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 چکيده
در زبان شناسی است و هدف اصلی و عمده آن ایجاد روشی بدیل و نو  ریشه اصلی تحلیل گفتمان

یا گفتار بیان شده در رسانه های دیداری وشنیداری  برای مطالعه و بررسی گفتار در متون مختلف و

می باشد.بنابراین می توان تحلیل گفتمان را نوعی کشف معانی از متون و یا گفتار قلمداد نمود که 

می تواند جنبه های مختلفی از جمله سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، علمی و  این متون و گفتار

اقتصادی داشته باشد . بنابراین تحلیل گفتمان جزء روش های تحقیق کیفی می باشد و انجام تحقیقات 

کیفی نسبت به تخقیقات کمی ، پیچیده تر و نیازمند لحاظ نمودن مالحظات خاص خود را دارد و از 

گی های خاص می باشد ، چرا که در تحلیل گفتمان محقق  گفتمان نیز دارای پیچیدهطرفی تحلیل 

بایستی عالوه بر تسلط کامل بر متن یا گفتار مورد تحلیل ، شناخت کاملی از شخصیت ، نگرش  و 

دیدگاههای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی  گوینده متن یا گفتار را داشته باشد. زمانی که 

ا متن جنبه سیاسی دارد، مشکالت دو چندان می شود ، زیرا محقق بایستی جناح سیاسی گفتار ی

گوینده متن یا گفتار را نیز لحاظ نماید. از طرفی خواسته یا ناخواسته تحلیل محقق از متون سیاسی 

تحت تاثیر جنبه های مختلف شخصیتی ، رفتاری  و حتی جناح سیاسی او  قرار می گیرد بنابراین 

اد نمودن به نتایج حاصل از اینگونه  تحقیقات نمی تواند اطمینان صد در صدی بوجود آورد ، لذا استن

 باور و پذیرش نتایج حاصله برای برخی افراد به سادگی صورت نمی گیرد.

این مقاله در صدد است ضمن معرفی تحلیل گفتمان با رویکرد سیاسی ، مشکالت  ، معضالت ، 

مختلف در این حوزه از روش تحقیق را مورد بررسی قرار دهد و با استفاده محدودیت ها و نگرش های 

از روش تحلیل گفتمان انتقادی نشان دهد که چگونه برخی محققان به شکل جانبدارانه ، گفتار و یا 

 متون سیاسی را تحلیل و باز نمایی می کنند.

 سیاسی ، پژوهش کیفیتحلیل گفتمان ، تحلیل گفتمان انتقادی ، گفتمان  :يديکل واژگان
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 2 احمد اکبري ، 1محمدرضا دهقانی
 نیشابور ، ایرانواحد نیشابور، مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسالمی ایران ، گروه دانشجوی دکتری  1
 استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسالمی ایران ، واحد بردسکن، بردسکن ، ایران 2
 

 نویسنده مسئول:نام 
 محمدرضا دهقانی

 

 تحليل گفتمان با رویکرد بر گفتمان سياسی
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 مقدمه
در علوم اجتماعی تبدیل شده است ریشه در جنبش انتقادی ادبیات ، زبانشناسی)نشانه   که امروزه به گرایشی بین رشته ای 1تحلیل گفتمان

گفتمان فراتر از تحلیل متن یا شناسی( تاویل گرایی ، هرمنوتیك گادامر و تبار شناسی و دیرینه شناسی میشل فوکو دارد.بنیان های فکری تحلیل 

از نوشتار یا تحلیل گفتار است. گفتمان مجموعه ای از گزاره هایی است که یك مفهوم کلی را در بر می گیرد. همچنین در تحلیل گفتمان فراتر 

 ث می شود.دیدگاه هارولد السول درباره تحلیل فرستنده ، تحلیل پیام ، تحلیل وسیله و تحلیل گیرنده )به طور مجزا( بح

صحبت  ، فتمان ها، گ (نظر میشل فوکو )بنیانگذار تحلیل گفتمانبا مطالعه ی متون ومقاالت مختلف می توان اینگونه نتیجه گرفت که از 

تمان هان می کنند. گفو در فرایند این سازندگی مداخله خود را پن استبلکه سازنده موضوعات  نمی باشددرباره موضوعات و تعیین هویت موضوعات 

 .صحبت می کند) قدرت مشروع (روشن می سازد چه کسی در چه زمانی و با چه آمریتی 

بین رشته ای  که در زبان فارسی به سخن کاوی، تحلیل کالم و تحلیل گفتار نیز ترجمه شده است ، یك گرایش مطالعاتی تحلیل گفتمان

یکی از روش  به عنوان بصورت سریع. این گرایش به دلیل بین رشته ای بودن ه است ظهور کرد مختلفتحوالت معرفتی در علوم  بعلتاست که 

ریت و حتی علوم ، مدی زبان شناسی انتقادی ، ، اقتصادی در حوزه های مختلف علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ارتباطاتمعتب و مفید های کیفی 

 .قرار گرفت پایه وریاضی 

 الزم و ضروریگسترش فهمی از گفتمان سیاسی انجام تحلیل درونی در مفهوم دقیق متنی ، بر اساس عقیده اکثر محققین این حوزه برای

 می باشد و برای تحلیل گفتمان سیاسی ارتباطی بایستی بر دو امر رویدادهای ارتباطی و نظم گفتمان تاکید نمود.

اشد. گفتمان رسانه های سمعی بصری معاصر می بهدف اصلی مقاله حاضر مروری برتحلیل گفتمان با رویکرد گفتمان سیاسی در جراید و 

باشد. لذا واضح و  سیاسی بطور مداوم و با توجه به روند تحوالت گسترده در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در حال تغییر و نوسان می

ی توان تحلیل مدی قرار می گیرد ، ولی روشن است که تحلیل گفتمان با رویکرد بر گفتمان سیاسی در چارچوب خاصی از تحلیل گفتمان انتقا

روری گذرا بر تحلیل مگفتمان سیاسی را بعنوان یك زیر شاخه تحلیل گفتمان سیاسی ولی مجزا از آن قلمداد نمود . در نتیجه در این مقاله ضمن 

شنه موضوع به بیان نگرش ادامه ضمن بیان پی گفتمان و ارائه تاریجچه ای از آن ، بیان مختصری در باب تحلیل گفتمان انتقادی ارائه می شود و در

 ها ، معضالت ، برداشت ها ، موانع و ... در باب تحلیل گفتمان سیاسی بعندان یك روش تحلیل گفتمان پرداخته می شود.

 

 مفاهيم و تعاریف  -1
  ( گفتمان  1-1

وعظ و خطابه » ، «سخن » ،« گفتار » جمله می توان به در زبان فارسی، معادل های گوناگون ذکر شده است که از« گفتمان » برای مفهوم 

 اشاره کرد.« مقال » ،« 

« حرکت در عمل »  مفهوم گفتمان، به معنی تجلی زبان در گفتار و نوشتار به کار برده می شود؛ اما در بیان کالسیك بر زبان به عنوان

ه و در زمان ها و مکان یل دهنده ی ساختار زبان هستند، ثابت و پایدار نبودهمواره تأکید شده است . بدین طریق، کلمات و مفاهیم که اجزای تشک

پذیر بوده است. با این دید، های متفاوت، ارتباطات آ نها دگرگون شده و معانی مختلفی را بیان می کنند؛ از این رو، ساختار زبان نیز همواره تغییر

ای غیرکالمی و کلیه ی هدانست و آن را در عالیم و کنش « مات و عبارات لورای جمله و ک نمایانگر تبیین زبان در»می توان گفتمان را به عنوان 

 [.19]ارتباطات میان افراد، جست وجو کرد

 

 ( تحليل گفتمان 2-1

ی زبانی، محیط بالفصل واحدها )چگونگی تبلور و شکل گیری معنا و پیام واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل درون زبانی »تحلیل گفتمان  

 [.26] «بررسی می کند. ( زمینه ی اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی) زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی( و عوامل برون زبانی

« ت.ر از جمله استحلیل گفتمان و متن، به شاخه ای از زبان شناسی جدید اطالق می شود که هدف آن توصیف کالم پیوسته معنی دار باالت

[1.] 

                                                           
1 - Discourse Analysis  
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های گوناگون های مختلف با روشطور کلی شامل تنوع رویکردها و دیدگاهتحلیل گفتمان یك اصطالح برای مطالعه قسمت اعظم زبان است. به

ی اجتماعی هاها برای بررسی زبان و کاربرد زبان در زمینهها و تئوریای از روشکند تحلیل گفتمان مجموعهزیادی است. و در جایی دیگر اضافه می

 [.38است ]

اجتماعی. در  -تحلیل گفتمان عبارت است از تعبیه ساز و کار مناسب و اعمال آن در کشف و تبیین ارتباط گفته )یا متن( کارکردهای فکری

 [.34اجتماعی و ساختارهای گفتمانی است] –عمل تحلیل گفتمان در صدد کشف و تبیین ارتباط بین ساختار دیدگاه های فکری 

 

 ( تحليل گفتمان انتقادي3-1

این گرایش در مدتی نزدیك به دو دهه از زبان شناسی اجتماعی و انتقاد ی به همت متفکرانی چون میشل فوکو،ژاک دریدا،میشل پشو و 

که تحلیل گفتمان را  یمتفکران دیگر متفکران برجسته مغرب زمین وارد مطالعات فرهنگی،اجتماعی و سیاسی شد و شکل انتقادی به خود گرفت. 

بسط و گسترش دادند، خود وامدار مکتب انتقادی فرانکفورت،  CDA ( یاcritical discourse analysisبیشتر در قالب تحلیل انتقادی گفتمان )

به ابعاد گفتمانی  اساساً  CDA مارکسیستهای جدید، به ویژه گرامشی و پیروانش، ساختارگرایانی چون آلتوسر و محققان مکتب فمنیسم بودند.

سیاسی( نامید. کالً  -سوءاستفاده از قدرت برای سلطه و بی عدالتی و نابرابری ناشی ازآن میپردازد که آنرا نیز می توان )گفتمان کاوی اجتماعی

CDA .یك کار سیاسی است 

فسیر متن، به این سؤال پاسخ می دهد که را به سطح تفسیر و تبیین می رساند و ضمن توصیف و ت تحلیل گفتمان،  تحلیل گفتمان انتقادی

 چرا از میان گزینه های ممکن زبانی، باید این متن را انتخاب کرد؟ و طی یك واقعه ی مشخص ، چرا اشخاص از عبارات خاصی استفاده می کنند

است بنگاه ها و مراکزی که این مجموعه را  ؟ تحلیل گفتمان زبانی و دستوری انتقادی، این چراها را کم تر به نویسنده مربوط می کند؛ بلکه معتقد

ی، تاریخ، اداره می کنند و فرد هم جزئی از آن است، این متن را رقم می زنند. در اصل می گوید : تولید و فهم متن ، با عوامل بافت های کالن؛ یعن

نظری است که زبان را آینه ی شفافی می داند که مفاهیم ایدئولوژی، جامعه، فرهنگ و قدرت رابطه دارد. از سوی دیگر، نگاه انتقادی آن معطوف به 

قایق و اندیشه ها را منتقل می کند. تحلیل گفتمان انتقادی، بر این باور است که زبان برخالف این تعریف، مثل آینه یا شیشه ی ماتی است که ح

اریخ، جهان بینی، ارزش ها، مؤلفه های اجتماعی فرهنگی، را در بسیاری موارد تحریف می کند.تحلیل گفتمان انتقادی ، معتقد است که ردپای ت

 [.3]در جای جای زبان مشهود است

 

  ( تحليل گفتمان سياسی3-1

تحلیل گفتمان سیاسی نوعی تحلیل زبان شناختی سیاسی است که در آن به کارکردهای استراتژیك متن سیاسی و سطح زبان شناسی توجه 

 [.28سیاسی مرتبط ساختن هسته رفتار زبان شناختی به تفسیر ما از سیاست و رفتار سیاسی است]می شود. وظیفه اصلی تحلیل گفتمان 

 ( پژوهش کیفی5-1

 پژوهشگر و شوند، می گرفته کار به خودشان شکل طبیعی در ها پدیده مطالعه برای که شوند می هایی روش شامل کیفی های پژوهش

 پدیده پژوهشگر بررسی کیفیت هدف ها، پژوهش گونه این در . ندارد دست در مطالعه مورد موضوع زمینه ای در شده تعیین قبل از فرضیة هیچ

به  کیفی های پژوهش بنابراین، . شود می مربوط ... و مقدار چه چقدر، کجا، زمان ، چگونه، چه چه، به کیفیت واژه . کمیّت نه است مطالعه مورد

 [.31] پردازند می مطالعه، مورد های وموضوع چیزها های ویژگی و توضیحات استعارات، عالمات، تعاریف، مفاهیم، معانی،

 

 تاریخچه  -2

 ( تاریخچه  گفتمان 1-2

به  ،«discourse-us»و التین  «discours»فرانسوی  هرسد، از واژمیالدی می 14آن در برخی منابع به قرن  هکه سابق« گفتمان»واژه 

تعلل ورزیدن گرفته شده  و ی طفره رفتن، از سر باز کردنابه معن ؛«discourrer /discoursum» هگفتار و از واژ وگو، محاوره وی گفتامعن

 [.20]است

( زبان   Zellig Harris ) در مقاله یك زبان شناس معروف انگلیسی به نام زلیك هریس 1952این اصطالح برای نخستین بار در سال 

هریس، در  .در نشریه زبان به کار برد.« تحلیل گفتمان»ای با عنوان عنوان یك اصطالح در مقالهه گفتمان را بهشناس ساختارگرای آمریکایی، واژ
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تر معطوف کرد و آن را تحلیل گفتمان نامید. در این رویکرد از تحلیل گفتمان شناسی خود، توجه خود را به بررسی واحدهای بزرگهای زبانبررسی

زلیك هریس تحلیل گفتمان را صرفا شد. تر از جمله تعریف میان ساختارگرا معروف شد، گفتمان به مثابه زبان، بزرگکه بعدها به تحلیل گفتم

متن  نگاهی صورت گرایانه و ساختار گرایانه می داند. یعنی دیدگاهی که توجه به جمله شکل و صورت متن دارد و نه کارکردگرایانه که به کارکرد

 [.39]متمرکز استو واحدهای زبانی 

شد، ه کارگرفته میرا نیز وارد تحلیل گفتمان کردند و زبان را هنگامی که ب« بافت»میالدی، کارکردگرایان، مفهوم  70و  60های در دهه

 [.22د. ]شگفتمان نامیدند. بافت در تحلیل گفتمان کارکردگرا، شرایط زمانی و مکانی محدودی بود که زبان در آن به کار گرفته می 

 

 ( تاریخچه تحليل گفتمان2-2

ی بین رشته ای که در زبان فارسی به سخن کاوی، تحلیل کالم و تحلیل گفتار نیز ترجمه شده است ، یك گرایش مطالعات  تحلیل گفتمان

شته ای بودن به ن ردر پی تحوالت معرفتی در علوم اجتماعی و انسانی ظهور کرد. این گرایش به دلیل بی 70و  60است که در اواسط دهه های 

 .رار گرفتزودی به عنوان یکی از روش های کیفی در حوزه های مختلف علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ارتباطات و زبان شناسی انتقادی ق

 ردد. بخش اعظمگاصوالً تاریخچه تحلیل گفتمان به پیدایش مکتب فرانکفورت و مکتب بیرمنگام در مطالعات انتقادی ارتباط جمعی برمی 

ده توسط گروه ( است. کارهای انتقادی انجام ش1985تا  1978کارهای مربوط به تحلیل گفتمان، تحت تاثیر گرامر طبقه بندی شده هالیدی )

رد مطرح شدن منازعات صنعتی در رسانه ها و همچنین آثار التون و دیویس که نگرشی انتقادی به رسانه ( در مو1980 - 1976دانشگاه گالسکو )

ایه گذاری شد( که پ 1980طات داشتند، از آن جمله است. رویکرد انتقادی مطالعات فرهنگی مکتب بیرمنگام)که توسط هال و یارانش  در و ارتبا

چنین نظریات انتقادی به بحث و بررسی پیرامون زبان، مقال و تصویر پرداخته و جنبه تئوریك و ایدئولوژیك پیامهای رسانه را بررسی کرده و هم

 [.13]باشد به پیامهای ارتباطی مهمترین بنیان علمی و نظری پیدایش علم تحلیل گفتمان می هابرماس

 

 ( تاریخچه تحليل گفتمان انتقادي3-2
کردگرایانه، به تحلیل های رهیافت کاردر رفع محدودیت« زبان و کنترل»با انتشار کتاب « فاولر، هاج، کرس و ترو»میالدی  70در اواخر دهه 

ی،تحلیل گفتمان رفی رهیافت جدیدی به تحلیل گفتمان کوشیدند. آنان با وارد کردن مفهوم قدرت و ایدئولوژی در تحلیل گفتمانگفتمان و مع

سه رویکرد « رکالفون دایك، وداک و ف»گیری تحلیل گفتمان انتقادی، با اوج 90و  80های انتقادی را پایه گذاری کردند و در نهایت، در دهه

 [.20فتمان انتقادی را بنیان گذاردند]عمده در تحلیل گ

 

  2دیدگاه ها -3

اه ها را در سه در این بخش نگاهی گذرا به دیدگاه های مختلف صاحب نظران در حوزه گفتمان و تحلیل گفتمان خواهیم داشت . این دیدگ

 دسته بندی می شود . بخش دیدگاه های حوزه گفتمان ، حوزه تحلیل گفتمان و حوزه تحلیل گفتمان انتقادی بصورت ذیل

 

 ( دیدگاه هاي  گفتمان 1-3

 دیدگاه فوکو 

“ قتمعرفت و حقی گفتمان، قدرت،” وجود دارد.همچنین رابطه تعاملی و دیالکتیکی بین  contextو  textبه نظر فوکو رابطه تعاملی بین 

ده فاعل مسلط و وجود دارد.مهمترین دستاورد فوکو تحلیل روابط قدرت و معرفت است.از دید فوکو زبان عرصه ظهور روابط قدرت و تعیین کنن

که امری بیرون از که فرد در چه گفتمانی و چگونه ساخته می شود و سرانجام آن فاعل زیر سلطه به حساب می آید. در منطق فوکو سخن از آنست

ا گرفتار ساختار اجتماعی رگفتمان وجود ندارد.گفتمان امتزاج پیچیده ای از امور زبانی و غیر زبانی است. فوکو در بستر تبار شناسی، هر گفتمانی 

صدق )حقیقت( معرفی  ت العلل همه امور و خالق همه چیز از جمله انواع معرفت و مفهومبرآمده از قدرت می بیند و تحت تاثیر نیچه،قدرت را عل

 [.25] میکند. از دیدگاه او زبان و گفتمان نقش محوری در تبیین رابطه قدرت دارند.

 

                                                           
 . نوذری حسینعلی :، ترجمه دایان مك دانل  تالیف های گفتمانای بر نظریهمقدمه مطالب این بخش از کتاب - 2
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 ژان فرانسوا ليوتار گاهدید 

، رسیدن به مقصودی است و توفیق کنشگر در هر کنش  را به جای گفتمان به کار میبرد. به باور او، هدف هر کنش« بازیهای زبانی» او  

، گفتاری ، ترغیب مخاطب در انجام کاری است که مورد نظر کنشگر است. از دیدگاه لیوتار، دور بسته ارتباط میان قدرت با حقانیت و مشروعیت

 [.29]داند ت را دو روی سکه میبیانگر جوهر اصیل ارتباط میان زبان، کنش، عقل و مشروعیت است.او همچون فوکو دانش و قدر

 

 نظریه ربطی گفتمان 
ها تنها انعکاس دهنده فرایندهایی که در بخشهای دیگرجامعه  ارائه شده بدین معناست که گفتمان« مورفی» و« الکلو»این نظریه که بوسیله 

همه بخشهای جامعه را بهم ربط میدهند. این نظریه میگوید مانند افتصاد یا سیاست جریان دارند نیستند، بلکه گفتمانها عناصر و اقدامات مربوطه به 

و سلطه که گفتمانها یا نظام معانی خاص، اشکال خاصی از کردارها، هویتها و فعالیتهای را ممکن میسازند و بواسطه برخورد نیروها، عملکرد قدرت 

 [.29] اسی در چارچوب گفتمانها ست.تولید میشوند و تغییر میابند. در این دیدگاه معنای پدیده های اجتماعی و سی
 

 ( دیدگاه هاي تحليل گفتمان 2-3

 دیدگاه زبان شناسان 

 دو دیدگاه به این مبحث نگاه می کنند:زبان شناسان از 

دیدگاهی که تحلیل گفتمان را بررسی و تحلیل واحدهای بزرگتر از جمله تعریف می کند. این دیدگاه که به شکل و صورت متن توجه  -1

ند بنام دیدگاه ساختارگرا معروف است. در اینجا گفتمان واحد مشخصی از زبان تلقی میشود که بزرگتر از جمله است و تحلیل گفتمان، می ک

 تحلیل و بررسی این واحدهاست.

فتمان را نقطه دیدگاهی که تحلیل گفتمان را تمرکزخاص برچرایی و چگونگی استفاده از زبان میداند بسیاری از زبان شناسان تحلیل گ -2

را مطالعه  مقابل تحلیل متن دانسته اند آنها از. این دیدگاه چون به کارکرد متن توجه دارد، کارکردگرا نامیده میشود.در این دیدگاه تحلیل گفتمان

 [.29] جنبه های مختلف چگونگی استفاده از زبان می داند که بر روی کارکردهای واحدهای زبانی متمرکز است.

 

  زليک هریسدیدگاه 

نوشته بود، بکار برد. او دیدی صورتگرایانه  1952زلیك هریس در واقع اولین کسی بود که اصطالح تحلیل گفتمان را  در مقاله ایی که در سال 

باره گفتمان او معتقد است بحث در. از جمله به دست داد و تحلیل گفتمان را صرفاُ نگاهی صورتگرایانه و ساختارگرایانه به جمله و متن برشمرد

 دارای دو بعد است:

 بسط رویه ها و روشهای معمول در زبان شناسی توصیفی و کاربرد آنهاست در سطح فراجمله )متن( -1

 [.39] رابطه بین اطالعات زبانی و غیر زبانی مانند رابطه زبان با فرهنگ ، محیط و اجتماع. -2
 

 دیدگاه یول و براوان 

 گفتمان می گویند:یول و براون در تعریف تحلیل 

تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل زبان در کاربرد آن است، در این صورت نمی تواند منحصر به توصیف صورتهای زبانی مستقل از اهداف و 

 [.29]کارکردهایی باشد که این صورتها برای پرداختن به آنها در امور انسانی بوجود آمده اند. 

 

  شيفرین و استابزدیدگاه 

 استابز با تکیه بر گستره فرا جمله ایی تحلیل گفتمان آنرا چنین تعریف میکنند:شیفرین و 

تحلیل گفتمان می کوشد تا نظام و آرایش فراجمله ایی عناصر زبانی را مورد مطالعه قرار بدهد و بنابراین واحدهای زبانی نطیر تبادالت 

های اجتماعی به ویژه با تعامالت یا  اساس تحلیل گفتمان با کاربرد زبان در زمینه مکالمه ایی یا متون نوشتاری را مورد بررسی قرار میدهد. براین

 [.29] مکالمات میان گویندگان سرو کار دارد
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 دریدا ساختار شکنی گاهدید 

نهادها و جوامع  ، باورها ،سنتها، ،متون ،امور اشیا ( درپی آنست که نشان دهد،deconstructionشکنی)ارژاک دریدا با طرح اصطالح ساخت

دریدا را نمی توان یکبار و برای همیشه تعریف کرد. مفاهیم همواره تمایل به گذر کردن از مرزهایی دارند که در لحظه حاضر محدودشان کرده اند.

یده ودرک نشده نهفته معتقد است در پس هر معنای به ظاهر آشکار، شبکه ایی از انگاشتها،پیش انگاشتها و میانجی های نامرئی، ناگفته و نیندیش

ن تعلق است. او تاکید میکند که زبان ذاتاً پناهگاه پراکندگی ها و بی ثباتی های معنایی بیشماراست. به نظر او،هرچیزی در بافت معینی که به آ

 [.29] ابدی دارد معنا میگیرد و در متن و بافتی دیگر معنایی تازه می

 

 جامعه شناسان گاهدید 
اجتماعی، روابط، ساختارها، فرایندها و بسیاری -ن،تحلیل گفتمان بیانگر این نکته است که نهادها و سازمانهای سیاسیاز نظر جامعه شناسا

در مجموع از پدیده های مربوطه دیگر را در سطح تجلی عمل و بروز آن در گفتمان به مثابه کاربرد زبان،ارتباط و تعامل، مورد بررسی قرار میدهند. 

    [.29] ن عمدتاً ارائه یك روش، انگاره، مکتب یا نظریه گفتمانی استهدف تحلیل گفتما
 

 ( دیدگاه هاي تحليل گفتمان انتقادي3-3

 فوکو گاهدید 

تحلیل گفتمان انتقادی با نام میشل فوکوهمراه شده است. فوکو معتقد است گفتمانها تشکیل شده از عالمتند اما کارکردشان از کاربرد این 

کند.گفتمان امروزه  بیشتر است و همین ویژگی است که آنها را غیر قابل تقلیل به زبان، سخن وگفتار می ءنشان دادن و برگزیدن اشیاعالمات، برای 

ت بیانگر ویژگی ها و خصوصیات تاریخی چیزهای گفته شده و چیزهایی است که گفته نشده باقی میماند. گفتمانها نه تنها مربوط به چیزهایی اس

ند گفته یا درباره اش فکر شود، بلکه درباره این نیز هست که چه کسی؟ در چه زمانی؟ و با چه آمریتی می تواند صحبت کند؟ گفتمانها که می توا

در نظر فوکو گفتمانها همچنین  سیاسی)قدرت( است._مجسم کننده معنا و ارتباط اجتماعی است و شکل دهنده ذهنیت و نیز ارتباطات اجتماعی

ه به طور سیستماتیك موضوعاتی را شکل میدهند که خود سخن می گویند. گفتمانها در باره موضوعات صحبت نکرده هویت اعمالی است ک

 [.25] موضوعات را تعیین نمیکنند بلکه سازنده موضوعاتند و در فرایند این سازندگی مداخله خود را پنهان میکنن

 

 ون دایک گاهدید 

حوزه ایی که مرتبط با بررسی و تحلیل متون گفتاری و نوشتاری برای آشکارسازی منابع گفتمانی ون دایك تحلیل گفتمان انتقادی را، 

بافتهای قدرت، سلطه، نابرابری و جانبداری تعریف میکند. به عبارتی تحلیل گفتمان انتقادی چگونگی منابع گفتمانی حاکم و بازتولید شده را درون 

 [.33] تاریخی، سیاسی و اجتماعی بررسی میکند
 

 فرکالف گاهدید 

علی و مشخص میان )الف( رویه های   فرکالف نیز تحلیل گفتمان انتقادی را هدفی برای بررسی منظم و سیستماتیك اغلب روابط مبهم

تون که به گفتمانی، رویدیدهاو متون)ب( گستره ساختارهای فرهنگی و اجتماعی،روابط و فرایندها: برای تحقیق در چگونگی رویه ها، رویدادها و م

ه طور ایدئولوژیکی از طریق روابط قدرت و رقابت برای کسب قدرت بیشتر ناشی شده)ج( و کاوش در چگونگی ابهام در روابط میان گفتمان و جامع

  [.22] و عاملی برای تامین و حفظ قدرت و هژمونی تعریف میکند

 

 فرکالف و کولياراکی گاهدید 
کولیاراکی و فرکالف براین فرض هستند که بسیاری ازتغییرات لقتصادی و اجتماعی به عنوان بخشی ازطبیعت پذیرفته میشوند و در واقع 

ر محصول اعمال اتفاقی مردم در نظرر گرفته نمیشوند. بنا به گفته کولیاراکی و فرکالف ریشه تغییرات افتصادی و اجتماعی به مقدار زیادی د

می تواند با ارائه استداللهای نظری در مورد این دگرگونیها و ایجاد آگاهی در مورد  CDAبان و گفتمان نهفته است. بدین معنی که تغییرات ز

ایط اینکه این دگرگونیها چه هستند و چگونه بوجود آمده اند و در آینده ممکن است به چه صورتی درآیندو اینکه چه کسانی میتوانند در این شر

  [.22]د را بسازند، مفید باشندزندگی خو
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 اهداف تحليل گفتمان -4
پیش "در بحث اهداف تحلیل گفتمان بایستی این اهداف را با در نظر گرفتن پیش فرض های مطرح در مبحث تحلیل گفتمان بیان نمود. 

مکتب انتقادی ، مکتب واسازی ، روانکاوی مدرن فرضها و مفروضات تحلیل گفتمان که از برآیند قواعد تحلیل متن ، هرمنوتیك ، نشانه شناسی ، 

 و دیدگاه فوکو در دیرینه شناسی و تبار شناسی شکل گرفته ، عبارت است از:

متن یا گفتار واحد توسط انسانهای مختلف ، متفاوت نگریسته می شود . یعنی انسانهای مختلف از متن واحد برداشت یکسان و واحدی  -1

 تواند برای اشاره به مدلولی ظاهرا یکسان استفاده شود .ندارند . دالی متفاوت می 

 خواندن ) برداشت و تفسیر از متن ( همیشه نادرست خواندن ) برداشت نادرست از متن ( است . -2

 متن را بایستی به عنوان کل معنا دار نگریست و این معنا لزوما در خود متن نیست . -3

 د، متن ها بار ایدئولوژیك دارند .هیچ متن خنثی یا بی طرفی وجود ندار -4

 حقیقت همیشه در خطر است . درهر گفتمانی حقیقت نهفته است اما هیچ گفتمانی دارای تمامی حقیفت نیست . -5

متن نیز معنا دار است ، چون که نحو دارای معانی اجتماعی و ایدئولوژیك است و این معانی در جای خود به عواملی که Syntax نحوه -6

 وابسته اند . -نظیر : رمزها ، بافت ها ، مشارکت ها و تاریخ مختلف  -ها را می سازند دال 

نیز تاثیر می پذیرد . معنا و پیام یك  Context ناشی مس شود ، از بافت یا زمینه اجتماعی و فرهنگی Text معنا همانقدر که از متن -7

 متن در بین نوشته های آن متن قرار دارد .

 در شرایط و مقعیت خاصی تولید می شود . از این رو رنگ خالق خود را همیشه به خود دارد .هر متنی  -8

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

 [.8] "گفتمان سطوح و ابعاد متعدد دارد و یعنی نه یك سطح گفتمانی وجود دارد و نه یك نوع گفتمان-10

 پیش فرض های ذکر شده مهمترین اهداف تحلیل گفتمان عبارتست از :با توجه به 

 نشان دادن رابطه بین نویسنده ، متن و خواننده 

  جریان تولید گفتمان »روشن ساختن ساختار عمیق و پیچیده تولید متن یعنی» 

 افت موقعیتی ) عوامل اجتماعی ، فرهنگی نشان دادن تاثیر بافت متن ) واحدهای زبانی ، محیط بالفصل مربوطه و کل نظام زبانی ( و ب

 ، سیاسی ، تاریخی و شناختی ( بر روی گفتمان

 ) نشان دادن موقعیت و شرایط خاص تولید کننده گفتمان ) شرایط تولید گفتمان 

 نشان دادن بی ثباتی معنا؛ یعنی معنا همیشه در حال تغییر است ، هرگز کامل نیست و هیچ وقت بطور کامل درک نمی شود . 

  آشکار ساختن رابطه بین متن و ایدئولوژی . تحلیل گفتمان از بدو پیدایش همواره در صدد بوده است تا نشان دهد که هیچ متن یا گفتار

 .و نوشتاری بی طرف نیست بلکه به موقعیتی خاص وابسته است . این امرممکن است کامال ناآگاهانه و غیر عامدانه باشد

 ن است که تکنیك و روش جدیدی را در مطالعه متون ، رسانه ها ، فرهنگ ها ، علوم ، سیاست ، اجتماع هدف عمده تحلیل گفتمان ای

 [.8] "و ... بدست دهد . مبادی فکری این روش همان پیش فرضهای پسامدرن هستند

 

 فرآیند تحليل گفتمان سياسی -5

 فرآیند تحلیل گفتمان سیاسی یك فرآیند گام به گام چهار مرحله ای به شرح ذیل می باشد. 

 گام اول ( شناسایی فضاي تخاصم

اولین قدم برای تحلیل سیاسی در چارچوب این نظریه، شناسایی حد اقل دو گفتمان متخاصم است که با هم رابطه ای غیریت سازانه بر قرار 

هویت پیدا می کنند و نظام معنایی خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. وجود گفتمانی که مطلقاً « دشمن»کرده اند. گفتمان ها همواره به واسطه 

تنهایی بر جامعه ای حاکم باشد بر اساس این نظریه امکان پذیر نیست و هرگز نمی توان سیر تحول یك گفتمان یا نظام معنایی آن را مورد  به

بل بررسی قرار داد مگر آن که آن را در مقابل یك دشمن قرار داد. در حقیقت، برای بررسی ساختار نظام معنایی یك گفتمان باید آن را در مقا

تار نظام معنایی گفتمان رقیبش قرار داد و نقاط درگیری و تفاوت های معنایی را پیدا کرد؛ برای مثال بررسی چگونگی شکل گیری و تحول ساخ

لش در ایران تنها با قرار دادن آن در مقابله با گفتمان اصول گرا امکان پذیر است، زیرا آنچه این گفتمان را به چا 1370گفتمان اصالح طلب در دهه 
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می کشد و توسط آن به چالش طلبیده می شود گفتمان اصول گرا است. هویت و نظام معنایی گفتمان اصالح طلب به وجود اصول گرایان بستگی 

 [.18] داشته است و بالعکس

 

 تعيين زمان و مکانگام دوم ( 

گفتمان ها در زمان  .ی مورد نظر را نیز تعیین کردهمزمان با شناسایی گفتمان های متخاصم، باید مقطع زمانی و موقعیت مکانی گفتمان ها

ه زمانی، و مکان وجود دارند و برای بررسی آنها حتماً باید محدوده زمانی و موقعیت جغرافیایی آنها را مد نظر قرار داد؛ اما در خصوص تعیین دور

ها را بخواهیم تحلیل کنیم روش کار اندکی متفاوت خواهد بسته به این که چه گفتمان هایی را و چه مقطع زمانی از مناسبات میان آن گفتمان 

بود. در هر صورت تحلیلی از این دست از دو حالت خارج نیست: یك، بررسی یك دوره زمانی مشخص از تعامالت دو یا چند گفتمان؛ دو، بررسی 

 .مشخصی در گذشته چگونگی شکل گیری یك گفتمان و سیر تحول آن از زمان فعال شدنش تا زمان حال یا تا زمان

تحلیل تحوالت سیاسی، اجتماعی یك دوره تاریخی خاص باشد می توان با شناسایی نقاط مهم تاریخی، مفصل   اگر هدف از تحلیل گفتمان 

اندکی بندی گفتمان های مورد نظر را مشخص کرد و با هم مقایسه نمود؛ اما اگر هدف از تحلیل گفتمان، تبارشناسی یك گفتمان باشد روش کار 

 [.18]متفاوت خواهد بود

 

 گام سوم ( تحليل معانی 

در مرحله سوم از تحلیل گفتمان سیاسی بایست به واکاوی ، بررسی و تحلیل معنایی پرداخته شود . انجام این مرحله از فرآیند سیاسی  

 بیان نمود. مستلزم در نظر گرفتن و بررسی مالحضات خاص می باشد که این موارد را می توان به صورت زیر

 منازعات معنایی و تحوالت اجتماعیالف (  

گفتمان ها همواره در تالش برای حفظ  .بر اساس نظریه گفتمان، تمامی تحوالت اجتماعی حاصل منازعات معنایی میان گفتمان هاست 

از طریق استیالی معنایی بر ذهن سوژه می باشند. اهمیت معنا در نظریه گفتمان از آن روست که تنها « دیگری»و طرد معنای « خودی»معنای 

کار هاست که چهره قدرت طبیعی و مطابق با عقل سلیم جلوه می کند و به همین دلیل مورد مواخذه قرار نمی گیرد؛ از این رو سلطه معنایی بر اف

سر تصاحب افکار عمومی با هم در حال عمومی بهترین و مؤثرترین شیوه اعمال قدرت است. گفتمان ها همواره به واسطه سازوکارهای معنایی بر 

 .هستند معنایی رقابتند و بقیه تحوالت اجتماعی تابع منازعات

 معنا و متن در تحلیل گفتمانب ( 

تحلیل معنایی بدون تحلیل متن مسیر نامطمئن و لغزنده ای است که باعث افزایش ضریب خطای تحلیل گر می شود. در حقیقت، برای 

معنایی میان گفتمان ها ضرورتا باید به متونی مانند مطبوعات، کتاب ها و سخنرانی ها مراجعه کرد، مانند تحلیل گفتمان نقش نشان دادن منازعات 

متون تجلی بطور خالصه ،  گرا و تحلیل گفتمان انتقادی، چون ریشه در زبان شناسی دارند، دارای ابزارهای کار آمدی برای تحلیل متن هستند.

  .هستند و بدون تحلیل متن نمی توان این منازعات معنایی را به طور دقیق تحلیل کردمنازعات معنایی 

 متن، معنا، و کردارهای اجتماعیج ( 

همان طور که پیش از این گفته شد، تحلیل گفتمانی در چارچوب نظریه گفتمان الکال و موف تحلیل منازعات معنایی میان گفتمان های 

نایی در صورت های مختلفی در اجتماع نمود پیدا می کنند به گونه ای که همه کردارهای اجتماعی افراد و گروه متخاصم است. این منازعات مع

انی های سیاسی را در بر می گیرند. کردارهای اجتماعی را می توان از جهت به کارگیری زبان یا عدم آن به دو دسته تقسیم کرد: کردارهای گفتم

 [.18]رزبانیزبانی و کردارهای گفتمانی غی

 

 انسجام بخشيدن به تحليل هاي گفتمانیگام چهارم ( 

 در مرحله پایانی از فرآیند تحلیل گفتمان سیاسی بایستی به تحلیل های گفتمانی صورت گرفته انسجام بخشید که جهت این کار معموال از

 .روش کلی تحلیل برجسته سازی ها و حاشیه رانی ها استفاده شود

سازی و حاشیه رانی سازوکار مشترک حاکم بر کلیه کردارها و رفتارهای گفتمان های سیاسی است. متونی که در سطح در حقیقت برجسته 

ی جمله و باالتر از سطح جمله در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفتند نشان داد که در هر دو سطح، بخشی مورد تأکید قرار می گیرد و بخش دیگر

مثال معلوم و مجهول ساختن جمله، به ما این امکان را می دهد که یا فاعل را برجسته سازیم و مفعول را طرد کنیم  به حاشیه رانده می شود؛ برای
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در سطح باالتر از جمله نیز گزینش واژگانی باعث می شود تا متن در قالب دو  .و یا این که مفعول را برجسته کنیم و فاعل را طرد و حذف سازیم

   . است« دیگری»و قطب منفی همواره در پی حذف و طرد « خودی»یابد. قطب مثبت همواره در پی برجسته ساختن  قطب مثبت و منفی سامان

برجسته سازی و حاشیه رانی هم بر کردارهای زبانی و هم بر کردارهای غیرزبانی حاکمند و آنها را که در حد بطور خالصه می توان گفت که 

و به « خود»ن می دهند. از این رو با بررسی سازوکارهایی که گفتمان های متخاصم برای برجسته ساختن فاصل میان دو قطب مثبت و منفی ساما

 [.18] استفاده می نمایند می توان به تحلیل منسجمی از کلیه کارکردهای گفتمان ها رسید« دیگری»حاشیه راندن 

باید به شناسایی گفتمان  چهار مرحله ی می باشد که در مرحله اولبا توجه به مطالب ارائه شده فرآیند تحلیل گفتمان سیاسی یك فرآیند 

در  آن گفتمان است طرف دیگرهای متخاصم پرداخت، زیرا آنچه به یك گفتمان هویت می بخشد و باعث شکل گیری نظام معنایی آن می شود، 

رقیب را مشخص کرد. گفتمان ها در زمان و مکان حضور باید محدوده جغرافیایی و قلمرو زمانی بررسی منازعات میان گفتمان های مرحله دوم 

بررسی ی : یکمی گیردمورد بحث قرار  بخشدارند و دخالت دادن عامل زمان و مکان تا حدودی در روش کار تأثیر خواهد داشت. دو روش در این 

و همچنین چگونگی تحول آن تا زمان حال می تبارشناسانه یك گفتمان که به زمان فعال شدن یك گفتمان و ورود آن به نظم گفتمانی سیاسی 

که  در مرحله سوم بایستی به دنبال تحلیل معانی بود ، چرا  .بررسی تعامل دو گفتمان از پیش موجود در یك مقطع زمانی خاص و دیگری پردازد؛ 

وژه هاست؛ از این رو تحلیل متن ضروری ، زیرا تشکیل معنا بهترین سازوکار اعمال قدرت بر ذهن س تحلیل گفتمانی در حقیقت تحلیل معناست

 به تحلیل ها روش کلی تحلیل برجسته سازی ها و حاشیه رانی ها  با استفاده از تحلیل های گفتمانی بایستی  ،ا در مرحله چهارم نهایتو  است.

  . انسجام بخشید
 

 تفسير و تبين تحليل گفتمان سياسی -6

 اجتماعی، و فرهنگی تغییر تر وسیع فرایندهای داخل در مداوم، طور به که است شده درک"نظم گفتمانی " یك عنوان به سیاسی، گفتمان

 [.17ر می دهند ] قرا تأثیر تحت را هستند آنها با مرتبط اجتماعی که های حوزه سایر هم و ها رسانه خود فرایندها این که است تغییر حال در

 . است سیاست در بحران یك تغییر، این افراد، از بسیاری عقیده به .کند می دیگرتغییر ای مرحله به ای مرحله از گذر در معموالً سیاست

  است معاصر زندگیاجتماعی فشار تحت سیاسی، هستی که کنند می درک سان بدین را تغییر این ازمردم، برخی

اگر چه در اکثر مقاالت و متون تحلیل گفتمان  هدف اصلی ما در این مقاله تجزیه تحلیل و بیانی واضح از تحلیل گفتمان سیاسی بوده است ،

بر این باوریم  انتقادی را مترادف با تحلیل گفتمان سیاسی می انگارند و حتی برخی پا را فراتر نهاده و آن دو را یکسان می انگارند ، اما ما هرچند که

ترین شاخه تحلیلی مذکور می باشد اما می توان تحلیل گفتمان ، نه تنها تحلیل گفتمان سیاسی شاخه ای از تحلیل گفتمان انتقادی ، بلکه اصلی 

حلیل سیاسی را بعنوان شاخه ای از علم تحلیل محتوا  و مستقل از تحلیل گفتمان انتقادی لحاظ نمود. در این راه ما به دنبال تبیین و تجزیه ت

ر یافتن نظم گفتمان سیاسی و تمایالت ایجاد تغییرات در این رویکرد تحلیل گفتمانی خاص در حوزه سیاست می باشیم تا بتواند چگونگی ساختا

 حوزه را مشخص نماید.

 از آنجا که اکثر صاحب نظران این حوزه ارتباط بین قدرت و تحلیل گفتمان انتقادی را تنگاتنگ می انگارند و شالوده و اساس تحلیل گفتمان 

از سیاست نمی دانند و معتقدند که شاخه اصلی و بنیادی قدرت از سیاست نشات می  انتقادی را بر پایه قدرت می پندارند و قدرت را نیز سوای

که  گیرد ، لذا زمانی که صحبت از گفتمان انتقادی می شود آن را معادل قدرت و در نهایت سیاست می دانند. اگر چه ما نیز بر این امر واقفیم

اصمات و منازعات سیاسی متمرکز می باشد ولی این موضوع صددرصدی نمی باشد چرا درصد باالیی از انتقادات در جامعه کنونی بر مباحث ، متخ

که انتقادات اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و هنری در جهان امروز به شکل ملموسی گسترش یافته است ، لذا همانطور که تحلیل گفتمان خود 

ز دارای چندین زیر شاخه می باشد که شاخه سیاست را می توان اصلی یك روش تحقیق کیفی میان رشته ای است ، تحلیل گفتمان انتقادی نی

ترین شاخه آن فرض نمود. شاید بتوان پر کاربردترین متون و گفتمان سیاسی که جهت تحلیل گفتمان سیاسی ،مورد توجه محققان و مفسرین 

تخابی ریاست جمهوری ، مجلس و دیگر نهادها یك کشور ، این حوزه می باشد را در چند بخش از جمله شعارهای و متون تبلیغاتی نامزدهای ان

 برنامه های سیاسی صاحبان قدرت یك کشور ، متخاصمات سیاسی بین کشورها و تفاهم نامه های سیاسی بین کشورها، دسته بندی نمود. 

و این پیچیدگی در باب تحلیل  زمانی که بحث در مورد تحلیل گفتمان انتقادی می باشد ، تحلیل و تفسیر موضوع کمی پیچیده می شود

حلیل گفتمان سیاسی دو چندان می شود. زیرا محقق بایستی جناح سیاسی گوینده متن یا گفتار را نیز لحاظ نماید. از طرفی خواسته یا ناخواسته ت

براین استناد نمودن به نتایج محقق از متون سیاسی تحت تاثیر جنبه های مختلف شخصیتی ، رفتاری  و حتی جناح سیاسی او  قرار می گیرد بنا
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نمی حاصل از اینگونه  تحقیقات نمی تواند اطمینان صد در صدی بوجود آورد ، لذا باور و پذیرش نتایج حاصله برای برخی افراد به سادگی صورت 

 گیرد.

مشاهده می شود که این بد  در بسیاری از تحلیل متون سیاسی در جهان امروز بخصوص کشور ایران وجود بد اخالقی های سیاسی اجتماعی

اخالقی ها ناشی از وجود جناح های سیاسی مختلف در جامعه می باشد بطوری که اگر جناح سیاسی محقق و گوینده متن در یك راستا نباشد 

عمومی جامعه  متاسفانه محقق در سده رسیدن به نتایج نامطلوب از گفتمان طرف مقابل در جهت بر حق جلوه دادن جناح سیاسی خود در افکار

می باشد، لذا خواسته یا ناخواسته نتایج تحلیلش دچار نوعی انحراف جناحی می شود و این یکی از مهمترین انحرافات اخالقی در پژوهش ها 

 سیاسی جامعه ی امروزی می باشد.

ها  چگونه به شکل جانبدارانه ای نگاهی گذرا بر برخی از تحلیل های گفتمان سیاسی نشان می دهد که محققین ، مخصوصا محققین رسانه 

توان به کارهای میشل فوکو اند، می، گفتمان های سیاسی را تحلیل و باز نمایی می کنند.در صدر آثاری که در قالب نظریه گفتمان شکل گرفته

ویژه محققان ر برای محقق علم سیاست بهاشاره کرد. از میان آثار خواندنی فوکو که برخی از آنها به فارسی ترجمه شده است، آنچه بیش از دیگر آثا

هایی ، مجموعه مقاله«ها چه رویایی در سر دارندایرانی»و مدرسان حوزه انقالب اسالمی جالب توجه است، دو اثر وی درباره انقالب اسالمی است. 

« کوریه ره دالسرا»برای روزنامه معتبر ایتالیایی  و با حضور در میان مردم شهرهای تهران، قم و آبادان، 57است که فوکو با سفر به ایران در سال 

ای از فوکو درباره انقالب اسالمی است. او در این دو اثر کوشیده است با بیان گزارشی نیز مصاحبه« روحایران، روح یك جهان بی»نوشته است. 

 [.20نهفته در آن را در عصر سیکوالریزم توضیح دهد] ها، گفتمان برخاسته از مذهب انقالبیون و قدرتواسطه از تحوالت آن سالمستقیم و بی

گرایی کوشیده است. ، با استفاده از روش گفتمان الکال و موف در تبیین اسالم سیاسی و اسالم«هراس بنیادین»نیز در کتاب « بابی سعید»

ی صرفاً یك گفتمان اعتراضی است که شانس دست یابی رفت که اسالم گرایبه طور خالصه، از نظر او، تا زمان استقرار رژیم امام خمینی، تصور می

یابی به قدرت سیاسی، نیازمند افتادن در قالب گفتمان کمالیسم به قدرت سیاسی را ندارد. موفقیت امام خمینی این تصور را ایجاد کرد که راه دست

د تردید قرار گرفت. در حقیقت، این تشکیك درباره نیست؛ بر عکس،به محض به قدرت رسیدن امام خمینی، مرکزیت و قطعیت گفتمان غربی مور

آنکه به نظریه سیاسی غرب های اروپا مدار را تضعیف کرده است. امام خمینی برای تبیین طرح سیاسی خویش، بیجایگاه غرب است که گفتمان

های آمیزی که گفتمانوی توانست از روابط خصومتمتوسل شود، توانست شاه را از قدرت براندازد و جمهوری اسالمی را پایه ریزی کند. در نتیجه، 

 [.20کمالیستی میان اسالم و غرب ایجاد کرده بود، استفاده کند و اسالم را به منزله دال برتر نظم سیاسی جدید معرفی کند ]

گونه هویت امریکا از کوشد نشان دهد چ، که با نگرش تفسیری فوکو، به بررسی سیاست خارجی امریکا پرداخته است، می«دیوید کمبل»

طریق سیاست خارجی آن نوشته و بازنویسی شده است. کمبل به جای بررسی ارتباط سیاست خارجی امریکا با منافع ملی، این مسئله را بررسی 

 [.15ده است]، به تولید و بازتولید هویت سیاسی این کشور کمك کر«امر خارجی»کند که سیاست خارجی امریکا چگونه با تعریف و مرزبندی می

 بررسی کرده 1382 تا 1357 سال ازرا  ایران در سیاسى اسالم گفتمان تحوالت«قدرت، گفتمان و زبان»سید علی اصغر سلطانی، در کتاب 

 دچار 1376 سال تا گفتمان این چگونهکه  است شده داده نشان و تعیین 1357 سال در سیاسى اسالم گفتمان بندىمفصل ،تحقیق این در. است

 طلب اصالح متخاصم هاىگفتمان بندىمفصل تعیین از پس. گردید تقسیم طلباصالح و گرااصول گفتمان دو به ،تدریج به و شد هم گسیختگی از

 هاىسال هاىبندىمفصل بین اىمقایسه ،(مجلس انتخابات هفتمین) 1382 و( جمهورى ریاست انتخابات هفتمین) 1376 هاىسال در گرااصول و

 تا 1357 سال از ایران اجتماعىـ  سیاسى تحوالت دالیل ،آن تبع به و بندىمفصل در تغییر دالیل و است گرفته صورت 1382 و 1376 ،1357

 .است شده بررسى 1382

 اصالح گفتمان ،تحقیق این براساس .یابیمدست می جالبى هایهنکتبه  1382 و 1376 سال در طلب اصالح گفتمان معنایى نظام مقایسهبا 

 گونگى گفتمان حوزه در که را آزادى و ساالرى مردم مدنى، جامعه سیاسى، توسعه مانند گوناگونى هاىدال ناگهان ،1370 دهه اول نیمه در طلب

 گفتمان در شده بندى مفصل هاىدال مقایسه . در مقابل،یابد دست عمومى افکار بر توجه قابل هژمونى به توانست و گرفت کار به ،بودند شده رها

 صورت چشمگیرى تغییر گونههیچ ،طلب اصالح گفتمان معنایى نظام در 1382 سال در دهدمى نشان 1382 و 1376 هاىسال در طلب اصالح

 استیالى ،نتیجه در و شده مبتال معنایى انسداد و انجماد به و تکرار به طور مرتب 1382 تا 1376 سال از گفتمان این دیگر، عبارت به .است نگرفته

 پویایى گرااصول گفتمان طلب، اصالح گفتمان خالفبر ،1382 تا 1376 سال از یعنى ؛دوره همین در. است داده دست از را عمومى افکار بر خود

 نوعى به ،1376 سال در طلب اصالح گفتمان پرمعناى و پرطراوت هاىدال هجوم با رویارویی در که گرااصول گفتمان. است داشته خوبى معنایى

 آبادانى و عمران کارى،بی رفع فقرزدایى، مانند هایىدال از های خود،فعالیت دیگر با توانست 1382 سال تا ،تدریج به بود، شده دچار انفعالى برخورد

 سیاسى توسعه بر مبتنى معنایى نظام ،زمان هم و جدیدی بسازد نسبتاً معنایى نظام گرفتند،سرچشمه می اقتصادگرایانه هاىنگرش همه از که
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 با و افزودمى آن جذابیت بر نیز مردم اقتصادى مشکالت که جذابى هاىدال عرضه با گرایاناصول ،مجموع در. دهد نشان ناکارآمد را طلبان اصالح

 [.20]کنند جلب خود به را عمومى افکار حدودى تا توانستند ،نهایت در طلبان، اصالح معنایى نظام هاىناکارآمدى دادن نشان

نقش »(، 1979ـ  1921علی رضا آقا حسینی، پایان نامه دکترای خود را با روش گفتمان سامان دادة شکست تحول در ایران معاصر )

های مبتنی بر مدرنیزاسیون یا نامیده است. وی در صدد ثابت کردن این نکته است که تحلیل« روشنفکران ایرانی در شکل دادن هویت سیاسی

هایی، به جوهرگرایی و جبرگریی مارکسیستی کافی نیست. بنابراین، الزم است از روش گفتمان بهره بجوییم. اشکال اصلی چنین تحلیلهای تحلیل

های هژمونیك ساخته رسد: اول، منطق تحولی که از طریق آن گفتمانگردد. بنابراین، دو مفروض نظری کلیدی، مهم به نظر میاقتصادی باز می

م، شکنندگی قدرت پهلوی با توجه به بیرونی بودن حامیان وی. تغییر در رژیم پهلوی این امکان را به وجود آورد که روشنفکران و اند و دوشده

پس از رویارویی با مصدق در جریان ملی شدن  ویژهرهبران ایرانی، هویتی درباره سنت و تجدد غربی شکل دهند. محمدرضا بر خالف پدرش به

ت خود را از دست داد و در سرکوب نهضت ملی شدن نفت به امریکا و سیا متکی شد. اسالم گرایان با توجه به کاهش روزافزون صنعت نفت، محبوبی

 محبوبیت شاه نزد عامه، مقبولیت یافتند و به این ترتیب، انقالب اسالمی به پیروزی رسید.

ضمن پرداختن به این موضوع که ” تحلیل گفتمان سیاسی رسانه ها  “( در مقاله ای با عنوان 1387دکتر سید عل اصغر سلطانی و همکاران)

 نقش بازنمایی در تحلیل گفتمان انتقادی ، رسانه ها به شکل جانبدارانه ، گفتمان های سیاسی را باز نمایی می کنند. آنان در مقاله خود به بررسی

 شد بررسی مواردی از برخی سی پرداخته اند .در این نوشتار بطور مختصر، بی بی شبکه در لبنان در اهلل و حزب اسرائیل روزه 33 جنگ در ایران

 گزارش مورد در رسانه، این و عمل حرف میان واقع، در و است داشته سوگیری اهلل حزب و ایران علیه سی، بی بی برخی مطالب ظاهراً آن، در که

غربی  های رسانه از برخی و سی بی بی برخورد این که اشت د توجه باید نهایت، در .می شود دیده مشهود شکافی غرض، هرگونه بدون و عادالنه

 تکمیل منطقه در را ایران بر فشار اهرم نهایت، در است که پازلی از ای قطعه و شود بررسی و فهمیده موجود، های بحران بستر در باید مسئله، با

 [.17می کند]

 ”دهم دور جمهوری ریاست انتخابات در ی نژاد احمد محمود گفتمان تحلیل“ عنوان مقاله خود با  ( در1390آنچه جهانگیری و فتاحی )

 خاص سیاسی فضای و شرایط به توجه با دیگر نهای گفتما با فضای رقابت در سیاسی گفتمان یك تبندی صور چگونگی داشتند ، آن فهم در سعی

 گفتمانی فضای شدن بر غالب جهت ی ساز دیگر و جداکننده مرزهای ایجاد و گفتمانی لهای دا بازتعریف و تعیین، تصریح نحوة ایران، جامعة

  روش از استفاده با منظور، بدین .بود هژمونیك شدن عبارتی، به یا موجود،

 [.27شد ] دهم استخراج دور جمهوری ریاست انتخابات نامزد نژاد احمدی محمود گفتمان لهای دا فرکالف نظریة

 اصول گفتمان به موسوم گفتمان بازسازی جمهوری، شاهد ریاست انتخاباتی مبارزات دورة در گفت توان می مقاله این های یافته براساس

که  بودیم ای تازه های وقته و برتر دال براساس است ( یشده م محسوب دهم انتخابات در این جریان کاندیدای نژاد احمدی که بپذیریم گرا )اگر

 میان مشخص زهای مر ترسیم .کرد می بندی مفصل مردم از منفك مدیریت  -مردمی مدیریت میان ضدیتی مرزبندی براساس را خود اصوالً

 با ترسیم نیز لگرا اصو گفتمان شد، دیده که گونه همان .است گفتمانی بندی مفصل هرگونه استلزامات اصلی از یکی دیگری و خودی گفتمان

 بر که کرد تأسیس را ای تازه هژمونیك بندی رو، مفصل این از و زد (ها)دیگری تولید به دست دیگری، و خود میان ضدیتی مشخص مرزهای

 [.12] .گردید فراهم کنش انجام رو، این از و تصمیمی، بی فضای در مگیری تصمی امکان و شدند، برساخته ای تازه های هویت آن، اساس
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 نتيجه گيري 
 نتایج حاصله را بصورت ذیل دسته بندی نمودبا توجه به مطالب ارائه شده می توان 

سعی دارد از روی اثرات ظاهری گفتار ، ساختار تولید و رابطه ی کلی آن را مطالعه کند. این فن تحقیق بیشتر « تحلیل گفتمان » ( فن  1

معرفتی دررشته های مختلف  –لمی ، در پی تغییرات گسترده ی ع1970تا  1960در قالب جامعه شناسی گفتار بررسی می شود از اواسط دهه ی 

ح ظهور کرده است. فن تحلیل گفتمان به دلیل ناکارآمدی روش های دیگر تحلیل محتوا در دستیابی به الیه های پنهان متن و فراتر رفتن از سط

معاصر به بحث های انتقادی در  عینیت ها وارد حوزه ی بررسی پیام های ارتباطی شد و این را باید برخاسته از مقتضیات زمان و توجه متفکران

و متفکران « میشل پشو» ، « ژاک دریدا» ، « میشل فوکو» مورد رسانه ها دانست.این فن پیشرفت خود را مدیون تالش های دانشمندانی چون 

 و اندیشمندان مکتب فرانکفورت می داند.« گرامشی» و « آلتوسر»انتقادنگری چون 

در مرحله باید به شناسایی گفتمان های متخاصم پرداخت،  ند چهار مرحله ی می باشد که در مرحله اول( فرآیند تحلیل گفتمان یك فرآی 2

در مرحله سوم بایستی به دنبال تحلیل معانی باید محدوده جغرافیایی و قلمرو زمانی بررسی منازعات میان گفتمان های رقیب را مشخص کرد. دوم 

 به تحلیل ها روش کلی تحلیل برجسته سازی ها و حاشیه رانی ها  با استفاده از تحلیل های گفتمانی بایستی  ،ا در مرحله چهارم نهایتبود ، و 

  . انسجام بخشید

 فرهنگی تغییر تر وسیع فرایندهای داخل در مداوم، طور به که نمود درک"نظم گفتمانی " یك عنوان به سیاسی را می توان ( گفتمان 3

ر می  قرا تأثیر تحت را هستند آنها با مرتبط اجتماعی که های حوزه سایر هم و ها رسانه خود فرایندها این که است تغییر حال در واجتماعی،

 دهند.

 ( اگر چه در اکثر مقاالت و متون تحلیل گفتمان انتقادی را مترادف با تحلیل گفتمان سیاسی می انگارند و حتی برخی پا را فراتر نهاده و 4

می انگارند ، اما ما هرچند که بر این باوریم ، نه تنها تحلیل گفتمان سیاسی شاخه ای از تحلیل گفتمان انتقادی ، بلکه اصلی ترین آن دو را یکسان 

ی شاخه تحلیلی مذکور می باشد اما می توان تحلیل گفتمان سیاسی را بعنوان شاخه ای از علم تحلیل محتوا  و مستقل از تحلیل گفتمان انتقاد

 د.لحاظ نمو

( زمانی که بحث در مورد تحلیل گفتمان انتقادی می باشد ، تحلیل و تفسیر موضوع کمی پیچیده می شود و این پیچیدگی در باب تحلیل  5

حلیل گفتمان سیاسی دو چندان می شود. زیرا محقق بایستی جناح سیاسی گوینده متن یا گفتار را نیز لحاظ نماید. از طرفی خواسته یا ناخواسته ت

قق از متون سیاسی تحت تاثیر جنبه های مختلف شخصیتی ، رفتاری  و حتی جناح سیاسی او  قرار می گیرد بنابراین استناد نمودن به نتایج مح

نمی حاصل از اینگونه  تحقیقات نمی تواند اطمینان صد در صدی بوجود آورد ، لذا باور و پذیرش نتایج حاصله برای برخی افراد به سادگی صورت 

 د.گیر

( در بسیاری از تحلیل متون سیاسی در جهان امروز بخصوص کشور ایران وجود بد اخالقی های سیاسی اجتماعی مشاهده می شود که  6

این بد اخالقی ها ناشی از وجود جناح های سیاسی مختلف در جامعه می باشد بطوری که اگر جناح سیاسی محقق و گوینده متن در یك راستا 

حقق در سدد رسیدن به نتایج نامطلوب از گفتمان طرف مقابل در جهت بر حق جلوه دادن جناح سیاسی خود در افکار عمومی نباشد متاسفانه م

ش جامعه می باشد، لذا خواسته یا ناخواسته نتایج تحلیلش دچار نوعی انحراف جناحی می شود و این یکی از مهمترین انحرافات اخالقی در پژوه

 ی می باشد.ها سیاسی جامعه ی امروز

( نگاهی گذرا بر برخی از تحلیل های گفتمان سیاسی بیانگر آن است که محققین ، مخصوصا محققین رسانه ها، گفتمان های سیاسی را  7

 به شکل جانبدارانه ای  تحلیل و باز نمایی می کنند.
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 ، سایت آفتاب "تحلیل گفتمان " .( 1386امامی، حسین)  [3]

 نشر اطالعات، چاپ دوم ، "نقالب، تهرانگفتمان ادبیات سیاسی ایران در آستانه دو ا "(، 1390امینی، علی اکبر، ) [4]

 پژوهشی علمی کنگره اولین ، "نورمن فرکالف  : رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی "( (.  1394ایرانخواه ، امجد و همکاران ) [5]

 ایران اجتماعی فرهنگی علوم و شناسی روانشناسی،جامعه و تربیتی علوم ترویج و توسعه سراسری

مرکز مطالعات  ، " (توصیف کتاب  تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکالف )تحلیل انتقادی در عمل " (.1379) ایزدی ، پیروز [6]

 و تحقیقات رسانه ها

 ، فصل نامه پژوهشی انقالب اسالمی "های گفتمان سیاسی انقالب اسالمیمؤلفه "(. 1380ایوبی ، حجت اهلل ) [7]

، کتاب مجموعه مقاالت گفتمان و تحلیل گفتمان ی، به اهتمام  " درآمدی بر تحلیل گفتمان ".( 1378بهرامپور، شعبانعلی)  [8]

 محمدرضا تاجیك،تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.

مرکز مطالعات و  -نورمن فرکالف  "تحلیل انتقادی گفتمان "کتاب  -مقدمه گردآورنده (.  1379)بهرامپور ، شعبانعلی  [9]

 تحقیقات رسانه ها

زبان شناسی انتقادی در قالب گفتمان انتقادی ) معرفی و نقد کتاب تحلیل گفتمان انتقادی  "(.  1394)بهرامپور ، شعبانعلی  [10]

 ، تالیف فردوس آقاگل زاده ( ، فصل نامه نقد کتاب

 ، ترجمه مصطفی یونسی"و سیاست  گفتمان  " ( .1997پاول شیلتون ، کریستناشننو) [11]

محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره  تحلیل گفتمان " (1390جهانگیری ، جهانگیر و سجاد فتاحی ) [12]

 3، مجله مطالعات اجتماعی ایران ، دوره پنجم شماره  " دهم

سایت شخصی کیان  "تحلیل گفتمان به مثابه یك روش تحقیق در علوم انسانی " (. -حاتمی علی و سمیرا جبار نژاد )  [13]

 کیانی

سده  پایانی دهه در سه و ذهنی عینی هایالمللی: زمینهبین ها و ارتباطاتتمدن و گوی گفت" (.138 3خانیکی، هادی.) [14]

 ،  سایت ایران و جامعه اطالعاتی  "بیستم

 سیاسی مطالعاتفصلنامه ، "نظریه گفتمان و علوم سیاسی"( . 1389داودی ، علی اصغر ) [15]

 28فصلنامه علوم سیاسی، شماره ، "به مثابه نظریه و روش تحلیل گفتمان  " (. 1383)سلطانی، سید علی اصغر [16]

 42، نشریه علوم سیاسی ، شماره "سیاسی رسانه ها تحلیل گفتمان " (. 1387و همکاران ) سلطانی، سید علی اصغر [17]

، نشریه علوم "سیاسی رسانه ها تحلیل گفتمانچارچوبی برای  " (. 1388و محسن ناصری راد) سلطانی، سید علی اصغر [18]

 47یاسی ، شمارهس

 ، تهران: مؤسسه ی کیهان 219، کیهان فرهنگی، ش  "گفتمان در کندیشه فوکو". ( 1383سلیمی، اصغر)  [19]

 - "نظریه های گفتمان  ) از زبان شناسی تا علوم سیاسی(  "( . 1387صدرا ، محمد ) [20]

 SID،دانشنامه از سایت  "رفتاری کاربرد روش تحلیل گفتمان در علوم"( (. 1389عقیلی ،سیدوحید و امیر لطفی حقیقت ) [21]

 ، ترجمه پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها. "تحلیل انتقادی گفتمان"(. 1379فرکالف، نورمن. ) [22]

،نشریه ": با تاکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق کیفی تحلیل گفتمان "(. 1388کالنتری ،صمد و همکاران ) [23]

 شناسیجامعه 

 ، سایت شخصی "تحلیل گفتمان یا بحران مفاهیم"( (. 1390کیانی ، کیان ) [24]

 8 5اجتماعی گفتمان ، شماره  -،ترجمه یعقوب موسوی، فصلنامه سیاسی"میشل فوکو".( 1381فیلیپ،مارک)  [25]

 ، بهار و تابستان  ، مجله زبان شناسی  "درآمدی به سخن کاوی".( 1372لطفی پورساعدی، کاظم)  [26]

 نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی، "نظریه تحلیل گفتمان الکال وموف و نقد آن"( . 1390، محمدتقی )مقدمی  [27]
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نوذری،فصلنامه سیاسی  ترجمه حسینعلی  ،" 1960مقدمه ای بر نظریه های گفتمان تا پایان "(. 1377مك دانل،دایان)   [28]

 . 10 2اجتماعی گفتمان،شماره 

 .فرهنگ گفتمان، چاپ اول ،حسینعلی نوذری، تهران :، ترجمه "های گفتمانر نظریهای بمقدمه"( . 1380 )دایان مك دانل، [29]

 ، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها. "فرایند تحلیل گفتمان"(. 1383میر فخرایی،تژا. ) [30]

 ، مجله جغرافیا و توسعه "نقش پژوهش های کیفی در علوم انسانی"( .1382نمازی ، محمد ) [31]

 "تحلیل انتقادی گفتمان "تفسیر ،تبیین و جایگاه تحلیل گر  )تحلیل انتقادی گفتمان در عمل "(. 1379) محمودنیستانی ،  [32]

 مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، " (نورمن فرکالف 

تهران: گروه مترجمان،  ،یانتقاد یاز دستور متن تا گفتمان کاو ، "گفتمان لیدر تحل یمطالعات"(. 1382تئون ) ك،یدا وان [33]

 رسانه ها. قاتیمرکز مطالعات و تحق

، "اجتماعی –شیوه ای در تحلیل گفتمان و بررسی دیدگاه های فکری "(. 1382یارمحمدی، لطف اله و مجید خسروی نیك ) [34]

 ، 42فرهنگ نامه، شماره 

 وب سایت شخصی ،"گفتمان شناسی رایج و انتقادی". ( 1382 ) یارمحمدی، لطف اهلل [35]

 ، سایت شخصی کیان کیانی"آشنایی با روش تحلیل گفتمان در عمل از کتاب فرکالف"( (. -یحیایی ایله ،احمد ) [36]

 ، نخستین نشریه بین المللی روابط عمومی/ علمی / آموزشی "تحلیل گفتمان چیست؟ "( (. 1390یحیایی ایله ،احمد ) [37]
[38] Michael Meyer (2001), "Between theory, method, and politics: Positioning of the 

approaches to CDA", In Ruth Wodak and Michael Meyer (eds) Methods of Critical 

Discourse Analysis. London: SAGE Publications. 

[39] Zellig  Harris. (1952), Discourse Analysis. In Language 

[40] Laclau, E and Mouffe, C, (2001), Hegemony and socialist strategy (London: Verso, second 

edition)    
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