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 ییاربست آن در متون رواکو  ياوک گفتمان
 ***یه فانیمرض/  **عیمط يمهد/  *یرانکرضا ش

  دهكيچ
  دادن  و نشان  كردندر صدد بازگو يق در علوم انسانيروش تحق كيبه مثابه  »ياوك گفتمان«

است كه رابطه بـين مؤلـف، مـتن و      محقق برآن. در اين روش، است  متن در  نهفته  معاني
ـ پ يريگ لكدر ش يعوامل متعددزبان، خواننده را نشان دهد. با مطالعه  ـ ام ي : الم موثرنـد ك

ـ  بـرون  گريد يو برخ يمتن ن عوامل درونياز ا يبرخ ـ اسـت. ا  يمتن بـر عوامـل   ن روش، ي
مـتن،   يل زبانياز: تحلاند  عبارت ياوك گفتمان ياصلهاي  ژه دارد. مؤلفهيد ويأكت يمتن برون
متن، و نگـاه   يزكمر ي، معناينامتنيروابط ب يبافت متن، بررس يانسجام متن، بررس يبررس

بر توجـه   ي، مبتنياوك نهفته در متن، و گفتمان يزكا دال مريرد متن. گفتمان، معنا كاركبه 
ـ ن يـي بـه تب ن مقالـه،  يام است. در ايل دهنده پكهماهنگ به همه عوامل ش روش  ياربردك
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  مقدمه
 ياز روح و عقـل اسـت، در قالـب قراردادهـا     یه ناشکر و معنا، کف انیب يبرا يابزار »زبان«

ـ  اي واره یوند انـدام است. پ يجار »زبان«ن در یاست و دیخ، فرهنگ، سیتار است. يبشر ن یب
معنا از روزگاران گذشته تا به حال مـورد توجـه صـاحب نظـران بـوده اسـت.       و ر کف، زبان

. طرف آن قرار دارند یکدام در که هر کرده است که یتشب ياغذکزبان و معنا را به  سوسور
زان و یند. اما نوع، میب ببیطرف آس یکه فقط کرد کا پاره ید و یبر ياغذ را طورتوان ک نمی

 يردهـا یکاتـب و رو کم 1.مورد بحث و اختالف نظر بوده اسـت همواره وند، ین پیعت ایطب
سـت؟  یا مـتن چ یالم که اند ک بودهمواجه ها  ن گونه پرسشیبا اشناسی، همواره  زبانمختلف 

و هـا   واژه یشـناخت  زبـان  یا معـان یـ گـردد؟ آ  مـی  لیـ شـود و چگونـه تحل   مـی  دیچگونه تول
ا جهـان خواننـده مـتن    یـ نند ک می نییا متن را تعیالم ک، معنا و مفهوم يدستورهاي  ساخت
ایـن   شـف پاسـخ  ک ينـد؟ تـالش بـرا   ک مـی  لیـ مورد نظر را بـر مـتن تحم   يه معناکاست 

  2د.یگرد یگفتمانهاي  هید آمدن نظریمنجر به پدهاي،  پرسش
نیـز  » تحلیل گفتار«و » تحلیل کالم«، »کاوي سخن«که در زبان فارسی به  3ن،تحلیل گفتما

ه تا اواسط دهـ  1960است که از اواسط دهه اي  بین رشتهلعه ترجمه شده است، گرایش مطا
زود به عنوان یکـی از  بسیار بودن، اي  رشته به دلیل بینظهور کرده است. این گرایش،  1970
مختلــف علــوم سیاســی، علــوم اجتمــاعی، ارتباطــات و هــاي  هــاي کیفــی در حــوزه روش
  4انتقادي مورد استقبال واقع شد. شناسی زبان

م، از واژه یمسـتق هاي  قول اصطالح، به جز در نقل يساز ین نوشتار، با هدف فارسیدر ا
  ن استفاده خواهد شد.ل گفتمایتحل يبه جا »ياوک گفتمان«

  پيشينه بحث
گـردد،   میالدي برمـی  14که سابقه آن بنابر برخی منابع، به قرن ، »Discourse« »گفتمان«ة واژ

گفتار گرفته  و گفتگو، محاوره يمعنا  به »Discursus«و التین  »Discourse« از واژه فرانسوي
ه عـام  یتوان در مطالعات نظر می متن را شناسی زبانو  ینه مطالعات گفتمانیشیپ 5ت.شده اس

، و يالدیان، مطالعات دانشمندان جهان اسالم در قرن نهم مـ یهند یو معناشناس شناسی زبان
  6رد.ک یابیار ارسطو ردکونان در ۀ یغرب در فلسف شناسی زباندر 

را پشـت سـر    ینون مراحل مختلفـ کمتولد شد و تا یشناس در زبان اساساً، گفتمان ۀینظر
فلسـفه، علـوم   . 2؛ شناسـی  زبـان . 1: افـت یدر دو حوزه گسترش ین مفهوم، ا ت.گذاشته اس

شناسـی، مطالعـات گفتمـانی در چنـد مرحلـه تحـول یافـت.         در حوزه زبـان  اجتماعی و تاریخی.



   ۷۳يي اربست آن در متون رواكو  ياوك گفتمان

شـناس معـروف    ، زبـان زلیـک هـریس  توسط  1952نخستین بار در سال» تحلیل گفتمان«اصطالح 
ثر واحـد  کو حـدا  ر غالـب بـود  کتف 7گرا صورت شناسی زمان، زبان نانگلیسی به کار رفت. در آ

ه بعدها به تحلیـل  حلیل گفتمان، کاز تکرد، در این روی .بود آنتر از  کوچکل، جمله و یتحل
  شد. یف میگفتمان به مثابه زبان، بزرگتر از جمله تعرگرا معروف شد،  گفتمان ساخت

 یلـوم انسـان  عدر  یـی گرا و نقـش  »ییراردگکارکـ «مفهوم ي، الدیم 70 و 60هاي  در دهه
دگاه، تحلیل گفتمان بیشـتر  ین دیدر اد زبان مطرح شد. ینقش بافت در تولو رد کدا یظهور پ

پردازد. مطـابق ایـن تعریـف،     می به کارکرد جمله و پاراگراف، و کشف و توصیف روابط آن
تـرین مبنـاي تشـریح معنـا      عمدهدیگر صرفاً عناصر نحوي و لغوي تشکیل دهنده جمله، به عنوان 

در تحلیل نقش ندارند، بلکه فراتر از آن به عوامل بیـرون از مـتن، یعنـی بافـت مـوقعیتی، بافـت       
، هسـت شناسان کنـونی نیـز    رویکرد، که اعتقاد زبان  این 8.شود فرهنگی اجتماعی و غیره توجه می

کل آن چیزي کـه نتیجـه    ها با یکدیگر و نگریستن به تحلیل گفتمان را شناخت رابطه جمله
   نامید. »گرا نقش«توان تحلیل گفتمان  . این نوع تحلیل گفتمان را میداند ، میروابط است این

ز یـ را ن »بافـت «شناسان، مفهوم  از زبان يا عده، گرا یل گفتمان نقشدر تحله کنیبا وجود ا
امـا در   ،در نظر گرفتنداربرد کردند و گفتمان را به مثابه زبان به هنگام کل گفتمان یوارد تحل

. فـت ر یار مـ کـ ه زبان در آن بـه  ک بود يمحدود یانکو م یط زمانیمنظور از بافت شراابتدا 
قـدرت و   از زبـان شناسـان  اي  عده ،یمحدود و محلط یاز شرا »بافت«گسترش مفهوم  يبرا

ردنـد.  کل گفتمـان  یـ ان غالـب تحل یـ وارد جر يانتقاد شناسی زبانز در قالب یرا ن يدئولوژیا
ل گفتمـان  یـ رد و بـه تحل کدا یپ يا رشد قابل مالحظه، 90و  80ي در دهه انتقاد شناسی زبان
عمـده در   يهـا ردیکگذاران رو انیبن 12فرکالفو  11،وداك 10،ون دایکمعروف شد.  9يانتقاد
  ي هستند.ل گفتمان انتقادیتحل

قالـب تحلیـل گفتمـان    توان در  می شناسی را این ترتیب، سیر تحول تحلیل گفتمان در زبان به
 و تحلیل گفتمان انتقـادي خالصـه کـرد. وجـه مشـترك ایـن       ،گرا گرا، تحلیل گفتمان نقش ساخت

 ،یگفتمـان  تحلیل يها روشن ی. ابزرگتر از گفتمان است »زبان«آنها  ه درکاست نظریات این 
  گیرند. شناسی سرچشمه می دارند، چون از زبان متن تحلیل يبرا يآمد کار يابزارها
شناسـی،   ها و رویکردهـاي تحلیـل گفتمـان در زبـان     زمان با سیرتحول و تطور در رهیافت هم

 اندیشـمند  ،نوع دیگري از نگرش به گفتمان در حوزه فلسفه سیاسی به دست میشـل فوکـو  
ن نگرش، گفتمان نه تنها بزرگتـر از زبـان   یبر اساس ا. ي شدگذار هیپا 60در دهه فرانسوي، 
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ا فـاعالن  یـ ها  را بر سوژه قتیحق يها رد و نظامیگ یتماع را در بر ماج ةل حوزکه کاست، بل
ـ  ،مـوف  شـنتال  همسرش و الکال ارنستوند. ک یل میتحم یاجتماع ، فوکـو ا اسـتفاده از آراء  ب

ار کـ . گرچـه نقطـه آغـاز    دادنـد  بسط یاجتماعـ   یاسیفلسفه س ةدر حوزگفتمانی را  یۀنظر
ات یـ نظر بـازخوانی  و يریارگکـ آنهـا بـا بـه     یبود، ول فوکو »گفتمان«مفهوم ، موفو  الکال

ل کرا شـ  يارآمـد ک هیـ ، نظرآلتوسرو  گرامشی، الکان، بارت، دریدا، سوسورچون  یرانکمتف
  13دارد. یخوبن ییت تبیانسجام و قابل یو اجتماع یاسیبه خصوص در علوم س هکدادند 

و نوع اسـتفاده آنهـا از   ها  ن نگرشیا یمعرفت یه با توجه به مبانکاست الزم به یادآوري 
یـن  شناسـانه خواهـد بـود. در ا    ن مقاله به گفتمـان، نگـاه زبـان   یل متن، نگاه ایتحل يابزارها

رد یکـ گرا و هـم از مفهـوم گسـترده بافـت در رو     نقش شناسی زبان يهم از ابزارهاپژوهش، 
  شود. میگفتمان استفاده  يانتقاد

ترین مفاهیم اسـت. اگرچـه مباحثـات و     ترین و مهم ، امروزه از پرکاربرد»کاوي گفتمان«مفهوم 
شناختی و هم اصـول نظـري، بـا آنچـه در گذشـته       هم از لحاظ روش مطالعات امروزین گفتمانی

ها، یک وجه مشترك این سـیر مطالعـات را بـه صـورت      بوده تمایز دارد، اما در فراسوي اختالف
است، که از یک سو نیازمند برقـراري  کند، آن وجه مشترك وجود انسان  اي به هم متصل می رشته

ارتباط است و از سوي دیگر، ابزار ارتباط یعنی زبان را در اختیار دارد. در همین راسـتا، بـر   
  14آید. اثر تعامل عوامل زبانی و غیر زبانی، گفتمان و به تبع آن تحلیل گفتمان به وجود می

  يكاو گفتمان تعاريف گفتمان و
هاي مختلف با معانی متفاوت ولـی نزدیـک بـه هـم بـه کـار رفتـه         هگفتمان در طول زمان در رشت

هـاي   اي از رشـته  است. یکی از دالیل، این است که فهم ما از گفتمان مبتنی بر تحقیقات مجموعـه 
در پاسخ به این سؤال که گفتمان دقیقـاً بـه چـه     ،ون دایک علمی است که بسیار از هم متفاوتند.

دانیم، به شـکلی فشـرده در    توانستیم آنچه را درباره گفتمان می کاش می«نویسد:  معنایی است، می
تعریفی ساده بگنجانیم. اما متأسفانه مفهوم گفتمان نیز مانند مفـاهیمی چـون زبـان، ارتبـاط،     

بـراي   مختلفی تعاریفین وجود، با ا 15.»استاساساً مبهم  یجامعه و فرهنگ، مفهوم تعامل،
  شود. می از آنها اشاره برخینجا به یه در اکاست  شده ارائهکاوي  گفتمان گفتمان و

گفتمـان را   فـرکالف  .اسـت » یاجتمـاع  ینشکزبان به منزله «، گفتمان همان فرکالفاز نظر 
شـه  یخـود، هم  يبه خـود اربرد زبان که ک داند و معتقد است می اربرد زبانکشتر از یب يزیچ

اربران زبـان در  کـ انـه  ی، اعمـال فردگرا ین اعمـال یچنـ  ،نیـ است. عالوه بر ا یاجتماع یعمل



   ۷۵يي اربست آن در متون رواكو  ياوك گفتمان

 گسـترده  یو اجتمـاع  یکدئولوژیـ ط ایت شـرا یـ مکه تحـت حا کبل، ستندین یشناخت ییانزوا
ه سـه جنبـه   کـ نـد  ک می فیتوصاي  دهیرا همچون پد گفتمان ،دایک ون 16.جامعه قرار دارند

دگاه یـ از د 17ی.فرهنگـ ی ـ  اجتمـاع هاي  اربرد زبان، شناخت، و تعامل در بافتکدارد:  یاصل
از  ر شـده اسـت.  یـ آن تعب ییا معنـا یـ  یرد اجتماعکارکگفتمان به تالزم گفته با « یارمحمدي

شـف و  کار مناسـب و اعمـال آن در   کـ سـاز و   هیتعبیل گفتمان عبارت است از: تحلرو،  این
هـا   ردکارکن یه اکاست  یعیطب». یاجتماع -يرکف يردهاکارکمتن) با ا ین ارتباط گفته (ییتب

 گـر، تحلیـل  یدعبـارت  رد. بـه  یـ گ مـی  ) سرچشـمه يدئولوژی(ا یو جمع یلهاي ک دگاهیاز د
  18چیست. متن این چهره زیرین بگوید و کند تحلیل را متن باید، گفتمان

 فراتــر از و زبـان  اجتمــاعی کاربسـت کــاوي،  گفتمـان  در پژوهشــیهـاي   ردیکــرو ثـر کا
بـین   فعالیتی، گفتمان تحلیلاست. قرار داده  خود توجهه هم را زبان شناختی هاي صورت

. اسـت  اجتماعی و انسانی مختلف علومهاي  رشته مشترك مساعی حاصل که استاي  رشته
 شناسـی معاصـر،   زبـان در  19د.محـوري دار  نقـش هـا   فعالیـت  ایـن  همـه  در شناسی اما زبان
بـا یکـدیگر و نگریسـتن بـه کـل آن      هـا   شناخت رابطه جملهعبارت است از: کاوي  گفتمان

هایی است که  از گزارهاي  گفتمان مجموعهیگر، ان دیبه ب 20.این روابط است ۀچیزي که نتیج
مجموعه شرایط اجتماعی، زمینه وقـوع  کاوي،  گفتمان درو  گیرد می یک مفهوم کلی را در بر

ها هـر   واژه شود. اي کلی نگریسته می ها در گزاره ساختار و واژه متن، ارتباطات غیرکالمی و رابطه
به تنهایی مفهوم خاص خود را دارا هستند اما در شرایط وقوع و در اذهان گوناگون معـانی  ، کدام

رو،  از ایـن  ثیرگـذاري متفـاوت و گونـاگونی در پـی دارنـد.     أانتقـال، دریافـت و ت   داشته،متفاوتی 
پذیرفتن این مطلب که گفتمان شکلی از کاربرد زبان است، از آنجـا کـه ایـن    کاوان، ضمن  گفتمان

هـاي اساسـی دیگـري را نظیـر      آن هستند کـه مؤلفـه  ق است، برتعریف کماکان مبهم و اغلب نادقی
آورد، به مفهـوم گفتمـان اضـافه     اینکه چه کسی، چگونه، چرا و چه وقت به کاربرد زبان روي می

شود: الف. کـاربرد زبـان؛    عد اصلی دیده میرسی اولیه مفهوم گفتمان، سه برو، در وا نمایند. از این
هـاي   ب. برقـراري ارتبـاط میـان باورهـا (شـناخت و ایـدئولوژي)؛ ج. تعامـل در موقعیـت        

اجتماعی). و گفتمـان عبـارت اسـت از: کـاربرد زبـان در بافـت        -(بافت فرهنگی اجتماعی
ی مطالعات گفتمان، ا هدف اصلی ۀفید معنا. وظیتول ي) برای، احتماعیفرهنگ (ایدئولوژیکی،

تـوان   یمـ ن، یهمچن 21.گفتمان است یعد اصلن سه بیاز ااي  پارچهیکف یفراهم آوردن توص
 يهـا  بـه مـتن دانسـت کـه امکـان اتصـال مـتن بـه جنبـه          يسـاختار  يکـرد یگفتمان را رو
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ده یـ ک پدیـ عنـوان   کند. در واقع گفتمان، حاصل مطالعه زبان بـه  یرا فراهم م یشناخت جامعه
 يبه مقوله زبان است و داللت بر آن دارد که متن، امر یشناخت جامعه يکردیا روی یاجتماع
  22.ابدی ین میرون و مستقل از آن تکویو نه ب یاست که در خالل روابط اجتماع یاجتماع
  تحلیـل   از نـوین اي  هشـیو   ،روش یـک ثابـه  م  بـه کـاوي   گفتمان توان گفت: اجمال میبه 

  مـتن   پنهان و  نهفته  معانی  دادن  و نشان  در صدد بازگو کردن  که  است یانسان   علوم  درعرصۀ
 یگفتمـان  يهـا  انیـ و مسـتتر جر  يظاهر یل گفتمان، کشف معانیتحل 23.باشد می  آن  بافتو  

گفتمان، جان رو،  از این 24.شوند یآشکار م یو فرازبان یگوناگون زبان يها است که در شکل
لمـات،  کهـاي   مدلشف ک يتالش براکاوي  گفتمان متن، و يزکمر يالم و روح آن و معناک

، اعـم از  هـاي  مـدل آن  يریـ گ لکثر در شـ ؤه عوامل میلکو جمالت متن بر اساس ها  بکیتر
  است.ها  ن تالشیا یلیو ارائه تفص یمتن و درون یمتن برون

  كاوي گفتمان يچارچوب نظر
 شـده  تعریـف  روشـن و  ابزارهـاي  ازاي  مجموعه با منسجماي  نظریه، گفتمان اگرچه تحلیل

 گرفتـه  صـورت  آن روشی بـراي هاي  چارچوب استخراج براي زیاديهاي  تالشاما نیست، 
به مثابـه  کاوي،  گفتمان متنوع هستند.کاوي  گفتمان و تعاریف گفتمان مانندها  تالش است. اینگونه

، معنـاي مرکـزي مـتن را بـا هـدف بررسـی تـأثیر آن در اجتمـاع، و دیـدگاه و          روش تحقیق یک
هـاي معنـایی و شـکل دادن ذهنیـت اجتمـاعی       تفکري، که آن را به منظور تاثیرگذاري بـر حـوزه  

گـر   تحلیـل  25.معناسـت  کند. این روش در واقـع کشـف فرآینـد    جامعه ساخته است، بررسی می
متفـاوت   مختلف از سطوحهاي  اجزا و مشخصه کیکمنظور تفو به ل یتحل براي پیش بردن

تا ساختارهاي خرد و  ندک می ایجاد متنهاي  هیدر ال عمودي هایی افقی و برش ابتدا ،در متن
  26د.متن شو گر قادر به ورود در کدیگر مجرد و تحلیلعمق متن از ی ن در سطح والک

که بدان وابسـته اسـت. در داخـل    است  یتیکل يدر درجه اول دارا، متنـ   متنهاي  هیال
 را یتـ یبلکـه کل ، یگر مـرتبط بـوده  کدیاز عناصر وجود دارند که نه تنها به اي  مجموعه، متن
و  یل گفتمـان یـ ات مربـوط بـه تحل  یـ معمـوالً در ادب  نـد. یگو می »گفتمان«سازند که بدان  می
نند. ک می میتقس یو عمق یه سطحی، متون را به دو الیفکیل یتحلهاي  وهیگر از شید ياریبس
  دو سطح است:  يه داراین الیاست. ا یا متنی یه سطحیالیه اول، ال

ان یـ بروش  ،ی، چگونگینمود گفتمان .زبانی و ظاهر متن است صورت، اول سطح. الف
ـ یا سـاختار ب یـ معنـا   ییمحتوا، و بازنمـا  مـتن قـرار دارد، در    که در رابطـه بـا سـب   ی، کـ رون
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ـ ا انـد.  گرفتـه قراره یـ التـرین   یسطح  ظـواهر ملمـوس، عینـی و قابـل مشـاهده از     یـه،  ن الی
طریـق   ه ازکـ ، هـا  مختلف گـزاره هاي  مابین بخش و ارتباط اصطالحات تا ساختار جمالت

  شوند. ی میخرد، بررس يساختارها یو به عبارت شوند، می حروف ربط برقرار
 شـود،  می الیه که در واقع عمق سطح محسوب این است. دوم، محتواي متن و معنا سطح. ب

همچنـین معنـاي    ،شناسی واژگانی و ساختار درونی یا محتواي بیان را در بر دارد. در این الیهمعنا
نه دلیل اجتمـاعی طـرح    ،یعنی معنایی که مؤلف سعی در مطرح کردن آن داشته استـ متن  الن ک

  اند. گیرد. نیز موضوعات، مطالب و رابطه بین مطالب، در این سطح واقع شده قرار میـ  آن
فرهنگی  ساختارهاي اجتماعی،متن شامل بافت متن،  یه عمقیال، یسطوح متنراي ودر 

 قـرار  النکـ  يسـاختارها ، ی، و بـه عبـارت  ی مخاطب و مؤلفکادرا و همچنین دانش و نظام
 دو سطح است: يز دارایه نین الیا دارد.

 موقعیـت  بافـت  دربایـد   جملهکاوي،  گفتمان سطح اول بافت متنی و موقعیتی است. در. الف
محتــواي مشــخص مــتن نیــز در ایــن ســطح، کــه  .مــتن تفســیر شــود در درون شــده و بررســی
ترین الیه عمق متن است، قرار دارد. در این الیه، هم ساختارهاي متنی و هـم سـاختارهاي    فوقانی

فرامتنی، یعنـی موضـوعات مطـرح شـده در مـتن و دلیـل انتخـاب آنهـا و نگـرش مؤلـف قابـل            
به مثابه تعامل بـین فرآینـد    را گفتمان خرد است و نوع در گفتمان نوعی به، سطح . ایناند مشاهده

 ایـن که  اي از عوامل بیرونی متکی است متن به مجموعهکند.  بررسی میتولید و تفسیر متن 
 فرآیند تولید ورو،  از این عوامل هم در فرآیند تولید متن و هم در فرآیند تفسیر متن موثرند.

  سازند. ثر میأهمدیگر را مت، همدیگر داراي تعامل و کنش متقابلند و در نتیجه تفسیر با
 فاصـله  مـتن  گفتمـان از  گـر  تحلیـل  ینجـا، الن جامعه اسـت. در ا کسطح دوم بافت . ب

ن یـ در ا؟ گـذرد  مـی  چه نندگان متنکدیافکار تول در پردازد که می موضوع این به گیرد و می
سـاختارهاي کـالن، از جملـه محتـواي گفتمـان، نقـش و کـارکرد        ترین الیه متن،  آخرین و عمیق

 در سـطح  اند. این مرحله، گفتمان اجتماعی متن و نقش آن در فرهنگ و دانش مخاطب واقع شده
 عالوه بر بافـت ، یک متنیابد. فهم  کالن است و تحلیل، ماهیتی غیرمتنی و ایدئولوژیک می

 شـود. بافـت   که متن تولید و یا تفسیر می ثر از شرایط اجتماعی استأبه شدت مت موقعیت،
  .ثیر بسیار بیشتري نسبت به بافت متن و فرآیند تولید و تفسیر آن داردأاجتماعی و فرهنگی، ت

آنها  با توسل به گر تحلیل هکشوند  می محسوب ییابزارهامتن، در سطح  یه فوقانیدو ال
 يمعنـا  یعنـ ین محتـوا،  یـی تا بـا تع ق متن دارد یو عم ینییپاهاي  هیبه ال یجاد نقبیدر ا یسع

ه کاست روشن  ،نیابد. بنابرایدست  یگاه آن متن در مناسبات اجتماعیالن، به نقش و جاک
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متن هاي  هیالترین  یدر سطحی، نیو ع یکیزیفهاي  ، مشخصهیل گفتمانیتحل یکنقطه آغاز 
در سـازمان   ن آنهـا یمطالب و روابـط مـاب   يدر قدم بعدي نفوذ به عمق متن، برا یاست. ول

  27ار شود.کالن آن آشک يرند تا معنایگ می متن مورد مطالعه قرار یلک
هـاي   بافـت  فرامتنـی. بافـت   متنـی و بافت است: رو  روبه بافتبا دو نوع ، روش تحقیقن یا

سیاسـی،   از مـاهیتی ، هـاي فرامتنـی   بافـت  ی، نحوي و معنایی دارند، امـا کسب ماهیتی، متنی
 ه مـتن را فـرا  کـ اسـت   یهمچـون چـارچوب  بافـت،   هستند. اجتماعی و فرهنگی برخوردار

 کیـک تف یفرامتنهاي  از مشخصهی، متنهاي  شود. مشخصه می رد و متن درون آن واقعیگ می
و  متقابـل  ۀرابطـ  کدر ی ،دربرگیرندة آنهاي  چارچوب و متن، ر تحلیل گفتمانید. رندیناپذ

 »بـرش «ن رابطـه  یـ نشـان دادن ا براي ابزار ترین  اصلی گیرند. می او قرارکندوکپیوسته مورد 
الیـه   کیـ  به تجریـد ، ک سوسازد تا از ی می قادر را گر تحلیل هکابزاري است  »برش« است.

ایجاد ارتبـاط   وي را در، ند و از سوي دیگرکاقدام ها  مشخصه یاها  یا مشخصه از سایر الیه
  دهد. می یاري دیگرکمختلف از سطوح متفاوت با یهاي  مابین مؤلفه

  يكاو گفتمان نديفرآ
افقـی  هاي  با ایجاد برش« رد:کرا این گونه تعریف کاوي  گفتمان توان می نالکگزاره  کدر ی

هـاي   طریـق تجریـد مؤلفـه    ابتـدا از  ،ن و فوقانیالکو عمق متن، معانی  و عمودي در سطح
مختلـف متنـی و   هـاي   یهال از نالکبا بررسی ساختارهاي خرد و ، سپس دیگر وکمتنی از ی

 تـوان گفـت:   ، مـی گریان دیبه ب 28.»شوند می رابطه متقابل و هم زمان تحلیل کفرامتنی در ی
ن. در سـطح  یـی ر، و تبیف، تفسـ یتوصـ  :اسـت  برخـوردار  تحلیـل  سطح سه ازکاوي  گفتمان

نحـو،   شناسـی،  آواشناسـی، واج  از اعـم ، شناختی زبانهاي  مشخصه بر اساس متن توصیف،
 .شـود  می واقع توصیف شناسی موردکاربرد حدودي تا و صرف، معناشناسی یا ساخت واژه

 در آنچـه  مبنـاي  متن بـر  لیتحل به، تفسیر ر است. سطحیش فرض تفسیف پیتوصدر واقع، 
 کـاربرد  و راهبردهـاي  مفـاهیم  و موقعیـت  بافت در نظرگرفتن و با شده بیان توصیف سطح

 تولیـد  چرایـی  توضـیح  بـه  تبیین سطحیت، در نها. پردازد می بینامتنی عوامل و زبان شناسی
 عوامـل  بـا  ارتباط در متن، براي تولید زبان آن در موجود مجاز امکانات میان از متنی چنین
 اجتمـاعی جامعـه   فرهنگـی  بافت و قدرت، قراردادها ایدئولوژي، تاریخی، شناختی، جامعه

 ر ویف، تفسـ ین توصـ یبـ  یتصـنع  کیکن است تفکان ممکاو گفتمان از ياریبس 29.پردازد می
  ده خواهد بود.ید فایمف يبند یمن تقسین روش، ایا یمعرف يبرا یول، رندین را نپذییتب
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از ، جمـالت  و اصـطالحات شود. در سطح متن،  می انجام یه متنیف در الیمرحله توص
ا یـ جملـه   یـک  مختلفهاي  بخش ربطة نحو نیل هستند. همچنیقابل تحلهاي  جمله مؤلفه

شود. در  ی میبررس یپاراگراف، توسط مبحث انسجام در سطح متن یکجمالت متفاوت در 
قصد بـر آن  ینجا، گردد. در ا ی میبررس زمان در یلیشناسی واژگانی در تحلعمق سطح، معنا

ه کـ اسـت   یردن مطـالب کـ ه هدف مجـرد  کح داده شود، بلیل طرح مباحث توضیست تا دلین
 رابطـه مـا   ، موضوعات و مخصوصـاً ن مطالبییتعین، رده است. بنابراکمؤلف در متن طرح 

ن، یبنـابرا . ل اسـت یـ قابـل تحل » رابطه« یمعنا فقط در بررس ت دارند. اصوالًین مطالب اهمیب
ن مطالـب  یه رابطـه مـاب  کـ دهند، بل می لکمتن را ش یک يه معناکستند یتنها مطالب صرف ن

ی بررس »انسجام«ن مباحث تحت عنوان یگردد. ا می ن معنا محسوبیل دهنده اکه شکاست 
ه در کـ ، یمتنـ هـاي   ساختو  واژگان، دستورشامل  يظاهرهاي  یژگیمجموعه و 30.شود می
هـاي   نـه یان گزیـ از م یخاصهاي  توانند به عنوان انتخاب ، میشوند می افتیمتن خاص  یک

در یـن موضـوع   ا نـد. ک مـی  ه متن از آنها استفادهکشوند  یتلقهایی  موجود در انواع گفتمان
کـه  هـایی   یژگیر ویبه منظور تفسشود.  ی میبررس ینیعنوان روابط جانش تحتشناسی،  زبان

ز یـ ممکـن ن هـاي   گر انتخابیک متن وجود دارند، معموالً توجه به دیبه صورت بالفعل در 
ن آنچه در متن وجود دارد و یب ل متون، کانون توجه دائماًیجه، در تحلیدر نت. است يضرور

ن یـ ایف، در مرحلـه توصـ   کند در نوسان است. می استفاده که متن از آنها ییها انواع گفتمان
  شوند. ي میل آن تنها فهرست برداریبدون توجه به دلها  انتخاب
اي  نهیزمداشتن،  یمقصود از دوم. ت مفسر استیمتن و ذهن، اتیاز محتو یبکیر تریتفس
به منزلـه  یقت، متن در حق يظاهر يها یژگیبندد. و می ارکر متن به یه مفسر در تفساست، ک

ر، محصول یسازند و تفس می الذهن مفسر را فعاي  نهیه عناصر دانش زمکهستند هایی  سرنخ
ا اي یـ  نـه یزم، دانش نیاذهن مفسر خواهد بود. اي  نهیو دانش زمها  ن سرنخیارتباط متقابل ا

اسـت   يندیبرآیک متن، فهم  31.دینام» ریتفسهاي  وهیش« توان می دات مفسر رایتمه ر ویتداب
در سطح متن آغـاز   ییه معنایر متن از الیبا محتوا و قالب متن. تفساي  نهیاز تعامل دانش زم

ها و موضوعات مطرح شده در متن،  مؤلفهین مرحله، ابد. در ای می شده و در عمق متن ادامه
گـردد   می لیل انتخاب آنها تحلیو دل یبررساند،  ي شدهف فهرست برداریه در مرحله توصک

ن سـطح  یـ ل در ایتحل یعن؛ یشود نگرش مؤلف نسبت به جهان واقع مجرد شود می یو سع
  32و نگرش مؤلف است.ها  ل انتخابیبه دنبال دل
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یـن  ه اکـ اسـت  اي  نـه یدربـاره دانـش زم   یانداز خاص م چشمیمتضمن ترس، یینمرحله تب
 نیـ ا هـدف از  33.شـوند  می گوناگون قلمدادهاي  يدئولوژیعنوان اه مشخصاً ب، اندازها چشم

گفتمان را بـه   ،نییتب .است یند اجتماعیک فرآیاز  یف گفتمان به عنوان بخشیمرحله، توص
، یاجتمـاع  يدهد کـه چگونـه سـاختارها    می کند و نشان می فیتوص یعنوان کنش اجتماع

د یرات باز تولیثأچه تها  دهد که گفتمان می ن نشانیین تبیهمچن. بخشند می گفتمان را جهت
 ر آن سـاختارها ییا تغیکه منجر به حفظ  یراتیتاث؛ آن ساختارها بگذارند توانند بر اي می نندهک

دارد.  یکدئولوژیـ و ا یمتنیرغ یتیماه. ردیگ می در عمق متن صورتیین، مرحله تب شوند. می
  سطح ممکن نیز اساس تحلیل نقش متن در جامعه و فرهنگ است.ترین  در این عمیق

  يكاو گفتمان هاي مؤلفه
 یاجتمـاع  -يرکـ ف يردهاکارکبه صورت  يدئولوژیا ای یاجتماعي ـ  رکفهاي  دگاهیدتبلور 
گفتمـان   يسـاختارها «ا ی »يکاو گفتمان هاي مؤلفه«در متن به نام  یخاصهاي  ق مؤلفهیاز طر
ــا  یزبــان شــناختهــاي  مشخصــهمــدار،  گفتمــان يشــود. ســاختارها مــی انجــام 34»مــدار ی
بـه  هـا   ن مؤلفـه یـ ل ایر و تبدییا تغی، عدم استفاده و يریارگکه به کهستند اي  یشناخت جامعه

ا صـراحت  یو ابهام و  یدگیمتفاوت از جمله، پوشهاي  گر در متن سبب برداشتیصورت د
ن و یریـ زهـاي   هیشود و در متن ال می از متن یه رفتن بخشیا به حاشی یمطلب، و برجستگ

هـاي   دگاهیـ ن دین ارتباط بییتبشف و کدر صدد کاوي  گفتمان ند. در عمل،ک می جادین ایزبر
ن اسـت  یایل بنابرن تحلیدر ارو،  . از اینگفتمان مدار است يو ساختارها یاجتماع ي ـ رکف
از  گر تحلیل رد.کل دهنده گفتمان جستجو کشهاي  د در قواعد و مؤلفهیالم را باک يه معناک

ل، قادر یدر تحلها  ن مؤلفهیار گرفتن اکن ساختارها و با به یه ایو توج یشف، بررسکق یطر
ن نوشـتار،  یـ در ا 35.آن خواهد شد یام واقعین و پیریزهاي  هیدن به الیدن متن و رسیاوکبه 

  شوند. ی میبرجسته معرفکاوي  گفتمان هاي از مؤلفه برخی

  اي معرفت زمينه
از  یو پـردازش گفتمـان و اسـتخراج و اسـتنتاج معنـ     دهی  یکی از مباحث عمده در سازمان

ا اي یـ  نـه یش فرض است. معرفـت زم یا پی یا اطالعات قبلی 36يا ینهزم رفتمتن، مبحث مع
ننده کافت یسنده درباره شخص دریا نوینده یه گوک یمفروضاتیش فرض عبارت است از: پ
 یـک سـنده و خواننـده دربـاره    یا نویـ نده و شـنونده  یگو كا به اطالعات مشتریام دارد و یپ
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ا گسـترده  یـ ان مطلب، خالصه یعرضه مطلب، انتخاب قالب ب ةنحو 37.شود می موضوع گفته
 یو واژگان خاص ارائه مطلـب، بسـتگ   يساخت دستور يریارگکبه مطلب، و باالخره، ان یب

ر یشف، تفسکز در یا خواننده نیدارد. شنونده اي  نهیت دانش زمیفکیچند از جمله  یبه عوامل
و فهم مطالـب   كدر يبرا. ردیگ می بهره یژگین ویسنده از اینده و نویو استخراج منظور گو

یـک مـتن،   نـد. فهـم   ک مـی  موضوع مورد نظـر اسـتفاده  هاي  نهیبا زم یقبل یید، از آشنایجد
  38با محتوا و قالب متن.اي  نهیاست از تعامل معرفت زم يندیبرآ

  اصطالح شناسي
گشـا   راههـاي مهـم    براي تحلیل بعضـی از جملـه  تواند  میهاي متن، گرچه  تک جمله تکل یتحل

از  فرساینده و طوالنی است که براي بررسی متـون طـوالنی فاقـد کـارآیی اسـت.      یعملاما باشد، 
رو، بررسی اینکه موضوعات اصلی به طور کلی با استفاده از چه نـوع واژگـان و اصـطالحاتی     این

مـان بـا   خواهد بود. معناشناسی واژگانی، در فرآیندي هم زمـان و در ز تر  اند، کاربردي شده معرفی
چراکـه معنـاي یـک اصـطلالح      39؛گیرد تکیه بر بافت زبانی، موقعیتی، بینامتنی و کالن صورت می

متغیري از زمان و مکان است. همچنین همگونی یا استمرار استفاده از یـک اصـطالح، چگـونگی    
اجتمـاعی در   -هـاي کـالن فرهنگـی    بکارگیري آن در جمله، نقش آن در کـل مـتن و چـارچوب   

بـراي اشـاره بـه     40.توان تعیین کننـده معنـاي یـک اصـطالح محسـوب کـرد       تن را میبرگیرنده م
. دهـد  هاي جهان خارج، زبان امکانات واژگانی مختلفی را در اختیـار قـرار مـی    رویدادها و پدیده

است: چگونه و با اسـتفاده از چـه واژگـانی    رو  روبه مؤلف در هر لحظه از نگارش متن با انتخابی
بـا بررسـی   گـردد.   . این موضوع، تحت عنوان روابط جانشینی بررسی مـی متن را تولید کند

هاي ایدئولوژیک  گیري توان به جهت به آسانی می، واژگان گزینش شده در یک متن مجموع
    41.تواند یکی از طرق توصیف گفتمان باشد بررسی نوع و بسامد واژگان نیز می آن پی برد.

  ساختار جمله
  هکـ ن معنـا  یبـد ؛ ردیـ گ مـی  ل قـرار یـ انتخـاب مـورد تحل   یـک جمله، به مثابـه   یکساختار 
توانسـت   مـی  هی، کـ فرض ير ساختارهاین با سایمتن مع یکجمله مشخص از  یکساختار 

ن مـتن  یـ ه چـرا ا کند کال ؤگر از خود س لیشود تا تحل می سهیهمان معنا را منتقل سازد، مقا
مـتن   یـک ح داده اسـت. در  ین ترجکمم يساختارهار ین ساختار مشخص را بر سایاین، مع

، افتـه اسـت  یه معنـا را در کند کادعا یک جمله، ل یتواند تنها با تحل ینم گر تحلیل مشخص،



۸۲      ، ۱۳۸۹سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

جمـالت مربـوط بـه عمـل مزبـور را از سـطح مـتن        همـه  د به طور معمول بتوانـد  یه باکبل
ل کـ ه شـده را در  ار گرفتـ کبه  يساختارها یش اصلیا گرای یند و همگونک يبردار فهرست

 يل نحـو یـ تحلیل سـاختار جملـه را،   تحلهاي  وهیشترین  یاز اصل یکیند. کن ییجمالت تع
 يریارگکـ بـه   یچگـونگ  ،جـا ینننـد. در ا ک ی میفاعالن معرف یین نقش معناییتع يجمله برا

رد. تقدم و یگ می ل قراریا معلوم مورد تحلیا استفاده از فعل مجهول یفاعل، فعل و مفعول و 
 زیمتن و انسجام متن ن یکبا مطالب مختلف آنها  گاه آنها در متن، رابطهیتاخر جمالت، جا

 یقابـل بررسـ  هاي  گر از مؤلفهید یبرخ 42د.نک ي میباز یاساس یش متن نقشین گراییدر تع
  ن بخش عبارتند از:یدر ا

  يساز اسم نديفرآ
ر یـ ا بـه تعب یـ ا حاصـل مصـدر و   یان انجام عمل توسط فعل از مصدر یدر ب، اوقات ياریبس
تـوان   مـی  ،نـدگان یگو يساز م. با اسمینک می ا فعل استفادهیاز عبارت اسم شده جمله ، یگرد

د جملـه را  أکیـ شـت، ت توم داکم، یا فعل استه از لوازم جمله ک، یوة انجام عمل رازمان و ش
  43ا مبهم جلوه داد.یر داد و عامل عمل را ناشناخته ییتغ

  يزسا ند مجهولآيفر
تواند  یه مکشود  یت استفاده میواقع ییبازنما يبرا یمختلف يارهاکدر سطح جمله، از سازو

اسـتفاده از  ارها کن سـازو یـ از ا یکی. ا مخاطب باشدیبر ذهن خواننده  يرات جدیتأث يدارا
ار در آن کـ ننده کا یه فاعل کاست  ي، جمله ا»جمله معلوم«ا مجهول است. ی ساختار معلوم

ا یـ د یـ آ یجمله معموالً قبل از فعل م يانتهاا در یمجهول، فاعل  در جمله یول. شود یان میب
ار سـاختن  کتواند در آش یجمله م یساختار درون یبررس، ینبنابرا. شود یحذف م کالًه کنیا

 ا مجهـول در جملـه  یـ فعل معلوم  يریارگکبا ب ار روشنگر باشد.یمتن بس یکدئولوژیا یمعان
ا یـ رد، و کـ قت را پنهان یاز حق یر داد، عامل را حذف و بخشییتوان موضوع سخن را تغ می

  44رد.کا پررنگ یمرنگ کر عمل را یثأشدت و ت

  الگوهاي متفاوت جمله از گيري بهره
در  رات خـاص خـود هسـتند.   یـ تعب يداراهـر یـک    ي، اسنادی، وصفی، ربطینشکجمالت 
 یدر حـال . دیحسن خندمانند کار وجود دارد. ان یتاب و جرو و تب كتحری، نشکجمالت 

یـده  ن دو پدیارتباط ب يبرقرارحال،  ینون و آرامش و در عکحالت س یدر جمالت ربطکه، 



   ۸۳يي اربست آن در متون رواكو  ياوك گفتمان

گیري و انسجام وقـایع، مسـئله علیـت بسـیار مهـم       لاست. مانند حسن باهوش است. در فهم شک
شـده   است؛ یعنی اینکه بدانیم چه کسی کار را آغاز کرده و چه کسی یا چیزي از ایـن کـار متـأثر   

دهد. طبیعی است اگر متنی بخواهـد بـه    هاي مشخص علّیت را نشان می است. الگوي کنشی گونه
کـه، بـراي رازگونـه و     گیـرد. در حـالی   روشنی علیت را نشان دهد، از این الگوها بهـره مـی  

گیرنـد و یـا از    هاي اسم شده و مجهول را به کار می بیان کردن علت وقایع، یا گونه پوشیده
  45.گذاري است بندي یا ارزش کنند. وظیفه عمده الگوهاي ربطی، طبقه می ربطی استفاده الگوهاي

  ارجاعات (صريح يا ضمني)
و سـو،   یـک هـا) از   و گزاره ی(اسام یرات زبانین تعبیه بکاست اي  رابطهعبارت از: » ارجاع«

شـود.   مـی  برقـرار یگـر،  دسـوي   ا مورد داللـت از یت مورد اشاره و یا صفات قابل رویا یاش
گسـترده قـرار گرفتـه اسـت. در گفتمـان      هـاي   یخود مورد بررسارجاع در ابعاد گوناگون، 

خـاص،   یه عبارتنـد از: اسـام  کرد یگ می صورت یرات اسمیمعموالً توسط سه مقوله از تعب
بـودن   یا ضـمن یـ ح یدام از انواع ارجاعات در صرکر. استفاده از هر ی، و ضمایعبارات اسم

  یت شود:د دو اصل در آن رعایبای شود، ح تلقیصر يریه تعبکنیا يبراثر است. ؤمطلب م
بـه مصـداق مربـوط     یدسترسـ  ين بـوده، بـرا  ید مشـخص و معـ  یر مورد نظر بایتعب .1

  ؛و بدون ابهام وجود داشته باشد یافکاطالعات روشن، 
ـ . با توجه به ایانجیق عوامل میطر نه از، م باشدیاشاره به مصداق مستق .2 اصـل،  ن دو ی
خـاص از   یبرخوردارنـد و اسـام   يمتـر کاز صـراحت   یسه با عبارات اسـم یر در مقایضما

  46دارند. يشتریصراحت ب یعبارات اسم

  يوستگيو پ انسجام
، ياعـم از دسـتور  ی گونـاگون،  زبـان شـناخت   يابزارهاعبارت است از: » وندیپ«ا ی »انسجام«

تـر،   بزرگ يشده و در قالب واحدهاگر یدیکبا ها  وند جملهیپموجب ه ک ییو معنا یواژگان
متن، وحدت زبانی و ارتباطیِ خاصـی دارد کـه    47.شوند می از جمله چون بند به هم متصل

شرط تحقق متنیت و مرتبط با سطح زبـانی مـتن   ی، نامند. انسجام متن می آن را انسجام متنی
مـورد اسـتفاده    ها گزاره ییل معنایش برد تحلیپ يبراکاوي،  گفتمان است. مبحث انسجام در

ه کـ اسـت   ییمعنا یعاملیا گزاره، جمله  یکمختلف در هاي  رد. عامل ربط بخشیگ می قرار
ن ربـط و  یهمـ . نـد ک مـی  مکده حایچیساختار پ یکرا بر آن گزاره به مثابه  یاصطالحاً منطق

تواند در سـطح   می ،یشتر مباحث متنیز همچون بیسازد. انسجام ن می منطق، جمله را معنادار
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نـد انسـجام   یه فرآکـ شناسان اعتقـاد دارنـد    رد. گفتمانیالن متن مورد بحث قرار گکا یخرد 
  است.  یکدئولوژیابعاد ا يداراکالن، چه در سطح خرد و چه در سطح ی به متن، بخش

. مـثالً،  بخشـد  مـی  گزاره انسـجام  یکاز طرق مختلف به اي  رهیدر سطح خرد، ربط زنج
ن عمـل را بـه عمـل    یـ ایق حـرف ربـط،   نند و سپس از طرک یم دیرا در گزاره ق یابتدا عمل

نـد و گـزاره در ذهـن    یجه دو عمل مزبور، مرتبط به نظر آیسازند تا در نت می مربوط يگرید
عمـل   یکگزاره  یکهرگاه در ي نمونه، د. برایمنسجم به نظر آ یعن؛ یمخاطب معنادار شود

جلوه  یعیا طبی یرا منطق يمل بعدداشته است تا ع یشود، متن سعبیان گر ید یقبل از عمل
 يآن مبنـا  یه چگـونگ کـ ره اسـت  یربط دو عمل همچون زنجینجا، ل در ایدهد. اساس تحل

دو مفهـوم ربـط و    يال از البـه یک متن، دئولوژیا يمعنا. ردیگ می مؤلف قرار یل نگرشیتحل
و ل یـ ق دلیـ گـر از طر یعمـل بـه عمـل د    یکن هرگاه یشود. همچن می دهیشکرون یره بیزنج

د یـ باشد. البته نبا یکدئولوژیابعاد ا يتواند دارا ی میمتن یجه ربط داده شود، انسجام بخشینت
مـتن مشـاهده خواهـد شـد،      یکجه در یل و نتیا دلی یل زمانکه ربط تنها به شکرد کتصور 

ن یمتن مع یکگر خود را در یال متنوع دکر اشیبا سا یا حتیباشد  یانکتواند م می ه ربطکبل
، معنـا  یه در مطالعـات گفتمـان  کـ ته نهفتـه اسـت   کن نیش درآورد. اساس بحث در ایبه نما

  48حاصل ربط است.
کیل دهند، معنادار تش یرند و بند و متنیگر قرار بگیدیکدنباله ی چند، ه جمالتکنیا يبرا

عوامـل  کرد مرتبط به هم باشند. در هر متن، داشته و از لحاظ معنا و عمل ینیب معید ترتیبا
 »یکپـارچگی «ا یـ  »وندیپ«ه عوامل کدهند  می ه ارتباط جمالت را نشانکود دارند وج يچند

نه، عوامل ی، حذف به قرینیعبارتند از: ارجاع، جانشها  ن مؤلفهیاز ا يشوند. تعداد می دهینام
  49.یرات واژگانیو اشارات، و تعبها  وندیل پیاز قب یربط

شـود و هماننـد سـطح     می متن مربوطن یریزهاي  هیمبحث انسجام به الکالن، در سطح 
خواهـد داشـت. انسـجام در     یکدئولوژیو ا یه بار ارزشکاست  ییمعناهاي  امدیپ يداراخرد

الن کـ  يشـود. معنـا   مـی  جـاد یمطالب ا یعنیالن هاي ک له ربط گزارهیبه وسیک متن، سطح 
ه مطالـب طـرح شـده در آن مـتن     یـ لکن یمتن، مـاب  یکه در کاست  یحاصل روابط یفوقان
رابطه ما بین آنهـا از اهمیـت   به خصوص و » موضوعات«تحلیل یم شده است. بنابراین، ترس

، ینش واژگـان یگـز  کمکبه  یران هیو حاش يساز برجستهن یهمچن 50.اساسی برخوردار است
ی رند و آن را قطبـ یگ می اریل متن را در اختک ییا جمله، انسجام معنایدر سطح فراتر از بند 
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ل کـ به  یرد، در حد فاصل دو قطب مثبت و منفیگ می لکه در متن شک یتین قطبینند. اک می
در  یمـتن و قطـب منفـ    ي»مـا « ياغلب قطب مثبت مـتن در راسـتا  . بخشد می متن انسجام

بـه   51.»يگـر ید«ه راندن یو به حاش» خود«برجسته ساختن  یعن؛ یمتن است ي»آنها« يراستا
انه جمـالت  یا پایبا آغازه اي  ه آغازه جملهکن است یارتباط در متن اهاي  از راه یکیعالوه، 

شـود. بـه    مـی  لکیتشـ  »انهیپا«و  »آغازه«نام به از دو قسمت اي  هیگر مربوط شود. هر قضید
ن عامل آن جمله و موضوع مورد بحث اسـت و آن را  یاولیک جمله ساده، آغازه ی، لکطور 

ی نوشته شده است، م خاصرامون مفهویه پیک بند، کجمالت اند.  جمله خوانده یفاعل روان
نش و تطور آغازه چون یگز يانه و راهبردهایپا -ار آغازهکبه هم ارتباط دارند. سازو یهمگ

  52ره، در سامان دادن متن نقش دارند.یو غ يساز و برجسته يمبتداساز
ی هسـت،  گـردد. هـر جـا انتخـاب     ی میز بررسینها  ل انتخابیانسجام متن، دل یدر بررس

ـ    ینگرشرو،  . از اینز حاضر استیناي  نندهکلزوماً انتخاب  ن نگـرش و  یهـم وجـود دارد. ب
م وجـود دارد.  یرابطـه مسـتق  هـاي یـک فـرد،     و باورها، هنجارهـا و ارزش  یگاه اجتماعیجا

(واضح)؛  یی)، حذف، و بزرگ نمایحید (تلوأکیدر رابطه است: ت یانتخاب با سه مفهوم متن
درجه بزرگنمـایی  احتمالی حذف شده، و هاي  وژهکید شده، کدام سأت ییزهایبر چه چ یعنی

توان چنـین   می ن مؤلفه رایا یاالت محقق در بررسؤچقدر است. سموضوعات مطرح شده، 
و  یا رابطه انتخـاب شـده  ین موضوع، ان همه موضوعات و روابط ایاز م بیان داشت که چرا

ر متن اسـت و آنچـه از   براساس تحلیل آنچه درو،  از ایناند؟  سایر موارد از متن حذف شده
شود تا با ایجـاد فهرسـت از تضـادهاي دوگانـه مـابین آنچـه در        سعی میمتن حذف شده، 

  53نگرش زیربنایی متن نسبت به جهان واقع مجرد شود.، »نیست«و آنچه » هست« روایت

  المكبافت 
 »المکـ بافـت  «بافت آن متن اسـت.  یل متن دارد، در تحل يادیت زیه اهمک ياز عناصر یکی

مـتن  . آن وجـود دارد  يا فرایه در آن متن کاست اي  هیه و مقالین حالیط و قرایمجموع شرا
ه زبان در قالـب آن  کاست  یعامل یاجتماع -ید شده است. بافت فرهنگیط تولیدر آن شرا

شـود،   یده نمـ یاز بافتش فهم يجدا یچ زبانیند. هک ک میمکفهم متن  ند و بهک می دایمعنا پ
واژه تنهـا در بافـت و    یـک ز ین، ردکرا از دستورش جدا  یچ زبانیتوان ه یه نمکهمان طور 

  ي خاص خود را خواهد داشت.متن خود معنا
ا یـ  یکـی زیبافـت ف  54ی،ا متنـ یـ  یتوان بافت را شامل چهار سطح دانست: بافت زبـان  یم
از منظور ). یکیدئولوژی، ای، اجتماعیالن جامعه (فرهنگکو بافت  55ی،نامتنیبافت ب ،تیموقع
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. بافـت  اسـت   قرار گرفتـه   متنی  چه  در چارچوب،  عنصر زبانی  که  است  این »یمتن  بافت«از 
ـ اانـد.   ار رفتهکمتن به  یکه در کشود  می لکیتش یوجمالتها  از نشانه یزبان هـاي   ن نشـانه ی

» متنـی  هـم «رابطـۀ  هـا   ایـن نشـانه  گذارند و به اصـطالح،   یگر تأثیر میدر تفسیر یکدزبانی، 
 در آن  از آن  یا بخشـی   متن   که  است  محیطی  نیز ناظر به  یا غیرزبانی  موقعیتی  بافت 56.دارند

ه متن ی مشخص، کالم در بافتکر یف و تفسیتوصبه طور معمول،  57.است  تولید شده طیمح
م، ینام می هینه حالیا قری »تیبافت موقع«را  در آن چارچوب واقع شده است و اصطالحاً آن

گـردد.   مـی  افـت ین درکالم در حد ممکن بستر معنا و مفهوم یه با توجه به اکشود  می انجام
ان و عمـل در آن اتفـاق افتـاده    یـ ه بکباشد  يتر از بستر ار گستردهیتواند بس می ن بافتیاما ا

ال افـراد،  یـ ، آرزوها و امیو جمع يفرد یخ زندگین است به تارکممکالم، ق یاست. فهم دق
ه افراد به آن تعلق دارند و ساخت و پرداخت ک یتگو، نهاد و سازمانگف يها طرف ینیب جهان
» الن جامعـه کـ بافت «ه آن را کداشته باشد  یبستگکنند،  ی میه افراد در آن زندگاي ک جامعه

 58.آن منطبـق باشـد   یمنـد بافـت اجتمـاع    ل نظـام ید بر تحلیبامتن،  ل گفتمانینامند. تحل می
مطالعـات  ین، شـود. بنـابرا   مـی  انجـام  يبه طور جداگانه درمؤلفه بعد ی،نامتنیبافت ب یبررس

ه به طور متن، ک بافت یمتن بپردازد و هم به بررسهاي  مشخصه ید هم به بررسیبا یگفتمان
ی مـتن در  همانـا بررسـ   یمطالعـات گفتمـان  ع، در واقـ  59.گـذارد  می ریثأبر متن ت يمند نظام

  چارچوب بافت است.

  يدئولوژيا
ـ ا. اسـت  يدئولوژیـ الن اکـ بافـت  هـاي   از مؤلفه یکی و  يرکـ نظـام ف  يبـه معنـا   يدئولوژی

، شناسـی  زبـان اسـت. در  » یوه نگرش ما به مسائل زندگیش«تر،  ساده یانیا به بیو  ینیب جهان
جامعـه   یـک ه در کـ  يمند نظامهاي  ها، و ارزش د، برداشتیاز عقااي  به مجموعه يدئولوژیا
د، یـ ن عقایـ ن است خود افراد جامعه بـر ا کشود. مم می اطالقي است، از آن جار یا بخشی

اعمال و رفتار  ینداشته باشند، ول یخودآگاه یاز نظر روان ی،عمومهاي  و ارزشها  برداشت
رد و گفتارِ ساخته و پرداخته آنها، با توجه یگ می ل خاص به خودکن نظام شیآنها در داخل ا

موجـود در  هـاي   مؤلفه یل گفتمان با بررسی. تحلشود می هین و توجییتب يدئولوژین ایبه هم
نهفتـه   يدئولوژیـ ، ایا به عبارتیو  یاجتماع -يرکشف نظام فکن زبان، به ییرو يساختارها

 و باورهـا  ایـدئولوژي نظـام   ان،کـاو  گفتمـان  نگـاه  در 60.پردازد می ن آنیریز يدر ساختارها
 کنـد. آنچـه مـتن را    مـی  درك را جهان آنها به ارجاع با، جامعه یا که شخص است مقوالتی
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بلکـه  بان شناختی و معانی زبانی نیستند، فقط رمزهاي زشود،  می فهم آنموجب سازد و  می
ه پنهان در هاي نویسندگان و صاحبان افکار، ک عوامل ایدئولوژیکی و طرز نگرش و یا بینش

سـوي  شـوند. از   مـی  ثر در تولید و درك مـتن محسـوب  ؤآن سوي متون است، از عوامل م
هـاي  و نهادها  بینی افراد و گروه خود متأثر از جهانهاي ایدئولوژیک،  گیري دیگر، این جهت
 بـدیهی انگاشـته   شان، بودن طبیعی سبب به ایدئولوژیکی هاي بازنمایی 61.اند حاکم بر جامعه

تحلیـل گفتمـان بـر ایـن      62.هاست شدگی طبیعی این زدودنکاوي،  گفتمان وکوششاند  شده
در هـر بـافتی محصـول ایـدئولوژي حـاکم بـر        ،که ساخت کلیـه متـون  استوار است ض فر

نهادهاي اجتماعی است؛ یعنی متون داراي ساخت ایدئولوژیکی هستند. هدف از تجزیه و تحلیـل  
متن، لزوماً کشف معانی پیچیده و غیرعادي موجود در متن نیسـت، بلکـه هـدف ابهـام زدایـی و      

ان ایـن قـدرت   گـر  تحلیل ندهاي مربوط به تولید و درك است که بهشفاف کردن آن دسته از فرآی
  63.دهد که بتوانند عملکرد ایدئولوژي در زبان را مشاهده نمایند و به دیگران معرفی نمایند را می

  تينامتنيب
گونـاگونی اشـاره دارد کـه متـون را از لحـاظ صـورت و       هاي  به رابطه »بینامتنیت«اصطالح 

. ارتباط یک متن در نسبت با متون دیگر وجود دارددهند. هر متنی،  می مضمون به هم پیوند
را هـایی   و سـیاق ها  از ارتباط آن با پدید آورنده اش بیشتر است. متون، بافتبا متون دیگر، 

همـه  اساسـاً   64د.توان متـون دیگـر را خلـق و تفسـیر کـر      ، میآورند که درون آنها می فراهم
دهند و  می د شده ارجاعیتول ه قبالًک یا به متنی یعنی دارند؛ یتننامیارتباط بها  جمالت و متن

مربوط به  ینامتنید شده را درون خود دارند. بحث از روابط بیتول ه قبالًک، یاز متن یا بخشی
بیـانگر  ت یـ نامتنیبنـد.  ک یموجـود در متـون را بررسـ    یینوع ارتباط معناکه حوزه معناست 

 .دیـ گـر فهم یا به متون دکو بدون ات ییتوان به تنها نمی را یچ متنیمتون است. ه يمند یختار
ه کـ ، اي از متون مجموعه یعنی؛ دانست ینامتنیره بیزنج یکدر اي  توان حلقه می متن را یک

شـناختی   زبـان  تحلیلند. ک می ریگر را در خود تعبیا متون دیاز متن  يدر آن هر متن عناصر
 یپـ  در بینـامتنی  تحلیـل ، هکـ  یدر حـال . محتواسـت بـر   صـورت  تـأثیر  بررسی پی درمتن، 
ی، نـامتن یل بیـ است. تحل دیگرهاي  گونه وها  متن با رابطه در متن گیري محتواهاي یک شکل

 یالن اجتماعکاست و حلقه واسط زبان و بافت  یل زبان شناختیتحل يبرا يضرور یملکم
  سازند. می ارکمتن را آشپنهان هاي  داللت ینامتنیروابط بدر واقع،  65.دیآ می به شمار
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 ييدر متون رواكاوي  گفتمان اربست روشك
وجود دارد کـه از اهمیـت   » مشاهده آزاد«به نام اي  مرحلهدر ابتداي فرآیند تحلیل گفتمانی، 

متـون مـورد بررسـی    » مایـه  رنـگ «تعیین این مرحله، برخوردار است. هدف از  يبسیار زیاد
ن یـ تر کـردن ا  گیرد. آنگاه، براي مشخص می گر شکل است. ابتدا احساسی از متن در تحلیل

هـاي   متنی شـامل مؤلفـه  هاي  برداري از مشخصه یف متن و فهرستمایه، شروع به توص رنگ
از بررسـی  کند. سـپس،   می و روابط آنها يدیلک یها، معان یا سوژه، موضوعات یشناخت زبان

. بـا مشـخص شـدن رویکـرد     شـود  ها، رویکرد اصـلی تحلیـل انتخـاب مـی     اي این فهرست مقابله
به نظـر آینـد، مـورد توجـه     کاوي  گفتمان هاي معینی که مرتبط با موضوع مورد تحقیق، تنها مؤلفه

هاي متنی و فرامتنـی، یـک یـا چنـد      قرار خواهد گرفت. به منظور تفسیر متن، پس از تعیین مؤلفه
تن، مـورد تحلیـل در   هاي ظاهري و بـاطنی مـ   هاي افقی و عمودي در الیه مشخصه با ایجاد برشی

هـاي   عمودي در ارتفاع متن، مورد بررسی هم زمان با سایر مؤلفههاي  با ایجاد برش زمان، و
ا همان ی متن، یاصل يمعناین مرحله، در ا 66.گردد می لیگیرند و رابطه آنها تحل می متن قرار

بـه دسـت آمـده و     يمعنـا  ین متن، به بررسییو باالخره تب. گفتمان متن حاصل خواهد شد
و  پـردازد  مـی  جامعـه  یاجتماع یالن فرهنگکدر روابط  یین معنایل ارائه آن، و نقش چنیدل
  ند.ک می ط حاضر ترجمهیشرا ين و برایاربرد گفتمان حاصل از متن را به زبان امروزک

  مشاهده آزاد
د. مـثالً،  کنـ  مـی  هیشروع به مطالعه اول گر تحلیل ،ین موضوع و متون مورد بررسییپس از تع

د یـ تب مـرتبط بـا موضـوع با   ک یو بعض یثیامامت، قرآن، منابع حد یتیتربکاوي  گفتمان در
الزم اسـت متـون هـم از اول بـه آخـر       یمرور شوند. گـاه بارها مورد مطالعه قرار گرفته و 

جـه  یرنـد. نت یسه با فصول قبل مورد توجه قرار گیشوند و هم مباحث فصول در مقا یبررس
ات و یفرضـ  يریگ لکه متون و شیما ن رنگییر آزاد در منابع، تعیو سها  شتن رفت و برگیا

گردنـد.   مـی  نیـی موضـوع تع  ییمعناهاي  ن مؤلفهیاست. همچن گر تحلیل ه در ذهنیج اولینتا
بـه  کـاوي   گفتمـان  توسـط روش  گـر  تحلیل رد ویگ می لکرد پژوهش شیکرویب، ن ترتیبد

  پردازد. می اتیردن فرضکمند  اثبات و نظام
 یو مفسر متن، نقـش مهمـ   گر تحلیل هاي ش فرضیو پاي  نهین مرحله، معرفت زمیدر ا

ب پنهان ناگفته در متن خواهد داشت. توانایی مفسر در اینکه به طور خودکار به تفسیر مطال
ماننـد  ش موجود مبتنی است. ایـن سـاختارها،   بر پایۀ ساختارهاي معرفتی از پیدست بیابد، 
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هـاي جدیـد بـه کـار گرفتـه       کنند که در تجارب قبلی ایجاد شده و در تفسیر تجربه می الگوهایی عمل
کنـد. در معناشناسـی    المعـارف ذهنـی اسـتفاده مـی    دائـرة شوند. خواننده بـراي فهـم مـتن، از یـک      می

اش را  المعارفی، خواننده متناسب با هر مورد، با استفاده از اطالعاتی که در ذهن دارد، معناشناسـی دائرة
گویند: دائرةالمعارف در ذهن خواننده بـه صـورت یـخ زده     شناسان می دهد. نشانه سامان می

  67سازد. هایی از آن را از حالت انجماد خارج می است و خواننده به تناسب، بخش موجود
مـتن را صـرفاً   کند و  نمی مفسر، یک متن را تنها در سطح ترکیب خطی جمالت تحلیل

بـراي   یعالوه بر تعیـین مضـامینی اجمـال    يگیرد. و نمی ر نظرپی ددر به عنوان جمالتی پی
کند. معموالً  می تر مضامینی را براي کل متن یا بخشی از آن تعیین جمالت، در سطحی کلی

آیـد.   مـی  کل آن متن یا بخشی از آن به شمار» ا سوژهیموضوع «به عنوان مضمون کلی،  این
نـام دارد.  » یانونکو  يزکمفهوم مر«ا ی» النساختار ک«این مضمون و معناي کلی و اجمالی، 

ی چه چه موضـوع یه از درکنیبسته به ای، در هر متن یانونکو  يزکا مفهوم مریالن کساختار 
ا یـ الن کـ ساختار  یکمتن همواره  ین اساس، یکمتفاوت خواهد بود. بر ابه آن نگاه شود، 

متـون   یبا بررسـ کشف گفتمان امامت مورد نظر باشد، اگر ي مثال، برا. ندارد يزکمفهوم مر
گفتمان امامـت   یتیعد تربحال اگر ب. دیآ می به دست يزکمر دالّ ین موضوع، یکمرتبط با ا
گفتمان امامت  يزکالن به دست آمده با مفهوم مرکواقع شود، چه بسا ساختار  یمورد بررس

ی نسـب  يامـر  یدر هـر متنـ   يزکهوم مره مفکجه گرفت یتوان نت رو، می از اینمتفاوت باشد. 
، بسته به موضوع گفتمان مورد نظر، ابتدا ییبه ساختار کالن متون روا ییاب است. براي دست

هـاي   واحـد شـوند و در واقـع،    می ث در قالب چند عنوان خالصهیمختلف احادهاي  بخش
ابـد تـا   ی مـی  ن ادامـه کـ تا حد ممي، ساز ن خالصهیگردند. ا می نییداد تعیا رویل متن یتحل

  68ید.ت به دست آیروا یانونکو  يزکمفهوم مر

 يگير نمونه
بـر   يریـ گ د نمونـه ی، بااد استیار زیبسها  تعداد داده هینکتوجه به ابا ی، فهاي کی در پژوهش

ث قابـل  یـ احاد یه فراوانـ ک ییز، از آنجاین ییدر متون روااصول انجام شود. مجموعه  يمبنا
ین انتخـاب،  گردد. ا می انتخاب یبررس يبراهایی  نمونهست، یل محدود نیتحل یکجمع در 

در مرحله مشاهده آزاد به دست یه، که ات اولیل، فرضید در چارچوب موضوع مورد تحلیبا
 ینـ یم دیمفاهاي  هکرد. البته با توجه به ارتباط شبیصورت گ ینید يدهایدها و نبایآمده، و با
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ت یـ ا چنـد روا یـ  یکتوان تنها از  نمی را ینیخاص در متون د یگر، گفتمان موضوعیدیکبا 
  رد.یان گسترده و جامع صورت گکح و در حد امیصح يریگ د نمونهیه باکاستخراج نمود، بل

 ها بندي مؤلفه بندي و دسته طبقه
ج یحاصل از مطالعـات و نتـا  هاي  ، و مؤلفهمطالبها،  یل، نمونهل مراحل تحلیبه منظور تسه

در متون . شوند ي میبند ا طبقات متفاوت دستهیمقوالت  در قیتحقهاي  هیمطابق فرض ه،یاول
از ارتباطـات را  اي  دهیـ چیه پکه شبیم، کمفاه يعدو چند ب یکبا توجه به ارتباط ارگانی، نید

  د است.یمفها  ش رابطه مؤلفهینما يبرا یگفتمان ییه معناکم شبیدهند، ترس می لکیتش

 ثيو پردازش احاد ياوك گفتمان
رود و لزومـاً   متناسب با آن به کار مـی کاوي  گفتمان هاي مرحله، براي تحلیل هر داده مؤلفهدر این 

ها ندارند. همچنین در تحلیل گفتمـانی، از تجریـد    تمانی عناصر روش، سهم یکسانی در همه داده
شـود تـا    بیش از حد تحلیل و استفاده از تحلیل در زمان تا حد ممکن اجتناب شـده و سـعی مـی   

هاي متنی و فرامتنی، تا آنجا که ممکن اسـت بـه طـور هـم زمـان و همچـون        شخصهکلیه م
  کنند، مورد بررسی قرار گیرند. که معانی مشخصی را حمل میپیچیده از مفاهیم، اي  شبکه

ـ  ینینشـ  ی و هـم نیجانشـ هاي  محور یو بررسها  مشخصه يبردار فهرست ن گـام  یدر اول
ن یـ شـود. ا  مـی  نیـی ت آنهـا تع یـ فهرسـت بـرداري و درجـه اهم    یمتنهاي  ل، مشخصهیتحل

ا یـ مهم، موضـوعات  هاي  ، جمالت و گزارهيدیلکشامل واژگان و اصطالحات ها،  مشخصه
کـاوي،   گفتمـان  هـاي  ثـر مؤلفـه  کدر اانـد.   فاتیع و توصـ ی، و جزئیات وقـا یاصلهاي  سوژه

ی بررسـ » ینیهـم نشـ  « و» ینیجانشـ «شف روابـط  کبه منظور ی، و فرامتن یمتنهاي  مشخصه
توانسـتند باشـند،    می هک يان عناصریاز می، متنهاي  ل انتخاب مشخصهیدل یشوند. بررس می

با تحلیل آنچـه در مـتن    ین بررسیه اکدهد  می لکیا محور انتخاب را تشی» ینیجانش«محور
در هـا   نش خـاص مشخصـه  یچ ییرد؛ و چرایگ می است و آنچه از متن حذف شده صورت

ات مهـم از جهـت   کاز ن یکیب است. کیا محور تری» ینینش هم«ر، همان محور گیدیکنار ک
توانـد نگـرش مـتن را     می است و ینینش ی و همنی، مطالعه روابط جانشياربردک یمعناشناس

  ند.کن ییمتن تع يزکمر ينسبت به موضوعات، مطالب و معنا

  تحليل واژگان، اصطالحات و جمالت 
اند. معنـاي ایـن    هاي خاص، برجسته و مرتبط با موضوع، حائز اهمیت در متون روایی، واژه
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واژگان در خود حدیث، یا در قرآن و احادیث دیگر قابل بررسی است. این تحلیل، نـوعی کشـف   
اجتمـاعی واژه مزبـور،    -روابط جانشینی است. پس از تحلیل اصطالح و تعیین جایگـاه فرهنگـی  

  شود. ها و باورهاي متن تعیین می ها مجرد و به این ترتیب، ارزش ژهنگرش متن به سو
ه یسه جمالت با مضـمون مشـابه، کـ   ساختار جمالت و مقا یبا بررس گر تحلیل نیهمچن

بـه   يسـاختارها  یش اصـل یتواند گرا می اند، شده رارکمختلف تهاي  به گونه ییدر متون روا
ر یر شـده بـا سـا   کذ يسه ساختارهایبه منظور مقاز ینجا نیند. در اکن ییار گرفته شده را تعک

 يح سـاختارها یتوانست همان معنا را منتقل سازد و علـت تـرج   می هی، کفرض يساختارها
، يساز ، مجهولياسم ساز يندهایشوند. به عالوه، فرآ ی میبررس ینیر شده، روابط جانشکذ

ن نقـش  یـی تع يجملـه بـرا   يل نحـو یـ ت، تحلیگاه آنها در روایخر جمالت و جاأت تقدم و
ت و بافـت جامعـه   یل ساختارها با توجه به بافت موقعیت، تحلیموضوعات مهم روا ییمعنا

ن کـ ز ممیـ آنها، و انسجام متن ن ییچرا ت ویابهامات موجود در روا یث، بررسیصدور حد
  ل معنا مؤثر باشند. یاست در تحل

  انسجام متن يبررس
  مـتن، وحـدت زبـانی و ارتبـاطیِ خاصـی     ه کشد  در بخش قبل اشاره، »انسجام«در مبحث 

را بررسـی  هـایی   باید پدیـده . در بررسی انسجام متن، نامند می» انسجام متنی«دارد که آن را 
  بـه عنـوان یـک اصـل تفسـیري، بـه سـطح        کرد که در یکپارچگی آن سهیم هستند. انسجام

مخاطـب را بـه سـوي    مراد جدي کالم ناظر است و عدم انسجام در سطح مـراد اسـتعمالی   
و اي  ، انسجام بـا معرفـت زمینـه   ییدهد. در متون روا می سوق يمراد جد کشف انسجام در
ه یـک مـتن   کگیرد  می را در براي  پنهانیهاي  و فرضها  همه پیش فرض. بافت ارتباط دارد

اي  رهیـ ت در ربـط زنج یـ انسـجام روا  ین بررسـ یهمچنـ  69.کنـد  نمـی  بدون آنهـا معنـا پیـدا   
ـ  یانکـ ، میق زمـان یـ گـر از طر یبعد از موضوع د یر موضوعکق ذیطر موضوعات از  یو علّ
همچنین ثر است. ؤمتن م یکدئولوژیا يشف معناکل نگرش و ی)، در تحلینی(روابط هم نش

خـورد،   می ث به چشمیاحاد یه در بعضک ینشیب و چیانه متن و نوع ترتیارتباط آغازه و پا
ل به جـزء و ارتبـاط معنـادار عبـارات،     کا کل، ینش جزء به یند. چک ک میمکشف معنا کبه 

ان یـ ت بـا پا یـ روا یـک جه گرفتن در انتها، ارتباط آغـاز  یدر ابتدا و نت یردن موضوعکمطرح 
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جـه، از  یحصـول نت  يات بـرا یـ روا یپـ در یو پـ  یانکـ نش پلیس، و چکعه گر و بید یتیروا
با توجـه بـه   ات، یف موضوعتوص ییو چرا ین مؤلفه هستند. چگونگیا ياربردهاي ک نمونه

 یننده روابـط و اصـطالحات در معرفـ   کف یتوصهاي  ل گزارهیت آنها، و تحلیگاه و اهمیجا
بـا   گـر  تحلیـل  ت،یشود. در نها می افتن نگرش متن نسبت به آن موضوعیز سبب یموضوع ن

 عنایت به اینکه هر متن در نهایت یک معناي کالن را، بسته به موضوع هر گفتمـان، عرضـه  
ند تا مقاصد و اهداف متن، ک ی میاز طریق بررسی مطالب و روابط ما بین آنها سع نماید، می

  70یعنی معناي پایانی آن را تحلیل کند.

  بافت متن يبررس
 مـتن در چـارچوب بافـت اسـت.     یهمانـا بررسـ  ی، ه مطالعـات گفتمـان  کشتر اشاره شد یپ

و فهـم متـون،    یبـان ه به نقش بافـت در ارتبـاط ز  کاست هایی  از جمله روشکاوي،  گفتمان
تقریبـاً معـادل سـیاق در مباحـث اصـول فقـه و علـوم        کاوي،  گفتمان توجه خاصی دارد. بافت در

قرآنی است. در متون روایی، توجه به بافت یا سیاق از دو جهت اهمیـت دارد: اوالً، کشـف مـراد    
بـدین معنـا کـه در    شود. ثانیاً، حدیث ماهیتی گفتاري دارد؛  پذیر می امکاناق، جدي با توجه به سی

  موقعیت زمانی و مکانی خاصی شکل گرفته است، و سیاق با این خصوصیت مرتبط است.
ت را تحـت  یبه مضمون روا یت بخشیو فعل يریتفسهاي  تیفعال یتواند تمام می بافت

ن یـی پنهـان، تع هـاي   شـف داللـت  ، کاز جملـه . ر بگذاردیثأپوشش قرار دهد و در همه آنها ت
نه یشـ یموضـوع، پ  ين نحـوه قرائـت، بازسـاز   یـی مفـرد، تع هـاي   واژه يمعنان ییق، تعیمصاد

  ی.نییتبهاي  هیجاد فرضی، و اییشف ارتباط معناکموضوع، 
  اق عبارتند از:یانواع بافت و سآنچه گذشت، با توجه به 

ه در تفسـیر  یـت، کـ  جمـالت مـتن روا   وهـا   (سیاق متنی): شـامل نشـانه   یبافت زبان .1
  آورند. می رند و سیاق متنی را براي یکدیگر به وجودگذا یکدیگر تأثیر می

و  یط زمانیالن جامعه: مراد از آن، امور و شراکت (سیاق مقامی) و بافت یبافت موقع .2
ط ی، و شـرا یزبـان  ا بـرون یـ  یتیاست. مطالعه بافـت مـوقع   ینیمرتبط با داللت متن د یانکم

ا یـ سـند   یـک  ياوکـ و معنا یابیـ ارزه در کـ ن معنا یبه ا. است یخ پژوهیالزمه تار یاجتماع
اي  توان متن را قطعـه  یت ندارند. نمیا افراد مطرح در حادثه، اهمیتنها متن،  یخیگزارش تار

ه رخـداد  یه در حاشـ ک يگر افرادیجامع، به د یه در نگاهکبل، جدا و مستقل، در نظر گرفت
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ه اي ک یاجتماع يفضاز یو ن یانکو م یط زمانین به شرایتعدادشان، و همچن یو حتاند  بوده
ه گـاه چنـد   ی، کخیت تاریثبت و ضبط روا يز به فضاید و نیآ می ظرف آن رخداد به شمار

متـون   يمعنـا  كمـوارد، در  ياریشود. در بسـ  می ز، توجهین، قرن دورتر از اصل حادثه است
ه کـ  چـرا یدآورنـده آن اسـت؛   م بـر پد کحـا  یطـ یط محیبه دانسـتن شـرا  مشروط ، یخیتار

ه کـ ر آن دخالت دارند. از آنجا یی، در ساخت معنا، انتقال و تغیاجتماع -یفرهنگهاي  ارزش
بـه مسـائل و معضـالت مطـرح شـده در       ینش و پاسخک، ث معصومانیاز احاد ياریبس

 یط اجتمـاع ید شـرا یـ با ث،یحـد  يمعنا و محتـوا  كدر يجامعه آن روزگار بوده است، برا
، در علـوم  یا حالی یاق مقامیت و سیفت موقعه باکشود  ي میادآوریرد. ک یت را بررسیروا

ه و یـ قـرائن حال «ماننـد   يریز مورد توجـه بـوده و بـا تعـاب    یگر و از جمله در اصول فقه نید
 شود. می ادیاز آن » هیمقام

گر، یدیکث با یات باید به روابط بینامتنی احادیبراي فهم روا گر تحلیل :ینامتنیبافت ب .3
توجـه کنـد. مبـداء حرکـت او      یخیصورت لـزوم متـون تـار    ث با قرآن، و دریروابط احاد

صـرفاً بـا کشـف    یر مـتن،  رود. تفسـ  می متن است و سپس به سراغ متون بیرون از آن درون
اسـت   یابد، بلکه این امر آغاز کار مفسر نمی متن پایانهاي  مدلولو تلفیق  یمتن روابط درون

عکس توجه کند. البته ه ر متون دیگر و بو نحوة انعکاس متن ب یمتن و او باید به روابط برون
تفسیر متن یک فرآیند خطی نیست که از روابط درون متن آغاز شده و پس از مراجعـه بـه   

مسـتلزم  کـه تفسـیر در هـر گـامی،     بل، پایـان پـذیرد   یمتون بیرونی، با کشف روابط و معـان 
ید دانسـت  کند. با قبلی نظرهاي  د به گامیبامفسر در هر گام جدید،  دوري است واي  رابطه

  هرگز به معناي تحمیل مضامین متون دیگر بر متن نیست. توجه به روابط بینامتنی، 
 هکـ اسـت  اي  تهکن نیرد. ایگ می اق صورتیهمواره با نظر به بافت و سیک متن، ر یتفس
ـ ا، جیو به تدراند  ردهکبه آن توجه  يتا حد ینیان متون دگر تحلیل ن توجـه شـدت گرفتـه    ی
 يه ابزارهـا کـ  چـرا انـد؛   ن بـاب نداشـته  یدر ا یدگاه مضبوط و جامعیالبته مفسران داست. 

امـل و جـامع در بـاب    اي ک هیـ افته بود تـا نظر ینه چندان بسط نین زمیمفسران در ا يریتفس
فه و یات شـر یـ ل آیـ را در ذ ینـده مبـاحث  کن رو، تنها بـه صـورت پرا  یاق ارائه دهند. از ایس

امـا  . انـد  هاي گونـاگون سـخن گفتـه    اقیس یاز نقش برخسب، کرده و به تناات مطرح یروا
 تواننـد  مـی کـاوي،   گفتمـان  ژهیـ بـه و ، دیـ جد شناسی زبانل ی، از قبيامروز یلیتحل يابزارها
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 ن گفتمان متنييتع
راه گشـا   ییث به تنهایاحاد کت کل تیات، تحلیدر روا یبه گفتمان موضوع یابی ي دستبرا

نمـود.  کـاوي   گفتمـان  انجـام شـده  هـاي   يبنـد  ید آنها را در قالب دسـته ه باکنخواهد بود، بل
ل متـون  یـ ات است. پس از تحلیل روایج تحلیمجموع نتا یحاصل بررسگفتمان مورد نظر، 

نـار  کج حاصل از هر دسـته در  یمتناسب با آنها، نتاکاوي  گفتمان هاي مؤلفه یو بررس ییروا
گردد تـا بـار دیگـر معنـاي      می به عقب برگام نجا محقق یک یرد. در ایگ می ج قراریر نتایسا

که حاصل ارتباط مابین مطالب و موضوعات متنی اسـت را مـورد بـازبینی قـرار     کالن متن، 
الن سـاختارهاي کـ   برداري شده در مراحل قبلی، آن بخش از دهد. براساس مباحث فهرست

زمـان   شوند تا بـراي تحلیـل هـم    می تعیینرسد،  می به نظر» مرتبط«که فرهنگی،  -اجتماعی
بـاز هـم   یی به دست آمـده،  معناهاي  ج و مؤلفهینتا 72.رندیقرار گتر  متن، مورد بررسی عمیق

ي بنـد  ل و دسـته یسه، تحلیمقا ینامتنیث و روابط بیالن احادکانه در بافت کاو گفتمان با نگاه
بـه   یانیـ ابـد. تـالش پا  ی مـی  گفتمان ادامه یعنیی، یجه نهایتا حصول نتکار، ن ید و اشون می

ن یـی ن گفتمان به زبـان روز، تب یگفتمان به دست آمده، ترجمه ا ياربردک يافتن معنایمنظور 
  خواهد بود.ها  دگاهیر دیسه آن با سایگاه آن در جامعه، و مقایجا

  گيري جهينت
ره، رشـد  یـ و غ یشناسـ  ، نشـانه شناسـی  زبـان ، مانند فلسفه زبـان،  ياریبسهاي  امروزه دانش

ن یـ از ا ییکـ کاوي،  گفتمان ند.یبگشا ینیرا در مطالعات د يدیتوانند راه جد می هک اند یافته
از نظر ، يا ان رشتهین دانش میهاست. ا و فرهنگها  جدید در مطالعه متون، رسانههاي  روش
ند بـه نحـوي از   ک می و سعی موجود است شناسی زبانهاي  ردیکاز رو یقیتلف یشناخت روش

اسـت کـه     محقق برآنآنها پرهیز نماید. در این روش،  سود جوید و از نواقصآنها  محاسن
م بـر  کحـا  يفضـا ا نشان دهد. گفتمان به طور خالصـه،  رابطه بین مؤلف، متن و خواننده ر

 ه ازکـ اسـت   یجیمتن و نتانهفته در ي، زکمر ينده از سخن خود، معنایگو يمتن، مراد جد
ه کـ ن گفتمـان اسـت   یـ بـه ا  یابی روش دستکاوي  گفتمان د، ویآ می به دستکاوي  گفتمان

ي متن دارد. در واقع، معنا يریگ لکدر نگرش متوازن و هماهنگ به عوامل مؤثر در ش یسع
ر مـتن  ید در تفسیج جدیجاد نتایسبب اشناسی علوم،  روش يدایران پکنا يایشرفت در دنیپ

ـ یـ ن شناسـی  زبـان د. یگرد  آن در گفتمـان بـه بـار نشسـت. البتـه،     ه ثمـره  کـ اسـت   یز درخت
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اسـت و   یهیاز قواعـد آن بـد   ياریو بسـ  یفیتوص یدانش شناسی زبانهمچون کاوي  گفتمان
ـ   ینـاخود آگـاه برخـ   ین روش آشنا نباشد، ه با اصطالحات اک یسک یحت  اره کـ از آنهـا را ب
هـایی   نه از مؤلفهیردن، و استفاده بهکمند  امان دادن، نظامل، سین روشِ تحلیرد. تالش ایگ می

یـن موضـوع، بـه    بهتـر رابطـه آنهـا اسـت. ا     كز دریـ شود، و ن می استفاده یعیطب ه به طورک
 یاصـل هـاي   نـد. مؤلفـه  ک مـی  فایا ید آن نقش مهمیجد يها در فهم متن و داللتخصوص 

)، یمتنـ  (درون و ساختار جمـالت  ل واژگان و اصطالحاتیاز: تحل عبارت اندکاوي  گفتمان
مـتن، و نگـاه    يزکمر ي، معناینامتنیروابط ب یبافت متن، بررس یانسجام متن، بررس یبررس

سه آن با آنچه دانشمندان علـوم  یل و مقاین روش تحلیاهاي  رد متن. با مطالعه مؤلفهکارکبه 
ه کـ جـه گرفـت   یتـوان نت  مـی  انـد،  ردهکـ قـرآن مطـرح    یبه عنوان مقدمات فهم معـان  یقرآن

تفاوت، اند.  ن عوامل توجه داشتهیا یباً به تمامی، تقریالم الهکر یدر تفسی، دانشمندان اسالم
از مباحث در هر اي  ا نپرداختن به پارهیوه بحث، وضع اصطالحات و پرداختن یاساساً در ش

توجـه  ل مورد یو در مقام تحل یکن روش به لحاظ تئوریایدگاه است. در واقع، از دو د یک
تـر مـورد   مکسـتم  یس یـک بـه عنـوان   کاربست، اما در مقام ی بوده است. شناسان اسالم زبان

  استفاده قرار گرفته است.
ش یرا پـ  يدیجدهاي  عرصهه ، عالوه بر آنکینیدمطالعات  درکاوي  گفتمان يریارگکبه 

احـث  ق مبیـ د بتوان گفـت تطب ی. شادیافزا یز میت آن نیو حساس یدگیچی، بر پگذارد می رو
تـرین   ن متـون از جـذاب  یـ ارتباط آنهـا بـا فهـم ا    یو بررس ینین بر متون دینو شناسی زبان

ین دانـش،  ا د. هرچندین بگشایتازه به فهم داي  چهیتواند در می است و یقاتیتحقهاي  نهیزم
ـ   یخور خود را ن گاه دریر، جایتفسهاي  ان مسلمانان و حوزهیهنوز در م د، یـ ترد یافتـه، امـا ب

ي، ر قـرار خواهـد داد و بـه زود   ینده تحت تاثیآهاي  را در سال ینیباب متون د پژوهش در
قـرآن  هـاي   رید تفسـ ید نسل جدیبه وجود خواهد آورد. شا ینیدر مطالعات د یتحول بزرگ

  73رند.یبهره بگ یشناس و نشانه شناسی زباناز مباحث  ی،آتهاي  در دهه
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