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  اويک بررسی روش گفتمان
  و چگونگی کاربست آن در مطالعات قرآنی

  ***زادگان / هدي صادق **/ مهدي مطیع ضا شکرانیر
  چكيده

مند كـردن مطالعـات در    ترين اصول پژوهش در عصر حاضر، چگونگي روش يكي از مهم
مند نيـز   هاي مختلف علوم انساني است. در اين عرصه، شناخت قرآن در قالبي روش حوزه

شناسـي،   اسـي، نشـانه  شن توجه بسياري از انديشوران را به خود جلب كرده اسـت. زبـان  
 رمند قرآن تأثي هايي است كه امروزه در فهم نظام كاربردشناسي و معناشناسي از جمله دانش

هاي جديدي را در مطالعات ديني گشوده است. اما اين تحقيـق بـرآن    بسزايي دارد و افق
گفته است در حـوزة مطالعـات    هاي پيش است تا روش ديگري را كه به نوعي تلفيق دانش

ني وارد كند و به چگونگي كاربست آن در حوزة مربوط بپردازد. اين روش، كه تحليل قرآ
هـاي   كاوي نام دارد، در واقع از نتيجة مطالعة زبان توسط محققان رشته گفتماني يا گفتمان

  شناسان ـ پديد آمده است. شناسان، و مردم شناسان، زبان گوناگون ـ اعم از فيلسوفان، روان
كاوي در شـناخت آيـات قـرآن،     براي دستيابي به چگونگي كاربست گفتماندر اين مقاله، 

گيرد، سپس به تبيين پيشينه و مراحل مختلـف   ابتدا مفهوم گفتمان در كانون بررسي قرار مي
  شود. تحليل گفتماني پرداخته مي
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  همقدم
هاي پژوهش که امروزه در بسیاري از مطالعـات علـوم انسـانی از آن اسـتفاده      یکی از روش

 کاوي است. شود، روش گفتمان می
، نقـد   ، فلسـفه  شناسـی  هایی از جملـه زبـان   تحلیل گفتمانی، به مثابۀ یک روش در رشته

  دارد.، و علوم ارتباطات کاربرد  ، مردم شناسی شناسی ، جامعه ، علوم سیاسی ادبی
هـاي مختلفـی دارد و بـدین     کاوي در میان دانشوران معـانی و مفهـوم   از آنجا که گفتمان

، بررسی تعاریف واژة گفتمان، به طـور   لحاظ بیان تعریف واحد و روشن از آن دشوار است
ابتدا به تبیین چیستی گفتمان و سپس بـه   هرسد. براین اساس در ادام خاص، الزم به نظر می

  پردازیم. روش تحلیل گفتمانی میارائۀ تعریف 

  گفتمان چيست؟
در جهـات مختلـف    عیحرکت سـر  یبه معن discurrere یونانیفعل  ریشۀ واژة گفتمان از«

، قطعـۀ  2گـرا  شناسـان سـاخت   به لحاظ اصطالحی گفتمان از منظر برخی از زبان« 1»باشد. می
امـا ایـن    3»باشـد.  یمعناداري از زبان است که داراي اجزاي به هم متصل و هدفی خاص مـ 

» قطعـۀ معنـادار  «تواند درست به بیان مفهوم گفتمان بپردازد؛ زیرا وجود عبارت  تعریف نمی
  کند. آن را مبهم می

گفتمان به واحدهاي بزرگتـري از زبـان چـون بنـد،     «گرایان،  در تعریف دیگر از ساخت
بان باالتر از جملـه یـا   ز«در این تعریف گفتمان در واقع  4»مصاحبه، مکالمه و متن نظر دارد.

  5»باالتر از بند است.
دانـد و بـه    گفتمان را زبان به هنگام کاربرد مـی «شناسی،  گرایانه در زبان اما رویکرد نقش

  6»بافت کاربرد زبان توجهی خاص دارد.
رویکرد سوم که در آن مفهوم گفتمان تا حد امکان گسـترش یافتـه، گفتمـان را، قلمـرو     

 7انـد.  گـذار بـر جهـان    گفتارها و متون معنادار اثر که در واقع همان پارهداند  کلی اظهارات می
  ، مبناي تحلیل گفتمان انتقادي است. است میشل فوکواین تعریف که از 

 در زبـان  کـاربرد توان گفـت کـه گفتمـان در رویکـرد انتقـادي خـود،        بر این اساس می
 واسـت   اجتماعی نظمة دهند ببازتاو  زبانیـ    فرهنگی سیاسی و اجتماعی، هاي صورتبندي

   8.دهد می شکل جامعه با افراد متقابل کنش اجتماعی و نظم به حال عین در
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کـاوان انتقـادي، نیـز در ارتبـاط بـا مفهـوم        به عنوان یکی از گفتمـان  فرکالفبندي  جمع
اي به کاربرد زبان در گفتمان توجـه دارد کـه زبـان را     گفتمان بیانگر این است که او به گونه

داند. در عین حال او معتقد است که ایـن   آمده از روابط اجتماعی می سازندة اجتماع و پدید
گونـه کـه بایـد     گونه که ممکن است باشد و یـا آن  گونه که هست و آن اشیا را آن«اصطالح، 

گفتمـان را بـه مثابـۀ ترکیبـی از مـتن،      «در توصیفی دیگـر   فرکالف» کند. ، بازنمایی می باشد
و وظیفـۀ   9»انـد  داند که همۀ مردم درگیر آن نیاي فیزیکی و اجتماعی وسیعی میرویدادها، د

  ها و باورهاست.   ، ارزش اصلی آن، تحلیل روابط اجتماعی
تـوان بـه سـه بعـد      گرا و انتقادي، می گرا، نقش شناسی ساخت با نظر به سه رویکرد زبان

 انیـ ارتبـاط م  يبرقـرار  بـان، ند از: کـاربرد ز ا عبارتاصلی گفتمان دست یافت. این سه بعد 
فتمـان، فـراهم   ی مطالعـۀ گ و هـدف اصـل   فهیوظ ی.اجتماع يها تیو تعامل در موقع باورها

 گریکـد یثرات آنها را بر أو ت ریثأت که يطور هب ،سه بعد است نیاز ا کپارچهی یفیآوردن توص
  10.دهد قرار می بررسی در کانون

کوشیم که تعریفی  ، در ادامه می تمانشناسی گف پس از بررسی نظریات مختلف در مفهوم
  کاوي ارائه دهیم. واحد و کامل از گفتمان

  كاوي  تعريف گفتمان
گـرا در تحلیـل    یابی اصطالح گفتمـان گفتـه شـد، نگـرش سـاخت      مطابق با آنچه در مفهوم

نظـر   گفتمانی به چگونگی کارکرد واحدهاي مختلف ساختار زبـان در ارتبـاط بـا یکـدیگر    
فتمان از منظر این رویکرد در واقـع تالشـی بـراي مطالعـۀ نظـام و آرایـش       تحلیل گ 11دارد.

  12اي عناصر زبانی است. فراجمله
تحلیـل گفتمـان بـه مثابـۀ     «گرایی در زبان است،  اما بر اساس نگرش دوم که همان نقش
هـاي   تـوان توصـیف صـورت    باشد که در آن نمی یک نوع تحلیل زبانی در هنگام کاربرد می

ها قرار است در امـور انسـانی ایفـا کننـد،      قل از هدف و نقشی که این صورتزبانی را مست
  13»انجام داد.

در رویکرد سوم، یعنی تحلیل گفتمان انتقادي، منظور از تحلیل گفتمان در واقـع کشـف   
به تعبیر دیگـر،   14گیرند. کار می هایی است که مردم آگاهانه یا ناآگاهانه در زبان به ایدئولوژي

 و بـاور  فهـم،  الگوهـاي  سـاختن  براي آشـکار  کهاست تحلیلی  یفنونانتقادي  کاويِ گفتمان
  15.شوند کار گرفته می به گفتمان در مندرج ایمان ساختار ارزش و
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بنـدي در تحلیـل گفتمـان دسـت      توان به یک جمع با در نظر گرفتن تعاریف مذکور می
ـ اجتمـاعی در     اي فکريیافت. تحلیل گفتمان، در واقع به کشف تعامالت زبان با ساختاره

گیـري معنـا در ارتبـاط بـا عوامـل       پـردازد و چگـونگی شـکل    متون گفتاري یا نوشتاري می
  کند. زبانی را مطالعه می زبانی و برون درون

  تاريخچة تحليل گفتماني 
تعاریف گفتمان بر اساس آنچه ذکر شد، بسیار متعدد و گوناگون است که این تعـدد ناشـی   

 ریـ غ و یزبـان  عوامـل  تعامـل  اثـر  بري همین تحوالت و اتراس رد«روش است. از سیر تحول این 
 یزنـدگ  از یمقطعـ  هر در گفتمان .آمده است وجوده ب گفتمان لیتحل و به تبع آن گفتمان ی،زبان

ـ ا از کیـ هر و شـده  فیـ تعر خاص يکردیرو چارچوب در انسان یاجتماع  کردهـا یرو نی
  16.»اند داشته است، مطرح گفتمان لیتحل ۀرشت عنوان به امروز آنچه در یمهم نقش

کـاوي پرداختـه    هاي اثرگـذار در گفتمـان   با این بیان، در ادامه به بررسی مکاتب و نظریه
  شود. می

  كاوي شناسي اسالمي در گفتمان . نقش سنت زبان۱
و در  شـد  محقـق  بالغـت  و خطابـه  علـم  صورته ب گفتمان ی،شناسی اسالم زبان سنت در

،  هاي ضـمنی و التزامـی   ، داللت د که مفاهیمی چون قرائن حالیه و مقالیهقالب همین علم بو
ارادة جدي و اسـتعمالی و ... شـکل گرفـت. ایـن مفـاهیم در دهـۀ هفتـاد قـرن بیسـتم بـه           

   شناسی اروپایی و آمریکایی وارد شد و روز به روز گسترش یافت. زبان

  . هريس نخستين به كارگيرندة اصطالح تحليل گفتمان۲
شناس معروف آمریکایی بـه کـار    ، زبان هریسالح تحلیل گفتمان نخستین بار در مقالۀ اصط

به جمله و متن داشـت. او در مقالـۀ خـود     17گرا گرایانه یا ساخت نگاه صورت هریسرفت. 
بستگی میان زبان  دو مسئله طرح کرد: اول وجود ارتباطات توزیعی میان جمالت، و دوم هم

تـوان بـا تجزیـه و     ر او اطالعات مربوط بـه ایـن دو مسـئله را مـی    و روابط اجتماعی. به باو
  18تحلیل یک گفتمان در زمان مشخص به دست آورد.

  كاوي  . نقش مكتب بيرمنگام و پراگ در پيدايش گفتمان۳
اي  رشته انیم موضوع عنوان بهرا  گفتمانتحلیل  ،انگلستان در رمنگامیب مکتب هریسپس از 

 مکتـب  شناسـان  زبان ۀحلقکرده است.  طرحاي محاور گفتمان دیولت يسازوکارها ۀارائ براي
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 ویلم متسـیوس و  ترونسکوي، یاکوبسونگرایانه بر مبناي آراي  نیز که رویکردي نقش پراگ
 م،یمفـاه  يریـ گ شکل یچگونگ زبان، در ینقش تقابل همچون يادیبن میمفاه و مباحث دارد،
 درو میزان بـار معنـایی نهـاد و گـزاره را      کهنه و نو اطالعات ،19»جمله ینقش ينما« ۀمسئل

کردند کـه توصـیف زبـان     فشاري می آنها بر این نکته پاي«کردند.  یبررس گفتمان چارچوب
  20»ها با یکدیگر باشد. باید دربرگیرندة نحوة ارتباط پیام

  شناسان كنندة روند زبان معكوس لمزلف. ي۴
دو مکتب پیشین در راستاي تحـوالت   نیز مانند شناسی کپنهاك زبان مکتب از لمزلفی يآرا

 بـرخالف  و سـاخت  وارونـه  مرسـوم  رونـد  از را زبان ۀمطالع روشگفتمانی مؤثر بود. وي 
،  یاسیق روش اتخاذ با،  بود داده قرار توجه مرکز را واژه که روز آن شناسی حاکم زبان سنت

  21.کرد شروع متن از

  شناسي  گرايانه در زبان . ظهور رويكرد بافت۵
 تیـ موقع بافـت  که فرث و ینوفسکیمال کردیرو«گرایی مکتب پراگ و کپنهاك،  نقش از پس
هـاي   گـرایش  از گـرفتن  فاصله باعث ،دانستند می گفتار پاره يمعنا و ساخت در مهم ابزاررا 

  22.»شدیی آن زمان در آمریکا ساختارگرا

  نگاري پيدايش نظريات كنش،كاربردشناسي و قوم .۶
 یۀفرضـ و  25سـرل  یکاربردشناسـ  یۀنظر،  24یکنش و یقطعهاي  ملهج قالب در 23کنش یۀنظر
در مطالعـات   رهـاي اثرگـذا   نیـز از جملـۀ نظریـه    بـود،  رتبـاط ا ينگـار  قوم شامل که مزیها

  شناسانه بود. گفتمان
 انتخـاب  در افـراد  بـر  حاکم یاجتماع روابط ریثأت یچگونگ ،مزیها يگارن در نظریۀ قوم

 رود، مـی  شمار به گفتمان لیتحل يکردهایرو در یاساس ئلمسا از که ،یزبان ۀگون و ساخت
 کـه  داشـت  اشـاره  یگـ یژو هشت به خود یزبان يالگو در او .گرفت قرار یبررس در کانون

 نوبــت شـامل (یتعـامل  يهنجارهـا  گفتمـان،  در کننـدگان  شـرکت  ت،یـ موقع: از نـد ا ت راعبـ 
 و صورت اهداف، وها  انهیپا ،)کالم ریتفس و رییتغ يهنجارها و یزبان تعامالت،  گفتن سخن
هـا و   سـبک  جملـه  از سـت ها گونـه  و مجراها شامل که ابزارها ،ينوشتار متون واعنا محتوا،

 کــه اسـت  یاشـارات  و رمزهـا  د،یـ کل از منظــور( دیـ کل و ،هـاي گفتـاري و نوشـتاري    اقیسـ 
 دهد می يرو را آنچه ،آنها اساس بر تا کنند می منتقل گردیهم به گفتمان در کنندگان شرکت
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 ،يجـد  گفتمانهمچون  است گفتمان بر حاکم روح و روش ،دیکل پس .ندنک ریتفس و ریتعب
  26.)شود می محسوب دیکل کی کدام هرکه  لهجه و لحن ای کالم آهنگ ق،یدق ،یشوخ

  كاوي  . نقش هاليدي در گفتمان۷
 يدیهال تمطالعا با گفتمان لیتحل و شناسی متن زبان ییشکوفا دوران ،مزیها يآرا دنباله ب

   27.است قائل زبان يبرای متن و یتعامل ،یشگانیاندة عمد نقش سه يدیهال. شود آغاز می
این نقش است که گوینده یـا   ۀآید. به واسط نقش اندیشگانى براى بیان محتوا به کار مى

اش از  بخشد، و ایـن امـر تجربـه    هاى جهان واقعى تجسم مى نویسنده به تجربیاتش از پدیده
هـایش و همچنـین    اش، دریافـت  هـایش، شـناخت   ى خودآگاهى گوینده، واکنشجهان درون

در نقش تعاملی و بینـافردي  گیرد.  مى بر و فهمیدنش را نیز در سخن گفتنهاى زبانى  کنش
اى کـه بـین    هایش و همچنین بیان رابطـه  ها و ارزیابى ها، نگرش گوینده براى بیان حرفنیز 

بهـره   سـازى  قـانع و پرسى،  رسانى، پرسش، احوال د اطالعکند، مانن اش بنا مى خود و شنونده
پردازد و بـین   اما نقش سوم، نقش متنى است که از طریق آن زبان به خلق متن مى جوید. می

زیـرا گوینـده یـا     ؛شود کند. در این شرایط گفتمان ممکن مى خود و شرایط رابطه برقرار مى
   28تواند آن را تشخیص دهد. ا خواننده مىتواند متن را تولید کند و شنونده ی نویسنده مى
در عین حال معتقد است که زبان و زمینه هر دو بر روي یکدیگر اثرگذارند، بـه   هالیدي

آورد. او در آراي خـود   دهد و زمینه، زبـان را پدیـد مـی    طوري که زبان، زمینه را تشکیل می
او به نقـش در سـه نـوع     بیشتر بر نقش زبانی عناصر زبانی نطر دارد تا صورت آن و اتکاي

  رود:  تفسیر به کار می
   29هاي عناصر زبانی. الف. در تفسیر نظام؛ ب. در تفسیر متون؛ ج. در تفسیر ساخت

  شناسي انتقادي  . ظهور و بروز زبان۸
 پژوهـان ـ   دانش از دسته سه را سیر شود و این ختم نمی هالیديشناسی به نظریۀ  روند زبان

 را آن بـالقوة  ظرفیـت  و گرفته پی دارد ـ وجود سه دسته این بین نیزی های پوشانی هم البته که

  اند. داده هاي انتقادي تشخیص تحلیل براي
 بـه صـراحت   دیگـر  تن چند و هاج باب 30گونترکرس، بریتانیا م در1970 دهۀ اواخر در

 دانشـورانی  گـروه  دومین به سپس کرس و هاجگفتند.  می شناسی انتقادي سخن دربارة زبان

 مشـغول  اسـترالیا  در اجتماعی شناسی زمینۀ نشانه در1990و  1980هاي  دهه در که وستندپی



   ۹۹ بررسي روش گفتمان كاوي و چگونگي كاربست آن در مطالعات قرآني

 و فرکالف،  نورمن یعنی پژوهشگران، گروه سومین دوره، همین در. بودند انتقادي مطالعات
  31ریزي کردند. پی انتقادي را گفتمان ، تحلیل بریتانیا لنکستر دانشگاه در وي همکاران

و  روث وداكیکی از سه رویکرد اصلی در تحلیل انتقادي را دارد،  فرکالفکه  در حالی
نیز دو نظریۀ مهم و درخور توجه در این زمینه دارند. این سه نظریۀ بنیادین  تئون ون دایک

  اند از: به ترتیب عبارت
 پنداشـته  یاجتماع کردار ینوع گفتمان این نظریه اساس بر فرکالفاي  هیال سه يالگو .1

  ی.اجتماع کردار لیتحل و ی،گفتمان کردار لیتحل،  متن لیتحل از ندا عبارت یهال سه نیا .شود می
 ،آن اسـاس  بـر  کـه  اسـت  وداك یگفتمان یشناخت زبانـ  جامعه کردیرو ،دومد کریرو .2

 بـه  مـتن  کیـ  گوناگونهاي  هیال رییتغ و لیتحل يبرا دسترس دراي  نهیزم پس اطالعات ۀهم
  .خورد می گره هم

 ونـد یپ يبرقـرار  بـا  او .اسـت  کیدا ون یشناختـ  یاجتماع کردیرو ،کردیرو نیآخر. 3
  32.کرد جادیا زیمتما کردیرو،  اجتماع و شناخت،  گفتمان ۀگان سه

آن دو تفاوت اصلی بسیار به یکدیگر مشابه است و  ون دایکو  فرکالفاما دو رویکرد 
پنـدارد،   مـی  گفتمان و اجتماع میانرا  ي به نام شناختگر واسطه، ون دایکدر این است که 

گـري   (تولید و مصرف متن) این واسطه هاي گفتمانی معتقد است کنش فرکالف که در حالی
  .دهند انجام میبین متن و اجتماع را 

کاوان انتقادي، رنگ و بـویی   ، همانند دیگر گفتمانفرکالفشایان ذکر است که نظریات 
در  فوکـو جـه داشـت کـه بـا وجـود تـأثیر آثـار        البتـه بایـد تو   .دارد میشل فوکواز تفکرات 

اي دارد و آن عبارت اسـت از اینکـه    کاوي انتقادي، این آراي با یکدیگر تفاوت ویژه گفتمان
کـاوان،   دربرگیرندة زبان و بلکه کل اجتماع اسـت و از منظـر گفتمـان    فوکوگفتمان از منظر 
  33بخشد. تعین می تر از زبان است و در واقع زبان است که به آن گفتمان کوچک

مبنـاي تحلیـل انتقـادي     وداكو  فـرکالف است و  فوکواما یکی از مفاهیمی که از آراي 
سـاز فهـم    مند بودن گفتمان است. برپایۀ این فرضـیه، تـاریخ زمینـه    اند، تاریخ خود قرار داده

  34کند. ادبیات نیست، بلکه ادبیات زمینۀ فهم تاریخ را فراهم می
، بحث موضوعات ةها دربار گفتماناین است که   فوکوو اثرگذار هاي مهم  از دیگر نظریه

انـد و در فرآینـد ایـن سـازندگی      موضـوعات  ةبلکه سازند ،کنند را تعیین نمیآنها هویت و 
  35.کنند خود را پنهان می ۀمداخل
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توان به این نتیجه رسـید   با توجه به سیري که در باب تحول مفهوم گفتمان ذکر شد، می
و البته شاید بنـابر   ستي اانتقاد گفتمان لیتحل گفتمان، لیتحل در رویکرد نیتر افتهی رشد که

تفاوت اساسی گفتمان انتقادي و تحلیل گفتمان سنتی و غیرانتقادي را ، در  همین سیر بتوان
شناسی انتقادي، تحلیل گفتمان را قسمتی از طرح خـود بـراي بازسـازي     ست که زبانداناین 

در نظـر  یعنی تحلیل گفتمـان انتقـادي    ؛آورد حساب میه شناسی ب مجدد جریان مسلط زبان
  36بداند. مسائل اجتماعی و قوانین مرتبط به آن دربارةشناسی را عنصري مسئول  زباندارد که 

 در نویسنده اندازة به خواننده که باورند این بر انتقادي گران گفتمان در عین حال تحلیل

 و تعامل از روایی(داستانی) کالم نگرش این در و رددا نقش 38و فرامعنی 37فراساخت تولید
 آنهـا  نویسنده و شود می نویسنده دریافت توسط آنها دار معنی آرایش و فرهنگی قراردادهاي

 از معنـی  آزادسـازي  نیز در و نقش خواننده کند رمزگذاري می زبان در خاص صورتی به را

  39یابد. می تبلور متن
 از ،انتقـادي  بدان اشاره شود، این است که تحلیـل گفتمـان   نکتۀ پایانی که باید در اینجا

شناسـی موجـود اسـت؛     هاي تحلیل رویکردهاي زبـان  شناختی گلچینی از روش منظر روش
را از  40گشـتار ، هالیـدي گرایـی   یعنی این روش افعال وجهی یا میـزان قطعیـت را از نقـش   

و در ایـن رویکـرد هـر     گرفته است جان سرلرا از  42گفتار و کنش 41چامسکیشناسی  زبان
  44و43اند. هاي معناشناختی حامل بار ایدئولوژي عنصر زبانی از تکواژ تا طرحواره

  كاوي  مراحل گفتمان
کـاوي بسـیار متعـدد     کاوي بیان شد، تعـاریف گفتمـان   که در مقدمه و تاریخچۀ گفتمان ن چنا

باشـد. البتـه    یاست و از همین جهت مراحل و ابزار این روش بنابر تعریف آن گونـاگون مـ  
کاوي را ـ عالوه بر آنچه در تاریخچه ذکر شد ـ بتـوان در تعـدد      شاید علت تعدد تعاریف گفتمان

اند. در این قسمت از تحقیق سعی برآن است که با  هایی دانست که با این روش مرتبط رشته
  ود.، روند مربوط به تحقیق حاضر شرح و بسط داده ش ها بندي بین برخی از این روش جمع

هایی دربارة گفتمان و  توان ابتدا پرسش براي دستیابی مناسب به شیوة اجراي تحلیل، می
بنـدي نظریـات مختلـف     گـویی بـه آنهـا بـه جمـع      اهداف آن طرح کرد و سپس براي پاسخ

  شناسان پرداخت. زبان
 است؟ رفته کار به آن در چه ساختار دستوري است، اجتماعی هاي ن زبا چه حاوي ـ متن«
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 و سازند فعال می را اجتماعیهاي  زبان این اجتماعی مند زمینههاي  فعالیت یاها  هویت دامکـ 
 گیرند؟ می کار به

 اند؟ متن شده در مندرجهاي  فعلیت ها و هویت ساخت باعث غیرزبانی عوامل کدامـ 
  چیست؟ متن نتیجۀ و کارکردـ 
  چیست؟ متن سیاسی و اجتماعیهاي  پیامدـ 
 مختلـف  جوانـب  بـه  دادن معنـا  و کـردن  براي تفسیر خاص مکان و زمان در چگونه زبانـ 

  45»شود؟ می گرفته به کار وضعیت
  برند؟ اي بهره می مؤلف و خواننده از چه دانش زمینهـ 
  اند؟ هاي متن کدام فرض پیشـ 
  هاي متنی در خدمت تأکیدات معنایی قرار گرفته است؟ چگونه صورتـ 
  صورت مبهم آمده است؟ها به  چه مصادیقی در گزارهـ 
  است؟  یک حذف شده کار رفته و کدام در هر متن کدام عبارات بهـ 
  بندي واژگان به چه ترتیب است؟ ترکیب«ـ 
  کند؟ ، چه معنایی افاده می ترکیب جمالت (= سیاق کالم)ـ 
ئولوژیـک   معنـایی) بـه لحـاظ ایـد     معنایی، تضـاد  معنایی، شمول چه نوع روابط معنایی (همـ 

  دار بین کلمات وجود دارد؟معنا
  آیا عباراتی وجود دارند که دال برحسن تعبیر باشند؟ـ 
  اي باشند؟  آیا کلماتی وجود دارند که آشکارا رسمی یا محاورهـ 
  46اند؟ هاي بیانی کلمات واجد کدام ارزشـ 
  ها استفاده شده است؟ در کلمات از کدام استعارهـ 
  ده است؟ سازي استفاده ش آیا از فرآیند اسمـ 
  ند یا مجهول؟ ا جمالت معلومـ 
  ند یا منفی؟ا جمالت مثبتـ 
  ها (خبري، پرسشی دستوري، امري) استفاده شده است؟ از کدام وجهـ 
  اي وجود دارند؟   رابطه 47هاي مهم وجهیت آیا ویژگیـ 
اسـتفاده از   ةآیا از ضمیرهاي ما و شما استفاده شده است و اگر پاسخ مثبـت اسـت، نحـو   ـ 

  ا چگونه بوده است؟آنه
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  از کدام کلمات ربطی منطقی استفاده شده است؟ ـ 
  هاي همپایگی یا وابستگی برخوردارند؟   آیا جمالت مرکب از مشخصهـ 
  براي ارجاع به داخل و بیرون متن از چه ابزارهایی استفاده شده است؟ـ 
  از کدام قراردادهاي تعاملی استفاده شده است؟ ـ 
که به کمک آنها یک مشارك نوبـت سـخن گفـتن دیگـران را      دارند هایی وجود آیا روشـ 

  48»؟کنترل کند
پردازیم. اساس ایـن   گفته به تبیین مراحل تحلیل گفتمانی می هاي پیش با توجه به پرسش

  گرفته شده است. تژا میرفخرایی فرآیند تحلیل گفتمانتبیین از کتاب 
هاي عمـودي و افقـی در    یجاد برشکاو این است که با ا بهترین شروع براي یک گفتمان

 اسـاس  نیا برو  دکن جدا گریکدی ازرا  متن عمق و سطح در کالن و خرد يساختارهامتن، 
 ،»سـطح  عمـق « ،»سـطح  سـطح « بـه  را هیدوال نیا و یعمق و یسطح یۀال دو بهرا  متن یک

  کند. میتقس »عمق عمق« و »عمق سطح«
ـ  آن ارچوبچ و متن ربط يبرا ابزار نیتر یاصلبنابراین،   کـالن،  و خـرد هاي سـاختار  اب

 بـه هـا   مشخصه ساختن مرتبط وها  لفهمؤ دیتجر کارکرد دو متن لیتحل در برش .ستا برش
 و گر،یکـد ی از یمتنـ هـاي   هیال کیتفک منظور به عمدتاً یافق برش .دارد عهده بر را گریکدی

 ارتفـاع  در مشخصـه  چند نیب ارتباط و هیال کیهاي  مشخصه يجداساز يبرا يعمود برش
اما آنچه را در ارتباط سطوح مختلف مـتن مـورد مواجهـه قـرار      .شود می گرفته کار به متن
  توان به صورت ذیل خالصه کرد و سپس به بسط آن پرداخت. گیرد می می

 یدرونـ  ساختار سطح، عمق در و انیب شکل و یرونیب ساختار متن، کی سطح سطح در
 در و دارد قـرار  مـتن  مشخص يمحتوا ،نیز عمق سطح در .افتی توان می را نایب يمحتوا و

امـا آنچـه مسـلم اسـت، ایـن سـطوح از        .انـد  شده واقع کالن يساختارها متن، یۀال نیآخر
باشند،  هاي فوقانی خود می تر چارچوبی براي الیه هاي عمیق یکدیگر مجزا نیستند؛ بلکه الیه

توان گفت  شوند. با این تعبیر می توانند تحلیل ها می و سطوح فوقانی در سایۀ آن چارچوب
 و دارد، ییمعنـا  و ينحـو  ،یسـبک  یتیمـاه  کـه  یمتنـ  چارچوب :ندا نوع دوها  چارچوب که

   .است برخوردار یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس یتیماه از که یفرامتن چارچوب
اي که پیش از بررسی سطوح مختلـف مـتن بایـد عرضـه داشـت، ایـن اسـت کـه          نکته
پـردازد. ایـن مشـاهده در واقـع      ز ایجاد هر برشی ابتدا به مشـاهدة آزاد مـی  کاو قبل ا گفتمان
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تـر کـردن ایـن رویکـرد، بایـد از       کنندة رویکرد اصلی تحلیل است؛ اما براي مشـخص  تعیین
شـمول ـ کـه بعـداً بـه توضـیح آنهـا         مطالب، موضوعات و ساختارهاي مشـخص و جهـان  

مایـۀ   رد. حال با تعیین رویکـرد اصـلی یـا رنـگ    اي صورت پذی برداري اولیه پردازیم ـ فهرست   می
  شود. هاي متنی و فرامتنی مرتبط با آنها بیان می هاي مختلف تحلیل و مشخصه متن، حوزه

  . سطح سطح ۱
، ساختارهایی دارد که نمود بیرونی دارند و  ترین الیۀ یک متن، یعنی الیۀ سطح سطح فوقانی
هاي مختلف یک  رابطۀ ما بین بخش«،  »تساختارهاي دستوري جمال«،  »اصطالحات«شامل 

اند. (از آنجا که این الیـه در رابطـۀ مسـتقیم بـا     » جمله یا جمالت متفاوت در یک پاراگراف
هـاي دیگـر بسـیار اثرگـذار اسـت.       هاي درونی است، بررسی کامل آن در تحلیـل الیـه   الیه

  ان کنیم.)هاي این سطح را با دقت بی کوشیم مؤلفه بنابراین در این تحقیق می
کـاوي   ، گفتمـان  ها واژه و اصطالحاتحال با بررسی نخستین مؤلفۀ موجود در این الیه، 

  شود.  میآغاز 

  . اصطالحات و واژگان ۱-۱
ـ  مـی  کـه  یفرضـ  واژگـان  مقابل در هر واژه انتخابواکاوي چگونگی   را معنـا  همـان  دتوان

 بهتـر هـا   واژه لیـ تحل يبـرا . کند می رهنمون لفؤم يباورها وها  ارزش به را محقق برساند،
 اصـطالح  کیـ  از اسـتفاده  اسـتمرار  و یهمگـون  سپس و برداشته آنها از یفهرست ابتدا است
 عنـوان  بـه  یاجتمـاع  روابـط  زیـ ن و خـرد  چارچوب ۀمثاب به متن به توجه با و شود یبررس

 زمال شده پرداختهموضوعاتی  به متن آن در اگر .ردیگ قرار لیتحل در کانون کالن چارچوب
 نـوع  چـه  بـا  یکلـ  طور هب آنها که گردد مشخص تا شود يبردار فهرست زینآنها  از که است

،  ورمزبـ موضـوعات   بـه  مـتن  نگـرش با ،  واژگان آن لیتحل از پس .اند شده یمعرف یواژگان
 نـوع گـر بـه    البته شایان ذکر است که توجه تحلیل .گردد می نییتع متن يباورها وها  ارزش

ـ  مـتن  کـارگزاران  اگر .است ثرؤم اریبس متن یگفتمان لیتحل در واژگان نیز انیب  صـورت ه ب
 خواهـد  متفـاوت  حالت دو نیا در لیتحل شوند، ذکر) خاص( نوع ئتیه در ای )عام(جنس

؛ دارد تفـاوت  اریبسـ  نامشـخص  حالـت  با باشند، شخصم کارگزاران اگر که طور همان ،بود
عامل نامشـخص و در  » اقتصادي دست داشتندبرخی از افراد در فساد «براي مثال، در جملۀ 

  عامل آشکارا در جمله حضور دارد.» دادگستري به این مطلب کامالً واقف است«جملۀ 
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 یحـالت  بـا ،  است انسان معموالً که یشخص صورته ب عامل، که یحالت در انیب نیهمچن
ـ  و عمـل  بـه  شتریب تینیع دادن نشان منظور به و یرشخصیغ صورته ب عامل که  طـرف  یب

آقـاي  «براي نمونـه جملـۀ    .کند می جادیا مجزا لیتحل دو،  رود می کاره ب عامل کردن قلمداد
  تفاوت آشکار دارد.» دفتر مشاوره اعالم کرد...«با جملۀ ...» اعلمی اعالم کرد 

 يباز که یونقش داده انجام که يکاربا  متن، کی تیشخص و کارگزار یحت است ممکن
ـ  مـورد  بنابه زین حالت نیا در که شود برده نام،  دارد که ینسبت ای صفت ۀلیوسه ب ای کرده ه ب
» انـد  خبرنگـاران در اینجـا جمـع شـده    »  . مـثالً در جملـۀ  ابدی می رییتغ لیتحل نوع،  رفته کار

  49دهد، بازنمایی شده است. خبرنگار عاملی است که با کاري که انجام می

  .ساختارهاي دستوري جمالت ۱-۲
نیـز   نجـا یا در. اسـت  جمله ساختارشود،  ر این سطح به تحلیل گذاشته میمؤلفۀ دومی که د

 و سـه یمقا باشد، داشته را معنا همان توانست می که یفرض يساختارها با جمله کی ساختار
 جملـه  ينحـو  لیـ تحل جملـه،  ساختار لیتحلهاي  هیوش نیتر یاصل از یکی. گردد می لیتحل
،  واژگـان  لیتحل مانند زین نجایا در البته .است ظرن موردموضوعات  ییمعنا نقش نییتع يبرا

 شیگرا سپس و يبردار فهرست دارد تعلق خاص عمل کی به که یجمالت از دیبا گر یلتحل
 مطالـب  بـا  آنهـا  ۀرابطـ  و مـتن  در آنهـا  گـاه یجا ، جمالت رخّأت و متقد به توجه با را یاصل

ول یک جمله نیز در این فرایند . ساختارهاي مجهکند نییتع آن، انسجام و متن کی مختلف
گیرند تا محقق ابهاماتی را که احیانـاً در مـتن، در مـورد برخـی از      در کانون بررسی قرار می

مصادیق و اعمال صورت گرفته، شناسایی و با این کار، دیدگاهی که مؤلف قصد تبیـین آن  
ازي اسـت کـه   سـ  را در نوشتار خود داشته، مشخص کند. نکتۀ دیگر، توجه به فراینـد اسـم  

شـود   ساخته میبسیاري از اوقات در بیان انجام عمل توسط فعل از مصدر یا حاصل مصدر 
باعـث مکتـوم مانـدن     وکنـد   از عبارت اسم شده جمله یا فعل استفاده می ،یا به تعبیر دیگر

بررسـی ایـن فراینـد نیـز ماننـد بررسـی        گـردد.  عمل یا عامل آن میدادن انجام  ةشیو زمان،
  دهد. ي مجهول، نقاط مبهم یک متن را، در اختیار گفتمان کاو قرار میساختارها

  شـود و در ایـن راسـتا همچنـین     اما تحلیل جمالت یک متن به همـین جـا خـتم نمـی    
  کیـ متفـاوت   ي، الگوهـا هـاي جملـه توجـه کـرد و آن     توان به یکـی دیگـر از ویژگـی    می

انـد و   يمتعـد  ییه لحـاظ معنـا  مفهوم که ب نیبه ااند؛  متعدياز جمالت،  یبرخ جمله است.
جمهــور  کننـدگان از رئـیس   اجتمـاع «بـراي نمونـه در جملــۀ    50ي.نـه بـه لحــاظ نحـو   البتـه  
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کار رفته تا عمل و تقاضـاي انجـام    که از افعال با تعدي است به» خواستن«فعل » خواستند...
  51امر بیشتر مورد تأکید قرار گیرد.

ـ . ا رندیگ قرار می یت کنشه در مقابل جمالاند ک یجمالت ربط گرید ۀدست  جمـالت  نی
در  کـه  یدر حـال  ،دارنـد  دهیپد دو نیارتباط ب يحال برقرار نیرامش و در عآحالت سکون، 

حسـن  «جملـۀ    بـراي مثـال،   کار وجـود دارد.  انیتحرك و تب و تاب و جر یجمالت کنش
حسـن  «زنـد؛ امـا جملـۀ     وجوش در آن مـوج مـی   کنشی است و جنب» توپ را پرتاب کرد

  شود. ربطی است و در آن سکون و آرامش دیده می» اعت داردشج
علـت   انیـ باستفاده از الگوهایی از جمله که بـه  متن،  کیو انسجام  يریگ شکل ،در فهم

کـه   یربطـ  ياز الگوهـا از جملـه الگوهـا    یدر برخـ  یولم است، مه اریبسپردازد  می عیوقا
. مانـد  می دهیعلت پوش نیو مجهول ا هاي اسم شده گونه ای دهد را نشان می افتاده جاحالت 

کند. در ضمن  هاي گفتمانی مشغول می گر را به واکاوي ها خود، تحلیل بیان نکردن این علت
بنـدي را کـه در    گـذاري و طبقـه   توانـد ارزش  کاو با توجه ویژه به الگوهاي ربطی می گفتمان

تلقّی کردن » غیرخودي«و » خودي«توجیهات گفتمانی بسیار مهم است، بررسی کند. مثالً با 
  52شود. بندي پرداخته می گذاري و طبقه برخی افراد به ارزش
هـاي ضـمنی آنهـا نیـز ضـروري اسـت؛        ها و جمالت توجه به داللـت  در تحلیل گزاره

تـري چـون    ها و اشکال ضعیف فرض ها، پیش هاي ضمنی انواع متفاوتی دارند: استلزام داللت
ایـن گـزارة   » انـد.  اهرکنندگان با وسایل نقلیۀ پیشرفته آمدهتظ«اشاره و تداعی. مثالً در جملۀ 

   53شود که اعتراضات آنها جدي نیست. نظري القا می
نکتۀ پایانی که در سطح جمله و بلکه در کل گفتمان باید لحاظ گردد، توجه بـه صـنایع   

خورد؛ از جملـه اسـتعاره، کنایـه، اغـراق، طنز،حسـن       بیانی است که در گفتمان به چشم می
  ».)شهروندان بخت برگشته«تعبیر(مانند: 

  .پيوستگي۱-۳
 دو بـا  . پیوسـتگی اسـت  گیـرد، پیوسـتگی   مؤلفۀ دیگري که در این الیه مورد بحث قرار می

روسـت   تر با دو بعد نحوي و معنایی روبـه  ، یا به عبارت سادهمرتبط و رهیزنج یاصل مفهوم
  که بعد معنایی آن از اولویت برخوردار است. 

عملـی  هرگـاه   براي نمونه، بخشد؛ می انسجام گزاره کی به مختلف طرق از »يا رهیجزن ربط«
  قبل از عمل دیگر در یک متن ذکر شود، سعی بر طبیعی جلوه دادن عمل دوم بوده است.
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عوامـل  «، »ربـط » «حذف به قرینه«، »جانشینی«، »ارجاع«عوامل پیوستگی یک متن شامل 
اسـت. برخـی از ایـن عوامـل خـود داراي        »زاویۀ دید«، و »پایانه –ارتباط آغازه «، »واژگانی

  شود: هایی است که در قسمت زیر بدان اشاره می زیرمجموعه
گیـرد.   ارجاع در گفتمان معموالً توسط سه مقوله از تعبیرات اسمی صورت مـی : «ارجاع

 اند از: این تعبیرات عبارت
  باشد؛ ان می. اسامی خاص که خود شامل نام یا نام خانوادگی و عنو1
  توانند نکره و یا معرفه باشند؛ . عبارات اسمی که می2
 54». ضمایر.3

هـاي   کاوي باید مدنظر باشد، میزان صراحت این سه مقولـه و زیرمقولـه   آنچه در گفتمان
آن است. براي مثال، میزان صراحت اسامی خـاص از عبـارات اسـمی و عبـارات اسـمی از      

  ضمایر بیشتر است.
دستوري است و به وقوع یـک عنصـر بـه    ـ   اي در سطح واژي رابطه نیجانشی :جانشینی

شده نوعی  جاي عنصري دیگر داللت دارد. در جایگزینی، به خالف ارجاع، عنصر جایگزین
رو،  از ایـن  صورت متفاوت یا مخالف، ولی داراي همان نقش ساختاري عنصـر اول اسـت.  

 نیست؛ (بر پایه همانندي مرجعی) معناکند به لحاظ  تداومی که جایگزینی در متن ایجاد می
عناصـر   ۀاسـت. بـه عبـارت دیگـر، رابطـ      همانندي صوري) ۀ(بر پای بلکه به لحاظ صورت

بلکـه اسـاس یکسـان بـودن نقـش       مرجعـی نیسـت؛   انگاري در جایگزینی مبتنی بر هم پیش
رونـد.   هاي زبانی است که به عوض تکرار یک واحد خاص به کار می دستوري این صورت

 55:یگزینی به لحاظ نقش دستوري بر سه گونه استجا
اسـمی یـا    ۀگـروه اسـمی، وابسـت    ۀعنصر جایگزینی در جایگاه هسـت  جایگزینی اسمی:

(یـک   یـک دانـه تیـز بدهیـد    ، تبـر مـن خیلـی کنـد اسـت     ؛ ماننـد:  گیـرد  وصفی قـرار مـی  
 56[تبر]تیز:حذف اسمی)؛ دانه

فعلی، در جایگاه فعل واژگـانی   گروه ۀعنصر جایگزینی، به عنوان هست :جایگزینی فعلی
گیرد و به عنوان واحد انسـجامی، همـواره ارجـاع     قرار می عناصر دیگر بند) + (یا یک فعل

 مثال: .پیش مرجع دارد
 هایت رفتند؟ مهمان. الف
  (بله/خیر). خدا نکند./ روند./ امروز می رفتند اما چه رفتنی./ ترها رفتند./ بزرگ. ب
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  .م بند بجز گروه فعلیاي حذف تما ارجاع مقایسه
  .حذف تمام بند بجز قید و گروه فعلی

  .حذف تمام بند بجز عبارت دعایی
  57.پاسخ ۀحذف تمام بند بجز کلم

در این نوع جایگزینی، یک بند کامل، شامل فاعل یا نهاد، پیش انگاشته  :جایگزینی بندي
نـه)خیر/  «( زین معموالًعنصر جایگ گیرد. شود و عنصر مغایر آن در بیرون از بند قرار می می

 است. »طور این« یا »نخیر
  :13 مثال
  آنجا قرار است زلزله بیاید؟. الف
  58.اي مرکب) (ارجاع اشاره گویند طور می این. ب

  اند از: هاي ربطی عبارت زیر عامل«ربط. 
  مانند: و، به عالوه، در ضمن، مضافاً، نیز، همچنین،...؛ 59افزایشی

 ین، لذا، به علت، در نتیجه، بدین طریق،...؛مانند: زیرا، بنابرا 60علّی
  ،...؛ مانند: وقتی که، سپس، قبل از، پس از، در حالی که، و 61زمانی

 مانند: ولی، اما، با این حال، از طرف دیگر، در عوض،...؛ 62نقیضی
 مانند: اگر، به شرط اینکه، در هر صورت، در صورتی که،...؛ 63شرطی

 جمله، براي نمونه، ....؛مانند: براي مثال، از  64توضیحی
 ویژه، مخصوصاً،...؛ مانند: یعنی، به عبارت دیگر، به 65تخصیصی

 67».رغم، اگرچه، هرچند،... مانند: حتی اگر، به 66امتیازي

خوان و فهیمی بـود کـه    علی پسر درس مثالی دربارة نقش عوامل ربط در تحلیل گفتمان:
  پس از طالق پدر و مادرش، سر به عصیان گذاشت.

این جمله، عصیان علی از طریق ربط زمانی به طالق پدر و مادرش از سـوي مؤلـف    در
 به شکلی تلویحی منطقی و طبیعی جلوه داده شده است. 

ترین عوامل پیوستگی واژگانی، تکرار عنصر واژگانی اسـت   : یکی از مهمعوامل واژگانی
واژه، واژگـان    نتکـرار عـی    شـود؛ از جملـه از طریـق    هاي مختلف محقق مـی  که به صورت

  هاي عام. شمول و واژه معنا، واژگان هم هم
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نشینی است. در واقع وجود یک رابطۀ معنایی  عامل دیگر در انسجام واژگانی، محور هم
  شود. نشینی آنها و در نهایت انسجام می میان واژگان مختلف باعث هم

  کند. عامل سوم نیز تضاد معنایی واژگان است که به پیوستگی متن کمک می
، ارتباط بین جمالت از طریق  هاي انسجام در متن : یکی دیگر از راهارتباط آغازه ـ پایانه 

  اي با آغازه یا پایانۀ جمالت دیگر است. آغازة جمله
 69و ارتباط آغازه بـه پایانـه را علقـۀ تسلسـلی     68ارتباط آغازه به آغازه را علقۀ وابستگی

  خوانند.
دهنـدة رابطـۀ    یک متن، زاویۀ دید مؤلف است که نشان: آخرین عامل انسجام زاویۀ دید

 باشد.  نویسنده با موضوع می
 شود: آورند که در اینجا به اختصار بدان پرداخته می زاویۀ دید را عواملی پدید می

توان از هم بازشـناخت: اول شـخص،    : از منظر شخص، سه نوع زاویه دید را میشخص
، متن داراي زاویۀ دیـد اول   رگیر ماجرا باشددوم شخص، و سوم شخص. اگر مؤلف خود د

اي صـمیمی و نزدیـک بـا     شخص است. اصوالً زاویۀ دید اول شـخص بـراي ایجـاد رابطـه    
هـاي رسـمی و    رود و در نوشـته  خواننده و همچنین براي بیان تجربیات شخصی به کار می

  70علمی چندان کاربردي ندارد.
  ی از حاالت، گذشته، حال، آینده حفظ کند.: مؤلف باید زمان نوشتار خود را در یکزمان
تواند دوستانه یا غیردوستانه، جدي یا طنزآمیز، مستقیم یـا غیرمسـتقیم، و    : لحن میلحن

رسمی یا غیررسمی باشد. نکتۀ مهمی که باید بـه خـاطر سـپرد ایـن اسـت کـه لحـن بایـد         
کـل نوشـته هماننـد     متناسب با فکر مرکزي پاراگراف باشد و تا انتهاي پاراگراف و حتی در

  71هاي دیگر زاویه دید تغییر نکند. جنبه

 . عمق سطح۲
 .اسـت  مـتن  کـالن  يمعنـا  و یمتن درون يساختارها يدارایا الیۀ زیرین سطح،  سطح عمق

 کـالن  سـاختار  و مشـخص  مـتن  کیـ  درون کـالن  سـاختار  شـامل  یمتن درون يساختارها
 همـان  ،یمتنـ  کـالن  يمعنـا  امـا  .سـت ی ادوم از یتابع اول ساختار که باشد می شمول جهان
الیۀ  در لفؤم مباحث طرحاین  لیدالکه البته  بوده، آن انیب ددصدر لفؤم که ستیی امعنا

  .شود نمی لیتحل سطح،عمق 
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ی(بررسـی روابـط   کل متن کی سطح در بخشی انسجامبه وسیلۀ مبحث  تنها کالن يمعنا
انسجام کلی و سراسري به صـورتی   این. «است لیتحل قابل هاي کالن) بین مطالب یا گزاره

هـا را تعریـف    هـاي بلنـد مـتن و یـا کـل گفتمـان       ها، رشته پاراگراف» موضوعات«است که 
  72»کند. می

وگـو   هاي یـک مـتن یـا گفـت     هاي کالن، با نظر به سر فصل بررسی روابط ما بین گزاره
و نوعـاً در  زنند  ها در واقع وحدت کلی گفتمان را رقم می شود که این سرفصل مشخص می

  شوند. ها بیان می گیري ها و نتیجه ها، چکیده اي نظیر عنوان هاي گفتمانی بخش
 زا آن دارد کـه رابطـۀ شـکلی    یشـکل  به طور کلی روابط بین مطالب دو بعـد معنـایی و  

 ابـ  گـر ید يسـو  از و شـود  مرتبط مـی  یکالن یمتن يساختارها ها یا ها، الگو قالببا  سو کی
  .شمول جهان يساختارها ایها  قالب

اي اسـت. دانـش    هاي فکـري و دانـش زمینـه    شمول شامل چارچوب هاي جهان ساختار
اي از مفاهیم نزدیک به هم است که در فهـم مـتن کارگشاسـت و     اي در واقع مجموعه زمینه

کند. (باید در نظر داشت که این  نویسنده با توجه به آن، شیوة خاصی از نوشته را عرضه می
هاسـت و البتـه    دهنـده گفتمـان   دهند و خود، شـکل   هاي اجتماعی شکل میدانش را ساختار

توانند آن را تغییر دهند یا آن را حفـظ کننـد و تغییـر آن بـاز سـاختارهاي       ها نیز می گفتمان
  دهد.) اجتماعی را تحت تاثیر قرار می

اي بـرآن اسـتوار اسـت، بـه دو نـوعِ صـوري و        هاي فکري کـه دانـش زمینـه    چارچوب
هـاي فکـري صـوري تغییـر      پذیر است و بر اساس نـوع نوشـته، چـارچوب    بخش محتوایی

اي یـا ابرسـاختار    واره هاي فکري صوري در واقع همان ساختارهاي طرح یابد. چارچوب می
توان آنها را در قالب تعدادي مقولۀ صوري نـوعی و ترتیـب و کـارکرد خـاص      است که می

که یک جملـه را بـه فاعـل، مفعـول و غیـره      آنها تجزیه و تحلیل کرد؛ درست مانند موقعی 
هاي مختلفی از قبیـل   یک مقالۀ فنی مهندسی شامل مقوله تبافمثال، براي  73کنیم. تجزیه می

گیري، ارزشیابی و تعمیم نتیجه و احیاناً ارائۀ  پیشینۀ تحقیق، فرضیه، توصیف آزمایش، نتیجه
،  ان حـداقل سـه مقولـۀ ادعـا    تـو  که در نوع مقالۀ جدلی می حالی در 74فرضیات جدید است،

  گیري را تصور کرد. جدل و نتیجه
دهندة اصلی معناي کالن فوقانی متن، رابط بین مطالب ارائه شـده   گفتنی است که شکل

گـر در ایـن الیـه کـار خـود را از آنجـا        باشد که تحلیل در خالصۀ آغازین متن و عنوان می
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پـردازد. البتـه    أخر ما بین مطالـب مـی  کند و سپس به بررسی بدنۀ متن و تقدم و ت شروع می
بندي آنها  برداري اولیه از مطالب و درجه ها فهرست الزمۀ تحقیق در این الیه مانند دیگر الیه

هـاي مـتن در    به لحاظ اهمیت است. این را هم همواره باید در مدنظر داشت که همـۀ الیـه  
  گیرد. ک لحظه صورت میشوند و تجرید در آنها تنها در ی  یک تحلیل همزمان بررسی می

 . سطح عمق ۳
 و یمتنـ  يسـاختارها  هیـ ال نیـ ا کـه  دینام عمق سطح توان می را متن عمق یۀال نیتر یفوقان
 کـه را هـایی   صـحنه  انیـ م از صحنه کی انتخاب لیدل ل،یتحل از سطح نیا در .دارد یفرامتن

 و است مرتبط لفؤم نگرش با انتخاب لیدل .کنند می یبررس باشد، متنۀ میضم توانست می
 نیـ ا در لیـ تحلهـاي   وهیشـ  از یکـ ی ،نیبنابرا .دهد می لیتشک را فرامتن ساختار زین نگرش
 سـت، ین آنچـه  و هسـت  مـتن  در نچـه آ نیماب دوگانه يتضادها از یفهرست ۀمطالع به سطح،

  .پردازد می
 در کـالن؛  سوم سطح و است خرد اول سطح دو که شود می انجام سطح سه در انتخاب

 در ایـ  لـف ؤم کیـ  ،یاجتمـاع  روابط ای یداستان موضوعات خبرها، ۀهم انیم از سوم سطح
 سـطح  نیـ ا در .کنـد  مـی  انتخاب را محدود و نیمع موضوعات ي،خبر ۀبرنام کی تر کالن یسطح

 ،يبعـد  سـطح  در اما .خورد می چشم به موضوعات، ای موضوع نیا انتخاب ییچرا از الؤس
 شـده  انتخـاب  آنهـا  از یبخشـ  تنهـا  که بوده يشمار یبهاي  صحنه موضوع، کی با رابطه در

 کـه  ستور هروب يخردتر انتخاب مطالعه باها  صحنه انتخاب یبررس از پس گر لیتحل .است
  .است شده حذف یاتیجزئ وچه بوده فیتوص موردها  صحنه از یاتیجزئ چه

  اند از: گر با سه مفهوم در ارتباط است؛ این سه مفهوم عبارت در مبحث انتخاب، تحلیل
نمــایی معمـوالً حجــم   نمـایی. در شــاخص بـزرگ   تأکیـد (تلــویحی)، حـذف، و بــزرگ  

شود، گرچه این تنهـا راه   هاي مثبت یا منفی بررسی می توصیفات متنی دربارة اعمال و گفته
  نمایی نیست. تشخیص میزان بزرگ

 مـتن  کیـ هـاي   تیشخص فیوصت یچگونگ یبررس بهتحلیل در این سطح،  دوم ةویش
 تیشخصـ  آن بـه  لـف ؤم نگـرش  بـه  اجتمـاع،  در آنها افعال گاهیجا به توجه با و دازدپر می

در  کننـده،  فیتوصـ هـاي   گزاره لیتحل قیطر ازها  تیشخص نیب روابط سپس .ابدی می دست
   .ردیگ می قرار یبررسکانون 
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  . عمق عمق۴
ـ ا .شـود  می لیتشک است، فرامتن در که یفرهنگ یاجتماع يساختارها از متن عمق عمق  نی

 بـا  متقابـل  ۀرابطـ  در نـد، ا مکـان  و زمـان  ازاي   وابسـته  و ندارنـد  یثابت تیماه که ساختارها
متنـی   در واقع اساس تحقیق در این الیه، تحلیل ماهیـت غیـر   .دارند قرار یمتنهاي  مشخصه

 ایـدئولوژي،  منظـور از «انجامـد.   ایدئولوژي است که به نقش متن در جامعه و فرهنگ مـی 

  75»کند.  می منتقل متن زبان که است اعتقادي نظام یا ها شارز مجموعۀ
و  گیـري گفتمـان   شکل )طیشرا،  مکان زمان،( طیمحاي، باید به  براي تحقق چنین مطالعه

خصوصیات فردي و اجتماعی مشارکین گفتمان، که در واقع همان بافت مـوقعیتی گفتمـان   
ن گفتمـان در ایـن بررسـی مـؤثر     است، توجه کافی کرد. از آنجا که دانش فرهنگی مشـارکی 

کنندة ذهن مؤلف یا گوینـده اسـت    دهندة این دانش و فعال است، نگاه به روابط بینامتنی که شکل
هاي پیشین و معاصـر   رسد. بینامتن ـ به تعبیري ـ در واقع همان زبان   نیز ضروري به نظر می

بافت اجتماعی اسـت   به تعبیر دیگر حلقۀ واسط زبان و«متن است که در آن حضور دارد و 
  76»شود. هاي زبانی آن بازشناخته می هاي آن در یک متن از خالل مشخصه و ویژگی

 ینیبـازب  را یفوقـان  کـالن  يمعنـا  گـر ید بـار  محقق،  ترین الیۀ یک متن در تحلیل عمیق
ی ـ  اجتمـاع  کـالن  يساختارها از بخش آن شده، يبردار فهرست مباحث براساس و کند می

هاي  هاي اجتماعی در تقابل با مؤلفه . این چارچوبکند می نییتع است تبطمر کهرا  یفرهنگ
  شوند. متنی به صورت همزمان و بدون توجه بیش از حد به هریک از آنها، تحلیل می

هـاي فرهنگـی همـواره مفـروض و ثابـت       هاي اجتماعی و ساختار گفتنی است که بافت
کـه کـاربران    ربران آن قرار دارند، بـه طـوري  اي دیالکتیکی با گفتمان و کا نیستند و در رابطه

هاي اجتماعی بافت، در ساختن یـا تغییـر دادن آن نیـز     گفتمان در عین تبعیت از محدودیت
   77مشارکت دارند.

  كاوي در تحليل آيات عصري قرآن چگونگي كاربست گفتمان
یـن روش  کاوي، مراحل کاربرد ا هاي پیشین ضمن بیان تعریفی اجمالی از گفتمان در قسمت

مطرح شد. حال با توجه به هدف این تحقیـق، یعنـی کاربسـت روش تحلیـل گفتمـانی در      
شـود، امـا در ایـن زمینـه      سازي این روش پرداخته می آیات عصري قرآن است، به متناسب

  دقت در دو نکته ضروري است:
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بایـد در  انـد. بنـابراین،    ها همه انسانی نکته اول اینکه قرآن کالم الهی است و دیگر کالم
هاي گفتمـانی را   ها، اهداف و مؤلفه فرض کاوي دقت کافی کرد و آن پیش استفاده از گفتمان

  که تنها به کالم انسان مرتبط است در این تحقیق وارد نکرد.
 یتیمـوقع  بافت متن، بافت بر دیکتأ و تمرکز با کیهرمنوتاما نکتۀ دوم، با توجه به اینکه 

 و متن يمعنا یذات استقالل و لفؤم تین و اثر يمعنا و متن نیب ۀرابط و اثر خالق تیذهن و
 مـتن  لیتحل خصوصاً نو نقد مطالعات در دیجد یافق متن، کی يمعنا کثرت و ها افق وندیپ
برخی از پیامدهایی که هرمنوتیک در تفسیر قـرآن داشـته،    78،است گشوده گفتمان لیتحل و

  این روش نیز خواهد داشت.

  ر تحليل آيات قرآن كاوي د مراحل گفتمان
مرحلۀ اول در تحلیل گفتمانی آیات قرآن، بنابر آنچـه در مبحـث مراحـل تحلیـل گفتمـانی      

  گذشت، واکاوي واژگان قرآنی است.
برداري از موضوعات، و واژگـان و اصـطالحات خـاص     در این مرحله، ابتدا به فهرست

ر مقابل واژگـان فرضـی   شود. سپس، چگونگی انتخاب هر واژه د مربوط به آن، پرداخته می
پـذیر اسـت ـ بررسـی      معنا ـ که با تسلط به مبحث وجوه و نظائر در علوم قرآنی امکـان   هم
گردد. تحلیل هر واژه در عین حال به توجه در نگرش کل قرآن به آن واژه و نیز جایگاه  می

آن در میــان بافــت فرهنگــی ـ اجتمــاعی زمــان نــزول نیــاز دارد. نــوع بیــان واژه نیــز در    
  آفرین است. کاوي آیات قرآن مؤثر و نقش گفتمان

هـاي آیـات قـرآن اسـت. در اینجـا،       برداري از جمـالت و گـزاره   مرحلۀ دوم، فهرست 
گرایش اصلی قرآن، از طریق تحلیل جمالت به لحاظ تقدم و تأخر، مجهول یا معلوم بودن، 

دادن عمـل یـا علـت    نوع الگوي جمله، ابهامات جمله به لحاظ زمان و مکان و شیوة انجام 
  گردد. هاي ضمنی و در نهایت صنایع بیانی به کار رفته در جمله، مشخص می آن، داللت

هاي متنی از جملـه دقـت در داللـت     در اینجا نیز مباحث نحوي و بالغی و انواع داللت
انـد ـ بـه     التزامی و تضمنی و داللت مفهومی ـ که علماي اصول فقه بسیار به آن توجه کرده 

  کند. کاوي بهتر متن قرآن کمک شایانی می نگفتما
که مالحظه شد، مرحلۀ سوم تحلیل گفتمانی به بررسی چگونگی پیوستگی متن به  چنان

پردازد که داراي عناصري چون ارتباط آغازه و پایانـه، عوامـل    لحاظ ساختاري و معنایی می
  نشینی، تضاد معنایی، و شمول معنایی است.  ربطی، جانیشنی و هم
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ا بروز مؤلفۀ پیوستگی در علوم قرآنی در دو مبحث سیاق درونی و علم مناسبت دیده ام
  شود.  می

بندي آن به دو نوع ظاهري و معنوي، چنـین بیـان    بارة علم مناسبت با تقسیم در سیوطی
اجزاي سخن گردن یکدیگر بگیرند و بدین ترتیب ارتباط قوت یابـد و تـألیف   «دارد که:  می

  79»هاي مختلف آن با هم سازگار باشند. ان محکمی شود که قسمتکالم مانند ساختم
باشد ـ   اما مبحث سیاق ـ که به نوعی با تناسب آیات و سور داراي ارتباط تنگاتنگی می 

بر این پایه مبتنی است که نص قرآن وحدتی ویژه دارد. این وحدت کلی قرآن باعث شـده  
ل شده، به لحاظ معنایی در فهـم یکـدیگر   هاي مختلفی ناز تا همۀ آیات، هرچند که در زمان

تعیین دامنۀ سیاق همواره  عالمه طباطبائیبا وجود این از منظر مفسرانی چون  80مؤثر باشند.
کننـدة دامنـۀ سـیاق را دو امـر خالصـه       امري مهم و ضروي بوده است. ایشان عوامل تعیین

هر دوي این عوامـل  . وحدت موضوعی آنها. البته در 2. وحدت صدوري آیات؛ 1کنند:  می
الي سـیاقی واحـد    شود، از جمله آنکه آیه یا آیاتی معترضه در البه هایی دیده می محدودیت
  وارد شوند.

هاي مختلفی صورت گرفته از  بر اساس سیاق، فعالیت تفسیر المیزاندر «گفتنی است که 
داستان، کشف هاي پنهان متن، تعیین معنا، تعیین نحوة قرائت، بازسازي  جمله: کشف داللت

  81»پیشینۀ داستان و کشف ارتباط.
مرحلۀ چهارم از تحلیل گفتمانی آیات قرآن، تعیین ساختارهاي درونـی نـص و معنـاي    

مفسر براي رسیدن به معناي کالن نص، ابتدا آیات مختلف یـک سـورره را   «کالن آن است. 
همیـت مطالـب،   دارد و سپس با توجه به ا به صورت خالصه در فهرستی از مطالب بیان می

کنـد و بـا همـین شـیوه بـه معنـاي کـالن دسـت          تـر مـی   را خالصه  دوباره هم این خالصه
  82»یابد. می

شـمول   اما ساختارهاي درونی نص قـرآن، همـواره تـابعی از سـاختارهاي کـالن جهـان      
هـاي   تـوان بـه بافـت    نیست، بلکه گاهی خود سازندة این ساختارهاست. در این مـورد مـی  

  گذاري آن توجه کرد. نین الگوي بافت قانونجدلی قرآن و همچ
برخی از دانشمندان علوم قرآنی امروزه به دنبال کشف سـاختارهاي مختلـف قرآنـی از    

  اند. جمله طریقۀ جدل، امر و نهی، ترغیب و ترهیب
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در پنجمین مرحلۀ تحلیل گفتمانی آیات، به بررسی فهرستی از تضادهاي دوگانه مـابین  
پردازنـد. دلیـل    هست و آنچه نیست اما با موضوع آن آیه مرتبط است، میآنچه در نص آیه 

نمایی در بیان جزئیـات   انتخاب موضوعات مختلف در آیات و چرایی تأکید، حذف و بزرگ
آن موضوعات از مطالبی است که بایـد در ایـن مرحلـه لحـاظ گـردد. واکـاوي دلیـل ایـن         

  کند. ئولوژي حاکم بر نص را مشخص میها در سطوح مختلف گفتمانی در واقع اید انتخاب
اي به روابـط   سازي روش در تفسیر آیات قرآن، توجه ویژه اما آخرین مرحله از متناسب

بینامتنی نص و همچنین بافت فرهنگـی اجتمـاعی آن دارد. متـون روایـی از جملـه متـونی       
قهی و کالمـی  هستند که مفسر باید به روابط بینامتنی نص و آنها توجه کند. متون فلسفی، ف

  رسانند. اند که در کشف معانی پنهان نص، مفسر را یاري می نیز از دیگر متونی
اما بافت فرهنگی ـ اجتماعی که در میان دانشمندان علوم قرآنی سیاق گسسـتۀ آیـات و    

شود، شامل مباحثی از قبیل شأن نزول آیات و مکـی   قرائن حالی ـ مقالی آنها نیز نامیده می  
  آنهاست.یا مدنی بودن 

  شود.  شناخت مخاطب هر آیه نیز در مطالعۀ بافت موقعیتی آیات بررسی می
کاوي در شناخت آیـات قـرآن بایـد بیـان      نکتۀ آخري که در چگونگی کاربست گفتمان

عکس است. در حرکت از بیرون بـه   داشت، توجه به حرکت از بیرون نص به درون آن و به
که در حرکت از  گردد، در حالی متن واکاوي می درون نص، در واقع به کمک بافت موقعیت

درون به بیرون نص، از طریق واکـاوي مـتن، تـأثیر و تـأثرات آن از سـاختارهاي فرهنگـی       
  اجتماعی بررسی خواهد شد.

  گيري نتيجه
کاوي و چگونگی کاربست آن گذشت، مشـاهده شـد کـه     با توجه به مباحثی که در گفتمان

تمانی به نوعی در میـان دانشـمندان اصـول فقـه و همچنـین      هاي تحلیل گف بسیاري از مؤلفه
گـاه بـه منظـور     شـود، هـیچ   مفسران وجود داشته است. اما آنچه در تفاسیر مختلف دیده می

ها، به صورت همزمان و در یک رابطه متقابل درکـانون بررسـی    تحلیل آیات تمام این مؤلفه
  قرار نگرفته است.

کاوي در تحلیـل آیـات، بـه تفسـیر      ارگیري روش گفتمانک بنابراین، بایسته است که با به
  هاي پنهان متن را کشف کنیم. همه جانبۀ آنها بپردازیم و بدین طریق، بسیاري از داللت
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جانبه به قرآن، از توان یک یا چند مفسر بیرون است و بـه منظـور    قطعاً این نگرش همه
کـاوي آیـات    اي از گفتمـان  حلـه اي باید، گروهی ویژه که هریک در مر چنین تحلیل گسترده

کار کرده و ضمناً در تعامل دائم با دیگر افراد گروه ـ که در مراحل دیگر این روش مشـغول   
کاوان آیـات، پـیش از    اند ـ باشد. در عین حال ضروري است که هریک از گفتمان  به فعالیت

ایـن کتـاب    هاي فراوان در کلیۀ آیات قـرآن، تسـلط نسـبی بـر کـل      شروع کار خود با تأمل
  مقدس داشته باشند. 

شناسـی   گرا و انتقـادي در زبـان   گرا، نقش هاي ساخت در پیشینۀ بحث به بررسی گرایش
نماینـدة آن اسـت ـ     نـوام چامسـکی  گرایانـه ـ کـه     شـود. در دیـدگاه صـورت    پرداخته مـی 

هـاي زبـانی مبـادرت     گونـۀ دقیـق بـراي سـاخت     شناسان به توصیف و تبیـین ریاضـی   زبان
گرا، به کاربرد زبان توجهی ندارند و تنها به  در این دیدگاه بر خالف دیدگاه نقش 83.کنند می

اما نقطۀ اشتراك ایـن دو دیـدگاه    84پردازند. تحلیل زبان در سطحی باالتر از سطح جمله می
داننـد کـه گفتمـان را     گرا) این است که زبان را چتري مـی  گرا و نقش (ساختارگرا یا صورت

 85تر است. تر و گفتمان جزئی ابراین، زبان بزرگگیرد. بن دربر می
شود و به تأثیر عواملی چـون اطالعـات    نماي نقشی جمله در ارتباط با ساخت زبان مطرح می

بـراي   86پـردازد.  مـی  سـازي  سازي، ساخت اسنادي و شبه اسـنادي و مجهـول   نو و کهنه، برجسته
ـ  احمد .1مثال، در جمالت:  ، تأکیـد روي احمـد    ه حسـن در امتحان استخدامی قبول شد (ن

. احمـد در  3احمـد قبـول شـد (نـه در امتحـان راننـدگی)؛       در امتحان استخدامی . 2است)؛ 
در جملـۀ  .امتحان استخدامی قبول شد. (تأکید روي قبول شدن است نه مثالً شرکت کردن) 

  ، در جملۀ دو امتحان استخدامی و در جملۀ سه قبول شدن اطالع نو است. یک احمد
طـور   ، در واقـع بـه   شـود  نطریۀ کنش معتقدند هر سخنی که بر زبان جـاري مـی   حامیان

دهـد و بنـابراین، گفتمـان     ، غیربیانی، و منطوري را با هم انجـام مـی   همزمان سه کنشِ بیانی
هـا   محصول این سه کنش است. ثمرة این نگرش آن اسـت کـه هـر گفتـه، تنهـا بـه داللـت       

در » من تو را به اعدام محکوم کـردم «دهد؛ مثالً جمله  میپردازد، بلکه اعمالی نیز انجام  نمی
 گر نیست.  کند و تنها یک داللت ، عواقبی ایجاد می عمل

، بلکه بخشی از عملـی   جمالت کنشی در واقع بیانگر کاري نیستند که در حال اجراست
ست هستند که قصد انجام دادن آن وجود دارد. این دسته از جمالت غیر از جمالت قطعی ا 

 87باشند. ها می کنندة وضعیت که بیانگر واقعیات یا توصیف
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هایی که براي ساخت جمله بـا توجـه    مطالعۀ زبان از نطر کاربرد آن ـ مخصوصاً انتخاب 
ها از طـرف   کارگیري زبان در تعامل اجتماعی و تأثیراتی که این انتخاب هاي به به محدودیت

گـذارد ـ را کاربردشناسـی     جـا مـی   بـه  وگـو در عمـل   کننـدگان در گفـت   گوینده بر شـرکت 
 88نامند. می

است که در بین سـایر    به مثابۀ نوعی عمل اجتماعی کرستحلیل گفتمان انتقادي از نظر 
او براي روش تحلیلی خـود، مـتن را بـه چهـار سـطح تقسـیم        89اعمال اجتماعی قرار دارد.

ها ـ کـه سـطح سـوم       کند که سطوح صورت و معناي متن (سطح اول و دوم) از گفتمان می
هاي خاصـی را   بندي گفتمان شود. و سطح چهارم که ایدئولوژیست، پیکره است ـ مشتق می  

، نظام معنایی است کرسکند. بنابراین، گفتمان از نظر  که در کنار هم حضور دارند تعیین می
که در درون نهادهاي خاصی جاي گرفته و ایـن نهادهـا خـود در واکـنش بـه سـاختارهاي       

  90شوند. ها معین می جتماعی، به مدد ایدئولوژيبزرگ ا
  به دستور زبانی که واحدهاي معنایی زیرین زبان را در نظر دارد و از طریق تغییـر آنهـا   

 91، دستور گشتاري گویند. سازد که واحدهاي منظم و قابل درك دارند جمالتی را می
 شناسی شناخته شد. سومین عامل انقالب زبان چامسکی

، بلکه آن اسـت کـه    گوید ، منظور گوینده همان نیست که می سرلگفتار کنش  در نظریۀ 
دهنـدة نـوع خاصـی از     در ذهن دارد. بنابراین، جمله حاوي یک بار غیربیانی است که نشان

 92کنش غیربیانی است.
کنند و هم روابطشان را بـا   ، راهی است که مردم بر اساس آن، هم زندگی می ایدئولوژي

  93نمایانند. ان باز میشرایط وجودیش
هاي صوري واجـد آنهـا باشـند، ارزش تجربـی،      سه نوع ارزشی که ممکن است ویژگی

اند. ویژگـی صـوري داراي ارزش تجربـی، بـا محتـوا، دانـش و اعتقـادات         اي، و بیانی رابطه
اي بـا روابـط    هاي اجتماعی و ارزش رابطه ها و هویت سروکار دارد؛ اما ارزش بیانی با فاعل

   94اعی ارتباط دارد.اجتم
، احتمـال داشـتن و نیـز     ، ممکـن بـودن   ، توانسـتن  وجهیت با افعال کمکی نظیر بایسـتن 

اي بـا   شود. وجهیت رابطـه   هاي صوري مختلف دیگري از جمله قید و زمان بیان می ویژگی
  95اقتدار گوینده یا نویسنده سروکار دارد.



   ۱۱۷ بررسي روش گفتمان كاوي و چگونگي كاربست آن در مطالعات قرآني

   ______________________________________________  ها نوشت پی
  . 16، ص  گفتمان و جامعهحمید عضدانلو ، 1
  شناسی پرداخته می شود. گرا و انتقادي در زبان گرا، نقش هاي ساخت در پیشینه بحث به بررسی گرایش 2
  .1، صقاديشناسی رایج و انت گفتمان یارمحمدي، اهللا لطف 3
  .8، صتحلیل گفتمان انتقادي زاده، آقا گل فردوس 4
  28ص ،قدرت و گفتمان و زمان اصغر سلطانی، علی 5
  . 30همان، ص 6
  .22، صتحلیل گفتمان انتقاديعواطف رستمی،  7
  .83، ص4، شپژوهشنامه علوم انسانی اجتماعی، »گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادي«محمد فاضلی،  8
  24، صتحلیل گفتمان انتقاديمی، عواطف رست 9

، ترجمۀ شعبانعلی بهرامپور، کاوي انتقادي) مطالعاتی در تحلیل گفتمان ( از دستور متن تا گفتمان تئون ون دایک، 10
  .17ص
  . 28ص ، قدرت، گفتمان و زبان، اصغر سلطانی علی 11
  .9، صتحلیل گفتمان انتقادينورمن فرکالف،  12
  .30، ص28، شعلوم سیاسی، »ها فتمان سیاسی رسانهتحلیل گ«اصغر سلطانی، علی 13
  . 83، ص 4، شپژوهشنامه علوم انسانی اجتماعی، »گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادي«محمد فاضلی،  14
  همان. 15
  .70، صتحلیل گفتمان انتقاديفردوس آقاگل زاده،  16
گونه دقیق  به توصیف و تبیین ریاضی شناسان گرایانه که نوام چامسکی نماینده آن است، زبان .در دیدگاه صورت3
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  .222، صتحلیل گفتمان انتقاديزاده،  آقا گل فردوس 21
  همان.. 22
، در واقع بطور هم زمان سه کنش  شود اعتقادند که هر سخنی که بر زبان جاري می حامیان نطریه کنش به این. 23

دهد و بنابراین گفتمان محصول این سه کنش است. ثمره این نگرش  ، غیر بیانی و منطوري را با هم انجام می بیانی
من تو را بـه اعـدام    " جمله دهد ؛ مثال پردازد بلکه اعمالی نیز انجام می این است که هر گفته تنها به دالالت نمی

  کند و تنها یک داللت گر نیست.  ، عواقبی ایجاد می در عمل"محکوم کردم.
باشد بلکه بخشی از  ، نمی جمالت کنشی در واقع جمالتی هستند که بیان کننده کاري که در حال انجام است. 24

قطعی است که بیان گر واقعیات و یا عملیست که قصد انجام آن وجود دارد.این دسته از جمالت غیر از جمالت 
  .)26، ص تحلیل گفتمان انتقادي زاده، باشند. (فردوس آقا گل ها می توصیف کننده وضعیت

هـاي   هایی که براي ساخت جمله با توجـه بـه محـدودیت    مطالعه زبان از نطر کاربرد آن، مخصوصا انتخاب. 25
ها از طرف گوینده بر مشارکین گفتگو در عمل بجا  نتخاببکارگیري زبان در تعامل اجتماعی و تاثیراتی که این ا

  .11،ص تحلیل گفتمان انتقادي زاده، نامند. فردوس آقا گل گذارد، را کاربرد شناسی می می
  .41. همان، ص26
  .224. همان، ص27
  .160، ص28، ش علوم سیاسی، »ها تحلیل گفتمان سیاسی رسانه«اصغر سلطانی،  علی 28
  .137، صتحلیل گفتمان انتقادي زاده، فردوس آقا گل 29
تحلیل گفتمان انتقادي از نظر کرس به مثابه نوعی عمل اجتماعیست که در بین سایر اعمال اجتمـاعی قـرار   . 30

)؛ او براي روش تحلیلی خود، متن را به چهار سـطح  149، ص تحلیل گفتمان انتقادي زاده، دارد. (فردوس آقا گل
ها کـه سـطح سـوم اسـت مشـتق       ي متن ( سطح اول و دوم ) از گفتمان کند که سطوح صورت ومعنا تقسیم می

شود.سطح چهارم که ایدوؤلوژیست، پیکره بندي گفتمانهاي خاصی که در کنار هـم حضـور دارنـد را تعیـین      می
کند. بنابراین گفتمان از نظر کرس، نظام معنایی است که در درون نهادهاي خاصی جاي گرفته و ایـن نهادهـا    می

تحلیل  زاده، شوند. (فردوس آقا گل ها معین می واکنش به ساختارهاي بزرگ اجتماعی، بوسیله ایدوؤلوژي خود در
  .) 148، ص گفتمان انتقادي

  .129، ص4، شپژوهی ادب، »شناسی و تحلیل گفتمان زبان«حسن چاوشیان،  31
  .69، صقدرت، گفتمان و زباناصغر سلطانی،  علی 32
  .49همان، ص 33
  .21، ص1، شپژوهی ادب، »تحلیل گفتمان انتقادي و ادبیات«زاده،  فردوس آقا گل 34
  .11ص، نورمن فرکالف، همان 35
  .119، صتحلیل گفتمان انتقادي زاده، آقا گل فردوس 36

37 extra structure 
38 extra meaning 

  . 25، ص1، شپژوهی ادب، »تحلیل گفتمان انتقادي و ادبیات«همو،  39
 



   ۱۱۹ بررسي روش گفتمان كاوي و چگونگي كاربست آن در مطالعات قرآني

                                                                                                                         
سازد که  ، جمالتی را می هاي معنایی زیرین زبان را در نظر دارد و از طریق تغییر آنهابه دستور زبانی که واحد. 40

  .)64، دستور گشتاري گویند. (یونس شکرخواه، همان، ص  واحدهاي منظم و قابل درك دارند 
  شناسی شناخته شد. چامسکی به عنوان سومین عامل انقالب زبان .41
، بنابراین  ، بلکه آن است که در ذهن دارد گوید وینده همان نیست که می، منظور گ در نظریه گفتار کنش سرل. 42

زاده،  جمله حاوي یک بار غیر بیانی است که نشان دهنده نوع خاصی از کنش غیر بیانیسـت. (فـردوس آقـا گـل    
  .) 32، صتحلیل گفتمان انتقادي

روابطشـان را نسـبت بـه شـرایط     کننـد و هـم    ست که مردم بر اساس آن هم زندگی مـی  ا ، راهی ایدئولوژي. 43
  .)124، ص تحلیل گفتمان انتقادي زاده، نمایانند. (فردوس آقاگل وجودیشان باز می

 .129، صتحلیل گفتمان انتقادي زاده، فردوس آقا گل. 44
  .94محمد فاضلی، همان، ص  45
ي و بیـانی مـی   سه نوع ارزشی که ممکن است ویژگی هاي صوري واجد آنها باشند، ارزش تجربی، رابطه ا. 46

ها و  باشند.ویژگی صوري داراي ارزش تجربی، با محتوا، دانش و اعتقادات سر وکار دارد.اما ارزش بیانی با فاعل
  .)171و172هویت هاي اجتماعی و ارزش رابطه اي با روابط اجتماعی ارتباط دارد. (نورمن فرکالف، همان، ص

، احتمال داشـتن و نیـز ویژگیهـاي صـوري      ، ممکن بودن تن، توانس وجهیت بوسیله افعال کمکی نظیر بایستن. 47
اي با اقتدار گوینده یا نویسنده سـرو کـار دارد.    گردد. وجهیت رابطه مختلف دیگري از جمله قید و زمان بیان می

  .) 194و193(نورمن فرکالف، همان، ص 
  .171و172همان، ص  48
  .172-170اهللا یارمحمدي، همان، ص  لطف 49
  .147-145همان، ص  50
  .154همان، ص  51
  .148-147همان، ص  52
  .334، صکاوي انتقادي) مطالعاتی در تحلیل گفتمان (از دستور متن تا گفتماندایک،  تئون ون 53
  .10یارمحمدي، همان، ص اهللا لطف 54
  .71، ص25، شفرهنگ، »طرح کدبندي ابزارهاي انسجام در زبان فارسی«زهره بهجو،  55
  .72همان، ص 56
  .74همان، ص 57
  .75همان، ص 58

59. Additivive. 
60. Causative. 
61. Temporal. 
62. Adversative. 
63. Conditional. 
64. Illustrative. 
65. Specifiying. 
66. Concessive. 

 



۱۲۰     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

                                                                                                                         
  .59یارمحمدي، همان، ص اهللا لطف 67

68. dependency bond. 
69. (sequencing) bond. 

  .CDA ،1386، تحلیل گفتمان انتقادي انسجام متنی در نگارشاصغر سلطانی،  علی 70
  همان. 71
  94، صرسانه، شهنیو کوثر  حداد ۀ زهراترجم، »ها در مطبوعات نظرات و ایدوئولوژي«تئون ون دایک،  72
  .37صمطالعاتی در تحلیل گفتمان، تئون ون دایک،  73
  .55ص یارمحمدي، همان، اهللا لطف 74
  .24، ص1، شپژوهی ادب، »تحلیل گفتمان انتقادي و ادبیات«زاده،  فردوس آقا گل 75
  .123همان، ص  فرکالف، نورمن76 
  .49، ص مطالعاتی در تحلیل گفتمانتئون ون دایک،  77
  23، ص 35، شعلوم سیاسی، »نظریه گفتمان و مطالعات اسالمی«محمدرضا تاجیک،  78
، در: مجموعه مقاالت چهـارمین کنفـرانس   دا بحثی گفتمانی پیرامون قرآن مجیدتحلیل کالم خمحمدتقی طیب،  79

  .177شناسی، ص زبان
 .341، صبیولوژي نص نیا، علیرضا قائمی 80
  .375همان، ص 81
  .193همان، ص 82
  .77، ص  تحلیل گفتمان انتقاديزاده،  فردوس آقا گل 83
  .102، ص قدرت گفتمان و زباناصغر سلطانی،  علی 84
  .30 ص همان، 85
  .19، ص تحلیل گفتمان انتقاديزاده،  فردوس آقا گل 86
  .26همان، ص  87
  .11همان، ص  88
 .149همان، ص  89
  .148همان،  90
  .64یونس شکرخواه، همان، ص  91
  .32، صتحلیل گفتمان انتقاديزاده،  فردوس آقا گل 92
  .124همان، ص  93
  .171و172همان، ص نورمن فرکالف، 94
  .194و193همان،ص  95



   ۱۲۱ بررسي روش گفتمان كاوي و چگونگي كاربست آن در مطالعات قرآني

  منابع
  1386،  ، سایت آفتاب تحلیل گفتمانامامی، حسین، 

http://www.aftabir.com /  

 27-17، ص 1386، بهار 1، شپژوهی ادب، »تحلیل گفتمان انتقادي و ادبیات«زاده، فردوس،  آقا گل

 1385،  ، تهران، علمی و فرهنگی تحلیل گفتمان انتقادي ،ـــــ

 .47-29ص ، 1386، بهار 1، شپژوهی ادب، »هاي ترجمه ادبی تحلیل گفتمانی دشواري«برکت، بهزاد، 

   1388شناسی همگانی،  ، وبالگ زبانمفاهیم بنیادي در زبانشناسی شناختی، مهدي سعید، بنادکی
http://linguist87.blogfa.com/ 

   1388،  شناسی همگانی ، تجزیه و تحلیل کالم، وبالگ زبانـــــ
http://linguist87.blogfa.com/ 

شناسی  ، وبالگ زبانهاي بازتولید قدرت و تداوم سلطه گفتمان، ابزار قدرت و کنترل: پیرامون نسبت زبان و شیوه، ـــــ
   1387همگانی، 

http://linguist87.blogfa.com/ 
   1388شناسی همگانی،  ، وبالگ زبانفرهنگ زبان، جامعه وـــــ، 

http://linguist87.blogfa.com/ 
-189، ص1377، بهار و تابسـتان  25، شفرهنگ، »طرح کدبندي ابزارهاي انسجام در زبان فارسی«بهجو، زهره، 

212.  
 .284-261، ص 1385، پاییز 35، ش9، سال علوم سیاسی، »نظریه گفتمان و مطالعات اسالمی«تاجیک، محمدرضا، 

 .140-117، ص1386، زمستان و بهار 4، ش پژوهی ادب، »شناسی و تحلیل گفتمان زبان«چاوشیان، حسن، 

 212-181، ص 1383، زمستان 28، شعلوم سیاسی، »گفتمان و تحلیل سیاسی«علی،  زاده، محمد حسینی

هاي تحلیل  توجه به شاخص هاي بررسی متن فرمان مشروطیت با نقش، جایگاه کارکرد و شیوه«رجبلو، قنبرعلی، 
  .71-45، ص 1385، پاییز 55، سال پانزدهم، ش فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا،  »گفتمان

 .1386شناسی، اصفهان، دانشگاه اصفهان،  نامه دکتراي زبان ، پایانتحلیل گفتمان انتقاديرستمی، عواطف، 

، ش مطالعات اسالمی، »پایه و نسبی و تطبیق آن با تفسیرمتن و فرامتن و تحلیل معناي «روشن، محمدباقر،  سعیدي
 . 108-75، ص1386، تابستان 80

 .180-153ص 1383، زمستان 28، ش علوم سیاسی، »ها تحلیل گفتمان سیاسی رسانه«اصغر،  سلطانی، علی

 .1387، تهران، نی، قدرت، گفتمان و زبان،  ـــــ

 .CDA ،1386، تحلیل گفتمان انتقادي انسجام متنی در نگارش، ـــــ 

 .CDA،1384 ، تحلیل گفتمان انتقادي سازنده گرایی اجتماعی ، ـــــ

 .CDA ،1386، تحلیل گفتمان انتقادي زمان نسجام متنی... زاویه دید:ا،  ـــــ



۱۲۲     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

 .CDA ،1386، تحلیل گفتمان انتقادي انسجام متنی... زاویه دید :لحن،  ـــــ

 .CDA ،1386تحلیل گفتمان انتقادي  زاویه دید ...شخص، ،  ـــــ

  1385، تهران، سمت، معناشناختی گفتمان –تجزیه و تحلیل نشانه حمید رضا، شعیري، 

، سال سـیزدهم،  رسانه، »شناسی در آمدي بر تحلیل انتقادي گفتمان؛ شناخت مکاتب زبان پیش«شکرخواه، یونس، 
 .65-60، ص1381، بهار49ش

  ماعی و مباحث پژوهشگريهاي علوم اجت ، وبالگ بررسیروش تحقیق هفتم (تحلیل گفتمان)شیخی، غفور، 
http://searches.blogfa.com/ 

، در: مجموعـه مقـاالت چهـارمین کنفـرانس     تحلیل کالم خدا بحثی گفتمانی پیرامون قرآن مجیـد طیب، محمدتقی، 
  .191-165، ص1382شناسی،  زبان

ن و اردیبهشـت  ، فـروردی  104و 103، ش اطالعات سیاسی اقتصادي، »1گفتمان ةگفتمانی دربار«عضدانلو، حمید، 
 52-47، ص 1375

  . 94-88، ص1377، مهر و آبان 134و 133، ش اطالعات سیاسی اقتصادي، »2گفتمان ةگفتمانی دربار« ، ـــــ
 1380، تهران، نی، گفتمان و جامعهـــــ ، 

 .1388 ، تهران، سخن،شناختی پیوند متن و بافت قرآن گفتمان قرآن بررسی زبانالعموش، خلود و سید حسین سیدي، 

-81، ص1383، پـاییز  14، شپژوهشنامه علوم انسانی اجتماعی، »گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادي«فاضلی، محمد، 
107  

 .1387، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تحلیل گفتمان انتقاديفرکالف، نورمن، 

، 6 ، شهش زبان و ادبیـات فارسـی  پژو، »سهراب سپهري "ها  پیغام ماهی"تحلیل گفتمانی شعر «فرهنگی، سهیال، 
 84-69، ص1385بهار و تابستان 

 1388قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  بیولوژي نص،نیا، علیرضا،  قائمی

  /1387http://www.aftabir.com، سایت آفتاب، ها تحلیل گفتمان بیرون از هزار توي تئوري،  کاشی، غالمرضا

  1383ها،  ، تهران، دفتر مطالعات و رسانهگفتمان فرایند تحلیلمیر فخرایی، تژا، 
، سال هجدهم، رسانه، شهنیو کوثر  حداد ، ترجمۀ زهرا»ها در مطبوعات نظرات و ایدوئولوژي«ون دایک، تئون، 

  .118-85، ص1386، زمستان 4ش
بهرامپور، تهران، دفتـر   ، ترجمۀ شعبانعلیکاوي انتقادي) مطالعاتی در تحلیل گفتمان (از دستور متن تا گفتمان، ـــــ 

 .1387ها،  مطالعات و رسانه

  . 1383، تهران، هرمس، گفتمان شناسی رایج و انتقادياهللا،  یارمحمدي، لطف


