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 الف كه و روش تحليل گفتمان فريجستاري در نظر
 *محمدجواد محسني

 يده كچ
جاي ني بهماعي و انسابسياري از دانشمندان علوم اجت، گراييرد اثباتكامروزه با افزايش انتقادهاي نظري از روي

هاي وشي از ركورزند. ييد ميكيفي تحقيق تأكهاي بر روش، هاي آماريي و تحليلّمكهاي آوري دادهجمع

ر لحاظ فلسفي مبتني ب به، يل گفتمان انتقادياست. تحل يفتمان انتقادل گيتحل، يفيكهاي بسيار رايج پژوهش

 دهد.هاي انساني تقليل ميه سازهواقعيت را ب، يد بر عامليت انسانيكه با تأكگرايي است ساخت

ين ه اكرسد ين نتيجه ميبه ا، يل گفتمان انتقاديتحلة گراياناين نوشتار با اشاره به استلزامات منطقي مباني سازه

، ب ودن خودمتناقض، نسبيت ارزشي، ار شناختكسفسطه و ان، گراييشناختي به نسبيلحاظ معرفتبه ديدگاه

 شود.امتناع اخالق منجر ميو ، ذبكامتناع صدق و 
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 مقدمه 

در  1952نخستين بار در سـال « تحليل گفتمان»شناسي دارد. اصطالح تحليل گفتمان ريشه در زبان

 ةارائـ بـا، در اين مقالـه رفته است. ويکار به هريس كزليشناس معروف انگليسي اي از زبانمقاله

و مـتن  گرايانه بـه جملـهتحليل گفتمان را صرفاً نگاهي سـاختار، گرايانه از جملهديدگاهي صورت

ـ  گفتاري تحليل گفتمان را شامل تحليل ساختار زبان، شناسانبسياري از زبان، برشمرد. پس از وي

ـ  اريو تحليل متن شامل تحليل ساختار زبان نوشـتـ  هاها و سخنرانيمصاحبه، وگوهامانند گفت

ي در رد ديگـركـيه روکـاند. ديـري نااييـد دانسـتهـ  هـا و ييـرهگزارش، هاداستان، هامانند مقاله

 شود. ياد مي« شناسي انتقاديزبان»ه از آن تحت عنوان کشناسي پديد آمد زبان

ز اگروهــي ، 1979ة ســي انتقــادي دارد. در اواخــر دهــشناريشــه در زبان، يل گفتمــان انتقــاديــتحل

، (Fowler) فـاولر يعنـي (Halliday's functional linguistics) گراي هاليـديتب نقشكشناسان پيرو مزبان

نتـرل کزبـان و تـا  کبـا انتشـار ، در دانشگاه ايست انگليـا (Trew) تروو  (Kress) رسک، (Hodge) هاج

نهادنـد.  «شناسـي انتقـاديزبان»رد را كـنـام ايـن روي ايشانردند. کگذاري نگرش انتقادي به زبان را پايه

ر دي موجـود كايـدئولويي يفراينـدهاردن روابط پنهـان دـدرت و کار كآش، هدف از وضع اين اصطالح

بـه  اتنهه کدانستند شناسي توصيفي ميت را جدايي از زبانکشناسان انتقادي اين حرمتون زباني بود. زبان

دهـد. آنـان سـه ردهاي اجتماعي آن را مورد توجه دـرار نميکارکساختارها و صورت متن توجه دارد و 

 ار خود درار دادند: کاصل مهم را مبناي 

 است؛« يدگاهي خاص نسبت به وادعيتد بيانگر»بريم ميکار به هکزباني  .1

ي تنـوع زبـان، روايـناز«. ناپذيرندهاي گفتمان از عوامل ادتصادي و اجتماعي جداييتنوع در گونه» .2

 نند؛کين تنوع زباني را ايجاد ميه اکمندي است هاي اجتماعي ساختتفاوتة نندکسكمنع

اجتمـاعي  ينـداه بخشـي از فركبل، يند و سازمان اجتماعي نيستازتا  فربا ارگيري زبان فقطکبه» .3

 (.51ص ، 1384، يسلطان) «است

 ر توليـد ود و و هابرمـاسکفوهاي ه زبان تحت تأثير انديشهکزماني پديد آمد  يل گفتمان انتقاديتحل

 آلتوسـرهاي سزايي يافته بود. نظريهاجتماعي اهميت به ةبازتوليد جامعه و ساخت روابط ددرت در عرص
، گاهايـن ديـد . دراسـت در با  ايدئولويي نيز تحليل گفتمان انتقادي را تحت تأثير درار داده و گرامشي

شـود. اجتمـاعي محسـو  مي عملي از ئتبع آن جزو به كفهم مشترو  ايدئولويي بخشي از عقل سليم

 رود.ميشمار ايدئولويي به ةردهاي زباني نيز هستکارک
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  يل گفتمان انتقاديردهاي مختلف در تحلكروي

، ي علـوم اجتمـاعي و انسـانيهـاي مطالعـاتهماننـد بسـياري از حوزه، يل گفتمان انتقـاديتحل ةدر حوز
ردهـاي كروي همةه در کساني كو اهداف ي كريم وجود مفاهيم مشترواحدي وجود ندارد. علي ردكروي

هـاي نظـري و ابزارهـاي بـر اسـاس تفـاوت موجـود در بنيان، خوردتحليل گفتمان انتقادي به چشم مي
رد اجتمـاعي كـاز: روي ه عبارتندکردهاي متفاوتي را در اين حوزه مطالعاتي برشمرد كتوان رويمي، تحليل

رد كـروي، كروث وداشناسـي رد جامعـه ـ زبانكـروي، (1382، كيـون دا) كتئون ون دايــ شناختي 
و  الو و موفـهکالرد ك( روي1391، ارانكو هم، زادهآداگل) رس و ون ليوونک گانترشناسي اجتماعي نشانه
ردار کـ ةمثابـه گفتمـان را بهکـ، الفکفـررد ك( و روي1389، ارانكو هم ورگنسني) شناسي گفتمانيروان

ايـن  كپـس از بررسـي مفـاهيم و اصـول و مبـاني مشـتر، گيـرد. در ايـن نوشـتاراجتماعي در نظـر مي
بـه حسـا   يل گفتمـان انتقـاديترين چارچو  تحلجامعه کرا  الفکفر ردكروي، مختلفردهاي كروي
 بسط بيشتري به بحث خواهيم گذاشت.با شرح و ، (1378، ارانكو هم، ييسرا) آيدمي

 تعريف مفاهيم

 گفتمان 

ــه« discourse»واية  ــه مباحث ــي ب ــان فارس ــان، در زب ــار، گفتم ــت، گفت ــخن، گووگف ــطالح، س  و اص
(discourse analysis به سخن )ترجمـه  اويکـگفتمان، تحليل گفتمـان، تحليل گفتار، المکتحليل ، اويک

و نيـز توافـ  ، رد و تحليـل آنكعملة نحو و با  چيستي گفتمان شده است. البته هيچ اجماع روشني در
و تحليـل تعـاريفي گونـاگون از گفتمـان (. 1389، يفاضـل) وجـود نـدارد عامي در با  تحليل گفتمـان

 کنيم:ميبه چند نمونه از آنها اشاره  اينجا ه درکشده گفتمان ارائه
فـتن گاي خاص براي سـخن گفتمان شيوه»نند: کگونه تعريف ميگفتمان را اين، يورگنسن و فيلياس

 (. 17 ص، 1389، ارانكو هم، ورگنسني) «جهان و فهم آن است ةدربار
بندي گفتمـاني ه متعلـ  بـه صـورتکـام را تا زمـاني كاي از احما مجموعه» نويسد:مي ميشل فوکو

توان بـراى مي ناميم؛ ... ]گفتمان[ متشكل از تعداد محدودى از احكام است کهگفتمان مي، ي باشندکمشتر
 (. 40 ص، 1384، يسلطان) «اى از شرايط وجودى را تعريف کردآنها مجموعه

 اري ارتبـا اربرد زبان؛  . بردـرکالف. »داند: از سه عنصر ذيل مي لكگفتمان را متش كتئون ون داي
 (.19 ص، 1382، كداي ون) «هاي اجتماعيدر مودعيت شناخت( و ج. تعامل) ميان باورها

 :ندکگونه تعرف ميگفتمان را اين گفتمان و تحليل الفکفر
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و ، يـعتوز، توليـد) عمـل گفتمـاني، اجتماعيردار[ ک] اي از سه عنصر عملتافتههمهب ةمن گفتمان را مجموع

يـان ماز اين سه بعد و روابط هريك  تحليل، گفتمان خاص كو تحليل ي، دانممصرف متن( و ]خود[ متن مي

ه متون با کهايي شيوه، هاي خاص متوندار ميان ويژگيه پيوندي معناکة ما اين است ند. فرضيکآنها را طلب مي

 (.98-97 ص، همان، الفکفر) د و ماهيت عمل اجتماعي وجود داردشونتعبير مييابند و ديگر پيوند ميكي

 ونـدهاي توليـد فرايتحليـل ، حليل متنتتلفيقي است از:  الفکفراز نظر  يل گفتمان انتقاديتحل، بنابراين
 ل.ک كيعنوان به تحليل اجتماعي ـ فرهنگي رخداد گفتماني توزيع و مصرف متن و

 قدرت

فرمـانروا و  به دو دطـب، ه در آن جامعهکنگرد سنتي مي ةاز زاوي، انتقادي راجع به ددرتتحليل گفتمان 
ختيـار ت و در اها هسـه در اختيـار بعيـيکچيزي است ، شود. ددرت در اين نگاهفرمانبردار تقسيم مي

بـه  دـدرت اسـت کـه ةاي دربـارتحليل گفتمان انتقادي متيمن نظريـه، ترتيبينبعيي ديگر نيست. بد
ه سـه در ديـدگا لوکسبيان شده است. به اعتقاد  استيون لوکسبعدي ددرت توسط نحوي در ديدگاه سه

نـه ، سـتفعليت رسيدن سـتيز اجلوگيري از بروز و به، مؤثرترين حالت استفاده از ددرت، بعدي ددرت
 نويسد: مي لوکساعمال ددرت در حالت ستيز. 

ناخت و شـ، اعمال آن نيست که با شكل دادن به درك مفهومي ةنحوترين آيا اين حدّ باالي ددرت و موذيانه

جـود ذيراي نقش خود در نظـم مواي که پگونهبه، در حد ممكن مانع نارضايتي مردم شويم، ترجيحات مردم

 (. 33 ص، 1375، سکلو) شوند

، ه اجتمـاعيقـددرت در اختيار هـيچ طب، وکفو تفاوت دارد. از ديد به ددرتويي کفورد كاين نگاه با روي
سـان نـده اسـت و بـهکل جامعـه پراکـه در كبل، باشدطيف يا گروه خاصي نيست و به آنها منتسب نمي

 هاي بدن اجتماع جاري است: در تمام مويرگ، خون
 يبخش اياال کعنوان به رد و هرگزيگدرار نمي يسکهرگز در دست ، شودز نميکمتمر يي... هرگز در جاددرت

ند و کمي وار عملهكسازمان شب كشود و از طري  يد. ددرت به خدمت گرفته مييآنميبه ضبط در يياز دارا

 همزمان ددرتطور به هکهستند  يتيه آنها هميشه در مودعكبل، وآمد هستندها در رفتهكتنها افراد در ميان شبنه

 (. 334ص ، 1370، وکفو) نندکرا هم تحمل و هم اعمال مي

 گويد:باره مي در اين الفکفر
يافل  موجب تر آن شود وجايگزين معناي دبلي و سنتي، ويي[ ددرتکه اين معناي ]فوکنگراني من اين است 

ذف حـ، ي از اهـداف مهـم تحليـل انتقـاديكـهاي ددرت و روابط سـلطه گـردد. يشدن از نامتقارن بودگي

 (.Fairclough, 1995b, p. 17) ددرت/سلطه در نظريه و عمل است

وي همچـون سـاير ، روايـنازآور اسـت. نابرابر و سلطه، نامتقارن الفکفرروابط ددرت از نظر ، بنابراين
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توليـد و بازتوليـد سـلطه و ، زبان و ايـدئولويي در توجيـه ةبر نقش برجست، گران انتقادي گفتمانتحليل
ترين ترين و ظريـفعميـ  را توجه به يل گفتمان انتقاديتحل ةند و وظيفکيد ميکروابط نابرابر ددرت تأ

 داند. وجه اعمال ددرت در اجتماع از رهگذر افشاي تزوير زبان مي

 زبان و ايدئولوژي 

ز منظـر ا، (1385، ارانكـو هم، ؛ بـودون1380، ميمانهـا) هايي متفـاوت از ايـدئولوييبا وجود برداشت
يـرا ز ؛ليـدي اسـتکمفهـومي ، علمـي گفتمـان كبـراي در «ايـدئولويي»مفهوم ، يل گفتمان انتقاديتحل

جـاد و ( و ابـزار اي53 ص، 1379، الفکفـر) «متيمن بازنمود جهان از ديد منـافعي خـاص»ايدئولويي 
سـي مـا گيرد. هرچند دسترزبان صورت مي كمک ار بهکروابط نابرابر ددرت در جامعه است. اين حفظ 

يش موجـود خنثـي از وادعيتـي از پـ اما زبـان بازتـابي، گيردبه وادعيت همواره از طري  زبان صورت مي
و ، سـنگنوري) نـد و در برسـاختن آن نقـش داردکهايي از وادعيت خلـ  ميبازنمايي ه صرفاًكبل، نيست
از ديـد آنـان  .داننـدمي كهـا زبـان را داراي بـار ايـدئولوييانتقادي، ترتيبينبـد(. 29، 1389، ارانكهم

 افتد. به جريان ميايدئولويي با وساطت زبان در نهادهاي اجتماعي 
 :نويسددر اين باره مي الفکفر

جاست همين .ل رفتار اجتماعي استكترين شعمولي با زبان دارد؛ استفاده از زبان مكايدئولويي پيوستگي نزدي

 روزافزونـي از طريـ طور بـه ،نيم. اعمال دـدرت در جوامـع نـوينکيه ميكه روي مفروضات عقل سليم تک

 .(Fairclough, 1996, p. 2) گيردزبان صورت مي كردهاي ايدئولوييکارکويژه از طري  به ايدئولويي

اسـت. امـا  حامل ايدئولويي، و در سطوح متفاوت شكال گوناگونه زبان به اکاين باور است  بر الفکفر
ه يـا متعلـ  بـ، ه آيا ايدئولويي خاصـيتي متعلـ  بـه سـاختارهاي زبـان اسـتکپرسش اصلي اين است 
ايـن  در پاسـخ بـه وي ه اين ويژگي متعل  به هر دوي آنهـا اسـت.کدهد مي پاسخرخدادهاي زباني؟ و 

( 1984) تاماسـونهسـتند؟ بـه نقـل از  كداراي بار ايـدئولويي، ه چه سطوحي از زبان و گفتمانکال ؤس
 شود:مدعي مي

ايگاني ومعاني  عمدتاً يا صرفاً، منظور از معاني يالباً ... ونندکپيدا مي ك... بار ايدئولوييهکهستند « معاني»اين 

ه کـها و انسـجام استعاره، هاي ضمنياشاره، هافرضاما پيش، انده معاني وايگاني مهمکاست. ترديدي نيست 

 (.98ص ، 1379، الفکفر) دهند نيز مهم هستنديل ميكرا تش هايي از معناهمگي جنبه

 (.Fairclough, 1995b, p.14) «معنـا در خـدمت دـدرت»عبـارت اسـت از: ، الفکفراز نظر ، ايدئولويي
دگرگـوني  و، بازتوليـد، ه بـه توليـدکـاند هايي معناييبرساخته ويها از نظر ايدئولويي، ترددي عبارت به

مناسـبات  ه در آنهاکد نآيايدئولويي در جوامعي به وجود مي(. Ibid.p.87) نندکمي كمکمناسبات سلطه 
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و  تاماسـونهمچـون الف کفـراي از دبيل طبقه و جنسيت مبتنـي باشـند. بر ساختارهاي اجتماعي سلطه
معتقدند توليد معنـا ه ک، گرامشي و آلتوسراز آراي ، يل گفتمان انتقاديتحل ةپردازان حوزبسياري از نظريه

بنـدي از جمع كدر يـ الفکفـرمتأثرنـد. ، در زندگي روزمره نقشي مهم در حفـظ نظـم اجتمـاعي دارد
 گويد:خود مي هايديدگاه

ي و منافع م يا زياد از منشأ اجتماعکاي ن است به اندازهكمم كها و اعمال ايدئولوييالف( ايدئولويي)

شوند « طبيعي»تر و يا بيشتر مکن است كمم، ديگرعبارت به بگسلند.، اندشان آوردهه به وجودک، خاصي

صورت عقل به، هاي اجتماعي دانسته شوندبرخاسته از منافع طبقات يا گروهه كجاي آنبه، و در نتيجه

ها و ايـدئولويي،  ( از اين رهگـذر) گردند؛يا مردم منتسب مي انند و به طبيعت اشيکسليم جلوه مي

نتظام در ا، در نتيجهشوند. ال ميشوند و در تعامل فعپايه تبديل ميشده به بخشي از دانش اعمال طبيعي

و « خـرد» رخدادهايعنوان به هاانتظام در تعامل، ترتيبج( بدين)تواند وابسته به آنها باشد؛ تعامل مي

 واهند بودوابسته خ كيعني به توافقي بر سر مواضع و اعمال ايدئولويي، باالتر« انتظامي»به ، «موضعي»

 (. 38 ص، 1397، الفکفر)

رد. کـشـف کيي سيست ايتالياکمار، آنتونيو گرامشييي را و ايدئولو كفهم مشترو  ميارتبا  ميان عقل سل
ردي و فـاربردي زنـدگي کـهاي فعاليت ةه در پس زمينکداند اي ضمني ميايدئولويي را فلسفه، گرامشي

 كهم مشـتره آن را با فکشود. چنين برداشتي از ايدئولويي است بديهي فرض ميو داشته  اجتماعي درار
ع فـاوت و متنـواي از آثار و نتـاي  مت[ هم انبارهكسليم ]فهم مشترعقل»، گرامشيسازد. به نظر مرتبط مي

گذشته است و هم خود هدفي ثابـت بـراي سـاخت بخشـي مجـدد در مبـارزات  كمبارزات ايدئولويي
. (102 ص، همـان) «شـوندار ميکهاي طبيعي خود[ ايدئولوييكسليم ]فهم مشتر در عقل .جاري است

 كه ايـن فهــم مشــترکــمعتقـد اســت ، دانســتهي كا داراي ماهيـت ايــدئولويير كفهــم مشــتر الفکفـر
 آن است. ةنندکي در خدمت بقاي روابط نابرابر ددرت و توجيهكايدئولويي

 شدگينظم تعامالت و طبيعي

ـ  كبندي ايـدئولوييصـورت كها را از جمله خصايص مهـم يـسازي ايدئولوييتوان طبيعي الفکفر
 هاولوييتواند براي ايـدئمي، ـ گفتماني مسلط كبندي ايدئولوييشمارد؛ يعني صورتگفتماني مسلط مي

راينـد در ف(. 26-25 ص، همـان) نـدکسب کمقبوليت  كييرايدئولويي« كفهم مشتر»مواردي از عنوان به
را از  ي خـودكوييور ظاهراً ويژگي ايـدئولکگفتمان مذ، كشدن گفتماني خاص و ايجاد فهم مشترطبيعي

لقـي تنهـاد  كگفتمان گروهي خاص در درون ي ةگونعنوان به هكجاي ايندهد و تمايل دارد بهدست مي
 .(Fairclough, 1996, p. 9) نهاد در نظر گرفته شودگفتمان خود گونةعنوان به صرفاً، شود
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ه چگونـ، الًه اوکله را نشان دهد وشد اين مسئکيل گفتمان انتقادي ميدر تحل الفکفر، به همين دليل
چگونـه ، و ثانيـاً، اي مفروض وابسته اسـتبه وجود دانش زمينه يا نظم تعامالتو  هاي متقابلنشکنظم 

سـته از آن د ةبرگيرنـديعنـي در ؛طبيعـي شـده اسـت كبازنمودهاي ايدئولويي ةبرگيرنداي دردانش زمينه
 آيند.به نظر مي كصورت عقل سليم يير ايدئولوييبه كاند كه اندکاند كبازنمودهاي ايدئولويي

ه کـنند کآنان احساس مي»تعامل دارند.  كين در يکه مشارکبه معني احساسي است  «نظم تعامالت»
ه کـرد طبيعي انتظـار داصورت به ه شخصکطورند يعني همان ؛ه بايد باشندکطوري هستند چيزها همان

 (.27 ص، 1379، الفکفر) «باشند
 نـد؛ يعنـي ديگـرکآنها را ييرشـفاف مي، به عقل سليم كبا تبديل بازنمودهاي ايدئولويي، دگيشطبيعي

: كمـکا بـا شدگي و عدم شفافيت رسرچشمة اين طبيعي الفکفرشود. ايدئولويي به آنها نگاه نميعنوان به
ضـي  ـ گفتمـاني مسـلط تو كبندي ايدئولوييل بخشيدن به فاعالن و  ( مفهوم صورتكالف( فرايند ش

هاي شـيوه»يـادگيري سـويه(، ) ل بخشـيدن بـه فاعـلكه بـراي شـکـاين است  الفکفردهد. استدالل مي
رتبط بـا ( مـكهنجارهـاي ايـدئولويي) «ردنکهاي نگاه شيوه»بايد همزمان با يادگيري « تجويزي حرف زدن

پايـة معينـي گفتماني مسـتلزم دانش اي از هنجارهايچون هر مجموعه، آنها صورت پذيرد. به بيان ديگر
تـوان هنجارهـاي گفتمـاني و مي، اسـت كاي شـامل عنصـري ايـدئولوييپايـهاست و چون هـر دانش

 (.50 ص، همان) همزمان فراگرفتطور به مرتبط با آنها را كهنجارهاي ايدئولويي
سـازد؛ يعنـي هـر نهـادي ديـود خـاص خـود را مي كهـر نهـادي فـاعالن ايـدئولويي، ترتيببدين
ها هبـر سـوي، شرطي براي احراز شايسـتگي مقـام فاعـلعنوان به و گفتماني خاص خود را كايدئولويي
اني و سـويه بايـد هنجارهـاي گفتمـ، در مدرسـه« معلـم»براي تصدي مقـام ، براي نمونهند. کتحميل مي
ه چيزهـا بـمعلـم  كبزنـد و ماننـد يـ« حـرف»معلم  كنند يبايد ما .ندکرعايت  امالًکآن را  كايدئولويي

اي حـرف يوهشه به چه کداند نمي ه شخص معموالًکگونه درست همان»ه کند. البته از ياد نبريم ک« نگاه»
 كد ايـدئولوييدام بـازنموکـو « ردنکـنگاه » ةدام شيوک ةه حرفش بر پايکداند هم نمي ... معموالً، زندمي
 (.46 ص، همان) «ل گرفته استكش

 مفهوم انتقادي 

، ورتفـكتـب فرانكاي بـه مدر اين نگرش وجود دارد. عـده «نقد»هاي متفاوتي نسبت به مفهوم برداشت
دي معنـا انتقـا بـه ايـن، . تحليل گفتمان انتقادياندهدآورروي  سکماراي نيز به دبي و عدهاي به نقد اعده
ز اآن دسـته ، از جملـه حفـظ و بقـاي جهـان اجتمـاعيماني در ردارهاي گفتکه دصد دارد نقش کاست 

 ند. کار كآش، ه توأم با مناسباتِ ددرتِ نابرابرندکروابط اجتماعي را 
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 ند: کگونه بيان مي( دو هدف اصلي انتقادي را اين1996) زبان و ددرتتا  کدر  الفکفر

 ي ددرت.تغيير روابط اجتماعحفظ و ، توجهي گسترده نسبت به اهميت زبان در توليدمکبه تصحي   كمک
ه کرا زي ؛م شدن بعيي بر بعض ديگر نقش داردکه چگونه زبان در حاكبه افزايش هشياري نسبت به اين كمک

هـاي اهش نابرابريکـه بتوانـد بـه کخورد است. تحقي  زماني به درد ميهشياري اولين ددم به سوي رهايي 

 (.Fairclough,1996, p. 2) ندک كمکاجتماعي 

ام كيـل اسـتحي از دالكـنند. يکم را متزلزل کهاي معنايي حاوشند نظامکمي، گران گفتمانتحليلدر وادع، 
مثابـة ا نـه بهاند؛ يعنـي بـه آنهـهاي ما از جهان طبيعي شدهه بسياري از فهمکاين است ، هاي معنايينظام

مدة تحليـل ي از اهداف عكي، تيجهشود. در نمثابة خود جهان نگريسته ميه بهكبل، هايي از جهانبرداشت
هـا ردن آنکده آما، هاي بديهي انگاشته و تبديل آنها به موضوع بحث و نقد و سرانجامتشري  فهم، گفتمان

ه در کـاسـت  به معني ايـن، ردن اهداف انتقاديکگويد: اختيار اين باره ميدر  الفکفربراي تغيير است. 
هـا و ه تعـينکـبه معني اين است ، ترليکوشيم و به بيان كها بشدگيگونه طبيعيردن اينکجهت روشن 

، الفکفـر) ار سـازيمكآشـ، ماننـدين آن مخفـي ميکه ماهيتاً از ديد مشـارکتأثيرات اجتماعي گفتمان را 
 (. 27ص ، 1379

هــاي متقابــل تــا حــدي بــه چنــين نشکدهي ه ســامانکــخواهــد نشــان دهــد مي الفکفــر، بنــابراين
وع نـردن ايـن کـييرطبيعـي ، و هدف تحليـل گفتمـان انتقـادي، اي بستگي داردشدههاي طبيعيايدئولويي
هـاي يژگيو، ه چگونه سـاختارهاي اجتمـاعيکسازي بايد نشان داد ست. براي مقابله با طبيعيهاايدئولويي
 سازد. ساختارهاي اجتماعي را معين مي، به نوبه خودزنند و چگونه گفتمان، را ردم مي، گفتمان

  يل گفتمان انتقاديتحلاصول 

ه کـاد درا تشـخيص  كتوان پن  اصل مشـترمي، يل گفتمان انتقاديبه تحل گوناگونردهاي كدر ميان روي
 اند: ردهکآنها را به ترتيب زير تلخيص  فيلياس يورگنسن و

ني ـ تاحـدودي خصـلت زبـا، و نـه همـه آنهـا، و ساختارها اجتماعي و فرهنگي فرايندهابخشي از  .1
جتمـاعي دريافت و تفسير( متون ـ نـوعي عمـل ا) گفتماني دارند. اعمال گفتماني ـ توليد و مصرف

هـاي اجتمـاعي و روابـط مشـتمل بـر هويت، ه به سـاختن جهـان اجتمـاعيکشوند مهم شمرده مي
عمـال افرهنگـي و تغييـر از طريـ  همـين ، از بازتوليد اجتماعي نيز بخشي. نندکمي كمک اجتماعي
 شوند. در زندگي روزمره محق  ميگفتماني 

شـده اسـت. گفتمـان و هـم ساخته، جهـان اجتمـاعي و...(، دانـش، سازندة هويـت) . گفتمان هم سازنده2
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سازد و هـم سـاختة سـاير اعمـال اجتمـاعي ه هم جهان اجتماعي را ميکاي عمل اجتماعي است گونه
ي بـا سـاير وجـوه اجتمـاعي دارد. گفتمـان كتيكاي ديالرابطه، عمل اجتماعي كمثابه ياست. گفتمان به

 سازد. ه آنها را منعكس ميكبل، ندکنمي كمکل ساختارهاي اجتماعي كگيري و تغيير شلكبه ش صرفاً
تحليـل  تجربي مورد تجزيـه و تحليـل دـرار گيـرد.صورت به اشاربرد زبان بايد در بافت اجتماعيک .3

 ت اجتمـاعياربرد زبان در تعـامالکشناختي متن و زبان، گفتمان انتقادي به تجزيه و تحليل انيمامي
منـد و مل نظاكه بـه شـکـ، مـوف وال کـالگفتمان  ةتحليل گفتمان را از نظري، پردازد. اين تعريفمي

 ند. کمتمايز مي، ندکاربرد زبان را بررسي نميکتجربي 
و  ماني به خلـ ه عمل گفتکنند کادعا مي، دارد. در تحليل گفتمان انتقادي كرد ايدئولوييکارکگفتمان  .4

هـا و دليتا، زنـان و مـردان، ميـان طبقـات) هاي اجتماعيبازتوليد مناسبات نابرابر ددرت ميان گروه
 ند.کمي كمکثريت دومي( کا
درت بازتوليـد دـ ونقش آنهـا در توليـد  بيان، تحقي  بايد انتقادي باشد. هدف انتقاد از اعمال گفتماني. 5

، اديمـان انتقـديدگان اسـت. تحليـل گفتده از نتاي  مطالعات انتقادي براي رهايي ستمنابرابر و استفا
ي تغييـر اسـت. بـرابـه لحـاظ سياسـي متعهـد بـه بلكه ، داندطرف نميخود را به لحاظ سياسي بي

ي ردهـاكبايد تحليلگر داراي موضـع شـفاف سياسـي و اجتمـاعي باشـد. روي، شدنتحليلگر انتقادي
گيرنـد. ديده را ميهاي اجتمـاعي سـتمبخشي جانب گروهتقادي تحت عنوان رهاييتحليل گفتمان ان

ي دصـد رد انتقـادكـتحليل انتقادي شرايط براي رهاسازي افراد تحت استثمار اسـت. روي، هدف آنها
، اين طريـ  ند تا ازکار كهاي گفتماني در حفظ و بقاي مناسبات ددرت نابرابر را آشردارکدارد نقش 

و ، سـنورگني) ال بـه خـدمت بگيـردكـها را براي ايجـاد تغييـرات رادييل گفتمان انتقاديتحل ةنتيج
 (.115ـ110ص ، 1389، ارانكهم

  يل گفتمان انتقاديمباني فلسفي تحل

در  اساسـاً، رامبتني است. تحليل گفتمان ساختگرا و نقشگ گرايي اجتماعيبر سازه يل گفتمان انتقاديتحل
گفتمـان ة و نظريـ، فوکو، فرکالفويژه رويكرد به، ولى تحليل گفتمان انتقادى، گنجنداين چارچو  نمى

 گرايى اجتماعى دارند. همگى ريشه در سازه، موف والکال 
براسـاس ، ه فهم انسان نسبت به جهان پيرامونکگرايي اجتماعي مبتني بر اين اصل بنيادي است سازه
 .دهنـدمعاني ذهنـي مختلفـي بـه آن نسـبت مي، آدميانگيرد. ل ميكاز جهان ش گوناگونهاي بنديمقوله
وادعيـت  ةانسان خـال  و سـازند، بنابراين(. 1383، كلوزي) سازندپيرامون خود را مي جهان، ترتيببدين
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وادعيـت اجتمـاعي همچـون وادعيـت ، اين ديـدگاه براساس(. 1381، يف، 1387، شرت) اجتماعي است
ه در جريـان تعريـف كـبل، يروني و مقاوم در برابـر انسـان نيسـتب، شدهداده، ساختهامري پيش، فيزيكي

سـاخته و ، هاي اجتماعيهاي متقابل برخاسته از اين مودعيتو نيز کنش خود انسان از مودعيت اجتماعي
 ص ،1375) مـانکبرگـر و لو ةبه گفتـ، معاني ذهني آدميبه بيان ديگر، (. 1374، تزرير) شودپرداخته مي

هاي آدمـي بـروز دهنـد. ها و فعاليتتوانند خود را در ساختهشدن برخوردارند و ميعيني( از دابليت 54
از ، سـانها همواره در معرض دريافت معاني ذهني همنوعان خود دـرار دارنـد. بدينانسان ةهم، روازاين

امـوري ، ها و محصـوالت انسـانيهاي اجتماعي و کنشنهادها و ساخت ةهم، گرايان اجتماعينگاه سازه
 شوند. بشر و معنادار تلقي مي ةساختدست

 اند: ردهکگرايي اجتماعي را بدين شرح بيان هاي فلسفي سازهفرضپيش، فيلياس ويورگنسن 
ه حقيقتى عينى انگاشـت مثابهجهان نبايد به ةدانش ما درباراست.  تقادى به دانش بديهي انگاشته شدهرويكرد ان

بازتـا  ، هاي ما از جهـانمقوالت براى ما دابل دسترسى است. دانش و بازنمايي ةواسطشود. وادعيت تنها به

به تعبير  وبندى جهان توسط ما ها حاصل مقولهها و دريافتبلكه اين بازنمايي، نيستند« جهان خارج»وادعيت 

 محصول گفتمان هستند. ، تحليل گفتمانى

گـر از ي ديكي، فرهنگى بودن هويت و دانش انسان يد بر تاريخى وکضديت با مبناگرايي و جوهرگرايي و تأ

ن و شناخت هاي ما درباره جهاديدگاه .موجوداتي تاريخي و فرهنگي هستيم گرايي است. ما اساساًمباني سازه

مـايي آن بازن ةما از جهـان و شـيو كدردر نتيجه، «. هاستمند ميان انسانمحصول تعامالت تاريخ»، ما از آن

ت ما را ه دانش و هويک جهت از آنه در معرض تغيير است. اين ديدگاه، تصادفي و هموار، فرهنگي، تاريخي

ت ثابتي ل به هيچ ذايه داکجهت بناگرايانه و از آنمنگرشي ضد، داندمشرو  به شرايط تاريخي و فرهنگي مي

 ضدجوهرگرايانه است.، نسبي گرايانه داردرديكنيست و روي

ه کـتند شرايط خـارجي نيسـ، در نتيجه .جهان به نحو اجتماعي ساخته شده است ،گرايانهبر اساس نگاه سازه

اي از ها نيـز صـاحب مجموعـهانسـان، ننـدکهاي جهان اجتماعي را مشخص يـا از پـيش تعيـين ميويژگي

 (.1387، ارانكو هم، يبادر) هاي ثابت و اصيل يا جوهر نيستندويژگي

ظ وليـد و حفـتهاى فهم ما از جهان را ى اجتماعى شيوهفرايندها ـ پيوند ميان فرايندهاى اجتماعى و دانش:
سـازيم و را مـي كحقاي  مشتر، ه ما در آنکشود اي توليد ميکنند. دانش از طري  تعامالت اجتماعيمى

 نيم. کديگر ردابت ميكها با يبر سر حقيقت و خطا خواندن پديده
هـا طبيعـى و نشکبعيـى از انـواع ، بينى خـاصهاندر دالب يك ج نش اجتماعى:کپيوند ميان دانش و ـ 

ه منجـر بـ، جهـانة هاي اجتمـاعى متفـاوت دربـار. شـناختدنرسبعيى ديگر ييردابل تصور به نظر مي
 يقـت داراى پيامـدهاىسـاخت اجتمـاعى دانـش و حق، در نتيجـه .شوندهاى اجتماعى متفاوت مىکنش

 اجتماعى است.
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 عمل اجتماعي ةمثاب: گفتمان بهالفكفررد كروي

 ليـتحل، وياسـت. در نگـاه  يل گفتمـان انتقـاديتحل ةهاي شاخص در زميني از شخصيتكي، الفکفر
کار بـه گـيها براي بررسي تغييرات اجتماعي و فرهننار ساير روشکه در کروشي است ، يگفتمان انتقاد
رد كـگيـرد. رويرار ميه در نزاع عليه اسـتثمار و سـلطه مـورد اسـتفاده دـکمرجعي است  ؛شودگرفته مي

 : ندکديگر تلفي  كند سه سنت را با يکه تالش ميکمحور است نوعي تحليل گفتمان متن، الفکفر
 (؛ل هاليديكمايردي کارکشامل گرامر ) شناسيزبان ةتحليل مفصل و ددي  متن در حوز ـ
مشخصـي بـراي شناسـي ه روشک، وکفو ةشامل نظري) نش اجتماعيکالن کشناختي تحليل جامعهـ 

 دهد(؛ تحليل متن در اختيار ما درار نمي
 ه براسـاسکـ، وگو(شامل اتنومتدولويي و تحليـل گفـت) شناسيسنت تفسيري و خُرد در جامعهـ 

روي از ه براساس پيـکهايي نشک ؛آيندشمار ميهاي اجتماعي افراد بهنشکاينها زندگي روزمره محصول 
، اناركـو هم، ورگنسـني) گيرنـدانجـام مي كمشـتر« عرفت عاميانـهم»هاي اي از دواعد و رويهمجموعه
 (.117 ص، 1389
شناسـي و مطالعـات ار خود را با انتقـاد از رويكردهـاي توصـيفي و ييرانتقـادي در زبانک، الفکفر
گيري اجتمـاعي هاي شـكلها بـه تبيـين شـيوهايـن ديـدگاه، زعم ويند. بـهکآياز مي، هاي زبانيپديده
د رختار و کـارکتنها به بررسي توصيفي سا بلكه، ها توجه ندارندگفتماني يا تأثيرات اجتماعي آني هاکنش
هاي زبـاني و در بررسـي پديـده، يل گفتمـان انتقـاديـکه تحلدرحالي، کنندهاي گفتماني بسنده ميکنش
سـلطه و ، ييولوايدئ، روابط بين زبان و ددرت، ي ايدئولوييك در گفتمانفرايندهابه ، گفتماني هايکنش
ه اسـت و ... توجـه کـردنابرابري در گفتمان و، هاي داراي بار ايدئولوييك در گفتمانفرضپيش، ددرت

 سـترار داده اهدف و موضوع مطالعه خود د، اي فاعالنعناصر زباني و ييرزباني را به همراه دانش زمينه
 (.24-19ص ، 1379، الفکفر)

را  گفتمـان ويگرفته از تعامل ميـان دـدرت و زبـان اسـت. نشأت ، الفکفرالگوي تحليل گفتماني 
رف ه ايـن معـاکـدانـد و بـر ايـن بـاور اسـت هاي اجتماعي توليد و تفسير متن ميشامل متن و معرفت

صـل شوند: شـرايط اجتمـاعي يـا محـيط بالفاجتماعي به سه سط  متفاوت سازمان اجتماعي مرتبط مي
اي گسـتره كه گفتمـان را در يـکـه گفتمان در آن حادث شده است؛ سط  نهـاد اجتمـاعي ک، اجتماعي
نـد: کگفتمان را در سه سـط  بررسـي مـي الفکفرل. ک كمنزله يبه، گيرد؛ و سط  جامعهميوسيع دربر
 ايـتهدر نمـتن و  نش متقابل ميان توليد و تفسـيرکمثابه اعمال گفتماني و گفتمان به، مثابه متنگفتمان به
اريخي و تـ، سياسـي، هاي گفتماني و بسـترهاي اجتمـاعينشکمعناي روابط متن به ةمثابه زمينگفتمان به
 (. 96ص ، همان) فرهنگي
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 ر متيمن چند مفهوم ضمني است: كاجتماعي است. اين تف عمل كزبان ي، الفکفر از نظر
  ؛زبان بخشي از جامعه است و خارج از آن نيست .1
  ؛اجتماعي استزبان فرايندي  .2
 زبـاني جامعـه اسـتهـاي ييربخش فرايند مشـرو  اجتمـاعي؛ يعنـي مشـرو  بـه سـاير كزبان ي .3

(Fairclough, 1996, p: 22 .) 
ه کـشود ير ميچنان تصو، ارتبا  ميان زبان و جامعه، بارة زبان نوشته شده استه درکهايي تا کثر کدر ا

ه كـبل ،نـه بيرونـي اين ارتبا  را، الفکفرتعامالتي دارند. اما  اند که گاهي باهمگويي آنها دو چيز مستقل
هاي اجتمـاعي پديـده، شـناختيهاي زبانزبان بخشي از جامعه است. پديـده»داند. به نظر وي دروني مي

 (.Ibid, p. 23) «شناختي هستندهاي زبانحدي( پديده تا) هاي اجتماعيخاصي هستند و پديده
 هـر جـا و بـه هـر نحـو، ه هـر زمـانکـست بدين معنا، شناختيزبان هاياجتماعي بودن پديده

تحـت تـأثير جامعـه و شـرايط ، گيرنـدکار بـه ه مردم زبـان راک، خواندن(، نوشتن، ردنکصحبت )
زبـان را بـر ، دور از جامعـه هسـتندخود و بهة ه افراد در درون خانوادکزماني هم  اجتماعي هستند.

اگرچـه تمـام  هکـاين اسـت  الفکفرته مهم از ديد كگيرند. نميکار به اساس دراردادهاي اجتماعي
هاي اجتمـاعي س آن صادق نيست؛ يعني همـة پديـدهكاما ع، انداجتماعي، شناختيهاي زبانپديده

... تروريسـم و، راسـيکهاي سياسي چـون دموه در خصوص معاني وايهکزباني نيستند. مثالً زماني 
، ل سياسـت اسـت. بنـابراينکگيريم. اما اين فقط بخشي از باني بهره مياز عناصر ز، نيمکبحث مي

ل اسـت و زبـان فقـط کـه جامعه كبل، نيست كبه ي كرابطة متقارن و ي، ميان زبان و جامعه ةرابط
 (.1391، ارانكو هم، زادهآداگل) بخشي از آن است

 تن گفتـاري وم، از متنالف کفربر تمايز ميان گفتمان و متن اشاره دارد. منظور ، دومين مفهوم ضمني
 الفکفـرانجامد. ه به توليد متن ميکمحصول فرايندي است « متن»اصطالح از نظر وي، نوشتاري است. 

خشـي از آن ب تنهـا ه مـتنکـند کل فرايند تعامل اجتماعي استفاده ميکاز اصطالح گفتمان براي اشاره به 
جتمـاعي. اتعامـل و بافـت ، نـد از: مـتنه عبارتکگيرد ه عنصر در نظر ميبراي گفتمان س ويست؛ زيرا ا

مرجـع ، مـتن خـود رايند توليد متن و تفسير آن است.شامل ف، عالوه بر خود متن، فرايند تعامل اجتماعي
نيز بخشـي  تحليل متن، ه ميان گفتمان و متن بردرار استک، يئل به جزک ةآن تفسير است. براساس رابط

 سـوكهـاي صـوري مـتن از يويژگي، انداز تحليـل گفتمـاناز چشـم»(. همـان) از تحليل گفتمان است
 «شـود ر نظر گرفتـههايي در فرايند تفسير دسر نخعنوان به ،پاهاي فرايند توليد و از ديگر سو ردّعنوان به
(Fairclough, 1996, p. 24.) 
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 : داراي اهميت استاز گفتمان  در هر تحليل گفتماني دو بعد
ه يـا مصـاحب، يـدئوو، فيلم سينمايي، اربرد زبان از دبيل مقاله روزنامهکاي از رخداد ارتباطي: نمونه .1

 سخنراني سياسي. 
دان نهـاد يـا ميـ كشـده در يـگرفتهکار بـه هاي گفتمـانيبندي تمامي گونـهيبک. نظم گفتماني: تر2

، نينظـم گفتمـا كيـا بيمارسـتان. در يـ، خـدمات درمـاني، مانند نظـم گفتمـاني رسـانه .اجتماعي است
ننـد. کگو را آنها توليد و مصرف يا تفسـير مـيوه متن و گفتکگفتماني مشخصي وجود دارند  هايعمل
 ل خاصـيكهاي گفتمـاني بـه شـگونـه، گوويعني در توليد و مصرف متن و گفت ،گفتماني عملدر هر 

رد خاصـي از اربکـ «يانـر» ها و يانرها هستند.ل از گفتمانكهاي گفتماني متششوند. گونهفته ميگرکار به
، صـاحبهممانند يانر  سازد.آن را مي، يل دادهكاجتماعي مشخص را تش عمل كه بخشي از يکزبان است 
 (.Fairclough, 1995, p. 56-66) يانر تبليغات، يانر اخبار

دانـد. اجتمـاعي مي عمـل، گفتمـاني عمـل، متنل از سه بعد كرا متش گفتمان، الفکفره کگفته شد 
تـا  کرا در  مدل نظري خـود الفکفررد. کبايد اين سه بعد را لحاظ ، در هر رخدادي ارتباطي، بنابراين

 ند: کل نمودار زير ترسيم ميكبه ش زبان و ددرت
 (. 25ص ، 1996، الفکفر) ديگركآن و تعامل اين عناصر با ي ةدهنديلكبعدي گفتمان و عناصر تشمدل سه :1 نمودار

 
 
 
 
 
 
امعـه. رتباطات و جچارچوبي است تحليلي براي تحقي  تجربي دربارة ا، بعدياين مدل سه، وادعدر

يـل تحل، راينگانة فوق را پوشش دهد. بناببايد ابعاد سه، گفتمانِ رخدادهاي ارتباطي هر نوع تحليل

مـرتبط بـا  . فراينـدهاي2 مـتن(؛) هاي زباني متنويژگي .1ز شود: کموارد زير متمرگفتمان بايد بر 

ه آن ه آن رخـداد ارتبـاطي بـکتري عمل اجتماعي گسترده .3 ؛عمل گفتماني() توليد و مصرف متن

 اجتماعي(. عمل) تعل  دارد

 ا بايـد درمتنـي ر رد؛ هـرکـفهم يا تحليل  توان در خأله متن را نميکاين مدل بيانگر اين اصل است 

 هاي ساير متون و در رابطه با بستر اجتماعي فهميد. هكرابطه با شب
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 الف كاز ديد فر يل گفتمان انتقاديروش تحل

تقدنـد مع، ردهکشش مرحله براي روش تحقي  در تحليل گفتمان انتقادي بيان ، فيلياس ويورگنسن 
تخـا  و ه انكـبل، نـيمکه بيان شـد اسـتفاده کها و به همان ترتيبي اين روش ةه الزم نيست از همک
در  تقـاد آنهـابه پرسش تحقي  و گستردگي دامنة آن بستگي دارد؛ زيرا به اع، ارگيري اين ابزارهاکبه

هـا يـا هيچ رويـه و روال ثـابتي بـراي توليـد داده، از جمله تحليل گفتمان، يفيکهاي تحقي  روش
شـود. هاي هر پـرويه طراحـي مي بر اساس ويژگيتحليل آنها وجود ندارد. طرح تحقي  اختصاصاً

و ، نسـنيورگ) آل را دارنـدم تيـ  ايـدهكتعيين مراحل تحقي  و ترتيب دروني آنها در ح، بنابراين
 اين مراحل به ترتيب عبارتند از: (. 133ص ، 1389، ارانكهم

 داده ها. تحليلن متن و ردکها؛ پياده هاي تحقي ؛ انتخا  دادهبندي پرسشانتخا  مسئلة تحقي ؛ صورت

 يريگجهينت

ا مراحـل تفاوت زيادي بـ، يل گفتمان انتقاديمراحل روش تحقي  در تحل، شوده مشاهده ميکگونه همان
در ، قيـ البته تفاوت اساسي اين دو نـوع روش تح(. 1370، ارانكو هم، يويک) مي نداردکروش تحقي  

، گيري و سـاسه ابتدا مبحث نمونـهکن است بيشتر خود را نشان دهد كمم، گيريمرحله تحليل و نمونه
 گيـريدر خصوص نمونـهرد. کبا تفصيل بيشتري بحث خواهم  الفکفر يه بر متنكسطوح تحليل را با ت

 معتقد است: الفکفر
ه کمورد نظر  درك ما از دلمرو دانش و مند را دره پيشرفتي نظامکاي است برنامه« عقاليي»برنامة پژوهشي  كي

شمارند. در چنان ن بيكهاي ممداده، اصل در هکته كبا فرض اين ن، سازدپذير ميانكام، در اينجا گفتمان است
هاي خـود را هنمون، گران گفتمانه تحليلکگيري بر مبناي اصولي انجام شود. تا هنگامي هايي بايد نمونهبرنامه

 توجهي به جايگاه آنها درمکتوجهي يا با بي، هاي گفتمانهكه تکد؛ يعني تا هنگامي نگرنطبيعي مي چونان اشيا
. ان نخواهـد داشـتكـگيري اصـولي امروي نمونـهبه هيچ، گيرندمورد تحليل درار مي، شانهاي نهاديدالب
 شوند: م موارد زير رعايتکه دستکمستلزم اين است ، گيري اصولينمونه
و رابطة  بندي اجتماعيدر صورت، با ساير نهادها نهاد مربو  ةرابط، اختي نهاد مربو شنتوصيف جامعه( الف

 بين نيروهاي درون آن؛

بـط ـ گفتماني آن و روا كهاي ايدئولوييبنديتوصيف صورت، در نهاد موردنظر« نظم گفتمان»توصيف (  

 هاي بين الف و  ؛ با توجه به پيوند، مبتني بر سلطه در بين آنها
تـوان يمه کها. تنها با در اختيار داشتن اين اطالعات است بندياز اين صورتهريك  نگارانةتوصيف دوم( ج

هاي بنديه نماينـده طيفـي از صـورتکـهـايي رد؛ تعاملکتحليل مشخص  هايي را جهت گردآوري وتعامل
ها بنديرتاز نظر تنش بين صوويژه ه بهکتعاملي « هايگاهگره»و ، الميکهاي گفتماني و رخداد -كايدئولويي

ر نهادهـا و رد گفتمـان دکارکاي از يافتهدرك نظام، اين روش كمکييره باشند. به  و، يا فاعالن اهميت دارند
 (.63 -62 ص، 1379، الفکفر ) ميسر خواهد شد، دگرگوني نهادي
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 .Fairclough, 1996, p) تفسير و تبيين برخوردار است، الف از سه سط  توصيفکتحليل گفتمان انتقادي فر

متفـاوت  اما ماهيت تحليل در هر مرحلـه، ار داريمکوما با تحليل سر، از اين سطوح كدر هري(. 26
مثابـة مـتن را به نـد.کتفا ميکهاي صوري متن ادهي به ويژگياست. تحليل در مرحلة اول برچسب

نندگان و تعامالت کتکشناختي شر به تحليل فرايندهاي، گيرد. در مرحلة دومشيء در نظر مي كي
تعـامالت( بـا سـاختارهاي ) پردازد. مرحلة تبيين نيز ارتبا  ميان رويدادهاي اجتمـاعيميان آنها مي

 پذيرند. گذارند و يا از آنها تأثير ميه بر اين رويدادها تأثير ميکند کاجتماعي را بيان مي

 الف. توصيف

هاي متنـي دسـتور و سـاخت، صوري متن مانند وايگـانهاي ه با ويژگيکاي است توصيف مرحله
هـاي هاي مربـو  بـه ارزشگر در ارتبا  با وايگان و دستور بايد بـه پرسـشار دارد. تحليلکسرو

االت ؤبـه سـ، هاي متنـيهاي بياني مـتن و در بخـش سـاختاي و ارزشهاي رابطهارزش، تجربي
 تر پاسـخ گويـدهاي گسـتردهمـتن بـا سـاخت مربو  به استفاده از دراردادهاي تعـاملي و ارتبـا 

 (.171ـ170ص ، 1379، الفکفر)
هـان کننده مـتن از جة توليده در آن تجربکدهد سرنخي از روشي را به دست مي، ارزش تجربي

 رد.کار دادانـش و اعتقـادات سـرو، شود. ارزش تجربـي بـا محتـواطبيعي يا اجتماعي بازنمايي مي
تن اي از آن دسته روابط اجتماعي است که از طري  مـسررشتهي، اهاي صوري ارزش رابطهويژگي
هـاي صـوري ارزش کار دارد. ويژگيروابط اجتمـاعي سـرو آيد و باميان به مورد اجرا دردر گفتم
توسـط ، سـتکه مرتبط با اين ويژگي ا، کننده از بخشي از وادعيتسرنخي از ارزشيابي توليد، بياني

کنـد يمتأکيـد  فرکالفکار دارد. هاي اجتماعي سروها و هويتفاعل اشود و به ميئارزش بياني ارا
، همـان) همزمان واجد دو يا سه ارزش باشـندطور به هاي صوري ممكن استاز ويژگيهريك  که
ن اسـت محـدود كـه ممکـعمل اجتماعي  ها و سه جنبةميان اين ارزش، الفکفر(. 172ـ171 ص
هويـت  ومناسـبات اجتمـاعي ، اعتقادات) رات ساختي آنهاروابط و فاعالن( و تأثي، ميامين) شوند

 دهد: انتزاعي در دالب جدول زير نشان ميطور به زند و آن رااجتماعي( پيوند مي
 

 اي و بياني، رابطههاي تجربيهاي صوري: ارزشويژگي 1جدول 

 ساختي آثار هاهاي ويژگيارزش ابعاد معنايي

 محتواها

 روابط

 هافاعل

 تجربي

 ايرابطه

 بياني

 دانش/اعتقادات

 روابط اجتماعي

 هاي اجتماعيهويت
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 تفسير . ب

هـا ن ويژگيبه تأثيرات ساختاري اي توان مستقيماًنمي، هاي صوري متناز طري  ويژگي، الفکفربه نظر 

سـت. مسـتقيم ااي ييررابطـه، مـتن و سـاختارهاي اجتمـاعية زيرا رابطـ ؛جامعه دست يافت ةبر شالود

هـاي ه بـه ويژگيکـ، شود تا متن بر اساس مفروضات عقل سليمه ضرورت تفسير مطرح ميکت اينجاس

 توليد و تفسير شوند. ، دهندمتن ارزش مي

اي زمينـهدانش، يبي از محتويات خود متن و ذهنيت مفسر است. منظور از ذهنيت مفسرکتر، تفسيرها

ة منزلـويژگـي ظـاهري مـتن در حقيقـت به، مفسـربندد. از نظـر ميکار به متن ه مفسر در تفسيرکاست 

 كتيـكسـازند و محصـول ارتبـا  ديالاي ذهن مفسر را فعال ميزمينهه عناصر دانشکهايي هستند نخسر

 يـدنبا «ايزمنيـهدانش»ه اصطالح کتوجه داشت  بايداي مفسر خواهد بود. البته زمينهها و دانشنخاين سر

(. 215 ص، همـان) نـيمکهاي عقل سليم را فراموش فرضپيش كئولوييهاي ايدمانع از آن شود تا جنبه

ننـد و چگونـه ايـن کچگونه بافت مودعيتي را تفسير مي انه مفسرکدهد در نمودار زير نشان مي الفکفر

 ند. کنوع گفتمان مربو  را مشخص مي، تفسير
 دلمروهاي تفسير و ارتبا  ميان آنها  :2رنمودا

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 انسجام موضعي 
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نـد. در دلمـرو کتفسير را به دو بخش بافت متن و خود متن تقسـيم مي ةشش دلمرو عمد، الفکفر
 شـود.يبه تفسير بافت متن و دلمروهاي زيرين به چهار سط  تفسير مـتن مربـو  م، بخش بااليي طرح

دـرار داده ، ننـدکهاي تفسير عمل ميشيوهعنوان به هک، ايمنابع اصلي دانش زمينه، در سمت چ  نمودار
ان ه در همـان سـطر عنـوکـ، طور مشخص با آن سط  از تفسـيرهب، اينهيشده است. هر عنصر دانش زم

 ارتبا  دارد. ، شده است
 توانـد در مـورد هـره ميکـناگزير بايد به سه پرسشي پاسخ دهد ، تفسيرة تحليلگر گفتمان در مرحل

 ها عبارتند از: باشد. اين پرسش ثرؤگفتمان مطرح شود و در تحليل خوانندگان نيز م
 ؟يستچ ينامتنيو ب يتيگفتمان از بافت مودع ينکهاي مشاريرتفسـ 
 ينـهل در زمنظـام و اصـو، ين دواعددامک، يجهاز گفتمان مورد استفاده خواهد بود و در نت يچه نوعـ 
 ؟شـودگرفتـه ميکار بـه اربرديکـ يي يـاهـاي معنـانظام، وايگـان، ايانسجام جمله، دستور، يينظام آوا
 ؟هايوها و سنارچارچو ، هاطرحيدام پک همچنين
در خـالل ، هايـن پاسـخا يـا؟ آمتفاوت خواهد بـود 2و1ه دو پرسش متفاوت ب ينکپاسخ مشار ياآـ 

  خواهد شد؟ ييرتعامل آنان دستخوش تغ
ايـن  مسـتقل هسـتند.ه فـاعالن در گفتمـان کننده اين باور نادرست است کتصحي ، مرحله تفسيرـ 
نش کـند: وابستگي کروشني بيان ميبه، ين امري تلويحي بودهکه براي مشارکچه را قت آندر حقي، مرحله
اي و نـوع گفتمـان. زمينـهخوذ از عقل سليم و منـدرج در دانشناشده مأهاي تبيينفرضني به پيشگفتما
بيـانگر روابـط دـدرت و سـلطه و ، ه مرحلـه تفسـير بـه خـودي خـودکـبايد توجه داشـت ، هرحالبه

بـارزه هاي گفتماني معمول را به صحنه منشکه ک نيست شدههاي يادفرضهاي نهفته در پيشييايدئولو
 (.244 ص، همان) مرحله تبيين ضروري خواهد بود، تحق  چنين هدفي براي .ندکاجتماعي تبديل مي

 تبيين . ج

ي افراينـدهونـه ه چگكاين :پردازدتعامل و بافت اجتماعي ميه به بيان ارتبا  ميان کاي است مرحله، تبيين
يـان متنـي از م به توضي  چرايي توليد چنـين، توليد و تفسير تحت تأثير اجتماع درار دارند. در اين سط 

، انگفتمـ، تـاريخي، شناختيبراي توليد متن در ارتبا  با عوامل جامعه، امكانات مجاز موجود در آن زبان
 پردازد. درت و دراردادها و دانش فرهنگي اجتماعي ميايدئولويي و د

بـا توصـيف ، تبيـين .يند اجتمـاعي اسـتافر كبخشي از يعنوان به توصيف گفتمان، هدف از تبيين
گفتمـان را تعـين ، ه چگونـه سـاختارهاي اجتمـاعيکـدهـد نشي اجتمـاعي نشـان ميکعنوان به گفتمان
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، ايزمينـهدارنـد؟ دانشثيراتي أبازتوليد يا تغييـر آن سـاختارها چـه تـها در گفتمان، در مقابل .بخشندمي
ل كاي شـزمينـهه ساختارهاي اجتماعي به دانشکثيرات است؛ به اين معنا ة تعين اجتماعي و اين تأواسط
ايـن ها هم با حفـظ يـا تغييـر و گفتمان هاستگفتمان ةدهندلكش، خودة اي به نوبزمنيهدهند و دانشمي

ساختارهاي اجتماعي مناسبات دـدرت »از  الفکفرگذارند. منظور اي تأثيراتي بر ساختارها ميزمينهدانش
، و اعمال مربو  به مبارزه اجتماعي است. بنـابراين فرايندها، و اعمال اجتماعي فرايندهااست و هدف از 

 «ف مناسـبات دـدرتظري از روند مبارزه اجتماعي در ئجزعنوان به ديدن گفتمان :تبيين عبارت است از
 (.245 ص، همان)

يعنـي  ،عيآن را در سه سط  سازمان اجتمـا ةنندکتأثيرات اجتماعي گفتمان و عوامل تعيين، الفکفر
 ه بـه حسـب ايـنکـپذيرد و معتقـد اسـت فرض مقدماتي مي كيعنوان به نهادي و مودعيتي، اجتماعي

يا اجتمـاعي  ومودعيتي ، نش نهاديکاز سه  كدام يکه نگاه ما به كو بسته به اين، سطوح سازمان اجتماعي
 لزومـاً، رامـ . البته اينداردگفتمان واحد وجود  كهاي گوناگوني براي نگريستن به يروش، معطوف شود

هـاي معناي ديـدن ويژگـيه بـهكبل، هاي گوناگون گفتمان در اين سه سط  نيستمعناي ديدن ويژگيبه
 هاي متفاوت است. سان از منظركي

توانـد بـه تحليـل به سـادگي مي، گفتمان در سط  اجتماعي و نهادية نندکتحقي  و بررسي عوامل تعيين
، دانـدينش اجتمـاعي مکـ كه گفتمـان را يـکـ الفکفربراي ، دديقي منتهي شود. اين امر ةشناسانجامعه
انع ه مـکهاي عملي خاصي نيز اذعان دارد به محدوديت، روشني تمامبه ويعجيب نيست. ولي  موضوع
 ند. مينه بردارثمري در اين زهاي بلند و مثمرمان بتوانند گامه تحليلگران انتقادي گفتکشوند از آن مي

 

 الف کمدل تبيين از نظر فر :3نمودار

 
 
 

 اًمشخصـ، دازهاانه ايـن چشـمکـاي است زمينهدانش ةبارانداز خاصي درمتيمن چشم، تبيين ةمرحل
هـاي مربـو  بـه فرضه پيشکـشوند. ايـن بـدان معناسـت هاي گوناگون دلمداد ميايدئولوييعنوان به

توسـط ، اي هسـتندزمينـهي از دانشئـه خـود جزکـ، هاي اجتماعيمناسبات اجتماعي و هويت، فرهنگ
تغييـر  جهـت حفـظ يـا ه بـر مبـارزهک، از نظر نقشي شوند ومناسبات ددرت در جامعه يا نهاد تعيين مي

 شوند. نگريسته مي كاز منظري ايدئولويي، روابط ددرت دارند
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 ند: کبه شرح زير مطرح مي را تبيين ةهاي اساسي در مرحلپرسش الفکفر
يـن ل دادن اكاجتمـاعي و مـودعيتي در شـ، در سطوح گوناگون نهادي، چه نوعي از روابط ددرت ـ

 گفتمان موثر است؟ 
 كييداراي خصوصـيات ايـدئولو، انده مورد اسـتفاده وادـع شـدهک، ايزمينهنشچه عناصري از دا ـ

 هستند؟ 
يسـت؟ اجتمـاعي و مـودعيتي چ، جايگاه اين گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح گوناگون نهادي ـ

اي هنجـاري اسـت يـا زمينـهنسـبت بـه دانش، شدهلني است يا مخفي؟ آيا گفتمان يادآيا اين مبارزات ع
 نـد؟کيا در خدمت حفظ روابط موجود ددرت است يا در جهت دگرگون ساختن آن عمـل مياق؟ آخلّ
 (.250 ص، همان)

 الف كدگاه فريبررسي انتقادي د

راي را بـ مفصـلي چـارچو  الفکفـر، يل گفتمان انتقـاديدر تحل گوناگونردهاي كچه از ميان روياگر
 وامـل ک، رد ويكه رويکاما اين بدان معنا نيست ، ندکه ميئنش اجتماعي اراکاربرد زبان و ک ةتحليل رابط

ز رد نيـكـه ايـن رويكـبل، شناختي و تحليلي در آن راه نـداردل روشكعيب و نقص است و هيچ مشبي
  برد.هاي خاص خود رن  مياستيکو ها ردهاي علمي از نقصكمانند ساير روي

ز هاي گفتمـاني انظـري ميـان پديـده كيـكه پيامـدهاي تفکاين است ، الفکفر ةنظري ةل عمدكمش
ديـده پ كه يـکرد کل تجربي ثابت كتوان به شتجربي روشن نيست. چگونه مي ةييرگفتماني براي مطالع

، دديگر دارنـكـي بـا يكتيكاي ديـالرابطـه، ديگر دارد؟ ودتي دو يا چنـد پديـده ةي با پديدكتيكديال ةرابط
گفتمـاني ه ابعـاد ييرکـتوان به ددت نشان داد رد؟ چگونه ميکميان آنها را مشخص  توان مرزچگونه مي

و ، گنسـنيور) س ـ را تحـت تـأثير و آنهـا را تغييـر داده اسـت؟كعهجا و چگونه ابعاد گفتماني ـ و بک
ت را بـا يدعوا يرگفتمانين ابعاد ييه اکند کروشن نمي الفکفر، هكنيتر امهم(. 153 ص، 1389، ارانكهم

 رد.کمطالعه  بايد يروش يا ه ويچه نظر
ي بر پيچيـدگ، هاگفتمان كو ابعاد ييرايدئولويي كنظري ميان ابعاد ايدئولويي كيكبا تف ويچنين هم
 يانتقـاد ل گفتمـانيـگفتمان در تحل كه جايگاه ابعاد ييرايدئولوييکند کافزايد و مشخص نميله ميئمس
 جاست؟ک

ه کـبرد مي از اين نقيصه نيز رن ، يانتقادل گفتمان يردهاي تحلكهمچون ساير روي، الفکفررد كروي
از زبـان  اربردشـانکنتـرل افـراد بـر ک ةو نحو، سويه و عامليت، بندييند گروهانظري ضعيفي از فر كدر
 (.155 ص، همان) دارد
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جـود دارد. ونيز ابهاماتي  كو يا فهم مشتر ايدئولويي و عقل سليم ة در خصوص رابط، عالوه بر اين
تبع از بـه، الفکفـر، رسـدهمان ايدئولويي است يـا چيـزي فراتـر از آن؟ بـه نظـر مي، كآيا فهم مشتر

بـار  كهايي از محتويات فهم مشتربخش كشياسته است؛ بکرا به ايدئولويي فرو كفهم مشتر، گرامشي
حسـن عـدل و »يا « ل از جزءکتر بودن بزرگ» همچونها و اصولي اما بسيارند گزاره، دارند كايدئولويي

گونـه يچاما ه، هستند هاانسان كو فهم مشتر يه جزو اصول مسلم فطرت بشركه در عين آنک، «ظلم دب 
بـط يـار نقـد رواه معکگاه بايد پرسيد آن، همان ايدئولويي باشد، كندارند. اگر فهم مشتر كبار ايدئولويي

آيـا سـت؟ ايـدئولويي ني كمتأثر از ي، ودخ، از روابط و مناسبات ددرت الفکفر ددرت چيست؟ آيا نقد
دام کـآن معيـار ، مثبـت باشـدپاسـخ معياري براي دياوت وجـود دارد؟ و اگـر ، هادر جنگ ايدئولويي

 ند.کآن را مشخص نمي الفکفره کاست؟ اين چيزي است 
اســت. بنــابر  يردهــاي تحليــل گفتمــانكاســتي رويکتــرين مهم، گرايياز ســازه يگرايي ناشــنســبي

ليـت و کادعـاي و شـود تاريخي و اجتماعي تلقي مي، و معرفت بشري تصادفي دانشة هم ،گراييينسب
، گراييه نسـبيکـرد کـته نبايد يفلت كتوان داشت. البته از اين نشمولي نسبت به هيچ معرفتي نميجهان

معيارهـا و هنجارهـاي اخالدـي از ، به وجود تفاوت اعتقـادات گاهي به نسبيت عيني اشاره دارد و صرفاً
ادعـاي ، نـد. ايـن معنـا از نسـبيتکداللـت مي، و از عصري بـه عصـر ديگـر، ديگرة اي به جامعجامعه
ر آن نبـوده اسـت. امـا كسي منکبه بعد  هرودوتحدادل از زمان  استيس ه به دولکاي است افتادهپاپيش

براي همـان ، ايهر جامعه هاي اخالقمعيارها و ارزش، ه نظام باورهاکگرايي اين است معناي ديگر نسبي
ه به لحاظ فلسـفي کگرايي است اين معنا از نسبي(. 191ص ، 1381، سياست) اندجامعه درست و صحي 

 شـودمتجلـي مي شـناختيو ارزششـناختي هستي، شناختيسه ساحت معرفتدابل دبول است و در يير
 (.1379، ايپارسان)

ذ  خـودش کـبـر ، متنـادضخود ةگزارمتنادض بودن آن است. خود، گراييال نسبيتكترين اشمهم
، «ي اسـتتاريخي و اجتمـاع، تمام دانش و معرفت بشري تصادفي»ه کزيرا اگر باذيريم  ؛دهدگواهي مي

نسـبي( يير) شـمولمطلـ  و جهان، ه آيا خود اين گـزارهکشود اين است ه مطرح ميکنخستين پرسشي 
 كيـبـه وجـود  حـدادل، شـمول باـذيريمجهاناي گزارهعنوان به آن را ؟ اگرهم نسبي استيا آن، است

نسـبي  ا همر اين گزارهايم؛ اما اگر ردهکتاريخي اعتراف شمول و ييرتصادفي و ييرگزاره و معرفت جهان
ودن آن زيـرا نسـبي بـ ؛شمول اسـتبه لحاظ منطقي مستلزم اثبات معرفتي جهان، صورت ايندر ، بدانيم

شـمول جهان، ليکه که باشيم معرفتي داشت، نكهاي ممانجهاني از جه ن است دركه ممکبدين معناست 
 باشد.نسبي و يير
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عي سـاخت اجتمـا» مـانکلو وبرگـر ، نسبيت اجتماعي حقيقت يا به تعبير، گراييل ديگر سازهكمش
 "ادعـيو"ايي كـوري آمرييشـهشايد در نظـر پ، است "وادعي"آنچه در نظر راهبي تبتي » .است« وادعيت
گــزارش توصــيفي  كيــصــورت به زمــانيايــن ســخن تــا (. 9 ص، 1375، لوکمــانو  برگــر) «نباشــد
ه بـه کـنمايـد له زمـاني ر  ميئمسـ، لحاظ فلسفياما به .ندکلي ايجاد نميكمش، شناسانه تلقي شودانسان
ار كـنانساني را ملتزم شويم و وجود هرگونه وادعيتي فراتر از اعتبارات اگونه سخن گفتنمنطقي اين ةالزم
ي دبـل از سـکاگـر »، ترتيبناميم. بدينه ما آن را وادعيت ميکو بگوييم وادعيت همان چيزي است  ردهک

 «ودزن خواهـد بـ، مـرد خواهـد بـود و اگـر بعـد از ظهـر خـود را زن بنامـد، ظهر خود را مرد بخوانـد
اري و بـوادعيتي اعت، آن ةو نه هم، بخشي از وادعيت، كشيب(. 287ص ، 1389، ارانكو هم، ورگنسني)

بخـش اعظـم  هکـ، ... . اما بخشي ديگـريت وكمال، تمرئوسي، مانند رياست .اندتابع دراردادهاي اجتماعي
ماننـد  .ندهايي مستقل از اعتبارات و دراردادهـاي اجتمـاعي هسـتوادعيت، دهنديل ميكنظام هستي را تش

انـد كلويياز عقل سليم ايدئو نه بخشي، هاگونه وادعيتاين كشيي و ماوراءطبيعي. بكهاي فيزيوادعيت
هنـد غييـري نخواتتبع تغيير اعتبارات اجتماعي هم ها بهگونه وادعيتاين، ها. در نتيجهو نه مخلوق گفتمان

ه مـا آن را کـجهت اسـت نه ازآن، مندياين فايده، مفيد باشد« ج»براي بيماري  «الف»اگر گياه ، رد. مثالًک
 يت آن گيـاه ودر خاصـ، ايم و نه با تغيير اعتبارات مـاردهکاعتبار  «ج»ي داروي بيماري كدر گفتمان پزش

 تي و مسـتقلبخشي از نظام زيس، نچنين وادعيت مرد بودن و زن بودشود. همن رابطه تغييري ايجاد مياي
نگي ايجـاد هـيچ تغييـري در ماهيـت مردانگـي و زنـا، از اعتبارات انساني است. تغيير اعتبـارات انسـاني

 ند.ک... ايجاد نميها و گياهان وه هيچ تغييري در ماهيت بيماريکگونه همان، ندکنمي
انش مـا ده کگرايي با طرح اين ادعا سازه، همواره مستلزم سفسطه است، ه نسبيت حقيقتکيياز آنجا

. نـدکز اددام ميني سفسطه نوعي، ان شناختكبه نفي ام، نه بازتابي از آن، بازنمايي از وادعيت است صرفاً
ر شـناخت اكان(. 1379، ؛ جوادى آملي1 ج، 1373، مصباح) دانش مطاب  با وادع است، منظور از شناخت
 گـر آن راا، «دانش ما بازتـابي از وادعيـت نيسـت»ه کزيرا مدعي اين گزاره ؛ متنادض استنيز امري خود

و ، تـه اسـتمعرفت مطاب  بـا وادـع را پذيرف كم وجود يکدست، اي مطاب  با وادع باذيردگزارهعنوان به
د داشـته هـا و معـارفي وجـون اسـت گزارهكـه ممکست بدان معنا، ندکار كاگر مطابقت آن را با وادع ان

 اند. ه مطاب  با وادعک، باشند
صـورت بـه ايـن در ، اي از آن باشـدبازنمـايي ه صرفاًكبل، نه بازتابي از وادعيت جهان، اگر دانش ما

از جملـه خـود ، ذ  تمامي علوم و دانش بشريکشناختي و علمي بحث در با  صدق و فتلحاظ معر
وادعيتـي مسـتقل از  ه اوالًکـيابـد ذ  زماني معنا ميکزيرا صدق و  ؛ناپذير خواهد بودانكام، گراييسازه
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ه ما اعتبـار کگونه نه آن، ه هستکگونه آن، ان شناخت آن وادعيتكام اعتبارات انساني مقبول باشد و ثانياً
گرايي اجتمـاعي ه در سـازهکـپذيرفته شـده باشـد. از آنجايي، شوده بر ما پديدار ميکگونه ايم يا آنردهک

هـاي ذ  تمـام دانشکـصـدق و  ةبـارانسان توان داوري در، شوندار ميكان، دو هر، وادعيت و شناخت
 دهد. بشري را از دست مي

يعنـي اعتقـاد بـه ذهنـي بـودن ، گرايي ارزش شـناختينسـبيتگرايي مستلزم سازه، هكانجام اينو سر
گويـد: مي اسـتيسه کـگونـه همان، هـاي اخالدـياست. مراد از ذهني بـودن ارزش، هاي اخالديارزش

هـا و جوامـع گروه، افـراد« ناخوشايند»و « خوشايند»شناسي انساني و در نتيجه تابع وابستگي آنها به روان
، باشـد« خوشـايند»اي گـروه يـا جامعـه، چه براي فرديعني هر (؛189ص ، 1381، استيس) انساني است

، آيد. در عين حـالحسا  ميارزش بهاز نظر اخالدي ضد، ستآنها« ناخوشايند»چه ارزش اخالدي و هر
س باشد. اين امر حتي نسبت بـه يـك كعامالً بهک، همان چيز ممكن است نسبت به جامعه و گروه ديگر

، شـناختيگرايي ارزشه بر اساس نسبيتکازآنجاييکند. هاي گوناگون نيز صدق ميماندر ز، فرد يا گروه
بـراي دبايـل ، شـوندبراي همـان جامعـه درسـت و صـحي  تلقـي مي، ها و هنجارهاي هر جامعهارزش
کـاري  خـواري اخالدـاًهمـين آدم، پسـندندخواري و درباني کردن اسـراي جنگـي را ميکه آدم، ابتدايي

 كنظـام دموکراتيـ، رست است و براي کشورهاي اروپايي کـه دموکراسـي را دوسـت دارنـدصحي  و د
هيچ معيار مطل  و جهانشمول اخالديِ هم وجـود نـدارد کـه  امري درست و صحي  خواهد بود. اخالداً

 ها و رفتارها داوري کرد. بتوان با آن در مورد درستي و نادرستي يكي از اين ارزش
هـاي اجتمـاعي افعـال و نظام« بد»و « خو »ان بحث از كاخالدي و سياسي ام به لحاظ، ترتيببدين

ه مـا کـن اسـت كزيرا بحث اخالدي و سياسي از خو  و بد نيز تنها در صورتي مم ؛شودبشر منتفي مي
ا يـ( 1368، سـبحاني ؛1374، مظفـر) حسـن و دـب  عقلـي، حسن و دب  ذاتي برخي رفتارها و ثانياً، اوالً
ي و اوري اخالدـبـه د، هاها و هنجارها را پذيرفته باشيم تا بتوانيم بر مبناي آنبرخي ارزشان شناخت كام

فـتن از تغييـر وضـع سـخن گ، حسـن و دـب  اخالدـيپذيرش سياسي در موارد خاص باردازيم. بدون 
موجـود  يعني تغيير وضع، يل گفتمان انتقاديه با هدف اصلي تحلکست. اين چيزي است معناموجود بي

 ددرت و ايدئولويي ناسازگار است. ، زبان ةردن رابطکضع مطلو  از طري  برمال به و

 گيريبندي و نتيجهجمع

 گرامشـي و آلتوسـر، هابرماس، وکفوهاي شناسي انتقادي و انديشهتحت تأثير زبان يل گفتمان انتقاديتحل
شـف ايـن کگفتمـان  كيـ، انتقاديبيند. هدف از تحليل ايدئولويي و ددرت مي، ارتبا  وثيقي ميان زبان
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جلـوه طبيعـي و عقـل سـليم صـورت به هکي است كهاي ايدئولوييارتبا  و نشان دادن باورها و ارزش
ه کـن است اي الفکفر ردكجود دارد. امتياز رويردهاي متفاوتي وكروي يل گفتمان انتقادي. در تحلانديافته

 وي، آورد. بـه بيـان ديگـرحسـا  مـياجتماعي بهبخشي از عمل ، رخداد زباني كيعنوان به گفتمان را
هاي بـه جنبـه، شـمارندهاي اجتمـاعي را گفتمـاني ميپديـده ةه همـکـ، موف والو کال، وکفوبرخالف 

زيـرا  ؛نـدکييرگفتماني امور اجتماعي توجه دارد و گفتمان را با اين امور ييرگفتماني تفسير و تحليل مي
افي کـنش اجتمـاعي کـگفتمـاني بـراي تبيـين بدون توجه به ابعاد ييرو ، نهاييتتحليل گفتمان را به وي
ننـدگي کبه لحاظ روشي نيـز از دـدرت تبيين، الفکفررد كرسد رويبه نظر مي، داند. به همين جهتنمي

 .تفسـير و تبيـين اسـت، ل از سه سـط  توصـيفكمتش، الفکفر شناسيبيشتري برخوردار است. روش
، گانهگفتمان در ديدگاه وي است. ارتبا  ميان ايـن ابعـاد سـه ةگانز ابعاد سهي اكناظر به ياز اينها هريك 

 رد. کتوان ترسيم ل زير ميكشناختي را به شگانه روشگفتمان و مراحل سه
 

  الفکفر از نظر يل گفتمان انتقاديمدل تحل 4نمودار 
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86    ، 1391سوم، تابستان شماره ، ومسسال 

 بعمنا
. شناسينزبان و زبا، (1391« )ردهاي يالب در تحليل گفتمان انتقاديكروي»، يياثيان ساداتمريمو  فردوس، زادهآداگل

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/72413860511.pdf. 1391.  

 مت. كح ،تهران، احمدرضا جليلي ةترجم، دين و نگرش نوين، (1381) والتر، ترنس، استيس
، بـرز مجيـديفري ةترجمـ، شناسي شناخت(اي در جامعهرساله) ساخت اجتماعي وادعيت، (1375) مانکلوتوماس و ، ل. پيتر، برگر

  علمي و فرهنگي. ،تهران
 نگ معاصر. فره ،تهران، گهركعبدالحسين ني ةترجم، شناسيفرهنگ انتقادي جامعه ،(1385) وكبوريفرانسوا و ، ريمون، بودون
 ي معاصر. فرهنگي دانش و انديشه ةمؤسس ،تهران، علم و فلسفه، (1379) حميد، پارسانيا

 اسراء.  ،دم، شناسى در درآنمعرفت، (1379) عبداهلل، جوادى آملي
 علمي.  ،تهران، محسن ثالني ةترجم، معاصردر دوران  شناسيي جامعهنظريه، (1374) جورج، يتزرر

، اني گلاايگـانينگارش علي رب، المکهايي درعقايد و اخالق جاودان: بحثهاي حسن و دب  عقلي يا پايه، (1368) جعفر، سبحاني
 مطالعات و تحقيقات فرهنگي.  ةمؤسس ،تهران
، (1378پـاييز ) «انتقـادي گفتمـان تحليل و گفتمان تحليل روش بر يدکتا اجتماعي با مطالعات در يفيک روش» گرانيحسن و د، سرايي

 . 105-83ص ، 2ش ، اجتماعي علوم نامهپژوهش

 ني.  ،تهران، ارهاي جريان ددرت در جمهوري اسالمي ايرانکگفتمان و زبان: سازو، ددرت، (1384) اصغرسيدعلي، سلطاني
، تبارشناسي و نظريةانتقادي از يونان باستان تا درن بيسـت و يكـم، اي: هرمنوتيكفلسفه علوم اجتماعي داره، (1387) ايون، شرت

 ني.  ،تهران، هادي جليلي ةترجم
 . 107 -81ص ، 14ش، علوم انساني و اجتماعي نامهپژوهش، (1383تابستان) «گفتمان و تحليل گفتمان انتقادي»، محمد، فاضلي

 تحقيقات رسانه.  وز مطالعات کمر، تهران، فاطمه شايسته پيران و ديگران ةترجم، تحليل گفتمان انتقادي، (1379) نورمن، الفکفر
فرهنـگ  ةترجمـ، سکون لـويراستة اسـتيو، در : ددرت فرِّ انساني يا شرِّ شيطاني« ددرت انيباطي و تابعيت»، (1370) شليم، وکفو

  مطالعات و تحقيقات فرهنگي. ةمؤسس ،تهران، رجايي
 طرح نو. ، تهران، خشايار ديهيمي ةترجم، امروزين علوم اجتماعي ةفلسف، (1381) برايان، في

فرهنـگ  ،تهـران، گهركعبدالحسـين نيـ ةترجمـ، روش تحقي  در علـوم اجتمـاعي، (1370) كلو، وان، امانهودکو ، ريمون، يويک
 معاصر. 

 بير. کامير ،تهران، سعيد معيدفر ةترجم، نگرشي نو در تحليل مسايل اجتماعي، (1383) دانيلين، كلوزي
 خدمات فرهنگي رسا.  ةمؤسستهران، ، عماد افروغ ةترجم، نگرشي راديكال، ددرت، (1375) استيون، سکلو

 مت. س، تهران، فريبرز مجيدي ةترجم، شناسي شناختاي بر جامعهايدئولويي و اتوپيا: مقدمه، (1380) ارلک، مانهايم
 سازمان تبليغات اسالمي.  ،تهران، آموزش فلسفه، (1373) محمدتقي، مصباح
 اسماعيليان.  ،دم، اصول الفقه، (1374) محمدرضا، مظفر
، ايـزدي و ديگـران پيـروز ة. ترجماوي انتقاديکمطالعاتي در تحليل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان، (1382) اي. تئون، كون داي

 ها. ز مطالعات و تحقيقات رسانهکمر، تهران
 ني.  ،تهران، هادي جليلي ةترجم، نظريه و روش در تحليل گفتمان، (1389) فيلياسلوييز و ، ماريان، يورگنسن

Fairclough, N. (1996) ,Language and power, Longman Group UK Limited.  

Fairclough, N. (1995b) ,Media Discouse, London: Edward Arnold.  


