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 ه  چکید
  ی، م اجتماععلو  یارشته   ينب   یکردبه عنوان رو   یگفتمان انتقاد  يلتحل

واحد    یهاپنهان داده   ياماستخراج پ  یاست که برا  ییهاجمله روش   از
 يفیک  یهاروش جزء روش  ینا  .گيردی مورد استفاده قرار م  يلتحل

داشته و  هدف آن شناخت و   یشناسدر زبان   یشهمحسوب شده که ر
  يل تحل  یهنظر  ها،آن   ینتراز مهم  است.  تنم  ی درک فحوا و محتوا

نورمن فرکالف است که گفتمان را به مثابه رخداد    یادگفتمان انتق
بُعد متن،که    داند ی م  یاز کنش اجتماع  بخشی  ی،زبان عمل    از سه 

در مقاله حاضر    ینبنابرا  شده است.  يلتشک  یو عمل اجتماع  یگفتمان
فرکالف با   یگفتمان انتقاد  يلپژوهش در تحل  یندتالش شده تا فرا

و نسبت    بررسی  يين،و تب  تفسير  يف،توص  يداندر سه م  يبترت  یترعا
در قالب    یتمشخص شود که در نها  یاز سطوح با دال مرکز  یکهر  
  ی نظر  ینوشتار با توجه به مباناین    .شودی داده م یشنمودار نما  یک
رویکرد توصيفی  گفتمان  یانتقاد  يلتحل  نشانگر آنست  تحليلی  -و 
از سطوح    یکدر هر    يلمتفاوت تحل  یهابا وجود استفاده از روش   که
اصل محدود کننده    یگانهبوده که به عنوان    یدال مرکز  ینا  یتنها  در

 .شودی سطوح محسوب م ينعناصر و وجه مشترک ب

  نورمن فرکالف،  گفتمان، تحليل  ی، شناس   روش :کلیدواژه ها

 .یمرکز دال ی،مفصل بند

Abstract  
As an interdisciplinary approach in Social 

Sciences, critical discourse analysis is a method of 

exploitation of the hidden message of the analysis 

unit data. It is a qualitative method being rooted in 

linguistics and aims to understand the content and 

meaning of the text. One of the most important of 

such a method is Norman Fairclough’s theory of 

critical discourse analysis. He regards discourse as 

a linguistic event, and part of social action. In 

Fairclough’s approach, discourse consists of three 

dimensions: text, discourse practice, and social 

action. Accordingly, the paper attempts to 

investigate the process of studying Fairclough’s 

critical discourse analysis in terms of description, 

interpretation, and explanation, and to determine 

the relation of each level with the nodal point. 

Finally, the relation is displayed in a graph. Given 

the theoretical foundations of critical discourse 

analysis, it is concluded that despite using different 

methods of analysis at each level of description, 

interpretation, and explanation, it is the nodal point 

that is the only principle limiting the elements and 

the commonality between the three levels. The 

descriptive-analytical approach and documentary 

data collection method is used in this paper. 

mailto:Mehrdad.jahaninasab@gmail.com
mailto:Mehrdad.jahaninasab@gmail.com


 

 
 

گاهجا                                                                                                            95 تحل  یدال مرکز ی
 نورمن فرکالف یکردرب رو یدبا تأک  یگفتمان انتقاد یلرد 

 

Keyword: Methodology; Discourse Analysis; 

Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis, 

Articulation, Nodal point . 

 

 مقدمه 
است که بر تمام جوانب    یزبان  ينهزم   یکدر   یقالب نظام ساختارمند معرفت  در  یضوابط و معان  از قواعد،  یاگفتمان به مفهوم مجموعه

است    یمفاهمه زبان  یاارتباط    یگفتمان نوع  در واقع،  .کنندیآن جهان را درک و فهم م  یقاز طر  یگران اثر گذاشته و باز  یاجتماع  ياتح
را اهداف   نگف  يلتحل  (.69:1380دانل،)مک  دکنیم  يينتع  اشاجتماعی که شکل آن   ی کاربرد  یهااز روش  یکی به عنوان    يز تمان 

که در آن    شودی و نمادها گفته م  هامصاحبه  ها،ی سخنران  ها،نوشته   ها،ها به منظور درک و فهم کالماز اسلوب   یابه مجموعه   يق تحق
 يدتول  ياسیو س  جتماعیا  ی،فرهنگ  یهامتن و بافت  يرونیجمالت به عوامل ب  دهندهيلتشک  یو کالم  یعالوه بر عناصر لغو  گريلتحل

 . یابدمؤلف را در  يزهپرداخته تا بتواند انگ يزمتن ن
جامعه و ساخت روابط    يدو بازتول  يدفوکو و آلتوسر در تول  یشهآراء و اند  يرکه زبان تحت تأث  یافتظهور   یگفتمان زمان  یانتقاد  تحليل

از   قرار دادند. يررا تحت تأث یهنظر ینا يزن یدئولوژیدرت و اق يرنظ یپس از آن واژگان .یافت ییبسزا يتاهم یقدرت در بافت اجتماع
تأک  یکردرو  گفتمان،  يلتحل  یانتقاد  یهدر نظر  مختلف  یکردهایرو  يانم با  بر متن به عنوان    يدنورمن فرکالف  کنش    یکفراوان 

ا  یاجتماع است  یدئولوژیو توجه بر  ا  هایه نظر  ینتراز مهم  خاص،  یمقطع زمان  یکگفتمان در    يالءدر سلطه و    است.   ينهزم  یندر 
پردازد؛ یم  یبه مسائل اجتماع  یگفتمان انتقاد  يلتحل  :دانندی شرح م  ینگفتمان را به ا  یانتقاد  يلتحل  یو ووداک اصول اساس  فرکالف

  است؛   یخیتار  گفتمان،  دارد؛  یدئولوژیککارکرد ا  دهد؛ گفتمانی م  يلگفتمان جامعه و فرهنگ را تشک  هستند؛  یگفتمان  قدرت،  روابط 
  یکردی رو یگفتمان دارا يلو تحل است یاجتماع ینداز کنش و فرا یگفتمان به عنوان بخش است؛ سطهمتن و جامعه با وا يانم يوندپ

شده که هر    یبررس  يينو تب  يف، تفسيرنورمن فرکالف،زبان در سه سطح توص  یکردرو  در(.  35:1392ی،)با  است   يينیو تب  يریتفس
  ی جزئ  یکرد، ایدئولوژیرو  یندر ا  .دهندی از شناخت و فهم متن سوق م  یارا به درجه   گريلتحل  دارند،   که  ییهابا توجه به مؤلفه   یک

  فرکالف،   یانتقاد  یکردمراحل رو  ینوشتار پس از بررس   یندر ا  هستند.  یدئولوژیهسته ا  يز ن  ی زبان  یبوده و کارکردها  یاز عمل اجتماع
 .کنيمیم يينتع یها را با دال مرکزآن  ينب  یبط منطقگذاشته و ر یش نمودار به نما یکها را در قالب آن

  تفسير   يف،توص  يداندر سه م   يبترت  یتفرکالف با رعا  یگفتمان انتقاد  يلپژوهش در تحل  ینددر مقاله حاضر تالش شده تا فرا  بنابراین
  ین ا  .شودیداده م  یشر نمانمودا  یکدر قالب    یتمشخص شود که در نها  یاز سطوح با دال مرکز  یکو نسبتِ هر    بررسی  يين،و تب

در هر    يلمتفاوت تحل  یهاکه با وجود استفاده از روش   رسدی م  يجهنت  ینگفتمان به ا  یانتقاد  يلتحل  ینظر  ی نوشتار با توجه به مبان
ک  اصل محدود کننده عناصر و وجه مشتر یگانهبوده که به عنوان  یدال مرکز ینا یتنها در يين،و تب تفسير يف،از سطوح توص یک

  یاسناد يوهها به شاطالعات و داده یآورو با استفاده از ابزار جمع يلیتحل -يفیمقاله با روش توص ینا .شودیسطوح محسوب م ينب
 به نگارش در آمده است. 

 

 پیشینه پژوهش 
پذیرفته است.  ، در ابعاد گوناگون صورت  شناسی تحليل گفتمان در حوزه علوم انسانیروشو تحقيقات بسياری در محوریت    پژوهش

 : کمتر مورد توجه قرار گرفته است بسط نقش و جایگاه دال مرکزیهای متعدد در این باب،  اما با وجود پژوهش 
(، تحليل گفتمان را  1388)کالنتری و همکاران، «: با تأکيد بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقيق کيفیتحليل گفتمانمقاله ». 1

شود. رویکرد انتقادی، سيری  نسته که جهت کشف معنای به کار رفته در متن یا سخن استفاده می جزئی از روش تحقيق کيفی دا 
شناختی از سطح توصيف متون  شناختی است که تحليل گفتمان را به لحاظ نظری و روش تکوینی از تحليل گفتمان در مطالعه زبان 

جستاری در . در مقاله »2، بيشتر از سایر انواع تحليل گفتمان است.  دهد. در این رویکرد، نقد ایدئولوژی و قدرتبه تبيين ارتقاء می 
گرایانه تحليل گفتمان انتقادی، به  ( با اشاره به استلزامات منطقی مبانی سازه 1391)محسنی، «نظریه و روش تحليل گفتمان فرکالف

سطه، انکار شناخت، نسبيت ارزشی، خودمتناقض گرایی، سفشناختی به نسبییابد که این دیدگاه به لحاظ معرفتاین نتيجه دست می
  «مقاله » کاربست روش تحليل گفتمان الکال و موف در رشته علوم سياسی.  3انجامد.  بودن، امتناع صدق و کذب و امتناع اخالق می 
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علوم سياسی استفاده   توان از تحليل گفتمان برای فهم و توضيح( با این مسئله که چگونه و در چه ابعادی می1398)حجازی و بهرامی،
آورد. ضمن  شاختی و نظری مهمی را به بار میشود. در واقع کاربرد رویکرد تحليل گفتمان در حوزه سياست، نتایج روشکرد؟، آغاز می

ی  بندی، دال مرکزی و شناور، عناصر و وقته، انسداد و قلمرو گفتماناینکه به مفاهيم اساسی نظام معنایی تحليل گفتمان نظير مفص 
نيز تحت عنوان   این راستا پژوهش دیگری  اشاره شده است. در  به تحليل گفتمان. »4نيز  انتقادی    « بررسی تطبيقی رویکردهای 

 ( مشاهده شده است. 1390آمدی،)خوراسگانی و خوش 
 

 گفتمان به مثابه روش پژوهش یلتحل 
 گفتمان یلتحل

متن و   يدتول  یو فرهنگ  یاجتماع  یطشرا  يلمتن و تحل  یشکل   یهاقالب  یبررس  یقکشف و استخراج معنا از طر یگفتمان در پ  تحليل
  يم و مفاه  یمنازعه و کشمکش بوده و متشکل از معان  یندخود در فرا  یمرزها  يينهر گفتمان به دنبال تع  .است  یکل نظام زبان  يزن

  ين ب  یشیگفتمان  که امروزه به گرا  يلل.» تحیابندیم  هویت  ی، در شبکه خاص گفتمان  مفاهيمو    یمعان  ینخاص به خود است و ا
گادامر   هرمنوتيک  گرایی، یل أوت(یشناس)نشانهشناسیزبان   يات،ادب  یدر جنبش انتقاد  یشهشده است ر  یلتبد  یدر علوم اجتماع   یارشته 

گفتار است.گفتمان    يلحلت  یانوشتار    یامتن    يلگفتمان فراتر از تحل  يلتحل  یفکر  يانبن  فوکو دارد.  يشلم  یشناس  یرینهو د  یو تبارشناس
بر م  یمفهوم کل  یکاست که    ییهااز گزاره   یامجموعه بار در سال   يننخست  یاصطالح برا  ینا  (.58:  تاای،بی یله)ا«گيردی را در 

زبان 1952 توسط  انگلم  رفته    "  یسهر  يگزل  "  يسیشناس معروف  بکار  متفاوت  زبان  یکی  : استدر دو وجه  به    یوجه  اشاره  که 
آن را   یکه رابطه متن و بافت اجتماع   یزبان  يروجه غ  یگریمعمول آن در متن دارد و د  هاییهو  شناخت رو  يفیتوص  یشناسزبان 

 .دهدی مورد توجه قرار م
  يلتحل  يدایشکه به پ  یشناسزبان  هاییهنظر  ینترعمده  نو است.   یو نقد ادب  یشناسوامدار زبان   يزاز هر چ  يشگفتمان ب  يلتحل  »

  ی به خوب  یشناختزبان  هاییه نظر  ین ا  گفتار هستند.  ینگارو قوم  یس گرا  ی استنباط  نظریه   ی،کنش گفتار  یهنظر  اند،هگفتمان کمک کرد
  ی زبانو به فراجمله و عوامل برون   یافته  یی)بافت متن( رها  ی زبانجمله و عوامل درون   يداز ق  یزبان  هایيل که چگونه تحل  دهندینشان م

  يلو توسعه تحل  يدایشکه به پ  ی شناسبودند در زبان   هایییش گرا  یاتنظر  ین ا  . انديدهرس  یو فرهنگ  یاجتماع  يتی،موقع  یهابافت  یا
ها در ارتباط و نسبت با مفهوم قدرت به دنبال گفتمان  (.64:1389ی،)جعفر  «اندکرده  یانیکمک شا  یشناختگفتمان در مطالعات زبان

 يبرق  یهاکرده و به عنوان گفتمان حاکم و مسلط در مقابل گفتمان   بالفعل  ی،خود را در هر عصر  يالءو است  یآن هستند تا هژمون
امور   يلو مرکز ثقل تحل  یچرا که هسته اصل  کنند؛یم  یفاا  یو فعال  يرنقش چشمگ  ياستها در حوزه سرو گفتمان   یناز ا  شناخته شوند.

 ارد.مفهوم د ینبا ا  يقوث ی ارتباط يزداده و گفتمان ن يلتشک "قدرت  "را  ياسیس

که در آن در واقع روابط   یاز گفتمان به عنوان مکان  که بخش قدرت در گفتمان،  گویدیم  "زبان و قدرت"فرکالف در کتاب    نورمن
که در آن    دهدیقرار م  ی فرهنگ  يانو قدرت در گفتمان م  یاو قدرت را در مقابل گفتمان گفتار  .کندی م  بحث   گردد،یقدرت اعمال م

  ,Fairclough)  تعلق دارند  یجمع  یهاگفتمان رسانه    "قدرت پنهان    "و    یمختلف قوم  هایبه گروه   کنندگانکه شرکت   ییجا
1996:43.) 

  - ی فکر  یمتن با کارکردها  یاارتباط گفته    يينساز و کار مناسب و اعمال آن در کشف و تب  ایجاد  ی،کاوگفتمان  یاگفتمان    يلتحل  »
 . یدقدرت د  یسازدر مفهوم  توانیرا م  ياستگفتمان در حوزه س  یه نظر  یسسهم اسا  (.143:1383یارمحمدی،)  آن است«  یاجتماع

به مثابه    یاجتماع  هاییهو هم رو  يزیکیف  یهاگنجاندن هم ابژه   یگر راه را براداللت  ایهاز تناوب  يتکل  یکگفتمان به عنوان  
م  یاجزا زبان  .سازدیمعنادار هموار  مفهوم  نگفتما  نظریه  یتگنشتاین،و  یباز  -همچون  و موف  آثار الکال  بنا    یک  يزن در  را  نظم 

 يل تحل کننده دارد. يينقدرت نقش تع است، یشناسگفتمان که متأثر از زبان  يلتحل  یه(.در واقع در نظرTorfing,1999) گذاردیم
  یک ه از هر خاص خود را داشته و استفاد هاییژگی و و ياتخصوص یکبوده که هر  یانواع مختلف یدارا یشناسگفتمان از نظر روش 

 . يستن یمستثن اعدهق یننورمن فرکالف هم از ا یگفتمان انتقاد يلخواهد داشت که تحل یدر پ یمتفاوت یجنتا انواع، یناز ا
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 ی گفتمان انتقاد یلتحل
  يل تحل  گفتمان الکلو و موفه،  یه از وجوه آن است.سه نظر  یکی فهم    یاسخن گفتن درباره جهان و فهم آن و    یخاص برا  يوهش  گفتمان

 یورگنسن)شوندیمحسوب م  یاجتماع  یگراگفتمان برساخت   يلبه تحل  یکردهایاز جمله رو  یگفتمان   یشناسو روان   یگفتمان انتقاد
است    یمختلف  یکردهایرو  یبرخوردار بوده و حاو  اییژهو  يت گفتمان از اهم  یانتقاد  تحليل  بندی،يمتقس  ینبنابرا  (.18:1396يليپس،و ف

 فرکالف مورد توجه مقاله حاضر است.  یانتقاد یکردرو يانم ینکه از ا
فوکو،گونتر کرس و هاج، ورث وداک،    یانتقاد  يلتحل  به چند مورد اشاره کرد:  توانیم  یگفتمان انتقاد  يلتحل  یکردهایجمله رو  از

)چه   گفتمان  يلتحل  یهدر نظر  ینقش اساس  يزفوکو ن  يشلم  (.139:1394زاده،)آقاگل کوک  یو پن  یکداراجر فاولر،ون   نورمن فرکالف،
او   هاییشهدر آراء و اند  یشهگفتمان را ر  يلتحل  یکردهایرو  یتمام  توانی م  یبه نوع  ( داشت.یو چه مطالعات تجرب  یاز بعد نظر

از    یاو گفتمان را مجموعه محدود  کرد.  بندیيمتقس  "یتبارشناس   "و    "شناسییرینهد"به دو دوره    توان ی فوکو را م  یاتنظر  دانست.
  ی خاص زمان  یطها در شرااز گزاره  يککدام  ینکها  يصداشته و تشخ  لقتع  ی( گفتمانیبند)صورت  يونفرماس  یککه به    داندیها مگزاره
انتقاد  يلتحل  ینبنابرا  (.34-35:1396يليپسو ف  یورگنسن)  معنادار بودند  یخیو تار  فوکو،هابرماس،   هاییشه متأثر از اند   یگفتمان 

دو  یگفتمان دارا يلبه تحل ید انتقادیکررو دارند. يزن یمتفاوت یکردهایرو یکچپ است که هر  دانیشمناند یگرو د دریدا ی،گرامش
انتقاد  يلو تحل  ییگفتمان فوکو  يلعمده تحل  یشگرا نورمن فرکالف است که    یهها نظرآن  ینتراست که از جمله مهم  یگفتمان 

  . ستا  یگفتمان انتقاد  يلبرجسته تحل  هایيت از شخص  یکیاو    .داندیم  یاز عمل اجتماع  بخشی  ی،رخداد زبان  یکگفتمان را به عنوان  
او بر    قدرت نابرابر و نامتقارن است.  گريهچرا که توج  دارد؛  ینقش اساس   یدئولوژیا  گفتمان نورمن فرکالف،  یانتقاد  يلتحل  یکرددر رو

 قدرت توجه دارد.  یعمود یخالف فوکو بر ساختارها
 يسشکل خود به کاربرد زبان به مثابه پرکت  ترینی .گفتمان در انتزاعکندی متفاوت استفاده م  یمعنا  فرکالف از مفهوم گفتمان به سه»

  یدوم گفتمان نوع یدر معنا است. هایدهپد یرجمله که گفتمان هم سازنده و هم محصول سا ینمثال در ا یبرا اشاره دارد. یاجتماع
  ی گفتمان اسم  .شودی به کار برده م  یو سوم که عمدتاً در موارد انضمام  یعلم  یا  ياسی است مانند گفتمان س  صحوزه خا  یککاربرد در  

به روش سخن گفتنگفتمان  ها،آن گفتمان،آن گفتمان  گفتمان،  یک)  قابل شمارش است به تجرب  شودی اطالق م  یها(که    يات که 
  ها باشد. گفتمان   یگراز د  يککه قابل تفکاشاره دارد    یهر گفتمان  به معنا گفتمان    یندر ا  .بخشدی منظر خاص معنا م  یکبرآمده از  

  «یستز  يطگفتمان حفاظت از مح  یاکننده  مصرف  گفتمان  يستی،مارکس  گفتمان  يبرال،نئول  گفتمان  ينيستی،مثال گفتمان فم  یبرا
              (.118-119:1396 یورگنسن،)

.به زعم  کندی آغاز م  یزبان  هاییدهو مطالعات پد  ی ناسشدر زبان  يرانتقادیو غ  يفیتوص  یکردهای»فرکالف، کار خود را با انتقاد از رو
آنها توجه ندارند، بلکه تنها به    یاجتماع  يراتتأث  یا  یهای گفتمانکنش  یاجتماع  يریگهای شکل   يوهش  يينبه تب  یدگاههاد  ینوی، ا
  ی زبان  هاییدهپد  یدر بررس  تقادی،گفتمان ان  يلکه تحل  یدر حال  کنند،ی بسنده م  یهای گفتمانساختار و کارکرد کنش  يفی توص  ی بررس

های فرض   يشسلطه و قدرت، پ  یدئولوژی،زبان و قدرت، ا  يندر گفتمان، روابط ب  یدئولوژیکا  یندهایبه فرا  ی، و کنش های گفتمان
 ایينه ش زمدان  همراهرا به    يرزبانیو غ  یدر گفتمان، نابرابری در گفتمان و ... توجه کرده است و عناصر زبان  یدئولوژیکدارای بار ا

 (.19-24:1379)فرکالف، فاعالن، هدف و موضوع مطالعه خود قرار داده است«
  ی های اجتماع وی گفتمان را شامل متن و  معرفت  قدرت و زبان است.  ياننشأت گرفته از تعامل م  فرکالف،  یگفتمان  يلتحل  الگوی

  یط شوند: شرا  یمرتبط م  یه سه سطح متفاوت سازمان اجتماعب  یمعارف اجتماع  ینباور است که ا  ینو بر ا  داندیمتن م  يرو تفس  يدتول
 يع ای وسهگستر  یککه گفتمان را در   یگفتمان در آن حادث شده است؛ سطح نهاد اجتماع  اعی،کهبالفصل اجتم  يطمح  یا  یاجتماع
ه مثابه متن، گفتمان به  :گفتمان بکندی م  ی کل. فرکالف گفتمان را در سه سطح بررس  یکو سطح جامعه، به منزله    گيرد؛ی در بر م

های متن به معنای روابط کنش  ينهگفتمان به مثابه زم  یتدر نها  ومتن    يرو تفس  يدتول  يانو کنش متقابل م  یمثابه اعمال گفتمان
 (.  96)همان: یو فرهنگ یخی، تار ياسی، سیو بسترهای اجتماع یگفتمان

سر و    يلسطوح، ما با تحل  یناز ا  یکبرخوردار است.در هر    يينتب  و  يرتفس  يف،گفتمان انتقادی فرکالف از سه سطح توص  يلتحل  »
  کند ی صوری متن اکتفا م  هاییژگی به و  یدهدر مرحله اول برچسب  يلدر هر مرحله متفاوت است تحل  يلتحل  يتماه  اما  یم،کار دار

  پردازد یآنها م  يانکنندگان و تعامالت مشرکت  یشناخت  یندهایفرا  يل. در مرحله دوم، به تحلگيری در نظر م  یش  یکو متن را به مثابه  



 

 

 

98                                                                                       (1140 بهار، 92، شماره شتم)سال ه  مطالعات علوم اسالمی انسانی 

 

تب مرحله  م  يزن  يينو  اجتماع  یاجتماع  یدادهایرو  يانارتباط  ساختارهای  با  ب  ی)تعامالت(  ا  کندی م  يانرا  بر    يرتأث  یدادهارو  ینکه 
 (.77:1391ی،)محسن «پذیرندی م يراز آنها تأث یاو  گذارندیم

سه   ینارتباط ا  یدبا  یشده است و در هر رخداد يلتشک  یو عمل اجتماع   یل گفتمانعم  گفتمان از سه بعد متن،  فرکالف،   یکردرو  در
  یاجتماع  يسو پرکت  ی گفتمان  يسپرکت  است که شامل متن،  ی ارتباط  یرخداد  ایی در واقع هر کاربرد زبان  کرد.   یو بررس  يلمورد را تحل

 :کندی م يمترس یرکتاب زبان و قدرت به شکل نمودار ز  رخود را د یفرکالف مدل نظر است.

 دهنده آن و نحوه تعامل آن ها با یلفرکالف و عناصر تشک  یگفتمان انتقاد   یلتحل   ی(: مدل سه بعد 1نمودار)

 ( Fairclaugh,1996:25)یکدیگر 

 
  ی است که با خواص رسم  یامرحله   يفتوص  است:  يصقابل تشخ  یگفتمان انتقاد  يلمراحل تحل  سه بُعد گفتمان در نمودار،  ینمطابق ا

منبع    یکو به عنوان    يدروند تول  یندمتن به مثابه برآ  یدنو تعامل و کنش متقابل با د  ينامتنشامل ارتباط ب  يرتفس  ن مرتبط است؛مت
 ها آن   یو اثرات اجتماع  يينو تب  يدتول  یندهایاز فرا  یبا قصد اجتماع  یتعامل و بافت اجتماع  ينرابطه ب  يزن  ييناست و تب  يردر روند تفس

(Fairclough,1996:26.) 
هر سه    یدبا  یارتباط  یگفتمان رخدادها  يلدرباره ارتباطات و جامعه.هر تحل  یتجرب  يق تحق  یاست برا   يلیتحل  یمدل چارچوب  ینا»
مرتبط   یندهای( فرا2زبان متن)متن(   یها  یژگی( و1  متمرکز شود:  یربر موارد ز  یدبا  يلیتحل  ينچن  يبترت  ینبد  ابعاد را پوشش دهد.  ینا

  يس )پرکت  به آن تعلق دارد  ی که آن رخداد ارتباط  یترگسترده  یاجتماع  يس( پرکت3( و  یگفتمان  کتيسرف متن )پرو مص  يدبه تول
 (.120:1396یورگنسن،( « )یاجتماع

 

 فرکالف  یانتقاد یهدر نظر یلسطوح تحل 
  داند، ی و مصرف متن( و متن م  توزیع   يد، )تول  یگفتمان  عمل  ی،از سه عنصر عمل اجتماع  یافرکالف گفتمان را مجموعه به هم تافته»

 "انتقاد"پسوند    (.1390:137ی،)منوچهر   «کندیها را طلب مروابط آن   از سه بُعد و  یکهر    يلتحل  گفتمان خاص،  یک  يلتحل  بنابراین

  تواند ی ون ممت یآن در بررس يلو تحل یه که تجز رودیبکار م  "نقد" ینداشته و به معن  یمنف بار  یج،را اهگفتمان به مانند نگ يلتحل در
آن مشترک است عبارتند    یکردهایرو  يانکه در م  یگفتمان انتقاد  يل تحل  یژگی پنج و  (.13:1390)بلور،   مثبت هم داشته باشد   يامدهایپ

  گفتمان هم سازنده است و هم ساخته شده؛   دارند؛  یگفتمان  -یخصلت زبان  دودیتا ح  یو فرهنگ  یاجتماع  یو ساختارها  یندهااز: فرا
  طرف ی ها بگفتمان  دارد؛  یدئولوژیکا  یگفتمان کارکرد  شود؛  يلخودش تحل  ی و درون بستر اجتماع  یبه نحو تجرب  یداکاربرد زبان ب

زبان در سطوح    فرکالف،  یگفتمان انتقاد  يلتحل  یکرددر رو  (.110-115:1396يليپس،و ف  یورگنسندارند)  یانتقاد  یکردینبوده و رو
صرف    يفیتوص یشناسگفتمان را از حوزه زبان   يلمستقل و خودگردان ندارد.او تحل  ییتکاربرد داشته و موجود  یمختلف بافت اجتماع

  یانهچپگرا  اییهرو  گفتمان،  يلتحل  یشمندانکه اند  یاز زمان  سوق داده است.  یو فرهنگ  اجتماعی  ياسی،خارج کرده و به حوزه مسائل س
گفتمان حالت   يلتحل  قرار داشتند،  يستمارکس  ینرت و متفکرمتأثر از مکتب فرانکفو  يممستق  يرو غ   يممستق  یگرفته و به نوع   يشدر پ
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  ی و کنش اجتماع  ینداز فرا   ینه تنها مستقل و خودمختار نبوده بلکه به عنوان بخش  هاگفتمان  یکرد،رو  ینطبق ا  به خود گرفت.  یانتقاد
 وند. شیمحسوب م

 

 یف توص
قدرت را متفاوت از فوکو    یرا از او وام گرفته است ول  یم نظم گفتمانفوکو بوده و مفهو  يرتحت تأث  یگراناز د  يشتراگر چه ب  فرکالف

  یدئولوژیا  "به    ینابرابر  ینتوجه به ا  یروست که او برا  ینآور است.از انابرابر و سلطه   روابط قدرت در نظر او نامتقارن،  .کندیم  یفتعر

گفتمان    يلتحل  در واقع نورمن فرکالف،  (.33:1392ی،رت است)باسلطه و روابط نابرابر قد  کنندهيهتوج  یدئولوژی ا  یراز  رد.آویم  یرو  "
توسعه    یانتقاد تحل  یکرا  برا  ی)تئوريلیچارچوب  روش(  ا  یو  و  قدرت  روابط  در  زبان   & Rahimi)داندی م  یدئولوژیمطالعه 

Amalsaleh,2008:118.)  یکرد .( با توجه به روو ..  یر،شکلتصو  متن)نوشتار،گفتار،  يلگام نخست در تحلی،نظم گفتمان  ینبنابه ا  

 يلفرکالف در تحل یانتقاد  یکردرو .شودیم يدهنام "يفتوص "آن است که  یو ظاهر یصور هاییژگی و یررس فرکالف،ب یانتقاد

  "گفتمان زبان را به مثابه  یدگاهفرکالف د. کندیو تقدم عمل م یتاولو یتالبته با رعا يينو تب  تفسير يف،توص يدانگفتمان در سه م

  یند فرا  یکزبان    ياًثان  خارج از آن.  یاز جامعه است و نه به نحو  ی.اوالً زبان بخشکندی م  یتلق  "  یعمل اجتماع  یکبه عنوان    زبان
  ی زبان يرغ یهابخش  یگرد يلهبه وس یهابخش   یگراست که توسط د یمشروط اجتماع یندفرا یک  ینکه، زباناست و سوم ا یاجتماع

در   یءش  یکبه شناخت متن به منزله    يف، بایدگفتمان در سطح توص  گريلتحل  (.Fairclough,1996:22) آیدیجامعه به وجود م
ها را در را مشخص ساخته و آن   یو استعار  يفی، تشبيهی، متضادواژگان و معنا پرداخته و واژگان توص  ينب  یبافت متن و ربط منطق

انشائ  یرسشی،امری،پقالب جمالت) خبر بررسیو    یصور  هاییژگیبه شکل متن و و  يف، توجهتوص  یژگیودر    ینبنابرا  کند.  ی( 
 یهازبان و بافت  ی،دستور)بسامد( واژگان هاییهمتن مطرح است که در سه قسم ال گونگییءواژگان و معنا و ش ينب  یآن،ربط منطق

 . شودی م یبررس یمتن

عمل ممکن است به طُرق مختلف    ینا  نام دارد.  "یگشائساخت  "دهنده آن    يل تشک  ی شکستن آن به اجزا  يله معنا به وس  ی بررس  فرایند
-27:1390)بلور،  يردنهفته در کلمه صورت گ  ی بردن معان  ی پ  یانتخاب واژگان متن برا  دستور زبان،   تحليل  ی،واژگان  هاییهاز جمله ال

 گوید ی تون است.وی مهای دستوری در مسؤاالت نورمن فرکالف در تحليل گفتمان انتقادی بررسی جنبه  نترییکی دیگر از مهم  (.26
 های جمله تأکيد دارد. او در این مورد بر وجه   ای هستند؛های رابطهها وجود دارند که دارای ارزش های دستوری در متنانواع ویژگی 

ها جمالت  آن  يانوجود دارند که از م  یو انشائ  پرسشی  ی،امری،جمالت خبر  صلیها استفاده شده است؟ سه وجه امثالً از کدام وجه 
نظر مورد توجه و دقت   يز ن  یو ضمن  یحصر  معانی  ی،البته در بسامد واژگان  (.191-192:1379هستند)فرکالف،  تريچيدهپ  یدستور  یپرسش
 . گيرندیقرار م
 واژگان، یحصر یدر معنا .یضمن یو معنا یحصر یمعنا اند:کرده یزرا از هم متما یواژگان یمواقع دو نوع معنا یدر بعض شناسانزبان 

مانند واژه عقاب به   است.  یرپذموجود در فرهنگ لغت امکان  یبه کمک معنا  پردهی لغات به صورت آشکار و ب  یو معان  يممفاهدرک  
 ينکه در هم شودیلغت در ذهن متبادر م يفآن و توص هایتداعی  ی،بار عاطف یضمن یاما در معنا بزرگ. یپرنده شکار یک یمعنا

  گران يلتحل. (276-277:1390)بلور،رساندی در مورد پرنده عقاب را م رحمیی ظلم و ب  يزبين،ت جالل، قدرت، یضمن یمعان یعنیمثال 
در قسمت دستور زبان مورد مداقّه    يزرا ن  ایيشهشعارها و عبارات کل  ين،بخش عبارات آهنگ  سه   يف،در سطح توص  یدگفتمان با  یانتقاد

از متن است که قابل نقل قول  یبخش کوتاه ينآهنگ عبارات دهند. يصرا تشخمتن  یسندهنو یاو  یندهگو يزهقرار داده تا بتوانند انگ
 یو اجتماع  ياسیمختلف س  یهادهندگان انتخاب شده و توسط گروه هستند که توسط طراحان و سازمان  یشعارها عبارات ثابت  باشد.

کاربرد مکرر آن توسط    ليلکه بد  اندیعبارات  ایيشهعبارات کل  .شودیبکار گرفته م  شدهيينتع  يشبه اهداف از پ  يابیدر جهت دست
 (.158)همان: شوندیمردم مشهور م يانشده و در م یمنف یامثبت و  یضمن  ی معان یدارا ياستمدارانها و سرسانه 

 

 یر تفس
گئورگ   یهاش و تال  یدگرها  ينبا مارت  يکهرمنوت  برده است.  یفراوان  هاییمندبهره  يکاز علم هرمنوت  يستمگفتمان در قرن ب  تحليل

فاز جد وارد  اند  یدیگادامر  و  تحل  یشمندانشد  ن  يلحوزه  را  تأث  يز گفتمان  داد.  يرتحت  بُعد  آن   یفلسف  يکهرمنوت  قرار  از  فراتر  ها 
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معرفت   یشناسروش هست  یشناسو  شد.   يرتفس  شناسیِیبه  داده  د  سوق  نزد  يکهرمنوت  یلغو  یدگاهاز  هرمس)خدا  یکیربط    ی با 

گرفته شده است.کار   "يرتفس "  یعنیآن    یاسم  یو معنا  "کردن  يرتفس  "یبه معنا یونانی  یشهکلمه از ر  ینا  دارد.   (یونانيان  رسانيامپ
را بر    يرشرح و تفس  از محققان سه ضلع،  یبرخ  .کندی م  یفارا ا  یبه فهم درآوردن بود که عنصر زبان در آن نقش مهم  یند فرا  هرمس،

نشانه،شمارندیم به    یا  يغامپ  :  که  تفسمتن  و  فهم    دارد؛  يازن  يرفهم  حصول  پ  مفسر)هرمس(؛  یاواسطه  به   يامرساندن  متن 
فهم   شناختییهم بر ابعاد هست  یدگرها  یفهم وجود  یدارشناسیحرکت در پد  یک با    يکهرمنوت  علم  (.23-24:1386ی،مخاطبان)واعظ

( هم بر فهم و هم  1927)  "و زمان  یهست"اثر  در  یدگرها يلتحل  .شدیشمرده م  یکینوع خاص او    یدارشناسیمرتبط بود و هم با پد
  ی شناسمتن اشاره دارد و نه به روش   یلنه به قواعد تأو  یدگرک هايهرمنوت  انسان استوار است.  یهست   يادینبه عنوان جهات بن  یلبر تأو

بعد از    يزرگ گادامر نپروفسور هانس گئو  .سازدی خود را به وجود داشتن خود انسانِ معطوف م  يشتربلکه توجه ب  یخاص علوم انسان

 (. 51:1396( به منصه ظهور رساند)پالمر،1960)"و روش  يقتحق"مند خوددر اثر نظام  يکاو را در علم هرمنوت  یاصول و مبان  یدگرها
  یونان را دارد که هرمس در    ی خاص،همان نقش  یآن به معنا  یانتقاد  یکرد عام و در رو  یگفتمان به معنا  يلمفسر در تحل  ینبنابرا
ها به  آن   ود، برایب  يانپروردگار را که درک آن فراتر از فهم آدم  يامخداوند و مردم قرار گرفته و پ  ينحدِّ واسط ب  یعنی  ن داشت.باستا
برخوردار است و کاربرد آن،کشف   یخاص یگاهاز جا یگفتمان انتقاد يلدر تحل يکیهرمنوت يرپس تفس .آوردیقابل درک در م یاگونه 
 یات است از محتو  يبیترک  تفسير  از آن بهره گرفت.  توانیمرحله م   یناست که در ا  يک، روشیهرمنوت  ینبنابرا  پنهان متن است.  یمعان

ذهن  و  متن  زم  يتذهن  مفسر.  يتخود  دانش  برا  ایينهمفسر همان  که  است  م  يرتفس  یمفسر  گرفته  بکار   ين و همچن  شودیمتن 
ير،  و تفس  کنندیذهن مفسر را فعال م  ایينهستند که عناصر دانش زمه  ییهاجمله سرنخ   يف، از متن در سطح توص  یصور  هاییژگیو

  یلو تأو يردر واقع هدف از تفس (.215:1379مفسر است)فرکالف، ایينهها و دانش زمسرنخ  ینا یالکتيکیمتقابل و د طارتبا محصول
 آن است.  یو درون يرونیو ارجاعات ب يروهاپنهان در متن و کشف ن هایيامو پ یمعان ییکشف و شناسا متن،

ها پرداخته  آن  ينکنندگان در متن و نحوه تعامالت بشرکت  یشناخت یندهایفرا يلبه تحل يردر سطح تفس فرکالف،  یانتقاد یهنظر در
از شکل و قالب متن   يزمفسر ن  ایينهدانش زم  یامفسر    يتذهن  مفسر.  يتمتن و ذهن  یاست از محتوا  ترکيبی  ير،در واقع تفس  .شودیم

  یندرا به مفسر در فرا  ییهاسرنخ   آن،  یصور  هاییژگی گفت شکل متن و و  توان یم  .پذیردی م  تأثير  يف،و سطح توص  ی دار گفتماندر کر
  یحوزه گفتمانگ  ».  گرددیمتن مشخص م  یو حوزه گفتمانگ  يتمتن  ژانر،  فرکالف،  یانتقاد  یکردسطح از رو  یندر ا  .دهندیم  يرتفس

مواد    یگراند و از طرف دخاص که توسط آن طرد شده   یاز منظومه گفتمان  يروناضافه و بالقوه در ب  یاز معان  یاعبارتست از محفظه 
با حوزه گفتمان   یشد که حوزه گفتمانگ  یادآور  یدنکته را با  ین(. ا114:1390ی،)منوچهرکنندیم  يامه   یدجد  هاییبندمفصل   یبرا  یخام
اما   .دهدیخود ادامه م  ياتدرون آن شکل گرفته و به ح  که گفتمان،   شودی  را شامل م  يعیمحدوده وس  است.حوزه گفتمان،  اوتمتف

 افراد هستند. ينمشترک ب یهامشخص وجود دارند که دانش و مهارت یاجتماع ی، عملکردهایدرون حوزه گفتمان
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 گفتمان)نگارنده(  یل نورمن فرکالف در تحل یانتقاد یکرد(: رو2نمودار)

به    از سه سطح،  یکدر هر    یدهنده آنست که دال مرکزنشان  يينو تب  تفسير يدان،توصيف،در سه م  فرکالف  یانتقاد  یکردنمودار رو
ها در گفتمان شناخته اصل محدود کننده عناصر و نشانه  یگانهداشته و به عنوان    کنندهيينها نقش تعآن   ينعنوان نقطه اشتراک ب

 ی در درون متن اصل  ينامتنیارجاعات ب  .شودیختم م  یبه دال مرکز  یتسطوح در نها    یناز ا  یکدر هر    يلکه تحل  یبطور  .شودیم
 ينامتناشاره کرد که در ب  یو عمود  ی به دو جهت افق توانی م  يتمتن  ينادر ب  .گيردی مورد توجه قرار م  ير و خارج از متن در سطح تفس

 .  شودیارجاع داده م يممستق يرورت غبص يزن یدر متن اثر داشته و در جهت عمود  يماًکه مستق یعیو وقا یدادهااز رو یافق
نوع متن   یاژانر    یکدادن    يوندپ  ينارجاع و همچن  یانقل قول،نسبت دادن و    یقاز طر  یشامل وارد کردن متون قبل  متنیيانم  فرایند

در    یقش مهم( ن1داد:  یدو کارکرد اصل  متنیيانم  تحليل  ی،گفتمان انتقاد  يل(.»در چارچوب تحل114:1390است)بلور،  ید به متن جد
از    ییهانشانه   تواند یم   (2و    کندی م  یفاابراز مجدد نظرات و باورها ا  یا  يمجهت تحک  یسندگاندگان و نوینگو  ی آشکار ساختن استراتژ

  سه عامل ژانر،   ينامتنب  يردر تفس  (.119را آشکار کند «)همان:  ی فرهنگ  ييرو تغ  یدئولوژیکیبر تنازع ا  یمدرک  یاغالب و    یدئولوژیا
  يل،واحد تحل  یاژانر متن و    يصتشخ  .يردمورد توجه قرار گ  یبندعمل مفصل   از  يشپ  یدکه با  گرددیو گفتمان متن مطرح م  يتمتن

 متن است.  يينو تب يرگام در تفس نخستين
 يلدل  ينبه هم  خود است.  یهژمون  يتتثب  یها در منازعه و کشمکش براگفتمان   یربا سا  بلکه  يست؛بسته ن  یدهپد  یک  یگفتمان  هيچ

نوع  یکگفتمان کسب  یه(.» بر اساس نظر26:1396يليپس،و ف یورگنسناست) یهنظر ینا يدیکل يماز مفاه  یکی یکشمکش گفتمان

در شکل دادن به    تواندی است که م  "یگرید  "حضور    ینممکن است.ا  يرغ  یامر  هاه کامل و مثبت توسط کارگزاران و گرو  یتهو

ا  مؤثر  یت،هو و موفه  تفاوت"را    دهیپد  ینافتد.الکال  ا  گريلتحل  (.117:1390ی،«)منوچهر  نامندیم  "منطق  در   سطح،  ینگفتمان 
در   ينهمچن  .سازدیمشخص م   یعمل گفتمان  رها را دکرده و نقش آن  یکننده در متن را بررسشرکت  یو تعامالت شناخت  یندهافرا

 .گيردی قرار م یررسمورد توجه و ب يزن  یگفتمان ينب یهاتعامالت و کشکمش مجموعه ير،سطح تفس
را در   یمختلف  یاجتماع  یهاها ممکن است نقش آن   است.  يراز گفتمان درگ  یعمل خاص  یکاست که در    یشخص  کنندهشرکت

  ی متفاوت یداشته و احتمال دارد از زبان و ژانرها یمتفاوت یها او عملکرد اجتماعاز نقش  یکدر هر  کنند. یگوناگون باز هایيتموقع
  يلژانر مورد نظر واحد تحل  يينو تع  تشخيص  ير،گفتمان در سطح تفس  گريلکار تحل  ترینیاصل  و  ینتراز مهم  (.25:139،بهره برد)بلور
ژانرها    متن و سبک آن است.  یشناخت مضمون و فحوا  منظور از ژانر،  .کندیم  یاری  يررا در مراحل مختلف تفس  گريلاست که تحل

در    يردر سطح تفس  ینبنابرا  .یابندیها معنا مآن  یتمحور  درفراهم ساخته و عناصر متن    یعناصر گفتمان  يتفعال  یرا برا  ییبسترها
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 یارزهم   يرهزنج  چند مورد پرداخت: عنصر،وقته،  يحبه توض  یدبا  یبه دال مرکز  يدن و رس  یبنداز مفصل  پيش  ی،گفتمان انتقاد  يلتحل
 و عمل انسداد)بستار(.

عناصر   ینا  ینکهپس از ا  نشده است.  يتها تثبآن  یگفتمان قرار نگرفته و معنا  یکر قالب  هستند که هنوز د  یشناور  یها دال  عناصر
  یک قبل از آنکه درون    هاوقته  شوندیم  يدهوقته  نام  شوند،  یلگفتمان تبد  یکدر درون    یخاص  یتبه هو  یتوسط عمل انسداد معان

نام  یگفتمانگ  هدر حوز  شوند،  یبندگفتمان مفصل و عنصر  داشته  پ  (.112:1390ی،)منوچهرشوندیم  يدهقرار  واقع  از عمل    يشدر 
عمل محصور   یط  منظور،  ینا یبرا  شوند.  یلشده و به وقته تبد  یبخش یت هو یدبا ی در حوزه گفتمانگ هویتی ب عناصر ی،بندمفصل

  .یندعمل را انسداد  گو  ن یا  .شوندی رانده م  يه ز به حاشين  ربط ی قرار گرفته و عناصر ب  یدال مرکز  یتدر محور  یشدن و بستار معان
از حوزه   یاست که به نوع يمیمفاه یگفتمان شامل تمام  يدانم .شوندی گفتمان رانده م يدانو خارج از گفتمان به م هویتیعناصر ب

 گفتمان طرد و حذف شده و خارج از محدوده آن قرار دارند.  
  به بُعد بدل کند«  داشته باشند،  یثابت  یکه معنا  يتیبه وضع  شانییعنصرها را با کاستن از حالت چند معنا  کندی گفتمان تالش م»
 ی هاشده و تفاوت   يبهم ترک  با  ير،مقابل گفتمانِ غ  در  يب،عناصر متفاوت و رق  يزن  یارزهم  يرهدر زنج  (.59:1396يليپس،و ف  یورگنسن)
منطق تعادل،درون  »  قرار دارد.   اشاره شد،   يشتردر نقطه مقابل منطق تفاوت که پ  یارزهم  يرهزنج   رسانند.ی خود را به حداقل م  ينب

  ينب یزتما است و منطق تفاوت،  ینوحدت آفر یارزهم يرهمنطق تعادل در زنج .باشدیم یگفتمان ينب است و منطق تفاوت،  یگفتمان
  (. 55:1392ی،ا)ب«دهدی ها را شکل مگفتمان  یتهو  اما به واقع هم منطق تعادل و هم منطق تفاوت،  .سازدی م  یداردو گفتمان را پد

  "خصومت "به خصلت متکثر جامعه اشاره دارد و مفهوم  درمقابل منطق تفاوت،  است.  ياسیس  یفضا  یسازمنطق سادهی،  ارزمنطق هم

 یبندسپس به مفصل   (.113:1390ی،)منوچهرشودیم  یجادا  ير در تقابل با غ  یارزهم  يره زنج  نکته دارد.  يناشاره به هم  يز ن  "يرغ"و  
 . گرددیم يينتع یپرداخته شده و دال مرکزعناصر مشخص شده 

 

 یینتب
گفتمان و قدرت    ينب   خود محصول تنازع و خصومت است.  ینخود دارند که ا  ی در سلطه و هژمون  یبا قدرت سع  يونددر پ  هاگفتمان

خاص به    يقتحق  یر گفتمانه  در قدرت دارد.  یشهو هم ر  کندیم  يدکه گفتمان هم قدرت را تول یبرقرار بوده بطور  یهدوسو  یارابطه 
عناصر   ينب  یبندامر با عمل مفصل  ینا  (.11:1392ی،)باکندی م  يگيریخود را پ  يطرهو س  سلطه  مانی،گفت  يقتکرده با حق  يدخود را تول

  یفا گفتمان ا  يلرا در تحل  یهمان نقش  یبنددر واقع عمل مفصل  .آیدی بدست م  یدال مرکز  یت در محور  ییو چند معنا  یتهو  یب
 فوکو. ميشل یهدر نظر یبندصورت  یامحتوا و  يلدر تحل یسازکه مقوله ندکیم

)گفتمان(  یافتهساختار  يتکل  یک ب  لها را در قارده و آن کبرقرار    ارتباط  یت، هو  ی عناصر ب  ينکه ب  شودی اطالق م  یبه عمل  بندیمفصل
گفتمان محصول عمل مفصل  .دهدیم  یتهو واقع  اساس ف  يش(.پ16:1396ی،است)با  یبنددر  فرکالف در    یانتقاد  یکرد رو  یرض 
فرا  یبررس  گفتمان،  يلتحل در  سلطه  و  قدرت  رابطه  تب  ینبنابرا  است.  یاجتماع  یندهایو درک  دوسو  ييندر سطح  رابطه  و    یهبر 

فته  در نظر گر  یاجتماع  ینداز فرا  یشده و گفتمان به منزله بخش  يدتأک  یاجتماع  یو ساختارها  یاجتماع  یدادهایرو  ينب  یالکتيکید
خاص   یواقع وجود نداشته مگر در قالب گفتمان  المدر ع  يقتیحق  يچکه ه  شودیگرفته م  ینبر ا  فرض  ی،گفتمان  يافتدر ره  .شودیم

بدنبال هژمونمنظور گفتمان  ينبه هم  شود.  یتهو  یدارا ها برجسته آن  يصهخص  ینترخود هستند و مهم  يالیو است  یها همواره 

نورمن فرکالف به    یانتقاد  یکردرو  ها،در گفتمان  يصهخص  ینبنا به ا  است.   "  یگرید  "راندن    يهشو حذف و به حا   "خود    "ساختن  
 .پردازدی وقوع متن و رابطه واژگان با معنا و ... م زمينه ی،در بافت اجتماع یدئولوژیقدرت و ا گفتمان،  یرابطه تعامل

حال آنکه در    شود،  یستهنگر  یخیانداز تارچشم  یچهمتون از درها و  مستلزم آن است که به گفتمان  ينامتنیمفهوم بافت ب  یرشپذ»
بررس و  مطالعه  مرسوم  د  یک  زبان،  یچارچوب  به  مراجعه  بدون  زم  یگر متن  از  مجرد  و  تحل  يزن  یخیتار  هایينهمتون    يل قابل 

عناصر    ين ب  یه تعاملرابط  ییو چرا  يحفرکالف به توض  یگفتمان   يل تحل  یکرد از رو  تبييندر سطح    (. 324-235:1379«)فرکالف،است
  یلآن گفتمان و دال یفرهنگ يشينهبا توجه به پ یاجتماع  يسگفتمان خاص در قالب پرکت يرو درک تأث یو بررس  یو اجتماع یگفتمان

  ین گفتمان بر ا  يلبه تحل  یانتقاد  یکردرو  ینظر  هاییهپا  (. 129:1394زاده،)آقاگلپردازدیانتخاب و استفاده از واژگان خاص در متن م
در بر دارنده    ییاز سو  یکالن اجتماع  یوجود داشته و ساختارها  يوندیپ  کالن،  یخُرد و ساختارها  یرخدادها  يناعتقاد است که ب

و    یاجتماع  یدادهایرو  ين ب  يقی مرز دق  یانتقاد  یکردرو  ینبنابرا  ها هستند.محصول آن   یگرد  یخرد و از سو   یتحقق رخدادها  یط شرا
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  ی بوده که در بردارنده چند مفهوم ضمن  یکردار اجتماع  یکزبان    از نظر فرکالف،  (. 27:1379)فرکالف،دکنینم  یجادکالن ا  یساختارها
بوده که مشروط به    یمشروط اجتماع  یندفرا  یکزبان    است؛  یاجتماع  یندیفرا  از جامعه است که در درون آن قرار دارد؛  یبخش  است:
جز    يينتب  به  ی،به عنوان کردار اجتماع  ييندر مرحله تب  (.Fairclough,1996:22جامعه است)  یزبان  يرغ  هاییدهپد  یربا سا  روابط

 یبه عنوان گفتمان اصل  يينتب  یکبا هدف استخراج    هايينمجموع تب  یشده پرداخته و سپس به بررس  یبندبه جزء عناصر مفصل
 ته باشد.    وجود نداش یتعارض يچه گفتمان، یو دال مرکز يينتب ينتوجه داشت که ب یدبا .پردازیمیم

مناسبات   مربوط به فرهنگ،  هایفرض يشدر واقع پ  است.  يردر سطح تفس  ایينهاز دانش زم  یانداز خاصدهنده چشمنشان  يينتب  مرحله
که در مبارزه جهت حفظ    یشده و با توجه به نقش  ييننهاد تع  یامناسبات قدرت در جامعه    توسط  ی،اجتماع  هاییت و هو  یاجتماع
از متن    یاجتماع  يلتحل   ی مرحله نوع  ین در واقع ا  (.72:1389ی،)جعفر  شوند ی م  یستهنگر  یکئولوژیدا  ی منظر  از  ند،کنی م  یفاقدرت ا

گفتمان در    يلپژوهشگر تحل  .پردازدی متن م  یک  يلموجود به تحل  یو فرهنگ  سياسی   ی،اجتماع  یبسترها  یبر مبنا  گريل است و تحل
 یندر ا  .ييرو تغ  یدگرگون  یاحفظ وضع موجود و    است؟  یهدف  هبه دنبال چ  یورد بررسکه گفتمان م  پردازدیامر م  ینا  به  يين،سطح تب

هستند که   یاجتماع  یساختارها  یندر واقع ا  مطرح است.   یاجتماع  ینداز فرا  ی و بخش  یکنش اجتماع  یکگفتمان به عنوان    سطح،
به صورت    یاجتماع  ایگفتمان بر ساختاره  ير تأث  ی چگونگ  ينهمچن  ييندر سطح تب  بخشند.  یم  يّناز جمله گفتمان را تع  یکنش اجتماع

  یب کننده و تخر  ی نف  یا ساختارها است    ینا  یدکه گفتمان مؤ  کندی گفتمان مشخص م  گريلتحل  یعنی  .شودینشان داده م  یمنف  یامثبت  
 ها. کننده آن

 

 ی کننده عناصر گفتماناصل محدود یگانه ی؛دال مرکز
معنا و تعلق   يينو تع  بخشیهویت  ياست،در اجتماع و س  یژهبو  يکتمان در عرصه منازعات هژمونگف  هاییژهکارو  ینتراز اساس   یکی
و   يينعناصر شناور در درون گفتمان و تع  ينوحدت ب  یجادبا ا  یدر واقع کشمکش گفتمان  گفتمان خاص است.  یکمفهوم به    یک
ها به وقته و  آن   یلبه عناصر و تبد  يدنها با معنا بخشانچرا که گفتم  است؛  یرامکانپذ  زیقواعد غالب بر آن توسط دال مرک  یفتعر

به نحوه    یشناسان بطور کلخود هستند.»زبان   یهژمون  يتتثب  بدنبال  ی،منظومه گفتمان  یکدر    یعناصر تصادف  یبندسپس مفصل 
به نحوه کاربرد    ین انتقاد گفتما  گرانيل تحل  یول  است.  ن و توجهشان به زبان به خاطر خود زبا  پردازندیگفتمان م  یاعملکرد زبان  

برا گفتمان  و  اجتماع  يابیدست  یزبان  اهداف  نقش  یبه  به  ا  یو  تغ  ینکه  در  اجتماع  ييرکاربرد  ثبات   عالقمند  کند،یم  یفاا  یو 
 (.8:1390)بلور،هستند«
نوع   ینا  . شودیم  يدهنام  یگفتمان انتقاد  تحليل  شود،یم  ير فهم آنند که چگونه گفتمان در روابط قدرت درگ  یکه در پ  هاییتحليل

  ين ب  یکیرابطه نزد  یگفتمان انتقاد  يلتحل  دارد.  یجا  يلدر مرکز ثقل تحل  "یدئولوژیا  "و متعصب بوده و مفهوم    دارجهت  يل،تحل
  يل (.» تحل3:1392ی، )با  دهدی و دقت نظر قرار م  ی کرده و روابط نابرابر قدرت را مورد بررس  یجادو قدرت ا  زبان،ایدئولوژی  ی،هژمون
که    شودی موجب م  یندو کدام فرا  يمکن  يت ها را تثبنشانه   یتا معنا   يمتالش کن  یند کدام فرا  یقان قصد دارد نشان دهد که از طرگفتم
 (.55:1396يليپس،و ف  یورگنسن)  آوریمی به شمار م  يعیطب  اییدهها را پدکه آن   شوندبدل    یمعنا به چنان امر معمول  يتاز موارد تثب  یبرخ
را تحت    یاند تا قلمرو واحدمختلف در رقابت با هم در تالش   یهااشاره دارد که در آن گفتمان  اییاجتماع  یابه فض  ی گفتمان  نظم

  یبه نظم گفتمان  "یهژمون "و    "تخاصم    "  يممفاه  .کنندی رقابت م  یگرانقلمرو خاص با د  یکدر    يت پوشش قرار داده و بر سر تثب
  ی از معان  یمتشکل از عناصر مختلف  یکل  یاگفتمان به عنوان منظومه   یکدر    یزنقش دال مرک  اینبنابر  (.103)همان:  تعلق دارند

  ی معان يتتثب یبرا یمناسب يارمع اصل محدود کننده عناصر شناور در گفتمان، یگانه به عنوان  یدال مرکز است. يتحائز اهم بالفعل،
 است. 

ها را به بُعد بدل کنند که  آن   داشته باشند،   یثابت  یکه معنا  يتیعناصر بالقوه به وضع  ییاند تا با کاهش چند معنادر تالش   هاگفتمان
  یند در فرا  یخوب  ياردر گفتمان مع  ی دال مرکز  ینبنابرا  (.59)همان:گيردیانجام م  يرفرکالف در سطح تفس  یانتقاد  یهامر در نظر  ینا

گفتمان بوده   یدال مرکز یت در محور یداصر باعن  یدر واقع معان است.  یثابت در محدوده گفتمان یعناصر به معنا ییچند معنا یلتبد
  ی و منطق  یمفهوم  یه رابطه دوسو  یک گفتمان    یعناصر گفتمان و دال مرکز  ين گفت ب  توان ی منظور م  ينبه هم  شوند.   ی و در آن متجل
ها است  گفتمان   یگرعناصر گفتمان و استقالل آن از د  یتدهنده وحدت و هونشان  یدال مرکز یکسومعنا که از    ینبه ا  برقرار است؛
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حفظ کرده و منجر به انسجام و نظم گفتمان    یخود را به دال مرکز  یوفادار  شده و بالفعل گفتمان،   يتتثب  عناصر  یگر، د  ی و از سو
 .    شوندیم

 

 یری گنتیجهبحث و 
 ها،نوشته   ها،کالم  ها به منظور درک و فهماز اسلوب   یابه مجموعه يقتحق  یکاربرد  یهااز روش  یکی به عنوان    يزگفتمان ن  تحليل
جمالت به عوامل    دهندهيلتشک  یو کالم  یعالوه بر عناصر لغو  گريلکه در آن تحل  شودیو نمادها گفته م  هامصاحبه  ها،ی سخنران

ان گفتم  یانتقاد  يلتحل .یابدمؤلف را در    يزهپرداخته تا بتواند انگ  يزمتن ن  يدتول  ياسیو س  اجتماعی  نگی،فره  یهامتن و بافت  يرونیب
  یجامعه و ساخت روابط قدرت در بافت اجتماع يدو بازتول  يد فوکو و آلتوسر در تول یشهآراء و اند ير که زبان تحت تأث یافت ظهور  یزمان
 قرار دادند.  يررا تحت تأث یهنظر ینا يزن  یدئولوژیر قدرت و اينظ یپس از آن واژگان .یافت ییبسزا يتاهم

قرار    یدر کانون توجه پژوهشگران علوم اجتماع  یسهر  يگ توسط زل  1954شته و از سال  دا  ی در زبان شناس   یشهگفتمان ر  تحليل
نهفته در متن از طرق    ياتواقع  ییهدف پژوهشگر کشف و شناسا  قرار دارد،  يفیک  هایيلروش که در زمره تحل  یندر ا  گرفته است.

متن اکتفا نکرده بلکه فراتر از   یصور هاییژگی ها به وتن مهم، ینبه ا يابی دست یبرا مانگفت يلپژوهشگر تحل ینبنابرا  مختلف است.
به    توانیقرار گرفته م يشتریگفتمان مورد اقبال ب يلکه در روش تحل یکردهاییاز جمله رو .شودیم يزمتن ن ينهزم یاوارد بافت  آن،
 یندهای سطوح روابط و فرا  یال به البر کاربرد زبان در    یکردن رویدر ا  نورمن فرکالف اشاره کرد.  یگفتمان انتقاد  يلتحل  یکردرو

و    Text  ينب  یبر رابطه تعامل  يشترروش ب  یندر واقع در ا  و متن است.  یگفتمان  عمل  ی،شده که حاصل عمل اجتماع  يدتأک  یاجتماع
Context  اما نقش دال   را دارد.  دمربوط به خو  يلتحل  از سطوح،  یککه هر    یدهتوجه گرد  يينو تب  تفسير  يف،در سه سطح توص

 قابل انکار است.   يرسطوح غ یناز ا یکدر هر  یمرکز
 یخاص دارا  یدر عالم واقع وجود نداشته مگر در قالب گفتمان  يقتیحق  يچکه ه  شودیگرفته م  ینبر ا  فرض  ی،گفتمان  يافتره  در
برجسته ساختن   هاآن  يصهخص  ینترخود هستند و مهم  يالیو است  یها همواره بدنبال هژمونمنظور گفتمان  ينبه هم  شود.  یتهو

جهان   ييرها موجب بر ساختن و تغدر چارچوب گفتمان  هایدهنسبت دادن معنا به پد  است.  «یگری راندن »د  يه»خود« و حذف و به حاش
  ی اجتماع  ياتواقع  يدو باز تول  ييرکشمکش در سطح گفتمان موجب تغ  جهان.  يير تغ  یاست برا  ایيله در گفتمان وس  يير تغ  .شودیم
بهشودیم گفتمان  يصهخص  ین ا  .بنا  فرکال   یانتقاد  یکردرو  ها،در  تعامل  فنورمن  رابطه  ا  گفتمان،  یبه  و  بافت    یدئولوژیقدرت  در 

نداشته و    یالکتيکید  یژگیو موفه گفتمان و  از نظر الکال  .شودیوقوع متن و رابطه واژگان با معنا و ... پرداخته م  زمينه  ی،اجتماع
است و هم ساخته شده و    زندهگفتمان هم سا  فرکالف،   یانتقاد  یکرد اما در رو  سازنده هستند.ها  .گفتمانسازدی سراسر جهان مارام

  ی و ارتباط  یاما در وجه اجتماع در واقع گفتمان همان زبان،  .یاجتماع  هایيسرابطه کاربرد زبان و پرکت  يلتحل یاست برا  یچارچوب
گفتمان به طور    یانتقاد  يلتحل  ینظر  یحاضر با توجه به مبان  وشتارن  است.  یبه مثابه عمل اجتماع  به گفته فرکالف،  یاآن است؛ و  

متفاوت    یهاکه با وجود استفاده از روش   رسدی م  يجهنت  ین به ا  فرکالف به صورت خاص،   یانتقاد   يلدر تحل  يقتحق  یندعام و فرا
اصل محدود کننده عناصر و  یگانه ن وابوده که به عن یدال مرکز ینا یتنها يين، درو تب يف، تفسيراز سطوح توص یکدر هر  يلتحل

 . شودیسطوح محسوب م  ينوجه مشترک ب
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