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ABSTRACT 
One of the qualitative methods that political science 

scholars interest in examining its concepts and 

developments is the Laclau and Mouffe discourse analysis 

method. The main question of this research is how to use 

and apply the method of discourse analysis in the field of 

political science, and how and to what extent can discourse 

analysis be used to understand and explain political 

science? The claim and assumption of this research is 

possibility of using the knowledge of discourse analysis in 

various fields of political science is not completely 

eliminated, the application of the discourse-analysis 

approach in the field of politics opens up new horizons and 

yields significant methodological and theoretical results. 
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 چکیده

سی مفاهيم و تحول        كيفی  یهاروشيكی از  سی برای برر سيا شمندان علوم  كه اندي
ست  موفتحليل گفتمان الكال و  روشدهند، قرار می توجه موردآن  صلی    . ا سش ا پر

ستفاده و چگونگی اين پژوهش، پرسش از   موف   و الكال گفتمانتحليل روش د كاربر ا
شته  در عرصه   سی   ر سيا ست علوم  ل  توان از تحليو اينكه چگونه و در چه ابعادی می ا

ستفاده كرد؟ مدعا و مفروض اين تحقيق         گفتمان سی ا سيا ضيح علوم  برای فهم و تو
های مختلف علوم در عرصتته  استتت كه امكان استتتفاده از دانش تحليل گفتمان   آن

ساز آن       ست و با حذف جوانب ناهم سی كامالً منتفی ني رای  روش ب يناز ا توانیمسيا
ستفاده نمود.      یهاپژوهشتجزيه و تحليل  سی ا در  مانتحليل گفت ويكردكاربرد ر سيا

 و یشتتنا تروشگشتتايد و نتاي  می ماای را پيش روی های تازهافق ،ستتياستتت هحوز
بار می   به  له    در اينآورد. نظری مهمی را  قا های    از كاربرد و بر ی  به  م تاورد دستتت

ت  در ستتياستت  موفتحليل گفتمان الكال و رويكرد  یشتتنا تمعرفتو شتتنا تی روش
 .پردازيممی
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 مقدمه

های اخیر نظریه تحلیل گفتمان به خصوص نظریه در سال
های مختلف علوم انسانی گفتمانی الکال و موف در حوزه

های کاربرد وسیعی یافته است. متناسب با این قضیه از جنبه
متفاوتی به نظریه تحلیل گفتمان الکال و موف در حوزه 

ه نظری»علوم انسانی نگریسته شده است. مثالً در مقاله 
ه از جنبه انتقادی ب« حلیل گفتمان الکال و موف و نقد آنت

این نظریه نگریسته و این روش را استراتژی سوسیالیستی 
انداز حکمت اسالمی آن را دانسته و سعی دارد از چشم

( و به 124-91: 1390مورد نقد قرار دهد)مقدمی، 
پردازد. در حوزه علم چگونگی استفاده و کاربرد آن نمی

نظریه الکال و موف؛ ابزاری کارآمد »ز در مقاله سیاست نی
به این پدیده نظر « های سیاسیدر فهم و تبیین پدیده

اما تنها معطوف بر توضیح فلسفه تحلیل  شده، انداخته
مفاهیم آن  و هاگفتمان الکال و موف و شرح مولفه

-360: 1388باشد)ساالر کسرایی و پوزش شیرازی، می
نیز  «ظریه گفتمان و تحلیل سیاسین»( و یا در مقاله 339

کال و ین چیستی نظریه گفتمانی الیهمچون مقاله قبلی به تب
موف در قامت یک چارچوب علمی برای علم سیاست 

بخش  .(212-181: 1383زاده، )حسینیخته شده استپردا
ح تنها به شرنیز  قدرت، گفتمان و زبانکتاب ابتدایی 

ای مختلف و رویکرده اختصاص داردمباحث نظری 
نیز اب کتاین دوم . بخش کندتحلیل گفتمان را بررسی می

با ترکیب تحلیل گفتمان انتقادی فرکالفت و نظریه گفتمان 
کال و موف، به بررسی تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران ال

بحث این مقاله  ( و به1393پردازد)سلطانی، معاصر می
منابع  جارگیری این روش برای استخرایعنی بیان شیوه بک

 پردازد. به صورتی جزء به جزء و کاربردی نمی
 که به تحلیل گفتمان الکال و موف های دیگری نیزکتاب

 ای و تئوریک نگاهای، ریشهتنها از بُعد فلسفی، اندیشه
 گفتمان و تحلیل گفتمانی :های، مانند کتاباندکرده

 نظریه و روش در تحلیل گفتمان(، 1379)تاجیک، 

قدرت، زبان، زندگی روزمره (، 1389فیلیپس،  )یورگنسن و
ای بر مقدمه و (،1382)خالقی،  در گفتمان فلسفی

کدام به (، هیچ1380)مک دانل،  های گفتماننظریه
وب علمی به صورتی چچگونگی استفاده از این چار

 . نداختهگام برای استخراج منابع مورد نظر نپردابهگام
ها و مقاالت متعدد نوشته کتابدر مجموع در ارتباط با 

 در ،نظریه و فلسفه گفتمان الکال و موفشده در مورد 
ارتباط با چگونگی بکارگیری روش تحلیل گفتمان در 

های علوم انسانی به خصوص در رشته تحقیقات و پژوهش
ی خورد و تازگعلوم سیاسی، مقاله یا کتابی به چشم نمی

 باشد.این مقاله و پژوهش نیز از این جهت می
 

  تحلیل گفتمان ریشه و تعریف

گردد، و از بازمیمیالدی  14گفتمان به قرن  ریشه لغوی
به معنی ، discoursesو التین  discourseفرانسوی  واژه

در  .(1380)مک دانل، است شده گرفتهمحاوره  و گفتگو
کشف معانی ظاهری را  تحلیل گفتمانتوان یک جمله می

که در  تعریف کردهای گفتمانی جریاندر و مستتر 
 گردندمین زبانی و فرازبانی آشکار های گوناگوشکل

تحلیل  ،تعریفاین متناسب با  (.14: 1385)بشیریه، 
به . اویکتا علت ستدر پی یافتن معنا ابیشتر گفتمان 

زم ال ترمبسوطبه بحث و شرح از ورود  قبل همین منظور
است در ابتدا، سیر مکاتبی که در پی کشف معنا بودند را 

 شرح دهیم. 
ها تتب، رهیافامکتحلیل گفتمان،  برآوردن سرقبل از 

کشف معنی های متفاوتی به و افراد مختلف رویکرد
کالسیک که محدود به متون دینی  هرمنوتیکدر داشتند. 

کشف معنای ذهنی خالق متن بود. در  ،بود، هدف
عام شالیر ماخر و چه  هرمنوتیکمدرن چه  هرمنوتیک
روشی دیلتای اعتقاد بر این بود که معنا در ذهن  هرمنوتیک

تن است و مفسر باید تالش کند چنین معنایی را خالق م
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 ،فلسفی هایدگر و گادامر به متن هرمنوتیکبفهمد. اما در 
 ،بر این اساس .شودموجودیت مستقل از خالق آن داده می

اند توهر مفسری می کهمعنایی متکثر  ؛معنا در متن است
قجری و نظری، ) کندرا درک از آن متن معنایی خاص 

عقیده بر این بود  گفتهپیشموارد همه این در  .(39: 1392
زبان بیان  وسیلهبهد و ندار که معانی در ذهن وجود

 شوند. می
اولین بار سوسور اندیشمند مکتب ساختارگرایی  برای

بیان کرد که معانی در ذهن وجود مستقلی ندارند، بلکه معنا 
ان به معنا ساختار زب یابیدستدر زبان است و باید برای 

بان به ساختارگرایی ز که این اندیشهپایه مبنایی  را فهمید.
است که معنا در ساختار  اینخالصه  طوربه شهرت یافت

زبان قرار دارد و ساختار زبانی امری مسلم در عرصه 
تواند آن را در اختیار داشته می گوینده هرواقعیت است که 

باشد و دسترسی ما به واقعیت همواره از طریق زبان است. 
که  کنیمهایی از واقعیت خلق میما با کمک زبان بازنمایی

 .بازتابی از یک واقعیت از پیش موجود نیستند وجههیچبه
 داردزبان در برساختن واقعیت نقش  ،در حقیقت

 .(29: 1389، فیلیپسیورگنسن و )
در ادامه همین روند کشف معانی در مکاتب مختلف، 

قرن بیستم، در نحوه نگرش به چگونگی  70و  60در دهه 
گیری و پیدایش معانی تحوالتی به وجود آمد. در شکل

اد بر شد، اعتقمعروف  «تحلیل گفتمان»نگرش جدید که به 
اشکال عینی و واقعی  دراین است که معانی را باید 

جستجو کرد که  ی متفاوت اجتماعی و نهادیهاکاربست
گیرد. های اجتماعی صورت میاز طریق گفتمان صرفاً

ین توان یافت، بلکه امعنی نمی گونههیچبنابراین در زبان 
 نندهکمشخصدهند و ها هستند که زبان را شکل میگفتمان

برای روشن شدن بهتر موضوع از مثال سیل  معنا هستند.
 کنیم. ه میاستفادیورگنسن و لوئیز فیلیپس ناشی از طغیان 

شود افزایش سطح آب رودخانه که به سیل منجر می

مستقل از اندیشه و گفتار مردم است. هرکس فارغ از 

کند اگر در جای گوید یا چه فکر  میچه می کهاین

ی ماد ،نامناسبی باشد غرق خواهد شد. افزایش سطح آب

کنند معنایی به عی میمردم س کهاین محضبهاست. اما 

تر آن نسبت دهند دیگر داخل گفتمان خواهند شد. بیش

د، آورنبه شمار می« های طبیعیپدیده»افراد سیل را جزو 

اما لزوماً آن را به همین ترتیب توصیف نخواهند کرد. 

برخی به گفتمان هواشناسی متوسل خواهند شد، و 

ند. دهافزایش سطح آب را به باران شدید نسبت می

نینو ال سیل را بر اساس پدیدهدیگران  استممکن 

 اثر»توضیح دهند، یا آن را یکی از هزاران پیامد جهانی 

دیگر آن را نتیجه  ایعدهبه شمار بیاورند. « ایگلخانه

قلمداد خواهند کرد، یعنی « سوء مدیریت سیاسی»

 ینتأمبند و سفارش ساخت سیل دادن درناتوانی دولت 

نیز برخی احتماالً سیل را تجلی اراده  رانجامسهزینه آن. 

مردم یا  آلودگناهالهی و نشانه خشم او از شیوه زندگی 

بر اساس  خواهند دانست. زمان آخر رسیدن سرنشانه 

های گفتمان دیگرعبارتبههای مختلف یا دیدگاه

 یکتوان معنایی به افزایش سطح آب در متفاوت، می

مشخص نسبت داد. نکته مهم این است که هریک  زمان

اقدامات متفاوتی را ممکن و  ،های مختلفاز این گفتمان

آوردند، مانند ساختن سیل بند، مناسب به شمار می

اعتراضات سیاسی به دولت یا به  دهیسازمان

د، و گذارنجهانی اثر می زیستمحیطکه بر  هاییسیاست

، یبترتاینبهجهان.  الوقوعقریبیا آماده شدن برای پایان 

ها ها در چارچوب گفتماننسبت دادن معنا به پدیده

)یورگنسن و  شوندموجب برساختن و تغییر جهان می

 .(30-29 : 1389فیلیپس، 
تماعی های اجکاربستمثال باال، در بنابراین با توجه به 

د و نگیرهای متفاوت شکل میو نهادی متفاوت، گفتمان
تب در این مک ؛ زیراای اجتماعی استبرساخته بهمثابهمعنا 

های اجتماعی هرگز تام و تمام نیست و معنا در پدیده
وظیفه  .توانند برای همیشه تثبیت شوندنمی گاههیچمعانی 
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های اجتماعی تحلیل گفتمان نشان دادن همین کشمکش
 برای تثبیت معنا در تمامی سطوح اجتماعی است.

 
 انگفتم های مختلفرهیافتاصول مشترک تعاریف و 

ی نظری رهیافت مثابهبه  تحلیل گفتمان تعاریفشرح برای 
 از شده ارائه رهیافتدرک انواع  مندنیاز ،شناختیو روش
توان از گفتمان را می شده ارائه هایرهیافت. یمهستگفتمان 

 :تقسیم کرد دودستهبه 
 گفتماندر این رهیافت،  :محور شهیاند رهیافت الف(

از شیوه خاصی از صحبت کردن درباره جهان  عبارت است
یک ر اینجا گفتمان د .(Jorgensen، 1 :2002) و فهم آن

ی نگفتماتعاریف  .آیدمی به شمارنظام معنایی گسترده 
 گیرد.در این دسته قرار می موفالکال و 
گفتمان،  رهیافت، در این: متن محور رهیافت ب(

ها و که از منظر باورها، ارزش است رییا نوشتا گفتار
متجلی  هاشود که در آن گفتمانهایی دیده میمقوله

تنِ م نوعی ،گفتمان. بدین ترتیب (13: 1382 ،)میلزشوندمی
 . شودتعریف میگفتاری یا نوشتاری 

 ،، گفتمانشدهگفته تعاریفبنابراین با توجه به 
که  ،مختلفی است هایرهیافتای از رویکردها و مجموعه
بررسی قلمروهای متفاوت اجتماعی  برایتوان میاز آنها 

های گفتمانی با رویکردها و رهیافتاما این  استفاده کرد.
در چند اصل هستی شناختی و ، اختالفاتتمام تنوع و 

برخی از این  ، اشتراک نظر دارند.یشناختمعرفت
 ز:ا اندعبارت مشترکمفروضات 
باشد، ما می کنش بخشِنیتعآنچه مهم است و  -1

درک ما از واقعیت است و نه خودِ واقعیت؛ زیرا تا 

 .معنی استواقعیت ادراک نشود، وجودش برای ما بی

گیرد. زبان زبان صورت می واسطهبهادراک واقعیت  -2

گیرد. پس می شکلخود نیز در بسترهای گفتمانی 

 درک قابلپذیر و نی مشاهدهصرفاً از منظر گفتما واقعیت

 شاز پی یهاتیواقعرف صِ هزبان، بازتابانند -3 باشد.می

موجود نیست. ما با زبان بازنمودهایی از واقعیت را خلق 

گفتگو  -4 .کنیمکنیم و به ساخت واقعیت کمک میمی

گیری هر گفتمان ، از شروط مقدماتی شکلهم پرسهو 

و جریانی اجتماعی  هر گفتار و نوشتار، کنش -5 .است

جد وا حالنیدرعهست و کنش  هاست. یعنی به منزل

هم  هاگفتمان -6 د.باشسرشت و ماهیت اجتماعی می

دهند و هم تصوری که از فهم ما را از واقعیت شکل می

و نهایی نیستند؛ بلکه ها بسته گفتمان -7 .میدار خود

آنها با  باشند.میدر حال تغییر و تحول  ند و دائماباز

 هاگفتمان -8 .کنندتغییرات زمانی و مکانی، تغییر پیدا می

های اجتماعی، نقشی ند و نهادها و بافتامندبافت

 .کننده در تحول، حفظ و انتشار یک گفتمان دارندتعیین

 جهیدرنتهایی گفتمانی و علم و دانش، پدیده -9

: 1392)قجری و نظری،  ایدئولوژیکی ـ تاریخی هستند

43-44 .) 

تحلیل گفتمان صرفاً گفته، پیشمطابق مطالب 
 یمدل رندهیدربرگها نیست، بلکه در تحلیل یافته کردیروی

شناختی در خطوط راهنمای روش هدهندنظری و ارائه
بررسی موضوعاتی خاص است. به همین رو آن را هم 

اثر این امر آنجا نمایان  .اندنظریه و هم روش دانسته
ان گفتمبرای استفاده از تحلیل  پژوهشگرگردد که می
عنوان روش، ناگزیر است مفروضات فلسفی آن را نیز به

وضیح و سپس به ت هاابتدا به بررسی نظریه ادامه در بپذیرد.
در علم سیاست تحلیل گفتمان  یریبکارگی هاروش

  .پردازیممی
 

 وفمالکال و  تحلیل گفتمانفلسفي  نظریه (1

 ارتباط با آراء است که در از منظمیمجموعه  هانظریه
تر یقبه عبارتی دق است. افتهی انسجاممعین  اتیموضوع

ها نآ، به ترکیب عناصر پراکنده و تلفیق یپردازهینظردر 
در کلی هماهنگ عنایت وجود دارد )ساروخانی، 
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 موفنظریه الکال و در همین ارتباط . (881 :2، ج1375
ریشه در دو سنت نظری ساختگرایی مارکسیسمی و 

سوسوری دارد. مارکسیسم مبنای  یشناسزبانهمچنین 
آورد ی اجتماعی را برای این نظریه فرآهم میاندیشه

گرای سوسور نظریه معنایی مورد ساخت یشناسزبانو 
 موفدهد. الکال و نیاز این دیدگاه را در اختیار قرار می

ی پساساختارگرایی که ن یک نظریهها را درواین سنت
 ای ازشبکه مثابهبههای اجتماعی در آن تمامی عرصه

شود، فرآیندهایی که در درون آنها معنا ساخته می
 .(106: 1390منوچهری، )کندمیترکیب 

نایی ی معش از مبحث، ابتدا نظریهبخ بنابراین در این 
و سپس  دارد یشناسزبانکه ریشه در سنت  گفتمان

 که ریشه در سنت های سیاسی و اجتماعی این نظریهنبهج
 گیرد.مورد بررسی قرار می ساختارگرایی مارکسیستی دارد،

 

 : مفروضات فلسفیموفنظریه معنا الکال و  1-1
نت سریشه در  و مفهوم گفتمان موفالکال و نظریه معنایی 

ینان دو سور بنیاد نهاد گرایی که فردساخت یشناسزبان
 دنیای واقعوسور رابطه میان زبان و س نظراز . دارد

مصداقی در ول و دال، مدلدر آن که  استمثلثى  صورتبه
بر مبنای دهند. را شکل مى زاویه مثلثسه  ،خارججهان 

 رابطه دلبخواهی و، نشانه تنها متشکل از اندیشه سوسور
یان م بنیادی رابطههیچ دال و مدلول است و تصادفی میان 

. به بیانی وجود ندارد خارججهان  مصداقی درنشانه و 
ها و کلمات معنای خود را نه دیگر از نظر سوسور، نشانه

ه ای کارجاع به جهان خارج، بلکه از طریق رابطه واسطهبه
 دستبهکنند یکدیگر در درون نظام زبانی برقرار می بین
شطرنج در بازی سوسور  برای مثال، به بیان آورند.می

شناختی مهره یا نشانه در درون نظام نشانه ارزش هر
ارتباطی با شکل یا جنس مهره ندارد، بلکه هر  ،شطرنج
ارزش  ،های دیگر داردارتباطی که با مهره واسطهبهمهره 

اسب است  روازآنکند. مهره اسب کسب میمعنای خود را 
که فیل، رخ، سرباز و یا هر مهره دیگری نیست. به اعتقاد 

ی شناختشناختی مانند نظام نشانهنظام نشانه هر ،سوسور
دارند  ای سلبیشطرنج است که عناصر آن با یکدیگر رابطه

شود که آن نشانه هیچ فهمیده می روازآنو معنای نشانه 
 (.71 :1392، )سلطانی خودش نیستنشانه دیگری غیر از 

ها از طریق قرار دادن نظر سوسور، معنای نشانهبنابراین از 
ها که مجموعاً یک نظام را ای از نشانهآنها در درون شبکه

 ری ارتباط بینآید نه با برقرامی دستبهدهند، شکل می
 ،انینظام زبها. پس در اینجا و مصداق نشانه با جهان خارج

های و این تفاوتهای صوری است نظامی از تفاوت
 معنا و ،در درون نظاماست که به آنها  هانشانه بین صوریِ
نیز با پیروی از این نگرش،  موفو  الکال بخشد.میهویت 

ای برای معنادار شدن و ند که هر عمل و پدیدهبر آن شد
 زیچچیه؛ زیرا شدن باید گفتمانی باشد فهم قابل

دارای هویت نیست، بلکه هویتش را از  خودیخودبه
س کند. پاست کسب می گرفته قرارگفتمانی که در آن 

 شوند که در کنارمی فهم قابلها وقتی ها و پدیدهفعالیت
ای از عوامل دیگر در قالب گفتمانی خاص قرار مجموعه
 گیرند. 

از این نگرش  یریگبهره ضمن موفاما الکال و 
ا ب گرایانه به مخالفتدیدگاهی تقلیلبا در ادامه سوسوری، 

ه برخالف دیدگااند که ادعا کرده ،برخاسته نگرش سوسور
ها بدون که معتقد است معنا و هویت نشانه ساختارگرا

ها و آید، نشانهمی دستبهبرقراری ارتباط بین آنها 
 ایرای شخصیتی رابطهااجتماعی د -های سیاسیهویت

، معنای موفکه به اعتقاد الکال و  صورتنیبدتند. هس
توجه به  اجتماعی کلمات، گفتارها، اعمال و نهادها را با

 ؛ن فهمیدتواکه اینها خود بخشی از آن هستند می ی کلیبافت
ال ای که در حیعنی هر معنایی را تنها با توجه به عمل کلی

وقوع است و هر عملی را با توجه به گفتمان خاصی که 
بدین ترتیب، در  آن عمل در آن قرار دارد باید شناخت.
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بنیادینی وجود ندارد  زیچچیهدیگر  موفنگرش الکال و 
ها معنا و هویت ببخشد، بلکه هویت هر که به بقیه پدیده

درون یک نظام  هم باهای دیگری که چیز در شبکه هویت
 گردد. اند، کسب میگفتمان شکل گرفته ایِرابطه

 کهای گفتمان، دارای نظمی است حال این نظام رابطه
الب آن در ق کنار یکدیگر مفهومیبوقتی عناصر متفاوت و 

گیرند، با ابزارهای خاصی جوش داده و هویت قرار می
برای ربط دادن و جوش  موفکنند. الکال و نوینی کسب می

ای گفتمان، از مفاهیم ظام رابطهدادن عناصر در درون این ن
و  دال مرکزیبندی، مفصلکنند مانند: اساسی استفاده می

 . قلمرو گفتمانی ، واصرعن ها ووقته، انسداد، شناور
 
 : گفتمان تحلیل معنایی ی نظاماساس مفاهیم 1-2

 مفاهیماز از شمار زیادی تحلیل گفتمان  الگوی نظری
ط ای در ارتباهمچون شبکهکه است  تشکیل شدهاساسی 

هم آنها به ف منوط فتماننظریة گ فهم دقیق و گرندیکدی با
تواند بخش نظریة معنایی است. تعریف این مفاهیم می

جتماعی ا هگفتمان را تأمین کند و به فهم بخش نظری هنظری
در ادامه این مبحث الزم است ابتدا مفاهیم  آن یاری رساند.

فوق تعریف و سپس ارتباط آنها با همدیگر توضیح داده 
 شود.

 نگفتما هنظری در چارچوباین مفهوم  :یبندمفصل
در  یهاینشانهعناصر یا  گرفتنقرار  به معنی موفو  الکال

 ی در کنار هم قرارطور طبیعکنار یکدیگر است که به
موعة در مجعناصری  اینقرار گرفتن و از تلفیق  .شتندندا

رو، هویت یک ازاین .یابندهویتی تازه میعناصر جدید، 
میان  بندیای که از طریق عمل مفصلرابطه اثر برگفتمان، 

آید )هویت ارتباطی(، شکل عناصر گوناگون پدید می

                                                           
1. Nodal point 

مثال در گفتمان  طوربه (.46 :1383 )تاجیک، گیردمی
لیبرالیسم مفاهیمی چون آزادی، دموکراسی، آزادی فردی 

و هویت جدیدی کسب  یبندمفصل باهمگرایی و عقل
 کنند.می

 اصلیهسته  ،دال مرکزی: دال شناورو  1دال مرکزی
 مفاهیم در یک گفتمان کهیهنگاممنظومه گفتمانی است و 

وم شوند، حول یک مفهو معنای آنها تثبیت می یبندمفصل
کنند. اما دال شناور به حالتی شکل پیدا می ،یا دال مرکزی

های ی گفتمانکند که نشانه در میدان مبارزهداللت می
هری، )منوچمتفاوت برای تثبیت معنا شناور و معلق است

یت وال»دال گفت مثال، شاید بتوان  به عنوان .(108: 1390
 ابحسبه انقالب اسالمی ایراندال مرکزى گفتمان  ،«فقیه
کل نظام معنایى این گفتمان بر مفهوم این دال ید و آمی

 «نظارت»و « قانون»، «زادىآ»هایی مثل . اما دالاستوار است
 ؛هایی شناور هستنددر گفتمان انقالب اسالمی ایران دال

سر  راند و همواره ببا معانى مختلفى بکارگرفته شده زیرا
ف اختال، درصحنههای سیاسی در بین گفتمان مفهوم آنها

ا، ر« نظارت»نظر بوده است. براى نمونه، اصولگرایان دال 
مطابق نظام معنایى خود، که بر اساس مشروعیت بخشى از 

تعریف  «نظارت استصوابى» صورتبهباال به پایین است، 
 طلبان بر اساس مشروعیت بخشى ازکنند، ولى اصالحمى

نابراین ب دانند.مى« غیر استصوابى»را « نظارت»پایین به باال 
های مختلف در اینجا دال شناور است و گفتمان« نظارت»

خاص خودشان معنا  به شیوه کنند تا به آنهاتالش می
 (.1383)سلطانی، ببخشند

هایی هستند که نشانه ،عناصر :هاوقتهو  عناصر
و به همین دلیل هنوز معنایشان تثبیت  نشده یبندمفصل
 کهیهنگاماما و دارای معانی چندگانه هستند.  نگشته
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بندی و به هویت و عناصر در درون یک گفتمان مفصل
ها کنند تبدیل به وقتهمعانی موقت دست پیدا می

به عنوان مثال از دید الکال  .)Laclau, 1985: 105(شوندمی
در گفتمان غالب پزشکی غرب یک  «انسان دنب» موفو 

مبارزه بین گفتمان حین وقته است اما همین بدن در 
یک  دهتثبیت نش شمعنای ، چونپزشکی غربی و طب سنتی

 عنصر است.
 رتالشی است برای تبدیل عناص ،گفتمانیک  :1انسداد

ها از طریق تقلیل چندگانگی معنایی آنها به یک به وقته
در این  .(Jorgensen، 28 :2002)معنای کامالً تثبیت شده

شود و مانع میحالت نوعی انسداد در معنای نشانه حاصل 
شود. اما این انسداد دائمی از نوسانات معنایی آنها می

به  گاهانتقال از حالت عنصر به وقته هیچ درواقعنیست. 
 .(114: 1390)منوچهری، گیردشکل کامل صورت نمی

ها نزاع دائم برای گفتماندر میان  :2قلمرو گفتمانی
تثبیت یک معنا، دال و نشانه و تبدیل آن از عنصر به لحظه 

را که از اضافی و بالقوه معانی  موف و الکال وجود دارد.
بیرون از محیط گفتمانی قرار  و دراند گفتمان طرد شده

های بندیعنوان مواد خامی برای مفصلتوانند بهدارند و می
ند. دهقرار می گونگیگفتمان هدر حوزرا جدید به کار روند 

 هبنابراین، سرریز معانی یک دال یا نشانه به حوز
با هدف ایجاد یکدستی معنایی در یک  گونگیگفتمان

  .)Laclau, 1985: 111(شودگفتمان انجام می
اصطالحات را به یکدیگر مرتبط  وانیم همهتاکنون می

از  ایمجموعه ،گفتمان موفکنیم. بر اساس نظریه الکال و 
که بر سر معنای آنها در بین است شناور  یهادال

 هاگفتمانهای رقیب مجادله وجود دارد، بنابراین گفتمان
ل عم لهیوسبههای شناور را تالش دارند این عناصر یا دال

و آنها  بندیحول یک یا چند دال مرکزی، مفصل انسداد،
های الدبندی عمل مفصلدر اینجا . را به وقته تبدیل کنند

که  شودباعث میمرکزی که متشکل از چندین وقته است، 
                                                           

1. Colosure 

های خاصی ها و موقعیتها معانی، هویتها و سوژهبه دال
تخصیص داده شود. این تخصیص هویت و معانی خاص، 

شود. های موجود میسایر معانی و هویتطرد باعث 
شوند ی میاین معانی طرد شده وارد قلمرو گفتمان جهیدرنت
 قالب یبندمفصلزمانی به که به دارد وجود امکان این و 

ای که بیان به شیوهها همیشه بنابراین گفتمان تبدیل شوند.
ست کنند و دشد معانی را در ارتباط با یکدیگر تعریف می

به بازتولید و تثبیت معانی مورد نیاز خود برای بقا و مبارزه 
 زنند.ها میبا دیگر گفتمان

 

 : مفاهیم اساسی نظام معنایی گفتمان1شکل شماره 

 
 

 : مفروضات فلسفیموفنظریه اجتماع الکال و   1-3
پس از مرتب ساختن نظریه معنایی خود، در  موفالکال و 

تی، مارکسیس شدهینیبازبادامه سعی دارند با کمک نظریه 
 ژهیوهبای گفتمانی برای تثبیت کل امور اجتماعی نظریه

الکال و موف، معنا،  در این مبحث امور سیاسی فراهم کنند.
که  بدین گونه ؛دنکنترکیب مى هم باسیاست و اجتماع را 

 ادغامپس س ی ومارکسیست شدهینیبازبنظریه  کمک ابتدا با
هاى تشکیل معنا و مباحثى که در خصوص شیوهآن با 

اند نظریه گفتمانى به ، سعى کردهبیان شد مفهوم گفتمان

2. Field of Discursivity 

اساسی مفاهیم
نظام معنایی 

انگفتمتحلیل

مفصل 
بندی

دال 
مرکزی 

های دال
شناور

عناصر و 
وقته ها

انسداد

قلمرو 
گفتمانی
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امور  هژیوبهدست دهند که براى تبیین کل امور اجتماعى و 
 .داشته باشد ییکارآسیاسى 

مدل زیربنا/  اجتماع خود، نظریهدر  موفالکال و 
روبنای مارکسیسم را مورد بازبینی و با یکدیگر ترکیب 

که وجود ندارد عینی  یکنند قواعدکنند و ادعا میمی
 هاآنبندی کند. در نظر های خاص تقسیمجامعه را به گروه

 یمخلوق فرآیندهای سیاسی و گفتمان ،های موجودگروه
هوم  یک مف موفهستند. در اینجا سیاست در نظریه الکال و 

ای محدود نیست، بلکه مفهومی گسترده است و به شیوه
سازیم و دیگر واقعیت را می یدائم طوربهکه ما اشاره دارد 

سیاست را  موفالکال و  ،درواقعکنیم. ها را طرد میشیوه
 کنندمیتعریف خاصی  جامعه به شیوه یدهسازمانبه معنی 

 .(1379)تاجیک، کند های دیگر را طرد میکه شیوه
کنند جامعه ناممکن ادعا می آنهامبنا  همچنین بر همین

یک  عنوانبهوجود ندارد و یا به عبارتی جامعه است و 
نجا در ای ؛ زیراشودهستی عینی هرگز کامل یا تکمیل نمی

 جاآن از جایگزین ساختارهای جامعه شده و ،مفهوم گفتمان
 رتصوبهعدم قطعیت هستند و  در یک حوزهها گفتمان که

 39-38 :2002)زنندنسبی و موقتی دست به تثبیت معنا می

،Jorgensen)،  همیشه امکان تحلیل رفتن یک گفتمان
  هایی وجود دارد.بندیتوسط مفصل

مستمر جامعه را  طوربه، موفو  به نظر الکال کلدر 
 مثابهبهکنیم که جامعه عمل می یاگونهبهکنیم و تولید می

اما این کلیت یک هستی خیالی باقی  ،یک کلیت وجود دارد
برای مثال اگر یک  (.61: 1392)قجری و نظری، ماندمی

وید، گسیاستمدار از حزب کارگر در رقابت انتخاباتی می
دهیم و یک را برای کشور انجام می کارهاما بهترین 

زند، هم همین حرف را می کارمحافظهسیاستمدار 
 ,Laclau)تصور متفاوتی از کشور دارند آنها ادیزاحتمالبه

برای  موفاجتماع الکال و  نظریه نتیجه،در .(287 :1993
ر شدن یک گفتمان ابزا بیان چگونگی تکوین و هژمونیک

مناسبی است. در ادامه ابتدا به بررسی چگونگی تکوین 

 گفتمان در نزد شدنگفتمان و سپس به نحوه هژمونیک 
 پردازیم.می موفالکال و 

 

  فموچگونگی تکوین گفتمان از دیدگاه الکال و  1-4
ها، اساساً در ضدیت و تفاوت با گفتمان نظری الگوی

ر یابی یک گفتمان، صرفاً دگیرند. هویتیکدیگر شکل می
 پذیر است. هویت تمامیهای دیگر امکانتعارض با گفتمان

 رونیازااست. « غیر»ها منوط و مشروط به وجود گفتمان
. کنندسازی میغیریتها، همواره در برابر خود گفتمان
ت غیری»فهم نظریه گفتمان بدون فهم مفاهیم  بنابراین
آن ناممکن است. به همین  دهندهشکلو عوامل « سازی

برای بیان چگونگی تکوین یک گفتمان  موفعلت الکال و 
 ورزند.می دیتأکبر عنصر غیریت سازی 

 سازی یعنیدر نظریه گفتمان غیریت سازی:غیریت
مبارزه بر سر خلق معنا، چراکه نزاع و تقابل در جامعه، 

های نیروی پیش راننده آن است و هر گفتمانی با گفتمان
ه گونکند واقعیت را آندیگر در حال نزاع است و سعی می

سازی غیریت درواقع .کندخواهد تعریف که خود می
( 1نظریه گفتمان اهمیت دارد: اجتماعی از سه جهت برای 

سازانه که همواره شامل تولید دشمن ای غیریتخلق رابطه
مرزهای سیاسی  سیتأساست، برای « دیگری»یا یک 

سازانه و ( تشکیل روابط غیریت2اهمیت بسزایی دارد. 
تثبیت مرزهای سیاسی برای تثبیت جزئی هویت 

 است. تیاهم باهای گفتمانی و عامالن اجتماعی، تشکل
بی برای نشان دادن وسازی مثال خ( آزمودن غیریت3

 .(94: 1392)سلطانی،  محتمل و مشروط بودن هویت است
های اجتماعی برای سازیغیریتکه ذکر شد  طورهمان

و به همین  نظریه گفتمان دارای اهمیت زیادی هستند
کرده و برای توضیح  دیتأکبر آن  موفمنظور الکال و 

های هم زنجیره»خود از مفاهیم چون  مبسوط آن در نظریه
« جا شدگی از»و « خصومت ضدیت یا»، «ارزی و تفاوت
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 پردازیم:کنند، که در ادامه به شرح آنها میاستفاده می
 

 :1های هم ارزی و تفاوتزنجیره
های موجود در ارزی، تفاوتها از طریق زنجیره همگفتمان

نوعی وحدت و انسجام برند و بهمیان عناصر را از بین می
های کنند. در این معنا، عناصر خصلتها کمک میمیان آن

دهند و در معنایی متفاوت و معناهای رقیب را از دست می
ارزی شوند. منطق همکند، منحل میکه گفتمان ایجاد می

 :1388، زاده)حسینیاستسازی فضای سیاسی منطق ساده
تمام افراد  ،ر واکنش به نژادپرستى سفیدپوستاند مثالً .(34
تبار و چه آسیایى و چه آفریقایى در  چه هندى یدسف یرغ

 یهاتفاوتو  گیرندیمارزى گفتمان سیاه قرار  زنجیره هم
 .ودشیمیگر به وادی فراموشی سپرده ها با یکدآناصلى 

تواند به حذف کامل ارزی نمیگاه هماما درواقع هیچ 
، منطق تفاوت به خصلت در مقابلها بینجامد. این تفاوت

کوشد از طریق تأکید بر تکثر در جامعه اشاره دارد و می
ارزی را درهم بریزد و نوع جدیدی از ها زنجیره همتفاوت
ارزی شرط بندی ایجاد کند. بنابراین، منطق هممفصل

بندی نو است؛ چراکه درنتیجه این وجودی هر صورت
ها کاهش دال بندی میانفرایند تمایزات از طریق مفصل

، همهینبااکند. یابد و آنان را در برابر غیرمنسجم میمی
روند و راه برای طور کامل از بین نمیگاه بهها هیچتفاوت

سازی همواره باز است. برای مثال، در تکثر و غیریت
های مخالف شاه اعم از انقالب اسالمی ایران همه گروه

و غیره در زنجیره گرا اسالمی، لیبرال، مارکسیست، ملی
های ارزی گفتمان انقالب اسالمی قرار گرفتند و تفاوتهم

ها فراموش شد. اما بعد از انقالب همین بنیادین میان آن
م های متخاصها در طی فرایند منطق تفاوت، گفتمانگروه

 (.102 :1390)مقدمی،آوردندرا پدید 
 

                                                           
1- Chain of equivalence and difference 

 :2ضدیت یا خصومت
خصومت در نظریه الکال و موف به امکانی و موقتی بودن 

ها اشاره دارد. ها و گفتمانو تصادفی بودن نهایی پدیده
کند و آن خصومت همواره وجود یک گفتمان را تهدید می

ر بها دهد، پس همه گفتمانرا در معرض فروپاشی قرار می
گاه خصلتی امکانی و موقتی دارند و هیچمبنای خصومت، 

شوند. از سوی دیگر، این تضاد همیشه خصلتی بیت نمیتث
 هاهویت ؛ زیراتواند سازنده هم باشدویرانگر ندارد و می

ثابت نیستند و تنها در ارتباط با دیگری و ضدیتی جوهری 
د بنابراین، وجو .یابندیم، هویت کنندیمکه با آن برقرار 

به هویت گفتمان است و هم  بخشیانسجامغیر، هم مایه 
رو، هویت کند. ازاینآن را از رقبای دیگر متمایز می

شکل ها، از تقابل میان درون و برون گفتمان
 (.104-103 :1390مقدمی، )دگیرمی
 

 :3ازجا شدگی
دلیل وجود  به هاگفتمانو  هاهویتکه ذکر شد  طورهمان

از جا . در این میان اندمتزلزل خصومت و وابستگى به غیر
ایی ها شروع به واگرافتد که گفتماناتفاق می شدگی زمانی

حوادثى هستند که  هاشدگی جا از قرارازاین کنند.می
حاصل رشد خصومت و ظهور غیریت و تکثر در 

توسط یک  توانندنمیها حوادثى هستند که آن. اندجامعه
 کوشندمینظم گفتمانى موجود نمادپردازى شوند، و لذا 

از جا شدگی، تمایل به فروپاشى پس را متالشى کنند.  آن
نظم و به هم ریختن گفتمان موجود دارد و جامعه را به 

خصلت  هاگفتمانواگرایی اما . کندمیبحران هدایت 
ها احساس شوند تا سوژهموجب میدیگری نیز دارند و 
ها تالش در چنین شرایطی سوژهو  بحران هویت نمایند

بندی و تعیین هویت با نمایند تا از طریق مفصلمی
ها و معانی اجتماعی خود را بدیل، هویت هایگفتمان

2- antagonism  

3- dislocation 
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 هادر گفتمان ها. بنابراین ازجا شدگیبازسازی نمایند
موجود را  هایهویت سویکتأثیرى دوسویه دارند: از 

 هایهویتاز سوى دیگر مبنایى هستند که  کنندمیتهدید 
: 1390)منوچهری، گیرندمینها شکل آ اساس برجدید 

114-116). 
 : چگونگی تکوین گفتمان2شکل شماره 

 
 عوامل هژمونیک شدن گفتمان 1-5

 ایالعادهاز اهمیت فوق که موفهای الکال و یکی از تالش
کوشش برای تبیین چگونگی فروپاشی و  ،برخوردار است

مفهوم هژمونی در نگاه ها است. هژمونیک شدن گفتمان
متفاوت از گرامشی است که برای  کامالًاین دو اندیشمند 

 ودب. گرامشی معتقد کاربرداولین بار واژه هژمونی را به 
طبقات اقناع برای  حاکم ههژمونی ناشی از قدرت طبق

ی معنا موفالکال و اما . است منافعشاندر راستای  ،محکوم
دند برند و معتقرا به کار میاز هژمونی  تریگستردهبسیار 

 . وجود دارد آندر سرتاسر و  دهیتندرهمهژمونی با جامعه 

زمانى حاصل در گفتمان از نظر الکال و موف هژمونى 
ت تثبیشود که دال خاصى به مدلولش نزدیک شود و مى

اجماع بر سر معناى آن نشانه  جهیدرنتمعنا صورت گیرد و 

 واسطهبهرا  هاگفتمانموفقیت  بدین ترتیب .حاصل شود
براى تثبیت نسبى معنا در بافتى مشخص و  تشانیقابل

این مفهوم ناظر به این است که در . توان سنجیدمحدود مى
ساحت سیاست و اجتماع چه کسی برتر است. 

سلط های م، کدام نیروی سیاسی درباره شکلگریدعبارتبه
 استوکر،)مارش و گرفترفتاری در جامعه تصمیم خواهد 

افکار عمومی معنایی را برای یک دال  . اگر(209: 1384
هرچند موقت بپذیرند، در آن صورت آن دال هژمونیک 

هژمونیک  یبه معناهای دیگر شود. هژمونیک شدن دالمی
شود. ویت آن میپشدن کل نظام معنایی و نهایتاً گفتمان و ه

ز ا ترین کار ویژه هژمونی است.ها مهمتثبیت موقت هویت
 زور و یجابهدیگر کارکردهای هژمونی جایگزینی سلطه 

عادی و طبیعی جلوه دادن قدرت و مطابق حقیقت نشان 
 (.104-103 :1390 )مقدمی،استدادن آن با واقع 

ساز گفتمان در نظر الکال در ارتباط با عوامل هژمونیک
توان چهار عامل را یافت که در هژمونیک شدن ، میموفو 

هستند. این چهار عامل  مؤثریک گفتمان یا زوال آن 
« ردط»، «اعتبار و دسترسی»، «عامالن سیاسی»از:  اندعبارت

 پردازیم:، که در ادامه به شرح آنها می«یسازبرجسته»و 
در تحلیل گفتمان، نقش عامالن  عامالن سیاسی:

سیاسی در دستیابی به هژمونی توسط یک گفتمان در 
ای است. به نظر الکال و تحلیل گفتمان دارای اهمیت ویژه

ی های اساسآنها به ایفای نقش ها و غلبهظهور گفتمان موف
برخی از کنشگران سیاسی که به رهبری نزاع سیاسی 

 و هاگفتمانکه لت بدین ع پردازند، بستگی دارد.می
 ودن آنهابتصادفى این و  شوندینمتثبیت  گاهچیهساختارها 
به همواره نوعى تزلزل و بحران در آنها شود سبب می

 به عبارتیسیاسى باشیم.  عامالنشاهد ظهور  و آیدوجود 
و  شودیممسلط دچار ضعف زمانى که یک گفتمان 

به عامالن اجتماعى هویت اعطا کند، امکان ظهور  تواندینم
ا ب توانندیمو این عامالن  گرددیمسیاسى فراهم  عامالن

، سبب دید حول یک دال مرکزیجبندی ایجاد یک فصل

غیریت سازی

تأسیس مرزهای سیاسی•

تثبیت هویت تشکل های گفتمانی و عامالن اجتماعی•

نشان دادن محتمل و مشروط بودن هویت •

زنجیره های هم 
ارزی و تفاوت

گفتمان استوحدت و انسجامنشان دهنده زنجیره هم ارزی، •

خصلت تکثر در جامعه اشاره دارد  به ،تفاوت•

ضدیت یا
خصومت

دارداشارهگفتمان هاوپدیده هانهاییبودنتصادفیوبودنموقتیبه•

از جا شدگی

جامعهدرموجودهویتوگفتمانریختنهمبهونظمفروپاشىدهندهنشان•

جامعهدرجدیدهایهویتتشکیلدهندهنشان•
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بنابراین دستیابی به هژمونی در مبارزات هژمونی آن شوند. 
ها، نتیجه دستاورد عامالن سیاسی در زمان سیاسی گفتمان

 ها است.ها و معناهویتبحران 

این دو مفهوم را برای  موفو  الکال :اعتبار و دسترسی
و نشان  برندمیزان موفقیت یک گفتمان به کار میتوضیح 

 ها نسبتها، بعضی گفتمانچگونه در طول بحراندهند می
 .وندشبه دیگران با استقبال و موفقیت بیشتری روبرو می

ویژگی در دسترس بودن با نیازی که به معنا بخشی به 
. در این شرایط شودیمشناور وجود دارد تعریف  یهادال

 ألخبه ابهام و  هادالکه بتوانند با جذب این  ییهاگفتمان
ر دسترس عامالن اجتماعی دو معنایی موجود پایان بخشند 

ان هژمونیک شدن انها فراهم امک دهندقرار 
 (.110: 1390)منوچهری، شودیم

برای عملیاتی کردن مفهوم فوق، مثال  موفو  الکال
ان در . بحرزنندآلمان دهه بیست قرن بیستم را میتاریخی 

آلمان بسیار شدید بود و تأثیرات مخربى بر همه  1920دهه 
طبقه متوسط بر جاى  خصوصبهطبقات اجتماعى 

ی عمومى و بحران فراگیر یقراریبگذاشت، و لذا یک 
وجود آورد. در این شرایط گفتمان ناسیونال سوسیالیسم  ه ب

یک پاسخ ممکن به بحران ظهور کرد، و اصول و  عنوانبه
 ألخمبنایى براى فهم و توجیه موقعیت موجود ارائه نمود و 

معنایی موجود را پر کرد. به نظر الکال این گفتمان چیزى 
بحران ظهور کند. گفتمان نازیسم   دل نبود که ضرورتاً از

به این دلیل موفق شد که تنها گفتمانى بود که در آن شرایط 
به مشکالتى که طبقه متوسط با آن روبرو بود پاسخی 

، و اصولى را براى تبیین و فهم کردیممناسب عرضه 
 ، این گفتماندرواقع. دادیمارائه  شرایط آشفته اجتماعی 
. بنابراین کردیممعرفى  ینظمیبنظمى را در شرایط 

پیروزى این گفتمان محصول قابلیت دسترسى آن است، 
یعنى در دسترس بودن در زمینه و موقعیتى که هیچ گفتمان 

جایگزین واقعى هژمونیک نشان  عنوانبهدیگرى خود را 
  .)Laclau, 1990: 66(نداده بود

البته پذیرش یک گفتمان شرط دیگرى نیز دارد و آن 
ا است. یعنى اصول پیشنهادى گفتمان نباید ب قابلیت اعتبار

اصول اساسى آن گروه اجتماعى ناسازگار باشد. هرچه 
ن باشد اصول اساسى آ قرارتریبو  تریبحرانسازمان گروه 

بیشتر پراکنده و شکسته شده است. بنابراین اگر اصولى 
باشد که گروه را منسجم و متمایز سازد،  ماندهیبرجا
ی، )منوچهرندیدرآستیز  با آنها از در توانندینم هامانگفت

1390 :111.) 
یکی دیگر از عواملی که در  :یسازبرجستهطرد و 

ها اهمیت اساسی دارد و در هژمونیک شدن و زوال گفتمان
نظریه الکالو و موفه به آن اشاره شده است، طرد و برجسته 

این دو مفهوم با مفهوم تخاصم و باشد. درواقع سازی می
سازی ارتباط دارد. در منازعات گفتمانی هر گفتمان غیریت

با برجسته کردن نقاط قوت خود و نقاط ضعف رقیب و با 
به حاشیه راندن نقاط ضعف خود و نقاط قوت رقیب، 

اف به اطر یافتنیدست ناای از قدرت هاله دنیدرکشسعی 
ای برای ، شیوهیران هیحاشسازی و خود است. برجسته

حفظ و استمرار قدرت و دوام هژمونیک گفتمان 
 (.104 :1390)مقدمی، است
 

 : عوامل هژمونیک شدن گفتمان3شکل شماره 

 

عوامل  
هژمونیک 

شدن 
گفتمان

عامالن 
سیاسی

اعتبار

طرددسترسی

برجسته

 سازی
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 تحلیل گفتمان کاربست روش (2

داد.  توضیحیابتدا الزم است در ارتباط با چیستی روش 
که برای  اعمالیروش عبارت است از مجموعه  درواقع

 برده ربکاو اشتباه لغزش  از دوربه پدیدهاشناخت حقیقت 
: دشویم، روش به سه چیز اطالق ترقیدق طوربه. شودیم

که انسان را به کشف مجهوالت و  ییهاراهمجموعه یک( 
مجموعه قواعدی که دو( ، کندیمحل مشکالت هدایت 

 سه( ، وروندیمهنگام بررسی و پژوهش واقعیات به کار 
مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را در این مسیر از 

ساروخانی، ) دینمایممجهوالت به معلومات راهبری 
 .(489، 1، ج1375

ه ک تروشی اسروش،  عنوانبهنیز گفتمان  تحلیل
 در سامان محققان علوم اجتماعی توانایی این را دارد تا به

 دورازبهها برای شناخت پدیده خود یهاپژوهشبه دادن 
در این راستا برای انجام تحقیقات به  رساند.یاری لغزش 

 ورتصبهباید اعمالی را  موفروش تحلیل گفتمان الکال و 
 موفبرداریم که در ادامه به شرح روش الکال و  گامبهگام
 پردازیم.می
 

الگوهای  :موفروش تحلیل گفتمان الکال و 
 یشناختروش

نیاز به انجام دو  موفتحلیل گفتمان الکال و  روش در
به چندین گام و مرحله مجزا  هرکدامکه  میدار مرحله

 دازیم:پرشوند که در ادامه به شرح مبسوط آن میتقسیم می
 

 هام معنایی گفتمان و گفتمانااول: توصیف نظ گام
های موجود بر اساس اسناد و در این مرحله گفتمان

مدارک، شناسایی و سپس دست به توصیف نظام معنایی 
ای نظام معنایی هر گفتمان متشکل از مجموعهزنیم. آنها می
هایی است که گفتمان دیگر از آن غافل بوده و بدان از دال

نفس سعی در طرح  توجه نشان نداده است و گفتمان تازه

ن های گفتماکاستی ارائهکشف و  منظوربهرش آنها و پرو
  (.107: 1390)مقدمی، کندقوت خود میحاکم و نقاط 
 موفمان الکال و در بحث نظریه گفت آنچهبر اساس 

ا ت معنایی گفتمان آموختیم، محقق باید برای توصیف نظام
های : گفتمانهای زیر را مشخص کندگزاره خد امکان

 کدام غیر مسلط موجود در تحقیقهای مسلط و گفتمان
کزی و دال شناور هر گفتمان چیست؟ هستند؟ دال مر

و چگونه در اطراف  اندستیچها و عناصر هر گفتمان وقته
چه عناصری به قلمرو شوند؟ بندی میدال مرکزی مفصل
و چه عناصری از طریق انسداد  شوندگفتمانی طرد می

با توجه به منطق ؟ کندهایی جدید خلق میمعنایی سوژه
هم ارزی و تفاوت، هر سوژه دارای چه هویتی است و 

زم الالبته الزم به ذکر است که  شود؟چگونه تعریف می
ها به همان ترتیبی که بیان شد نیست به همه این پرسش

کارگیری این ابزارها، به جواب بدهیم، بلکه انتخاب و به
 پرسش تحقیق و گستردگی دامنة آن بستگی دارد.

یف توصبه  اقداماین مبحث شدن  ترروشنمثال و برای 
اصالحات و اصولگرا در  هاینظام معنایی گفتمانمختصر 

به  .کنیممی قدرت، گفتمان و زبانبر اساس کتاب ایران 
جمهوری اسالمی ایران برخی فضای استعاری  دهیعق

مان و اصولگرا است. گفت طلباصالحمشتمل بر دو گفتمان 
ه ت بخشی از پایین ببه دنبال نوعی مشروعی طلباصالح

ی که بر اساس آن مردم واسطه باال در جامعه است
 بر همین. مشروعیت یافتن حاکم از سوی خداوند هستند

هایی چون دالاست و  «مردم»مرکزی آنها  اساس دال
جامعه مدنی، قانون، آزادی، توسعه سیاسی که هرکدام 

، در اطراف دال مرکزی ای هستنددارای مفهوم جداگانه
شوند و سعی در بیان یک مفهوم جذب و به وقته تبدیل می

یعنی مشروعیت از پایین به باال را دارند. همچنین برای 
ها، گفتمان اصالحات دست به قرائت این وقته یبندمفصل

بر شورا و دموکراسی مشورتی  دیتأکجدیدی از اسالم )که 
دینی،  یشینواندداشت( زد و با استفاده از همین 
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 های اطراف دال مرکزی خود را شکل داد.وقته یبندمفصل
ست ا یاگونهبه« والیت»از  گراهااصولدر مقابل تعبیر 

که نقش مردم تنها کشف مصداق والیت و ضرورت 
ا گراطاعت است. بنابراین دال مرکزی در گفتمان اصول

به  هباشد و در اداماست که حافظ اسالم اصیل می «والیت»
عدالت،  ،هاروحانیت، ارزشهایی همچون فراخور آن دال

اند و سعی در بیان جذب دال مرکزی شدهتهاجم فرهنگی، 
این دارند که مردم نقش مشروعیت بخشی ندارند. در ادامه 

های اطراف دال این وقته یبندمفصلبرای این گفتمان 
از یمرکزی دست به قرائتی از اندیشه اسالم اصیل زدند که ن

همچنین در طول زمان بین این دو گفتمان  به حفاظت دارد.
ی، فقرزدای ای همچون:تثبیت نشده و شناورهای رقیب دال

 دارند...، در قلمرو گفتمانی وجود  رسانیعدالت، و خدمت
که گاهی متناسب با شرایط جامعه جذب دال مرکزی 

 (.157-151: 1392)سلطانی، شوندمی
 

 دوم( بررسی نظریه اجتماع گفتمانی  گام
 نهها چگوها به واقعیتگفتمان در این حوزه باید بفهمیم

 هان اجتماعی درنتیجة همین فراینددهند و جمعنا می
یدا پتغییر چگونه شکل، برساخته شده، شکل گرفته و 

 موفو  الکال گفتمان نظریة اجتماعی . برای بررسی ندنکمی
 روشی باید چند گام اساسی برداشت: صورتبه

 هامانسازی میان گفتشناسایی فضای تخاصم و فرایند غیریتاول( 
در چارچوب این نظریه، اولین قدم براى تحلیل سیاسى 

 باهماقل دو گفتمان متخاصم است که شناسایى حد
 ها هموارهاند. گفتمانکرده برقراراى غیریت سازانه رابطه

کنند و نظام معنایى خود هویت پیدا مى« دشمن» واسطهبه
کنند. وجود گفتمانى که مطلقاً را بر اساس آن تنظیم مى

اى حاکم باشد بر اساس این نظریه بر جامعه تنهاییبه
 توان سیر تحول یک گفتماننیست و هرگز نمى پذیرامکان

 آن را در مقابل کهآنمگر  دکریا نظام معنایى آن را بررسى 

دشمن قرار داد. در حقیقت، براى بررسى ساختار نظام یک 
ى در مقابل ساختار نظام معنایباید معنایى یک گفتمان آن را 

 هاىگفتمان رقیبش قرار داد و نقاط درگیرى و تفاوت
گیرى معنایى را پیدا کرد؛ براى مثال بررسى چگونگى شکل

در ایران تنها  1370در دهه  طلباصالحو تحول گفتمان 
 ذیرپامکانگرا قرار دادن آن در مقابله با گفتمان اصول با

ط کشد و توساست، زیرا آنچه این گفتمان را به چالش مى
ت گرا است. هویشود گفتمان اصولآن به چالش طلبیده مى
ان گرایبه وجود اصول طلباصالحو نظام معنایى گفتمان 

 .(161: 1383 )سلطانی،بستگى داشته است و بالعکس
 هاتعیین زمان و مکان گفتمان دوم(

هاى متخاصم، باید مقطع زمانى با شناسایى گفتمان زمانهم
هاى مورد نظر را نیز تعیین کرد. و موقعیت مکانى گفتمان

ها در زمان و مکان وجود دارند و براى بررسى آنها گفتمان
حتماً باید محدوده زمانى و موقعیت جغرافیایى آنها را مد 

توان به تحوالت گفتمان اسالم ؛ براى مثال مىنظر قرار داد
ا هاى رقیب در افغانستان یسیاسى و تقابل آن با گفتمان

 .(132: 1390)منوچهری، اشاره کرد خاورمیانهایران یا 
 ردچه مقطع زمانى در  کهاینبسته به ها را درواقع گفتمان

 به دو ،بخواهیم تحلیل کنیم ،هاگفتمانبا دیگر  شمناسبات
 :کرد بررسیتوان می شکل
در تاریخی  هتوان در یک دورها را میگفتمان (1 

 یرشب ،سنجید. این بررسی هامناسبات با دیگر گفتمان
زمانی برای شناسایی  هک دوراست تاریخی از ی

مطرح و نحوة تعامالتی که بین آنها رخ داده  هایگفتمان
باید نکات چندى را مد نظر داشت در اینجا است. 
ه دهند کشکل مى ایگونهبهها نظام معنایى خود را گفتمان

بتوانند با نظام معنایى متغیر گفتمان رقیب مقابله کنند؛ 
باید دید نظام معنایى گفتمان حاکم و گفتمان  روازاین

رقیب در ابتدا و انتهاى دوره زمانى مورد نظر چه تغییراتى 
 ایى الزم است. براى نشان دادن این تغییرات معناندداشته

هاى متخاصم در چند مقطع زمانى گفتمان بندیمفصل
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 (.162: 1383 )سلطانی،مقایسه گرددمشخص شود و با هم 
و تحوالت درونی یک گفتمان از زمان  سیر تغییرات (2
 آن گفتمان )همراه باگیری تا اوج حاکمیت و افول شکل

( بررسی هاى رقیبنظر داشتن تعامالت آن با گفتمان
 .شودکه اصطالحاً تبارشناسی گفتمان نامیده می شود،می
 

 به یابیدستو  منازعات معنایىگام سوم( بررسی 
 تحوالت اجتماعى

ه بیان ک طورهمانها، براى بررسى تغییر و تحول در گفتمان
ت و هاى متخاصم پرداخشد، ابتدا باید به شناسایى گفتمان

هاى شده در این گفتمان یبندمفصلهاى سپس دال
تاریخى متفاوت شناسایى و با هم  یهادورهمتخاصم را در 
توان به بررسى تاریخى مى ترتیبینابهمقایسه کرد؛ 

، هدف از درواقعاجتماعى پرداخت. -تحوالت سیاسى
تحلیل گفتمانى، روایت صرف رویدادهاى تاریخى نیست، 
بلکه باید این رویدادهاى تاریخى و تحوالت اجتماعى را 

: 1390)منوچهری،  بررسى کرددر سایه تحوالت معنایى 
در یک اجتماع، محصول تحوالت رخ داده  ؛ زیرا(132

 بقا و برجسته کردن برایها منازعات معنایی میان گفتمان
ام در گ ست. بنابراینرانی رقیب اخود و طرد و به حاشیه

که )نظام معنایی یک یا چند گفتمان توان با بررسی میسوم 
چرایی  به ،(... استمعنایی و دال مرکزی وهای دالشامل 

تحوالت سیاسی ـ اجتماعی در درون یک جامعه و داد رخ
 . یافت دستنظام اجتماعی 

بسیارى از رویدادهاى اجتماعى ایران  ،عنوان مثالبه 
میان  حاصل منازعات معنایى ،1384تا  1376هاى در سال
بوده است.  طلباصالح و گرااصولهاى گفتمان

های مطرح در طیف نظام معنایی و دالکه  صورتبدین
 شودشناخته می «نظارت استصوابی»و  «والیت»گرا اصول

اقدام  حوالت اجتماعی همچونو بر همین اساس برخی ت
آنها در تعطیل کردن بعضى مطبوعات، رد صالحیت برخى 

اى هاز نامزدهاى انتخاباتى و توقیف برخى از شخصیت
همین نظام معنایى صورت گرفته  در سایه طلباصالح

 ،«آزادی»و  «ونقان»، «مردم» ندهایی ماندال ،در مقابلت. اس
 با قابلتدر که  ،استاصالحات نظام معنایى حاکم بر ذهن 

گراها قرار گرفت و سبب رخدادهای اجتماعی اصول
شد،  هاى دانشجویىخیابانى و جنبشهاى شورشهمچون 

، و «قانون»، «مردم»هایى مانند در تفسیر آنها از دالکه 
 (.165: 1383 )سلطانی، داردریشه « آزادى»

 
تحلیل گام چهارم( بررسی و شناخت معنا و متن در 

 گفتمان
اى همسیر نامطمئن و لغزند ،تحلیل معنایى بدون تحلیل متن

ود. شمى گریلتحلاست که باعث افزایش ضریب خطاى 
براى نشان دادن منازعات معنایى میان  به همین منظور

ها ها ضرورتاً باید به متونى مانند مطبوعات، کتابگفتمان
نهایى تحلیل  ، هدفدرواقع. کردها مراجعه و سخنرانى

هاى زبانى است تا نشان داده شود که متن، توصیف ساخت
تحت تأثیرات ایدئولوژیک  هاساختچگونه این 

هاى کالن اجتماعى هستند و بدان طریق به بازتولید ساخت
تصنعى  طوربهتحلیل متون نباید » ینبنابراپردازند. آنها مى

، )سلطانی «ودانى و نهادى جدا شاز تحلیل کردارهاى گفتم
1383 :167-166.) 

که در آن سربازان رخدادی براى اشاره به به عنوان مثال 
که  ایروزنامه ،اندکشتهاسرائیلى سه کودک فلسطینى را 

ه کند کرا انتخاب مى ایگزینه ،کنداین واقعه را بیان مى
 مونهن عنوانبه داراى تأثیرات ایدئولوژیک مد نظر او باشد.

کودکان  کشتن ،کهاینبا توجه به  ،یک روزنامه صهیونیستى
 کنندسعی می در سراسر جهان عمل قبیح و مذمومى است

د که فاعالن آن یعنی کودکان واقعه را طوری گزارش کن
یات در یک عمل» کند:د و این تیتر را انتخاب مینپنهان بمان

ى هاسانهاما ر «تروریستى، سه کودک فلسطینى کشته شدند
سربازان اسرائیلى سه »گزینه  احتماالًکشورهاى اسالمى 
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ا نشان تکنند را انتخاب می« شهید کردندکودک فلسطینى را 
مل مذموم را انجام داده است. دهند چه کسى این ع

به آن نگرش دو دیدگاه  ،هاهمچنین با کمی دقت به واژه
 دهندهنشانها واژه چراکه ،شویممتوجه میبهتر را پدیده 
هاى ما به آن پدیده یا رویداد است؛ براى نمونه در نگرش

 و «کشته شدن»از واژه  صهیونیستیمثال باال، رسانه 
المى اس هایرسانهاستفاده کرد، ولى «عملیات تروریستى»

را انتخاب  «شهید شدن» ، واژهبراى ارجاع به همان پدیده
ک ی واژگان وساختار درونى با بررسى بنابراین  .کنندمی
تن مایدئولوژیک آن  و معانی هاگیرىتوان به جهتمى ،متن

 (.167: 1383 )سلطانی،دپى بر
 

 متن، معنا، و کردارهاى اجتماعىگام پنجم( کشف ارتباط 
 سازی گفتمانو غیریت یسازبرجستهدر طرد و 

که پیش از این گفته شد، تحلیل گفتمانى در  طورهمان
چارچوب نظریه گفتمان الکال و موف تحلیل منازعات 

هاى متخاصم است. این منازعات معنایى میان گفتمان
هاى مختلفى در اجتماع نمود پیدا معنایى در صورت

که همه کردارهاى اجتماعى افراد و  ایگونهبهکنند مى
. کردارهاى اجتماعى را گیرندبرمیهاى سیاسى را در گروه

زبان یا عدم آن به دو دسته  کارگیریبهتوان از جهت مى
تقسیم کرد: کردارهاى گفتمانى زبانى و کردارهاى گفتمانى 
غیرزبانى. تولید گفتار و نوشتار به هر شکلى، از جمله 

هاى صوتى و سخنرانى، مقاله، متون مطبوعاتى، برنامه
و غیره، جزء کردارهاى  وگوگفتتصویرى، مصاحبه، 

ها گفتمانى زبانى هستند، و کردارهاى دیگرى مانند تحریم
هاى مالى، رأى دادن و رأى ندادن، حبس، و حمایت

 طوربههاى خیابانى و ضرب و جرح که توقیف، جنبش
زبان ارتباط ندارند جزء اعمال  بکارگیریمستقیم با 

رهاى گفتمانى غیرزبانى هستند. نگاهى گذرا به کردا
 دهد که آنها داراى یکگفتمانى زبانى و غیرزبانى نشان مى

ویژگى مهم مشترک هستند؛ هر دو در پى برجسته ساختن 
هستند. در « دیگرى»و به حاشیه راندن یا حذف « خودى»

رانى سازوکار مشترک سازى و حاشیهحقیقت برجسته
هاى سیاسى گفتمانحاکم بر کلیه کردارها و رفتارهاى 

سازى و برجسته ؛ زیرا(133: 1390وچهری، )مناست
 یریگشکلسازی و درنتیجه سبب ایجاد غیرترانى حاشیه

   شود.ها میهویت گفتمان
اى براى سازى و حاشیه رانى شیوهبرجسته درواقع

حفظ و استمرار قدرت است. بدین طریق، قدرت هم به 
و  ابزارهاى انضباط یریبکارگپردازد و هم با تولید معنا مى

سازد. به کمک انقیاد دشمن و غیر را حذف و طرد مى
همین سازوکار است که قدرتِ پسِ یک گفتمان با 

ها اقدام به تولید اجماع و تعریف تأثیرگذارى بر ذهن سوژه
مدلول خاصى  درواقعکند و هاى خاص مىها به شیوهنشانه

ا هژمونیک چسباند و آن ررا به دال مرکزى گفتمانى مى
کند با ساختارشکنى دال مرکزى سعى مى زمانهمکند و مى

 اشگفتمان رقیب، مدلولش را از دالش جدا کرده و هژمونى
ا تولید رانى بسازى و حاشیهرا بشکند. در حقیقت، برجسته

چهره قدرت را طبیعى و بدیهى جلوه داده و آن را  ،اجماع
 .(731: 1383)سلطانی،دکنمىاز نظرها پنهان 
متونى که در بخش قبل مورد بررسى قرار  ،برای مثال

د که دننشان داجزو کردار گفتمان زبانی بودند و گرفتند 
گیرد و ، بخشى مورد تأکید قرار مىایدئولوژیدر هر دو 

شود؛ براى مثال بخش دیگرى به حاشیه رانده مى
های صهیونیستی عمل تروریستی را برجسته و روزنامه

های کردند و روزنامهکشته شدن کودکان را طرد می
 ، کشته شدن کودکان و شهادت را برجسته ومسلمانان

کنند. با این نوع معنا دهی به اعمال انتحاری را طرد می
همواره در پى برجسته کردارهای اجتماعی، این دو گفتمان 

شکل دادن به  یجهدرنتو « دیگرى»و طرد  «خودى»ساختن 
این  واسطهبهیک هویت اسالمی یا صهیونیست 

 هستند.سازی غیریت
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نها هاى سیاسى نیز تکردارهاى گفتمانى غیرزبانى گروه
گیرند: تقویت به دو هدف صورت مىهمچون مورد قبلی 

 و تضعیف، طرد و به« خودى»و برجسته ساختن گفتمان 
توان ؛ براى نمونه مى«دیگرى»حاشیه راندن گفتمان 

 لبانطاصالحگرایان و کردارهاى گفتمانى غیرزبانى اصول
را ذکر کرد. وقتى گفتمان  1376-1382هاى در طى سال

ید و پرطراوت گرا با هجوم نظام معنایى جداصول
مواجه  ان که باعث جذب وسیع افکار عمومىطلباصالح

اى از کردارهاى در کنار کردارهاى زبانى، به مجموعه ،شد
غیرزبانى نیز دست زدند. توقیف برخى مطبوعات و رد 
صالحیت نامزدهاى انتخاباتى و غیره جزء کردارهاى 

 نگرا است. در مقابل ایگفتمانى غیرزبانى گفتمان اصول
 یزارافنرمنیز تنها به کردارهاى  طلباصالحاعمال، گفتمان 

و  مجوز به نشریات جدید درپییپزبانى اکتفا نکرد. ارائه 
 ازجملههاى خیابانى و دانشجویى انداختن جنبش به راه

بوده  طلباناصالح یافزارسختکردارهاى غیرزبانى و 
 .(171: 1383)سلطانی، تاس

هاى کردار، مثال نیز گفته شد درکه  طورهمانبنابراین 
و  دارند هم ابارتباط تنگاتنگى گفتمانى زبانى و غیرزبانى، 

هر دسته از این اعمال همواره در پى برجسته ساختن 
این عمل سبب  ؛ زیرادهستن« دیگرى»و حذف « خودى»

ر دها گفتمان هویت یریگشکلسازی و درنتیجه غیریت
 .شودمییا دشمن  غیر برابر یک

 

 گیرینتیجه

ی کامل است که هرکدام از تحلیل گفتمان یک مجموعه
، ها نیستهای آن فقط یک روش برای تحلیل دادهرهیافت

، نظری و یک شناختیروش ، فلسفی،بلکه یک کل
ی کامل است. این مجموعه متشکل است از، مجموعه

راجع به نقش زبان در ساخت اجتماع « مفروضات فلسفی»

که خطوط راهنمای « های نظریالگو»و جهان، و 
 وای چگونگی بررسی یک قلمرو تحقیقی شناسی برروش

الگوی »و همچنین  های خاص تحلیلتکنیک
 که مبتنی بر ابعاد نظری تحلیل گفتمان است« شناختیروش

و مقوالت تحلیلی گفتمان جهت تجزیه و تحلیل متون و 
  ها مستخرج از بعد نظری آن است.داده

د سعى ش پژوهشدر این گفته شد،  آنچهمتناسب با 
ظریه ن روضات فلسفیاز نگاهى کوتاه به بعضى از مفبعد 

اى مرحلهندو چ گامبهگامروشى ، موفگفتمان الکال و 
که . دهیمارائه شناختی الگوهای نظری و روشبراى 

 خالصه آن بدین شکل است:
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