تبيي یگردد. پس از فرموله کردن مسئلههای تحقيق، مسير پژوهش از سطح نظری آغاز میتحليل گفتمان بسان دیگر روش

شود. در این روش واحد مشاهده متن است نه فرد یا چيز دیگر. این رویکرد تجربه، به جای پرسش از فرد، از متن پرسيده می یآن در مرحله

. [31]گيردهای پنهان و منابع قدرت در پشت متون زبانی بهره میگرا برای تبيين ایدئولوژیشناسی صورتگرا و نقشاز ابزارها و مفاهيم زبان

های مختلف تحليل جاست که چگونه روش برداری از مفاهيم نظری است. مشکل اصلی ایناما یکی از مسایل خاص این روش مشکل بهره

های روش تحليل گفتمان از جمله روش [.17]های تجزیه و تحليل استگفتمان قادر به انتقال این ادعاهای نظری خود به ابزارها و روش

توان متون نوشتاری و شفاهی را با در نظر گرفتن شرایط زمانی آن مورد تحليل و ارزیابی دقيق و منظم نادی است که میمشاهده اس یعمده

ها که نوعاً از جنس اسناد و مدارك نوشتاری و شفاهی ای انسانقرار داد. در این روش پژوهشگر به بازشناسی و واکاوی دستاوردهای اندیشه

هایی که پدید آورده اند و پياممشاهده مستقيم رفتار مردم یا پرسش در مورد آن، به ارتباطی که آنان به وجود آورده پردازد. به جایاست، می
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ای است. واکنشی و غيرمداخله های غيردهند. تحليل گفتمان نوعاً از جمله روشکنند، توجه کرده و آن را مورد تحليل قرار میو مبادله می

اند و صاحبان اسناد و پدیدآورندگان آثار در کار تحليل و و اکنش؛ و ه و متون مورد تحليل قبالً ثبت و ضبط شدهچون اسناد مورد مشاهد

 .[31]گران و در چگونگی خلق، تدوین و بسط اسناد و مدارك دخالتی ندارندتحليل

 

 تحليل گفتماناجراي مراحل کلی 

 کنيم.های تحليل در علوم اجتماعی یاد مید سایر تکنيكیك تکنيك مانن یدر اینجا از تحليل گفتمان به مثابه

باید مسئله تحقيق تبيين شود. در شناسایی مسئله پژوهش، طرح مساله: در هر پژوهشی از جمله روش تحليل گفتمان، ابتدا می -1

 باید شواهدی دال بر وجود مسئله عرضه کند.ی تحليل گفتمان میپژوهشگر حوزه

 تر روشن شود.باید به وضوح هر چه بایسته و شایستهق: موضوع تحقيق میتبيين موضوع تحقي -2

ی پاسخ موقت به پرسشی که در موضوع پژوهش ای، فرضيه یا فرضياتی چند به مثابهسازی: در این مرحله با استناد به نظریهفرضيه -3

 های تحقيق.بزاری است جهت محك تجربه فرضيهشود. تحليل گفتمان نيز همانند هر روش دیگر پژوهشی، امستتر است، آماده می

 [.31باشند]تعریف مفاهيم: در این مرحله مفاهيم نظری نيز به صورت مفاهيم عملياتی قابل سنجش و واکاوی می -4

 یهین امر نيز بعد از یك مطالعا گفتمان تعيين چارچوب نظری است. چارچوب نظری : نخستين شرط ضروری برای تحليلی ارایه -5

با مشخص شدن چارچوب تئوریك و اتخاذ روشی مناسب محقق متغيرهای خود را که  [.32]شود ای برای محقق حاصل میمقدماتی یا زمينه

آوری ها محقق به دنبال جمعکند و با توجه به این شاخصها و ابعاد کوچکتر تقسيم میبر اساس چارچوب تئوریك ساخته بود، به شاخص

 [.32رود ]ها و ... بر حسب تئوری خود( میها و یا پاراگرافمطالب)جمالت، گزاره

های تحقيق است و ممکن است در سطوح و ابعاد مختلف گيری در تحليل گفتمان نيز همچون سایر روشی نمونهشيوه :گيرینمونه -6

گيری تصادفی یا غير تصادفی نيز استفاده شود. مونهها و مانند آن صورت گيرد و به تناسب از فنون نها، فصول، کتابکلمات، عبارات، پاراگراف

ها و اطالعات گردآوری شده نمونه انتخاب گيری نظری است که نمونه از بين دادهگيری در تحليل گفتمان معموالً نمونهاما شيوه معمول نمونه

متون مورد تحليل قضاوت و سوگيری توسط پژوهشگر های مربوط به گيریی شایان توجه این است که در این نوع از نمونه[. نکته17شود]می

های پراکنده افرادی که از بعد روحی در تالطمات شدید قرار دارند. به عنوان مثال در آید به ویژه در ميان متون و دست نوشتهبه وجود می

هایی در بيماری خود را تجربه و ضعفتحليل گفتمان مربوط به فردی که دچار افسردگی است و در عين حال در مقاطع زمانی مختلف شدت 

توصيف  -1گيری منطقی مستلزم های او مواجه خواهيم بود. در نتيجه نمونهکرده است به احتمال زیاد با تکثر محتوایی در ميان دست نوشته

گفتمان در مقوله مورد نظر توصيف نظم  -2ی مورد سنجش و مطالعه و کشف روابط مقوله مربوطه با سایر مقوالت دقيق ابعاد مختلف مقوله

با عنایت به پيوندهای ميان دو  -3های خاص فکری و معرفتی و ربط مبتنی بر ارتباطات محتوایی در ميان آن مقوالت و توصيف صورتبندی

 [.31ها بر اساس مبانی فکری و فرهنگی]بند فوق، توصيف هر کدام از این صورتبندی

حسب متغيرها و  بر تحليل گفتمان فراتر از کلمه است، برحسب موضوع مورد بررسی و ردواحد تحليل: واحد تحليل تعيين  -7

 [.32]باشد ...سخنرانی، و  تواند یك جمله، عبارت، بند، پارگراف، صفحه، سرمقاله، مقاله،های تحقيق، واحد تحليل میشاخص

مطالب را رویم و های تحقيق به سراغ منابع میو شاخصبا توجه به چارچوب نظری و متغيرها آوری شده: بندی مطالب جمعطبقه -8

نيز مانند   گفتمان تحليل ها دربندی مطالب و یادداشتکنيم. طبقهبندی میدستهمتفاوت  یا طبقات مقوالت های تحقيق درمطابق فرضيه

باشد. افزون بر این خود طبقات نيز بایستی  فرضيات و اهداف تحقيق متغيرهای ها وهای تحقيق بایستی دقيقاً مبتنی بر شاخصدیگر تکنيك

 [.32از یکدیگر انجام شود]متمایز و دقيق، کامل  روشن،

های رایج نموده به صورت کمی درآورد و با استفاده از روش ها را کدگذاریتواند دادهها: محقق میپردازش دادهکدگذاری و  -9 

تواند ناظر پردازد. این تحليل میبه تحليل مطالب می محقق با مراجعه به اصول و قواعد تحليل گفتمان، ها را پردازش نماید. نهایتاًای آنرایانه

تفسيری که  سطحپردازد، توصيفی که صرفاً به تحليل متن می سطح پردازد،متن می  بر چند سطح، یعنی سطح توصيفی که صرفاً به تحليل

یاگر در تجزیه و تحليل گفتمانی بر زمينه، سطح . [32]واقع تحليل اجتماعی است، باشد پردازد و سطح تبيينی که دربه تحليل فرآیندها می

 هم جنبه کمی و هم جنبه کيفی دارد.که  کندهایی از ابزار زبانی، انواع واژگان و استدالل تاکيد میو معنی لفظی و نمونه
 

 کند:های زیر توجه میتجزیه و تحليل یاگر به ویژگی

 نوع و شکل استداالل -

 استراتژی خاص استدالل -

 منطق و ترکيب متون ذاتی -
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 مفاهيمی که به نحوی ضمنی هستند -

 ها، واژگان و سبكاصطالحات، روایت -

 کنشگران) اشخاص و ساختار ضميری( -

 [17منابع، به عنوان مثال علوم)بازدیدکنندگان( منابع خاص دانش و غيره ] -

 تئون ون دایك معتقد است که تجزیه و تحليل باید بر نشانگرهای زبانی زیر متمرکز باشد:

 استرس و زیر بمی صدا -

 ترتيب کلمات -

 سبك واژگانی -

 انسجام -

 هاحرکت محلی معنایی مانند تکذیب نامه -

 موضوع انتخاب -

 اعمال گفتاری -

 سازمان شماتيك -

 ساختار نحوی -

 ساختار گزاره -

 اصالحات -

 تردید -

 تئون وندایك همچنين شش مرحله تجزیه و تحليل در گفتمان را مد نظر دارد:

 ی کالنموضوعات و گزاره ی کالن معنایی:تجزیه و تحليل سازه -

ی یا معانی غير مستقيم، بخصوص مانند مفاهيم، پيش فرض، اشارات، از اشکال ضمنتجزیه و تحليل معانی محلی، که در آن بسياری  -

 ابهام، حذفيات و قطبش جالب است

 تجزیه و تحليل ساختارهای رسمی ظریف و نامحسوس -

 های گفتمان جهانی و محلی تجزیه و تحليل فرم یا فرم -

 از انتقاد(ی و اجتناب تجزیه و تحليلی از تحقق زبانی خاص) شکسته نفس -

 [.17تجزیه و تحليل متن] -
 

 4ده گام تجزیه و تحليل گفتمان از نظر هجر
در این ده گام به استعاره،  تواند به طور جهانی اعمال شود. اوپندارد میهجر ده گام تجزیه و تحليل گفتمان را مد نظر قرار دارد که می

تحقيقاتی مشترك،  در روشش برای تجزیه و تحليل گفتمان به استفاده از تکنيكخطوط داستان و ائتالف گفتمان توجه دارد. او معتقد است 

 [.3] (.4ره کنندگان به عنوان مواد مناسب با مالحضات اخالقی نياز است)جدول شمای شرکتاز جمله ميز پژوهش، مصاحبه و مشاهده

 : ده گام تجزیه و تحليل گفتمان از نظر هجر4جدول شماره 

 شماری اول و خواندن اولين با وقایع گاه -يقاتميز تحق -1

 های مختلفرای به دست آوردن یك نمای کلی از دیدگاهب -صاحبه هليکوپترم -2

 شناسایی خطوط و استعاره داستان  -تحليل اسناد -3

ــلی م -4 ــاحبه با بازیگران اص ــونده و تغييرات در  ب -ص ــاحبه ش ــاخت گفتمان مص ــناختن  رای فعال کردن محقق برای س ــميت ش به رس

 های جایگزیندیدگاه

 جهت مبادله منطقی ها در حساب خودجستجوی داده -های منطقیسایت -5

 اند.های گرفتار شده چگونه در فعل و انفعاالت بلند شدهشان دهد مردم، نهادها و یا دولتتا ن -حليل اثرات موقعيتت -6

 ان و نتایج آنبرای درك پویایی گفتم -ليدیکشناسایی حوادث  -7

                                                           
4 - Hajer 
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ــتدالل  ت -8 ــت را میا رفتن به دادهب -جزیه و تحليل کردارها در موارد خاص اسـ ــده اسـ توان به ها تا ببيند که آیا معنی آن چه گفته شـ

 شود.هایی که در آن گفته شده مربوط میشيوه

 يوه و محل توليد گفتمانشحساب سازه،  -تفسير -9

 دهندگان باید برخی از ساختارهای پنهان زبان را تشخيص دهند.سخپا -دیدار دوم بازیگران کليدی -10

 [.3منبع: ]

 

 گرنقش و موقعيت تحليل
های گفتمانی است و به هيچ وجه از جایگاه ممتازی های دیگر که گرفتار ساختای است همانند سوژهگر گفتمان نيز سوژهتحليل

ها فاصله بگيرد و کند از گفتمانبه ساختارشکنی گفتمان بپردازد. اگر چه سعی می تواند از موضعی خارج از گفتمانبرخوردار نيست. او نمی

ی ها را همانطور که هستند بنمایاند و به حقيقت دست یابد، ولی اميدی نيست چرا که در چارچوب این نظریه، حقيقت خود برساختهآن

فتمان برود تا دریابد منظور واقعی مردم از گفتن فالن و بهمان چه گر از تحقيق این نيست که به ورای گ[.  قصد تحليل12هاست]گفتمان

توان خارج از گفتمان به حقيقت بوده است، یا واقعيتی را که در ورای گفتمان وجود دارد کشف کند. نکته اساسی این است که هرگز نمی

گر مجبور است با آنچه در عمل گفته یا نوشته شده گيرد. تحليلدست یافت و در نتيجه این خود گفتمان است که موضوع تحليل قرار می

های گفتمانی مختلف از های مختلف را بررسی و پيامدهای اجتماعی بازنماییسروکار داشته باشد و الگوهای موجود در یك گزاره یا گزاره

 [.4واقعيت را مشخص کند]

 

 هاي گفتمانیروایی و پایایی پژوهش
هایی است که وهشگران گفتمانی، همچون سایر رویکردهای کيفی، ایجاد توافق در باب مالكهای جدی پيش روی پژیکی از چالش

  گيرد.هایی از پژوهش مورد استفاده قرار میبرای قضاوت در خصوص کيفيت بخش

اده قرار هایی روایی و پایایی وجود دارد که همواره توسط پژوهشگران مورد استفای رایج و مشخص از مالكبه طور کلی مجموعه

توان مشاهده نمود. دستاوردهای مطالعات مبتنی بر تحليل گفتمان با گيرد، در حالی که در روش تحليل گفتمان شرایط متفاوتی را میمی

و، شود. از این رآوری میی مورد پژوهش و ارزیابی و نيز مبتنی بر عالیق شخصی او جمعتکيه بر اندیشه و توانایی پژوهشگر در قبال پدیده

[. 31های شخصی پژوهشگر است اجتناب ناپذیر است]ها و اندیشههای حاصل از این روش به ميزان قابل توجهی ناشی از قضاوتکه یافتهاین

ی مفهوم روایی با دو مشکل جدی مواجه است: نخست اینکه چنانچه به دليل اهداف علمی، فرض شود که در روش تحليل گفتمان، در زمينه

گيرد، واژگان هستند، نه هایی که برای تبيين و تعریف این واقعيت مورد استفاده قرار میارجی عينی وجود دارد، عالیم و نشانهیك واقعيت خ

دیگر  اعداد و ارقام. از این رو، هر نوع بازنمایی زبانی از رخدادها و تجارب، متکی بر نوع زبان است که امکان دارد دارای ابهام باشد. مشکل

فرض که واقعيت بيرونی یگانه، قابل شناسایی و ثابتی وجود کنند، این پيشرای پژوهشگرانی که در عرصه تحليل گفتمان فعاليت میاینکه، ب

شود کامالً نسبی است و ثبات و قطعيت معناست، بلکه این گروه از محققان بر این باورند که واقعيت در ذهن افراد ایجاد میدارد، امری بی

 [.31شود]ای ندارد. بنابرین، تجارب واقعيات به یك روش واحد ساخته نمیستهبایسته و شای

با این تفاسير روشن است که ارزیابی ميزان دقت و روایی نتایج حاصل از تحقيقات گفتمان امری دشوار و حتی غير ممکن است. در 

 اند از:ارتهای مرسوم در افزایش اعتبار و پایایی تحليل گفتمان عباین راستا برخی روش

دانند. هر رویکرد یورگنسن و فيليپس استفاده از پژوهش چند دیدگاهی را در تحليل گفتمان سودمند می پژوهش چند دیدگاهی:-1

آورد. در صورت تلفيق رویکردهای مختلف، پژوهش قادر ی مورد مطالعه به همراه میمعرف دیدگاهی متمایز است که برداشتی خاص از پدیده

 [.4ی مورد مطالعه را از زوایای مختلفی روشن کند]دیدهخواهد بود پ

 

ها حداقل باید قابل دسترسی باشند و برای گيرد: یافتهرا به عنوان یك معيار مهم در نظر می "دسترسی"ون دایك  دسترسی:-2

 [.17های اجتماعی تحت بررسی قابل خواندن باشد]گروه
 

های کمی و کيفی قابل دانند که برای دادهای اعتبار و اطمينان مناسب میبندی را بروداك و اسکالن روش مثلث مثلث بندي:-3

های تجربی به عنوان اطالعات پس زمينه است. وداك بر چهار های چندگانه و بر اساس دادهاستفاده است و یك طرح روشمند بر اساس دیدگاه

 کند:سطح نظری که بر مفهوم از متن تاکيد دارد توجه می
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 سطه یا متن داخلی و همکاری متنزبان بالوا - -1

 ی گفتمانی بينامتنی و بين گفتار، متون، ژانرها و گفتمانرابطه - -2

 ی برد متوسط مطرح شده است.شود و توسط نظریهمی اضافی زبانی)اجتماعی( که وضعيت زمينه ناميده - -3

 [.17تر]سياسی و تاریخی وسيع –بسترهای اجتماعی  - -4

5-  

ها از مدعاهای تحليل گفتمان انتظار دارند دانند. آنجام را عامل مهمی در افزایش اعتبار تحقيق میانس 5پاتر و وترول انسجام:-4

های دیگر تحليل گفتمان هماهنگ نباشد احتمال پذیرش تحليل هایی از تحليل که با بخشگفتمان منسجمی را تشکيل دهند. وجود بخش

 [. 4اوی این پيام است که حقایق متضاد باید به همان صورت باقی بمانند]دهد. معيار انسجام حاز سوی خوانندگان را کاهش می

 

زیابی سودمندی یك راه دیگر تعيين اعتبار تحليل گفتمان از نظر پاتر و وترول سودمندی آن تحليل است. به هنگام ار سودمندي:-5

ندی بر اهميت توليد کند. معيار سودمی جدید توجه میهاتبيين یتر به توان تبيينی آن چارچوب تحليلی از جمله توان ارایهتحليل بيش

 [.4گذارد تاکيد دارد]دانش جدید و بر تاثيرهایی که توليد دانش از خود به جای می

 از:بارت عهمچنين یورگنسن و فيليپس سه اصل اساسی که در تحقيق گفتمانی جهت افزایش  اعتبار باید از آن پيروی شود را 

 ی واحد.های مختلف متن باشد و نه صرفاً یك مشخصهصهدار باشد. تفسير باید مبتنی بر مشخو استخوانتحليل باید محکم  -1 -6

تحليل  ای از متن که باحليل باید جامع باشد. سوالی که در برابر متن مطرح شده باید پاسخ تمام و کمالی بگيرد و هر مشخصهت -2 -7

 توضيح داده شود.شده از سوی محقق تعارض داشته باشد باید  ارایه

 .[4ه شکلی شفاف ارایه شود و تا آنجا که ممکن است به خواننده اجازه دهد تا ادعاهای مطرح شده را آزمون کند]بتحليل باید  -3 -8

رد در این نوع تحقيقات های تحقيق کيفی کاربرد داپذیری، قابليت اطمينان که در سایر روشالبته ابزارهایی چون تایيدپذیری، انتقال -9

 شود. يز استفاده مین

10-  

 هاي تحليلی گفتماناستراتژي

گرفت تا شناختی  ها را در تمامی رویکردهای گفتمانی به کارتوان آنکنند که مییوگنسن و فيليپس چهار استراتژی را معرفی می

 ها به دست آورد:کلی از داده

. این استراتژی بر این اساس است که یك هاستبا سایر متن ی آنترین راه برای آشنایی با ماهيت یك متن مقایسهساده مقایسه: -1

رد. مقایسه استراتژی آوتوانستند گفته شوند، به دست میاند یا میهای دیگری که گفته شدهجمله همواره معنای خود را از تفاوت با جمله

 هایش است.گر از دادهمناسبی برای تسهيل فرایند فاصله گرفتن تحليل

کند. در تعویض یك کلمه به جای گر خود متنی جدید برای مقایسه خلق میویض نوعی مقایسه است که در آن تحليلتع تعویض: -2

را با یکدیگر مقایسه  هاتوان آنی متفاوت از یك متن در اختيار خواهيم داشت و میشود و به این ترتيب دو نسخهای دیگر گذاشته میکلمه

ودن برخی از کند. محقق با افزکند در جهت خالف مسير نویسنده متن حرکت میی تعویض استفاده میکرد. زمانی که محقق از استراتژ

 دهند.یابد که کلمات افزوده شده چگونه معنای متن را تغيير میکلمات انتخاب نشده در می

 زرگتر از آنچه هست نشان دهيم.ای از متن را بته یا جنبهمنظور از بزرگنمایی جزئيات این است که نک بزرگنمایی جزئيات: -3

ختلف موجود در متن است. این استراتژی مبتنی بر های گفتمانی مبه تصویر کشيدن و شرح صداها یا منطق چندصدایی بودن: -4

های رض با گفتهای به نحوی گریزناپذیر متکی، حاوی و یا در تعافرض تحليل گفتمان در خصوص ميان متنيت است. این فرض  که هر گفته

ه طور کلی [. ب4های جدید از متن استفاده کنيم]پيشين است. هدف این استراتژی این است که از چند صدایی بودن برای طرح پرسش

 (.5توان به صورت زیر خالصه کرد)جدول شماره های ایجاد اعتبار در تحقيقات کيفی را میتکنيك

 

 

 

 

 

                                                           
5 -  potter and wetherell 
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 هاي ایجاد اعتبار، تکنيك5جدول شماره 

 های کيفیتکنيك های متناظر در مطالعه موردیآزمون عتبارانواع ا

 طرفی در پوزیتویسم(قابليت تایيد)متناظر با عينيت و بی ایاعتبار سازه
ها و ها، یافتهآزمون قابليت تایيد از طریق بررسی داده

 پيشنهادها

 قابليت اعتبار اعتبار درونی

 ها(ها، بررسی کننده و روشتثليث)داده

 طالعات دقيقکسب ا

 های اعضاکنترل

 های تئوریك محققگيریبينی و جهتمفروضات، جهان

 قابليت اطمينان اعتبار بيرونی

 هاتوصيف غنی داده

 های ميان موردیتحليل

 ی کدکذاری و تحليلهای ویژهاستفاده از رویه

11-  

 ها )انگاره( و مفروضات تحليل گفتمانپيش فرض
شناسی، مکتب انتقادی، روانکاوی مدرن و ان که از برآیند قواعد تحليل متن، هرمنوتيك، نشانهها و مفروضات تحليل گفتمپيش فرض

 :است ازدیدگاه فوکو شکل گرفته، عبارت

  .شودهای مختلف، متفاوت نگریسته میمتن یا گفتار واحد توسط انسان. 1

 .ادرست از متن ( استخواندن ) برداشت و تفسير از متن ( هميشه نادرست خواندن ) برداشت ن .2

 .در خود متن نيست متن را باید به عنوان یك کل معنادار نگریست و این معنا لزوماً .3

  .ها بار ایدئولوژیك دارندطرفی وجود ندارد، متنهيچ متن خنثی یا بی .4

  .يقت نيستهر گفتمانی حقيقت نهفته است اما هيچ گفتمانی دارای تمامی حق حقيقت هميشه در خطر است. در .5

ها متن نيز معنادار است، چون که نحو دارای معانی اجتماعی و ایدئولوژیك است و این معانی در جای خود به عواملی که دال نحو. 6

 .اندوابسته –ها و تاریخ مختلف ها، مشارکتنظير: رمزها، بافت - سازندرا می

   .پذیردنيز تاثير می اجتماعی و فرهنگی یمينهشود، از بافت یا زناشی می معنا همان قدر که از متن .7

 .شود. از این رو رنگ خالق خود را هميشه به خود داردقعيت خاصی توليد میوهر متنی در شرایط و م .8

 . هر متنی به یك منبع قدرت یا اقتدار ) نه لزوما سياسی ( مرتبط است. 9

  [.33]نی وجود نداردیك سطح گفتما .گفتمان سطوح و ابعاد متعددی دارد -10

 

 مهمترین اهداف تحليل گفتمان 
 در یك قالب علمی بين نویسنده، متن و خواننده ینشان دادن رابطه -1

  ی توليد متن؛ یعنی، جریان توليد گفتمانروشن ساختن ساختار عميق و پيچيده -2

تماعی، فرهنگی، سياسی، تاریخی و شناختی( بر روی نشان دادن تأثير بافت متن )واحدهای زبانی ( و بافت موقعيتی )عوامل اج -3

 گفتمان

 ی گفتمان )شرایط توليد گفتمان(.نشان دادن موقعيت و شرایط خاص توليدکننده-4

 .ثباتی معنا؛ یعنی، معنا هميشه در حال تغيير است، هرگز کامل نيست و هيچ وقت به طور کامل درك نمی شودنشان دادن بی - 5

ی بين متن و ایدئولوژی؛ تحليل گفتمان از بدو پيدایش همواره در صدد بوده است تا نشان دهد که هيچ متن، طهآشکار ساختن راب -6

 طرف نيست؛ بلکه به موقعيتی خاص وابسته است . گفتار یا نوشتاری بی

ها، علوم، سياست، ها، فرهنگی تحليل گفتمان این است که تکنيك و روش جدیدی را در مطالعه ی متون، رسانههدف عمده -7

 [.34]اجتماع و... به دست دهد
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 کاربردهاي تحليل گفتمان
هایی مناسب یا ها یا ابعادی از آنها را دارد؟ برای بررسی چه موضوعات و پدیدهتحليل گفتمان توان بررسی چه موضوعات و پدیده 

 رای بررسی، چه موضوعاتی هستند؟ این روش ب یهطور کلی، موضوعات مورد عالقهاست؟ بهتر از سایر روشمناسب

توان گفت که برای های اجتماعی است، میگفتمان ریشه در معناکاوی دارد و قصد آن کشف معنای نهفته در پدیده از آنجا که تحليل

کند ادار را بررسی میهای معنابعاد این پدیده یهبررسی هر آنچه واجد معنا است، مناسبت دارد. این بدین معنا نيست که تحليل گفتمان هم

گران تحليل گفتمان متون تحليل دهد. با نگاهی بهای یا معنایی آنها را مورد مطالعه قرار میفرهنگی ـ اندیشه یهبلکه منظور آن است که جنب

گران ك، معتقد است، تحليلداینواند. مثالً، گفتمان معرفی نمودهتحليل یهها موضوعات متعددی را به عنوان موضوع مطالعبينيم که آنمی

های دارای مبنای جنسيتی، قومی، طبقاتی، اصل و نسبی، مذهبی، تر نابرابری اجتماعی، از جمله نابرابریگفتمان سعی در فهم و نقد عميق

 .[35]های جنسی و ... را دارندزبانی، گرایش

های دانند: بررسی ایدئولوژیگفتمان را از این قرار میيلدیوید هوارث و یانيس استاوراکاکيس، مسائل کليدی برای بررسی توسط تحل

 گيری و اجرای سياستهای هژمونيك، منطق کنش جمعی، شکلاجتماعی، انواع درگيریهای سياسی، هویتگرایانه و پوپوليستی، ساختملّی

های اجتماعی، اسطوره جدیدهای ی رادیکال، ظهور جنبشگرایجهانی، رشد سریع قوم نوین سياسی، نظمعمومی، ایجاد و از بين بردن نهادهای 

مارتينز و گونزالز نيز معتقدند که تحليل گفتمان در انواع مختلف متون  .[36] هاگيری ایدئولوژیجمعی، و شکلهای دستهسياسی، مهاجرت

 [.37نگاری، آموزشی، مذهبی، سياسی و غيره کاربرد دارد]گفتگویی، روزنامه
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 و نتيجه گيري جمع بندي
شناسی و گرایی، تبارشناسی، تاویلای در علوم اجتماعی تبدیل شده و ریشه در نشانهکه امروزه به گرایش بين رشتهتحليل گفتمان 

 یهشناسی بوده مورد اقبال گستردکه دارای خاستگاه غيرجامعهرغم اینهای اخير علیرویکرد جدیدی است که در دههشناسی دارد دیرینه

زبانی و شناسی معرفت، چرخشاست. این اقبال ناشی از بازگشت به ایده و اهميت یافتن فرهنگ، رونق جامعه محققين این رشته واقع شده

 .های تحليل گفتمان از سوی دیگر استها و تواناییهای رویکردهای موجود از یك طرف، و قابليتها و نقصانشناسی و ضعفاقبال به جامعه

متن محور و نظریه محور تقسيم کرد. تحليل گفتمان  یهتوان به دو دستتعاریف زیادی ارائه شده است که مجموعاً این تعاریف را می از گفتمان

کامل است که دارای دو بعد روشی و نظری است.  یههر رویکرد تحليل گفتمان یك بست .ها و رویکردهای مختلف استدارای ریشههمچنين 

 .باشندهای معرفتی مشترکی میفرضيل گفتمان دارای رویکردهای متفاوت است این رویکردها واجد پيشعلی رغم اینکه تحل

کاوی، تحليل کالم و تحليل گفتار نيز دارد، از نظر سنجی، سخنهای دیگری نظير سخنفرایند تحليل گفتمان که در فارسی معادل

معنای تحليل صوری، شکلی و ساختاری جمالت به "زليك هریس"کيبی را اولين بار معنایی با سير تکاملی همراه بوده است. این اصطالح تر

گرایانه و ساختارگریانه به جمله و متن در نظر تحليل گفتمان را نگاهی صرفاً صورت "هریس"کار بست. در واقع و کل متن مورد بررسی، به

کار بردند. به اعتقاد این عده، تحليل گفتمان، شامل ر مقابل تحليل متن بهشناسان، تحليل گفتمان را دگرفت. بعد از هریس، بسياری از زبان

ها، ها( است؛ ولی تحليل متن تحليل ساختار زبان نوشتاری)مانند مقالهها و سخنرانیتحليل ساختار زبان گفتاری)مانند گفتگوها، مصاحبه

 ای و متون نوشتاری است.تحليل گفتمان، تحليل زبان محاوره شناسان ازشود. مراد این زبانها( را شامل میها و گزارهداستان

شناسان بعدی، واحدهای بزرگتر از جمله را در مطالعه زبان مورد بررسی قرار داده و قائل شدند که در تحليل، نباید فقط به کلمات زبان

توان رویکردی ی سوم را میقرار داد. رویکرد دستهو جمالت متن توجه کرد؛ بلکه واحدهای بزرگتری مانند پاراگراف را هم باید مد نظر 

 نگرانه دانست. کل

ها، فاصله گرفتند و شناسان بعدی از صرف پرداختن به خود متن در تحليلهای سنتی نسبت به تحليل گفتمان، زبانپس از دیدگاه

شناسان گونه رویکرد، که اعتقاد زبانها معتقد شدند. اینتحليلنگرانه( متن، به مطالعه بافت موقعيّتی آن نيز در بر مطالعه)جزءنگر و کل عالوه

ها با یکدیگر و نگریستن به کل آن چيزی که نتيجه این روابط است، دانسته و باشد، تحليل گفتمان را شناخت رابطه جملهکنونی نيز می

متن، عوامل بيرون  یمبنای تشریح معنا، فراتر از زمينهترین عنوان عمدهدهنده جمله، بهجای توجه صرف به عناصر نحوی و لغوی تشکيلبه

دهد. از نظر این گروه، تحليل گفتمان، نوعی مطالعه ی موقعيتی، فرهنگی و اجتماعی را در تحليل متن، مورد توجه قرار میاز متن، یعنی زمينه

های اجتماعی و فرهنگی(، زبانی)زمينهانی)خود متن( و برونزبگيری معنا را در ارتباط با عوامل درونمحصوالت ارتباطی است، که چگونگی شکل

شود ها توليد میشرایط اجتماعی و فرهنگی، که متن تحت تأثير آن یدهد. بنابر رویکرد جدید، تحليل گفتمان، مطالعهمورد مطالعه قرار می

های سياسی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و زمينه)بافت( کند و هدف آن، این است که نشان دهد،را نيز در کنار مطالعه خود متن، بررسی می

گيری گذارند و نيز تأثير گفتمان بر شکلهای متن اثر میشناختی کاربرد زبان و ارتباطات چگونه بر محتوا، معانی، ساختارها یا استراتژی

یك متن، خالق انحصاری معنای آن متن نبوده و  اساس این رویکرد غير سنّتی، دیگر، نویسنده ساختارها و بسترهای مزبور چگونه است. بر

وجود آورنده آن است. این امر، بدان معناست که ممکن است در شرایط مختلف، ی متن بهکه وی در خلق معنا مؤثر باشد، خوانندهبيش از آن

فاوت خوانندگان، متفاوت گردد. البته لحاظ تهای مربوط به یك متن در هر عصری، بهدست آید و قرائتهای مختلفی از یك متن بهبرداشت

ها به اندازه تعداد این امر، در صورتی است که بخواهيم با روش تحليل گفتمان به معناشناسی متون بپردازیم. در این روش، شاهد تعدّد تحليل

 گران خواهيم بود.تحليل

ل قدرت مرتبط ئینکه چگونه کاربرد زبان هميشه با مسادهد تا نسبت به انيز ما را یارى مى )تحليل گفتمان انتقادی(دومين رویکرد

تر واقعيات اجتماعى همواره در متن نسبت به اینکه چگونه شرایط وسيع ت،اى هرگز تنها راه بى ضرر دانش نيساست، چگونه دانش پس زمينه

تى بنا شده است که کانون توجه خود را به بر سنت انتقادى نو مارکسيس حضور دارند، آگاهى حاصل کنيم. تحليل انتقادى گفتمان، مسلماً

 یابند.ها استمرار مىها، این نابرابریآن یهاى بنيادینى مى پندارد که به واسطهها را شيوهدارد و ایدئولوژیهاى اجتماعى معطوف مىنابرابری

ها اکثراً معتقدند رخدادها و . آنی روانشناسی گفتمانی استاما امروزه رویکرد مهم دیگری نيز مطرح است که مربوط به حوزه

ها زبان صرفاً بيانگر اند که بيرون از قلمرو گفتمان قرار دارد. بر اساس دیدگاه آنساختارهای اجتماعی برای به وجود آمدن نيازمند شرایطی

 سازد.تجربيات نيست، بلکه در عين حال تجربيات و و اقعيت روانی و ذهنی را می

رود که در آینده ما ای گمان میهای فرهنگی ـ اندیشهها و مزایای آن برای بررسی پدیدهتحليل گفتمان و قابليتبا توجه به اقبال به 

 باشيم.ها این پدیده یهشناسی برای مطالعجامعه یهشاهد کاربرد وسيع این رویکرد توسط محققين رشت
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