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سطح آن را ازاست و به لحاظ محدوده تحقیق نیزگستره  ارتقا داده متون به سطح تبیین
بافت موقعیت فرد به سطح کالن یعنی، جامعه، تاریخ و ایدئولوژي وسعت بخشیده 

تحلیل گفتمان انتقادي نقد ایدئولوژي و قدرت بیش از سایر انواع تحلیل  در. است
من معرفی تحلیل گفتمان این مقاله در صدد است ض. گفتمان مورد توجه قرار دارد

  .نظریه پردازان مطرح در این حوزه را به ایجاز معرفی نماید انتقادي، 

  .گفتمان انتقادي، ایدئولوژي، قدرت، تحلیلگفتمانتحلیل :واژگان کلیدي

  مقدمه
 هامنظورهاي مختلفی چون انتقال وکسب اطالعات، بیان احساسها، زبان را به  انسان

هاي  کمک تجربهها به دیگر، انساناز طرف . برند کار می یل بهو مواردي از این قب
کنند  ها و تعابیري حاصل میبیرون و گفتار دیگران، برداشتط محیاز  شخصی خود

ست و همین عدم موجود ا بیناي در این  که گاه با واقعیت تطابق دارد و گاه فاصله
ه از گفتگو بین دو یا چند نفر تعبیر شود ک میها باعث  تطابق برخی تعابیر با واقعیت

تنها نه  ،شنود میخواند یا  از زبان را می اي وقتی شخصی قطعه. دیگري استنباط شود
 ها را بفهمد، بلکه درصدد است که مقاصد نویسنده یا سخنگو کند معناي واژه تالش می

توان فهمید،  معنا نمیظراي ازگفتارها را از ن ها یا قطعه اي ازجمله پاره. را نیز استنباط کند
کسی حرف چه چیزي یا چه  کند، درباره ت میکسی صحبکه انسان بداند چهمگر این

بوط ها نه تنها مر گفتمان.زند، چه زمانی و در چه مکانی مطلب را بیان کرده است می
شان فکر شود، بلکه درباره این نیز  شوند یا درباره توانندگفته به چیزهایی است که می

ها،  گفتمان.کندتواند صحبت  آمریتی می کسی، در چه زمانی و با چهکه چه  تهس
کند که تکیه وي بر  فوکو اشاره می. اجتماعی است هايمعنا و ارتباط کنندهمجسم

سلطه آن  مقابلکه در  معنا نیستاندیشه، بدین   زبان واي مستقل از  گفتمان به گونه
مند موضوعاتی را  طور نظام بهکه  ها اعمالی هستند نگفتما. توانیم کاري بکنیم نمی

صحبت نکرده و  هايها درباره موضوع گفتمان .گویند که خود سخن میدهند شکل می
فرآیند این بوده و در  هاها سازنده موضوعکنند، آن را تعیین نمی هاهویت موضوع
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توان بر این اساس می ).15 :1377تاجیک، (دارند میمداخله خود را پنهان  ،سازندگی
جهت کشف  که کیفی بودههاي تحقیق مجموع جزء روشگفتمان در تحلیل ت کهگف

مختلف مانند هاي رود و از آن در زمینهکار میخن به سکار رفته در متن یا  معناي به
ی رکیبت ولوژيمتد یک 1انتقادي گفتمان تحلیل .شودمی استفاده... ها و سیاست، رسانه

 از ،این روش در. گیردمیاستفاده قرار مورد اعیمحققان اجتم توسط که بیشترباشدمی
  CDA.شودمی استفاده مبناي تئوري انتقاديکمی و کیفی براي بررسی روابط بر تحلیل

 با توجه به  Agiro,  2009.( CDA(دباشمحتوي می تحلیل براي انتقادي ينظریه کاربرد
-کند تا شیوهقراردارد، تالش میانتقادي شناختیزبان که درسنت آن ديهاي انتقاریشه

 که اینطوري هب. کار بگیردانتقادي بههايدر فعالیت شناختی سنتی راهاي توصیف زبان
 ,Jones(دساز اعتبار حال بی آغاز آن تا به ها را ازکل پروژه که احتمال وجود دارد

2007: 356 .(  
 استشده  نیز ترجمه» تارگفتحلیل« و» کالمتحلیل«، »کاويسخن« به 2نگفتماتحلیل

اي پیچیده و گفتمان یک رویکرد میان رشتهحلیلت حیث،از این ).8: 1379 فرکالف،(
، شناسیشناختی و نظري متفاوت از زبانکه شامل رویکردهاي روشاي استگسترده

هاي حاضر، گونه در زمان. (Wortham, 2007)باشدمی شناسیشناسی و جامعهمردم
 وادواردز  توسط که گفتمانی شناسیروان. استدر دسترس  گفتمان لتحلیمختلفی از 

دهد که  ننشادارد  پیدا کرده، سعیبسط ) 1998( 5و پاتر و وترل 4، هاره)1992( 3پاتر
رویدادها درباره  کنندگانگفتگوي شرکتهاي مختلفگونه«چگونه در گفتگوها 

  » ارتباطی برقرارکنندند تا تعامالت اشده برساخته) هابنديها، فرمول، توصیفهاهخاطر(
شناسی روانگفتمان تاثیر مهمی روي هاي اخیر، تحلیل سالدر  .)361: 1387 فلیک،(

نیز  تحقیق و گفتمان، متدهاي جدید تحلیل. استدر بریتانیا داشته ویژه ه ب اجتماعی

                                                           
1- Critical Discourse Analysis(CDA)   
2- Discourse Analysis 
3- Edwards & Potter 
4- Harre 
5- Wetherell 
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 :Anataki, edal)تحقیقاتی را ارائه کرده است هايسوال 1سازيمفهومهاي جدید وهشی

2002).  
شناس معروف اي از زباندرمقاله 1952بار در سال نخستین  گفتمان، اصطالح تحلیل

مقاله در این   زلیک). 8: 1379 پور،بهرام(استکار رفته به» 2هریسزلیک« انگلیسی
-گفتمان را صرفاً نگاهی صورتحلیل دست داد و ت به» جمله«از گرایانه دیدي صورت

شناسان زبان بعد از هریس، بسیاري از. متن برشمرد جمله وگرایانه و ساختارگرایانه به 
گفتمان،  عده، تحلیلن اعتقاد ایبه . اندرا نقطه مقابل تحلیل متن دانسته گفتمان تحلیل
متن  و تحلیل)گفتگو،  مصاحبه و سخنرانی مانند( ريگفتاساختار زبان  تحلیلشامل 

دیري . است...) انند مقاله، داستان، گزارش و م( ساختار زبان نوشتاري شامل تحلیل
. ار بردندکمفهوم را در معناهاي متفاوتی به شناسان، ایننگذشت که بعضی از زبان

جمله و کشف و  د یا ساختارکارکر گفتمان بیشتر به دسته اخیر معتقد بودند که تحلیل
بود ، عبارت عده گفتمان نزد این دیگر، تحلیلعبارت به . پردازدتوصیف روابط آن می

که نتیجه این روابط  یکدیگر و نگریستن به کل آن چیزي ها باجملهرابطه  از شناخت
، )سانشناسنتی زبانهايبرخالف تحلیل(گفتمان  در تحلیل مطابق این تعریف، .است

مبناي ترین عمدهعنوان جمله، به دهنده تشکیل نحوي و لغوي دیگرصرفاً با عناصر 
متن، بیرون از و کار نداریم، بلکه فراتر از آن با عوامل  سرمتن  یعنی، زمینه: معناتشریح 

 .)8: 1379 پور،بهرام(سر و کار داریم... جتماعی و یعنی بافت موقعیتی، فرهنگی، ا
معنا و پیام واحدهاي زبانی را گیري گفتمان، چگونگی تبلور و شکلحلیل این، تبنابر

ل زبانی فص بالزمینه متن واحدهاي زبانی، محیط (ی عوامل درون زباندر ارتباط با 
اعی، فرهنگی و اجتمزمینه (زبانی برون  و عوامل) زبانیمربوطه و نیز کل نظام 

گامی در جهت شناخت مطالعه حاضر). 8: 1379 فرکالف،(کندبررسی می) موقعیتی
  .باشدمیه حوزها و نیز نظریات مطرح در این فرض، پیشاهداف  گفتمان، تحلیل

 
 

                                                           
1- Conceptualising 
2-  Zellig Harris 
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 تعریف  تحلیل گفتمان
 واژهگردد، از بر میمیالدي  14 قرنمنابع، به برخی  بر بنا آنسابقه که  1گفتمانواژه

 از واژهگفتار و  محاوره، گفتگو،معنی به  Discourses التین و Discourse فرانسوي
Discurrer - Discursum گرفته ... ن و سرباز زدن از، تعلل ورزید رفتن،معنی طفره  به

در که گونه  گفتمان، آنمعنایی در توضیح » 2دایک وان«). 9: 1385بشیر، (استشده 
 مان را شکلی از کاربرد زبان، مثالًرود، گفتکار می هاي لغات بهروزمره و فرهنگزبان 

داند سخن گفتن می گفتاري یا شیوهزبان تر، طور کلییا حتی به سخنرانی  در یک
  ).7-8  :1383  میرفخرایی،(

مفهوم صحبت،  بهبیان غیر فنی، صرفاً  ویژه دره گستره مفهومی خود، بگفتمان در 
آموزشی و  هدفلویحی بیانگر نوعی طور ت هگاه بباشد، که مکالمه یا گفتگو می

 توان نوعیرانی و رساله را می، سمینار، سخنخطابه، موعظهرو  از این. تعلیمی نیز است
ي شناسانهمعناي فنی، علمی و زبان اما در. حساب آورد عام کلمه بهمعناي  گفتمان به

به  » 3بنونیسته«سوي توسط اندیشمند فران 1960آن، که براي اولین بار در اواسط دهه 
ها را با آن توانپردازد که تنها میمیهایی از زبان جنبه کار گرفته شد، گفتمان به

رهاي دیگر مکانی و زمانی وي یا با ارجاع به متغیمتکلم، وضعیت یا موقعیت  ارجاع به
. وندرکار می گفتار به افت موضوعی پارهکردن بسترهاي بدر مشخص بیان نمود، که 

» 4دایان مک دانل«بیان مقدماتی هرگفتمان است و به  و شرطکاربرد فنی، گفتگ در این
گیرد، میشکل  اجتماعیدر جریان را که ي نوع گفتار و کالم و نوشتارگفتمان هر 

- میگفتمان  تحلیل، در تعریف »5براون و یول«). 60-62: 1382 فرقانی،(شودمیشامل 

- صورت نمی این آن است، درل زبان در کاربرد تحلی گفتمان، تجزیه ویلتحل«: نویسند

که  کارکردهایی باشد اهداف و زبانی مستقل از هايتوصیف صورت به تواند منحصر

                                                           
1- Discourse 
2- VanDijk 
3- Benveniste 
4- Dayan Macdanial  
5- Yule & Brown 
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 فرکالف،(»اندوجود آورده ها در امور انسانی بهها براي پرداختن به آنصورت این
1379 :9.(  

تحلیل «: کندتعریف میگفتمان را چنین ، تحلیل تنیگستره منیز با تکیه بر 1شیفرین
بنابراین، واحدهاي . عناصر زبانی را مطالعه کند متنی کوشد تا نظام وآرایشگفتمان می

گفتمان  اساس، تحلیلبر این   .»کندها یا متون نوشتاري را بررسی میزبانی نظیر مکالمه
گویندگان سر ها میان هیا مکالم هایژه با تعاملو اجتماعی بههاي در زمینه با کاربرد زبان

است براي تحلیل گفتمان نزد زلیک هریس، روشی تحلیل ). 19: همان(داردو کار 
صیفی است به وراي محدوده شناسی توبه معناي بسط زبانگفتار یا نوشتار پیوسته و این 

حلیل گفتمان، تحلیل زبان، ت جهت ایجاد ارتباط بین فرهنگ وزمان و درجمله در یک 
 است متنوعبسیار  2چیفنظر به  که واحدي. استباالتر از جمله واحد زبانی  چنین

اي از گفتمان و متن به شاخهیگر، تحلیل دمنظر  از). 198- 199: 1383 یارمحمدي،(
 ازدار باالتر کالم پیوسته معنی هدف آن توصیفه شود کشناسی جدید اطالق میزبان

 تحلیلشده در باب  تعاریف ارائه با توجه به). 46- 57 :1385 زاده،آقاگل(است جمله
تحلیل  ایناجرا و شناخت  هاي زیر را جهتها و انگارهفرضتوان پیشگفتمان می

-یعنی انسان. نگرندمتن یا گفتار واحد، متفاوت می بهمختلف، هاي انسان: نمودمطرح 

تواند متفاوت می دالی. داشت یکسان و واحدي ندارندبراز متن واحد، هاي مختلف 
 ، )متنبرداشت و تفسیر از ( خواندن. شوداستفاده مدلولی ظاهراً یکسان  اشاره به براي

عنوان کل بایستی به  را متن. است )برداشت نادرست از متن(خواندن  همیشه نادرست
طرفی وجود هیچ متن خنثی یا بی. نیستود متن معنادار نگریست و این معنا لزوماً در خ

فتمانی گدر هر . ها بار ایدئولوژیک دارند، و حقیقت همیشه در خطر استمتن. دندار
متن نیز معنادار  3نحو .گفتمانی داراي تمامی حقیقت نیست است، اما هیچحقیقت نهفته 

در جاي خود  معانیو ایدئولوژیک است و این اجتماعی معانیاراي دنحو است، چون 
مختلف،  ها و تاریخها، مشارکترمزها، بافت: سازند، نظیرها را میدالعواملی که به 

                                                           
1- Shifrin 
2- Chafe  
3- Syntax  
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اجتماعی و فرهنگی  شود از بافت یا زمینهمتن ناشی می که ازطور معنا همان. اندوابسته
 هر متنی .متن قرار دارد هاي آننوشتهدر بین  1معنا و پیام یک متن. پذیردنیز تاثیر می

از این رو رنگ خالق خود را همیشه ، شودید میهاي خاصی تولها و موقعیتدر زمینه
 .مرتبط است) سیاسیلزوماً  نه( هر متنی به یک منبع قدرت یا اقتدار .به خود دارد

 نه یک دارد وفتمانی وجود گ سطحیک نه دارد، یعنی سطوح و ابعاد متعددي فتمان گ
-فرضگفتمان نیز با توجه به پیشتحلیل ترین اهداف مهم). 1387 پور،بهرام(گفتمان

  :ازهاي مطرح شده عبارتند 
اختن ساختار سروشن): ب.  خواننده متن وبین نویسنده نشان دادن رابطه ): الف  

تاثیر بافت متن  دادننشان ): ج.  »گفتمانتولید جریان «تولید متن، یعنی  عمیق و پیچیده
نگی، سیاسی، تاریخی و اجتماعی، فرهعوامل ( موقعیتیو بافت ) دهاي زبانیواح(

گفتمان خاص تولیدکننده موقعیت و شرایط  دادن ننشا): د  .روي گفتمانبر ) شناختی
یعنی معنا همیشه در حال تغییر است، . ثباتی معنانشان دادن بی): ه . )گفتمانشرایط (

ابطه رآشکار ساختن ): و.  شوددرك نمیطور کامل  هبیست و هیچ وقت کامل نهرگز 
 است تا نشان صدد بوده بدو پیدایش همواره درگفتمان از بین متن و ایدئولوژي، تحلیل

موقعیتی خاص وابسته  بهطرف نیست، بلکه متن، گفتار یا نوشتاري بی که هیچ دهد
هدف عمده تحلیل ): ي  .داین امر ممکن است کامالً عمدي و ناآگاهانه باش. است

ها، فرهنگ هارا در مطالعه متون، رسانهجدیدي  گفتمان این است که تکنیک و روش
  ).4: 1383یارمحمدي، (دست آوردبه .. . علوم، سیاست، اجتماع و

  تحلیل گفتمان انتقادي 
تجزیه و  رویکردي به«: گویدمی  CDAتحلیل  تعریف، در )1992( 2دیویدکریستال

قدرت و فرایندهاي  پنهان روابط آشکارسازي آن، هدف که زبان است لتحلی
  ).11 :1385زاده، آقاگل(»شناسی استایدئولوژیکی در زبان

                                                           
1- Text  
2- David Crystal 
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ها براي سایر روشدر کنار داند که می انتقادي را روشی، تحلیل1فرکالفنورمن
که در نزاع  استشود و مرجعی کارگرفته میت اجتماعی و فرهنگی به بررسی تغییرا

در واقع ). 105: 1383یارمحمدي، (گیردار و سلطه، مورد استفاده قرار میعلیه استثم
در  براي مطالعه زبان) تئوري و متد(را توسعه یک چارچوب تحلیلی   CDAفرکالف،

  .(Rahimi & Amalsaleh, 2008: 118)داندرابطه با قدرت و ایدئولوژي می
در جستجوي این است  CDA« :کندمیگونه تعریف را این CDA، 2جنکس هیالري

  . )(Hoepfner, 2006: 5»که گفتمان چگونه در روابط قدرت درگیر شده است
 استفاده از قدرتهاي سوء که روشداندگفتمان میرا نوعی تحلیل  CDA،3وندایک

ابل هاي اجتماعی و سیاسی درمقبافتاجتماعی، سلطه و نابرابري و نیز مقاومت متون در
گران که با چنین روش تحلیلی، تحلیلاو معتقد است. دهدها را مورد مطالعه قرار میآن

و افشا نمایند و در نهایت  را کشف اجتماعی هايتا نابرابريدر تالشند  انتقاديگفتمان 
 .Van Dijk, 1998: 1, Amalsaleh & Sajjadi, 2004: 28)(کنندایستادگیآن در مقابل

CDA، دیگر فعل و نیز اشکال  زبان وشامل ( گفتماندیالکتیکی بین  روابطحلیل ت
  ,Fairclough).  (2003اجتماعی استهاي عناصردیگر کردار و )مانندزبان بدنیها انفعال

و شاخه  4فرمالیستی شناختیزبان شاخه: گفتمان وجود دارد تحلیل کلی در دو شاخه
 تحلیل درهم را  مجزا از کانون دو محققان این از ريبسیا. محور فرهنگی -اجتماعی

کار که این گفتمان داشته باشند جانبه به تا یک نگاه همه اندکردهگفتمان با هم ترکیب
شناسی زبان درریشه  Leitch & Davenport, 2005 .(CDA(گیردمی انجام CDAازطریق 
  دانندمکتب فرانکفورت می انتقادي ئوريرا در ت CDAمبناي بسیاري،  .دارد 5انتقادي

)(Wodak, 2002:  12 & VanDijk, 1998: 1. ه وسیله ب 1970 انتقادي درسالشناسی زبان
 پیداگردهم آمده بودند، توسعه   6که در دانشگاه ایست انجلیا شناسانیک گروه از زبان

                                                           
1- Normav Faireclough 
2- Hillary Jencks 
3- VanDijk 
4- Formalist Linguistic 
5- Critical linguistics 
6- East Anglia 
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ها آشکار آنهدف . دبو 1گراي هلیديشناسی نقشها مبتنی بر زبانآنکرد روي. کرد
این . پنهان و فرایندهاي ایدئولوژیکی موجود در متون زبانی بودقدرت  کردن روابط

 گرايشناسی نقشبر زبانمبتنی  انتقادي شناسیزبان تحلیلاستفاده از ابزارهاي  هدف با
  .(Sheyholislami, 2004)تعقیب شد هلیدي

، 4، هابرماس3، آلتوسر2نظیرگرامشیتماعیاجتاثیراندیشمندان رشته تحت این  
   .(Koosha & Shams, 2005: 10)داردقرار و دیگران،  5فوکو

شناختی است که هاي زبانگفتمان درمطالعه از تحلیلسیري تکوینی CDAرویکرد 
سطح تبیین متون به شناختی از سطح توصیف نظري و روشلحاظ گفتمان را به یل تحل

ا از سطح بافت موقعیت فرد آن ر لحاظ محدوده تحقیق نیز گستره ت و بهاسارتقا داده 
 ،زادهآقاگل(استبخشیده  وسعت یعنی، جامعه، تاریخ و ایدئولوژي کالنبه سطح

1386 :18.(  
آشکار یا پنهان سلطه، تبعیض ساختاري به تحلیل روابط  CDAشناسی انتقادي و زبان

، CDAدیگر هدف به عبارت . مندندهها در زبان عالقننژادي، قدرت، کنترل و تجلی آ

د کاربررود و اینکار می گونه که در زبان به است، آناجتماعی هاي فهم نابرابري
-برهمین اساس اکثر تحلیل. شودگیري، تثبیت و مشروعیت آن میمستمر موجب شکل

وسیله سلطه و نیروي نین چ هم زبان«هابرماس را که انتقادي، ادعاي گران گفتمان 
» استشده سازماندهی قدرت روابط به  بخشی مشروعیتاست و در خدمت اجتماعی 

 ). 36 :1386غیاثیان، وزاده آقاگل(کنندمی یدأیت

CDA ژیکی است که توسط پژوهشگران اجتماعی ولوي متدامحتو نوع تحلیل یک
 انتقادي نظریه به مرتبط موارد موضوعی کرارت بررسی گیرد و بهمی قرار استفاده مورد

   رسی جوامع و ارزیابی این موردانتقادي به بر نظریه). Fairclough, 2003(پردازدمی
  سنتی يشیوه به که هاییگروه با ها واقلیت مورد در جوامع این چگونه که پردازدمی

                                                           
1- Halliday 
2- Gramsci 
3- Althusser 
4- Habermas 
5- Foucault
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. نهندها ارج میهستی آن ده و یا بهرکرها را انکاآن ،اندشده و ساکت شده سرکوب
-می اثرات این کاهشچگونگی جامعه واثرات منفی قدرت در  بررسی این نظریه به

  ).Arnowitz & Giroux, 1991(پردازد
متعهدانه عمل  CDA. باشدآشکار میسیاسی مفهوم دستورکار به  CDAدر Cحرف 

پردازد و ازطرف دیگر با شده می هاي سرکوبیک طرف به حمایت گروه از ،کندمی
مطرح  بخش راهاي رهاییوضوح عالئق و خواسته کند و بههاي برتر مخالفت میگروه

هاي دیدگاه انتقال باعث کار این .شودمی آن انگیزه در دکه باعث ایجادکنمی
بر خواهد روابط نابراصدد انتقال آن است و می تمان درکه گف شودژیکی میوایدئول

هاي ها و اکثریتاجتماعی زنان و مردان، اقلیت طبقات) براي مثال( قدرت بین
   ).Jones, 2007: 356(آوردوجود می قومی را به -فرهنگی

نمود که می توان اذعان ، CDAگفتمان و هاي ارائه شده در موردبا توجه به توضیح
چرا . د اختصاص داده استخو کیفی بهتحقیق در روش  اياین گفتمان، جایگاه ویژه

هاي اخیر به سرعت در حال افزایش بوده و تحقیق کیفی طی دهه مندي بههکه، عالق
اجتماعی دارد و وامدار این واقعیت است خاصی با مطالعه روابط ارتباط تحقیق کیفی 

آن تنوع زیست عی و در نتیجهاجتماتغییرات سریع . اندها متکثر شدهجهانکه زیست
هاي اجتماعی و دیدگاههاي اجتماعی را با زمینهزونی محققان روزاف ها به شکلانجه

هاي شناسیقدري براي آنان نوظهورند که روش این مسائل به. کنندجدیدي مواجه می
 تحقیق، از الگوهاي نظري و آزمون  ياههها و فرضیشان، استخراج سوالقیاسی سنتی

از . گو نیستپاسخگوناگونی موضوعات، دیگر  واسطه، به ها در برابر شواهد تجربیآن
استقرایی هاي استراتژياز استفاده اي وادار به شکل فزایندهاجتماعی به و، تحقیق راین 
کمی، همواره نقطه کرد روی این تحوالت عمومی، محدودیت برعالوه . است شده

  ).13 :1387فلیک، (تشروعی براي استدالل به نفع تحقیق کیفی بوده اس
-می مشکل آن فهم و بوده پیچیده بسیار نظر مورد پدیده کیفی، تحقیقات در

ا آن ب وکار طبیعی توجه دارد و سر هايمحیط به کیفی هايپژوهش. (Eric, 2006)باشد
حظه به طور طبیعی درجریان وقایع ل ههایی است که بجریان طبیعی زندگی و با موقعیت
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 شرایط ده درزن تجربه دنباله یفی ب كگرپژوهش. گیرندمی ظه و روز به روز شکللح
 اي بهصورت غیرمداخله صحنه و به زدن که بدون برهم کندمی است و تالش واقعی

یافتن از این امر است که  تالش، اطمینان این از وي ها بپردازد و هدفگردآوري داده
  ). Wood, 2006: 7(ها انعکاس درستی از وقایع جاري هستندها و تحلیل آنداده

جاي        کیفی هايحوزه روشگفتمان در تحلیلسوال پاسخ داد که  اینبه  حال باید
گفتمان را تشکیل ه نظري تحلیلزمین گرایی اجتماعی، پیشگیرد یا کمی؟ برساختمی
ه شدن واقعیت اجتماعی در این روش به چگونگی ساختتحقیق در  پرسش. دهدمی

تجربی این  هايداده. یا موضوعات خاص متمرکزاستگفتمان مربوط به فرایندها  قالب
برمبناي متن پیاده شده این  تفسیر. گیردمیها تا مصاحبه را در بر حوزه از مقاالت رسانه

 ).363 :1387فلیک، (گیردمیشوند انجام ها یا متونی که انتخاب میمصاحبه

عیت اقو کندمی تالشکه  است کیفی هاي تحقیقییکی از روش گفتمان هم لیلتح
به  CDAرویکردهاي مختلف  .جاري در زندگی افراد را از زوایاي مختلف نشان دهد

.  (Wortham, 2007)پردازدتن جهت درك زبان مورد استفاده میمطالعه ابعاد مختلف م

هاي کیفی درحوزه هاياز روش عنوان یکیي بودن به ارشتهدلیل بین  گرایش بهاز این
شده  لاستقبا انتقادي شناسیارتباطات و زبان اجتماعی، سیاسی، علومعلوم  مختلف

  ).8: 1379 فرکالف،(است

  رویکردهاي تحلیل گفتمان انتقادي  
CDA محققان مختلف . کندمی عمل ايرشته رویکرد مستقل نیست و میانیک

CDA هاي ها شامل دیدگاهکنند این روشاده میهاي گوناگون تئوریکی استفاز روش
اجتماعی، جامعه و قدرت و مواردي  شناخت و گرامر هايخرد، تئوري شناختیجامعه
 CDAصورت عمیق روي هکه بازجمله اندیشمندانی .)Hill, 2009(باشدآن می مانند
و  1وندایک، وداكبه توان اند، میداشتهسزائی ه سهم ب آناند و در توسعه کردهکار

  .کرد اشاره 2فرکالف

                                                           
1- Wodak 
2- Fairclough 
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 توانکه می شودمطرح می عنوان روشی به CDAمورد  دیدگاه نورمن فرکالف در
-فرکالف.  )Jones, 2007: 356(قرارداد استفادهمورد علمی اجتماعی درتحقیقات آن را

که بیشتر جنبه نظري دارد را نامد و اولین هدف یمزبان انتقادي د خود را مطالعه رویکر
و تغییر روابط  تولید، حفظ در زبان نسبت به گستردهتوجهی کمک به تصحیح کم«

آگاهی نسبت کمک به افزایش«تر است و دومین هدف را که عملی» اجتماعی قدرت
-آقاگل(داند، می»دیگر نقش دارد بعضی بر  بعضی سلطه در زبان که چگونه این به

  ).37 :1386 زاده،
مفهوم در بردارنده چندمفهوم  این. اجتماعی است کرداراز نظر فرکالف، زبان یک 

زبان فرایندي  -2.  نیستاز آن  است و خارجاز جامعه بخشی زبان   - 1: استضمنی 
 سایر بهیعنی مشروط . اجتماعی است فرایند مشروط زبان یک -3.  اجتماعی است

  ).همان(هاي غیر زبانی جامعه استبخش
بپردازد،  موجود قراردادهايتبیین تا به است کرد خود بر آن رویدر فرکالف 
وضات عقل مفراو بر . قدرت و نزاع  بر سر آن هستندنتیجه روابط  که قراردادهایی

مردم با  آن بر اساسضمنی پا بند قراردادهایی هستند که طور سلیمی تاکید دارد که به 
مفروضات، همان این . نیستند آگاه زبانی دارند و عموماً از وجودشانتعامل  یکدیگر

 بهنوین، ع جوامدر  قدرتاعمال . داردنیز با قدرت نزدیکی  رابطهکه  ایدئولوژي است
ولوژیک زبان رکردهاي ایدئکاویژه از طریق ه طریق ایدئولوژي و باز  روزافزونی طور

 CDAدر  پیشگام محقق فرکالف ).43: 1386غیاثیان، و زاده آقاگل(گیردصورت می
رکالف فکه گونه همان. پردازدهاي اجتماعی و قدرت میباشد که به بررسی تئوريمی
 بنابراین . باشدمی ابزاري براي بررسی و فهم شکل و محتواي گفتمان CDAگوید، می

CDA چون تسلط، چنین واضح و روشن همساختاري مبهم و هم روابط حلیلت با اًاساس
در زبان نمایش داده  که این شرایط به نحوي .کنترل در ارتباط است تبعیض، قدرت و

ی علّ تاثیر توانندمی که چرا .باشندمیCDA مهم براي  بسیارمنابع  متون یکی از. شودمی
 داشته و حتی مادي اعمال، روابط اجتماعی و جهان..) . ها وباورها، دیدگاه(بر مردم 

 ماهیتها از طریق نآاز یک طرف فرایندهاي تولید متن و تفسیر . ها را تغییر بدهندآن
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 دهد وشکل می را یگر فرایند تولید، متنطرف د گیرد و ازاجتماعی شکل می عمل
  .)Hill, 2009(گذاردیر میمتن تاث موجود در هايد واژهعالئم و کلی فرایند تفسیري بر

CDA  فتمان گاجتماعی و  عملبعدي است که به بررسی متن،  3یک چهارچوب
    ).Leitch & Davenport, 2005(پردازدمی

کار  به CDAکه در اي خود، براي روشیگرایش چند رشتهایک نیز، بر اساسوند
وندایک بر این . زیندگرا بر می 1اجتماعی - گفتمان شناختی یرد، برچسب تحلیلگمی

ها همیشه به اجتماعی رابطه مستقیمی وجود ندارد و آن باور است که بین ساختارهاي
از این رو، او مثلث . شوندتبط میواسطه شناخت فردي و اجتماعی به یکدیگر مر

وندایک، گفتمان در مفهوم در مثلث  .کندمی را عرضه» معه ـ شناخت ـ گفتمانجا«
اري، گفتاري، متن نوشت هايتعامل شودکه شاملیدادي ارتباطی اطالق میروبهگسترده 

زاده و آقاگل(استشناختیهاي نشانهداللت سایرحرکات دست و صورت، تصاویر و 
- شناخت خلق نقش چشمگیر دریک  وندایک، ایدئولوژيدر مثلث ). 1386، غیاثیان

. کندها یا نهادها بازي مینهاي اجتماعی، سازماپذیرش گروهمورد تماعی هاي اج
شامل هم ه ک، (Khajeh & Khanmohammad: 28)است شناختی بعدایدئولوژي داراي 

ها، دانش، افکار، باورها، قضاوت ،)39 :همان(اجتماعیشناخت شناخت فردي و هم
  شامل  کهاست بعد اجتماعی چنین داراي یک هم. باشدمیها و ادراکات ارزش
  باشدمی کنشهاي و گروه) و اساتیدنگاران مانند روزنامه(اجتماعی  هايگروه

).(Khajeh & Khanmohammad: 28  عیتی و رو و موق در رو هايهم تعاملجامعه
سیاسی، اجتماعی، جهانی که براساس کالن اي ساختاره خرد محلی و همساختارهاي 

ها، نهادها، شود جنبشمی تعریف )نابرابري وسلطه چون ( گروه و روابط گروهی
جوامع و تر انتزاعی هايسیاسی، و ویژگیهاي ها، فرایندهاي اجتماعی، نظامسازمان
کارآمد باید درك درستی  CDAباور وندایک،  به). همان(گیردها را در بر میفرهنگ

بردارنده  قدرت دربه عقیده وندایک . باشدداشته اجتماعی سلطه قدرت و  ماهیت از
کنترل کناردر. هاگروهاعضاي دیگر  اعضاي یک گروه رويکنترل کنترل است، یعنی 

                                                           
1- Sociocognitive 
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شناختی قدرتؤثرتر یعنی نوین و مآمیز، قدرت خشونت اعمالکرد افراد از طریق عمل
برعقاید  در گفتمان،  3یا اجماع 2، کتمان1کارگیري راهکارهاي اقناع هکه با بقرار دارد 

  ).40-41 :همان(کندمیرا باز تولید  در گفتمانو سلطه گذارد میتاثیر دیگران  افکارو 
کرد رویاست  گفتمان، معتقد بهشناختی و تاریخی جامعه روث وداك، بارویکردي

را شکلی از کردار اجتماعی در ) گفتاري نوشتاري وزبان (گفتمان، گفتمان  تاریخی به
یک این معنا است که عنوان یک کردار اجتماعی، به ن به گفتما توصیف. گیردنظر می
آن   کهاجتماعی  ها، نهادها و ساختارهايگفتمان ویژه و موقعیتدیالکتیکی بینرابطه 
گرفته است و         ها شکلآنوسیلهه یعنی گفتمان ب. کند وجود داردبندي میخوانرا است

آن، . اجتماعی است نظر اجتماعی، سازنده شرایط گفتمان از .دهدها نیز شکل میآن به
اجتماعی و روابط بین مردم و هاي دانش و هویتهاي ها، موضوعمتشکل از موقعیت

ز تولید وضع موجود که به حفظ و بانظر از این گفتمان هم . استمردم  هايگروه
ظر ن از این. ستاآن تاثیر دارد، سازنده بر دگرگونی کند و هم اجتماعی کمک می

  .(Wodak, 2005:  9)باشدگفتمان داراي اهمیت تاریخی می
بخشی به آگاهی تمایل بهانتقادي ایدئولوژي، نظریه  ی ازمفاهیم متفاوتبا وجود 

و  زادهآقاگل(اندخورده خود فریب فع و نیازهايمنا در خصوصافرادي دارد که 
فظ و حعنوان ابزار مهمی جهت  به CDA ایدئولوژي براي ).47 :1386 غیاثیان،

هایی شیوهبه اي ویژه عالقه CDA. شودمیکاربرده ه بقدرت نابرابر  روابط نگهداري
 کار هب اجتماعی گوناگونرا در نهادهاي  غیرمستقیم ایدئولوژيصورت به دارد که 

ق رمزگشایی ایدئولوژي ها از طری، رازگشایی از گفتمانCDAاز اهداف  یکی. بردمی
   .(Wodak, 2005: 10)است

ن نوع گفتمان سه سطح براي ای، CDAرویکرد مطرح شده در رابطه با سهبه  با توجه
سطح  در این: سطح توصیف: باشدتشخیص می تحقیق کیفی قابلیک روش عنوان به 

حو، ساخت شناسی، نشناختی اعم از آواشناسی، واجهاي زبانشخصهاساس م متن بر

                                                           
1- Persuasion 
2- Dissimulation 
3- Herman 
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اسی، مورد توصیف و تحلیل واقع شنکاربردشناسی و تا حدودي و معنی واژه یا صرف
که در سطح توصیف بیان شده با  چه آن يمبناتن برمتفسیر به : 1سطح تفسیر .شودمی
 متنی کاربردشناسی و عوامل بینا ن بافت موقعیت و مفاهیم و راهبردهاينظرگرفتدر 
از میان امکانات مجاز متنی توضیح چرایی تولید چنین به  :2ینسطح تبی .پردازدمی

 گفتمان،شناختی، تاریخی، جامعه ید متن درارتباط با عواملزبان براي تول درآن موجود
 زاده،آقاگل(پردازدرهنگی ـ اجتماعی میقدرت و قراردادها و دانش ف ایدئولوژي و

1386 :19.(  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  CDAوح سه گانه تحلیل در سط ):1( شکل شماره
)Hill, 2009(  

آن  گاه زبان در، که جايCDAرویکردهاي مطرح شده در باب  چنین با توجه بههم 
-نه فقط افراد بلکه نهادها وگروه .اجتماعی استپدیده  یک زبان: است باالییجایگاه 

-می سیستماتیک بیانشیوه  ها در زبان بهاي دارند و ارزشهاي اجتماعی نیز معانی ویژه

نندگان و شنوندگان در خوا ،باشندمیدر ارتباط  زبان وابسته احدهايمتون و و. شوند
علوم و زبان نهادها وجود هایی در زبان همگونی و نیستند منفعل دریافت متن

                                                           
1- Interpretation 
2- Explanation 

  عمل اجتماعی

 گفتمان

 متن
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که  یابی به اهدافی استدنبال دستبه  CDAاین اساس، بر  .Wodak, 2002: 15)(دارد
  : از دعبارتن

اجتماعی و ساختارهاي گفتمان، کردارهاي  هايرویه آشکار بین روابط ساخت 
 سیاسیو مسائل اجتماعی  مشکالت روي تمرکز (Sheyolislami, 2004).استاجتماعی 

(Van Dijk, 1998) . زبان و قدرت میان رابطهبررسیWodak, 2002: 6)(  .نابرابريتغییر-

بررسی کردار وسیله  در جامعه، بهسی دموکراها و فقدان بیدادگريها، عدلتیها، بی
 ,Bhatia, Flowedew(اجتماعی هايکنشگفتمان و انتقادي  از طریق تحلیلاجتماعی 

Jones(. که،  اینامر  نهایتCDAشکلی از کردار ه بیند، کمی عنوان گفتمان ، زبان را به
، در 1اجتماعیتولید و باز تولید واقعیت در  تمانگفروي نقش آن . استاجتماعی 

ه طور چ که ایناجتماعی و بنابراین مطالعه هاي هویتروابط و  3و تاویل 2تحمیل
  .(Koosha & Shams, 2005: 10)اجتماعی، تاثیر دارد و تغییر 4پیوستگیگفتمان بر 

 خوانندگان اداره استفاده شده براي کنترل و هايها و توصیف ویژگیمتن تحلیل
)Rahimi & Amalsaleh, 2008: 118 (.  

 CDA براي  آن از رود ومی کار تمان بهفگ موجود در فهم روابط و توان منظور به
 شودمی استفاده دولتی سیاسی اسناد ژهوی هب و خبري، تبلیغات هايرسانه تجزیه وتحلیل

)Hill, 2009(.  
اجراي این روش تحقیق کیفی د مراحل زیر را در بای CDAمحقق براي انجام 

  :رعایت نماید
شکل  قبالً بهمکتوب در آورد، البته اگر  صورتبه تحلیل  محقق باید متن را براي 

هاي شبکهیابی به راهی براي دستنزله مآزاد معانی به تداعی. است مکتوب نبوده
گذاري متن یا اید با عالمتحققان بم .یادداشت کردها را آنکه بایدفرهنگی است 

شکل سیستماتیکی موضوع را  به  اسم، وسیله اي از آن، معموالً بهبخش گزینش شده
که جاي اینکار باید به براي این. کردن حفظ متباید فاصله خود را از . دي کنندنبآیتم

                                                           
1- Social reality 
2- Enforcing 
3- Transforming 
4- Continuity
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باید . بیاوریمحساب  مطالعه بهرا هدف  خود آنموضوع تحقیق بدانیم » راجع به«را متن
اي نقشی را که در هها، موقعیتها، خصیصهشخصیت» هاسوژه«کل سیستماتیکی ش به

را » هاسوژه«باید حقوق و وظایف از پیش مفروض . اند بازسازي کردمشخص شده متن
قالب الگوهایی  نقشه شبکه روابط را در .بازسازي کرد ،اندکه در متن مشخص شده

را در  هاآنطریق  توان به اینمی هستند و» گفتمان«این الگوهاي زبانی . کرد ترسیم
 ). 36: 1387 فلیک،(قدرت و نهادها قرار داد ارتباط با ایدئولوژي، 

را  CDAهاي هاي خاص خود را دارد که محدودیتسرانجام، هر روشی محدودیت
  : رت زیر بیان داشتصوتوان بهنیز می

ادبیات این گفتمان عمدتاً در درباره نحوه اجراي تحلیل شناختیپیشنهادهاي روش
تایج تجربی، غالب ادعاهاي نظري و ن. اندشکل ضمنی و غیر دقیق مطرح شدهبه حوزه 

  ).363 :همان(دهندحاضر تشکیل می حوزه را تا زماننایدر  آثار منتشر شده
 CDA دروغ است، تبلیغاتی بیش  مداران کامالًسیاست آیا ادعايکه با این رابطه در

حرفی  و نیمه راست هستند و  نیمه دروغ ،باشد، ادعاهانیست، مفاهیم پوچ و ظالمانه می
تواند بدون توجه به مسائل واقعی ما را در هنوزمی  CDAکهینا اًنهایت. براي گفتن ندارد

-دسته براي تالش اما. بکنند یاري ،یا نه ژي هستندوها ایدئولگفتمان آیا که تعیین این

سیاسی و اجتماعی  انتقادات کمک حقیقی بهي اهواقعی و سوال موضوعاتبندي 
ولی با این  ).Jones, 2007: 365(دارد ارتجاعی تحال  CDAو در بوده فایده بی  تقریباً
ین معانی نهفته در کردارها و جا که بر نقش زبان در تفسیر و تبی آن، از CDAحال 
 ، به بررسی CDAتکیه بر توان با اي دارد و از طرفی میي اجتماعی تاکید ویژههاکنش

ه و یا با دشواري ها یا ممکن نبودلی پرداخت، که از طریق سایر شیوهکنکاش مسائو 
تحقیق مؤثرمورد وش ریک عنوان  تواند بهشیوه می و لذا این. باشدزیادي همراه می

  . دست دهد قابل اطمینانی بهج نتایاستفاده قرار گیرد که 

 بنديجمع

تحقیق روش عنوان  به CDAگفتمان انتقادي یا  تحلیلمعرفی حاضر، با هدف  مقاله
گفتار و معنی تحلیل و تفسیر گفتمان به طور کلی، تحلیل به. استکیفی نگاشته شده 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 1388چهارم، پائیز  شماره ،اولال س  -شناسی جامعه

 

24

هاي مالت و متنالي جدن به عمق و معناي نهفته در البهکردار اجتماعی و پی بر
نویسندگان و تعیین رابطه بین خواننده و نویسنده به خصوص در زمینه قدرت و سیاست 

در تحلیل متون و سخنان  ثريؤعنوان عامل م در این میان، به نقش زبان به. می باشد
اجتماعی، بسیاري از بسترهاي  زبان درگفتمان، با کاربرد شود، چرا که تحلیل تاکید می

ی عنوان یکبه  ، نیزCDA. وکار دارداجتماعی سر  هايها و کنشوص در تعاملخص به
سیاسی،  اجتماعی، قدرتهاي نابرابريبررسی  کیفی، جهتتحقیق  هاياز روش

مطرح کرد اساسی رویسه . باشدکاربرد می قابل... اجتماعی و ات تغییر استثمار و سلطه،
به : است مطرح شده CDAارتباط با هم در نزدیک به ز از زوایاي متفاوت ولی شده نی
ن چنین واضح و روشساختاري مبهم و هم ، با تحلیل روابطCDAفرکالف، عقیده 

این باور است که بررسی یک  فرکالف بر. باشدچون تبعیض و قدرت در ارتباط می
تن بررسی م. مواقعه اجتماعی پیچیده نیاز به این داردکه به تمامی ابعاد آن توجه کنی

مطلب است که  گفتمانی شامل فهم اینفعالیت. باشدمی آنشامل تحلیل فرم و محتوي
هاي تولید توجه به فرایند«. کنندمی تولید و تفسیر متون را چگونه کنندگانمشارکت

متن  هکرد کین مورد فکرا توان بهمتن می تر بهبا نگاهی وسیع »توزیع و مصرف ،متن 
که  بدانیم کند تاکمک می ما نگرش به این نوع. شودشده و مصرف می تولید چگونه

ساختار  اجتماعی به عمل. گیرندو مورد استفاده قرار می چگونه متون فهمیده شده
یات مربوط متون جزئ تحلیل. پردازدمی خت نهادي و ساخت وسیع اجتماعیشرایط، سا

هاي متعدي درمتن چگونه از استعاره، سبک و نمونه کهو این دهدمی گفتمان را ارائه به
  )2شکل شماره (شوداستفاده می

اجتماعی  و تاثیر آن بر روابط  بررسی ماهیت قدرتبه  CDAبه باور وندایک نیز، 
- هم .شودکنترل محسوب میعنوان عامل عبارتی، از نظر وي قدرت به د بهپردازمی

هاي ها، کنشنظیر روابط و تعاملاعاتی موض CDAاز چنین از نظر وداك، با استفاده 
تواند مورد بررسی قرارگیرد، هاي اجتماعی میتماعی، دانش و فهم، فرهنگ و گروهاج
با توجه به موارد یاد . باشدخود عامل ایجاد شرایط اجتماعی میگفتمان،  عبارتیبه 

اجتماعی آن  قیقاتتحعنوان یک روش در  به، CDAتوان نتیجه گرفت که می شده،
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بر جهت بررسی رابطه بین زبان و قدرت با تاکید ري در ثؤم هايهم از نوع کیفی، گام
- يچون نابرابرچنین، مسائلیگفتارهاي اجتماعی، همنقش زبان و اهمیت آن در تفسیر 

- رسانههايی، مطالعه و تفسیرمتون، پیامدموکراس یابی بهدستهاي اجتماعی، شیوههاي 

  .  داردانتقادي به این امور دارد،  برمی، فرهنگ و سیاست که نگاهی ها
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  CDAمدل گفتمانی تغییر استراتژي و پیوند آن با سطوح سه گانه تحلیل در ): 2(شکل شماره 
)Hill, 2009(  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ساختار تولید متن و گفتاردر گفتمان سازمانی): 3(شکل شماره 

  گفتار/متن
  کنندرات حقیقی گفتمان تولید میاعضاي سازمان متن و گفتار را در پاسخ به تاثی

شوند متن و گفتار در حمایت از یک استراتژي تغییر تولید می: آمیزهاي تحکمروایت -
  ).نتیجه مورد پذیرش(وسیله اعضاي سازمان  شوند بهو بازتولید می

هـاي  وسیله اعضاي سازمان با استفاده از اسـتراتژي متن و گفتار به: هاي آهنینروایت -
کنـد ویـا بـه صـورت     آمیز را تعـدیل مـی  هاي تحکمیابد و روایتوسعه میبالغتی ت

  ).مقاومت پنهان(کند جویی میها ستیزهپوشیده با آن
هاي متن و گفتار به وسیله اعضاي سازمان تولید شده و روایت: هاي معکوسروایت -

  ).مقاومت آشکار(کشد آمیز را به چالش میتحکم
 

  معانی
هاي دانش و نیز در توانند در تولید بدنهها در بیرون از سازمان وجود دارند، اما میگفتمان

 .ها حمایت بکنندهاي واقعیت درون سازمان، به کار گرفته شده و از آنسیستم

  نحقیقت و تاثیرا ت آ
  : تبدیل گفتمان خارجی به گفتمان درونی جهت تغییر استراتژیک در توسعه  سازمانی منوط به شرایط زیر است

  .امکاناتی براي بودن در سازمان و فعالیت، تنظیم شده باشد -
  .آلهاي ایدههاي مطیع و زیردست تعدیل یافته یا جدید با هویتساختن موقعیت -
طیع، وابسته به کنشگرانی اسـت کـه بیـرون از سـازمان     هاي مبه وجود آوردن این موقعیت -

 .گیردقرار دارند و تقویت معیارها به وسیله هدایت کارآمد صورت می
 :شوندهاي مشخص درگیر نمیهاي فروتر با شیوهکنشگران با موقعیت

هاي جدید و هـدایت در  شوند و از طریق وضع هویتهاي از پیش موجود، طرد میهویت -
  .شوندهاي جدید بر اساس گفتمان جدید، جایگزین میویهجهت تثبیت ر

شـوند  هاي از پیش موجود ادغام مـی هاي جدید با هویتهویت: تصاحب یا مقاومت پنهان -
هـاي  آورند و به سـمت تعـدیل رویـه   ویک شکل و فرم ترکیبی و مختلطی را به وجود می

  .با گفتمان جدید دارنداي سازي مغرضانهها، همشوند که این رویهموجود رهبري می
شـوند و بـه   هاي فرعی وضع مـی شوند و هویتهاي جدید طرد میهویت: مقاومت آشکار -

شـوند کـه مطـابق بـا     هاي جدیدي رهبـري و هـدایت مـی   هاي غیرقابل تغییر یا رویهرویه
  .گفتمان جدید نیستند
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