
119-167،  صص1400، پاییز و زمستان 25شماره ، 11سال کتاب قیم، دو فصلنامه   

Ketab-E-Ghayyem, year11, vol 25, Autumn & Winter 2021, p167-191 

 

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.14319.2741DOI:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *یثیحد متون لیتحل یبرا فرکالف گفتمان یانتقاد لیتحل ینظر  یمبان یساز یبوم
 1شیآلبوغب فاطمه

 2یریبص درضایحم
 3شیستا رحمان محمدکاظم

 4اتیب نیمحمدحس
 دهیچک

است  یاجتماعـ  یاسیدر امور س، قدرت گفتمان   ی  دئولوژ یا ی  ساز شفاف یبرا یگفتمان فرکالف روش یدانتقا لیتحل
 از .باشد کارآمد یثیحد یهااز علوم از جمله دانش یار یدر بس تواندیم یفیوصو ت یشناسزبان یاز ابزارهابا استفاده و 

 یمیقکه اثر مست تحلیل انتقادی گفتمان یمبان یرخب یساز یبوم ،ها در علوم گوناگون متفاوت استار راهک و ازهاینکه  آنجا
لیتحل، است شده یطراح روز مسائل یبرا گفتمان لیتحل که آنجا ازرای نمونه، ب. دینمایم یالزام، دارد لیتحل یابزارها بر

گاه است و ن شیاز گفتمان موجود جامعه در زمان خو  گر  یبرا امر یبادکه در  یامکان .به کشف آن نخواهد داشت یاز یآ
 چون ییهاروش نشیگز  باحاضر  پژوهش نیبنابرا. بود نخواهد سریم ،فاصله هاقرن سبب به یثیمتون حدگر پژوهش

، کهنه و نو ها و اطالعنیجانش و نیکشف همنش، ایپو  یمطالعه همزمان، انگارهشیاستخراج پ، یدال مرکز ییشناسا
، یگفتار  زبان چون یموارد از یر یگبهره امکان یبررسو همزمان به گفتمان ارائه کرده است  ییشناسا یبرا ییراهکارها

 .پردازدیم یثیحد متون لیتحل در یخیتار  مطالعات و یانتقاد مفهوم
 .ثیاحاد، یانتقاد گفتمان کشف، یگفتماننظم، فرکالف :یدیکل واژگان
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 مقدمه -1
 سپرد« تمانگف»خود را به مفهوم  یالزم جا ییرآکا عدم لیبه دل« زبان»واژه ، مدرن یفرهنگ اتیبا ورود نظر

 یمعرف «یبه مثابه عمل اجتماع زبان»گفتمان را  1فرکالف نورمن .(119ص ،1390، یآمدخوش و ی)خوراسگان
ن حال و زما یبرا که است یروش گفتمان یانتقاد لیتحلقت یحق در .(22ص، 1380، مک دانلکند )یم

 یاسیمانند حوادث س ییهاگفتمانیبررس یبرا روش نیران از اگلیمعموال تحل .است شده فیحوادث روز تعر
گاهلیتحل .کنندیاستفاده م یو اجتماع به سراغ ، یانهیزمشیپ یگفتمان جامعه به عنوان دانش از یگر گفتمان با آ

متن  یهایدئولوژیا یو موشکاف صیبه تشخ و ابدییموجود را درون متن م یهانگفتما رود.یر ماگفت ایمتن 
 مانند زین فرکالف دگاهید .(3جلسه ، 1393، ی)ر.ك: پاکتچ کندیم نقد موارد یبرخ در و لیرا تحلپرداخته و آن 

 نیدر ا یزبانو  یفیتوص یهااگرچه توجه به جنبه ؛ستین مستثنا قاعده نیگفتمان از ا یانتقاد یهالیتحل هیبق
 خورد.یم چشم به گرید یهالیتحل از شیب لیتحل

از  یبا انبوه، رودیمتن خاص خود م یبرا یگفتمان لیلتح روش افتنی دنبال به ینیگر دکه پژوهشیزمان
 ،یریگجهینت نی. در اولاست خود ژهیو یمبان یکه هرکدام دارا، شودیگوناگون مواجه م یهاها و روشکتاب

 . پنداردیم ینید یر با معارف و مبانیگفتمان را مغا یهالیتحل یمبان ینیگر دپژوهش
و  ورگنسنی) شودیم میتقس ینظر یو الگوها یبه دو دسته مفروضات فلسف گفتمان یانتقاد لیتحل یمبان    

رود یم کار به علم نیا یب فلسفه وجودبا در که هستند یمیمفاه، یلسفمفروضات ف .(21ص، 1389، پسیفل
 یفرانسو مدرنپست لسوفیف، مباحث نیا آغازگر قتید. در حقنینمایم ربطیگفتمان ب لیحلعمال به روش تو 

معنا یبدر علوم  تیاست و قطع ینسب یهر علم ای و ندارد وجود یقتیتقد بود حقاست که مع 2فوکو شلیمبه نام 
-80صص، 1397، ریبش.ك: ر) بود یتگاه و نظام انتقادمخالف روش و دس، تفکر نیاست. او با توجه به وجود ا

 ،مبنا نیاساس ا شد. بر یو روش یگفتمان وارد حوزه مطالعات لیتحل، غم آنریعل یول ؛(121-117صص و 83
 یهاکتاب اما ،ستندین گریکدی دنبال به علم دو نیکه ا چرا ؛از روش آن جدا کرد توانیمگفتمان را  لیتحل فلسفه

تواند یگفتمان نم لیفرض که تحل نیبا ا گر راشود و پژوهشیآغاز م یفلسف یان عمدتا با مبانگفتم لیتحل
تر در مجال گسترده یبررس ازمندین یمبان نیکه ا دنسازیمواجه م، باشد ینید یهالیتحل یمناسب برا یروش

 یو نسب قتیحق تیالیس لیاز قب ییهاپرسش یدهپاسخ به ینید حوزه شمندانیاند یخبراست. اگرچه  یگرید
 .(132-99 صص، 1397، ری)ر.ک: بشبودن آن پرداختند 

 یاژهیمتون و لیممکن است متناسب با تحل که است یخاص ینظر یالگو کی یدارا یهر روش گفتمان     
 روش یمبان دیبا ابتدا یثیحد متون لگریتحل ،نیبنابرا، باشد نداشته یهمخوان متون یساخته شده باشد و با برخ

  .بپردازد آن یمبان یسازیبوم ای اصالح، حذف به ،امکان صورت در تا بشناسد را شیخو نظر مورد

                                                           
1. Norman Fairclough. 
2. Michel Foucault. 
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.  2یو نظم گفتمان1یرخداد ارتباط :داندیار خود مک یمبنا و مقدمه را زیدو چفرکالف  گفتمان یانتقاد لیتحل
 شیرا پ گفتمان متنبا  ییآشناکند و یم میتقس یگفتمان ریو غ ین را به دو نوع گفتمانمت، «ینظم گفتمان»او در 

 استخراج را متن یهایدئولوژیخت به سراغ متن رفته و اشنا نیبا توجه به ا ،نیبنابرا. دهدیآن قرار م لیتحل نهیزم
 ، زیراشودیم آغاز نقطه نیهم از روش نیرش ایبحران پذ( Fairclough, 1995, pp. 56-66)کند یم

گاه ن مواقع اکثر در ینیپژوهشگر علوم د  .ابدیب یدئولوژیاکتشاف ا یراب یتا راه ستیاز گفتمان متن آ
که  یاژهیو طیشرافارغ از بحث  کهمعنا  نیا به. ستندین یگفتمان یثیاحاد اصطالحا  ، ینید اتیروا از یاریبس

از  یو قطع یکل یمعارف انیببه فقط ، پنهان یهایدئولوژیاا یت خاص خود و یا بافت موقعیدر آن ساخته شده 
، ثیحد متن درون ارشاد ای و ینه، دستور منشأ که ستین معنا آن به مطلب نیا .پردازندیم وندجانب خدا

 وجود زین یاتیروا ،بنابراین. استان شده یك بیدئولوژیاست که فارغ از بار ا متن نیابلکه  ،ندارد یگفتمان یبستر
شناخت بافت  یگاه، ن صورتیا درکه پنهان است  یهایدئولوژیا و هایسازیقطب یدارا آنها متنکه  دارند
، یسنت یهاروش کنار در ،جهیدر نت .دینمایم یالزام، حیصح یفهم به دنیرس یبرا، آنها یگفتمان و یتیموقع
 نیاز ا یتا حدود، گفتمان لیتحل ینظر یالگوها یسازیبوم با توانیم، ثیفقه الحد یارشتهانیو م دیجد

 سود جست. یگفتمان ثیاحاد یبرخشناخت  یروش برا
 ریمغا، ثیاحاد مورد در ما تیموقع و اطالعات با مواقع از یاریدر بس، گفتمان لیتحل ینظر یالگوها

 متون لگریتحلکه  یدر حال دیجویسود م «یهمزمان مطالعه»گفتمان از روش  لیتحل ،طور مثال به .است
 مطالعه» انتخاب، تیروا صدور زمان و مخاطب نیب فاصله هاقرن وجود با و شناسدینم را متن گفتمان، ییروا

 دشوار اریبس زین یدرزمان العهمط امکان، خواهد بود و همسو با آن لیبا نقص در تحل یمساو، او یبرا «یهمزمان
     .دینمایم

، یثیحد متون گرانلیتحل ادیز اریبس اقبال، دهدیم رخ متن گفتمان با ییآشناعدم یپ در که یاشکال نیاول
 به مراجعه» عنوان با یابزار، یگفتمانوشر چیدانست که ه دیاما با ؛باشدیم صهینق نیا حل یبرا خیارت به

 مواقع از یاریبس در چنانکه ؛مخالفند روش نیا به خیگفتمان با ورود تار گرانلیتحل یبرخ ی. حتندارد «خیتار
گفتمان لیو تحل فهم یبرا ینیاست که پژوهشگر د یحالدر نیپردازد. ایم خیتار حیگفتمان به تصح لیتحل
 .است خیتار به مراجعه از ریناگز ،اتیروا از یاریبس

متون از  نی. ااست گفتمان لیتحل متون بودن یگفتار، علم دو نیا یمبان در موجود یهاتفاوت گریاز د
شناخت گفتمان  یبرازمان و مکان ، هاو اشاره ماهایو ا هاحالت همه ،نیبنابراشوند. یم یبررس زین ییلحاظ آوا

 ییبودن آنها و فقدان هرگونه عالئم آوا ینوشتار، شودیم نمودار یثیحد متون ظاهر از آنچه اما ؛است دهیفا دیمف
گاه زیو ن  است.  تیاز زمان و مکان صدور روا یدر اکثر مواقع عدم آ

                                                           
1. communictive event. 
2. order of discourse.  
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 نیااست. در  1گفتمان یفیتوص لیتحل یتر و کارآمدتر از ابزارهاشیب اریبس ،گفتمان یانتقاد لیتحل یابزارها
پنهان و اغماضات از یاریها بپردازد و به حل بسیدئولوژیتواند به شناخت ایم ینید پژوهشگر، لیتحل از شکل

لیچرا که تحل ؛بود خواهد نیآفرمشکل، لیاز تحل شکل نیدر ا «بودن یانتقاد»اما مبحث  ؛ست بزندها دیکار
پژوهشگر  که؛ درحالیپردازدیها میکارپنهانا و هیدئولوژیجامعه به نقد ا حیو تصح رییگر گفتمان به جهت تغ

تواند ینم، نیبرابنا .بزند دست داشته وجود شیها پکه قرن یاجامعه رییتغ به منظر نیتواند از اینم یثیحد متون
 .باشد داشته تیروا یتیاز بافت موقع یانتقاد، معنا نیبه ا

ناظر به تفاوت یهارفت از چالشبرون یبرا ییاهکارهاارائه رها و تفاوت نیا نییتبحاضر به دنبال  شپژوه
 لیتحل یروش برا نیاثبات امکان کاربست ا زین و ینید علوم ینظر یمبان و گفتمان لیتحل ینظر یمبان یها

 :است یال اصلؤس نیمقاله به دنبال پاسخ به ا نیا ،رو. ازاینباشدیم یگفتمان تیبا محور ثیاحاد یبرخ
 شناخت؟ را آنها و کرد استخراج را یثیناشناخته درون متون حد یهاتوان گفتمان یچگونه م

 کمک کند؟ ینیگفتمان دلیتحل به تواندیم اندازه چه تا خیتار -1نیز از این قرار خواهد بود:  یاالت فرعؤس
در  یعه همزمانمطال یالگو یکارآمدنادر صورت  -2 گفتمان وجود دارد؟لیتحلبه  خیورود تار یبرا یراه ایآ

چه  ،صورت نیا ریداشته باشد؟ در غ یدرزمان یامطالعه دیبا پژوهشگر ایآ، یثیمتون حد یهاشناخت گفتمان
و در ؟ ینوشتار ایهستند  یاز نوع متون گفتار یثیون حدمت -3 ؟مطالعه متون وجود دارد یبرا ییهاحلراه

 لیتحل یبرا یچه روش -4 آن وجود دارد؟ یبرا ییگفتمان چه راهکارهالیبا روش تحلصورت عدم مطابقت 
 نیا ریدر غ برد؟ بهره یثیحد متون لیتحل در یفیتوان از روش توصیم تنها ایآ ؟است مناسب یثیحد متون

 داشت؟ خواهد ینقش چه متون نیا لیتحل در «یانتقاد» مفهوم صورت
 سندهیاشاره کرد. نو «ییروا کاربست آن در متون و یکاوگفتمان» مقاله به توانیم مبحث نیا نهیشیپ برای

 شبکه میپردازد و ضمن اشاره به روش ترسیآن م یهالفهؤم و ندیفرآ زیو نگفتمان  نهیشیپ فیمقاله به تعر نیدر ا
وجود دارند  زین یگریمنابع د .کندیم فیمخاطب توص یبرارا  دهیدفایمف یهالفهؤم، اتیگفتمان در روا ییمعنا
لیتحل کاربرد» کتاب دو نهیزم نیا در منابع نیربهت دیشا ؛اندشده نگاشته ینید گفتمانلیتحل اساس برکه 

 اثبات یدر پ اولباشد. کتاب  ریاز حسن بش «ینظر یمبان، ینید گفتمان لیتحل»و  «ینید منابع فهم در گفتمان
 ؛دارد ییکارا ینید منابع یبرا زین یعمل بعد در ینظر مباحث بر عالوه گفتمان لیتحل روش که است ادعا نیا

 بنام با زین دوم کتاب .پردازدیم «پدام روش» یعنی خود یابداع روش فیتعر و شرو نیا یساززبه با ،نیبنابرا
 اتیبا آنچه در ادب یمتفاوت یو روش ینظر یدگاهید، کندیم یسع )پدام( گفتمانلیتحل یاتیعمل روش دادن قرار
. دهدیمپاسخ  اندکرده جادیا مختلف یهاگفتمان لیتحل یفلسف یمبان که یاشکاالت هاست ارائه دهد و ب یغرب

 «ثیحد و قرآنگفتمان در مطالعات  لیتحل کاربرد» عنوان با یکارگاه، کرد اشاره نآ به توانیمکه  یگریمنبع د

                                                           
 یشناسزبان در متداول یهابه متن دارد و با استفاده از روش انهیساختارگرا یدیاست که د یلیگفتمان تحل یفیتوص لیتحل. 1

 .(50-35صص، 1380، عضدانلور.ک: معنا دارد ) افتنیدر  یسع فراجملهکاربرد آنها در سطح  و( ی)کاربردشناس یفیتوص
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 .شده است لیتشک یتوسط احمد پاکتچ یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه کوشش به که باشدیم
 موضوع به آنها نیترکینزد که دارد وجود نهیزم نیا در زین ارشدیکارشناس یهانامهانیپاو  یدکتر یهارساله
و  «الفرج انتظار مالاالع افضل اتیروا فهم در گفتمان نقش»با عنوان  یفارسان یدهقانیونس  رساله ،بحث مورد

 هیسم و «هیسجاد فهیصح در امبریپ گفتمان یبازساز» عنوان با ینصراو محمد ارشدیکارشناس یهانامهانیپا
تمرکز  ،مقاله نیها برعکس انامه انیپا نیا ،البته است. «)ع(نیحسامام سخنان گفتمان لیتحل» عنوان با یدیحم

. پردازندیگفتمان م لیتحل ینییتب و یریتفس یهاجنبه به شتریندارند و ب یفیمباحث توص یرو یادیز
: مانند، ابندییم تعارض در ینید مطالعات با را گفتمانلیتحل یهاروش که دارد وجود زیندیگری  یهاپژوهش

 رد روش که است منابعاین  از یکی، رپوریاز الهام نص «ینید مطالعات در فوکو شلیم لیتحل یالگو یابیارز»
 روش مورد نظر ما دارد.  با یادیز تفاوت یاز نظر مبان، شانیا توسط شده

 یابزارها از استفاده در یسعو  ینیدمطالعات  درفتمان گلیتحل یمبان فیتعربازحاضر از جهت  شپژوه
اختار خواهد بود. س یفیتوص-یلیاز روش تحل یبیاست. روش نگارنده ترک ینوآور یمتفاوت و دارا ،روش نیا

 .شودیم پرداخته گفتمان لیتحل یو مباناالت ؤاز س یکیشود و در هربخش به یم میمقاله به پنج بخش تقس

 گفتمان  لیتطابق آن با روش تحل تیفیو ک یثیمتون حد نوع -2
 نیا ورود اما ،دارد دیتأک جانبه دو ییوگوگفت بر که است برگشت و رفت حال در مرتبا یامیگفتمان پ در
 طهیح نیا در ینوشتار متون رشیپذ عدم ای رشیپذ باب در یریشناسان را به درگگفتمان، گرید علوم به روش

 یبا متون نوشتار یست که متون گفتارمسئله از آن رو نیاهتمام بر ا .(18ص، 1383، ییرفخرای)م است کشانده
است  یجانبه در متون نوشتار کی امیو پ یاز جمله حضور زبان بدن در متون گفتار یمحسوس یهاتفاوت یدارا
 دانست دیبا، میبدان گووگفت نیرا تعامل طرف یمتون گفتار بارز یژگیو اگر .( 31ص ،1395، چیپالتر انی)برا
 متون انیم یتفاوت، یتعامل لحاظ از ،نیبنابرا .است خواننده نیچند و سندهینو انیم یتعامل زین ینوشتار متون که
با  تواندیم سندهینو، متن نگارش در زین گرید یاز نگاه .(67ص، 1394، میپورابراه) ستین ییروا ریغ و ییروا

 .Widdowson, H, G. 1979) درآورد زبان رمز به را تعامل، کندیم تصور خواننده از که ییهاواکنشتوجه به 
 .(48ص، 1391، ینیحساءیاز: ض نقلبه 

 وجود با و ؟ینوشتار ای هستند یگفتار و یشفاه متون یثیحد متونآیا است که  نیا دیآیمکه بوجود  یالؤس
در پاسخ  ر؟یخ ای دارد را ییکارا همان بودن ینوشتار صورت در ایآ، متون ریسا با یثیحد متون یهاتفاوت

 کرد:  میتوان از نظر مخاطب به دو دسته تقسیمرا  ثیحد
را  ثیصورت اگر مخاطب حد نیدر ا: سخن دارد رادی)ع( در زمان ا امام  ای)ص(  امبریکه پ یمخاطبالف( 

 .است یگفتار متن کیمتن ما  ،میمخاطب درجه اول فرض کن
 مواجه ینوشتار متن کی با صورت نیا در :گرید یهازمان)ع( در  ائمه ای)ص(  امبریمخاطب پ (ب

 از که ینوشتار متون. است متفاوت گفتمان لیتحل در مصطلح ینوشتار متن با ینوشتار متن نیااما  ،میهست
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 انتخاب به دست یاجتماع و یفرهنگ بافت به توجه با که دارند لفؤم که هستند یمتون، شودیم گفته سخن آنها
 .افتدینم اتفاق نیا ثیاحاد متن در اما ،زندیم اثر نوشتن و جمالت و واژگان
 الرسول بیمکات مانند، انددرآمده ریتحر رشته به)ع(  اطهار ائمه و)ص(  امبریپکه توسط  یمکتوب متون (ج
 .البالغهنهج در مندرج یهانامه و)ص( 

 گرلیتحل یول ؛هستند ینانوشته و حضور یصورت یدر ابتدا دارا، یگفتار و یداریمعموال همه متون شن
 هم با نفر چند ای دو. است افتاده اتفاق نیهم قایدق هم اتیروا در. پردازدیبه کتابت آن م، گام نیگفتمان در اول

 یراو، اتیروا از یاریبس در. پردازدیآن م کتابت ای و ییبازگو به شنوندگان از یکیو  دارند یتعامل ای وگوگفت
به . کندیاشاره م زیمکان و زمان ن فیبه توص ،یها و حتها و سکوتمکث، اشارات، بدن حرکات به یحت ثیحد

ُجِعْلُت ِفَداَك » شود:یپرداخته م )ع( جواد ه امامیوه خنده و شدت گریف شیل به توصیت ذیعنوان نمونه در روا
ْمُر َبْعَدَك َفَکرَّ ِبَوْجِهِه ِإلَ  یَك فِ یَأَخاُف َعلَ  یِإن  

َ
َضاِحکا  .......َفُقْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك َأْنَت  یَّ َهَذا اْلَوْجِه َفِإَلی َمِن اْْل

ْمُر ِمْن َخاِرٌج فَ 
َ
ْت ِلْح َبْعِدَك ِإَلی َمْن َهَذا اْْل ی اْخَضلَّ ، 1ج، 1407، ینی)کل« ...َفَقاَل  ی  ُثمَّ اْلَتَفَت ِإلَ  ُتهُ یَفَبَکی َحتَّ

 ینوع ،تر کرده است را شانیکه محاسن ا یابه گونه، امام جواد )ع( ختنیاشک ر فیقت توصیدر حق. (323ص
  دارد. شانیتجسم حالت ا یبرا فیتوص

راد سخنان یل ایو دل« فیمسجد الخ»و مکان « قیام تشریا» زمان فیتوص به دیگری نیز تیروا در
ا َکاَن آِخُر »پردازد: یم ْشرِ ی  أَ ْوٍم ِمْن یَ َفَلمَّ هُ  ِق یاِم التَّ ِه َو اْلَفْتُح  :َأْنَزَل اللَّ ِه ، ِإذا جاَء َنْصُر اللَّ ْت یُنِع  :(ص)َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
اَلَة َجاِمَعة  فِ  .یَنْفِس  یَّ ِإلَ  َه َو َأْثَنی َعلَ  ِف یَمْسِجِد اْلَخ  یُثمَّ َناَدی الصَّ اُس َفَحِمَد اللَّ ُه  :ِه ُثمَّ َقاَل یَفاْجَتَمَع النَّ َنَصَر اللَّ

َغَها َمْن َلْم  یَسِمَع َمَقاَلتِ  اْمَرأ    با یراو یگرید تیروا در. (170ص، 1ج، 1404، یقم) «ْسَمْعَها...یَفَوَعاَها َو َبلَّ
َعْن »: امر دارددر نشان دادن شدت  یسع )ع(، امامف صحنه و احساس یز توصیف حاالت خود و مردم و نیتوص

انِ یزِ یَثْعَلَبَة ْبِن  ُه َقاَل: بَ  یَد اْلِحمَّ وِق ِإْذ َسِمْعُت ُمَنادِ  یَنَما َأَنا فِ یَأنَّ اُس  یَنادِ یُ ا  یالسُّ اَلَة َجاِمَعة  َفِجْئُت ُأَهْرِوُل َو النَّ الصَّ
َواِد یَعَلی ِمْنَبٍر ِمْن ِط  (ع) ی  ْهَرُعوَن َفَدَخْلُت َفِإَذا َعلِ یَ  ٍص َو ُهَو َغْضَباُن َقْد َبَلَغُه َأنَّ َناسا  َقْد َأَغاُروا ِبالسَّ ٍن ُمَجصَّ

 (.335ص، 2ج ، 1410، یثقف)  «...: ُقوُل یَ َفَسِمْعُتُه 
 یگفتار زبان تام یهایژگیو تمام ممکن است اما وجود دارد، یگفتار زبان به یثیاحاد، نگاه نیا با ،نیبنابرا

 ای باشند یبرگشتوبدون تعامل رفت خطابهکی ای هیسوکی یسخنران کی شامل توانندیم؛ مثال  باشند نداشته را
به نظر می یشفاه زبان کی ،؛ اما به هر حالنباشد هاالعملعکس و حرکات و صحنه فیتوص از یخبر آنها در

 گفت توانیم کهیدرحال ،است یتیموقع بافت فاقد مواقع از یاریبس در هم هنوز ینیمتون د ،وجود نیا بارسند. 
 یگفتار متون در بافت وجود ،گرانلیتحل یسو از گفتمان لیتحل یبرا یگفتار زبان انتخاب لیدل نیتریاصل

 زبان اگرچه ،نی. بنابراباشدشده  یو اجتماع یاز بافت فرهنگ یباعث دور، زمان رگذطبیعی است که . باشد
 لیصورت تحل ست. در هرروبرو یبرابر با چالش زبان نوشتار یاما با چالش ،است یگفتار یزبان ،اتیروا

 .داندیم زیجا زین را ینوشتار متون لیامکان تحل، گرانقش کردیرو با گفتمان یانتقاد



 
 

 

  173   شیفاطمه آلبوغب/ یثیمتون حد لیتحل یگفتمان فرکالف برا یانتقاد لیتحل ینظر  یمبان یساز یبوم

 گفتمان متن  کشف یابزارها یبرخ ارائه -3
. ردیمورد توجه قرار گ دیبا ینگفتما و نظم یارتباطدو جنبه رخداد ، لیتحل هرگونه یبرا فرکالف دگاهیددر 

 .(Fairclough, 1995, pp56-66)شود یم دیتول یارتباط یاست که در فضا یاهر قطعه یرخداد ارتباط
 لیدر تحل یاما چالش اصل ؛است یالزام لیآغاز تحل ی( برایکتب چه و یشفاه)چه  متن کی وجود ،نیبنابرا

به  دیبا گرلیاست که تحل یاطالعات شامل یگفتمان نظم قتیدر حقاست.  یجنبه نظم گفتمان یثیمتون حد
 ؟ردیگیرا دربرم ینهاد و حوزه اجتماع متن چه، به طور مثال نکهیا یعنی؛ داشته باشداز متن  ازینشیصورت پ

و  ین گفتمانکدام بخش از مت ؟دارند یبا هم چه نسبت ؟هستند ییهاگفتمان چه حوزه نیا در بیرق یهاگفتمان
  ؟است یگفتمان ریکدام بخش از متن غ

 نیا اما ،ابدیب متن درون شناسدیاز قبل مرا که  یگفتمان که کندیگر گفتمان کمک ملیتحلروش فرکالف به 
 مطلب نیا بر تیبا عنا .دهدیارائه نم یطرح و روش، شناسدیگر نملیکه تحل یشناخت گفتمان یبرا صاحبنظر

، یپاکتچ)ر.ک:  است ناشناخته آنها در گفتمان که باشد یمتون یبرا مناسب یروش تواندینم گفتمان لیتحل
 توانندیم ،کنندیست میز یکه در جامعه امروز ینگارندگان به عنوان افراد ،طور مثال به .(سوم جلسه، 1393

در حرکت  یزیستنیبه سمت د و با عبور از آن یزیگرنید از شیب امروز جامعه که دهند حیتوض آنکه بدون
گاه جامعه ینید اتفاقات از، امروز ینید لگریتحل چراکه ؛دنبپرداز جامعه در یزیگرنید لیتحل به، است ، است آ

ثر ؤات از حضور میا روایقرآن و  ،هاغفلت یبرخ فیتوص یبرا چرا که کند کدر تواندینم ،اما به طور مثال
آنکه از قرائن یب ؛کندیم فیتوص رباخوار خوردننیزم و شلغز در داراي تأثیر را طانیش ود یگویطان سخن میش

 یابه گونه شودیم یمعرف یساه فرد نماز شدن قضا در یثرؤم شخصطان یش ،لین قبیاز ا یتیدر روا .ردیبهره بگ
َقاَل:  (ع)َجْعَفٍر  یَعْن َأبِ »: کندیم فیدر گوش او توص طانیشبول  را نماز صبح یبرا فرد امیق عدم لیدلت یکه روا
َهاُء َفِإَذا اْستَ یُ َطانا  یِل َش یِإنَّ ِللَّ  اَلِة َقاَل َلُه لَ یَقَظ اْلَعْبُد َو َأَراَد اْلقِ یَقاُل َلُه الزُّ ة  یْستَ یَ َسْت َساَعُتَك ُثمَّ یاَم ِإَلی الصَّ ِقُظ َمرَّ

ی یَ ُلُه َو یزِ یُ َزاُل َکَذِلَك یَ ْأِن َلَك َفَما یَ ُقوُل َلْم یَ ُأْخَری فَ  ُأُذِنِه ُثمَّ اْنَصاَع  یْطُلَع اْلَفْجُر َفِإَذا َطَلَع اْلَفْجُر َباَل فِ یَ ْحِبُسُه َحتَّ
 صادر )ص( امبریپ وفات زمان در که گرید یتیروا در. (86ص، 1ج، 1371، یبرق)« ُح یِص یَ ْمَصُع ِبَذَنِبِه َفْخرا  َو یَ 

 بازداشته آنشان را از یفاطمه )س( ا حضرت ،پردازندیم)ص(  امبریپ كین صفات مارشش به زنان آن در و شده
 مقابله گفتمان نه و است شنرو و مشخص زنان عمل نیا گفتمان نه که است یدرحال نیا .کندیم امر دعا به و

ِعْنَد  اْلَحَسِن  ُکْم ِباْلَقْوِل یَأَهالِ  ُمُروا (:ص)َن یُر اْلُمْؤِمنِ یَقاَل َأمِ » :میخوانیت مین روایچنانکه در ا )س(؛ حضرت
ا ُقِبَض َأُبوَها  (س)َمْوَتاُکْم َفِإنَّ َفاِطَمَة  ْعَداَد َو َعلَ  (ص)َلمَّ َعاءِ یَأْسَعَدْتَها َبَناُت َهاِشٍم َفَقاَلِت اْتُرْکَن التَّ  «ُکنَّ ِبالدُّ

 .(218ص، 3ج، 1407، ینی)کل
 تنها گریاست و د شدهاز علوم وارد  یاریگفتمان به بسلیامروزه تحل که دانست دیبا افتیره نیهمسو با ا
ها ناچار خواهند بود که گفتمان لیتحل پس .ستیو امثال آن ن یشناسو زبان یسایمانند علوم س یمتعلق به علوم

شود یممواجه  ییهانگفتمان با گفتما گرلیتحل ،نیبنابرا وند.روز و معاصر فراتر ربه یارهاشتاز سطح گفتار و نو
 .شناسدینم آنها را که
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در  اتیکه روا یاز بافت جوامع یاریبسموارد در  و میفاصله دار ییمتون روااز سال  1400امروز در حدود 
گاه هست ،اندآن صادر شده  .باشند( یو کل ی)قطع یگفتمان ریغ ای یممکن است گفتماننیز  یثیمتون حد .میناآ

 قائل است:  یگفتمان یثیدر باب متون حد لیذ یبنددستهبه  انلفؤم ،نیبنابرا
 .میبریبه کار م یدئولوژیاصل و ا کیروزمره خود به عنوان  یدر زندگ یول ،میشناسیکه نم ییهاگفتمان (1
ه باتفاق  کی یدر پ ،قتیدر حق .ندارند یما کاربرد یروزه در زندگو ام میشناسیکه نم ییهاگفتمان (2

 .و حادث بودن قرآن میقد ، ماننداندرفته نیب از دیجد یهاط گفتمانتوس ،یوجود آمده و پس از مدت
گاهانه از آنها د میشناسیکه م ییهاگفتمان (3  .هیمهر مانند، میبریروزمره خود بهره م یر زندگو آ
 یگرید یهاگفتمان و ندارند ییکارا امروز و رفته نیبه مرور زمان از ب یول ،میشناسیرا که م ییهاگفتمان (4

 .(3جلسه، 1393، یپاکتچ.ک: ر) یداربرده ستمیمثل س ،اندرفتهگ را آنها یجا
 گفتمان کشف یبرا ییراهکارها دنبال به دیبا گام نیاول در ینیگر متون دلیتحل، مطلب نیا با اهتمام بر

اصول ، متفاوت یهاگفتمان لیتحل زیعلوم و ن یکه درون برخند باور نیبر ا گاننگارند ،نیمتن باشد. بنابرادرون
 یبخش رییو تغ 1گفتمان منتخبلیتحل و الحاق آنها به یبندجمع با توانیوجود دارد که مهمسو  ییو راهکارها

 یثیدرون متون حد یهااز گفتمان یبرخ یبه شناخت نسب، طهیح نیکارآمد در ایها و مبانروش به یمبان از
شناخت بهتر گفتمان متن را  یبرا دهیفا دیمف یهاهمه روش عیتجم یادعا شپژوه نی. اگرچه اافتی دست
  :پرداخت میخواهموارد  نیاز ا نهیدو گزارائه به  لیاما در ذ ،ندارد

 یمرکز دال کردن دایپ-3-1
و از  کندیرا به دور محور خود جمع م گرید یهادالگفتمان است که  هر یهسته کانون، 2یدال مرکز

سخن و هدف  یدال مرکز ،ترساده یریبه تعب .(54ص، 1386، ی)خلج کندیم یریگفتمان جلوگ یفروپاش
 ینقطه کانون، یموضوع دال مرکز اند.شده اضافه آن به دال نیا تیتقو یموضوعات برا هیمتن است که بق یاصل

از  یرایدر بس. (156ص، 1383، ی)سلطان استگرا پساساخت یکردیبا رو 3گفتمان الکال و موفهلیروش تحل
  .ابدیدست آن  بیرق یهاگفتمان زین وبه گفتمان  یکردن دال مرکز دایبا پ تواندیمگر لیتحل ،مواقع

                                                           
 به را یگرید سطح توانیم ،نیبنابرا است. دادهقرار خود لیتحل یاصل هیگفتمان فرکالف را پالیتحل پژوهش نیا ،مثال طوربه . 1

 توانیم بخش نیا در .پرداختله کشف گفتمان ناشناخته أو به مس ردن الحاق کییر و تبیتفس، فیتوص یعنی فرکالف گانهسه سطوح
 یابزارها ،البتهمنجر شود؛  یج بهتریل به نتایتحل تا کرد استفاده، گفتمان فرکالف یهمسو با ابزارها، گرید گفتمان یهالیاز ابزار تحل

انسجام و گسست درون متن )علم  یبررس، خ(یروش حل جدول )در علم تار، سیهر متن عیتقط موارد شناخت مانند یگرید
 یابزارها، متن درون درادشده یاگرچه دو ابزار  ؛تواند به ما کمك کندیز می( نفقه اصولاق متن )علم یشناخت س، (یکاربردشناس

 هستند. یتریکاربرد
2. Nodal paint. 
3. Laclau & Mouffe. 
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 .کندیم یاری یمرکز دال شناخت در را لگریتحل ،یحیتلو یاست که به شکل یشواهد و قرائن یهر متن دارا 
ک و تکرار  کلیما ادینظام بن هینظر یمتن به بخش که مربوطساختار اطالع اما  است، قرائن نیا از یبرخ دیتأ

 لیاز تحل یکه خود بخشن ساختار یا. است یدال مرکز ییشناسا یبرا هاراه نیبهتراز  یکی، باشدیم 1یدیهل
، یپاکتچ.ک: ر) رساندیم یاریمتون  دتریات جداطالعنشاندار و  یهامتن داکردنیدر پ، است فرکالف گفتمان
روش  نیا در ،طور مثالبه .داردیبرم بیرقغالب و  یهافتمانگ از پرده مواقع از یاریبس درو  (8جلسه، 1393

شیدر پ ای بپردازد غالب گفتمان شرح بهمتن  کهنه اطالع و باشد یدیجد گفتمان از نشان تواندیمنو  اطالع گاه
 شناخت صرف به گاه .است ممکن زین موارد نیا برعکس ،البته .باشد پنهان یغالب گفتمان،  نو اطالعفرض 
 خواهد کمک گرلیتحل به نهیزم نیا در زین متن اقیس بلکه ،میشوینم آشنا هاگفتمان بیترت با نو و کهنه اطالع

 .کرد
 دیبا مخاطب .(Halliday, 1994, p.39محور است )مخاطب یعاطال، نو و اطالع کهنه اطالع     
است که  یاطالع کهنه اطالع .است کهنه ندهیگو یها برااطالع یتمامکه چرا ،دهد صیتشخ نو از را کهنه اطالع

گاه است و اطالع نو اطالع ارائه اطالع را به او  نیا هندیو گو ستیبا آن آشنا نمخاطب که است  یمخاطب از آن آ
گاه یبرا) دهدیم که  ندباور نیبر ا شپژوه نیا ننویسندگا .(41ص، 1369، رمقدمیدببه:  دیبنگر شتریب یآ

-گفتمان نیا معموال .تر هستندکهنه هاگفتماناز  یبرخ .نو و کهنه هستند یاطالعات، خبرها ها هم مانندگفتمان

در را آنها را دارند تا خود  ینیگزیو جا یقصد منازعه و برکنار ،نو یهانهستند که گفتما یغالب یهاگفتمان، ها
 با او و شودیم عرضه ثیکه به مخاطب حد یااطالعات کهنهدقت در  ،نیبنشانند. بنابرا گفتمان غالب گاهیجا

 یدئولوژیکه ا باشد یگفتمان یایتواند گویاقع ممو از یاریدر بس، شناسدیم را آن خود یانهیزمشیپ دانش
 2.ثابت دارد یشده و هژمون نهینهاد

َعْن »توان به روایت ذیل اشاره کرد: می نمونه به عنوان ارائه شده  یهاافتیو ره ادعابرای مستدل شدن این  
ِه  یُکْنُت َجاِلسا  ِعْنَد َأبِ  ُزَراَرَة َقاَل: ِه یَفَدَخَل َعلَ  (ع)َعْبِد اللَّ َما ِتَجاَرُة  (:ع)ِه َرُجٌل َو َمَعُه اْبٌن َلُه َفَقاَل َلُه َأُبو َعْبِد اللَّ

ُس  :َفَقاَل  ؟اْبِنَك  َنخُّ ِه  .التَّ ِة  ینَّ َثَمَنُه فِ یَ َت َرْأسا  َفاَل ُترِ یبا  َو ِإَذا اْشَتَر ینا  َو اَل َع ینَّ َش یاَل َتْشَترِ  (:ع)َفَقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ ِکفَّ
ِة اْلِم  یَزاِن َفَما ِمْن َرْأٍس َرَأی َثَمَنُه فِ یاْلِم  ئا  ُحْلوا  ِإَذا َمَلْکَتُه َو یْسَمُه َو َأْطِعْمُه َش ِر ای  َت َرْأسا  َفغَ یَزاِن َفَأْفَلَح َو ِإَذا اْشَتَر یِکفَّ

ْق َعْنُه ِبَأْرَبَعِة َدَراِهَم   .(212ص، 5ج، 1407، کلیني) 3«َتَصدَّ

                                                           
1. Michael Halliday. 

 مواقع از یاریبلکه در بس ؛که اطالع کهنه همان گفتمان مغلوب و اطالع نو همان گفتمان غالب باشد ستیمعنا ن نیبه ا نیالبته ا .2
 . برعکس ای و اوردیب دست به را الزم یهژمون نتوانسته هنوز که است یینو اطالع مغلوب گفتمان

 ست؟یچ پسرت شغل دیامام از مرد پرس، شد وارد امام بر فرزندش همراه یمرد که بودم نشسته)ع(  صادق امام نزد: تیترجمه روا .3
 مگذار یدیخر را یابرده اگر و دینخر را رادیا و بیع یامام به او فرمود: موارد دارا .وانیح و برده فروش و دیخر: کرد عرض مرد

 رییتغ را اسمش یدیخر یابرده یوقت .شود رستگار و ندیبب ترازو در را متشیق که ستین یابرده چیه .ندیبب ترازو کفه در را خود متیق
 .بده صدقه او یبرا درهم چهار و بده ینیریش یخوردن شیبرا یشد او مالک یوقت و بده
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که شغل  یکه شخص؛ چراشودیکهنه محسوب م در جمالت اطالع« اذا ملکته»و « رأسا تیاذا اشتر»
اَل » اما جمالت ،کرد اقدام خواهد وانیو ح و فروش برده دیدارد در هر صورت به خر «فروشي= بردهتنخس»

ِة اْلِمیَزاِن  ُتِریَ اَل »و  «با  َتْشَتِرینَّ َشینا  َو اَل َعی ِة اْلِمی» و «نَّ َثَمَنُه ِفی ِکفَّ ِر َغی  » و «َزاِن َفَأْفَلَح َما ِمْن َرْأٍس َرَأی َثَمَنُه ِفی ِکفَّ
ْق َعْنُه ِبَأْرَبَعِة َدَراِهَم » و «ئا  ُحْلوا  اْسَمُه َو َأْطِعْمُه َشی  نیاهستند. در  یینو خبر ینرسااطالعهمه در حال « َتَصدَّ

 نیر داد که در اجمله را مالک قرا نینوتر دیبا یمرکز دال زین و جمله یکانون نقطه صیتشخ یبرا صورت
ار دنشان را آن جمله بودن هیاسم زین جمله آمده و یاطالع نو در ابتدا در آن که« أٍس ن َر مِ  مافَ » جمله ،صورت
آن  یسازبه منظور پررنگ« ما و من، ف» یعنیجمله  یابتدا ینافردیو ب یمتن یدر مبتداموجود  دیو تأکساخته 

هستند.  ثیحد هیتک و کانون دندار جمله در را خبر نو نیشتریب، یمتن یبا وجود مبتدا« فافلح»رفته و صورت گ
مفهوم  یسازدر پررنگ یسع، مقدم شده« ِإَذا َمَلْکَتهُ » که بر شرط « َو َأْطِعْمُه َشیئا  ُحْلوا  »شرط  جواب نطوریهم

ک و ییمعنا شبکه نیرسد با توجه به ایظر مبه ن ،جهینت درداشته است.   یپ در ثیحد، گرفته صورت هایدیتأ
 متمرکز ،یانسان برده دیبه جزء آداب خر یاز بهائم است و دال مرکز یفروش انسان و دیخر آداب یجداساز

 یمان قبلرسد که در گفتیبه نظر م ،کندیم منتقل آداب نیه امام در باب اک یینو اطالعات به توجه با .است
که امام در مقام است شده ینم یبرده توجه یه احساسات انسانشده و بیم انجام دابه همانند برده فروش و دیخر

 .ندابرآمده ،نیشیگفتمان پآموزش و غلبه بر 

 ه انگار پیش استخراج-3-2
که  ییهابه رابطه جمله با جمله متون است. 1انگارهشیاستخراج پ، ناشناخته گفتمان افتنی یهاراه از یکی

ن معنا که یبه ا (Fauconnier, G. 2005, p.60 ) شودیم گفته انگارهشیپ، اندگرفته آن قرار فرضشیپ
 میجمله الف( برادر مردر  مثال   .فرض شده است ،که مسلم دببر یمطالببه  یپ، جمله کیاز اطالعات  خاطبم

 یانگاشته روششیپ. (83ص، 1388، ن)زربا انگاشته استشیپ، دارد برادر میب( جمله مر، است دانشجو
-Saeed J, 1999, pp.97 /67-66صص، 1382، یصفو: نك) ق ناگفته در متن استیکشف حقا یبرا

99). 
، یدسته وجود را به سه انگارهشیپ این علم. است علم منطق انگارهشیاز علوم دربردارنده مبحث پ یکی
 یشناسامعن یاانگارهشیپ ،یوجود انگارهشیپ (.68ص، 1382، یصفو) کندیم میتقس یاو مقوله یوقوع
 ندهیگو جمله از مخاطب که یاطالع یعنی یوقوع انگارهشیپ به آن اشاره شد؛ اما یکه در مطلب قبل است

 استلزام عنوان با زبان یشناسامعن درنیز  یامقوله انگارهشیپ .دارد وجود جمله همان در و کندیم استنباط
 انگارهشیموارد باعث نقض پ یکه در برخ یانگارشیپ بند طیبا توجه به شرا .)همان( شودیم مطرح ییمعنا

انگاره مطرح کردند که عبارتند شیرا در باب پ کردیرو سهمعناشناسان ، شودیم گرلیتحل نظر مورد یاستخراج
  .یروال کردیرو، یابطال کردیرو، یبیترک کردی: رواز

                                                           
1. presupposition. 
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 هانگارپیش، با توجه به خوانش همه مطالب و فهم آن و شودیهمه متن در نظر گرفته م یبیترک کردیدر رو
 .شودیصادر م یدستور یهاساخت به توجه با یابطال کردیرو هانگارپیش اما .شودیم حاصل نظر مورد
جهان واقع با  دیره ما باانگاشیپ زین یروال کردیدر رو .اشته باشدبا خودش د ریمغا یضمن یمعنا دینبا ،نیبنابرا

 ) میکن استفاده یگمان و حدس چیاز ه دیبه آن نبا یابیکشف و دست یمعنا که برا نیبه ا ،برابر باشد
Fauconnier, 1994, pp.84-85 ، 81 ص، 1388، زربانبه نقل از). 

 :میکنیماشاره  «تنخس» ثیحد یهاانگارهشیاز پ یبه عنوان مثال به بخش
یم ترازو کفه در را خود دیها انجام شده و آنها پول خرمعامله در حضور رأس غالبا: یوقوع انگارهشیپ -

 .نندیب
 .دارند نامناسب اسم هارأس ای دارند اسم هارأس(: ی)استلزام یامقوله انگارهشیپ -
 ریس جهت به تنها آنها یغذا و دارند ینامناسب خوراک و خورد هارأس(: ی)استلزام یامقوله انگارهشیپ -
 .شوندینم اطعام یدوست و لطف ای محبت، هیهد عنوان به و بوده کردن
 .است مالک عهده بر برده اطعام، تیملک صورت در: یاستلزام انگارهشیپ -
 .است ترگسترده وانیح دیخر آداب از که دارد یطیشرا و آداب ،اسالم در انسان دیخر: یبیترک انگارهشیپ -
 خواهد خود لیتحل در را یانهیزمشیپ یدانش از استفاده فرصت گرلیتحل، متن از انگارهشیپ استخراج با

 . کندیم یانیشا کمک موجود گفتمان کشف به که داشت

 یثیحد گفتمان لیتحل در یخیتار  مطالعات گاهیجا-4
مطلب  نیبر ا تیبا عنا .برد بهره گفتمان لیتحل یهاروش از توانیم، که زبان در آن نقش دارد یهر علم در

چند به  گفتمانلیتحل به یخیما ورود مطالعات تارا ؛تمان سود جستگف لیتوان از تحلیم زین خیفهم تار یبرا
 :است متصور صورت

 به گفتمانلیاز تحل تحلیلگران :یخیتار  متون و خیتار  بهتر فهم یبرا گفتمانلیتحل از استفادهالف( 
 نیا .نوع است نیاز ا 1گفتمان روث وداک لیروش تحل .کنندمیخ استفاده یمطالعه تار یبرا یو روش ابزار عنوان

، وستهیپ وقوع به که یاتفاق هر که است باور نیا بر گفتمان نیا .است یخیگفتمان تاربه معتقد  نظرصاحب
 همواره روش نیتر اساده یبه زبان .(99ص، 1392، ینظر و ی)قجر دارد اکنون ایبا اتفاقات گذشته  یارتباط

 .(107-106صص، همان) کندیم بیترک یخیتمان را با بافت تارگف ریتفس و لیتحل
 یهانمونه فرکالف مطالعه مورد یهانمونه از یبرخ: متنگفتمان  یبررس یخ برایتار  از استفاده ب(

 یهمزمان مطالعه ،کندیم تفادهاس خود روش در خیتار مطالعه یبرا آن از فرکالف که یمدل اما، هستندیخیتار
یم یبررسو فقط آن گفتمان را  رودیم خیتار از یمقطع به نظر مورد نگفتما یبررس یبرا او که معنا نیا به، است

                                                           
1. wodak. 
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، یپاکتچ)ر.ك: ندارد  یآن با گذشت زمان کار ینابودا روند یخ و یآن در طول تار یریگبه نحوه شکل کند و
ِه )ع»چون  یتیروابا  مواجهه در ،طور مثال به .(پنجم جلسه، 1393 ْن ُأْشِبَع َرُجال  ِمْن  :َقاَل  (َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ

َ
َْل

 یهاتیروا و( 394ص، 2ج، 1371، ی)برق «َأْدُخَل ُسوَقُکْم َهِذِه َفَأْبَتاَع ِمْنَها َرْأسا  َفُأْعِتَقهِإْخَواِني َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن 
یم یتلق نبردگااز آزاد کردن  برتران را یعیکردن ش ریس، از زمان یادورهکه در  خاص مورد نیاشمار بی مشابه
 .شدیم محسوب گناهان از یبرخ کفاره ،بردگان کردن آزاد یحتآن  ازقبل  یمدتکه تا یدرحال است، کرده
را   یمختلفل ین رابطه دالیخ در ایو تار ابدییمخ سوق یبه سمت تار واقعه نیا تحول علت کشف یبرا لگریتحل

 کسب در ثروتمندان حد از شیب رقابتبه توان یمان آن یم از ول کمك کند یبه تحلتواند یم کهدهد یمارائه 
 حضور در نر شدن فقرا به خاطر عدم تمکیتحق و است موجود ریخ کار تنها نیا که ییگو) قیطر نیا از ثواب

 و مشغول بودند یبردگعمر خود به  یاز ابتدا، از بردگان یاریاست که بس یحال درن یا ؛کرد اشاره( بوده رانیخ
 آزاد، سرپرست(یا زنان بی)و  یاستعدادیب و یگیتجریب واسطه به و نداشته یمستقل یل زندگیامکان تشک هرگز

 ساختیم دشوار شیپ از شیب آنها یبرا را اوضاع و کشانده یشتریب فقر سمت به را جامعه، شدن متعدد بردگان
 و هاتعارض فهم سمت به را لگریتحل، مشابه مواقع در تواندیم خیتار ،نیبنابرا .(212ص، 1366، ی)قربان
 .بکشاند هاتحول

 یدرزمانی امطالعه دیبا مطالعه نیا: ك گفتمانیو تحوالت  یستیکشف چ یبراخ یاز تار  استفاده ج(
چگونه شکل گرفت و ، ك گفتمان چگونه بوجود آمدینکه یا یعنی، شود لحاظ آن در زمان گذشت و باشد
 یهاگفتمان لیتحل در. است افتهی یتحوالت چه امروزه ای ون رفت یچگونه از ب وکرد  دایپ یت باثباتیوضع

مطالعه  یجا بهوجود ندارد که  یگفتمان لیتحلچراکه  ؛شودینم لحاظ یزمان هایییجاجابه نیا ،موجود
 شود دییتأ ای کشف خیتارتوسط گفتمان در آن ناشناخته باشد و تا  بپردازد گذشته مطالعه به ،روز بهمعاصر و 

وضع  یبررس، در زمان اسالم، از اسالم شیپ، شیدایپ زمان از، یداربرده ستمیس یبررس ،مثال طور به .)همان(
ان رفتن آن در طول زمان و یدر اسالم و از م یداربرده یجیلغو تدر، به بردگان یت انسانیشخص یاعطا، احکام

 دراست که  یدر حال نیا .شود یتلق یدرزمان یامطالعهتواند یخ میق تاریك از آنها از طریل هریمطالعه دال
ها به دنبال ورهد آن انیکند و در میمورود  یخیتارمختلف  یهاپژوهشگر به دوره، ثیمطالعه قرآن و علوم حد

اما  خبر باشد.مردم با یزندگ سبک و کردهایرو از تواندینم خیبدون مطالعه تاراو  ،نیبنابرا .گرددیاطالعات م
از موضوعات مختلف و در  که تیروا یادیکردن گفتمان تعداد زادیپ یبرا، ثیاداح طهیح در خیبه تار رجوع

 یتیسنخ خیکه گفتمان با تارنیبا ا. است یدشوار اریبسمجال کار  نیگرفته در اشکل  ریمغا یهاگفتمان جهینت
 خین گفتمان است که به تاریا .ندیجویم سود گفتمان لیتحل از خیتار حیتصح یمعموال مورخان برا، ندارد

. عالوه بر ها ارائه دهددر مورد گفتمان یقطع یجیتواند نتاینم خیتار اما ،کند ینیکند تا خود را بازبیم کمک
در  یمورخ چیهستند که مطمئنا ه یو جزئ زیاز مواقع آن چنان ر یاریدر بس اتیموضوعات موجود در روا، نیا
 .دهد قرار ما اریاخت در ینیچن نیاحد به بطن جامعه نفوذ نکرده تا اطالعات  نیا
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 خیاز تار، پردازدیم میمخاطبان مستق یبررس ای اتیروا صدور سبب یبررس به پژوهثیحد کیکه یزمان
 ییراگنقش هیبا توجه به نظر گفتمان لیاما کار تحل .است یبافت اجتماع ییشناسا خیکار تار ، زیرادیجویم بهره

 .موضوع کار آن متن است رو،ازاین .عناصر آن است یبندبه متن و مقوله یدهنظام، گفتمان یانتقاد لیتحل زیو ن
جا انتخاب شده نیعبارات در ا نیکلمات و ا نیچرا ا :پرسدیم و خواندیمتن را م، روش نیپژوهشگر در ا

 ییشناسا یگفتمان از متن برا لیتحل اما ،درویبه سراغ متن م یاز بافت اجتماع خیتار معنا که نیا به ؟است
 از ینیدگفتمان  لیتحل و کنندیم یط را یمختلف یرهایمس، علم دو نیا ،نیبنابرا .ردیگیمک مک یبافت اجتماع

  .آشنا کند یقطع یاسیسو  یاجتماع ،یفرهنگ طیگر را با محلیتحل که ردیگیم بهره ییجا تا خیتار

 ثیاحاد گفتمان لیتحل روش در اتیروامطالعه  وهیش-5
معنا  نیبه ا ؛دشیمطالعه م یقیتطبـ  یخیتار صورتبه یشناسزبان، ساختارگرا شمندیاند 1سوسور از شیپ

او  .را وضع کرد یدیجد هیاما سوسور نظر ،پرداختیم خیها در طول تاراوت زبانشناس به مطالعه تفکه زبان
در  .داد ن را مورد مطالعه قرارآ ،گذشت زمان توجه به رض کرد و بدونف ستادهیتوان زمان را ایمعتقد بود که م

 .(222ص، 1392، یپاکتچ) کردیم میتقس 3یو درزمان 2یدسته همزمان مطالعه زبان را به دوواقع او 
 یزمان اشتراک به یلزوم مطالعه نیدر ا .است لیده گرفتن عامل زمان در تحلیناد یبه معنا یمطالعه همزمان

، ینیالد ة)مشکو .است یکاف مطالعه یبرا دهیدبلکه همزمان فرض شدن پ ،ستین مطالعه مورد سوژه و گرلیتحل
 قتیدر حق، لیتحل کیزمان در  یهاییجاجابهبه پژوهشگر اما در صورت توجه  ،(78-76صص، 1376
واژه راتییتمام تغ کندیکمک م یدرزمانمطالعه  ،طورمثالبه .(همانجا) کرد خواهد دایپ نمود یدرزمان مطالعه

 اریبس خیبه علت تاراز مواقع  یاریو در بس ستینوع مطالعه الزم ن نیاز مواقع ا یاریاما در بس ،میکن یرا بررس ها
 .زدسایم دشوار اریبس راآن  یبررس امکان، اندک اطالعات ای و سوژه یطوالن

 عنوان نمونه،به  .ندارند ینسبت تساودو لزوما  نیا و ستین یخیمطالعه تار یبه معنا یانمطالعه درزم
 یتوجه یزمان ییجاجابهانجام دهد و به واقعه کربال  باب دررا  یپژوهش یگر ممکن است در زمان کنونلیتحل

 خواهد یخیمطالعه تار کی نیا ،نیبنابرا .در همان مقطع خود بپردازد مورد نظر دهیپد یبلکه تنها به بررس ؛نکند
مورد به مطالعه  نیچند او در ؛کندیم استفاده روش نیا از زیرکالف ن. فستین یمطالعه درزمان کیاما  ،بود
 .(166-117صص، 1379، )فرکالف است یهمزمان او یخیمطالعه تار یلو ،پردازدیم یخیتار

او  .پرداخت رابطه نیا در سوسور هینظراست که به مخالفت با  یمنتقد (1908م -1999) 4نهیاندره مارت
مطالعه  یمطالعه همزمان، نیبنابرا .کرد تصور ستایآنها را ا توانیند و نمهست در حال حرکت هادهیمعتقد بود پد

                                                           
1. Saussure. 
2. Synchronic. 
3. Diachronic. 
4. Andre Martinet. 
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 از یاریبس در را دهیپد کی تحول ریکردن سدایپ یبرا خیر کردن در سراسر تاریطور سنیاو هم .است یناقص
، ی)پاکتچ پردازدیم 1«ایپو یهمزمان مطالعه» عنوان با یدیجد هینظربه عرضه  وي .کرد فیتوص ناکارآمد مواقع

 .(224 -223صص، 1392
 یهادوره در سوژه راتییو از تغباشد یم خاص دوره کیاز  یاطالعات یپدر  «ایپویهمزمان»مطالعه 

 مرحله کی و قبل مرحله کی باب در قیتنها به تحق ،کشف گفتمان قبل و بعد یبرا و داندینم یزیچ مختلف
به  .(227-226صص، همو) کندیم صرفنظر هادوره تمام در سوژه درباره جووازجست و ورزدیم اهتمام بعد
به گفتمان غالب  کنند خود رایم یسع و مانندینم یباق یحول دال مرکزهمواره  2هاوقته کهییاز آنجا گرید ریتعب
 :میهست تیسه وضع یدارا ،کنند لیتبد

 .است افتهیدر گردش است و هنوز ثبات ن یمرکز دال حول که یفیگونه ضع: گفتمانت ماقبلیوضعالف( 
 .است افتهیخارج شده و ثبات  یسست گونه از حالتکه در آن گفتمان گرفتهشکل تیوضع (ب
 نیو اشوند یجدا م یها از دال مرکزگونهگفتمانبا گذشت زمان و کاسته شدن قدرت  که مابعد تیوضع (ج

 .(229-226صص، )همو است یریگحال شکلدر  یدیفتمان جدگ که است نیا یمعنا به
 یثیحدکه متونچرا ؛دیشیاند یراهکار دیبا ییمتون روادر  «ایپو یهمزمان»مطالعه  یریبه کارگ یبرااما 
قبل و بعد آنها  تیکه بتوان وضع ستندین یخیتار دوره در بحران کی ای یونیزیتلو الیسر کی، کتاب کی همانند

 معنا که  نیبه ا .ندارند یقیدق یگذارخیتار مواقع از یاریدر بس ثیاحاد .افتی خیجو در تاروسترا پس از ج
 دامام خاص مطلع خواه کیدر زمان  تیحالت از صدور روا نیدر بهتر ثیحد کی در مواجهه با پژوهشگر

 اما ؛میکن یآورجمع خاص محور کی حول را)ع(  صادق امام ثیاحاد همه میتوانیما م ،طور مثالشد. به 
دشوار  اریدر اکثر مواقع بس ،دهدیگفتمان را نشان م کیافول  یگاه و یریگه شکلک اتیروا صدور یزمان بیترت

 :کندیم اقدام نهیمز نیا در یشنهادیروش پ دو ارائه به پژوهش نیا رو،ازاینخواهد بود. 

   متن بر مشابه یهاتیروا عرضه -5-1
 ،یاسیس، ی)اجتماع یه متأثر از بافت گفتمانک اندگرفتهمورد استعمال قرار  یواژگان خاص، تیروا در هر

 یبرا انتخاب واژگان ییه دنبال چراگفتمان ب یانتقاد لیتحل .هستندخاص خود ( زمان و مکان یفرهنگ ،یخیتار
 ثیقرآن و حد یهادر پژوهش ربازیکه از د ییراهکارهااز  یکی .باشدیم تیروا صدور یتیشناخت بافت موقع

با مبحث خانواده  نهیزم نیدر ا ثیالحدفقه .است مشابه اتیروا و اتیبر آ اتیروا و اتیعرضه آ، شدیانجام م
 روش مطالعه وجود دارد:  دو نهیزم نی. در ا(313-311صص، 1392، یپاکتچ.ک: ر) است گامشیپ، یثیحد

                                                           
1. Dynamic synehronic study. 

، 1394، یعتیشراز  به نقل 112، ص2001، )الکال و موف اندشده تیتثب یمرکز دال حول ،موقت و ینسب طور به که ییهادال .2
 .(32ص
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 عبارت ای واژه نیز اا استفاده گاهیو توجه به جا گرید ثیدر احاد کسانی یهابارتع ایکردن واژه  ادیپالف( 
 که با دال «فالح»و « رأس»، «نخاس» یدیاز سه واژه کل« التنخس» تیما در روا ،به طور مثال .اتیروا در

 پاسخ الؤس نیچند به اتیروا در واژگان نیا یجووو با جست میگرفتکمک بود  میدر ارتباط مستق یمرکز
همه  اتیدر روا ای؟ آشدیاطالق م« نخاس» یکسان چه به اتیدر روا: که ستا نیداد که از جمله آنها ا میخواه
 یزمان ،اتیروا در ایآ است؟ وانیفروش ح و دیبرده و هم خر فروش و دیخر یمعنا هم به« نخاس» هادوره

 چه به اتیروا در رأس ابد؟ی اختصاص دو نیا از یکیفروش  و دیخورده و به خر صیتخص نخاس که دارد وجود
 چه اتیمتفاوت است؟ در روا ،رودیمبرده به کار  یکه برا یکلمات گریکلمه رأس با د ایآِ شود؟یق ماطال یزیچ

 یبرا یز رستگارج ییمعنا ایبه چه معناست؟ آ، گرید اتیروا در فالح ؟است شده استفاده رأس کلمه از یزمان
امام  یگفتمان از سو رییبه روند تغ لهیوس نیبد است؟ شده تکرار ،مشابه اتیوار در معنا نیا ایآن وجود دارد؟ آ

 یبرخوردار بوده و امام چگونه سع یمسلم یهایدئولوژیرابطه از چه ا نیگفتمان جامعه در ا نکهیا ؛میابیدست 
 .را دارد دیو عرضه گفتمان جد یبه هژمون دنیو رس هایدئولوژیا نیا رییدر تغ

 عبارت ای واژه یجا به گرید عبارت ایکه از واژه  کسانی موضوعات با مشابه اتیروا یجووجست (ب
-تفاوت استخراج و تیروا ندهیمخاطب و گو، مکان، زمان، بافت یبررس ؛ با تمرکز براندکرده استفاده ما مدنظر

و فروش برده  دیشغل خر یکه برا یگریکلمات د یجووجست ،به طور مثال .اتیروا انیم یهاشباهت ایها و 
به  ازیبخش از پژوهش ن نیا یبرا گرلیتحل .کندیمبرده را القا  یکه معنا یرگیکلمات د و رفتهیبه کار م

 کرد. میبه آن اشاره خواه لیمتن دارد که در ذ یهانیو جانش هانیاستخراج همنش

  یزبان واحد کی یهانیجانش و هانیهمنش کشف روش -5-2
را  یجذب اطالعاتامکان  لگریتحل، ثیحد یکانون اصطالح ای واژه یهانیانشج و هانینشهم افتیبا 

 اشاره آن مراحل به اختصارا که کرد خواهد یتوجه انیخواهد داشت که به کشف گفتمان قبل و بعد کمک شا
 :کرد میخواه

 .شده دیارد کاربرد آن در متون تولو تالش جهت استخراج مو ی: انتخاب واحد زبانگام اول
  .یمحور واژه با نیواژگان همنش یی: شناساگام دوم

 یرا با واژه محورمکملی، اشتدادی، تقابلی و توزیعی از روابط چهارگانه  یکیممکن است  نیواژگان همنش
 .(26ص، 1393، رزادیشر.ک: ) 1باشد افتهیکنار واژه تحقق  و در یکالم رهیزنج کیداشته باشد و با آن در 

                                                           
است که در « میقرآن کر یینظام وارده شبکه معنا» یقاتیپروژه تحق یعلم جیاز جمله نتا نینشاز واژگان هم ژهیو یبندمیتقس نیا .1

، نژاد)سلمان است انجام شده تهیکم یاعضا گرید یو همکار یپاکتچ احمد یعلم تیریامام صادق)ع( با مد قاتیمرکز تحق
 انیدانشجو و شانیا شاگردان نامه انیپا در روش نیا)به عنوان منابع دست اول(  یقلم منابع نیاول ،نیبنابرا .(17صپاورقی ، 1392

 .است درآمده پژوهش و ریتحر رشته به دانشگاه نیا
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 به مربوط ثیاحاد یو بررس یاصل واژه نینشهم یهانیهمنش انیم از نیجانش یهاخراج واژهاست :گام سوم
 .(22-19صص، 1392، نژاد)ر.ک: سلمان اتیروا نیا از مابعد و ماقبل تیعوض کشف و نیجانش واژگان

 مطرحاشکال وجود نقل به معنا ، اتین در رواین و جانشینشنه استفاده از واژگان همیاست در زم ممکن
ا یاست که در کل  یاگونهث به یتصرف در لفظ حد یمعناح داد: نقل به معنا به ید توضین رابطه بایکه در ا گردد
 یطور نسبث بهیبه شرط آنکه مدلول حد شده باشد یاصلر ین تعبیگزیجا یدیجدر یتعب ،ثیاز حد یبخش

، یباشد )پاکتچ ینوشتارا ی یداریشنو نه  ییمعناارتباط  ینوعبر  یمبتنمحفوظ بماند و تصرف صورت گرفته 
 :توجه به نکات ذیل ضروری است اساس نیا بر .(31ص، 1394
ان تمام ید از مین است که بایو آن ا دارد وجود یکلك اصل یها نیها و جانشنیانتخاب همنش در -1
 زین هانیهمنش نیهمنش انیم از و شود کارگرفته به وآنها انتخاب  نیپربسامدتر، ا اصطالحیواژه  یهانیهمنش

 اتیروا در ریتعب آن از استفاده کثرت به توجه با .ردیگ قرار یاصل اصطالح نیجانش عنوان به واژه نیپربسامدتر
ل بودن آنها ینان از اصیلگر را با اطمیو تحل ابدییم کاهش یادیز حد تا هانیشهمن نیا ینادرست امکان، مختلف
 .(32ص، 1393، رزادی)ر.ک: ش سازدیمواجه م

در ، قتیدن به حقیرس یپژوهشگر برا زیمعنا ندر خود نقل به ، پربسامد یهانیهمنش انتخاب به توجه با -2
تا به کشف کند ینمك گزارش بسنده یمضمون خواهد رفت و به هما یمتفاوت به دنبال متون مشابه  یهاگزارش

 یموردتك  یهاگزارشنامعتبر بودن همه  یمعنان به یاما باز هم ا ؛ابدیا عدم آن دست یوجود نقل به معنا 
ث تمام یپژوهشگر حد ،ن اساسیا بر .اصل الفاظ را مطرح کرده باشد یك راویرا ممکن است تنها یز ؛ستین

 نوع دو هر، تعارض وجود صورت در تنها وداند یمعتبر م ،مضمون را به شرط عدم وجود تعارضهم یهانقل
 ریغ اتیخصوص در اختالف صرف به اما، شودیم ساقط تیحج از «مرجح بال حیترج» ادله واسطه به تیروا

 .(118-115صص، 1390، یمسعودد )شوینم ساقط تیحج از معنا در ثرؤم
 یهاپژوهش در ، اماباشد زین معنا به نقل، پژوهش مورد اصطالح نیهمنش واژگان و لغات اگرچه -3
، هاتصرف گونه نیا در، شد وارد معنا به نقل فیتعر در چنانکه رایز ؛بود نخواهد آنها حذف بر یلیدل یگفتمان

 ینیگزیجا نیا 1.است ن کردهیگزیه جایبا همان مضمون اول یاواژهآن را با  یراومعنا حفظ شده و  یاصلمدلول 
 مردم یذهن یهایدئولوژیا و روز آن گفتمان دهندهنشان و دارد زمان ههبر آن در معنا آن از او فهم از نشان، یراو
، است دوره كی گفتمان دنبال به که یکس یبرا ،نیبنابرا است. درآمده غالب یهژمون صورت به که است دوره آن

ندارد و هر دو به کشف  یتفاوت چندان، طیو با همان شرا یبستر زمان مضمون آن در همانهم ییا معنایواژه  خود
 . رساندیم یاریگفتمان 

                                                           
ن یو انواع ا فیتحر، فیتصح چون یگرید نام دیبا صورت نیا در، نباشد یاصل واژه همان یمعنا به معنا به نقل که یصورت در . 1

 موارد را بر آن قرار داد.
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 محتمل یمعان انیم از نهیقر نوع نیا در .است آن بودن نهیمع نهیقر، ینیهمنش رابطه یکاربردها از یکی -4
، 1395، ی)مسعود گرددیم محدود آن احتماالت رهیدا حداقل ای شودیم دهیفهم معنا كی تنها، واژه كی

 ییهانیشنهموجود ، مشابه و با همان مضمون است یمعنانقل به ، نقل به معناکه ییآنجااز  رو،ازاین .(111ص
 نخواهد داشت.  یاصلواژه  یمعنادر درك  یخللز ین که نقل به معنا شده

واژه  اگرم رفت: یخواه هانیجانش و هانیشنهم نهیزم در یمثال سراغ به معنا به نقل مبحث انیب از پس
« رأس» یوجوبه جستدر گام اول  ،میکن یتلق ییمعنا شبکه یدارا و یمرکز دال را «تخنس» ثیدر حد «رأس»

 یگفتمان یمتنکه هم میشد مواجه  تیبا دو رواپژوهش  نیا یط دررفت.  میخواه اتیدر روا« برده» یمعنابه 
آن  نینشموارد هم یبندبه دسته ید. در گام بعاندگرفته بهره معنا نیبا هم« رأس»از واژه  در هر دودارند و 

 پرداخت: میخواه
 تیمتن روا رابطه 2واژه  1واژه 

 یمکمل عتق رأس
ْن ُأْشِبَع َرُجال  ِمْن »

َ
ِإْخَواِني َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن  َْل

 «َأْدُخَل ُسوَقُکْم َهِذِه َفَأْبَتاَع ِمْنَها َرْأسا  َفُأْعِتَقه
 ____________ یتقابل اشبع رجال ابتاع منه رأسا

 ____________ یمکمل عیب رأس

 یعیتوز دابه رأس
ُهمَّ » ة  َأْو َرْأسا  َفُقِل اللَّ اْقِدْر ِلي َأْطَوَلَها ِإَذا اْشَتَرْیَت َدابَّ

ْکَثَرَها َمْنَفَعة  َو َخْیَرَها َعاِقَبة  «َحَیاة  َو َأ
 _________________ یمکمل یشر رأسا
ِة اْلِمیَزان ُتِرَینَّ ِإَذا اْشَتَرْیَت َرْأسا  َفاَل »َ یمکمل یشر رأسا  «َثَمَنُه ِفي ِکفَّ
ِر اْسَمهِإَذا اْشَتَرْیَت َرْأسا  » یمکمل یشر رأسا  «َفَغی 

 
ورود به مرحله بعد  ی. برابودند« رأس»واژه  یهانینشهم «یشر و دابه، عیب، عتق»توجه به جدول فوق  با

واژه  نجایروند که در ایم آن نینشمه نیپربسامدتر سراغ به واژه نیشکردن جاندایپ یمعموال برا میبدان دیبا
 هرگونه وشفر و دیخر به و است یکل اریبس و شودیم شامل را یفروش و دیخر نوعهر واژه نیا .است «یشر»

یم کار به بردگان آزادکردن طهیحدر  تنهاکه  میرویم «عتق» واژه سراغ به ناگزیر پس، شودیم اطالق زین یابرده
 احتمال، هانام نیا از کدام هر که میشویم مواجه «غالم و مملوک، ةنسم، ةرقب» یهانینشمه با ،جهینت در .رود

 نظر به که باشدیم «عتق» نینشمه نیپربسامدتر «ةرقب» اما ؛را خواهند داشت «رأس» واژه با ینیجانش امکان و
 .باشد زین نیجانش نیترمناسب رسدیم

 .رساندیم یاری بیرق و غالب یهاگفتمان کردن دایپ یبرا را ما اغلب اهنیجانش و هانیهمنش کردن دایپ
 :شده است اتیدر روا« رأس»که منجر به انتخاب واژه  میشکل از گفتمان هست دوما شاهد  نجایدر ا ،نیابنابر
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. کنندیم استفاده وانیح و برده فروش و دیخر یبرا «تنخس» یاز معنا میگفت نیا از شیپ چنانکه -1
 کار به «رأس و دابه» دیخر یابر را یمشترک یدعا امام، فوق جدولاشاره شده در  ثیحدبا توجه به  ،همچنین

 نیا در ،نیبنابرا .کندیم اشاره «یریبخ عاقبت و منفعت شدن شتریب، اهیح طول» به دو هر مورد رد و بردیم
هر  تیهواما چنانکه واضح است  ؛را برساند یتا منظور خاص دهدیم قرار سطح کیدو را در  هر دیخر ،مورد

 واست  فروش و دیخر ادب یعنی، گرفته انجامکنش  یسازپررنگ حال در امام. است نامشخص ییدو در بازنما
 .دارد را آنها مورد در ییگویکل قصد، وانیح ایبرده  تیهو رادیا عدمبا 

 کردن ریس امام .است «انیعیش کردن ریس» به مربوطجمله  یدال مرکزاز جدول فوق،  اول ثیحد در -2
 به مردم آن در که بوده یریگشکل حال در یگفتمان که رسدیم نظر هب .داندیم برده آزادکردن از برتر را انیعیش

أدخل سوقکم  من» جمله یاستلزام انگارهشیپ .بودند بردگان نکرد آزاد حال در، ریفق انیعیش به توجه یجا
ک نیبر ا زین «فاعقته رأسا منهافابتاع   پرداختهگران ید کردن یرخودیو غ یامام به خود، . همچنیندارد دیمطلب تأ

 یبندقطب وآنها جدا کرده  خود را از «سوقکم» و «دارم دوست شتریب را کار نیا من» چون یجمالت با راو خود 
گفتمان  و استاز موضع قدرت  واما لحن امام دوستانه  ؛میب مواجه هستیبا دو گفتمان رق ،نیبنابرا .دینمایم

دال  سازیگپررن در حال و است کرده استفاده «أحب» یارشاد واژهامر از  یامام به جا .غالب در دست اوست
 ،نیبنابرا .است بیرق گفتمان برابر در غالب گفتمان از دفاع و «انیعیش ماندن گرسنه» یعنی ثیحد نیا یمرکز
، هیجار تیهو شدن دهیخر از پس برده چنانکه، بود نخواهدمرکز توجه  در شوندیکه آزاد م یبردگان تیماه

 دست نخواهد داشت.  نیاز ا یخاص تیهو، شود آزاد است قرار اگر و ردیگیم را آن امثال ای خادم
یب لهأمس دفعاتبه  زین اتیروا نیدر ا .سازدیم مواجه یمشترک موارد با را ما، «عتق» یهانیهمنش یبررس

 معادل را «منؤم اشباع و اطعام، منؤم حاجت قضاء، منؤمت اریز» و شودیم طرح ازمندیمنان نؤبه م یتوجه
 و یکل ایهواژ «رأس» آنکه اول :میرسیم جهینت دو به مطلب نیا از .کندیم عنوان بردهصدها  ایو  هاده کردن آزاد

توجه به اشتراکات  با . همچنینشودیبه انواع مختلف بردگان اطالق م و است برده یبرا تیهو رادیا بدون
-هم نیپربسامدترو  شوندیم یتلق گریکدی نیهمنش نیتریاصل دو نیا «رأس و عتق» اتیرواموجود در  ییمعنا

 یمعنا بودن یکلچرا که عالوه بر  کرد؛ یمعرف «رأس» یبرا نیجانش نیبهتر توانیرا م« رقبه» یعنی« عتق» نینش
 یسع، «گردن»و « سر» یعنی از بدن آنها یبا کمک اظهار بخش یراو، «برده» یمعنا اظهارمقام  در، ههر دو واژ

  .داردآن   کردن ینیدر ع
 است؛ «یدارردهب» لهأمس در اسالم ورود گفتمان ،میهست آن شاهد «رأس» اتیروا در که یدوم گفتمان -3

 یمناطق از بلکه ؛ستین اسالم به متعلق یول بوده مرسوم یامرآن زمان  در یداربرده است واضح که همانطور
 در گام اول )ع( ائمه ،رواز این ؛دبون ممکن آن یناگهان حذف رو،و ازاین است شده عربستان وارد ونانی چون

 و دیخر آداب به، فوق ثیاحاد زا ثیحد دو در )ع( امام .دارندبا این پدیده  یاسالم و یانسانبرخورد  رد یسع
 ینعمتمانند دابه هبرده را ، ثیاز احاد یکیدر  .است بیرق گفتمان، امام گفتمان بار نیا، پردازدیم برده فروش

 شدن جدا با «تنخس» ثیحد دراما  .دهدیم آموزش دو نیا دیخر زمان در را ییو دعا داندیم خداوند طرف از
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یم برده به را انسان کی «تیهو» ماما تیروا نیدر ا .میبه آن هست یتشخص بخش شاهد ،«دابه» از «رأس»
 و دیخر یکه در ازا یپول و ردیگانجام « رأس»که نگذارند معامله در مقابل چشمان  خواهدیم اسنخ   و از بخشد
 ینیریش یخوردن آنها به و بگذارند جدید اسم برده یرو ،دیاز خر پس ،. همچنینندیبب ،شودیم پرداخت فروش
 یوقوع انگارهشیپاما  ،دارد یو عاطف یجنبه انسان شتریب، هپرداخت آن تذکر به امام که یالهأمس اگرچه. بدهند
 پولو آنها  شدهیم انجام هارأس مقابل در فروش و دیخر که کندیم یادآوری ما به....« ثمنه نیتر فال»جمله 
 ومانند دابه  ی( برده انسانیاسالم ری)غ یدر گفتمان قبل رسدیم نظر به .دندیدیم ترازو کفه در را خود فروش
 «دابه» نیدو همنش ییجدا زین ؛دهد رییتغ را گفتمان نیا تا دارد یو امام سع رفتهیم فروش به یرییتغ چیه بدون

 لهأمس به «دابه» واژهچرا که در  ؛باشد «رأس» واژه استفاده بر یگرید یلیدل دتوانیم تیروا نیدر ا «رأس»از 
ک بودن احساس و فکر و شعور یبه دارا «رأس»و در واژه  شودیم دیتأک حرکت و بودن چهارپا  .شودیم دیتأ

  یثیحد گفتمان لیتحل در «یانتقاد» مفهوم تطابق عدم ای تطابق یبررس-6
 یسو از مردم انیم در یونهژم و یدئولوژیا یسازادهیدرت و سلطه در بطن جامعه و پاستفاده نامشروع از ق

به  یگفتار و نوشتار پ یررسب قید تا از طرردایآن م بر را گفتمان یانتقاد گرانلیتحل، قدرتمند یهاگروه
آن را  و شده لیتبد یهیبد و یعیطب یامور به مردم یبرامرور زمان  به ببرند که یاشده لیتحم یهایدئولوژیا

ها را یسازپنهان نیآنها ا .اندشده هاگفتمان از دسته نیمدن اآ دیپدمنجر به  ،جهیدر نت و و باور دارند رفتهیپذ
 لیتحل ،نیبنابرا .(4ص ،1383، یارمحمدی) خواهند کرد مقاومتدر برابر آنها  ،از مواقع یاریآشکار و در بس

 زند.یموجود دست م یهاگذارد و به نقد گفتمانیگرا منقش یگفتمانلیفراتر از تحل یگام، گفتمان یانتقاد
 محورمتن یکردیرو غالبا گفتمان یهالینوع تحل نیا ؛پردازدیبه روابط قدرت مگفتمان  یانتقاد لیتحل

 محور بودن را مدنظر قرارامعن، یگرفتن مفهوم انتقاد بدون در نظر ،گفتمان لیتحل فیدر تعر یبرخ اما ،ندارند
 لیتحلز ین گرید یبرخ، (42ص، )همان دانندیم ندهیگو نظر مورد مطالعه را آن پژوهشگراناز  یاعده .نداهداد

 آورندیم گفتمان لیتحل فیتعر در را آن امثال و داستان و مقاله و پاراگراف لیتحل مانند جمله از فراتر زبان بافت
، 1390، زادهگل)آقا دکنن فیتوص ریناپذرییتغ یقیممکن است آن را حقا زی( و ن4ص، 1391، یارمحمدی)

گانه سهرابطه آن را  یو .دارد را شیخو یشخص یهایبندو دسته فیتعار، فرکالف از گفتمان اما (.238ص
 لیتحل زیمتن و ن و مصرف عیتوز، دیتول لیو تحل متن لیتحل یپ داند که دریم یدئولوژیزبان و قدرت و ا

 .(Fairclough, 1995, p.42) است یگفتمان یدادهایرو یفرهنگـ  یاجتماع
و « گفتمان لیتحل»، «یکاربردشناس» یهاروش انیم از دیبا ینید متون لگریتحل، گانبه اعتقاد نگارند    

 یرأ نیهمسو با اد؛ کن مشخص رابطه نیرا در ابزند و موضع خود  انتخاب بهدست « گفتمان یانتقاد لیتحل»
و روابط  یو فرهنگ یخیمانند بافت تار یزبان ریغ یاگرچه اطالعات بافت، یثین حدومتمربوط به  یهاپژوهش در

 که رونیازا نه اما باشد؛ تیاهم یواند داراتیم( 52-51صص، 1383، رمقدمی)دب ینیبو ساختار قدرت و جهان
 .کند اصالح و دهی( را به چالش کش)ع اطهار ائمه زمان در قدرت روابط
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و نظم  یساخت اجتماع، نهادها، دیبازتول، منافع، ضیتبع، نژاد، تیجنس، طبقه، یدئولوژیا، یهژمون، سلطه
گاه یدر پ نگفتما یانتقاد لیتحل یبه عنوان مباحث اصل یاجتماع عدم  مقابلدر  یستادگیمردم و ا یسازآ

 یاریاست و در بس رگذاریتأث گرید یبر بعض یفرکالف معتقد است زبان در سلطه بعض .است یاجتماع یبرابر
 ستا گرفته شکل قدرت روابط یاسیس یهایدئولوژیا اساس بر بلکه ،ستین میسلبر عقل  یزبان مبتن ،از موارد

(Fairclough, 1989, p.4).  است که  یشناختزبان یمکتب گفتمان یانتقاد لیتحل: دیگویم زینوداک روث
ود خ بطن در را منتقدانه نگرش و یاجتماع یساختارها ریتفس، قدرت، یدئولوژیا همچون یمتنوع یکردهایرو

      .(123ص، 1385، زاده )آقاگل دارد
، رخ داده شیاز هزار سال پ شیب خیکه در تار یاجتماع یهاینابرابر به توانیم اگرچه یثیحددر مورد متون 

 یندارید ینابود از و کرد آشنا یقیحق نید بارا  ثیواسطه مخاطبان امروزه حد نیبه ا و اشاره و اعتراض کرد
 وجود خأل با ما ،نیبنابرا .داد رییتغ را زمان آن یدئولوژیدست زد و ا یتوان به اصالحیاما نم ،کرد یریجلوگ
 نیا که ییآنجا از اما ؛شد میخواه مواجه یثیحد اتیروا گفتمان یانتقاد لیتحل در «یانتقاد» مفهوم از یبخش
 از تنها توانیم معتقدند حوزه نیا صاحبنظران امروزه ،است شده وارد یمختلف علوم در لیتحل روش

، 1395، ریبش)ر.ک:  باشد حوزه آن در الزم ییکارا یدارا که کرد استفاده خود لیتحل در ییکردهایرو
   .بود خواهد لگریتحل عهده بر هاروش از یبخش انتخاب و حذف رو،ازاین .(14-13صص
 ؛ستین یاجتماع و یاسیس یهاگفتمان دسته به متعلق اتیموجود در روا یهاتمام گفتمانکه افزود  دیبا

مربوط به رفتار و عملکرد و اخالق و ، کردهوجود آمده و گاه رسوببه یهاگفتمان، از موارد یاریبس بلکه در
 یاسیس و یاجتماع امور به یربط که است گرید یهانیوارد شده از سرزم یهاگفتمان و دهایها و تقلعادت
 یبرخ در یفیگفتمان توص لیکامل به سمت تحل شیو گرا «یانتقاد»حذف  کامل مفهوم  به همین جهت، .ندارد

مفهوم انتقاد در پژوهش خاص خود به  نییبا تب دیبا ینیبلکه پژوهشگر د ؛باشد یتواند راه حل درستینمموارد 
 است درست ،طور مثال بهکند.  میمخاطب ترس یاز آن را برا یریگبهره یمرزها و از آن دست بزند ژهیو فیتعر
 از انتقاد اما ،است یبررس قابل یاجتماع یهاینابرابر و قدرت و حاکم یدئولوژیا از استفاده لیذ ثیحد در که

 جنبه فقط اتیروا نگونهیا یبررس. کرد نخواهد یکمک سلطه گفتمان رفتن نیب از و آن بهبود به وضع نیا
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َقال»: دارد یقیحق عیوقا و خیتار با ییآشنا و یروشنگر ا  ُقوُل یَ  (ع)َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر : َعْن ُمَحمَّ َلمَّ

ُثمَّ  یْئنِ ی  ٍة َفاْحَفْظَها ِإَذا َأَنا ِمتُّ َفهَ یَّ َك ِبَوِص یُأوِص  یِإن   یا َأِخ ی (:ع)ِن یاْلَوَفاُة َقاَل ِلْلُحَس  (ع) یْبَن َعلِ َحَضَر اْلَحَسَن 
ْهنِ  ِه  یَوج  ْحِدَث ِبِه َعْهدا  ُثمَّ اْصِرْفنِ  (ص)ِإَلی َرُسوِل اللَّ

ُ
نِ  (ع) یِإَلی ُأم   یِْل ُه یِباْلَبقِ  یَفاْدِفن   یُثمَّ ُردَّ ِع َو اْعَلْم َأنَّ

اُس َصنِ یَ ِمْن َعاِئَشَة َما  یُبنِ یِص یُ َس  ُه َو النَّ ِه َو ِلَرُسوِلِه َو َعَداَوُتَها َلَنا َأْهَل اْلبَ یْعَلُم اللَّ ا ُقِبَض یُعَها َو َعَداَوُتَها ِللَّ ِت َفَلمَّ
رِ  (ع)اْلَحَسُن  ِه ِر ُثمَّ اْنَطَلُقویَو ُوِضَع َعَلی السَّ ی َرُسوِل اللَّ ِذ  (ص)ا ِبِه ِإَلی ُمَصلَّ ِه َعَلی اْلَجَناِئِز یفِ  یَصل  یُ َکاَن  یالَّ

ی َعلَ  ِه  (ع)ُن یِه اْلُحَس یَفَصلَّ ا ُأوِقَف َعَلی َقْبِر َرُسوِل اللَّ ِن ینَ یَذَهَب ُذو اْلُعَو  (ص)َو ُحِمَل َو ُأْدِخَل ِإَلی اْلَمْسِجِد َفَلمَّ
ُهْم َقْد َأْقَبُلوا ِباْلَحَسِن لِ  :َفَقاَل َلَهاِإَلی َعاِئَشَة  بِ یُ ِإنَّ َل  (ص) یْدِفُنوا َمَع النَّ َفَخَرَجْت ُمَباِدَرة  َعَلی َبْغٍل ِبَسْرٍج َفَکاَنْت َأوَّ

ْساَلِم َسْرجا  َفَقاَلْت  یاْمَرَأٍة َرِکَبْت فِ  وا اْبَنُکْم َعْن بَ  :اْْلِ ُه اَل  یتِ یَنحُّ ِه ِحَجاُبُه یُ َو  یتِ یبَ  یْدَفُن فِ یُ َفِإنَّ ْهَتُك َعَلی َرُسوِل اللَّ
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ِه یَقدِ  (:ع)ُن یَفَقاَل َلَها اْلُحَس  ِحبُّ ُقْرَبُه َو یُ َتُه َمْن اَل یِه بَ یَو َأْدَخْلِت َعلَ  (ص)ما  َهَتْکِت َأْنِت َو َأُبوِك ِحَجاَب َرُسوِل اللَّ
َه َساِئُلِك َعْن َذِلِك    .(300ص، 1ج، 1407، ینی)کل «ا َعاِئَشةُ یِإنَّ اللَّ

یعنی  )ص( امبریپ نوه اجازه دفن، که در جامعه دارد یقدرتشه با استفاده از گفتمان سلطه و یت عاین روایدر ا
و  حجابمسئله  یعنی، غالب یدئولوژیت از این روایاو در ا .دهدیامام حسن)ع( را در کنار رسول الله )ص( نم

 به وا .(اندهرفتیپذ را آن مردم وافته ی یهژمون ،ات قرآنیبواسطه نزول آ که)کند یم استفاده امبریپهتك حجاب 
 ریغ و( یتیب چون یریتعاب با شیخو کردن یخود یعنی) کردن یخود ریغ و یخود و یسازتیریغ واسطه

ِه ِحَجاُبهُ َعَلی  ْهَتُك یُ َو ... اْبَنُکْم »چون  یری( با تعابع) حسن امام و ( ع) نیحس امام کردن یخود  «َرُسوِل اللَّ
مردم از آن  واست  یاکهنهکه اطالع  راآن  یدهایو نبا دهایو با )ص( امبریهتک حجاب پله أمس، دارد یسع

گاهند  قلمداد  یطورق کرده و یتلف، «او کنار در ندشزفر دفن لهیبوس )ص( امبریپ حجاب هتك»، با اطالع نو راآ
 .است نیز از قبل بوده( پدربزرگش ارکن در امبریپ نوه دفنهتک حرمت دانستن  یعنین تبصره )یا ییگوکند که 

جهت اعمال سلطه در جامعه  دراست که استفاده از گفتمان قدرت  یانتقادل یك تحلیل فوق یتحل ،نیبنابرا
ر ییجاد تغیتوان ا یامروزو کاربر و مخاطب شود یمن وجود در مرحله دانستن متوقف یاما با ا ،دهدینشان م را

از کل  یثیحدگفتمان  یل انتقادیدر تحل، «انتقاد» مفهوماز فلسفه  یبرخ ،جهیدر نت .ن انتقاد را نداردیبا توجه به ا
 .شد خواهد حذفمفهوم آن 

  یر یگ جهینت
گفتمان پنهان متون  کشف یبرا یمناسب یالگو تواندیم انگارهشیپ ییو شناسا یاستخراج دال مرکز -1

 اطالع یاما بررس ؛راج شودمختلف استخ یهاتوجه به متن از روشممکن است با  یباشد. دال مرکز یثیحد
 ییشناسا یبرا یمتناسب اریتواند مدل بسیم متون گونهنیکهنه در ا نو و گفتمان در مقام گفتماننو  کهنه و اطالع

 که ییابزارها به توجه با است متن انیب در ندهیگو ای سندهینو یفرض ذهنشیپ یکه به نوع زین انگارهشیباشد. پ
 .سازد مواجه متن یدایگر را با ابعاد ناپلیتحل دتوانیم ،دارد وجود آن کشف یبرا

استخراج کند.  خیاست که آن را از تار نیدر باب کشف گفتمان دارد ا ینیگر دپژوهش که یتیذهن نیاول -2
گر گفتمان لیاما تحل ؛است شده رد خیاستفاده از تار، گفتمان لیتحل یدر فلسفه وجودکه است  یدرحال نیا

از آن به عنوان  و دیتمسک بجو، است شده نگاشته صدور تیقطع با که خیتار یکل یهاتواند به بخشیم یثیحد
 .ردیگ بهره ناشناخته یهاگفتمان استخراج یبرا یکمک یابزار

، ستایا ییچراکه الگو ؛باشد ینید یهاشناخت گفتمان یبرا یکارآمد یتواند الگوینم یهمزمان مطالعه -3
 رممکنیغ یبه صورت درزمان زین ساله متون 1400و روز است. مطالعه  یو عمدتا متعلق به متون گفتار یمقطع

 دهیفا دیتواند مفیم، ایپو یهمزمان یعنی نهیمارت یالگو، ینیدمتون گفتمان شناخت یبرا ،نیبنابرا. دینمایم
 ییگر را به شناسالیتواند تحلیم نیا که شودیاز متن آشکار مزمان بعد کیزمان قبل و کی آن لهیبوس زیرا، باشد

 کند. ییگفتمان قبل و بعد راهنما
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 یشماریب ثیاحاد با یثیحد متون در. دارد یمتفاوت ساختار یثیحد متون در ایپو یمطالعه همزمان -4
به سراغ کلمات و عبارات برود.  دیاو با رو،ازاینآنها را کشف کند.  صدور بیتواند ترتیگر نملیتحل که میمواجه

ها و نیجانش افتنیدوم  و مشابه به متن است یهاتیدهد: اول عرضه روایم ارائه را راهکار دو پژوهش نیا
 به را آن قیقصد تلف، فراوان ییست و نگارندگان به جهت داشتن کاراگراساخت یباشد که مدلیم هانیهمنش
 باب در یادیگر را با اطالعات زلیتحل، گفتمان یجووجست لیمدل عالوه بر تسه نیا .داشتند ییگرانقش مدل

 سازد.یعلت و اهداف آنها مواجه م، هاگفتمان جادیا
متعلق  (ی)گفتار یحضور یهاتعامل از یاریبس نهیشیپ شود کهآشکار می تینامتنیرجوع به بحث ب با -5

بودند که به صورت  یگفتار خود متون هیمخاطب اول یبرا یثیحد متون ،است. عالوه بر آن ینوشتار به متون
 به هیشب یبیترک یشود و گاهیم افتیدر آن  یعناصر متون گفتاراز  یبرخ و به همین جهت، اندمکتوب درآمده

 گرفته است.شیرا پ یداستان یهاتیروا
 ینید متونلیکه در تحل یکار ،ردیگیم صورت موجود تیبهبود وضعمنظور گفتمان به لیانتقاد در تحل -6

 یصورت با فقدان برخنیاما در ا ،جز حذف بخش انتقاد ندارد یاچاره ینیگر دلیتحل اول نگاه در. معناستیب
 تیاما نقد وضع ،د نداردوجو تیوضع رییتغ امکان اگرچه ،نیشود. بنابرایبخش مواجه م نیا دیمف یابزارها

کمک  خیمانند فقه و تار یعلوم و)ع(  تیدر دوره اهل ب یاجتماع امور یسازشفاف یراب تواندیم یخیتار
 .خواهد داشت ییهامصطلح تفاوت «یانتقاد»اگرچه با مفهوم  ،دینما یانیشا
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 و مآخذ منابع
 ش.1385، تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان ؛یانتقاد گفتمان لیتحل ؛فردوس، زادهآقاگل .1
و  یانتشارات علم :تهران ؛یشناس زبان در گفتمان لیتحل نی: تکو یانتقاد گفتمان لیتحل ؛___________ .2

 ش.1390، یفرهنگ
 ش.1395، یاسالم فرهنگ نشر دفتر: تهران ؛ینید منابع در گفتمان لیتحل کاربرد حسن؛، ریبش .3
 ش.1397، قم: نشر لوگوس (؛ینظر  ی)مبان ینید گفتمان لیتحل ؛_________ .4
 ق.1371، هیقم: دارالکتب االسالم، 2چ، محدثبه کوشش جالل الدین  ؛المحاسن ؛احمد بن محمد، برقی .5
 ش.1392، )ع(دانشگاه امام صادق :تهران، یزارعصالح  به کوشش ؛خیتار  یروش شناس ؛احمد، یپاکتچ .6
، )ع(صادق امام دانشگاه: تهران ؛«ثیحد و قرآن مطالعات در گفتمان لیتحل کاربرد گفتار درس» ؛_________ .7

 ش.1393
 ش.1394، )ع(صادق امام دانشگاه: تهران معنا؛ به نقل مباحث ث؛یفقه الحد ؛_________ .8
 ش.1395، یپارس سهینشرنو تهران:، یترجمه طاهره همت ؛گفتمان لیبر تحل یدرآمد ؛انیبرا، جیپالتر .9

، «اعراف سوره در)ع( یستان حضرت موسدا ییساختار روا یبررس» ؛فردوس، زادهآقاگل، نیریش، میپورابراه .10
 ش.1394، 2ش، یقرآن-یپژوهش ادب

 ق.1410، هیقم: دارالکتب االسالم، ینیعبدالزهرا حس ؛الغارات ؛بن محمد میابراه، یثقف .11
، ارشد یکارشناس ؛«کربال تا نهیمد از)ع( نیحس امام سحنان گفتمان لیتحل» ه؛یسم، یفراهان یفشک یدیحم .12
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