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 چکیده 
تحلیل گفتمان به عنوان یک رویکرد کیفی به دلیل نقشی که در کشف نهفته ها و امور ذهنی دارد ، جایگاه مهمی در بسیاری از 

ای اجتماعی یافته است. لذا با توجه به اهمیت تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی این پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه ای به پژوهشه

تکنیکی است  تحلیل  گفتمانبررسی تحلیل گفتمان به مثابه یک تحقیق کیفی پرداخته است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

 در رفته کار به کشف معنای در جهت و دارد آن کاربرد مانند مواردی و اجتماع سیاست، فرهنگها، علوم، ه ها،رسان متون، مطالعه که در

تمرکز تحلیل گفتمان روی گفتگو )زبان نوشتاری یا گفتاری( و هدف اصلی مورد توجه آن ساختار اجتماعی .  تالش می کند سخن یا متن

لیل گفتمان به صورت مستقیم به مقاصد و انگیزه های افراد در گفتگو کاری ندارد بلکه به نهفته در گفتگو است به عبارتی دیگر در تح

 سطح دو در کلی طور به گفتمان تحلیلدنبال ان است که مقوله ها  ، عقیده ها ، بینش ها و نقش ها را در درون خود متن مشخص کند. 

 و  نقش گرا و ساختارگرا دسته سه خود به  که است شناسی زبان و دررود  می کار به اجتماعی  فلسفۀ سیاسی و عام زبان شناسی و 

 تقسیم شده است . انتقادی

به طور کلی می توان گفت که روش تحقیق تحلیل گفتمان اگرچه در بنیان های فلسفی و مفاهیم اساسی ضعف دارد اما اخیرا  به عنوان 

ام های موثری را در جهت بررسی و تفسیر و تعبیر واقعیت های اجتماعی یک روش تحقیق کیفی جایگاه مهمی در تحقیقات اجتماعی و گ

 داشته باشد .
 

 تحلیل گفتمان گفتمان ، کیفی ، روش : کلمات کلیدی 
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 مقدمه  و بیان مسئله 
عی یافته است و اخیرا رویکرد کیفی به دلیل نقشی که در کشف نهفته ها و امور ذهنی دارد ، جایگاه مهمی در بسیاری از پژوهشهای اجتما

 در این بین ، راهبرد تحلیل گفتمان نیز به نوبه خود نقش آفرینی می کند. 

است.  آن وجوه از یکی فهم یا آن و فهم جهان درباره  گفتن سخن برای خاص ای شیوه گفتمان که گفت توان می ساده تعریفی در

 (1390)صالحی زاده ، 

ق مطالعه و تحلیل زبانی با توجه به محتویات گفتگوها ، متن ها و مضمون های دیگر از تحلیل گفتمان مطالعه زندگی اجتماعی از طری

ی جمله تصویرهای متحرک و ثابت ، نقاشی ها ، موسیقی ها ، فیلم ها ، نشانه ها و نمادها و استخراج تحلیل معنی های آنها با توجه به بافت

گفتمان یک اصطالح کلی برای تعدادی از رویکردها به تحلیل کاربرد زبان نوشتاری  که در آن رخ داده اند،  است. تحلیل گفتمان یا مطالعه

، گفتاری یا اشاره ای است . تمرکز تحلیل گفتمان روی گفتگو )زبان نوشتاری یا گفتاری( و عنوان اصلی مورد توجه آن ساختار اجتماعی 

ستقیم به مقاصد و انگیزه های افراد در گفتگو کاری ندارد بلکه به نهفته در گفتگو است به عبارتی دیگر در تحلیل گفتمان به صورت م

دنبال ان است که مقوله ها  ، عقیده ها ، بینش ها و نقش ها را در درون خود متن مشخص کند . تحلیل گفتمان پژوهشگر را قادر می 

ن ساختار یک متن یا مسئله و تفسیر آن سازد که انگیزه های پنهان در پس یک متن آشکار کند پس تحلیل گفتمان چیزی جز شکست

 (1395نیست )میرزایی ، 

 بندی دسته در خود که است شناسی زبان گفتمان در تحلیل اول گرایش :رود می کار به عام سطح دو در کلی طور به گفتمان تحلیل

فلسفۀ  در گفتمان تحلیل از تفادهاس دیگر سطح همچنین .گیرد می قرار پژوهش در کانون انتقادی و نقشگرا و ساختارگرا گانۀ سه

 (1390است)صالحی زاده ،  اجتماعی  سیاسی

اجتماعی ،  بررسی این روش تحقیق ضروری به نظر  با توجه به نقش بسزای تحلیل گفتمان در بررسی و تحلیل  بسیاری از واقعیت های 

 تمان به عنوان یک روش تحقیق کیفی می پردازیم.می رسد . لذا در این پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه ای به بررسی روش گف

 

 پیشینه پژوهش

تحلیل گفتمان ( در تحقیق با عنوان نکاتی تحلیلی و روش شناختی در باره تحلیل گفتمان به بررسی 1392صادقی فسایی و روز خوش )

کند نه توالی و ترتیب زمانی( به لت میدرقالب روایت تورفینگ از سه نسلِ نظریه گفتمان )که در آن مفهوم نسل بر شیوه تحلیل دال

شناسی گفتمانی را وگو و روانپردازد. نسل اول نظریه گفتمان رویکردهایی مانند تحلیل گفتهای ایرانی تحلیل گفتمان میارزیابی پژوهش

دی مؤثر بوده است، اما تحلیل نصیب مانده است. نظریه گفتمان فوکو بر هردو نسل بعگیرد. این نسل از توجه محققان ایرانی بیدربرمی

کند. در نسل دوم، گفتمان گفتمان فوکویی رویکردی است بسیار متنوع که برحسب نوع و اهداف تحقیق از آثار یا مفاهیم فوکو گزینش می

حلیل انتقادی گیرد. تبرمی اجتماعی را در هایتری از پرکتیسشود، بلکه مجموعه گستردههای نوشتاری یا گفتاری محدود نمیبه متن

ویژه نظریه فرکالف بسیار رایج است، اما تمایز میان ترین رویکرد در این نسل است. در ایران استفاده از این رویکرد و بهگفتمان مهم

 شود.های ایرانی نادیده انگاشته میپرکتیس گفتمانی و پرکتیس اجتماعی و لزوم استفاده از نظریه اجتماعی متناسب در بیشتر پژوهش

ترین رویکرد شود. نظریه گفتمان سیاسی مهمکند که در آن معنا خلق میای از فرایندها تلقی مینسل سوم، کل حوزه اجتماعی را شبکه

های ایرانیِ هرکدام از رویکردهای توان یافت. این مقاله به برخی نمونههای متعددی از این نوع پژوهش میاین نسل است و در ایران نمونه

 .رداخته استمذکور پ

گفتمان، رویکردی نشان داد که تحلیل(، تحلیل گفتمان : با تاکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق 1388کالنتری و همکاران )

کار رفته است. هدف عمده تحلیل  به« زلیک هریس»شناسی دارد. این اصطالح برای اولین بارتوسط ای است که ریشه در زبانمیان رشته

دست ها، علوم، سیاست، اجتماع و مواردی مانند آن به ها، فرهنگمان این است که تکنیک و روش جدیدی را در مطالعه متون، رسانهگفت

رود و از آن کار میکار رفته در متن یا سخن به های تحقیق کیفی بوده که جهت کشف معنای بهآورد. بنابراین، تحلیل گفتمان جزء روش

تحلیل گفتمان در شود. رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی سیری تکوینی از ها و ... استفاده میتلف مانند سیاست، رسانههای مخدر زمینه

شناختی از سطح توصیف متون به سطح تبیین ارتقا داده است و لحاظ نظری و روش گفتمان را بهکه تحلیلشناختی استهای زبانمطالعه

آن را ازسطح بافت موقعیت فرد به سطح کالن یعنی، جامعه، تاریخ و ایدئولوژی وسعت بخشیده است. ره به لحاظ محدوده تحقیق نیزگست

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

در تحلیل گفتمان انتقادی نقد ایدئولوژی و قدرت بیش از سایر انواع تحلیل گفتمان مورد توجه قرار دارد. این مقاله در صدد است ضمن 

 مطرح در این حوزه را به ایجاز معرفی نماید. نظریه پردازان معرفی تحلیل گفتمان انتقادی، 

( در تحقیق با عنوان درآمدی بر تحلیل گفتمان میشل فوکو ) روش های تحقیق کیفی( ، به بررسی ابعاد تحلیل 1390صالحی زاده )

 گفتمان  و تحلیل گفتمان در اندیشه میشل فوکو پرداخته است. 

یکی از روش های نشان داد که تحلیل گفتمان   ظریه و روش تحلیل گفتمان فرکالفجستاری در ن( در مقاله با عنوان 1391محسنی )

بسیار رایج پژوهش های کیفی، تحلیل گفتمان انتقادی است. تحلیل گفتمان انتقادی، به لحاظ فلسفی مبتنی بر ساخت گرایی است که با 

این نوشتار با اشاره به استلزامات منطقی مبانی سازه گرایانه تحلیل  .تاکید بر عاملیت انسانی، واقعیت را به سازه های انسانی تقلیل می دهد

گفتمان انتقادی، به این نتیجه می رسد که این دیدگاه به لحاظ معرفت شناختی به نسبی گرایی، سفسطه و انکار شناخت، نسبیت ارزشی، 

 .خودمتناقض بودن، امتناع صدق و کذب، و امتناع اخالق منجر می شود

نشان داد که  تحلیل گفتمان به مثابه یک روش تحقیق در علوم انسانیدر مقاله ای با عنوان  (1387حاتمی و جبارنژاد)قیق نتایج تح

ای است نیز ترجمه شده است، یک گرایش بین رشته« تحلیل گفتار»و « تحلیل کالم»، «کاویسخن»تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به 

 نگاری،قوم شناسی،انسان چون هاییرشته در معرفتی –در پی تغییرات گسترده علمی 1970سط دههتا اوا 1960 که از اواسط دهه

مند به های علوم اجتماعی و انسانی عالقهشناسی و سایر رشتهبیان، زبانمعانی  شعر، اجتماعی، و ادراکی شناسیروان خرد، شناسیجامعه

 د گفتار و نوشتار ظهور کرده است. مند ساختار، کارکرد و فرآیند تولیمطالعات نظام

 

 روش تحقیق 
 این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است .

 

 یافته های پژوهش 

 تعریف گفتمان 
 گفتار، تحلیل کالم، تحلیل کاوی، سخن واژه به «discourse» اصطالح و سخن، گفتوگو، گفتار، گفتمان، ، مباحثه به فارسی زبان در

 نحوه و گفتمان چیستی باب در روشنی اجماع هیچ البته .است شده (discourse analysis) ترجمه کاوی گفتمان فتمان،گ تحلیل

  .(1389)فاضلی،  ندارد وجود گفتمان تحلیل باب در توافق عامی نیز و ، آن تحلیل و عملکرد

را مشخص نمی کند بلکه سازنده موضوعات هستند و در  مفهوم گفتمان از نظر فوکو صحبت درباره موضوعات نمی باشد و هویت موضوعات

 (1395فرایند سازندگی مداخله ای خود را پنهان می کنند )میرزایی، 

 قانون یعنی .هستند ها گزاره از شماری کنننده که تبیین برد می کار به مندی قانون و منظم های روال به اشاره برای را گفتمان فوکو

جایگاه  و حضور نحوه از گفتمان معنای تبیین در فوکو .آورند می پدید خاصی های و گزاره م ها کال که یا نانوشته ساختارهای و ها

 بازار در هماره که است متنی مقدس ، کتاب غرب در مثالً :گوید می و آورد می مثال آن از شده ایجاد گفتمان و مقدس کتاب اجتماعی

 سیاسی مفسران .یشود م یافت ها خانه بسیاری و

 حیث، این از .شود می نوشته آن بر ای تفسیرهای تازه و ها شرح همواره و آورند می شاهد مقدس کتاب از خود مقصود رساندن برای

 متون اما .دارد رواج ما جامعۀ در که آورد شمار به گفتمان نوعی دهنده تشکیل توان را می آن به ناظر های گزاره و مقدس کتاب خود

 پشت آن به مقدس کتاب که حمایت ساختاری نوع آن از که رسد نمی نظر به و نیستند رایج وسعت این به که هستند هم دینی دیگری

 (1390)صالحی زاده ، .باشند برخوردار است، گرم

 

 تعریف تحلیل گفتمان

های اجتماعی از شیوهکار رفته است. پژوهشگران در مطالعات به 1952نخستین با توسط زلیک هریس در سال « تحلیل گفتمان»اصطالح 

گرایانه برای بررسی جمالت بکار گرفت اما سپس یابی مسائل می پردازند. هریس در ابتدا رویکردی ساختکیفی به منظور کشف و ریشه

 های کیفی مورد توجه محققان استتوسط زبانشناسان از دیدگاه کارکردگرایانه مورد بررسی قرار گرفت.روش تحلیل گفتمان یکی از روش
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 عنوان به 1گفتمان (. تحلیل1385کند )بشیر، که معانی را در ریشه شرایط اجتماعی هر پیام با توجه به گیرنده و فرستنده جستجو می

 به آن از فراتر بلکه ندارد، سروکار جمله یدهنده تشکیل نحوی عناصر با صرفاً شناسانههای زبان تحلیل خالف متن بر تحلیل برای روشی

 به بلکه فرد، عنوان به فقط نه زبان (. کاربران1387پردازد )فرکالف، می اجتماعی و فرهنگی موقعیتی، بافت یعنی متن از بیرون عوامل

 های ساختار با یا مخالفت تصدیق به گفتمان، طریق از توانند می زبان کاربران که چرا شوند،می گفتمان درگیر ها گروه ی اعضایمثابه

 (. 1387،  بپردازند )وندایک اصلی

ترین مبنای دهنده جمله به عنوان عمدهشناسانه، تنها با عناصر نحوی و لغوی تشکیلهای سنتی زباندر تحلیل گفتمان برخالف تحلیل

آن  تشریح معنا سروکار نداریم بلکه فراتر از آن، به عوامل بیرون از متن، یعنی بافت موقیعتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ارتباطی و امثال

 بافت های ساختار باید بنابراین گیرد،می قرار مطالعه مورد موضعی بافت از ناپذیر جدایی مثابه بخش به ترجیحاً گفتمان واقع میپردازیم.در

 بایست می نمود. همچنین توجه نیز گفتمان احتمالی عواقب حکم در بافت، به و داد قرار تحلیل و تجزیه مورد و کرد دقت مشاهده به را

 گیرد. از قرار دقیق ی مطالعه مورد نهادین های و ساختار ها هنجار اهداف، ها، آن ارتباطی و اجتماعی های نقش کنندگان، مشارکت ا،فض

 در گفتمان مشترک فصل ها بافت. کند می مطالعه آن بافت در را گفتمان مشخص، طور به کاوی اجتماعی گفتمان که است لحاظ این

باشد )همان(. بنابراین، تحلیل گفتمان، چگونگی تبلور و  می دیگر سوی از اجتماعی های ساختار و ها قعیتمو و سو یک از مقام کنش

شکل گیری معنا و  پیام واحدهای زبانی در ارتباط با عوامل درون زبانی )زمینه، متن و واحدهای زبانی( و عوامل برون زبانی )زمینه 

 (.1386کند )یحیایی ایله ای ، یتی( بررسی میاجتماعی، فرهنگی و سیاسی، ارتباطی و موقع

مدنظر است اما در بعد دوم اطالعات غیر زبانی مانند  بحث تحلیل گفتمان از دو بعد اصلی قابل بررسی است، در بعد اول، اطالعات زبانی

( 1387(. همچنین فرکالف )1379 گیرد )بهرام پور،شناسی است مد نظر قرار میفرهنگ و  محیط و اجتماع نیز که خارج از حیطه زبان

های زبانی مستقل از توان منحصر به توصیف صورتکند که تحلیل گفتمان تحلیل زبان در کاربرد آن است و به این ترتیب نمیبیان می

 اند.ها در امور انسانی به وجود آمادهآنها برای پرداختن به اهداف و کارکردهایی باشد که این صورت

و  ذهنی راهبردهای گفتمان، قواعد دانستن بر آن عالوه اجرای و گفتمان واقعی فهم گفتمان این است که برای تحلیل درراهبردی  اصل

 آن تأکید بر هم شناسان جامعه که طور همان حال این اجتماعی الزم است. با و ارتباطی اهداف ساختن مناسب نیز برای محقق تعاملی

 بررسی مورد گفتمان در بروز و تجلی عملی سطح در را ها پدیده از بسیاری و ها روال ها، فرآیند ها، تارساخ ها، گروه روابط بایستی دارند

 (. 1387قرار داد )وندایک، 

 

 تحلیل روش یك مثابه به گفتمان تحلیل

 ،شناسی زبان ادبیات، انتقادی جنبش در ریشه است، شده تبدیل اجتماعی علوم در ایه هرشت بین گرایشی به امروزه که گفتمان تحلیل

 متن تحلیل از فراتر گفتمان تحلیل فکری های بنیان .دارد فوکو میشل هشناسی دیرین و و تبارشناسی گادامر هرمنوتیک ، گرایی تأویل

 . است گفتار تحلیل یا نوشتار یا

 هارولد دیدگاه از فراتر گفتمان در تحلیل همچنین . یگیرد م بر در را کلی مفهوم یک که است هایی گزاره از های مجموع گفتمان

  فوکو میشل ههای دیدگا در .یشود م بحث  مجزا گونۀ به  گیرنده تحلیل و تحلیل وسیله ، پیام تحلیل فرستنده، تحلیل درباره السول

 بین تعاملی ای طهراب که است این (text) زمینه و (context) .دارد بر وجود تأکید  شمرد گفتمان تحلیل بنیانگذار را او یتوان م که

 یتوان م را فوکو دستاورد مترین مه .بین دارد دیالکتیکی و تعاملی ای رابطه همچنین « حقیقت و معرفت قدرت، گفتمان، » متن وجود

 ، ارتباطات گفتار ، نوشتار یا متن وقوع زمینۀ ، اجتماعی اوضاع مجموعه گفتمان تحلیل در .دانست معرفت و قدرت روابط تحلیل

 اما هستند، دارا را خود خاص مفهوم تنهایی به یک هر ها واژه .یشود م نگریسته کلی ای گزاره در ها واژه و ساختار رابطۀ و میغیرکال

 مثال، برای .دارند در پی گوناگونی و متفاوت اثرگذاری و دریافت انتقال، .دارند متفاوتی معانی گوناگون در اذهان و وقوع شرایط در

 (1390)صالحی زاده ،  .دارد آزادیخواه انسان یک رستگاری برای با متفاوت معنایی مسیحی دیندار انسان یک برای رستگاری

                                                           
1 Discours analysis  
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 گفتمان تحلیل روش اصول 

 مؤلف، بین رابطۀ که است برآن محقق این روش در .هاست فرهنگ و هها رسان متون، مطالعۀ در جدید روش و فن یک گفتمان تحلیل

 .دارند تأثیر گفتمان تولید در . . .و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، عوامل و هها زمین کند چه مشخص و دهد نشان را خواننده و متن

 آنها به شتر پی که هایی شفرض پی به توجه با اما .باشد مؤلف ذهن در نهفته معانی ندهنده نشا که یکوشد م تحلیل گفتمان روش

 :از تاند عبار تحلیل گفتمان اصول مهمترین شد، اشاره

 خواننده؛ و متن نویسنده، بین رابطۀ دادن نشان -1

  متن تولید پیچیده و عمیق ساختار ساختن روشن -2

  گفتمان تولیدکننده خاص ههای زمین و موقعیت دادن نشان -3 

 (1379)بهرام پور،  ایدئولوژی؛ و متن بین رابطه ساختن آشکار -4

 

 گفتمان تحلیل در پایایی و روایی

 از نیز گفتمان تحلیل روش .است تحلیل تحقیق و روش آن پایایی و روایی بررسی تحقیق مختلف های روش اصلی یها مؤلفه از یکی

 و تفسیری لحاظ به که هرچند شود، بیان نکاتی نیز تحلیل روش این پایایی و باب روایی در است الزم لذا نیست؛ مستثنی قاعده این

 با داده روش این در . است بوده تفسیری مسئلۀ یک همیشه انتقادی تحلیل یا گفتمان .دارد فردی به منحصر های ویژگی کیفی بودن،

 می انجام روش این با که تحقیق یک در است که این مهم .نداریم مشکلی است، شده آوری جمع گفتمان تحلیل طول در که هایی

 کیفیت به گفتمان تحلیل اعتبار .دارد وجود تحلیل در که است یای منطق های به بحث وابسته آن، ههای یافت و پایایی و روایی شود،

 و متنی مباحث در کل به از جزء گستردگی و گفتمانی های روش تناسب به ها روش این البته .است وابسته بیان و قدرت نطق

 (1390الحی زاده، )ص.برند می بهره است، گفتمان تحلیل همان که یک سیاق از کل در همگی اما است؛ متفاوت اجتماعی و ساختاری

 

 انواع تحلیل گفتمان 

و بیشتر منتسب به زبان شناسی  تحلیل گفتمان ساختگرا : این نوع تحلیل به بررسی متن های بزرگتر از جمله می پردازد -

 ساختگرا است 

 لیل وارد می شود . تحلیل گفتمان نقش گرا : در این نوع از تحلیل عالوه بر متن ، بافت زمانی و مکانی محلی گفتمان نیز در تح -

نمی پردازد . بلکه   تحلیل گفتمان انتقادی : در این نوع تحلیل، محقق فقط به عنصرهای زبانی نظیر واژه ها ، دستور زبان و نحو -

عوامل بیرون از متن از جمله بافت یا موقعیت ، زمینه های اجتماعی فرهنگی ، سیاسی از جمله قدرت ، تاریخی و ایدئولوژی را 

 (1395ر نظر می گیرد و متن را در ارتباط با آن تحلیل می کند. )میرزائی، نیز د

 

 انواع رویکرد تحلیل گفتمان 

 :رویکرد فوکویی

فوکو گفتمان را به معنای شیوه های مختلف ساختاردهی به حوزه های شناخت دانش یا دانش و عمل اجتماعی تعریف می کند و گفتمان 

داند. از نظر فوکو گفتمان به زبان تنها یا به یک مفهوم زبانی مرتبط با گفتار یا نوشتار داللت ندارد بلکه  را محل تالقی شناخت و قدرت می

به مجموعه ای از بیان ها خطابی یا قابل بیان داللت دارد که در همه انواع گفته ها . متن ها و در دوره های تاریخی مختلف و در بافت 

مختلفی به خود می گیرد تکرار می شود فوکو در بحث خود راجع به گفتمان هم شناخت را وارد می هایی که در آن ها پیکربندی های 

کند و هم قدرت را و با طرح این مسئله که هر حوزه ی شناختی در هر دوره خاصی مجموعه ای از قواعد ایجابی و سلبی را به وجود می 

ه چه صحبت کند یا نکند و حتی به چه گونه بیندیشد ، به نوعی شناخت و آورد که آنها مشخص می کنند شخص چه باید بگوید ، دربار

دانش را در خدمت قدرت در نظر می گیرد . پس گفتمان های مورد نظر فوکو درباره قدرت تولیدی و انضباطی است ، قدرتی که در همه 
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م ها ، کردارها ، حرکتهای بیانگر و همه روابط انسانی جا ، در همه حوزه های اجتماعی ، در همه دستگاه ها و فن آوری های نهادی ، اندا

 (1395نظیر روابط عشقی ، جنسی ، اقتصادی یا نهادی حضر است. )میرزایی )

 ها قانون یعنی .هستند ها گزاره از شماری کننده که تبیین برد می کار به مندی قانون و منظم های روال به اشاره برای را گفتمان فوکو

جایگاه  و حضور نحوه از گفتمان معنای تبیین در فوکو .آورند می پدید خاصی های و گزاره مها کال که ای نوشتهنا ساختارهای و

 بازار در هماره که است متنی مقدس ، کتاب غرب در مثالً :گوید می و آورد می مثال آن از شده ایجاد گفتمان و مقدس کتاب اجتماعی

 و ها شرح همواره و آورند می شاهد مقدس کتاب از خود مقصود رساندن سیاسی برای مفسران .می شود یافت ها خانه بسیاری و

 نوعی دهنده تشکیل توان می  را آن به ناظر های گزاره و مقدس کتاب خود حیث، این از .شود می نوشته آن بر ای تفسیرهای تازه

 رسد نمی نظر به و نیستند رایج وسعت این به که هستند مه دینی دیگری متون اما .دارد رواج ما جامعۀ در که آورد شمار به گفتمان

 باشند برخوردار است، گرم پشت آن به مقدس کتاب که حمایت ساختاری نوع آن از که

 برای .آوردند بار به همانند آثاری رسد می به نظر و دارند سروکار واحد موضوعی با که هستند ها گزاره از هایی مجموعه ها، گفتمان

 هب یا ، هایشان خاستگاه در همانندی خاطر به نهادی، فشار یا پیوند نوعی سبب به باشند که هایی گزاره مجموعه است نممک مثال،

 های شفرض پی با که یکنند م را بازتولید دیگری های گزاره آنها و شوند می بندی دسته گروه یک در کارکردهایشان در علت همانندی

 (1390زاده ،  سازگارند.)صالحی خودشان بنیادین

 مفهوم دیگری و(Statement) طرد مفهوم : یکی : دارد وجود اساسی و مهم مفهوم دو گفتمان معنای و تعریف در

  (exclusion)حکم

 طرد

 :دانست روال نوع دو از ای مجموعه به را وابسته آن وجود باید بلکه ، کرد تلقی منسجم های گزاره از ای مجموعه نباید صرفاً را گفتمان

 مرزی دیگر ههای گزار و ها گزاره آن میان تا یکوشند م که هایی روال دیگری و رواج دهند، را ها گزاره آن یکوشند م که لهایی روا یکی

 همین در قدرت، و دانش باب روابط در فوکو مباحث عطف نقطۀ . آورند عمل به ممانعت دیگر های گزاره یافتن رواج و از کنند بنا

 گفتمان آن ترجیح و قدرت روابط با آنها خوردن پیوند طریق از غالب دادن گفتمان برتری و حاکم های روال که است نهفته طرد مفهوم

 .پذیرد می صورت

 حکم

 گفتمانی صورتبندی یک حکم، چند نیست مجموعۀ زبان جنس از ، است بیان قابل زبان قالب در و است گزاره شبیه اگرچه حکم هر

 :باشد داشته ویژگی چند که شود می تبدیل حکم یک به زمانی گزاره یک فوکو از دید . دهند یم شکل را دانایی، شبکه

 .باشد داشته خود با را خود کذب صدق و معیارهای و باشد یافته معنا گفتمانی صورتبندی یک در دیگر، احکام کنار در-1

 .باشد باال جامعه سطح در آن گسترش دامنۀ و تکرارپذیر  -2

 )همان(.باشد جدی اجتماعی پیامدهای دارای آن انکار یا تأیید  -3

 

 رویکرد فرکالفی

فرکالف زبان را یک پدیده چند کارکردی در نظر می گیرد که به صورت همزمان در هویت های اجتماعی ، روابط و نظام شناخت و باور ها 

جتماعی نیز تعیین می گردد از نظر فرکالف زبان دارای سه کاربرد دارد. بدینسان زبان نه تنها یک برساخت اجتمعی است بلکه از نظر ا

 کارکرد اندیشه ای ،  بین شخصی و متنی می باشد 

 میان از خاصی های انتخاب عنوان به تواند می شوند، می خاص یافت متن یک در که ایصوری های ویژگی مجموعه گفتمانی، توصیف برای

 را ها آن واجد ارزش نوع سه باید متن یک صوری های ویژگی به پرداختن برای .کند می تفادهها اس آن از متن که شوند تلقی هایی گفتمان

 عملیاتی و گفتمان تحلیل روش پیشبرد جهت سیاق همین (. بر1387بیانی )فرکالف،  و ای رابطه تجربی، ارزش یعنی .داد قرار مورد توجه

ی توصیف متن، تفسیر رابطه ای بین متن و تعامل و مرحله بافت سه ارچوبچ در متن بررسی و و اجتماعی فرهنگی موضوعات در آن کردن

 مرتبط با اجتماعی های ارزش چنانچه گفتمانی تحلیل فرآیند پذیرد )همان(. در صورت باید اجتماعی بافت و تعامل بین یرابطه تبیین 

 می توصیف باشد، توجه مورد اجتماعی متون اهمیت به ربوطم اجتماعی های ارزش تر، کلی بیان به و ها آن یدهنده تشکیل عناصر و متون

 را کار متن، اساس موقعیتی بافت و متن تفسیر به توجه متن گفتمانی، یک تفسیر در امر این شود. برای تکمیل تبیین و تفسیر با بایست
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 جان و متن ساختار و موضعی انسجام م،کال معنای کالم، ظاهر یعنی متن، تفسیر سطح چهار بافت متن، تفسیر کنار دهد. در می تشکیل

 کاغذ روی بر موجود های یا نشانه آواها از ای مجموعه مفسر ،ها( کالم )گزاره ظاهر به توجه ابتداییِ سطح گیرد. در می قرار توجه مایه مورد

 کند.  می تبدیل معین جمالت و عبارات کلمات، به را

 در شان و توانایی کلمات معانی بازنمودهای مفسرین متن، یدهنده تشکیل اجزای به عنام دادن از است عبارت که سطح تفسیر دومین در

 گزاره بین معنایی ارتباط تا نمایندمی مهیا انسجام موضعی برای را کار این و کنند می استفاده ها گزاره کل فهم منظور به را معانی ترکیب

 نیست، متن یک اجزای بین کلی و فراگیر انسجام برقراری منظور، اینجا آید. در بدستکالم  رشته از منسجم تفسیری امکان و شود برقرار ها

 متن ی مایه و جان ساختار سطح در فراگیر انسجام است. برقراری متن یک از معینی بخش در انسجام برقراری ی در زمینه بحث بلکه

 از است عبارت متن ی مایه است. جان متن فراگیر کل انسجام چگونگی بیانگر و یکدیگر به اجزا پیوند چگونگی مبین و شودمی مطرح

 آن« موضوع کلی»همان  متن ی مایه جان تجربی یابد. بعد دست بدان تواند مفسر می که واحد کل یک عنوان به آن تفسیر ی خالصه

 سرنخ اساس بر حدی موقعیتی تا فتبا. گیرد صورت باید نیز متن ی زمینه تفسیر متن، بر عالوه شد، گفته که طوری است )همان(. همان

 توسط موقعیت تفسیر و شود می تفسیر( کنندگان فردی مشارکت خصوصیات گفتمان، مادی موقعیت های ویژگی مانند) بیرونی های

 یرتأث بافت تفسیر بر خود سهم به نیز این و است شده گرفته کار به که است نوع گفتمانی یکننده تعیین گفتمان، تکنندگان مشارک

 فرض پیش ی بر پایه گفتمان هر کنندگان مشارکت که طوری به شود، توجه نیز بینامتنی بافت به است ضروری در اینجا. گذاشت خواهد

 کنند.  عمل می است داده پیوند کنونی گفتمان به را پیشین های گفتمان ی مجموعه که هایی

 به ای( را اجتماعی )زمینه دانش گوناگون، های جنبه از گیری با بهره و نمود گذر توجه با تبیین به تفسیر ی مرحله از توان می نکته این به

 مرحله .زد پیوند یکدیگر به را تبیین و تفسیر گوناگون مراحل بازتولید و نمود بازتولید متن، و تفسیر تولید در تفسیری های شیوه عنوان

 و بخشند می تعین را اجتماعی گفتمان های ساختار چگونه که دهد می اننش و کند می توصیف اجتماعی کنش عنوان به را تبیین، گفتمان

 دهی سامان با تبیین یمرحله (. در1387داشته باشند )فرکالف، توانند می بازتولیدی تأثیرات چه ها گفتمان که دهد می نشان چنین هم

 به فراجمله، سطح در ها آن کاربرد و توصیفی ناسیش زبان ترمعمول های روش و ها بسط رویه از بعد که است گفتمان هی دربار بحث

 ی مرحله سه هر در که نهایتاً چیزی پردازد. می اجتماع و محیط و فرهنگ و زبان ی رابطه مانند زبانی غیر و زبانی بین اطالعات یرابطه

 تواند می که است اجتماعی و یمتن واژگانی، سطح در های گفتمانی ناسازگاری شناخت باشد می اساسی توجه مورد گفتمانی تحلیل

 باشد.  اجتماعی تازه طریق فاعالن از گفتمان از ای تازه نوع نمایانگر
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 فرایند تحلیل گفتمان 

ماعی ، متفاوت و در عین حال فرایند تحلیل گفتمان با توجه به نوع تحلیلی که انتخاب می شود و نوع متن و نوع عمل های گفتمانی و اجت

 انعطاف پذیر است. این مراحل را می توان به صورت ذیل بیان کرد :

 استخراج و صورتبندی پرسش های پژوهش : -1

برای انجام یک تحلیل گفتمان ابتدا باید نظریه های حاکم بر  حوزه مورد بررسی را مطالعه نمائید و به مبانی نظری حاکم در آن حوزه 

و با کمک آن نظریه پرسش خود را مطرح کنید . در تحلیل گفتمان فرض بر این است که عملکردهای گفتمانی با  مسلط باشید

عملکردهای اجتماعی و فرهنگی و در تحلیل های انتقادی با پدیده ی قدرت رابطه دیالکتیکی دارند و بنابراین در هنگام صورتبندی پرسش 

 ها می بایست این ارتباط لحاظ گردد.

 تخاب داده ها یا متن ان -2

انتخاب داده ها یا متن بسته به مساله یا پرسش تحقیق ، ارتباط با بافت اجتماعی فرهنگی مورد نظر و دسترسی پذیری خواهد بود. 

طبیعی بنابراین نمونه گیری نوعی نمونه گیری هدفمند خواهد بود . از نظر فرکالف تا زمانی که نمونه ها در تحلیل گفتمان همچون اشیای 

در نظر گرفته شود ، یعنی تا زمانی که تکه های گفتمان بدون توجه و یا کم توجهی به جایگاه آنها در قالب نهادی شان تحلیل شوند ، 

 نمونه گیری اصولی امکان پذیر نخواهد بود . 

 بازنویسی یا پیاده سازی متن  -3

ر متن به صورت نوشتاری باشد ، به پیاده سازی نیاز ندارد ولی می توان ان نوع متن بر نحوه بازنویسی یا پیاده سازی آن تاثیر می گذارد اگ

را به گونه ای  بازنویسی کرد که بسیاری از شرایط و رخدادهای ناپیدا به سخن در آیند ، اما اگر متن به صورت گفتگویی ، سخنرانی یا 

 بحث باشد باید کل یا بخشی از متن را بازنویسی کرد.

 ا و کد گذاری شناسایی مضمون ه -4

در فرایند شناسایی مضمون ها و کد گذاری آنها ، پژوهشگر تالش می کند مضمون ها یا موضوع های نهفته در متن را به صورت نظام مند 

بر اساس شخصیت ها ، ویژگی ها یا خصیصه ها موقعیت ها و حتی اصول زبانی مضمون بندی نماید بنابراین در این شکل از مضمون بندی 

گذاری ، پژوهشگر متن را با دقت و در صورت لزوم بارها و بارها می خواند و آن را به بخش ها یا مقوله های گوناگون تقسیم می کند. و کد

 و در این مرحله از هر مضمون جدیدی که از متن برآید ، استقبال می شود.

 تحلیل داده ها  -5

ارتباط ها و پیوندها ، توصیف ، تفسیر و تبیین آنها می شود. باید توجه داشت که فرایند تحلیل در تحلیل گفتمان مبتنی بر یافتن الگوها ، 

در تحلیل گفتمان نه تنها ویژگی های زبان شناختی مهم به حساب می آیند ، بلکه ویژگی های بافتی و موقعیتی بسیار مهمتر به حساب 

 ماید .می آیند و در نتیجه تحلیل گر می بایست آنها را شناسایی و تبیین ن
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 بحث و نتیجه گیری 

به نقش بسزای تحلیل روش تحقیق تحلیل گفتمان نوعی از تحقیق می باشد که بیشتر در رده پژوهش های کیفی قرار دارد  و اخیرا  

 اجتماعی باز کرده است . گفتمان در بررسی و تحلیل  بسیاری از واقعیت های 

است.  آن وجوه از یکی فهم یا آن و فهم جهان درباره  گفتن سخن برای خاص ای شیوه گفتمان که گفت توان می ساده تعریفی در 

 (1390)صالحی زاده ، 

 و جمالت البه الی در نهفته معنای و عمق به بردن پی و اجتماعی و کردار تفسیرگفتار و تحلیل معنی به گفتمان تحلیل کلی، طور به

 به زبان نقش به میان، این در .باشد سیاست می و قدرت زمینه خصوصدر به سندهنوی و خواننده بین رابطه تعیین و متن های نویسندگان

اجتماعی از  بسترهای از بسیاری در زبان کاربرد با گفتمان، تحلیل که چون میشود، سخنان تاکید و متون تحلیل در مؤثری عامل عنوان

 .دارد وکار سر اجتماعی کنشهای و تعاملها جمله در

خود  که است شناسی زبان رود و در می کار به اجتماعی  فلسفۀ سیاسی و عام زبان شناسی و  سطح دو در کلی رطو به گفتمان تحلیل

  تقسیم شده است . انتقادی و  نقش گرا و ساختارگرا دسته سه به 

و  تبیین خوبی به را آن توان می که است دوره هر گفتمان فهم با و است گفتمان اجتماعی سیاسی و وقائع فهم کلید فوکو نظر به

  دارد وجود (exclusion)حکم  و(Statement) طرد اساسی و مهم مفهوم دو گفتمان معنای و تعریف درکرد.  تفسیر

 

 فوکو، وی برخالف ، دیگر بیان به .آورد می حساب به اجتماعی عمل از بخشی زبانی، رخداد یک به عنوان را گفتمان  تحلیل فرکالف

 با را گفتمان و دارد توجه اجتماعی امور های غیرگفتمانی جنبه به ، شمارند می گفتمانی را اجتماعی های پدیده همۀ که ،موف و الکالو

 می باشد و  تبیین و تفسیر ، توصیف سطح سه از متشکل ،فرکالف . روش تحلیل گفتمان  کند می تحلیل و تفسیر غیرگفتمانی امور این

   .می باشد ی بیشتریکنندگ تبیین قدرت از نیز روشی لحاظ به

به طور کلی می توان گفت که روش تحقیق تحلیل گفتمان اگرچه در بنیان های فلسفی و مفاهیم اساسی ضعف دارد اما اخیرا  به عنوان 

یک روش تحقیق کیفی جایگاه مهمی در تحقیقات اجتماعی و گام های موثری را در جهت بررسی و تفسیر و تعبیر واقعیت های اجتماعی 

 شته باشد .دا
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