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تحلیل گفتمان به مثابه یک روش تحقیق در علوم انسانی

علی حاتمی، سمیرا جبارنژاد             

چکیده

انسان ها زبان را به منظورهای مختلفی چون انتقال و کسب اطالعات، بیان احساسات و مواردی از این قبیل به کار می برند. از طرفی دیگر انسان ها 
به کمک تجربه های شخصی خود از محیط بیرون و گفتار دیگران برداشت ها و تعابیری حاصل می کنند که گاه با واقعیت تطابق دارد و گاه فاصله ای در 
این بین موجود است و همین عدم تطابق برخی تعابیر با واقعیت ها انگیزه ای شد تا نظری هر چند گذرا به این جنبه بررسی زبان یعنی "تحلیل گفتمان" 
افکنده شود. تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به "سخن کاوی"، "تحلیل کالم" و "تحلیل گفتار" نیز ترجمه شده است، یک گرایش بین رشته ای است 
که از اواسط دهه  1960 تا اواسط دهه1970 در پی تغییرات گسترده علمی ـ معرفتی در رشته هایی چون انسان شناسی، قوم نگاری، جامعه شناسی خرد، 
روان شناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی بیان، زبان شناسی و سایر رشته های علومِ اجتماعی و انسانی عالقه مند به مطالعات نظام مند ساختار، کارکرد 
و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده است. در این مقاله با رویکردی نظری سعی شده است تحلیل گفتمان و ابعاد آن بعنوان یک روش تحقیق در 

علومِ انسانی نشان داده شود.

واژگان کلیدی :

 علوم انسانی، تحلیل گفتمان، روش تحقیق، علوم اجتماعی، دانشگاه.
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مقدمه

انسان ها زبان را به منظورهای مختلفی چون انتقال و کسب اطالعات، بیان احساسات و مواردی از این قبیل به کار می برند. از طرف دیگر انسان ها به 
کمک تجربه های شخصی خود از محیط بیرون و گفتار دیگران برداشت ها و تعابیری حاصل می کنند که گاه با واقعیت تطابق دارد و گاه فاصله ای در این 

بین موجود است و همین عدم تطابق برخی تعابیر با واقعیت ها باعث می شود که از گفتگو بین دو یا چند نفر تعبیر دیگری استنباط شود.

وقتی شخصی قطعه ای از زبان را می خواند یا می شنود نه تنها تالش می کند معنای واژه ها را بفهمد، بلکه درصدد است که مقاصد نویسنده یا سخنگو 
را نیز استنباط کند. پاره ای از جمله ها یا قطعه ای از گفتارها را از نظر معنا نمی توان فهمید، مگر اینکه انسان بداند چه کسی صحبت می کند، دربارٔه چه 

چیزی یا چه کسی حرف می زند، چه زمانی و در چه مکانی مطلب را بیان کرده است.

گفتمان ها نه تنها مربوط به چیزهایی است که می توانند گفته شوند یا درباره شان فکر شود، بلکه درباره این نیز هست که چه کسی، در چه زمانی، و با 
چه آمریتی می تواند صحبت کند. گفتمان ها مجسم کننده معنا و ارتباطات اجتماعی است. فوکو اشاره می کند که تکیه وی بر گفتمان به گونه ای مستقل 
از زبان و اندیشه، بدین معنا نیست که در مقابل سلطه آن نمی توانیم کاری بکنیم. گفتمان ها اعمالی هستند که به طور نظام مند موضوعاتی را شکل می دهند 
که خود سخن می گویند... گفتمان ها درباره موضوعات صحبت نکرده و هویت موضوعات را تعیین نمی کنند، آنها سازنده موضوعات بوده و در فرآیند این 

سازندگی مداخله خود را پنهان می دارند ) به نقل از تاجیک، 1377: 15 (.

تحلیل گفتمان، روشی نوین برای پژوهش در متن های ارتباطی است که برای شناخت پیام و معنی به کار رفته در پیام های ارتباطی کاربرد یافته است. 
این روش در آغاز تا حد زیادی وامدار زبان شناسی بوده است.

در این مقاله سعی شده است از طریق مباحث زبان شناسی و جامعه شناسی جنبه هایی از زبان" این مهم ترین وسیله ارتباط آدمیان" تا حدی معرفی 
شود. برای درک بهتر تحلیل گفتمان و جایگاه آن در علوم انسانی با توجه به اینکه همیشه یک رابطه نزدیک و گمراه کننده بین تحلیل محتوا و تحلیل 
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گفتمان بوده است ابتدا به بررسی سیر تاریخی تحلیل محتوا می پردازیم.

بررسی سیر تاریخی تحلیل محتوا

ورود کامپیوتر به عرصه تحقیقات در دهه 1960 توجه به نشانه شناسی و ارتباطات غیرکالمی و قاطعیت بررسی های زبان شناختی، پدیده های عمده ای 
هستند که بر رشد و توسعه تحلیل محتوا تاثیر عمیقی گذاشت. همراه با گسترش فناوری های ارتباطی و همچنین تحول نظریه های"تاثیر پذیری مخاطب" 
و اهمیت دادن به انتخاب گر بودن او، فنون تحقیق و تحلیل محتوا نیز رو به توسعه نهاد. در بررسی های تاریخی تحلیل محتوا، پنج فن گوناگون قابل 

شناسایی است که عبارت اند از :

1. تحلیل مقوله ای2. تحلیل سنجش3. تحلیل بیان 4. تحلیل نحوه ی بیان 5. تحلیل گفتمان.

در تشریح فن "تحلیل مقوله ای" می توان گفت که این نوع از تحلیل هر چند قدیمی ترین نوع تحلیل به شمار می رود، از نظر کاربرد، بیشترین میزان 
استفاده را دارد. "تحلیل مقوله ای بر پایه عملیات برش متن در واحدهای مشخص و سپس طبقه بندی این واحدها در مقوله قرار دارد که برحسب مشابهت 

طبقه بندی شده اند.

در "تحلیل سنجش" اساس بر این است که زبان به طور مستقیم بیانگر و معرف شخصی است که از آن استفاده می کند. به همین دلیل به مفهوم 
زبانی که همین فن تحلیلی بر پایه آن استوار است"زبان نمایشی" گفته می شود. تحلیل سنجشی که به نظر اوزگود از فنون پر زحمت و دشوار به شمار 
می رود، طی چهار مرحله صورت می گیرد : ابتدا ترکیب های بیانی سنجش شناسایی می شوند. در مرحله دوم، موضوعات شناسایی و جداسازی می شوند. 
در مرحله سوم، جمالت بیانی تنظیم و رمز گذاری می شوند. در آخرین مرحله، رمزگذار با جهت دادن مثبت یا منفی به رابطه کالمی، شدت این جهت را 

روی یک طیف هفت قسمتی مشخص می کند.
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"تحلیل بیان" را که روی عناصر و ساختارهای صوری بیان انجام می شود دون روگ عرضه کرد. هرچند این فن هنوز به حد کمال خود نزدیک نشده 
است، اما به دلیل کاربرد وسیع و ساده آن مورد توجه قرار گرفت. تحلیل بیان ساختارهای صوری دستوری "تحلیل نحوی"، طرز قرار گرفتن اجزای نطق 

"تحلیل منطقی" و فراموشی ها و اشکال های نطقی "تحلیل عناصر صوتی غیر نوعی" را بررسی می کند.

لورنس باردن در مورد تحلیل نحوه بیان اعتقاد دارد که در تحلیل نحوه بیان، شاخص های به کار رفته، معناشناختی نبوده اند، بلکه از نوع شاخص های 
صوری هستند. با این وصف چون هدف، گذر سطحی دیگر از محتوا از طریق شکل محتوا و به طور مستقیم است، تحلیل نحوه بیان در حیطه تحلیل محتوا 

قرار می گیرد) کیا، 1381 :86 (.

دلبستگی به روش تحلیل محتوا به تدریج نوعی نگرش کّمی را بر اندیشه محققان ارتباطی در جوامع حاکم کرده است. اما در جهان پس از انتشار آثار 
زلیک هریس در اواخر دهه 50 و به خصوص فان دایک در اوایل دهه 70 تحلیل گفتمان بعنوان شیوه ای مقبول و مشهور در مطالعات ارتباطی و تحلیل 
پیام های رسانه ای مطرح شده است. شناخت و درک عمیق از معناهای نهفته در متون ارتباطی، مستلزم استفاده از روش های تحلیل کیفی در این عرصه 
است. گربنر گفته است توجه اصلی مطالعه در مورد ارتباط بر تولید، سازمان، ترکیب بندی، ساختار، توزیع، تحول تاریخی و عملکرد سیستم های پیام در 

جامعه است.

تاریخچه تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به "سخن کاوی"، "تحلیل کالم" و"تحلیل گفتار" نیز ترجمه شده است، یک گرایش بین رشته ای است که از اواسط 
دهه  1960 تا اواسط دهه 1970 در پی تغییرات گسترده علمی معرفتی در رشته هایی چون انسان شناسی، قوم نگاری، جامعه شناسی خرد، روان شناسی 
ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی بیان، زبان شناسی و سایر رشته های علوم اجتماعی و انسانی عالقه مند به مطالعات نظام مند ساختار و کارکرد و فرآیند 
تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده است. از این گرایش، به دلیل بین رشته ای بودن خیلی زود بعنوان یکی از روش های کیفی در حوزه های مختلف علوم 
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سیاسی، علومِ اجتماعی، ارتباطات و زبان شناسی انتقادی استقبال شد.

اصطالح "تحلیل گفتمان" نخستین بار در سال 1952 در مقاله ای از زبان شناس معروف انگلیسی زلیک هریس به کار رفته است. زلیک هریس در این 
مقاله دیدی صورت گرایانه از جمله به دست داد و تحلیل گفتمان را صرفاً نگاهی صورت گرایانه ) و ساختارگرایانه ( به جمله و متن برشمرد. بعد از هریس، 

بسیاری از زبان شناسان تحلیل گفتمان را نقطه مقابل تحلیل متن دانسته اند.

به اعتقاد این عده تحلیل گفتمان شامل تحلیل ساختار زبان گفتاری ـ مانند گفتگوها، مصاحبه ها و سخنرانی ها و تحلیل متن شامل تحلیل ساختار 
زبان نوشتاری ـ مانند مقاله ها، داستان ها، گزارش ها و غیره است. دیری نگذشت که بعضی از زبان شناسان این مفهوم را در معناهای متفاوتی به کار بردند. 
دسته اخیر معتقد بودند که تحلیل گفتمان بیشتر به کارکرد یا ساختار جمله و کشف و توصیف روابط آن می پردازد. به عبارت دیگر تحلیل گفتمان نزد 
این عده عبارت بود از شناخت رابطه جمله ها با یکدیگر و نگریستن به کل آن چیزی که نتیجه این روابط است. مطابق این تعریف، تحلیل گفتمان برخالف 
تحلیل های سنتی زبان شناسانه، دیگر صرفاً با عناصر نحوی و لغوی تشکیل دهنده جمله بعنوان عمده ترین مبنای تشریح معنا، یعنی زمینه متن سر و کار 
ندارد، بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن، یعنی بافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره سر و کار دارد. بنابراین، تحلیل گفتمان "چگونگی تبلور و 
شکل گیری معنا و پیام واحدهای زبانی را در ارتباط عوامل درون زبانی )زمینه متن( واحدهای زبانی، محیط بالفصل زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی ( 

و عوامل برون زبانی )زمینه اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی( بررسی می کند" ) فرکالف،1379: 8 (.

تعاریف تحلیل گفتمان

در مورد تحلیل گفتمان تعاریف گوناگونی وجود دارد که در ذیل چند تعریف از صاحب نظران این زمینه آورده شده است :

یول و براون در کتاب تحلیل انتقادی گفتمان، تحلیل گفتمان را این چنین تعریف کرده اند : تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل زبان در کاربرد است، در 
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این صورت نمی تواند منحصر به توصیف صورت های زبانی مستقل از اهداف و کارکردهایی باشد که این صورت ها برای پرداختن به آنها در امور انسانی به 
وجود آمده اند ) فرکالف،1379: 9 (.

همچنین شیفرین و استابز چنین گفته اند : تحلیل گفتمان می کوشد تا نظام و آرایش فراجمله ای عناصر زبانی را مورد مطالعه قرار بدهد و بنابراین 
واحدهای زبانی نظیر تبادالت مکالمه ای یا متون نوشتاری را مورد بررسی قرار بدهد) همان (.

فان دایک نیز در پاسخ به این سوال که گفتمان دقیقاً به چه معنایی است؟ اظهار می دارد که "کاش می توانستم آنچه را که دربارٔه گفتمان می دانم، 
به شکلی فشرده در تعریفی ساده بگنجانم". او ادامه می دهد که متاسفانه مفهوم گفتمان نیز مانند مفاهیمی چون زبان، ارتباط، تعامل، جامعه و فرهنگ 

مفهومی اساساً مبهم است) میرفخرایی،1383: 7 (.

لورنس باردن مولف کتاب تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان را پروژه ای نابالغ می داند که جنبه نظری پرمدعایی دارد ) کیا، 1381: 87 (.

مک میلن نیز در مقاله ای با عنوان الفبای تحلیل گفتمان می گوید :

تحلیل گفتمان یک اصطالح برای مطالعه قسمت اعظم زبان است. به طورکلی شامل تنوع رویکردها و دیدگاه های مختلف با روش های گوناگون زیادی 
از روش ها و تئوری ها برای بررسی زبان و کاربرد زبان در زمینه های اجتماعی است  است و در جایی دیگر اضافه می کند تحلیل گفتمان مجموعه ای 

.) 1 :2006 ,Macmillan (

استاب نیز سه ویژگی برای توصیف تحلیل گفتمان بیان می کند که عبارت اند از :

1. بعنوان امری که درباره کاربرد زبان فراتر از حدود بیان یک جمله است.

2. امری درباره روابط درونی بین زبان و جامعه است.
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.) 1: 1983 Stubbs ( 3. امری که درباره عامل مؤثر یا ویژگی های گفتاری ارتباطات روزمره است

او در ادامه می گوید اصطالح تحلیل گفتمان بسیار مهم است. من از این اصطالح عمدتاً برای اشاره به تحلیل زبان شناختی که درباره گفتار یا کالم 
نوشتاری رخ می دهد استفاده می کنم. تقریباً این اصطالح به مطالعه ساختار زبان فراتر از جمله مربوط می شود. بنابراین، مطالعه واحدهای زبانی بزرگ تر، 

.) 2006, Slembrouck ( نظیر گفتمان محاوره ای یا متون نوشتاری است

شیفرین نیز با تکیه بر گستره متنی، تحلیل گفتمان را چنین تعریف می کند :

تحلیل گفتمان می کوشد تا نظام و آرایش متنی عناصر زبانی را مطالعه کند. بنابراین، واحدهای زبانی نظیر مکالمات یا متون نوشتاری را بررسی می کند. 
براین اساس تحلیل گفتمان با کاربرد زبان در زمینه های اجتماعی به ویژه با تعامالت یا مکالمات میان گویندگان سر و کار دارد ) فرکالف، 1379: 9 (.

گفتمان به تالزم گفته با کارکرد اجتماعی یا معنایی آن تعبیر شده است. از این رو تحلیل گفتمان عبارت است از تعبیه ساز و کار مناسب و اعمال 
آن در کشف و تبیین ارتباط گفته ) یا متن ( کارکردهای فکری اجتماعی. در عمل تحلیل گفتمان درصدد کشف و تبیین ارتباط بین ساختار دیدگاه های 

فکری اجتماعی و ساختارهای گفتمانی است ) یارمحمدی و خسروی نیک، 1382: 173 (.

تحلیل گفتمان به مثابه یک روش کیفی در علوم انسانی

از ابتدای قرن بیستم تحلیل محتوا بعنوان یک روش کّمی در کار پژوهشگران جا باز کرد. اولین کسی که تاریخ تحلیل محتوا را واقعا روشن می کند 
"هارولد السول" است. او تقریباً ازسال 1915 تحلیل هایی از مطبوعات و تبلیغات به عمل می آورد. در سال 1927 فنون تبلیغات در دنیای جنگ منتشر 

می شود ) باردن، 1374: 10 (.

در تعریف تحلیل محتوا، تعریف برنارد برلسون هنوز هم با گذشت سال ها، مورد استناد پژوهشگران است. او می گوید : تحلیل محتوا یک شیوه تحقیقی 
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است که برای تشریح عینی، منظم و کّمی محتوای آشکار پیام های ارتباطی به کار می رود ) بدیعی، 1380: 7 (.

تاکید برلسون بر کّمی بودن تحلیل محتوا در تعریف کاپالن نیز مشاهده می شود :

.) 230 :1943 ,Kaplan ( روش تحلیل محتوا، معناشناسی آماری مباحث سیاسی است

در روش تحلیل محتوا آماری بودن روش، حکایت از کّمی بودن آن دارد. در مقابل، روش تحلیل گفتمان یک روش کیفی است که از اصالح روش های 
اولیه تحلیل رسانه ها حاصل شده است. وان دایک چهار جزء متمایز رویکرد به گفتمان را این گونه برمی شمارد :

اول، تحلیل گفتمان یک پیام رسانه ای را بعنوان یک گفتمان تمام عیار مستقل بررسی می کند. تحلیل محتوا در پژوهش ارتباطات جمعی معموالً برای 
یافتن روابط ) یا همبستگی ها ( میان این و یا آن ویژگی اغلب محتوا و گاهی سبک پیام ها و ویژگی های فرستنده/سخنگو یا خوانندگان انجام می گیرد. 
گفتمان رسانه ای بعنوان شکلی از عمل اجتماعی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و آشکار کردن ساختارهای ذاتی در همه سطوح تحصیل، هدفی 
معقول محسوب می شود. دوم اینکه، هدف تحلیل گفتمان عمدتاً تشریح داده های کیفی است و نه داده های کّمی. البته معیارهای کّمی را می توان به 
خوبی بر تحلیلی، آشکار از نوع عمدتاً بیشتر کیفی بنیان نهاد. سوم اینکه، درحالی که تحلیل محتوا عمدتاً )بیشتر( بر مبنای داده های مشاهده شدنی و 
محاسبه پذیری چون واژه ها، عبارات، جمله ها و یا ویژگی های سبک شناختی مبتنی است، تحلیل گفتمان سوالی روشن کردن ساختارهای سطحی برحسب 
گرامر نوین به ساختارهای معناشناختی شالوده ای هم توجه دارد و فرض ها، ارتباط ها، داللت ها و راهبردها را هم روشن می سازد. اینها معموالً در گفتمان 
در حالت پوشیده باقی می مانند. تحلیل گفتمان در قالب نظریه های تجربی، تالش می کند قوانین یا اصول شالوده ای این ساختارها، تولید و درک پیام 

رسانه ای را بیابد ) وان دایک، 1378: 1 (.

همان گونه که مالحظه شد، وان دیک برخالِف برلسون و کاپآلنکه تحلیل محتوا را روشی کّمی می دانند به کیفی بودن روش تحلیل گفتمان اعتقاد دارد. 
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بنابراین، تحلیل گفتمان به مثابه یک روش کیفی در مطالعات علوم انسانی به کار گرفته شود. زیرا در تحلیل گفتمان به جای شمارش و مقادیر آماری با 
معناشناسی کاربردی متن سر و کار داریم.

پیش فرض ها و انگارهای تحلیل گفتمان

پیش فرض ها و مفروضات تحلیل گفتمان که از برآیند قواعد تحلیل متن، هرمنوتیک، نشانه شناسی، مکتب انتقادی، مکتب واسازی، روانکاوی مدرن و 
دیدگاه فوکو در دیرینه شناسی و تبارشناسی شکل گرفته، عبارت است از :

1. انسان های مختلف، به متن یا گفتار واحد متفاوت نگاه می کنند. یعنی انسان های مختلف از متن واحد، برداشت یکسان و واحدی ندارند. دالی متفاوت 
می تواند برای اشاره به مدلولی ظاهراً یکسان استفاده شود.

2. خواندن ) برداشت و تفسیر از متن ( همیشه نادرست خواندن ) برداشت نادرست از متن ( است.

3. متن را بایستی بعنوان کل معنادار نگریست و این معنا لزوماً در خود متن نیست.

4. هیچ متن خنثی یا بی طرفی وجود ندارد، متن ها بار ایدئولوژیک دارند.

5. حقیقت همیشه در خطر است. در هر گفتمانی حقیقت نهفته است اما هیچ گفتمانی دارای تمامی حقیقت نیست.

6. نحو متن نیز معنادار است، چون نحو دارای معانی اجتماعی و ایدئولوژیک است و این معانی در جای خود به عواملی که دال ها را می سازند نظیر : 
رمزها، بافت ها، مشارکت ها و تاریخ مختلف وابسته اند.

7. معنا همان قدر که از متن ناشی می شود، از بافت یا زمینه اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیر می پذیرد. معنا و پیام یک متن در بین نوشته های آن متن 
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قرار دارد.

8. هر متنی در زمینه ها و موقعیت خاصی تولید می شود. از این رو رنگ خالق خود را همیشه به خود دارد.

9. هر متنی به یک منبع قدرت یا اقتدار ) نه لزوماً سیاسی ( مرتبط است.

10. گفتمان سطوح و ابعاد متعدد دارد؛ یعنی نه یک سطح گفتمانی وجود دارد و نه یک نوع گفتمان ) فرکالف،1379 (.

مهم ترین اهداف تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان یک فن و روش جدید در مطالعه متون، رسانه ها و فرهنگ هاست. در این روش محقق برآن است که رابطه بین مولف، متن و خواننده 
را نشان دهد و مشخص کند چه زمینه ها و عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... در تولید گفتمان تاثیر دارند. در این روش تحلیلگر از بافت متن ) شکل 
و ساختار ( فراتر می رود و وارد بافت موقعیتی متن ) شرایط و ابعاد ایدئولوژیک ( می شود و به تحلیل آن می پردازد. در واقع روش تحلیل گفتمان سعی 

می کند که نشان دهنده معانی نهفته در ذهن مولف باشد.

اما با توجه به پیش فرض های که قبالً به آنها اشاره شد، مهم ترین اهداف تحلیل گفتمان عبارت است از :

1. نشان دادن رابطه بین نویسنده، متن و خواننده.

2. روشن ساختن ساختار عمیق و پیچیده تولید متن یعنی "جریان تولید گفتمان".

3. نشان دادن تاثیر بافت متن ) واحدهای زبانی، محیط بالفصل مربوطه و کل نظام زبانی ( و بافت موقعیتی ) عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، 
تاریخی و شناختی ( برگفتمان.
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4. نشان دادن موقعیت و زمینه های خاص تولید کننده گفتمان) زمینه تولید گفتمان (.

5. نشان دادن بی ثباتی معنا؛ یعنی معنا همیشه در حال تغییر است، هرگز کامل نیست و هیچ وقت به طور کامل درک نمی شود.

6. آشکار ساختن رابطه بین متن و ایدئولوژی. تحلیل گفتمان از بدو پیدایش همواره درصدد بوده است تا نشان دهد که هیچ متن یا گفتار و نوشتاری 
بی طرف نیست، بلکه به موقعیتی خاص وابسته است. این امر ممکن است کامالً ناآگاهانه و غیرعامدانه باشد.

7. هدف عمده تحلیل گفتمان این است که فن و روش جدیدی را در مطالعه متون، رسانه ها، فرهنگ ها، علوم، سیاست، اجتماع و... به دست دهد. 
مبادی فکری این روش همان پیش فرض های پسامدرن هستند. ) بلیک رید و ادوین هارولدس،1378 (.

موارد استفاده از تحلیل گفتمان

سهم تحلیل گفتمان پست مدرن، به کارگیری افکار انتقادی به خوبی گفتمان های دیگر در موقعیت های اجتماعی و سیاست های پنهان ) یا آشکار ( 
درون جامعه است، که بر جامعه مسلط هستند ) تفسیر جهان، نظام های اعتقادی و... (.

تحلیل گفتمان می تواند در مورد هر زمینه ای و یا در مورد هر مشکل و یا موقعیتی به کار گرفته شود. چون تحلیل گفتمان اساساً یک خوانش تفسیری 
و ساختاری است، پس از هیچ رهنمود ویژه ای پیروی نمی کند ) در واقع یک راهنمایی دقیق و خاصی برای این روش وجود ندارد (.

به همان اندازه که هر شخصی می تواند از نظریات ژاک دریدا، میشل فوکو، ژولیا کریستوا و یا فدریک جیمسون استفاده کند، می تواند از نظریات 
متفکران پست مدرن و انتقادی نیز استفاده کند.

هدف تحلیل گفتمان معطوف به جمع آوری جواب های دقیقی نیست، فقط این روش به ما کمک می کند که افق های دید شخصی مان را گسترش دهیم. 
به همان اندازه که می توانیم به افق های دید دیگران دست بیابیم، می توانیم برنامه کار و هیجانات ناشناخته و نارسایی های خودمان را بهتر بشناسیم. به 
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عبارت دقیق تر تحلیل گفتمان آنچه در پشت اعمال وجود دارد را روشن می کند.

برای مثال تحلیل گفتمان نظریه های علوم انسانی را به کار می برد و در برابر اعتبار و درستی روش تحقیق ) کّمی یا کیفی ( بحث نمی کند و بیان یا 
ارزش خاصی را نشان نمی دهد. تحلیل گفتمان بر وجود پیام متن ها و قرارگرفتن آنها درون یک زمینه اجتماعی و یا تاریخی تاکید می کند. هدف تحلیل 

گفتمان روشن کردن هیجانات و سیاست هایی است که شامل بحث برای یا علیه یک روش تحقیق خاص، قضیه یا ارزش است.

روایی و پایایی در تحلیل گفتمان

گفتمان یا تحلیل انتقادی همیشه یک مساله تفسیری بوده است. در این روش با داده هایی که در طول تحلیل گفتمان جمع آوری شده است، مشکلی 
نداریم. پس روایی و پایایی یک تحقیق و یافته های آن وابسته به بحث های منطقی است که وجود دارد. حتی بهترین بحث های ساخت یافته سوژه ای برای 

ساختارشکنی مطالب می شود. اعتبار تحلیل گفتمان به کیفیت قدرت نطق و بیان وابسته است.

مزایا و معایب تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان و تفکر انتقادی برای هر موقعیت و هر موضوعی کاربردی است. نگرش تازه که با تحلیل گفتمان فراهم شده است راه را برای رشد 
شخصی و ابتکار در سطح باال باز می کند. تحلیل گفتمان معتبر می تواند منجر به تغییرات زیادی در آداب و رسوم، نهادها، حرفه ها و یا جامعه بعنوان یک 
کل شود. بنابراین، تحلیل گفتمان نمی تواند جواب دقیقی فراهم کند. تحلیل گفتمان علم سختی نیست. اما دانش و نگرشی مبتنی بر استدالل و بحث های 
مستمر است. از دیگر معایب تحلیل گفتمان می توان به کاربرد آن اشاره کرد. متاسفانه دو آسیب جدی همواره محققان را در کاربرد تحلیل گفتمان تهدید 

می کند، که اینک در دو قالب کلی عدم آشنایی با روش و ناتوانی در کاربرد روش به آن پرداخته خواهد شد :
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الف : عدم آشنایی با روش تحلیل گفتمان

نخستین آسیب جدی که محققان را در کار بست تحلیل گفتمان، تعقیب می کند نداشتن شناخت کافی در تمیز شیوه های تحلیل گفتمان از یک سو، 
و به کار بردن تحلیل محتوا به جای تحلیل گفتمان از سوی دیگر است.

ب : ناتوانی در کاربرد روش تحلیل گفتمان

برخی سنت های ناپسند در محافل آکادمیک سبب ساز آسیب های روش شناسی در کار محققان می شود. بعنوان مثال گرایش محققان به استفاده از 
محاسبات آماری و جداول به کار رفته در تحقیق، زمینه ای را به وجود می آورد تا محققان تصور کنند روش هایی چون تحلیل گفتمان که آمار و ارقام 
روش های کّمی را ندارند، فاقد اعتبار و روایی اند؟! اگر محققان بدانند که کّمی کردن تحلیل، اغلب به محتوای آشکار پیام محدود می شود و محقق را 
در پی بردن به پیام پنهان ناتوان می کند، در می یابند که اصوالً روش های کّمی برای حصول نتیجه ناتوان اند دلبستگی به سنت های رایج و به کار بستن 
روش تحلیل محتوا به مرور زمان نوعی نگرش کّمی بر اندیشه محققان حاکم کرده است. اما به نظر می رسد با اهمّیت یافتن جایگاه تحقیقات کیفی، چنین 

عاداتی از بین برود.

دیگر نقدهایی که بر نظریه "گفتمان" وارد است را می توان آنها به دو گروه تقسیم کرد : گروه اول انتقادات وارد بر مفروضات فلسفی نظریه مزبور است، 
و گروه دوم به مفاهیم و استدالل های اساسی، که برای تحلیل فرایندهای سیاسی و اجتماعی بسط یافته، اختصاص دارد.

درباره مفروضات فلسفی نظریه گفتمان دو ادعای عمده مطرح شده است : نخست ادعا شده است که این رویکرد ایده آلیستی ) آرمان گرایانه ( است، 
دوم آنکه این رویکرد گونه ای از نسبیت گرایی است.

ایراد اساسی نظریه های گفتمان این است که به دلیل عدم قابلیت تحلیل پدیده های فراگفتمانی آنها را فاقد معنای مستقل تلّقی می کنند. اشکال دیگر 
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آن است که به دلیل کیفی بودن، تفسیر متن را به محقق واگذار می کنند و تحلیل را به نسبی بودن دچار می سازند.

با این وجود، نقدهای اساسی دیگری نیز بر نظریه "گفتمان" وارد شده است. بر پایه این نقدها، نظریه گفتمان با سه پیام اساسی همراه خواهد بود :

1. از هم پاشیدگی و بی ثباتی کامل روابط و ساختارهای اجتماعی

2. کنارگذاری مفهوم ایدئولوژی و دستاویز انتقادی اش

3. ناتوانی ) یا بی میلی ( برای تحلیل نهادهای سیاسی و اجتماعی.

سخن آخر

فن "تحلیل گفتمان" سعی دارد از روی آثار ظاهری گفتار، ساختار تولید و رابطه کلی آن را مطالعه کند. با این فن تحقیق بیشتر در قالب جامعه شناسی 
گفتار بررسی می شود. از اواسط دهه1960 تا 1970، در پی تغییرات گسترده علمی معرفتی در رشته هایی چون انسان شناسی، قوم نگاری، جامعه شناسی 
خرد، روان شناسی ادراکی اجتماعی، شعر، معانی بیان، زبان شناسی، نشانه شناسی و سایر رشته های علوم اجتماعی و انسانی عالقه مند به مطالعات نظام مند 

ساختار و کارکرد و فرایند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده است.

تحلیل گفتمان سعی دارد با مطالعه عوامل بیرون از متن به ترکیب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... دست پیدا کند و کاری فراتر از تحلیل های سنتی 
عرضه کند. این تالش تحلیل گفتمان از عالقه واضعان این فن به نظریه های ایدئولوژیکی و تاریخ علوم نشئت می گیرد.

تحلیل گفتمان که یکی از روش های کیفی مطرح در حوزه های مختلف ارتباطات، زبان شناسی انتقادی، علوم سیاسی و اجتماعی به شمار می رود، سعی 
دارد رابطه بین تشکیل ایدئولوژی و تشکیل گفتار و شرایط را تولید کند. این مساله نشان دهنده تاثیرپذیری واضعان این فن از مطالعات آلتوسر است که 

رسانه ها را "دستگاه ایدئولوژیک دولت" می دانست.
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فن تحلیل گفتمان بر پایه اصولی چون آماده سازی و تجزیه گفتار، جست و جوی وابستگی های کارآمد در عبارات و بین عبارات، بررسی وابستگی های 
کارآمدی داخل جمله ها و تبدیل جمله ها به واحدهای کوتاه، طبقه بندی و رمز گذاری روابط دوگانه جمالت و تحلیل وابستگی ها استوار است.

در حقیقت، باید گفت فن تحلیل گفتمان به دلیل ناکارآمدی روش های دیگر تحلیل محتوا در دستیابی به الیه های پنهان متن و فراتر رفتن از سطح 
عینیت ها وارد حوزه بررسی پیام های ارتباطی شد و این را باید برخاسته از مقتضیات زمان و توجه متفکران معاصر به بحث های انتقادی در مورد رسانه ها 

دانست.

این فن پیشرفت خود را مدیون تالش های دانشمندانی چون میشل فوکو، ژاک دریدا، میشل پشو و متفکران منتقدی چون آلتوسر و گرامشی و 
اندیشمندان مکتب فرانکفورت می داند.
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