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.استزبان شناسیتحلیل گفتمان خواستگاه 



تعاریف تحلیل گفتمان

براونپول و 

وصیف تتواند منحصر به نمی صورت این در . زبان در كاربرد استتجزیه وتحلیل گفتمان تحلیل 

پارداختن باه بارای صاورت ها ایان باشاد كاه كاركردهاایی مساتلل از اهاداف و صورت های زباانی 

.به وجود آمده اندانسانی آن ها در امور 



استابزشیفرین و •

را مطالعااه دنااد و زبااانی عناصاار آرایااش اراجملااه ای كوشااد تااا نوااا  و ماای گفتمااان تحلیاال •

.دمی دنبررسی را نوشتاری متون مكالمه ای یا تبادالت بنابراین واحدهای زبانی نویر 

تعاریف تحلیل گفتمان



تعاریف تحلیل گفتمان

:برمی شماردگفتمان توصیف تحلیل در ویژگی سه استاب.ا 

جمله است؛بیان یك كه در رابطه با كاربرد زبان اراتر از حدود امری به عنوان •

زبان و جامعه است؛ درونی بین در رابطه با روابط امری •

.ارتباطات روزمره استیا ویژگی های گفتاری كه در رابطه با عامل مؤثر امری •



تعاریف تحلیل گفتمان

زبان چطور به دار می رود؟•

برای چه به دار می رود؟•

بسترهای داربرد آن چه هستند؟•



کاربرد تحلیل گفتمان در علوم مختلف

انسان شناسی•

جامعه شناسی•

زبان شناسی•

علوم سیاسی•

فلسفه•

ارتباطات•

روان شناسی•

علوم رفتاری•

هوش مصنوعی•

...و•



نلشۀ روش تحلیل گفتمان

https://methods.sagepub.com/methods-map/discourse-analysis

https://methods.sagepub.com/methods-map/discourse-analysis


. درا شکل می دهند ده خود سخن می گویناموضوعاتی گفتمان ها به طور نوا  مند 

گفتمان هااا دربااارض موضااوعات صااحبت نکاارده و هویاات موضااوعات را ، درواقاا 

در ارآینااد ایاان سااازندگیو هسااتند تعیااین نمی دننااد، آن هااا سااازندض موضااوعات 

.می دنندمداخلۀ خود را پنهان 



، در پااایغ ترییرهاااای گساااتردض 1970تاااا میاناااۀ دهاااۀ 1960میاناااۀ دهاااۀ از 

علمی معراتاااای در بساااایاری از رشااااته های علااااو  انسااااانی، تحلیاااال گفتمااااان 

.به عنوان گرایشی میان رشته ای پدید آمد

گفتمانروش تحلیل تاریخچۀ 



گفتمانروش تحلیل تاریخچۀ 

درون زبانیعوامل •

 نحوی و لغوی تشکیل دهندۀ جمله و متنعوامل

نگاه ساختارگرا

اباط این روۀها با یكدیگر و نگریستن به كل آن چیزی كه نتیججملهۀشناخت رابط•

است

نگاه کارکردگرا

برون زبانیعوامل •

عوامل موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ارتباطی و ...

 کارکردگرانگاه



Context of SituationوCo-text،Contextتفاوت

باادی ی دربااارۀ محاایط فیزیکاای، زمااانی، مکااانی، اطالعااات (:Context of Situation)باااات مااوقعیتی 

. که گفتمان در آن شکل گرفته است... اجتماعی و

اطالعات اضافی دربارۀ طبیعت متن، دورۀ نگارش متن، داستان یا (: Context)زمینه یا باات 

... . غیرداستانی بودن آن، سن و ملیت نویسنده و

.  زبانی که در آن کلمه ای در متن به کار می رودمحیط (: Co-text)زمینۀ متن 

o زمینۀ متن برای یک واژه، حداقل، جمله  است؛

oزمینۀ متن برای یک جمله، حداقل، پاراگراف است؛

oو. ...



هدف تحلیل گفتمان

گفتمان هاراته در داربهیاپیا  و معنشناخت  زبان را به دار می گیردچه وقتو چرا، چگونه، چه دسی .استتحلیل یکپارچۀ گفتمان در تحلیل گفتمان هدف اصلی، 



تفاوت تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا

تحلیل محتواتحلیل گفتمان

کمی، کیفیکیفی

(و بافت موضوعی توج ی نداردپیش زمینه ها)محتوا •.  اردبه بافت و موقعیت موضوع توجه دگفتمان اساسا  •

یاک عمال زباانی گفتمان ساازندۀ موضاوع اسات و ن اام•

.محسوب می شود
متن به عنوان خود واقعیت بررسی می شود•

شاااکل مقولاااه ها یاااا کااادهای تحلیلااای در جریاااان تحلیااال•

.می گیرند

م، مقوله ها یا کدهای تحلیلی که در متن دنبال آن هاا هساتی•

از پیش تعیین شده است

ا روش هاا رتحلیل گفتمان همچون چتری برخی از دیگر•

.  دربر می گیرد
ـــــــــــ

...و•



سطوح تحلیل گفتمان

تفسیریتحلیل 

تحلیل زمینه ای

تحلیل متنی



سطوح تحلیل گفتمان

(Textual level)متنی •

o به متن( کالمی و غیرکالمی)تبدیل گفتار

o                   تحلیل نشانه شناختی

oتحلیل محتوای کیفی

o...• نشانه شناسی الدمن(Feldman)

(Saussure)نشانه شناسی زبان شناسی سوسور •

(Piers)نشانه شناسی معنایی پیرس •

...و•



سطوح تحلیل گفتمان

(Contextual level)زمینه ای •

عناا فضایی است که گفتمان در آن پدید آماده اسات و در آن فضاا، گفتماان م

.می یابد

ر آن تحلیل زمیناه ای بارای درم معناای گفتماان بارای افاراد شارکت کننده د

.صورت می گیرد



سطوح تحلیل گفتمان

(Contextual level)زمینه ای •

عناا مفضاا، گفتماان است که گفتمان در آن پدید آماده اسات و در آن فضایی 

.می یابد

ر آن تحلیل زمیناه ای بارای درم معناای گفتماان بارای افاراد شارکت کننده د

.صورت می گیرد

(تحلیل موقعیتی)باات موقعیتی 

صاال ی کااه آن را تولیااد کردنااد، به صااورت مفویژگی هااای اااارادو و شاارایط تولیااد گفتمااانوضااعیت 

.می شودشرح داده 

 جمعیگفتمان به صورت فردی یا شکل گیری

 شرکت کنندگانارتباط اولیه  میان وجود

 پژوهشگرو ها میان آنوجود ارتباط اولیه

 گفت وگوافراد در مکان راحتِی

 گفتمانیآشکار و پن ان در محیط و فضای هنجارهای

و...

باارای جامعااه یااا خرده جامعااه ای کااه ماادن ر پااژوهش اساات را توضاایحی اولیااه بخااش از تحلیاال ایاان 

.فراهم می کند



سطوح تحلیل گفتمان

(Contextual level)زمینه ای •

عناا فضایی است که گفتمان در آن پدید آماده اسات و در آن فضاا، گفتماان م

.می یابد

ر آن تحلیل زمیناه ای بارای درم معناای گفتماان بارای افاراد شارکت کننده د

.صورت می گیرد

(تحلیل بینامتنی)بینامتنی باات 

 حضور ویژگی هایی از گفتمان های دیگر در گفتمان مدن ر توجه می شودبه .

این روش رویکردی مقایسه ای است.

یگار ارزش گفتمان ریشه در شباهت ها و تفاوت های آن گفتمان در مقایسه با گفتمان های د

.دارد



سطوح تحلیل گفتمان

(Interpretive level)تفسیری •

تماعی گفتمان به عنوان محصول فرایند اجتماعی، بیانگر اطالعات، طرز فکر یا نگرش اج

.  است

ت ایجاد پیوندی که تحلیل گران میان گفتمان و اجتماعی که گفتمان در آن شکل گرفته اس

. اشدمی کنند، بر پایۀ گرایش ن رِی آن تحلیل گر ممکن است بسیار متفاوت و متنوع ب



سطوح تحلیل گفتمان

 نمی شوندسه سطح تحلیل سه بخش جدا از یکدیگر محسوب این.

 در سه سطح حرکت می کندهمزمان تحلیل گر ، .

 اختی و تحلیاال متناای، باارای ایجاااد ن ااام دسااته بندی و کدگااماری در تحلیاال محتااوا و تحلیاال نشانه شااندر

.همچنین در تحلیل زمینه ای تحلیل تفسیری نقش دارد

 ن ا زمانی به و تارایندی چرخشی و چند سویه استتحلیل گفتمان، نه یک فرایند خطی، بلکه فرایند

.استنتیجه می رسد که تحلیل گر دریابد به اهداف پژوهش دست یافته 



Process of sociological discourse analysis



روایی و پایایی در تحلیل گفتمان

 ندارددر تحلیل گفتمان، روایی و پایایی به شکل سنتی آن کاربردی.

 نیستنداین دو شاخص در تحلیل گفتمان متفاوت از یکدیگر.

 دداراست كه وجود بحث های منطقی آن وابسته به روایی و پایایی یک پژوهش و یافته های.



بخش های معمول در مقاله های تحلیل گفتمان
عنوان



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان
چکیده



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان 
مقدمه



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان
مقدمه



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان
روش   پژوهش



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان
روش   پژوهش



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان
یافته ها



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان
یافته ها



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان
یافته ها



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان
یافته ها



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان
بحث و نتیجه گیری



بررسی نگارش مقاله های تحلیل گفتمان
...منابع، یادداشت ها، پیوست ها و



منابع

و مرکاز مطالعاات: ت اران(. فاطمه شایسته پیران، مترجم، محمد نباوی و م اران م ااجر، ویراساتاران. )تحلیل انتقادی گفتمان(. 1390. )فرکالف، نورمن

.تحقیقات رسانه ها

.جامعه شناسان: ت ران. کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی(. 1392. )قجری، حسینعلی، و ن ری، جواد

پیاروز ایازدی، شاعبان علی ب رام پاور، (. ویراساتاران)ون دایک، م ران م ااجر و محماد نباوی . در تئون ای. مطالعه گفتمان(. 1382. )ون دایک، تئون ای
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