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چکیده

ــادی  ــان انتق ــل گفتم ــوزۀ تحلی ــی در ح ــاالت علمی پژوهش ــاختاری مق ــل انتقادی س ــر، تحلی ــۀ حاض ــدف مقال ه

ــی  ــای آت ــرای پژوهش ه ــی ب ــوزه و طرح ــن ح ــده در ای ــای انجام ش ــت پژوهش ه ــری از وضعی ــا تصوی ــت ت اس

ارائــه شــود. بدیــن منظــور، مقــاالت چاپ شــده در مجــات علمی پژوهشــی حــوزۀ علــوم انســانی بــا اســتفاده از 

روش مــرور ســاختاری منابــع تحلیــل شــد. در بهمــن 1399 کلیــدواژۀ »گفتمــان انتقــادی« در پایــگاه آی ِاس ســی 

ــی«  ــاالت »علم ــی« و مق ــای داخل ــی«، »ژورنال ه ــان فارس ــال 1399«، »زب ــا س ــام«، »ت ــی اق ــای »تمام ــا قیده ب

جســت وجو شــد. بــا ایــن قیدهــا، 451 مقالــه اســتخراج شــد و پــس ارزبازبینــی عنــوان، کلیدواژه هــا و چکیــده و 

در برخــی مــوارد خوانــدن متــن مقــاالت، 295 مقالــۀ مرتبــط بــا »تحلیــل گفتمــان انتقــادی« به عنــوان داده هــای 

تحلیــل و جامعــۀ آمــاری پژوهــش انتخاب شــدند. یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه بیشــترین 

ــه(،  ــی )100 مقال ــای ادب ــوژی در گفتمان ه ــدرت و ایدئول ــیت، ق ــی جنس ــوع بازنمای ــه موض ــوط ب ــا مرب تحلیل ه

ــط )5  ــانۀ برخ ــیت در رس ــدرت و جنس ــوژی، ق ــی ایدئول ــه بازنمای ــان ب ــود و کمترین ش ــه( ب ــی )66 مقال مطبوعات

ــان  ــت گفتم ــه(، و درنهای ــه )7 مقال ــان ترجم ــه(، گفتم ــی )6 مقال ــان حقوق ــه(، گفتم ــر )6 مقال ــه(، تصاوی مقال

تبلیغــات )7 مقالــه( اختصــاص داشــت. نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه گذشــت بیــش 

از دو دهــه از طــرح تحلیــل انتقــادی گفتمــان در محافــل دانشــگاهی ایــران، لــزوم تأســیس مجلــه ای بــا موضــوع 

ــرد.  ــن حــوزه قرارگی ــان ای ــد موردتوجــه محقق ــی بای ــان احســاس می شــود؛ همکاری هــای بین الملل خــاِص گفتم

رویکردهــای جدیــدی ماننــد تحلیــل چندوجهــی و تحلیل هــای پیکــره ای و روش شناســی متناســب بــا آن هــا وارد 

تحلیــل انتقــادی گفتمــان شــود؛ گفتمان هایــی ماننــد رســانۀ برخــط، متــون حقوقــی و قانونــی می توانــد بیشــتر 

ــی در  ــای ارتباط ــده در روش ه ــوالت پیش آم ــه تح ــا توج ــت، ب ــرد؛ و در نهای ــرار گی ــادی ق ــل انتق ــوِع تحلی موض

جامعــۀ امــروز، روش هــای تحقیقــی ماننــد پیکــره ای، چندوجهــی و روش هــای کّمــی می توانــد موجبــات تدقیــق 

یافته هــای تحلیل هــا را فراهــم آورد.
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مقدمه 

گفتمــان ازجملــه مباحثــی اســت کــه در چنــد دهــۀ اخیــر توجهــات زیــادی را در علــوم 

ــردش  ــۀ کارب ــوع تحلیل هایــش، دامن ــه خــود جلــب کــرده اســت و به واســطۀ ن انســانی ب

را در رشــته های مختلــف علــوم انســانی گســترانده اســت. بنابرایــن، بــه منظــور مدیریــت 

پژوهــش در ایــن حــوزه نیــاز اســت تــا بدانیــم وضعیــت کنونــی ایــن حــوزه بــه چــه شــکل 

ــا  ــود و پژوهش ه ــخص می ش ــوزه مش ــن ح ــی ای ــای پژوهش ــب، نیازه ــن ترتی ــت. بدی اس

بــه ســمت بــرآوردن نیازهــای اصلــی و حــل مســائل در آن رشــته هدایــت می شــوند. چیــزی 

ــا( در محافــل  حــدود دو دهــه از طــرح رویکــرد تحقیقــی تحلیــل گفتمــان انتقــادی )تگف

ــی از  ــا پاالیش ــت ت ــاز اس ــدت نی ــن م ــس از ای ــت، پ ــی اس ــذرد. بدیه ــگاهی می گ دانش

تحقیقــات انجام شــده در ایــن زمینــه صــورت گیــرد تــا بتــوان بینشــی از وضــع کنونــی آن 

بــه دســت آورد. ایــن پاالیــش بــه محققــان کمــک می کنــد تــا گرایش هــا و اولویت هــای 

دانشــگاهی را بشناســند و خاءهــای باقی مانــده را دریابنــد و بــا توجــه بــه ایــن خاءهــا، 

بــه مدیریــت پژوهش هــای آتــی بپردازنــد. بــر ایــن اســاس، مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش 

ــن  ــه در ای ــای صورت گرفت ــود و کاره ــع موج ــت وجو در مناب ــا جس ــا ب ــت ت ــن اس ــم ای ه

ــی، چنیــن بینشــی  ــه، خاصــه مقــاالت علمــی ـ پژوهشــی چاپ شــده در مجــات داخل زمین

را ارائــه دهــد. چراکــه آشــنایی بــا نویســنده های شــاخص ایــن حــوزه، موضوعــات پرتکــرار 

و موضوعاتــی کــه کمتــر کارشــده، آشــنایی بــا روش هــای تحقیــق در ایــن زمینــه، آشــنایی 

بــا مقــاالت پراســتناد و بنابرایــن مهــم در ایــن حــوزه و در نهایــت آشــنایی باروش شناســی 

ــا از  ــی م ــر آگاه ــاوه ب ــد ع ــب آن می توان ــای غال ــادی و رویکرده ــان انتق ــل گفتم تحلی

ــان  ــدان و محقق ــار عاقمن ــی در اختی ــات آت ــرای مطالع ــی ب ــی آن، راهنمای ــت کنون وضعی

تحلیــل انتقــادی گفتمــان قــرار دهــد. بــرای نیــل بــه ایــن هــدف و روشن ســاختن مســئله، 

رویکــرد مــرور انتقــادی ـ ســاختاری اتخــاذ شــد. ایــن رویکــرد، بــا توجــه بــه شــاخصه هایی 

ــل  ــوزۀ تحلی ــاالت ح ــوای مق ــل محت ــی و تحلی ــد در بررس ــد، می توان ــی می کن ــه معرف ک

ــد واقــع شــود. انتقــادی گفتمــان و دســته بندی آن هــا مفی

ایــن مقالــه از دو نظــر بدیــع اســت؛ اول اینکه از روش شناســی مــرور انتقادی ـ ســاختاری 

کــه توســط گاتــری و همــکاران1  )2012: 70(، دامــی )2014( و دامــی و کای2 )2014( شــکل 

1  . Guthrie, J., Ricceri, F. and Dumay, J.

2  . Dumay, J. and Cai, L.
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ــود.  ــوب میش ــوا محس ــل محت ــی تحلی ــه نوع ــی ب ــن روششناس ــرد. ای ــره می ب ــت، به گرف

ــارت اســت از زمینه هــای تجربی شــان،  مهمتریــن مزیــت مرورهــای انتقــادی ـ ســاختاری عب

از نقدهایــی کــه مقاله هــای اصلــی در آن هــا وجــود نــدارد و کنارگذاشــتن  اجتنــاب 

 Dixon-Woods, 2011: 332; Tranfield et al. 2003:( گرایش هــای شــخصی پژوهشــگر

ــگران و  ــه پژوهش ــود ک ــه می ش ــی ارائ ــج و تلویحات ــا، نتای ــه تحلیل ه ــه ب ــا توج 209 (. ب
ــی حــوزۀ تحلیــل گفتمــان انتقــادی و نیازهــای پژوهشــی  دانشــگاهیان را از تحــوالت اصل

ــا  ــت، و ت ــام داده اس ــده انج ــه نگارن ــی هایی ک ــا بررس ــه، ب ــازد. دوم اینک ــی آگاه می س آت

آنجاکــه دریافتــه  اســت، تاکنــون انتشــارات صورت گرفتــه در حــوزۀ تحلیــل انتقــادی 

گفتمــان بــا ایــن روش تحلیــل نشــده  اســت. بنابرایــن، انجــام چنیــن پژوهشــی می توانــد 

ــرار دهــد. ــن حــوزه ق ــدان ای ــار پژوهشــگران و عاقمن ــدی در اختی داده هــای مفی

پرسش های پژوهش 

مقالــۀ پیــش رو بــا اتخــاذ روش شناســی مــرور انتقــادی  ـ ســاختاری قصــد دارد تــا بــه 

ســه پرســش اصلــی پاســخ دهــد:

وضعیــت کنونــی مقــاالت چاپ شــده در حــوزۀ تحلیــل گفتمــان انتقــادی در زبــان . 1

فارســی بــه چــه صورتــی اســت؟ بــه عبارتــی، توزیــع و فراوانــی مقــاالت چاپ شــده، 

رشــتۀ نگارنــدگان مقالــه، همکاری هــای نویســندگان، میــزان اســتناد بــه مقــاالت و 

پرکارتریــن نویســندگان بــه چــه صورتــی اســت؟

 محورهــای اصلــی مقــاالت تحلیــل گفتمــان انتقــادی چیســت؟ بــه عبارتــی، . 2

ــده  ــات بررسی ش ــًا موضوع ــق و مخصوص ــای تحقی ــا، روش ه ــن رویکرده عمده تری

ــی ای اســت؟ ــع و فراوان ــا چــه توزی ــن حــوزه ب در ای

 بــا توجــه بــه دو پرســش پیش گفتــه، پژوهش هــای آتــی در حــوزۀ تحلیــل . 3

ــد؟ ــز کن ــد و تمرک ــد تأکی ــی بای ــه نکات ــر چ ــادی ب ــان انتق گفتم

مبانی نظری پژوهش 

تحلیل گفتمان

ــوم  ــادی در بســیاری از رشــته های عل ــون توجــه پژوهش هــای زی مطالعــۀ گفتمــان کان

انســانی، علــوم اجتماعــی و علــوم اطاعــات شده اســت. بــه ایــن علــت، ایــن حــوزۀ 
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مطالعاتــی را می تــوان از منظرهــای مختلفــی بررســی کــرد، اصطــاح »گفتمــان« و »تحلیــل 

ــیفرین،  ــرد. ش ــه کار ب ــم ب ــی ه ــیار متنوع ــیوه های بس ــه ش ــوان ب ــم می ت ــان« را ه گفتم

ــان و همیلتــون1 در راهنمــای تحلیــل گفتمــان2 )2015: 1( تعاریــف پیشــین از »تحلیــل  تن

ــد: ــرار می دهن ــی ق ــۀ کل ــه مقول ــان« را در س گفتم

 1. مطالعۀ کاربرد زبان؛

 2. مطالعۀ ساختار زبانی »فراتر از جمله«؛

 3. مطالعۀ کردارهای اجتماعی و باورهای ایدئولوژیکِی مرتبط با زبان و/یا ارتباط.

گفتمان: زبان در کاربرد

ایــن رویکــرد از چندیــن منظــر بررســی شده اســت، ازجملــه کاربردشناســی، نظریــۀ 

ــات ســیاق.  ــی، و مطالع ــوع زبان ــر تن ــی ب ــات مبتن ــرا، مطالع کارگفــت، زبان شناســی نقش گ

تمــام ایــن زیرحوزه هــا بــه بررســی ایــن نکتــه می پردازنــد کــه واژه هــا و ســاختارهای زبانــی 

چگونــه در بافت هــای گفتمانــی بــه کار می رونــد تــا طیفــی از معناهــا را بیــان کننــد. 

ــد  ــان می دهن ــد، و نش ــد دارن ــی تأکی ــوع زبان ــۀ تن ــا روی مطالع ــن رویکرده ــیاری از ای بس

ــد و  ــر نظام من ــی بزرگ ت ــت گفتمان ــه در باف ــگام مطالع ــی هن ــه انتخاب هــای زبان ــه چگون ک

قاعده منــد هســتند.

گفتمان: ساختارهای زبانی »فراتر از جمله«

ــر از  ــی »فرات ــه مطالعــۀ ســاختارهای زبان ــل گفتمــان ب ــه تحلی ــم ب ــرد مه ــن رویک دومی

جملــه« می پــردازد کــه خــود  در ســه دســته جــای می گیــرد:  الــف( منظــر زبانــی: تحلیــل 

ســازمان دهی  تعیین کننــدۀ  واژی دســتورِی  ویژگی هــای  روی  گفتمــان  ســاختار  زبانــِی 

ــه  ــطح جمل ــر از س ــی باالت ــر واحدهای ــد ب ــا تأکی ــر ب ــن منظ ــد. ای ــد می کن ــان تأکی گفتم

)ماننــد پاراگــراف در گفتمــان مکتــوب و اپیــزود در گفتمــان شــفاهی( بــه بررســی تمهیــدات 

زبانــِی نشــان دهندۀ ســاختار گفتمانــی زیرســاختی می پردازنــد. ب( منظــر شــناختی: 

ــن  ــل ایجــاد »پیوســتگی3« در مت ــه بررســی عوام ــان ب ــات شــناختِی ســاختار گفتم مطالع

1  . Schiffrin, Tannen, and Hamilton

2  . The Handbook of Discourse Analysis

3  . coherent
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ــا  ــاد معن ــرای ایج ــن ب ــای درون مت ــددادن ایده ه ــه پیون ــن ب ــتگی مت ــد. پیوس می پردازن

بــرای خواننــده اشــاره دارد. تحلیــل پیوســتگی متــن معمــوالً گزاره هــای معنایــی بیان شــده 

در متــن را بازمی شناســد، روابــط منطقــی میــان آن گزاره هــا را تشــخیص می دهــد، و 

تــوان شــنونده/خواننده بــرای ســاختن معنــای متنــی کلــی بــا توجــه بــه آن روابــط گــزاره ای 

ــر  ــاختی نظ ــای روس ــه الگوه ــه ب ــجام ک ــا انس ــل ب ــتگی، در تقاب ــد. پیوس ــن می کن را تعیی

دارد، مســتلزم مطالعــۀ روابــط گفتمانــی بزرگ تــری اســت. ج( منظــر رایانشــی: مطالعــات 

رایانشــی در مــورد ســازماندهی گفتمــان می کوشــد تــا الگویــی از ســازماندهی گفتمــان بــه 

ــه دهــد. اکثــر مطالعــات رایانشــِی  ــان طبیعــی ارائ منظــور بازیابــی اطاعــات و پــردازش زب

ــد. ــد کرده ان ــوب تأکی ــای مکت ــان روی متن ه ــاختار گفتم س

گفتمان: مطالعۀ کردارهای اجتماعی و باورهای ایدئولوژیکِی مرتبط با ارتباط 

ــه  ــان و ن ــی گفتم ــاختارهای اجتماع ــر س ــان« ب ــه »گفتم ــوم ب ــرد س ــر رویک ــت آخ دس

توصیــف زبان شــناختِی متن هایــی خــاص تأکیــد دارد. بــرای مثــال حامیــان باغــت 

جدیــد )ماننــد Bazerman, 1988; 1994 ؛ Berkenkotter and Huckin, 1995( در مــورد 

اهمیــت فهــم بافــت اجتماعــِی پیرامــون متن هــا بــرای کمــک بــه نویســنده جهــت انتخــاب 

راهبردهــای باغــی مناســب بــرای یــک موقعیــت مفــروض بحث کرده انــد. تأکیــد اصلــی در 

این جــا تنهــا روی محصــول )متــن( نیســت بلکــه بــر فرایندهــای پیرامــون تولیــد و مصــرف 

ــط  ــی توس ــای به خصوص ــرا گفتمان ژانره ــه »چ ــود ک ــیده می ش ــد و پرس ــم تأکی ــا ه متن ه

ــن  ــادی در ای ــۀ انتق ــوان صبغ ــن، می ت ــود؟«. بنابرای ــرف می ش ــته و مص ــان نوش متخصص

نــوع نــگاه بــه گفتمــان را برجســته دانســت. رویکردهــای غالــب در تحلیــل انتقــادی گفتمان 

را بیشــتر بــا نــام واضعــان آن رویکــرد می شناســند کــه عبارت انــد از نورمــن فــرکاف، روث 

ووداک، تئــو ون لیــون، ون دایــک.

ــرن بيســت ويكم  ــل دهــة 1990 شــروع شــد و در ق ــادي در اواي ــان انتق ــل گفتم تحلي

 Fairclough et( ــل شده اســت ــوم اجتماعــي تبدي ــاً تثبيت شــده در عل ــه رشــته ای كام ب

al. 2010؛ Wodak and Meyer 2009a(. بــه بــاور ووداک و میــر )2016: 25( تحلیــل 
گفتمــان انتقــادی برنامــة مطالعاتــی میان رشــته اي و البتــه مســئله محوری اســت كــه 

ــري  ــای نظ ــا الگوه ــن رویکرده ــدام از ای ــر ك ــرد؛ ه ــر می گی ــی را در ب ــای مختلف رويكرده

متفــاوت، روش هــاي تحقيــق و دســتوركارهای متفاوتــی دارنــد. آن چــه بیــن آن هــا 
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ــت هاي  ــدرت، سياس ــناختی ق ــاد نشانه ش ــه ابع ــترك ب ــد عاقةمش ــاد می کن ــدت ایج وح

ــا فرهنگــي در جامعــه اســت. بنابرایــن، فصــل  هويتــي و تغييــرات اقتصــادي ـ سياســي ي

مشــترک تمامــی ایــن رویکردهــا را می تــوان مفاهیــم ایدئولــوژی، قــدرت، گفتمــان و نقــد 

ــب در تحلیــل انتقــادی گفتمــان را بدیــن قــرار  دانســت. ووداک )همــان( رویکردهــای غال

ــی  ــی اجتماع ــادی )Fowler et al. 1979( و نشانه شناس ــی انتق ــمرد: زبان شناس ــر می ش ب

 Kress ؛Van Leeuwen and Caldas-Coulthard 200404 ؛Van Leeuwen 2005a(
 Wodak, 2001; Wodak,( گفتمانی ـ تاریخــی  رویکــرد  (؛   & Van Leeuwen, 2006
 ,2008a ;1991 ,1993 Van Dijk( ؛ مطالعــات اجتماعــی ـ  شــناختی)2009b; Wodak, 2009a
2008b(؛ رویکــرد رابطه ای ـ دیالکتیکــی )Fairclough, 1992, 2000, 2003, 2006(؛ مباحثــه 

و باغــت )Chilton 2004؛ Van Leeuwen 2007؛ Van Leeuwen & Wodak, 1999(؛ 

رویکردهــای پیکره بنیــاد )Mulderrig, 2009 ؛ Mautner, 2009؛ Baker et al. 2008؛ 

.)Biber, 2006a; 2010

مرور انتقادی ـ ساختاری

مــرور انتقــادی منابــع اهــداف مختلفــی دارد. ازجملــۀ ایــن اهــداف عبارتانــد از: بررســی 

ــی؛ فراهــم  ــا پادرمیان ــه و ی ــرای مداخل ــی ب نظریه هــای پیشــین باشــد؛ فراهــم آوردن مبنای

آوردن راهنمایــی بــرای محققانــی کــه بــرای مطالعــات آتــی طرح ریــزی می کننــد؛ و در 

نهایــت فراهــم آوردن خاصــه ای از یــک موضــوع خــاص. اهــداف مختلــف و پیچیدگــی رو 

بــه رشــد مــرور انتقــادی منابــع، کــه خــود معلــول تعــداد روزافــزون نوشــته های علمــی و 

روش هــای پژوهــش اســت، بدیــن معناســت کــه رویکردهــای مختلفــی بــرای مــرور انتقــادی 

منابــع وجــود دارد. بنابرایــن رشــد ســریع کارهایــی در زمینــۀ مــرور انتقــادی منابــع منجــر 

ــرای توصیــف رویکردهایــی شده اســت کــه، به رغــم  ــی ب ــه نظــام اصطاح شــناختی فراوان ب

ــی  ــع آوری، ارزیاب ــه جم ــد؛ ازجمل ــابهی دارن ــی مش ــای اصل ــان، ویژگی ه ــای مختلف ش نام ه

ــی و  ــای کنون ــب ها در کاربرده ــن برچس ــی از ای ــود. برخ ــی موج ــواهد پژوهش ــۀ ش و ارائ

رایــج عبارت انــد از مــرور نظام منــد1، فراتحلیــل2، مــرور ســریع3، مــرور منابــع ســنتی4، مــرور 

1  . Systematic Review

2  . Meta-Analysis

3  . Raoid Review

4  . Traditional Literature Review
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روایــی1، ترکیــب پژوهــش2، و مــرور ســاختاریافته3. بنابرایــن، وضــوح بیشــتر اصطاحــات 

ــان  ــا زم ــد ت ــق کمــک کن ــه محق ــد ب ــع می توان ــادی مناب ــرور انتق ــون م و روش هــای پیرام

و نحــوۀ انتخــاب ایــن مرورهــای انتقــادی را بدانــد. از ایــن رو، در ایــن بخــش می کوشــیم 

تصویــری از روش هــای مورداســتفاده در »مــرور انتقــادی« ارائــه دهیــم.

در وهلــۀ اول، روش شناســی مــرور ســاختاریافته در مقالــۀ حاضــر برگرفتــه از مطالعــات 

 Dumay and Cai, 2014; Dumay, 2014; Guthrie et al.,( پیشــین در این زمینه اســت

2012(. پیــرو ایــن مطالعــات، پژوهــش در شــش مرحلــه انجــام می شــود:

1. پرسش های پژوهش را تعیین کنید.

2. یک دستورالعمل پژوهشی برای مرور انتقادی بنویسید.

3. مقاله هــای موردبررســی را مشــخص کنیــد و جســت وجوی کاملــی در منابــع انجــام 

دهیــد.

4.  چارچوبی برای کدگذاری ایجاد کنید.

5. مقاله ها را کدگذاری و از میزان اعتبار آن ها اطمینان حاصل کنید.

6. به تحلیل انتقادی بپردازید و در مورد نتایج بحث کنید.

حال به تشریح هر کدام از این موارد می پردازیم.

دستورالعمل پژوهشی

ــرور  ــه م ــد ب ــه بای ــت؛ چراک ــروری اس ــش ض ــرای پژوه ــتورالعمل ب ــک دس ــتن ی نوش

ــان داد  ــش را نش ــواع پژوه ــمرد، ان ــتفاده را برش ــای مورداس ــت، روش ه ــش ها پرداخ پرس

و نیــات مرورکننــده را تعییــن کــرد، و مشــخص کــرد کــه ایــن کارهــا بــا چــه ابــزاری انجــام 

ــد. ــد ش ــب خواهن ــی ترکی ــات ارزیاب ــن مطالع ــه ای ــوند و چگون می ش

ــی از  ــه اطاعات ــه چ ــان داد ک ــوان نش ــتی می ت ــذاری دس ــد کدگ ــک فراین ــا ی ــدا ب ابت

ــه ای  ــذاری رایان ــه کدگ ــبت ب ــتی نس ــذاری دس ــد. کدگ ــد ش ــتخراج خواه ــه اس ــک مقال ی

1  . Narrative Review

2  . Research Synthesis

3  . Structured Review
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مزیت هایــی دارد زیــرا واژه هایــی بــا معانــی مشــابه را می تــوان تشــخیص داد و در 

ــور  ــه منظ ــه ب ــتفاده از رایان ــاوه، اس ــت. به ع ــه کار گرف ــا ب ــت مقاله ه ــته بندی درس دس

ــش  ــرای افزای ــه ب ــت بلک ــر نیس ــای دیگ ــری دیرپ ــیوه های یادگی ــا ش ــازی آن ب جایگزین س

کارآمــدی و قابلیــت آمــوزش اســت. از ایــن رو، نویســنده ها در کدگــذاری دســتی مقاله هــا 

ــد  ــل کن ــاختارنایافته را تحلی ــای س ــد داده ه ــه بتوان ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس از نرم افزارهای

زیــرا رایانه هــا می تواننــد فراینــد کدگــذاری را تقویــت و البتــه تأییــد کننــد، ســرعت 

پژوهــش را بهبــود بخشــند، و از نظــرات شــخصی بکاهنــد. اساســًا مــرور انتقــادی ســاختاری 

شــکلی از تحلیــل محتواســت امــا، برخــاف ســنت رایــج در تحلیــل محتــوا، واحــد تحلیــل را 

ــا. ــا پاراگراف ه ــا ی ــا، جمله ه ــه واژه ه ــد، ن ــه می دان مقال

جست وجو در منابع

ــوم  ــا مــرور منابــع، از ســایت پایــگاه اســتنادی عل ــرای شناســایی مقاله هــای مرتبــط ب ب

ــادی« در  ــان انتق ــدواژۀ »گفتم ــت وجوی کلی ــا جس ــد. ب ــتفاده ش ــام )ISC( اس ــان اس جه

ــده،  ــد. چکی ــاب ش ــه انتخ ــی زبان 451 مقال ــای فارس ــام« در ژورنال ه ــام اق ــمت »تم قس

عنــوان  و کلیدواژه هــای مقاله هــا خوانــده شــد. در بررســی اول 395 مقالــۀ مرتبــط 

ــادی« را  ــان انتق ــل گفتم ــوان »تحلی ــا عن ــا تنه ــی مقاله ه ــه برخ ــم. چراک ــاب کردی را انتخ

ــه 296  ــی، ب ــی نهای ــا بازبین ــت و ب ــد. در نهای ــی نبودن ــل گفتمان ــاً تحلی ــا عم داشــتند ام

ــار گذاشــته شــدند.  ــا کن ــر برخــی مقاله ه ــه ناگزی ــه هــم ب ــن مرحل ــه رســیدیم. در ای مقال

ازجملــه اینکــه، بــه رغــم گنجیــدن در حــوزۀ تحلیــل گفتمــان امــا مطالعــه ای مــوردی از زبــان 

دیگــری غیــر از فارســی را تحلیــل کــرده بودنــد؛ ازجملــه داســتان های انگلیســی یــا عربــی؛ 

یــا روزنامه هــا و مجــات غیرفارســی زبان. امــا، بــا تمــام ایــن تفاصیــل، می تــوان فهرســت 

ــی را کامــل در نظــر گرفــت. کنون

ایجاد چارچوبی برای کدگذاری

ــرای  ــد ب ــوری و نظام من ــردی ص ــا رویک ــود ت ــن ب ــاالت ای ــذاری مق ــا از کدگ ــدف م ه

ــه  اســتخراج اطاعــات مرتبــط از مطالعــات پیشــین داشته باشــیم. از ایــن رو، هفــت مقول

بــرای کدگــذاری مقــاالت انتخــاب کردیــم. اولیــن مقولــه بــه دســته بندی مقــاالت از 

ــی  ــمت بررس ــن قس ــا در ای ــی م ــدف اصل ــردازد. ه ــی می پ ــات ارجاع ــه و ماحظ ــر مجل نظ

ســیر تکامــل منابــع و تأثیرشــان بــود. بــرای نمایه ســازی، جســت وجو را بــر اســاس 
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»پراســتنادترین مقــاالت« انجــام دادیــم. بنابرایــن، میــزان اســتناد بــه هــر مقالــه مشــخص 

ــن  ــر، ای ــان کلی ت ــه بی ــردد. ب ــر می گ ــه محــدودۀ چــاپ مقاله هــا ب ــۀ دوم ب می شــود. مقول

محــدوده می توانــد بــه یــک رشــته یــا چنــد رشــته برگــردد و نشــان دهــد کــه مقالــه بــه 

ــای  ــان دادن الگوه ــی نش ــن بررس ــدف از ای ــته ای. ه ــا تک رش ــت ی ــورت بینارشته ایس ص

ــای  ــه روش ه ــوم ب ــۀ س ــت. مقول ــف اس ــته های مختل ــی در رش ــاالت گفتمان ــار مق انتش

ــه یــک اجمــاع  ــا ب ــر می گــردد. تحلیــل گفتمــان می کوشــد ت مورداســتفاده در پژوهــش ب

هستی شــناختی بیــن نویســنده ها برســد. رویکردهــای مختلــف در پژوهــش بــه روش هــای 

ــن  ــرای ای ــف ب ــش مختل ــش روش پژوه ــتی از ش ــد. فهرس ــه می انجامن ــی چندگان پژوهش

ــی(،   ــی و کیف ــی )کّم ــروری، روش تلفیق ــوردی، م ــۀ م ــی، مطالع ــد: کّم ــاب ش ــوزه انتخ ح

پیکــره ای، چندوجهــی، مقطعــی، طولــی، مصاحبــه. دســته بندی روش پژوهــش کمــی 

ــا از  ــد ت ــتفاده می کنن ــد روش اس ــه از چن ــتند ک ــی هس ــه مقاله های ــت چراک ــوار اس دش

ایــن طریــق روش تحقیق شــان را قابل اطمینان تــر کننــد. چهارمیــن مقولــه،  چارچــوب 

پژوهــش اســت زیــرا اســتفاده از  چارچوب هــای موجــود یــا پیشــنهادی جدیــد و الگوهــا بــه 

فهــم ایــن نکتــه کمــک می کنــد کــه آیــا یــک رشــته در حــال بلــوغ هســت یــا نــه. بررســی 

تعاریــف تحلیــل گفتمــان نشــان می دهــد کــه ایــن حــوزه قائــم بــه افــراد واضــع آن رویکــرد 

اســت تــا  چارچــوب نظــری مشــخص. بنابرایــن، در دســتهبندی  چارچوبهــای مورداســتفاده 

ــد  ــود، مانن ــه فــرد نب ــم ب ــه لحــاظ شــد مگــر در مــواردی کــه آن رویکــرد قائ هــم ایــن نکت

ــا  ــت. ب ــش اس ــوع پژوه ــه، موض ــن مقول ــی. پنجمی ــا چندوجه ــناختی ی ــرد نشانهش رویک

ــۀ  ــه موردعاق ــرد ک ــاره ک ــی اش ــای خاص ــه حوزه ه ــوان ب ــاالت می ت ــوای مق ــل محت تحلی

برخــی محققــان اســت، فرصت هــای پژوهشــی جدیــد را یافــت، و فهــم بهتــری از دیالــوگ 

ــه دســت آورد. علمــی ب

مقاله ها را کدگذاری کنید

از آنجــا کــه مرورهــای ســاختاری نوعــی تحلیــل محتــوا بــه حســاب می آینــد، از کدگذاری 

ــر  ــی ب ــش مبتن ــوع پژوه ــن ن ــرا ای ــد؛ زی ــتفاده می کنن ــا اس ــل مقاله ه ــرای تحلی ــی ب ذهن

ــا  ــود ت ــته می ش ــت و از او خواس ــاخته شده اس ــان س ــط انس ــه توس ــت ک ــی اس داده های

ــای  ــه مقوله ه ــت ک ــم اس ــش مه ــن پرس ــرح ای ــن رو، ط ــد. از ای ــه ده ــی ارائ قضاوت های

انتخابــی بــرای تحلیــل محتــوا چطــور تعییــن و توصیــف می شــوند کــه افــراد مختلفــی کــه 

ــرد. ــد ک ــابهی خواهن ــای مش ــد قضاوت ه ــتقل کار می کنن مس
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روش پژوهش

جامعــۀ ایــن پژوهــش مقــاالت فارســی زبــان نمایه شــده در پایــگاه اســتنادی آی اســی 

اســت. پایــگاه اســتنادی جهــان اســام، در کنــار مگیــران و نورمگــز، جــزو ســایتهای معتبــر 

نمایهســازی داخــل کشــور محســوب میشــوند کــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق مقــاالِت علمــی 

مجــات داخــل کشــور در آنجــا نمایــه میشــوند و از ایــن رو می توانــد، بــه لحــاظ جامعیــت، 

اعتبــار الزم را داشــته باشــد. بــرای ســنجش ایــن اعتبــار، جســت وجوی کلیــدواژۀ »گفتمــان 

انتقــادی« در ســایت مگیــران و نورمگــز هــم انجــام شــد تــا ببینیــم اختــاف تعــداد مقــاالت 

اســتخراجی از ایــن دو پایــگاه بــا پایــگاه اســتنادی جهــان اســام چقــدر اســت. نتیجــه ایــن 

کــه، ایــن اختــاف آنچنــان نبــود کــه تعــداد مقالههــای پایــگاه اســتنادی جهــان اســام را از 

اعتبــار ســاقط کنــد.

اســتخراج مقــاالت از ایــن ســایت هــم چندبــار بــا چنــد کلیــدواژه مختلــف انجــام شــد 

ــته  ــب داش ــات تناس ــاالت در مج ــی مق ــداد واقع ــا تع ــتخراجی ب ــاالت اس ــداد مق ــا تع ت

باشــد.  از میــان گزینههــای جســت وجو در پایــگاه اســتنادی جهــان اســام، گزینــۀ »تمامــی 

ــه  ــارت مــورد جســت وجوی مــا را در تمــام اقــام مقال ــا بتوانــد عب اقــام« انتخــاب شــد ت

ــد.  ــری، بیاب ــی و نتیجهگی ــن اصل ــا مت ــه ت ــه گرفت ــدواژه و مقدم ــده، کلی ــوان، چکی از عن

ــه  ــی از مقال ــا در هــر جای ــارت موردجســت وجوی م ــک بخــش از عب ــی ی ــر حت ــن، اگ بنابرای

ــت وجو، از  ــدواژۀ جس ــن کلی ــرای تعیی ــد. ب ــتخراج می ش ــه اس ــت، آن مقال ــه کار می رف ب

ــادی«  ــان انتق ــی »گفتم ــی یعن ــادی« دو واژۀ انتهای ــان انتق ــل گفتم ــارت »تحلی ــان عب می

بــرای جســت وجو انتخــاب شــد. زیــرا در چنــد مــورد، ترکیبهــای دیگــری از عبــارت »تحلیــل 

ــا  ــگاه ی ــور جســت وجوی پای ــا موت ــرای جســت وجو انتخــاب شــد ام ــادی« ب ــان انتق گفتم

مقاله هــای بســیار کمــی در اختیــار مــا میگذاشــت یــا مقاله هایــی بیــش از انــدازه را 

اســتخراج می کرد.بررســی های اولــی روی مقاالتــی کــه بــا کلیدواژه هایــی غیــر از کلیــدواژۀ 

»گفتمــان انتقــادی« استخراج شــدند نشــان داد کــه بســیاری از ایــن مقــاالت ارتباطــی بــا 

تحلیــل گفتمــان انتقــادی ندارنــد؛ چراکــه تنهــا واژۀ گفتمــان یــا انتقــادی در آن مقــاالت بــه 

کار رفتــه اســت و هیــچ نــوع تحلیــل گفتمــان انتقــادی ای در آن مقالــه انجــام نشــده  اســت. 

پــس از اســتخراج مقــاالت بــا کلیــدواژۀ »گفتمــان انتقــادی« و جهــت اطمینــان از اعتبــار 

تعــداد مقالههــا، بــرای نمونــه، وارد ســایت چنــد مجلــه شــدیم تــا ببینیــم تعــداد مقالههــای 

تحلیــل گفتمــان انتقــادی در ســایت خــود مجلــه بــه چــه صورتــی اســت، بــه عبارتــی، آیــا 
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آن تعــداد مقالــه بــا تعــداد مقاله هایــی کــه پایــگاه اســتنادی جهــان اســام از آن مجلــه در 

ســایت خــود در اختیــار مــا میگــذارد برابــری میکنــد یــا نــه.

ــل  ــل اکس ــه در فای ــر مقال ــه ه ــتناد ب ــزان اس ــاس می ــر اس ــده، ب ــاالت استخراج ش مق

مرتــب شــد. بنابرایــن، مقــاالت استخراج شــده از پراســتنادترین تــا کــم اســتنادترین، 

ــه از پایــگاه اســتخراج  یعنــی یــک و صفــر اســتناد مرتــب شــد. در ایــن مرحلــه، 451 مقال

ــرای محدودســاختن  ــار بعــدی ب ــا را تشــکیل مــی داد. معی ــۀ م شــد و جامعــۀ آمــاری اولی

ــی  ــای داخل ــات، ژورنال ه ــوع مج ــود. ن ــات ب ــوع مج ــی و ن ــت وجو، دورۀ موردبررس جس

ــن رو،  ــل نشــدیم؛ از ای ــی  قائ ــی محدویت ــرای دورۀ زمان و مقــاالت علمــی انتخــاب شــد. ب

اولیــن مقالــۀ چاپ شــده در مجــات علمــی داخلــی در ســال 1381 تــا آخریــن آن در پایــان 

ســال 1399 موردبررســی و تحلیــل قــرار گرفــت. تاریــخ انجــام جســت وجو، بهمــن 1399 

بــود.

بــرای رســیدن بــه کلیــدواژۀ مناســب بــرای جســت وجو چندبــار چنــد کلیــدواژه آزمــوده 

شــد. بــا جســت وجوی هــر کلیــدواژه، تعــداد مقاله هایــی کــه ســایت در اختیــار مــا قــرار 

مــی داد بســیار بیشــتر از حــد انتظــار بــود. بنابرایــن، عنــوان و چکیــده و مقدمــۀ برخــی از 

مقــاالت خوانــده شــد تــا مشــخص شــود کــه آیــا آن مقــاالت در حــوزۀ تحلیــل انتقــادی 

گفتمــان قــرار می گیرنــد یــا نــه. بــا ایــن بررســی، بــرای نگارنــده روشــن شــد کــه بســیاری 

از آن مقــاالت اصــاً در حــوزۀ گفتمــان و تحلیــل گفتمــان قــرار نمی گیرنــد. ایــن شــد کــه، 

ــا ایــن دو کلیــدواژه و  در نهایــت، کلیــدواژۀ »گفتمــان انتقــادی« برگزیــده شــد. چراکــه ب

جســت وجوی آن در قســمت »تمامــی اقــام« هــر مقالــه ای کــه واژۀ گفتمــان یــا انتقــادی 

ــان  ــم نش ــاالت ه ــن مق ــی ای ــد. بررس ــتخراج می ش ــت اس ــن داش ــمتی از مت ــر قس را در ه

داد کــه از ایــن طریــق و بــا جســت وجوی ایــن کلیــدواژه، تعــداد بســیار کمــی از مقــاالت 

خــارج از حــوزۀ گفتمــان قــرار مــی گرفــت کــه آن هــا هــم در مرحلــۀ پاالیــش کنــار گذاشــته 

ــده و  ــاالت خوان ــک مق ــک ت ــدواژۀ ت ــده و کلی ــوان، چکی ــه، عن ــب ک ــن ترتی ــدند. بدی ش

ــاالت  ــی مق ــد. برخ ــذف ش ــان«  ح ــادی گفتم ــل انتق ــوزۀ »تحلی ــا ح ــط ب ــاالت غیرمرتب مق

فقــط عبــارت »گفتمــان انتقــادی« را در عنــوان یــا بخشــی از مقالــه داشــتند ولــی اصــاً بــه 

تحلیــل انتقــادی هیــچ گفتمانــی نمیپرداختنــد. ایــن مقــاالت در ایــن مرحلــه کنــار گذاشــته 

شــدند. در گام بعــدی، مقاالتــی کــه متن هایــی غیــر از زبــان فارســی را بررســی کــرده بودنــد 

ــن  ــی، برخــی مت ــا شــعرهای عرب ــاالت داســتان ها ی ــار گذاشــته شــدند: برخــی مق هــم کن
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ــن  ــد. ای ــرده بودن ــی ک ــی را بررس ــای انگلیس ــن روزنامه ه ــی مت ــی و برخ ــای عرب روزنامه ه

مقــاالت از پیکــرۀ مــورد بررســی حــذف شــدند. در نهایــت و پــس از پاالیــش نهایــی 295 

ــگاه  ــادی و از پای ــان انتق ــل گفتم ــوزۀ تحلی ــی در ح ــان فارس ــه در زب ــد ک ــی مان ــه باق مقال

اســتنادی جهــان اســام مــورد بررســی قــرار گرفــت

یافته های پژوهش

در ایــن بخــش بــه بررســی نکاتــی در مــورد مجــات، نویســنده ها، ســال نشــر و میــزان 

اســتناد بــه مقــاالت می پردازیــم. بررســی ایــن نــکات می توانــد پاســخی بــه پرســش اول 

مقالــه باشــد کــه وضعیــت کنونــی مقــاالت چاپ شــده در حــوزۀ تحلیــل گفتمــان بــه چــه 

صورتــی اســت. بــه عــاوه، پرســش دوم را هــم می تــوان بــا توجــه بــه نتایــج همیــن بخــش 

پاســخ داد کــه محورهــای اصلــی مقــاالت تحلیــل گفتمــان انتقــادی چــه هســتند. پاســخ 

ایــن پرســش در گــرو روشــن ســاختن رویکردهــای غالــب، روش هــای تحقیــق و موضوعــات 

تحقیــق در تحلیــل گفتمــان انتقــادی اســت.

مجله، نویسنده، سال

ــات  ــا، مج ــداد مقاله ه ــه تع ــود، خاص ــه می ش ــش ارائ ــن بخ ــه در ای ــی ک یافته های

ــد.  ــخ ده ــش اول پاس ــه پرس ــد ب ــتنادها، می توان ــزان اس ــوزه، و می ــن ح ــش رو در ای پی

مقولــۀ موردبررســی اول، مجله هــا، نویســنده ها و ســال نشــر مقــاالت بــود. اولیــن مقالــۀ 

ــن   ــن آن ســال 1399. در ای ــود و آخری ــرای ســال 1381 ب ــی ب چاپ شــده در مجــات داخل

ســال ها بیشــترین مقــاالت چاپ شــده، طبــق انتظــار، مربــوط بــه ســال های پایانــی اســت. 

البتــه در ایــن میــان اســتثنائاتی هــم قــرار دارد. مثــاً تعــداد مقــاالت ســال 1396 نســبت 

ــت  ــه اس ــک و دو مقال ــا ی ــا تنه ــۀ آن ه ــا فاصل ــود. ام ــر ب ــال 1394 و 1395 کمت ــه س ب

کــه چنــدان قابل ماحظــه نیســت. از آنجــا کــه داده هــای مقالــۀ پیــش رو در اواخــر ســال 

1399 جمــع آوری شــد، و تــا آن زمــان هــم برخــی از مجــات انتشــار نیافتنــد، پــس جایــگاه 

ــوی  ــد. از س ــه باش ــد قابل توجی ــا می توان ــداد مقاله ه ــاظ تع ــه لح ــال 1399 ب ــتم س هش

دیگــر، تعــداد مقاله هــای چاپ شــده می توانــد نشــان دهــد کــه آن موضــوع چــه میــزان در 

محافــل دانشــگاهی مطــرح و دغدغــۀ جامعــۀ تخصصــی اســت. هرچــه تعــداد مقاله هــای 

چاپ شــده در یــک حــوزه بیشــتر باشــد، می توانــد بدیــن دلیــل باشــد کــه آن موضــوع یــا 

آن حــوزه بیشــتر موردتوجــه متخصصــان آن حــوزه قــرار دارد. ایــن نکتــه بــه طــور مشــهودی 
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در مــورد مقاله هــای چــاپ شــده در مجــات داخلــی مــا بــه چشــم می خــورد؛ چراکــه هرچــه 

ــداد  ــذرد، تع ــی می گ ــی داخل ــۀ تخصص ــان در جامع ــادی گفتم ــل انتق ــرح تحلی ــان ط از زم

ــد. ــی می نه ــه فزون ــم رو ب ــده ه ــاالت چاپ ش مق

نمودار 1. توزیع تعداد مقاله طی سال

تعــداد اســتناد بــه مقــاالت: میــزان اســتناد نشــان از تأثیــر نویســنده یــا مقالــه در آن 

ــد.در  ــک کن ــوزه کم ــک ح ــور ی ــیر تط ــدن س ــه روشن ش ــد ب ــی دارد و می توان ــۀ علم جامع

ــد قابل توجــه باشــد کــه حجــم اعظمــی  پیکــرۀ موردبررســی تعــداد اســتناد صفــر می توان

ــدود  ــه )ح ــت. 44 مقال ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــد( را ب ــتنادها )60 درص ــهم اس از س

15 درصــد( هــم یــک بــار مورداســتناد قــرار گرفتنــد. ایــن امــر می توانــد دالیــل مختلفــی 

داشــته باشــد. یکــی از آن هــا ایــن اســت کــه حجــم بیشــتر مقاله هــا در ســال های پایانــی 

ــا  ــه آن ه ــتناد ب ــه و اس ــکان مراجع ــنده ها ام ــیاری از نویس ــن بس ــده اند و بنابرای ــاپ ش چ

ــه هــم  ــاط مقاله هــا و بنابرایــن عــدم اســتناد ب را نداشــتند. دلیــل دیگــر شــاید عــدم ارتب

باشــد. البتــه نــگاه بدبینانــه هــم ایــن اســت کــه نویســندۀ مقاله هــا نیــازی بــه اســتناد بــه 

ســایر مقاله هــا احســاس نمی کنــد، کــه می توانــد یــا بــه دلیــل کیفیــت مقاله هــای دیگــر 

ــگاه ارزشــگذارانه  ــۀ حاضــر ن ــا بی اطاعــی نویســنده از آن هــا باشــد. از آن جــا کــه مقال و ی

ــن  ــل ای ــوزه و تحلی ــن ح ــد وارد ای ــدارد نمی توان ــاریافته ن ــای انتش ــه مقاله ه ــبت ب نس
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ــی  ــۀ قابل تأمل ــک و دو نکت ــر، ی ــاِت صف ــاالی ارجاع ــزان ب ــر روی، می ــه ه موضــوع شــود. ب

اســت.

ــل  ــب در تحلی ــۀ »رویکردهــای غال ــه مقال ــوط ب بیشــترین اســتنادها )30 اســتناد( مرب

گفتمــان انتقــادی« از فــردوس آقــاگل زاده و غیاثیــان اســت. ایــن مقاله به مــرور رویکردهای 

غالــب در تحلیــل گفتمــان انتقــادی می پــردازد و بــا توجــه بــه شــمولیت موضوعــی، طبیعــی 

اســت کــه مورداســتناد بســیاری از مقاله هــا قــرار گیــرد. از طرفــی، ســال چــاپ ایــن مقالــه 

)1386( هــم ایــن فرصــت را بــه آن می دهــد تــا نویســنده های دیگــر بــه آن مراجعــه کننــد. 

مقالــۀ پراســتناد دیگــر »بازنمایــی ایــران در ســینمای هالیــوود« از گیویــان و ســروری اســت 

ــه ســال چــاپ ایــن  ــا توجــه ب ــاز هــم ب ــا 25 اســتناد کــه در ســال 1388 چــاپ شــد. ب ب

اثــر می تــوان بــه چرایــی پراســتناد بــودن آن پــی بــرد. مقالــۀ »تحلیــل گفتمــان غالــب در 

رمــان ســو و شــون ســیمین دانشــور« بــا 20 اســتناد در ســال 1388 و چــاپ شــد. مقالــۀ 

»توصیــف و تبییــن ســاخت هــای ایدئولوژیــک در تحلیــل گفتمــان انتقــادی« بــا زهــم بــه 

قلــم آقــاگل زاده بــا 20 اســتناد در جایــگاه چهارمیــن مقالــۀ پراســتناد قــرار دارد کــه در ســال 

ــه مــرور مســائل بنیــادی در شــیوۀ تحلیــل انتقــادی  ــه هــم ب 1391 چــاپ شــد. ایــن مقال

ــار  ــوان انتظ ــه ســال چــاپ می ت ــا توجــه ب ــاز ب ــل و ب ــن دلی ــه همی ــردازد. ب ــان می پ گفتم

داشــت کــه بیشــتر بــه رؤیــت نویســنده های دیگــر رسیده باشــد. تعــداد ســایر اســتنادها را 

می تــوان در نمــودار شــمارۀ 2 مشــاهده کــرد. در کل، چهــار مقالــه بیــن ده تــا بیســت بــاز 

مورداســتناد قرارگرفتنــد، دو مقالــه بیــن بیســت تــا ســی بــار مــورد اســتناد واقــع شــدند، 

بیســت و یــک مقالــه بیــن پنــج تــا ده بــار، و 

هشتاد و نه مقاله هم بین یک تا پنج بار مورداستناد قرار گرفتند.
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تحلیل انتقادی ـ ساختاری مقاالت حوزۀ تحلیل گفتمان انتقادی ...

نمودار 2. تعداد مقاالت بر اساس استنادها

جدول 1.  مقاالت بر اساس استناد )تعداد-درصد(

سهم درصدتعداد مقاالت بر اساس استنادتعداد استنادها

017960/7

1-59331/5

6-10175/8

11-1520/7

16-2020/7

21-2510/3

26-3010/3

295100جمع

بیشــترین اســتناد بــه مقــاالت بــر اســاس نویســنده: از مجمــوع اســتنادهای 

صورت گرفتــه، چــه مقاله هــای تک نویســنده و چــه مقاله هایــی بــا چنــد نویســنده، 
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بیشــترین اســتناد صورت گرفتــه بــا 125 اســتناد بــه آقــای فــردوس آقــا گل زاده اختصــاص 

دارد کــه حــدود 14 درصــد از کل اســتنادهای صــورت گرفتــه را تشــکیل می دهــد و 

کمتریــن آن بــه آقــای محمدمهــدی فرقانــی بــا 14 اســتناد کــه چیــزی حــدود 1.7 درصــد از 

استنادهاســت. رونــد اســتناددهی بــه نویســنده ها در هــر ســال را می تــوان در تصویــر 5 

ــرد. مشــاهده ک

جدول2. بیشترین استناد به مقاالت بر اساس نویسنده

درصد کل استنادهاتعداد استناد در کل 

12514آقاگل زاده فردوس

303/4گيويان عبداهلل

2831دسپ علي

2831قبادي حسينعلي

252/8سروي زرگر محمد

252/8گلفام ارسالن

1921فالحي محمد هادي

182غياثيان مريم السادات

151/7فرقاني محمد مهدي

57764/8سایر

890100جمع
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جدول 3. استنادها طی سال به تفکیک نویسنده  و بیشترین استنادها

ده
سن

وی
ن

13
81

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
مع99
ج

آقاگل 
زاده 

فردوس
030021883295660000125

گيويان 
عبداهلل

000255000000000030

دسپ 
علي

000200800000000028

قبادي 
حسينعلي

000200800000000028

سروي 
زرگر 
محمد

000250000000000025

گلفام 
ارسالن

00008065060000025

فالحي 
محمد 
هادي

000712000000000019

غياثيان 
مريم 

السادات
00060303330000018

فرقاني 
محمد 
مهدي

000001100013000015

0129419844959372474612800577سایر

04291651318213311080635512800890جمع

مجــالت و نویســنده ها: تعــداد مقــاالت چاپ شــده در یــک مجلــه در یــک موضــوع 

ــه کار مجــات  ــه باشــد. البتــه شــروع ب ــد نشــان دهندۀ رویکــرد تخصصــی آن مجل می توان

مختلــف و زمان بنــدی چــاپ آن هــا )دوماه نامــه، فصلنامــه و دوفصلنامــه( بــا هــم تفــاوت 

دارد. از آنجــا کــه مقالــۀ حاضــر بــرای انتخــاب مجــات محدودیتــی قائــل نشــد، بنابرایــن 

ــه طــور اختصاصــی وارد یــک  ــه دقــت توضیــح داد کــه کــدام نشــریات ب ــوان ب شــاید نت
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حــوزه شــدند و یــا نشــدند. از طرفــی، هــر نشــریه بــر اســاس اهــداف و رویکــردی شــکل 

ــه  ــل گفتمــان ب ــام تحلی ــا ن ــن شــاید ارســال مقــاالت خــاص حــوزه ای ب ــرد و بنابرای می گی

آن مجلــه موضوعیــت پیــدا نکنــد. امــا بــا مشــاهدۀ عنــوان مجــات حــوزۀ علــوم انســانی 

ــا عنــوان گفتمان پژوهــی یــا تحلیــل گفتمــان  ــه ای تخصصــی ب می تــوان دریافــت کــه مجل

ــوان آن را خاســتگاه تحلیــل  ــه عــاوه، در رشــتۀ زبان شناســی کــه می ت ــده نمی شــود. ب دی

گفتمــان قلمــداد کــرد هــم مجــات تخصصــی حوزه هــای اصلــی زبان شناســی )آواشناســی 

ــۀ »دســتور«  ــا ویژه نام و واج شناســی، ســاختواژه، معناشناســی( مشــاهده نمی شــود؛ تنه

اســت کــه در ضمیمــۀ »نامــۀ فرهنگســتان« در یکــی از حوزه هــای تخصصــی زبان شناســی 

چــاپ می شــود. از ســال 1395 هــم فصلنامــه ای تخصصــی بــا نــام »زبان شناســی اجتماعــی« 

شــروع بــه کار کرده اســت. و در فهرســت مــا دو مقالــه در زمینــۀ تحلیــل گفتمــان انتقــادی 

ــته های  ــی از رش ــه طیف ــت ک ــی اس ــم موضوع ــان ه ــل گفتم ــت. تحلی ــار داده اس انتش

ــیس  ــران تأس ــته در ای ــک رش ــوان ی ــه عن ــم ب ــوز ه ــرد و هن ــر می گی ــانی را در ب ــوم انس عل

ــوز  ــام رشــته ای کــه هن ــه ن ــه ای ب نشده اســت بنابرایــن نمی تــوان انتظــار داشــت کــه مجل

تأســیس نشــده انتشــار یابــد. بــا تمــام ایــن تفاصیــل، امــا می توانیــم حداقــل بــه مقایســۀ 

مجاتــی بپردازیــم کــه بیشــترین مقالــه در زمینــۀ تحلیــل گفتمــان را انتشــار دادنــد. ایــن 

ــی  ــی و جامعه شناس ــات فرهنگ ــات، مطالع ــی، ادبی ــته های زبان شناس ــم از رش ــات ه مج

ــان  ــای زب ــام »پژوهش ه ــا ن ــال 1389 ب ــی در س ــتارهای زبان ــۀ جس ــتند. مجل ــر هس و هن

ــا  ــی و ب ــتارهای زبان ــه جس ــال 1392 ب ــرد و در س ــه کار ک ــروع ب ــی« ش ــات تطبیق و ادبی

محوریــت آمــوزش زبــان، زبان شناســی، کاربردشناســی، نشانه شناســی و ... تغییــر نــام داد. 

بنابرایــن می تــوان انتظــار داشــت کــه بــا ایــن ســابقه و بــا 23 مقالــه رتبــۀ اول در انتشــار 

ــال 1389  ــی در س ــۀ زبان پژوه ــد. مجل ــته باش ــادی را داش ــان انتق ــل گفتم ــاالت تحلی مق

شــروع بــه کار کــرد و بــا 9 مقالــه جایــگاه دوم در انتشــار مقــاالت تحلیــل گفتمــان انتقــادی 

را دارد.  زبان شناســی و گویش هــای خراســان )دو فصلنامــه( و مطالعــات فرهنــگ و ارتبــاط 

ــب در  ــه ترتی ــه ب ــتند ک ــی هس ــۀ زبان پژوه ــف مجل ــه همردی ــا 9 مقال ــم ب ــه( ه )فصلنام

ســال های 1388 و 1387 شــروع بــه کار کردنــد. فصلنامه هــای »پژوهــش زبــان و ادبیــات 

فارســی« و »نقــد ادبــی« بــه ترتیــب در ســال های 1391 و 1387 شــروع بــه انتشــار کردنــد. 

از آن جــا کــه ســال انتشــار ایــن مجــات نزدیــک بــه هــم اســت بنابرایــن مقایســۀ رویکــرد 

ــا نیســت. ــدان بی معن آن هــا هــم چن
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حــدود 143 مجلــه در پیکــرۀ مقالــۀ حاضــر بررســی شــدند. در ایــن میــان، 83 مجلــه 

ــه،  تنهــا یــک مقالــه در زمینــۀ تحلیــل انتقــادی گفتمــان داشــتند. 33 مجلــه بــا دو مقال

ــۀ  ــه در زمین ــا 5 مقال ــه ب ــه، و 5 مجل ــار مقال ــا چه ــه ب ــه مجل ــه، س ــا 3 مقال ــه ب 8 مجل

ــا ایــن نحــوۀ توزیــع، و بــه اســتثنای مجــات کــه در  تحلیــل گفتمــان انتقــادی بودنــد. ب

جــدول زیــر آمده انــد نمی تــوان بــا صراحــت گفــت کــه کــدام مجلــه بــه طــور اختصاصــی 

ــا توجــه بــه  ــی ب بــه موضــوع تحلیــل گفتمــان و تحلیــل گفتمــان انتقــادی می پــردازد. ول

ــا ایــن موضــوع می تــوان ضــرورت تأســیس  درگیــری طیفــی از رشــته های علــوم انســانی ب

ــه را احســاس کــرد.  ــه ای تخصصــی در ایــن زمین مجل

جدول 4. تعداد مقاله چاپ شده در هر سال به تفکیک فصلنامه

جله
ن م

نوا
ع

13
81

13
84

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

مع
ج

جستارهاي 
زباني

000001023315430123

00000000000102139زبان پژوهي

زبانشناسي و 
گويش هاي 

خراسان

00002110000203009

مطالعات 
فرهنگ 
ارتباطات

00000010021200039

پژوهش زبان 
و ادبيات 

فارسي

00001102001111008

00001002210010018نقد ادبي

مطالعات 
فرهنگي و 
ارتباطات

00000200011020107

زن در فرهنگ 
و هنر

00001201001100006

متن پژوهي 
ادبي

00000000001111206

ــه  ــتند ک ــارکت داش ــه مش ــتن 295 مقال ــنده در نوش ــنده ها: در کل 662 نویس نویس
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2.2 نویســنده بــرای هــر مقالــه خواهــد بــود. بیشــترین بســامد مربــوط بــه مقاله هایــی بــا 
دو نویســنده اســت. پنجــاه مقالــه تنهــا یــک نویســنده داشــتند. 67 مقالــه بــا مشــارکت 

ســه نویســنده و 28 مقالــه بــا مشــارکت چهــار نویســنده نوشــته شــدند.

نمودار 3. تعداد مقاالتت بر اساس تعداد نویسنده

جدول 5. مقاالت بر اساس تعداد نویسنده

جمعچهار نویسندهسه نویسندهدو نویسندهیک نویسندهسال

138110001

138621104

138700101

1388233210

1389082111

1390343212

1391483116

13925143325

13937132123

13949145331

13954252132

139651410130

13975149634

139812115643

13992118122

501506728295 جمع
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جدول 6.  مقاالت بر اساس تعداد نویسنده )درصد(

جمع چهار نویسندهسه نویسندهدو نویسندهیک نویسندهسال
)درصد(

1381 100 000100

138625 25 25 25 100

13870 0 100 0 100

138820 30 30 20 100

1389073 18 9 100

139025 33 25 17 100

139125 50 19 6 100

139225 56 12 12 100

139330 57 9 4 100

13942945 16 10 100

139513 78 6 3 100

139617 47 33 3 100

139715 41 26 18 100

1398249 35 14 100

13999 50 36 5 100

100 9 23 51 17 جمع
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جدول 7. مقاالت بر اساس پرکارترین نویسنده ها

نام نویسنده
تعداد 
مقاله

تعداد 
مقاالت 

فردی

تعداد 
مقاالت 
گروهی

درصد کل 
مقاالت

درصد 
مقاالت 
انفرادی

درصد 
مقاالت 
گروهی

 3 6 203173آقاگل زاده فردوس

غياثيان مريم 
السادات

7161 2 1 

 1 4 6241خيرآبادي رضا

 1 0 6061سلطاني علي اصغر

 01 5051شريفي شهال

 01 5051گلفام ارسالن

 01 4041حامدي شيروان زهرا

 01 4041رحيميان جالل

00 4311صابرپور زينب

 01 4041صادقي فسائي سهيال

 01 4041فرقاني محمد مهدي

كريمي فيروزجائي 
علي

4
221 40

 01 4041گرجي مصطفي

محمودي بختياري 
بهروز

4
041 

0
1 

58239543887889 سایر )471 نفر(

66350613100100100 جمع

از میــان مجمــوع 663 نویســنده، فــردوس آقــاگل زاده بــا 3 مقالــۀ انفــرادی و 17 مقالــۀ 

گروهــی و در مجمــوع بــا 20 مقالــه پرکارتریــن نویسنده هاســت. چنانچــه از تصویــر شــمارۀ 

10 بــر می آیــد، بیشــترین نویســنده ها بــه صــورت گروهــی دســت بــه تألیــف مقالــه زده انــد. 

ایــن امــر از یــک ســو نویــد خوبــی در انجــام کارهــای گروهــی محســوب می شــود. امــا بــا 

نــگاه بــه ســتون کارهــای انفــرادی در می یابیــم کــه اکثــر نویســنده ها نمــرۀ صفــر آورده انــد 
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و ایــن البتــه چنــدان خــوب محســوب نمی شــود. چراکــه اگــر نویســنده ای در یــک حــوزه 

متخصــص باشــد حتمــن کارهایــی بــه صــورت انفــرادی هــم دارد. امــا وقتــی چنیــن نیســت، 

ظــن آن مــی رود کــه آن کارهــای گروهــی نــه محصــول پژوهــش مشــترک و همکاری هــای 

جمعــی بلکــه خروجــی کاری پژوهشــی ماننــد پایان نامــه باشــد کــه بــا مشــاوره و راهنمایــی 

ــا  ــه راه گش ــن زمین ــد در ای ــایر( می توان ــر )س ــتون آخ ــت. س ــه اس ــتادان صورت گرفت اس

باشــد. ایــن ســتون بیشــترین تعــداد نویســنده را بــه خــود اختصــاص داده اســت. یعنــی 

ــن،  ــته اند. بنابرای ــه نوش ــه مقال ــن زمین ــار در ای ــه ب ــا س ــک ت ــن ی ــه بی ــنده هایی ک نویس

ــی  ــی طرح ــل خرورج ــا حاص ــتر مقاله ه ــه بیش ــازد ک ــر می س ــا را قوی ت ــن م ــتون ظ ــن س ای

پژوهشــی بــه عنــوان پایان نامــه هســتند و دانشــجو پــس از نوشــتن پایان نامــه و اســتخراج 

ــه چــاپ رسانده اســت. و  ــام اســتادان مشــاور و راهنمــای خــود ب ــه، آن را به همــراه ن مقال

ــوان نویســنده تغییــر می کنــد  ــام دانشــجو به عن ــد و ن ــان ادامــه می یاب ایــن چرخــه همچن

ــام اســتادان مشــاور و راهنمــا ثابــت می مانــد. ایــن رونــد را می تــوان یکــی از عوامــل  و ن

بازدارنــدۀ پویایــی و تحــرک در جامعــۀ دانشــگاهی دانشــت کــه مانــع پــرورش متخصــص 

ــد  ــدا می کنن ــوق پی ــی س ــش گفتمان ــوی پژوه ــه س ــی ب ــتادان زمان ــه اس ــود؛ چراک می ش

کــه دانشــجویی در ایــن زمینــه طرحــی انتخــاب کنــد. بنابرایــن، تحلیــل انتقــادی گفتمــان 

نمی توانــد دغدغــۀ پژوهشــگر باشــد بلکــه محصــول یــک طــرح دانشــجویی خواهــد بــود.

جدول 8. مقاالت بر اساس استناد )تعداد-درصد(

سهم درصدتعداد مقاالت بر اساس استنادتعداد استنادها

017960/7

1-59331/5

6-10175/8

11-1520/7

16-2020/7

21-2510/3

26-3010/3

295جمع
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جدول 9. مقاالت با بیشترین استناد به تفکیک سال و نویسنده

عنوان مقاله
روش 
تحقیق

رویکرد 
تحقیق

سالنویسندگان
تعداد 

استنادات

رويكردهاي غالب در تحليل گفتمان 
انتقادي

138630آقاگل زاده فردوسهیچمروری

تلفیقیموردیبازنمايي ايران در سينماي هاليورد
گيويان عبداهلل، سروي 

زرگر محمد  
138825

تحليل گفتمان غالب در رمان 
سووشون سيمين دانشور

فرکالفموردی
قبادي حسينعلي، آقاگل 
زاده فردوس، دسپ علي

138820

توصيف و تبيين ساخت هاي زباني 
ايديولوژيك در تحليل گفتمان 

انتقادي
1391آقاگل زاده فردوسهیچمروری

20

20

بررسي و نقد روايي گلستان بر اساس 
نظريه تحليل انتقادي گفتمان

ون لیوونموردی
صاحبي سيامك، فالحي 

محمد هادي، توكلي 
نسترن

138912

ارائه مدلي براي تحليل گفتمان 
انتقادي فيلم

تلفیقیمبنایی
فرقاني محمد مهدي، 
اكبرزاده جهرمي، جمال 

الدين
139011

کانون تأکیدات اصلی در مقاالت تحلیل گفتمان انتقادی

در ادامــه می کوشــیم تــا بــا بررســی نتایــج، بــه پرســش دوم مقالــۀ حاضــر پاســخ دهیم: 

ــای  ــن محوره ــتند. ای ــه هس ــادی چ ــان انتق ــل گفتم ــای تحلی ــی مقاله ه ــای اصل محوره

اصلــی شــامل روش هــای تحقیــق، موضــوع تحقیــق و رویکردهــای غالبــی هســتند کــه در 

ــه شــدند. ــه کار گرفت ــا ب مقاله ه

ــای  ــن روش ه ــر عمده تری ــدول زی ــاالت: ج ــتفاده در مق ــق مورداس ــای تحقی روش ه

ــۀ  ــد. مطالع ــان می ده ــا را نش ــی م ــرۀ موردبررس ــای پیک ــتفاده در مقاله ه ــق مورداس تحقی

مــوردی بــا 170 مــورد باالتریــن تعــداد را بــه خــود اختصــاص می دهــد کــه حــدود 57 درصد 

ــه ای مــا تشــکیل می دهــد. روش تحلیــل کیفــی از نــوع طولــی بــا 37  را پیکــرۀ 259 مقال

مــورد و  چیــزی حــدود 13 درصــد دومیــن روش پربســامد مورداســتفاده در مقاله هاســت. 

روش هــای پیکــره ای و چندوجهــی بــا پایین تریــن میــزان بســامد هســتند. البتــه ایــن امــر 

چنــدان دور از ذهــن نیســت چراکــه ماهیــت تحلیل هــا در گفتمــان انتقــادی صبغــۀ کیفــی 
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دارد و اخیــرًا تحلیل هــای کّمــی و پیکــره ای و چندوجهــی در حــوزۀ گفتمــان انتقــادی رایــج 

شده اســت. بــه عــاوه، انجــام چنیــن تحلیل هایــی نیازمنــد تخصــص و کســب مهــارت در 

ــل هــای پیکــره ای  ــی اســت. مثــاً، در تحل ــر از تحلیــل متــن و تحلیــل زبان زمینه هایــی غی

ــره، و  ــۀ پیک ــه، تهی ــتفاده از رایان ــره، اس ــتفاده از پیک ــۀ اس ــی در زمین ــه مهارت های ــد ب بای

ــای  ــار و نرم افزاره ــا آم ــد ب ــم بای ــی ه ــای کّم ــید. در تحلیل ه ــت رس ــن دس ــائلی از ای مس

ــاری  ــای آم ــواع تکنیک ه ــاری و ان ــای آم ــاده، روش تحلیل ه ــای س ــو نرم افزاره ــاری، ول آم

آشــنا بــود. بــر ایــن اســاس، نتایــج نشــان می دهــد کــه هنــوز چنانکــه بایــد تحلیل هــای 

انتقــادی از گفتمــان در فضــای دانشــگاهی مــا بــه ایــن حوزه هــا کشــیده نشــده اســت.

جدول 10. روش تحقیق

ال
س

ری
رو

م
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م

هی
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چن

قی
فی

تل

می
ک

ای
ره 

یک
پ

عی
قط

م

لی
طو

ی 
ها

رد
یک

رو
یر 

سا
فی

کی

به
اح

ص
م

مع
ج

138110000000001

138620000002004

138710000000001

1388250200001010

1389160100102011

1390251000121012

13915100000001016

13924110100324025

13931130301212023

13940190200351031

13951130200473132

13960192100521030

13970220000172234

13981300200160343

13990171000031022

21170614012137196295جمع
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جدول 11. روش تحقیق ـ درصد
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1381100000000000100

1386500000005000100

1387100000000000100

138820500200000100100

1389955090090180100

13901742800081780100

1391316300000060100

139216440400128160100

1393457013049490100

13940613600101630100

13953413600132293100

1396063730017730100

1397065000032066100

1398270050021407100

1399077500001450100

758250071362100جمع
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نمودار 4. روش تحقیق/ درصد

رونــد اســتفاده از رویکردهــای پژوهشــی طــی ســال ها: چنانچــه از نمــودار شــمارۀ 16 

بــر می آیــد، رونــد اســتفاده از روش هــای تحقیــق طــی ســال ها رو بــه تغییــر اســت. شــاید 

ایــن امــر بســته بــه میــزان بیشــتر مقاالتــی کــه در ســال های اخیــر نوشــته شــده طبیعــی 

بنمایــد. امــا همــۀ مــوارد اینگونــه نیســتند. بارزتریــن میــزان رشــد بــه مطالعــۀ مــوردی بــر 

می گــردد؛ کــه طــی ســال های 93 تــا 95 از یــک ســو، و 97 تــا 99 از ســوی دیگــر شــاهد 

رشــد روزافزونــی در اســتفاده از ایــن روش تحقیــق هســتیم. در مــورد مقالــۀ مــروری هــم 

ــاهد  ــوارد ش ــایر م ــا در س ــتیم. ام ــتفاده از آن هس ــی در اس ــاهد جهش ــال 1391 ش در س

ســیر یــک مســیر تقریبــًا یکنواخــت هســتیم. ایــن نکتــه چنــدان خــوب بــه نظــر نمی رســد. 

اســاس تحقیــق بــر روش آن اســت. وقتــی روش تحقیــق مناســبی انتخــاب نشــود، ســر و 

ســامان دادن بــه داده هــا و دســت یافتــن بــه نتیجــۀ مطلــوب نمی توانــد چنــدان دقیــق 

باشــد.

نگارنــدۀ مقالــۀ حاضــر حیــن خوانــدن چکیده هــا و بعضــًا متــن مقاله هــا بــرای تعییــن 

نــوع روش تحقیــق بــا نکتــۀ مأیوس کننــده ای مواجــه شــد. اکثــر مقالــه هــا هیــچ بخشــی 

یافــت نشــد کــه دقیقــًا بــه روش تحقیــق، داده هــای تحقیــق و جامعــۀ آمــاری و مســائلی از 

ایــن دســت بپــردازد. گویــا نویســنده هــای مقاله هــا بــا روش تحقیــق بیگانــه بودنــد. جــز 
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ــق نداشــتند.  ــی در مــورد روش تحقی ــچ تبیین ــر مقاله هــا هی معــدودی انگشت شــمار، اکث

گویــی همــۀ آن هــا بــه دنبــال انتخــاب یــک نظریــه و کاربســت آن بــر یــک متــن، ازجملــه 

داســتان، شــعر، ســخنرانی، فیلــم،  تبلیــغ و ماننــد آن هــا، بودنــد تــا از ایــن رهگــذر بتواننــد 

ــه در  ــوژی نهفت ــد و ایدئول ــن بپردازن ــی مت ــی و بعضــًا غیرزبان ــل ســاختارهای زبان ــه تحلی ب

متــن را دریابنــد. و ایــن البتــه ضعــف بزرگــی در مــورد پژوهش هــای دانشــگاهی محســوب 

می شــود. بــه نظــر می رســد کــه روش تحقیــق از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد در 

دانشــگاه ها و میــان محققــان و فعــاالن حــوزۀ تحلیــل گفتمــان انتقــادی جــدی گرفته شــود 

و ای بســا از نــو آمــوزش داده شــود. عبــارت »توصیفــی تحلیلــی«  در اکثــر مقاله هــا در بیــان 

روش تحقیــق مشــاهده شــد. در صورتــی کــه می دانیــم روش تحقیــق بــه دو دســتۀ عمــدۀ 

کیفــی و کّمــی تقســیم می شــود و هــر کــدام از این هــا هــم خــود زیرمجموعه هایــی 

دارنــد کــه برونــداد نهایــی آن هــا توصیــف و تحلیــل متــن موردمطالعــه اســت. امــا ایــن 

نکتــه حلقــۀ مفقــودۀ اکثــر مقاله هاســت؛ گویــی کــه تلقــی نویســنده ها از روش تحقیــق 

در همیــن دایــره اســت.

نمودار 5. نمودار روند استفاده از رویکردهای پژوهشی طی سال ها

موضــوع تحقیــق: فصــل مشــترک تمــام رویکردهــای انتقــادی بــه گفتمــان را می تــوان 

ــد  ــادی می کوش ــل انتق ــت. تحلی ــوژی دانس ــد و ایدئول ــدرت، نق ــان، ق ــم گفتم در مفاهی
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ــا در  ــازی آن ه ــه آشکارس ــد و ب ــی کن ــان بررس ــم را در گفتم ــن مفاهی ــاب ای ــوۀ بازت ــا نح ت

ــم چــه نقشــی در  ــن مفاهی ــه ای ــا نشــان دهــد ک ــاوه، می کوشــد ت ــه ع ــردازد؛ ب ــن بپ مت

ــکات را در دســته بندی  ــن ن ــن اســاس، همی ــر ای ــد. ب ــه آن دارن ــه، در شــکل دادن ب جامع

ــدا  ــم ج ــات را از ه ــن موضوع ــم و ای ــرار دادی ــاک ق ــی م ــای موردبررس ــوع مقاله ه موض

ــاب  ــار(، بازت ــات، اخب ــانه )مطبوع ــیت در رس ــدرت، جنس ــوژی، ق ــاب ایدئول ــاختیم: بازت س

ــور(،  ــوم و منث ــات )منظ ــیت در ادبی ــدرت، جنس ــوژی، ق ــاب ایدئول ــانه، بازت ــران در رس ای

بازتــاب ایدئولــوژی، قــدرت، جنســیت در گفتمــان تاریخــی، در گفتمــان دینــی، در گفتمــان 

حقوقــی، در گفتمــان آموزشــی )کتاب هــای درســی، اســناد آموزشــی(، در گفتمــان شــفاهی، 

ــم. ــط، در فیل ــانۀ برخ ــر، در رس ــه، در تصوی ــات، در ترجم در تبلیغ

ــاب  ــا بازت ــه بیشــترین موضــوع مقاله ه ــد ک ــن حســاب، داده هــا نشــان می دهن ــا ای ب

ایدئولــوژی، قــدرت و جنســیت در گفتمــان ادبــی بــود کــه بــه حــدود 34 درصــد می رســد. 

بررســی همیــن مســائل در رســانه 55 مقالــه را بــه خــود اختصــاص داد کــه چیــزی حــدود 

19 درصــد از کل مقاله هاســت. اگــر، به واســطۀ قرابــت موضوعــی، 4 درصــِد موضــوع 

ــه 23  ــوع ب ــن موض ــد ای ــوع درص ــم، مجم ــه آن بیفزایی ــم ب ــانه را ه ــران در رس ــاب ای بازت

درصــد خواهــد رســید. بررســی بازنمایــی ایدئولــوژی، قــدرت و جنســیت در رســانۀ برخــط، 

ــه خــود اختصــاص  ــزان را ب ــن می ــر و در تبلیغــات پایین تری در گفتمــان حقوقــی، در تصوی

ــزان  ــن داده هــا نشــان از می ــه هــا نیســت. ای ــه بیــش از 2 درصــد از کل مقال می دهــد ک

ــوان اوالً  ــن، می ت ــت. بنابرای ــی اس ــوزۀ پژوهش ــن ح ــه ای ــف ب ــته های مختل ــش رش گرای

وضعیــت کنونــی را پایــش و بــر اســاس آن نیازهــای پژوهشــی آتــی را شناســایی کــرد. در 

ــل  ــق تحلی ــتفاده در تحقی ــورد اس ــای م ــی از روش ه ــه یک ــم ک ــاره کردی ــش اش ــش پی بخ

چندوجهــی اســت. ایــن روش بیشــتر بــرای تحلیــل بازنمایــی ایدئولــوژی، قــدرت و جنســیت 

در تصاویــر و رســانه های چندوجهــی ازجملــه فیلــم بــه کار گرفتــه می شــود. در آنجــا اشــاره 

ــا  ــت. در اینج ــرار گرف ــتفاده ق ــم مورداس ــیار ک ــی بس ــل چندوجه ــه روش تحلی ــم ک کردی

هــم شــاهد آن هســتیم کــه بررســی انتقــادی بازنمایــی ایدئولــوژی، قــدرت و جنســیت در 

تصاویــر ازجملــه موضوعاتــی اســت کــه بســیار انــدک مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه اســت. 

بنابرایــن می توانــد ارتبــاط مســتقیمی بیــن ایــن درصــد پاییــن بــه کارگیــری روش تحقیــق 

ــر  ــیت در تصوی ــدرت و جنس ــوژی، ق ــی ایدئول ــل بازنمای ــن تحلی ــد پایی ــی و درص چندوجه

وجــود داشته باشــد. ســایر موضوعــات موردبررســی هــم در نمودارهــا مشــخص اســت. در 
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کل، شــاهد آنیــم کــه غیــر از بررســی گفتمــان ادبــی و گفتمــان رســانه، تمرکــز خاصــی روی 

موضــوع مشــخصی نیســت و موضوعــات بــه صــورت پراکنــده موردبررســی قــرار گرفته انــد. 

نمودار 6. موضوع تحقیق-تعداد

نمودار 7. موضوع تحقیق/ درصد
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ــوع  ــاب موض ــد انتخ ــر 19 رون ــال ها: تصوی ــی س ــق ط ــوع تحقی ــار موض ــد انتش رون

ــدرت،  ــوژی، ق ــی ایدئول ــوع »بازنمای ــز موض ــد. ج ــان می ده ــال ها نش ــی س ــق را ط تحقی

ــی  ــی را ط ــد یکنواخت ــات رون ــایر موضوع ــه س ــت ک ــوان گف ــان«، می ت ــیت در گفتم جنس

ــدام  ــه ک ــگاهی داد ک ــۀ دانش ــه جامع ــگاه را ب ــن ن ــا ای ــد ت ــن، می طلب ــد. بنابرای می کنن

ــتند. ــتری هس ــی بیش ــورد بررس ــات در خ موضوع

نمودار 8. روند انتشار موضوع تحقیق طی سال ها

رویکردهــای تحقیــق مورداســتفاده در مقــاالت: تحلیــل رویکردهــای مورداســتفاده در 

مقاله هــا نشــان می دهــد کــه رویکــرد فــرکاف بــا 31 درصــد باالتــر از همــه مورداســتفاده 

ــی  ــد و سبک شناس ــرای نظام من ــتور نقش گ ــرد دس ــه(. رویک ــت )91 مقال ــه اس ــرار گرفت ق

ــر در  ــن ام ــد. ای ــرار می گیرن ــه ق ــن رتب ــد در پاین تری ــدود 1 درص ــورد و ح ــا 3 م ــادی ب انتق

ــادی  ــان زی ــدت زم ــون م ــت؛ چ ــن نیس ــادی دور از ذه ــی انتق ــرد سبک شناس ــورد رویک م

نیســت کــه ایــن رویکــرد در جامعــۀ دانشــگاهی و پژوهشــی بــه کار گرفتــه شده اســت. امــا 

در مــورد زبان شناســی نقــش گــرای نظام منــد کمــی انتظــار نمی رفــت، امــا می تــوان بدیــن 

ــان،   ــر دســتور زب ــد ب ــا تأکی ــد، ب ــرای نظام من ــه زبان شناســی نقش گ ــح داد ک صــورت توضی

ابزارهایــی در اختیــار تحلیل گــران قــرار می دهــد امــا خــود به عنــوان رویکــردی مســتقل در 
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ــن رو، در تحلیل هــای   ــرد. از ای ــرار می گی ــر مورداســتفاده ق ــان کمت ــادی گفتم ــل انتق تحلی

زبانــی رویکردهایــی ماننــد رویکــرد فــرکاف و دیگــر  واضعــان بســیار از دســتور نقــش گــرای 

ــوان  ــت عن ــه ای تح ــه گزین ــن ک ــر ای ــر دیگ ــۀ قابل ذک ــت. نکت ــتفاده شده اس ــد اس نظام من

»ســایر« بــا 87 مــورد و 30 درصــد در جایــگاه دوم قــرار دارد. در ایــن دســته رویکردهایــی 

قــرار می گیرنــد کــه تنهــا یــک یــا دو بــار بــار مورداســتفاده قــرار گرفتنــد. بنابرایــن، رویکــرد 

ــادی  ــل انتق ــی، تحلی ــره ای، روایت شناس ــی، پیک ــی، نشانه معناشناس ووداک، نشانه شناس

اســتعاره، رویکــرد فمینیســتی دوبــوار، رابــرت ونتــو، چندوجهــی، الزار، کاربردشناســی 

ــعید در  ــی ادوارد س ــاس، شرق شناس ــی هابرم ــش ارتباط ــکان، کن ــوک، ل ــی ک ــس، پن گرای

ــای  ــی از رویکرده ــد باالی ــه درص ــت ک ــد نیس ــن، بعی ــد. بنابرای ــرار می گیرن ــته ق ــن دس ای

مورداســتفاده را بــه خــود تخصیــص داده اســت. از طرفــی، رویکــرد تلفیقــی ترکیبــی از دو 

یــا ســه تــا از ایــن رویکردهــا را بــرای تحلیــل بــه کار می گیــرد. 

نمودار 9. رویکردهای مورداستفاده ـ درصد
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جدول 12. مقاالت بر اساس رویکردهای مورد استفاده

رد 
ویک

ر
یق

حق
ت

13
81

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

مع
 ج

01023348551291416991فرکالف 

01033684101171397587سایر

00032004193236235ون لیون 

00002103403125122ون دایک 

01110123112221018هیچ

الکالئو و 
موفه 

00000002011213515

00010100111133012تلفیقی 

1000101002200108فوکو 

نقش گرایی 
هلیدی

0100000011100004

سبک شناسی 
انتقادی 

0000001100000103

141101112162523313230344322295 جمع

جدول 13.  مقاالت بر اساس رویکردهای مورد استفاده ـ درصد
رد 

ویک
ر

یق
حق

ت

13
81

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

مع
 ج

025020272525322216383041374031فرکالف 

025030275050164335224326162329سایر

0003018001642997914912ون لیون 

00001880121709361257ون دایک 

0251001008131243676206هیچ

00000008033737235الکالئو و موفه 

00010080043339704تلفیقی 

100000906006600203فوکو 

نقش گرایی 
هلیدی

02500000043300001

سبک شناسی 
انتقادی 

0000006400000201

100100100100100100100100100100100100100100100100 جمع
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بحث و نتیجه گیری 

ــه  ــرد ک ــم ک ــاره خواهی ــاری اش ــای آم ــل از یافته ه ــج حاص ــه نتای ــش ب ــن بخ در ای

می توانــد  پیشــنهادهایی بــرای مطالعــات آتــی در نظــر گرفتــه شــود و پاســخی بــه پرســش 

ســوم بــه حســاب آیــد؛ چراکــه تصویــری از آینــدۀ مطالعــات گفتمــان انتقــادی در اختیــار مــا 

قــرار می دهــد. داده هــای آمــاری می توانــد نــکات مشــخصی بــرای ایــن پرســش و محققــان 

بــه همــراه داشــته باشــد. مثــاً وقتــی بیشــتر مطالعــات انجام شــده در موضــوع بازنمایــی 

ایدئولــوژی، قــدرت و جنســیت در ادبیــات بــود، و بازنمایــی ایــن مســائل در گفتمان هایــی 

ماننــد گفتمــان حقوقــی یــا قانونــی )ماننــد مصوبــات مجلــس( بســیار انــدک موردبررســی 

ــن  ــوان در ای ــه می ت ــراه دارد ک ــه هم ــان ب ــرای محقق ــن آورده را ب ــت، ای ــه اس ــرار گرفت ق

موضوعــات بیشــتر بــه کار پرداخــت و در مطالعــات آینــده بــر آن متمرکــز شــد.

ــی در ایــن حــوزه  ــه نظــر می رســد نویســنده ها، جــز اندکــی از آن هــا، تخصــص چندان ب

ندارنــد چراکــه بســیاری از آن هــا تنهــا یــک بــار در ایــن زمینــه دســت بــه پژوهــش زدنــد.

یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه تعــداد کمــی از نویســنده ها در بخــش 

عمــده ای از مقاله هــا شــرکت داشــتند. درواقــع، نام هــای اندکــی در مقاله هــا تکــرار 

ایــن  از نویســنده های مقالــه تنهــا یــک بــار در  از ســوی دیگــر، بســیاری  می شــود. 

ــه،  ــم اینک ــۀ مه ــد. نکت ــی کردن ــا نقش آفرین ــتن مقاله ه ــتند و در نوش ــرکت داش ــره ش پیک

نویســنده هایی کــه کارهــای گفتمانی شــان اســتمرار داشــت، توانســتند اســتنادهای 

ــد. ــص دهن ــود تخصی ــه خ ــتری ب بیش

ــع  ــه همــراه دارد. یکــی اینکــه، موان ــی ب ــای ضمن ــد معن ــگاه و تحلیــل چن خــود ایــن ن

چندانــی بــرای ورود بــه حــوزۀ گفتمانــی وجــود نــدارد. بــه عبارتــی، تحلیــل گفتمــان یــک 

حــوزۀ دانشــگاهی رو بــه پیشــرفت و البتــه جــوان اســت کــه مشــارکانی از انــواع حوزه هــای 

دانشــگاهی و فعــاالن مختلــف را بــه خــود می کشــاند. دوم، بــه دلیــل همیــن موانــع انــدک 

بــرای ورود بــه ایــن زمینــۀ پژوهشــی، حتــی افــرادی بــا تبحــر نــه چنــدان بــاال می تواننــد از 

ــن  ــه در ای ــنده هایی ک ــوم، نویس ــوند. س ــش ش ــوع پژوه ــن ن ــف وارد ای ــته های مختل رش

زمینــه بــه طــور مســتمر دســت بــه پژوهــش زده انــد می تواننــد بــه ســادگی بــه ایــن تبحــر 

دســت پیــدا کننــد و مــورد ارجــاع نویســنده های دیگــر قــرار گیرنــد. بــه عــاوه، مشــاهدۀ 

ترکیــب نویســند ها نشــان از جوانــی ایــن حــوزۀ مطالعاتــی در ایــران را دارد.
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انحصار دامنۀ نویسنده ها به داخل و فقدان همکاری های بین المللی

همــکاری بین المللــی بیــن نویســنده ها در ایــن پیکــره از داده هــا بســیار پاییــن اســت. 

ــا و  ــدن مقاله ه ــث شناخته ش ــه باع ــت ک ــی اس ــی از راه های ــی یک ــای بین الملل همکاری ه

پژوهش هــا و درنتیجــه اســتنادهای بین المللــی می شــود. ایــن نــوع همــکاری باعــث 

ــدادی  ــه برون ــف و درنتیج ــینه های مختل ــا پیش ــنده هایی ب ــن نویس ــوگ بی ــراری دیال برق

از ســوی دیگــر، نوشــته هایی بــا  منحصــر بــه فــرد و راه حل هایــی خــاق می شــود. 

ــن حــوزه و بســط آن دارد.  ــی در ای ــی نشــان از گســترش مطالعات ــن الملل همکاری هــای بی

امتیــازات همکاری هــای بین المللــی در  از دیگــر  اعتبــار بین المللــی مجــات  باالرفتــن 

مقــاالت اســت. مســلمًا مجاتــی کــه مقاله هایــی بــا همــکاران بین المللــی نشــر می دهنــد 

می تواننــد در مجامــع دانشــگاهی داخلــی و خارجــی اعتبــار باالیــی را بــرای خــود بــه همــراه 

داشته باشــند.

نبود مجلۀ تخصصی برای حوزۀ گفتمان

در جــدول شــمارۀ 4 بــه مجاتــی اشــاره شــد کــه بیشــترین مقــاالت را در زمینــۀ تحلیــل 

گفتمــان انتقــادی بــه چــاپ رســاندند، امــا هیــچ کــدام از آن هــا مجلــۀ تخصصــی در حــوزۀ 

گفتمــان نبودنــد. بنابرایــن، می تــوان اســتدالل کــرد کــه یکــی از دالیــل پراکندگــی مقــاالت 

ــان  ــوزۀ گفتم ــرای ح ــی ای ب ــۀ تخصص ــچ مجل ــه هی ــت ک ــن اس ــف ای ــای مختل در مجله ه

انتقــادی به طــور خــاص و تحلیــل گفتمــان به طــور عــام وجــود نــدارد. جــز یکــی دو 

ویژه نامــه کــه محصــول کنفرانس هــای داخلــی اســت  مجلــه ای دیــده نشــد کــه اختصاصــًا 

بــه چــاپ مقــاالت حــوزۀ تحلیــل گفتمــان بپــردازد. مقــاالت تخصصــی یکــی از نشــانه های 

شــکل گیری و البتــه رویــش رشــته ها اســت، نبــود ایــن مجــات تأییــدی اســت بــر جوانــی 

ــا  ــتاران ی ــی و ویراس ــان تخصص ــی، محقق ــات تخصص ــود مج ــران. وج ــوزه در ای ــن ح ای

ــه ای موجــب اشــاعه و گســترش پژوهــش در حــوزۀ تخصصــی می شــوند،  ســردبیران حرف

ــترش  ــم گس ــاالت را ه ــه مق ــاع ب ــه ارج ــازند، و البت ــرار می س ــان برق ــن محقق ــی بی دیالوگ

می دهنــد.
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ــر  ــش از دیگ ــا بی ــی حوزه ه ــتند و برخ ــتر هس ــی بیش ــد بررس ــادی نیازمن ــای زی حوزه ه

ــد ــرار گرفتن ــش ق ــا موردپژوه حوزه ه

تحلیــل موضــوع مقاله هــای نشــان می دهــد کــه چــه حوزه هایــی بیشــتر مــورد 

ــل  ــه تحلی ــوط ب ــا مرب ــترین تحلیل ه ــر. بیش ــا کمت ــدام حوزه ه ــد و ک ــرار گرفتن ــل ق تحلی

متن هــا ادبــی )100 مقالــه(، مطبوعــات )66 مقالــه( بــود و کمترین شــان بــه رســانۀ برخــط 

ــه  ــان ترجم ــه(، گفتم ــی )6 مقال ــان حقوق ــه(، گفتم ــر )6 مقال ــل تصاوی ــه(، تحلی )5 مقال

)7 مقالــه( و درنهایــت گفتمــان تبلیغــات )7 مقالــه( اختصــاص داشــت. بــر ایــن اســاس 

می تــوان دریافــت کــه کــدام حوزه هــا بیشــتر مســتعد ورود و تحلیــل هســتند؛ بنابرایــن، 

نیازهــای پژوهشــی آینــده را می تــوان بــر ایــن اســاس بــه دســت آورد و جــزو برنامــه هــای 

ــا داده هــای آمــاری می  تــوان بررســی  پژوهشــی دانشــگاه ها و محققــان قــرار داد. چراکــه ب

کــرد کــه بیشــترین مصوبــات مجلــس در هــر دوره در چــه زمینــه ای بوده اســت. کــدام دوره 

ــته؟ و  ــتی را داش ــاً محیط زیس ــاِت مث ــن مصوب ــدام دوره کمتری ــترین و ک ــس بیش از مجل

چــرا؟ آیــا گرایش هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی در ایــن زمینــه تأثیــر داشــته اســت 

ــای  ــرده؟ در حوزه ه ــا نک ــس اقتض ــی آن دوره از مجل ــی و اجتماع ــای سیاس ــا اولویت ه ی

دیگــر هــم می تــوان پرســش های مشــابهی مطــرح کــرد. از ایــن رو، مســایلی از ایــن دســت 

ــرد. ــرار گی ــد موضــوع تحلیــل انتقــادی گفتمــان ق می توان

برخی رویکردها بیش از دیگر رویکردها مورداستفاده قرار گرفتند

ــمرد  ــان برش ــادی گفتم ــل انتق ــوزۀ تحلی ــده را در ح ــرد شناخته ش ــار رویک ــوان چه می ت

کــه از آن فــرکاف، ون دایــک، ووداک و ون لیــوون اســت. رویکردهــای زبانــی دیگــری هــم 

هســتند، خاصــه رویکــرد نقش گرایــی هلیــدی، کــه مورداســتفادۀ همیــن رویکردهــای غالــب 

قــرار می گیرنــد. آنچــه در ایــن مــورد مشــاهده شــد، مراجعــۀ مکــرر بــه رویکــرد پیشــنهادی 

ــًا یکــی  ــف باشــد؛ امــا مطمئن ــد مختل ــن امــر می توان ــت ای فــرکاف اســت )91 مــورد(. عل

ــم  ــر ه ــای دیگ ــه رویکرده ــبت ب ــرد نس ــن رویک ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــاخص ترین آن ه از ش

جامع تــر بــه نظــر می رســد و هــم اینکــه بیشــتر معرفــی شده اســت. امــا نکتــۀ مهــم ایــن 

اســت کــه انتخــاب رویکــرد تحلیلــی بایــد متناســب بــا موضــوع تحلیــل باشــد. شــاید در 

بســیاری از مواقــع انتخــاب یــک رویکــرد بــه تنهایــی نتوانــد از پــس تحلیــل موضــوع بــر 

آیــد و نیــاز باشــد تــا ترکیبــی از رویکردهــا مورداســتفاده قــرار گیــرد. خــود فــرکاف هــم در 
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بســیاری از کارهــای پژوهشــی اش بــا همــکاری رویکردهــای دیگــر بــه تحلیل پرداخته اســت. 

ــه موضــوع پژوهــش  ــرار داد کــه بســته ب ــه را هــم مدنظــر ق ــن نکت ــوان ای ــن، می ت بنابرای

ــه کار گرفــت. ایــن مــورد، یعنــی رویکردهــای تلفیقــی،  می تــوان تلفیقــی از رویکردهــا را ب

در پیکــرۀ موردبررســی مقالــۀ حاضــر وجــود داشــت و در 12 مــورد رویکردهــای تلفیقــی در 

پژوهش هــا بــه کار گرفتــه شــد. البتــه بــاز هــم یــک طــرف ایــن رویکردهــای تلفیقــی رویکــرد 

ــرار نگرفته اســت و در تحلیل هــا  ــال ق ــدان مورداقب ــرد ووداک هــم چن ــود. رویک ــرکاف ب ف

اســتفادۀ چندانــی از آن نشده اســت. امــا نکتــۀ قابل تأمــل درصــد پاییــن اســتفاده 

از رویکــرد پیکــره ای و چندوجهــی در تحلیل هاســت. ایــن دو رویکــرد را می تــوان جــزو 

رویکردهــای جدیــد در تحلیــل گفتمــان انتقــادی دانســت. درصــد پاییــن اســتفاده از ایــن 

ــان  ــا، محقق ــی، آکادمی ه ــای تخصص ــنایی حوزه ه ــدم آش ــان از ع ــد نش ــا می توان رویکرده

و فعــاالن حــوزۀ تحلیــل انتقــادی گفتمــان بــا آن هــا باشــد کــه ایــن خــود گویــای خیلــی 

مــوارد دیگــر خواهــد بــود.

بازنگری در آموزش روش تحقیق ازجمله نیازهای اساسی

چنانکــه در بخــش مربــوط بــه روش تحقیق نشــان داده شــد، نویســنده ها تصــور دقیقی 

از روش تحقیــق نداشــتند. بیشــترین روش تحقیــق مورداســتفاده بــه روش کیفــِی مطالعــۀ 

مــوردی اختصــاص داشــت، گویــی چنیــن القــا می شــود کــه تحقیــق یعنــی متنــی انتخــاب 

ــته بندی آن،  ــن، دس ــاب مت ــوۀ انتخ ــه نح ــود. اینک ــل ش ــه تحلی ــک نظری ــاس ی ــر اس و ب

روش اســتخراج نمونه هــا، جامعــۀ آمــاری و نکاتــی از ایــن دســت واجــد چــه ویژگی هایــی 

ــه  ــد ک ــاره می کردن ــا اش ــر آن ه ــود. اکث ــنده ها نب ــه نویس ــدان موردتوج ــد چن ــد باش بای

ــاره  ــی مورداش ــکات اصل ــه ن ــه ب ــت؛ بی آنک ــی« اس ــی تحلیل ــا »توصیف ــق آن ه روش تحقی

ــا  ــی داده ه ــه از بررس ــک مرحل ــل ی ــف و تحلی ــه توصی ــد ک ــند و بدانن ــته باش ــه داش توج

و نمونه هاســت نــه خــوِد روش. بــر ایــن اســاس، نیــاز بــه بازنگــری در ایــن حــوزه بســیار 

ــب  ــق متناس ــاب روش تحقی ــوع، انتخ ــاب موض ــان در انتخ ــا محقق ــود ت ــاس می ش احس

بــا آن موضــوع، نحــوۀ گــردآوری داده هــا، اســتخراج داده هــا بیشــتر دقیــق شــود. از ســوی 

دیگــر، کمتریــن روش هــای تحقیــق مورداســتفاده روش هــای پیکــره ای، چندوجهــی و کّمــی 

بــود.
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