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گفتمان یمقدمه ناظران علم یشناس مجموعه 

در پتووهش  یهتا روش یت خود در جهتت تعم یکه برا یتیمسئول یلوگوس در راستا نشر
کتتار  ینکتترده استتت، چنتتد یتتفکشتتور تعر کتتتاب را در دستتتور  کنتتار قتترار دادختتود مجموعتته  . در 

ک یکم های یمجموعه روشناس» و  یکمت یهتا بته روش تتر یکل ینگتاه یرنتدهکته دربرگ «یفتی،و 
کتته  یگتترید یها استتت، مجموعتته یفتتیک ختتاص  یروشتت یهتتا حوزه یبتتر برختترا در دستتت دارد 

گفتمان یانتقتاد یشناس شانهمتمرکزند؛ مانند حوزه ن گستترده  کته بته ختاطر  یشناست و حتوزه 
 اند.  داشته یوهو یبه توجه یازن شان یگستردگ

کتاب یکتتتی یتتتددار یتتتارکتتته در اخت کتتتتابی گتتتر  یشناستتت گفتمان یهتتتا از مجموعتتته  استتتت. ا
کتتتاب  یگفتمتتان انتقتتاد یتتلتحل یتتدایشپ کنتتترلدر غتترب را بتته  نستتبت  1979در ستتال  زبتتان و 

 71دوم دهتتته  یمتتتهن یعنتتتیستتتال بعتتتد،  یستتتتحتتتدودًا بتتته ب یتتترانآن در ا یریگ شتتتکل یم،بتتتده
در  یرمقتتدمو دکتتتر دب یرازدر دانشتتگاه شتت یمتتدیارمحکتته دکتتتر  یزمتتان گتتردد؛ یبتتاز م یشمستت

گفتمتتان  یتتلبتته تحل« کتتالم یتتلو تحل یتتهتجز»در تهتتران در درس  ییدانشتتگاه عالمتته طباطبتتا
ستاله  یستتب یریبتا تتاخ یحتوزه مطالعتات یتنا شیتدای. هر چنتد پکردند یاشاره م یزن یانتقاد

کم91و  81دهتته  یاتفتتاق افتتتاد، امتتا در طتت گستتتردگ یتتت،فیک یتتت،، آنچنتتان بتته لحتتاظ   رشتتد  یو 
کتته بتته جتترات م چنتتدان  یتترانعلتتم در ا یتتنا یتوضتتع  یگتترگفتتت امتتروز د تتتوان یداشتتته استتت 

کشورها یا فاصله  حوزه ندارد. یندر ا یشروپ یبا 
و چتته بتته لحتتاظ  یچتته بتته لحتتاظ روشتت یگفتمتتان انتقتتاد یتتل، تحلدر غتترب یتتردهتته اخ در

کتته منجتتر بتته  تر یاختصاصتت یشتتکل یریکارگ بتته یهتتا موضتتوعات و حوزه گرفتتته استتت  بتته ختتود 
کتتته در ا یدهزمتتتان آن رستتت یگتتتررو، د یتتتنآن شتتتده استتتت. از ا ییکتتتارا یشافتتتزا از  یتتتزن یتتتراناستتتت 
 یتتنو بتتا ا یتتریمفاصتتله بگ یکمتت یگفتمتتان انتقتتاد یتتلگفتمتتان و تحل یتتلتحل یکلتت یهتتا قالب
گرد یدجد یو حوزه ها ها روش .یمآشنا 



گفتمان و مدیریت ده   

کتتتاب فهرستتت برختت مجموعتته، همتتان یتتنا در کتته در صتتفحه دو  از آنهتتا آمتتده استتت،  یطور 
: ختود و یتو مشتروع یتتگفتمتان، هوکتتاب مجموعته،  یناند. اولت شده یفتعر یکتب متعدد

کته یترانا یا برنامه هسته های ییدر بازنما یگرید  نیک یخسترو یتدمج یرستاله دکتتر استت 
کنظر روث وو یردر دانشگاه لنکستر ز  یکتیکته بته  یکتاب چه به لحتاظ موضتوع یناست. ا دا

 یو چته بته لحتاظ روشت پردازد یم یراخ یها در سال یرانا یالملل ینب یها چالش یناز مهمتر
گفتمان یکه مبتن ک استت بترا یخیتتار-یبر روش  د. قطعتًا دار یتتاهم یترانمخاطبتان ا یوودا

 یتلاز منظتر تحل یا رستانه یتا یاستیس یخی،پتووهش تتار یتکانجتام  یبترا یاثر نمونته ختوب ینا
 است.  یگفتمان انتقاد
کتتاب یدارد هتم بته لحتاظ روشت یتتاهم یهم به لحاظ موضتوع یزدوم مجموعه ن کتاب  .

گرل ،یریتگفتمان و متد ت گفتمتان و مطالعتا یا رشتته یتانم یتدمتوتنر، حتوزه جد ینتدهنوشتته 
 یها بتا آوردن نمونته یتزن یو بته لحتاظ روشت دهتد یرا تحتت پوشتش قترار م یو سازمان یریتیمد
را نشتان  ها ینتهزم یتنپتووهش در ا یبترا یختوب یحتوزه، الگتو رهت هتای ینکوتاه از بهتر یلتحل
.دهد یم

یوکاسلدانشگاه ن نیک، یخسرو مجید
دانشگاه باقرالعلوم ی،اصغر سلطان یعل سید

1397 تیرماه



مترجمیادداشت 

گفتمتان انتقتادی که تحلیل  تبتدیل بته چتارچوب نظتری محبتوب  بیش از سه دهه است 
کته جلتوتر متیبسیاری از پووهش کتارایی های حوزه علوم انسانی شده است و هرچته  رویتم بته 

لتتتی جتتت اب و بتتتریم. ایتتتن روش تحلیایتتتن روش تحلیلتتتی اصتتتالتًا زبانشتتتناختی بیشتتتتر پتتتی متتتی
کنتتون شتتاهد اندیشتتمندان آن ختتود را محتتدود بتته حیطتته علتتم زبانشناستتی نکتترده انتتد و هتتم ا

کتتاربردی در  ، حتتوزه هتتای مختلتتف علتتوم اجتمتتاعیپیشتترفت روزافتتزون آن بتته لحتتاظ نظتتری و 
علتتوم دینتتی و غیتتره شناستتی، مطالعتتات فرهنگتتی، طالعتتات تتتاریخی، علتتوم سیاستتی، متتردمم

ت و مطالعات سازمانی هنوز آثار زیادی با چارچوب علمتی تحلیتل هستیم. اما در حوزه مدیری
در مجتتامع علمتتی و دانشتتگاهی ایتتران نیتتز تتتا بتته حتتال اثتتری  شتتود.گفتمتتان انتقتتادی دیتتده نمتتی

گفتمان انتقادی تالیف یا ترجمته نشتده استت.   مدّون در حوزه مدیریت و با چارچوب تحلیل 
متتتدیریت و اندیشتتتمندان آن در ایتتتران بتتتا اش آشتتتنا نبتتتودن استتتاید حتتتوزه شتتتاید دلیتتتل اصتتتلی

ای باشتد. بته همتین دلیتل و رشتتههتای بینتاهای رشته زبانشناسی و اساسًا حوزهزیرمجموعه
گفتمتتان انتقتتادی در حتتوزه متتدیریت متتترجم بتتر آن شتتد تتتا اثتتری  بتترای معرفتتی بیشتتتر تحلیتتل 

کته جنبته کتاربردی تحلیتل ج اب  گفتمتان انتقتادی در متدیریت را در بتر دارد هتای مختلتف و 
گرلینتتده متتوتنرتتتا ،بتته فارستتی برگردانتتد. اثتتر حاضتتر در حتتوزه  شتتدهنوشتتتهاز بهتتترین آثتتار  ،لیف 

گفتمتتان انتقتتادی و متتدیریت  اولتتین تتتالش جتتدی بتترای  فارستتی بتتهآن و ترجمتته  استتتتحلیتتل 
گفتمتتانامعرفتتی حتتوزه بینارشتتته شتتاید در نگتتاه اول ترکیتتب و متتدیریت نیتتز هستتت.  ی تحلیتتل 

کمتتی غریتتب بتته نظتتر آیتتد گفتمتتان انتقتتادی و متتدیریت  امتتا بتتا مطالعتته اثتتر حاضتتر شتتما  ؛تحلیتتل 
که از ایتن چتارچوب نظتری متی تتوان در تحلیتل بستیاری خواننده محترم متوجه خواهید شد 

کته ختود مطالعتاتی در حتوزه های مدیریتی و رفتار سازمانی بهتره بترد. متترجم ایتن اثتر از جنبه
که بستیاری از نقت  گفتمان انتقادی و مدیریت رسانه داشته است بر این باور است  -تحلیل 



گفتمان و  مدیریت  دوازده   

کته از ستو های مدیریتی ریز و درشت کشتورهایی  -بیننتد بوستیله روشمتدیریت ضترر متیت در 

گفتمتان انتقتادی نیتز قابتل بررستیغیترهای تحلیلی  در  انتد و چته بستامتدیریتی ماننتد تحلیتل 
کتتاب حاضتر  کننتد.تتر عمتل متیمتدیریت بستیار قتویه تحلیل درباره نمودهای عینی ستو ارائ

هتای مطترح شتده در حتوزه متدیریت و شتاید فتت  تالشی است در پاسخ به بسیاری از پرستش
کته متیامند به مطالعات بینارشتهبابی شود برای عزیزان عالقه خواهنتد ی بخصوص افترادی 

کننتتد.  کتته بتتتوانم در حتتوزهبتته متتدیریت و مستتائل آن از دریچتته متفتتاوتی نگتتاه   بتته امیتتد روزی 
گفتمان انتقادی و مدیریت و  کمتر شتناخته شتده مطالعتات انتقتادی همچنین تحلیل  حوزه 

 آثار خوبی را تالیف و ترجمه نمایم. مدیریت
گرانقدر دکتر ستید علتی اصتغر ستلطانی متدیر  دانمدر اینجا لزم می  نشتراز دوست و استاد 

که اثر حاضر را قابل دانسته و در چاپ آن نهایتت همکتاری  کمال تشکر را داشته باشم  لوگوس 
کردند. همچنین تشکر می شتان بته متن که با صبر و شکیباییکنم از همسرم و پسرم را با بنده 
کردنتد. و در آختر تشتکر در به پایان رساندن به موقع ترجمه کمتک فراوانتی  فتراوان از  اثتر حاضتر 
که همه عمر دستبوس  خواهر و برادر عزیزم. خواهم بود و همچنین  شانپدر و مادرم 

اله عطایی روح
1397فروردین  1
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تتستتاموئل ب   گتت»: گویتتد متتیمشتتهور  یدر نقتتل قتتول 1تک  کتته متتا  یزیتتان تمتتام آن چواژ استتت 
گتر در محافتل یت  است و هتم دقیر دقیها هم غگر نقل قولیه دیشب ن نقل قولیا «.میدار  . ا
تبتا ب   عاً یا ستریتمختلتف  یهتاان رشتتهپووهشگرشد یگفته م یان جملهیمعاصر چن یعلم ت ک 

کردنتد تتا قابتل ارائته شتود. یکردند اما آنقدر اصالح مید مییآنرا تاا حداقل یکردند یمخالفت م
کته متدیاذعان م یت به درستیریدمثال دانشمندان عرصه م یبرا انجتام  یران بترایداشتتند 

گتتان نیشتتان بتته بتتیکارها ، ماننتتد ستتاختمان یستتازمان یستتخت افزارهتتا از دارنتتد متتثالً یتتش از واژ
کته ایشناسان مگر زبانید ی. از سویاطالعات و منابع مال یفنآور یهارساختیز ن یتگفتنتد 

گتان ن صرفاً  کته یواژ گتان در بافتتاریبلکته هم دهنتدیکتار را انجتام متستتند   یبته عبتارتا یت 2شته واژ
کار م 3گفتمان گرید که به  کته ب  ن بحثیتمام ا یند. اما فرایآیهستند  تهتا آنچته   یت بدرستتک 

که زبان نقش مهمیبرده ا یبه آن پ ت یتن نقتش اهمیکند. ایم یبشر باز یدر زندگ ین است 
کتاب پت دارد و میریدر سازمان و مد یاوهیو ز هست. یشما ن یش رویوضوع 

كتاب حاضر یهدف و رو  كرد 
کتتتاب بتته مقولتته ستتازمان و متتدیتتا ر یو بتترآن استتت تتتا تتتاثپتتردازد یچتته زبتتان متتیت از دریرین 

 یهتتادر پتتس انتختتاب کار قتتدرتابتتد و ستتازویگر را بیکتتدیبتتر  یمتقابتتل زبتتان و ستتاختار اجتمتتاع
شتکل  یدر علتوم اجتمتاع «4چترخش زبتانی» مفهوم که یه از زمانرا نشان دهد. البت افراد یزبان

گفتمتتانگرفتتته استتت  گرفتتته بیشتتتر موضتتوع  قبتتل از  احتمتتاًل شتتما نیتتزو  استتت متتورد توجتته قتترار 

1. Samuel Beckett 
2. context 
3. discourse 
4. linguistic turn 
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د. یتابتا آن برختورد داشتته   دربتاره ستازمانیا تحقی  درباره موضوع مورد نظرتان یشروع تحق
گفتمتتان بستتب ، معمتتولً حتتالنیبتتا ا کارکردهتتا استتت یار عمتتومیرداشتتت از  ن زبتتا یکتتاربرد یو بتته 

کتتتابیتت. در اشتتود متتین یاتوجتته --یاجتمتتاع یدارد امتتا بتته بافتارهتتا یمحتتور یزبتتان نقشتت، ن 
کاربرد زبان در آن نهفته است ن یاقتصاد  شده است.  یاریز توجه بسیکه 
کتتاب ابزارهتایتا ینقطه نظتر انتقتاداز  ،نیبنابر گفتمتان را بته شتما یتتحل یالزم بتر ین  ل 
کتاب تحلیا یکند. چارچوب اصلیارائه م گفتمتان انیتن  کته از اوا 1یتقتادل   91ل دهته یتاستت 
گرفتتتهیبستت ان بخصتتوص مطالعتتات ت و ستتازمیریمطالعتتات متتد درو  استتت ار متتورد توجتته قتترار 

 دارد.  یکاربرد فراوان 2تیریمد یانتقاد
داشتته استت و نقتد ستازنده  تیریمتد یدر مطالعات انتقاد یشه نقش مهمیگفتمان هم

بتتتوده استتتت.  یستتتازمان قتتتدرت یو ستتتاختارها یتیریمتتتد یهتتتاتیتتتشتتته متوجتتته فعالیآن هم
 یدربتتاره نظتتم اجتمتتاع یهیبتتد یهتتاشتتهیاند یتتیزداعتتتین توجتته متتا را بتته طبیگفتمتتان همچنتت

کترده استت.  ن موضتوعات در قالتب یتا یتمتام .(Alvesson and Willmott, 1992, p. 13)جلتب 
گفتمان انتقادیتحل ، ك، فترکالفیتماننتد ون دا یان معروفتپووهشگرقابل مطالعه است و  یل 

 اند. ر به آن پرداختهیووداك و م  
کتتاب اولتیتنکه ایبا ا گفتمتان انتقتادیتن اثتر در حتوزه تحلین  بتا هتر د یتتوان متی، ستتین یل 

کتتاب بترایدوارم مطالب اید. امیبهره ببر از آن و کنیدد آنرا مطالعه یکه دار ینه علمیشیپ  ین 
گفتمتتان مفپووهشتتگر عتته مطال یبتترا یدیتتمف یلتتیتحل ید باشتتد و بتوانتتد ابزارهتتایتتان عرصتته 
کنتد. ایریمد و یمختلف علوم اجتماع یهاچارچوب محتور هستتند هیتن ابزارهتا نظریتت ارائته 
گفتمتتان بستت یپووهشتت-یمختلتتف علمتت یهتتانتتهیکتتاربرد در زم تیتتامتتا قابل ار یرا دارنتتد. مطالعتته 

ن دستتت مطالعتتات داد تتتا نتته تنهتتا از یتتبتته ا یشتتتریعمتت  ب تتتوان متتیحتتال نیبتتا اگستتترده استتت 
گفتمان سخن به م یاز چگونگگفتمان بلکه  یستیچ  ان آورد. یکارکرد زبان و 

کتته دین ن معنتتایتتچتته زبتتان بتته ایدگاه از دریتتارائتته د -ریتتا غیتتت یتتاهمیکردهتتا بتتیگتتر رویستتت 
کتتتاب حاضتتر هتتم ارائتته چتتارچوب یکتتاربرد گفتمتتان یتتتحل یبتترا یقطعتت یهستتتند. هتتدف  ا یتتل 

گفتمان انتقادیخاص از تحل یشنهاد نوعیپ ل یتات تحلیتمولف بتا ارائته انتواع نظرست. ین یل 
کنتتتار دیتتتبتتترآن دارد تتتتا خواننتتتده را ترغ یستتتع یگفتمتتتان انتقتتتاد کتتته در  کنتتتد   یگتتتر ابزارهتتتایب 

گفتمتتتان نیاز در پووهشتتتیو  یمطالعتتتات باشتتتد.  داشتتتته یز بتتته موضتتتوعات نگتتتاهیتتتچتتته زبتتتان و 
لتتیتتن توستتط یفیتوصتت یهتتا، ارائتته نمونتتهعالوه بتته کتترسیك ا  تتس ه ی،  کلیکل  و روث  كیُاستتوف یتت، 

1. critical discourse analysis 
2. critical management studies 
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گفتمتتان  یمطالعته انتقتتاد ید بلکتته راه را بتترایتافزایکتتاب متت یمحتتتوا ینته تنهتتا بتر غنتتاووداك 
کنار یسازمان  کند. یمتنوع باز م یکردهایروگر ید در 

كار شدن   دست به 
گفتمتان بترا گ اشتتن در ران بتار ماننتد یاولت یبدون شك ورود بته موضتوع  ه پتر فتراز و قتدم 

هتتم متتورد د توانتت متتین رشتتته یتتا یت التقتتاطیتتتنتتوع و ماههاستتت. ات و روشیتتاز نظر یبینشتت
گفتمتان بترایتحس  ینه فکتریشتیپ یکته دارا یو افترادهتا وارد تتازه ین باشد و هتم متورد نقتد. 
گر تازه وارد هستیبرانگچالش یموضوعباشند یم یمتفاوت ت یتد بته دنبتال قطعید بایز است. ا
گتر یباش ینانیقابل اطم یماو راهن بته طتور حتتم تتا د یهستت یبتمجرّ  یگفتمتان پووهشتگرد اما ا

گفتمتتان ماننتتد دیتتادهبتتر ین موضتتوع پتتیتتبتته حتتال بتته ا کتته مطالعتتات   یعلمتت یهتتاگتتر عرصتتهید 
کتاب برآنستت تتا بتیمولف ا ،رو نیاست. از ا یپووهشو  یتنوع نظر یدارا ات یتن تنتوع نظرین 
کنتد ز ی  راه تناستبیتم نقشه دقین عرصه و ترسیا استت  ین تنتوع نظتریتت ایترا در نهایتبرقترار 

کنتد و نته ید چتالش اتوانت متیکه  گونته آن ،ت راحتت بحتثیریمتدجتاد   یکته مصتنوع یاهتم بته 
کند.   جلوه 
 ید از ابزارهتتتاتوانتتت متتتیکنتتتد  یکتتتار متتت ینتتته خاصتتتیزم یکتتته رو یپووهشتتتگر، هتتتر نیبنتتتابرا

کتاب بیا یگفتمان-یلیتحل کتتابیریدخصوص در عرصته مته ن  کنتد.  -ت و ستازمان استتفاده 

 یعلمت یبته غنتا ید مطالعتاتیتجد یها و ابزارهتاند با ارائه چارچوبتوان مین دست یاز ا ییها
کنند. ید یهارشته کمك   گر 

گرچه شما در طول مطال کتاب یه اعا د یشتویآشتنا مت یدیتبا عبارات و اصتطالحات جد ن 
نجتتا مطالعتته یستتت. در ایت از رشتتته شتتما نمتفتتاو یکتتاربرد عبتتارات علمتت ین بتته معنتتایتتامتتا ا
گفتمتتان یت و ستتازمان از دریریمتتد  یمقتتولت آشتتنا امتتا بتته روشتت مجتتدد بتته ینگتتاهچتته زبتتان و 

-یرو متروبته یمتفتاوت کتامالً  یاوقتات بتا موضتوعات ستازمان ینمونته برخت یمتفاوت استت. بترا
کتته تحتتت رویشتتو  ی  زبانشتتناخت یهتتالیتتامتتا در برابتتر تحلانتتد یقابتتل بررستت یگفتمتتان یکتتردید 
 اند. نشان داده مقاومت نگریجزئ

کتاب پیبه هم کته  یمحورزبان یگفتمان یهالیتحلش رو ین منظور  کترده استت  را ارائته 
 یفقتط در چتارچوب رشتته زبانشناست یو ستازمان یتیریموضوعات مد یشان برادهیرغم فایعل

گفتمتتان و دی  بتتل عتتدم تطتتابیتتن امتتر بتته دلیتتاانتتد. شتتدهیمتت یبررستت هتتا گتتر رشتتتهین مطالعتتات 
کل یل آن فراوانیست بلکه دلین گان  ن یتگفتمان در منابع فقتط مترتبط بتا ا یدیاستفاده از واژ
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کتتارا کتته  پووهشتتی-یعلمتت یهتتاگتتر عرصتتهیآن در د ییرشتتته و عتتدم توجتته بتته  استتت. همتتانطور 
 :  گوید می( 145، ص  2119گ )ل  ک  

 فقووطان پژوهشووگرماننوود و یموو یبوواق درون خووود رشووتههووا رشووته یبرخوو یهووابحوو ج ینتووا معمووو ا  
گور عالقوه بوه رشوته د یكنند و حتیرشته خود را مطالعه م یمجالت تخصص داشوته باشوند  یگوریا

   كنند.  یها دنبال نمآن یها را در مجالت تخصصگر رشتهید یهاپژوهشج ینتا
الهتام  هتاپتووهش یاز برخت م و تنهتایتدار یبنتدتیتالبته همه ما درباره مطالعتات ختود اولو

دارنتتد  یخاصتت یهتتاان بتته طتتور متتنظم انتختتابپووهشتتگراز  یادیتتتعتتداد ز یوقتتتم. امتتا یریتتگیمتت
که با یابسته یکه فضا شود میآنوقت مشخ   گرفته است  کرد. یشکل  د به آن نفوذ 

كسان یكتاب برااین     ؟نوشته شده است یچه 
کتاب عالیمطالعه ا یاز برایز مورد نیتنها چ گفتمتان و متدن   یطرفت یو بتت یریقه به حوزه 
 ییجتتویا برتتتریتت یتجربگتتی، بتتیلتتیمید بتته مقولتته زبتتان بتتا بتتیتتبا هاستتت. ضتتمناً آن یدر هتتردو
 یزبانشتناخت چ دانتشید. هتیداشتته باشت یبا روشنگر هه جستجو همراید و همواره روحیننگر
گفتمتان ستازمان ییا آشنای گتر شتما یستت. از طترف دیکتتاب نن یتاز مطالعته ایتش نیپت یبتا  گتر ا

کتتتاب دربتتاره  یتخصصتت ید از محتتتوایتتتوان متتی، دیداشتتته باشتت یهرچنتتد عمتتوم یدانتتش زبتتان
گفتمان در مطالعات سازمان کتتاب ید. از ایبهره ببر یکاربرد  کارشناست تتوان متین   یدر ستطوح 

ن ستتط  یت و ستتازمان همچنتتیریبخصتتوص متتد یعلتتوم اجتمتتاع یهتتارشتتته یارشتتد و دکتتتر
کتترد. بتتا ا یکتتاربرد یزبانشناستت یکارشناستتشتترفته یپ ان پووهشتتگردوارم یتتام، حتتالنیاستتتفاده 

گفتمتان آشتنا یبمجرّ  شتان محتدود بته اتیتا تجربیتانتد نداشتته ییکه تا بته حتال بتا مطالعتات 
کتتاب بهتره لزم را ببرنتد. دیتاستت از ا یجامعه شتناخت موضوعات صرفاً  ن یتگتر مخاطبتان این 

کتتاربردیکتتتاب متتد کتته تجربتته فراوانتت یران  مندنتتد در عرصتته ارتباطتتات دارنتتد و عالقتته یهستتتند 
کار آن گر شما از ایر میها تاثبدانند چرا و چگونه زبان بر  د ین دسته خواننتدگان هستتیگ ارد. ا

گفتمان داریتحل ینه عالقه به و نه وقت برا مطمئناً   یهتالیتج تحلید از نتتایتتوان متید امتا یتل 
کتتاربردیریدر عرصتته متتد یگفتمتتان کن یت  کتته در ستتازمان تتتوان متتید. یتتاستتتفاده   یهتتاگفتتت 
 یو اطالعتات انتقتاد یلتیتحل ید باشتد ابزارهتایتران مفیمتد یار براید بستوان میآنچه  یامروز

کنند. حل مشکالت  یبرا یتر منسجم یهاحلتر و راه ینش عمیاست تا ب ارائه 



5مقدمه     
گفتمان انجام داد؟ یتحل توانمیا یآ  ل 

کمکد مطرحیشا پاستخ بته آن  حتال بته نظتر متننیده باشد با اکننوسیما یردن سوال بال 
جت اب و  ی  گفتمتان یهتالیتحلت ع ارائتهیقتدم بته قتدم و ستر یریادگیتر. یتهم بله است و هم خ

ل یتتتحلاز دارد. یتتا نهتتشتتراف بتتر مهتتارتش از ا  یبتت یزیتترا بتته چیتتار ستتخت استتت زیبستتدار معنتتا
 فراتتر از حتوزه مطالعته و قتدرت ی، دانشتبته تجربته یمطالعتات یهتاگر عرصتهیگفتمان همانند د

. رون بکشتدیتبمشتاهدات مختلتف  دلن را از متدّو  یپووهشتازمنتد استت تتا بتوانتد ین یشهود
گفتمان را بهید بتوان تحلیشا کترد. موستیتشتب ییقایك اثر موستیخل   ل  کنتار دانیقیه  هتا در 

، درك مختلتتف ییقای، آلت موستتیقیه موستتیتتد بتتر نظریتتدارنتتد باکتته  یبخصوصتت یهتتامهتتارت
ن متوارد یتا یگر احاطه داشته باشند. هر چند تمتامیار موارد دیارکستر و بس ی، رهبریداریشن

فتراهم  یقیدر رشتته موست یفترد متدرک یت بتراینقش دارند و در نها ییقایك اثر موسیدر خل  
. شتتوند متتیدان نیقیانتتد موستتکتترده یمتتدارر را طتت نیتتکتته ا یافتتراد یتمتتام امتتا الزامتتاً  ،آورد یمتت

کمك موسیا در آغاز مسهمهارت و  یقین موستیاس بتیتان آن. قیتند و نه در پایآیدان میقیر به 
گفتمان بدان معنایتحل که تحلین ل  گفتمتان بیتست   یشتتر هنتر استت تتا علتم  بلکته تلنگتریل 

کتتتاب پتتمطالتتتا در فتتراد استتت بتته ا کتته دقتتت  کننتتدار یتتاخت یشتتتریر بش رو صتتبیعتته  و بداننتتد 
کتتاب ین دلیبه هم قاً ی. دقگر هستندیکدیمکمل  یو شهود یلیتحل که نتام  چگونته »ل است 
گفتمان انجام دهیتحل .  نیست «م؟یل 

كتاب     طرح 
کتته چهتتار فصتتل اول آن بتتا مفتتاه ل یتتتحل یاصتتل یهتتام و روشیکتتتاب هشتتت فصتتل دارد 

گفتمتان 1فصتل  :ن شتکل استتیخالصته چهتار فصتل اول بتد دارنتد. کارگفتمان سرو : مطالعته 
: چگونتته 3ستتت؟ فصتتل گفتمتتان بتته چتته معنا ی: مطالعتته انتقتتاد2بتته چتته معناستتت؟ فصتتل 

کتترد؟ فصتتل یتتتحل یرا بتترا یگفتمتتان یهتتاداده تتتوان متتی چتته  ان معنتتایتتب ی: زبتتان بتترا4ل آمتتاده 
 کند؟یشنهاد میرا پ یمنابع

گفتمتانیتتحل یبه مباحث اصل یچهار فصل اول سه فصل بعد برعکس پردازنتد. یمت یل 
.  3: قدرت7و فصل  2: اقناع6فصل  ، 1تی: هو5فصل 

علتوم مختلتف در آن  یقتاتینه تحقیشیبه پ یو با نگاه یدیکل یف مفهومیهر فصل با تعر
 یهتاجنبته یبتا بررست همراه یفیتوص-یمورد یبخش هر فصلان یدر پا. شود میموضوع آغاز 

1. identity 
2. persuasion 
3. power 
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س در فصتل یلتك ا  یت. نشتود متیمعتروف ارائته ستندگان یاز نو یکیاز  همان موضوع یزبانشناخت
کتتریمتت تیتتهو تجتتارت-بتته-تجتتارت یبافتارهتتا بتتهران یکتته چگونتته متتد گویتتد متتی 5 س یدهنتتد. 
تته   روث ووداك  8دارد و در فصتتل  یابیتتون بازارمتتت كیتترتوربتته  یانتقتتاد ینگتتاه 6در فصتتل  یکل 

 یکنتد. در آختر و بترایرا ارائته مت در جلستات ختود دربتاره حضتور قتدرت یهاافتهیاز  یاخالصه
کتتاب حاضتر متیرو یانتقتاد یابیتبته ارز 8فصتل  ،یانتقاد-احترام به اصل خود زد. پتردایکترد 

کل یا پووهشتتن بحتتث بتتیتتا ر یتتتاث، اطتترافش یهتتادهیتتبتتا پد بافتتتار نستتبت دربتتاره  كیُاستتوف یتتاز 
گفتمان و  گ اشتن و  یط مادیمحمتقابل   .  یابد میان یپا متعارف یهاوهیش یفراپا 
کتتته در آغتتتاز  یهتتتر فصتتتل دارا بتتته ذهتتتن ان یتتتو در پا اهتتتداف فصتتتلدو فهرستتتت مجزاستتتت 

ارائتته  شتتتریمطالعتته بشتتتر تحتتت عنتتوان یب از منتتابع یهتتر فصتتل فهرستتتام دارنتتد. در نتت میبستتپار
کتتتاب بتتراشتتده استتت.  هتتا را در هتتا آنف و نقتتل قتتولیتعتتار تتتر بتتا یتتدق ییآشتتنا یدر سرتاستتر 

تن و هتم در ادامته مت تتوان متیهتا را ن قسمتیم. ایاقرار داده جعبهتحت عنوان مجزا  یقسمت
کردبصورت هم  کاربرد یها، فصلضمناً . مجزا مطالعه   تتوان متیرا  7و  6، 5تر ماننتد یمجزا و 

گانه و هم به ترت کرد.  پووهشگرا یب عالقه خواننده یهم جدا  مطالعه 
 یکتاربرد یهتافصتل یباشد سه موضوع اصل یکتاب فشرده و منطق یمحتوانکه یا یبرا
کته موضتوعات ین معنتا بتدانن یشدند. البته ا ینامگ ار و قدرت ، اقناعتیب هویبه ترت ستت 
ت یتاهم یدارا یو چنتدزبانگ ینتافرهنگی، ارتباطتات بت، رستانهیت، قومتیمانند جنس یگرید

و اختالق  یطتی، ثبتات محیماننتد تعهتد اجتمتاع یگفتمان یهاگر ساختید، عالوه به. نبودند
گرفته شیکار نوکسب ت دارنتد یتار اهمین دست نته تنهتا بستیاز ا یده بودند. موضوعاتز در نظر 

ت و ستتتتازمان هستتتتتند. یریدر متتتتد یانتقتتتتادشناستتتتی  گفتماندر ارتبتتتتاط بتتتتا  ماً یبلکتتتته مستتتتتق
  یتت، عالاقنتتاع و قتتدرت انتختتاب شتتوند. اول، تیتتن هویدو عامتتل باعتتث شتتد تتتا عنتتاوت یتتدرنها
کتته در هتتر یتتا یادیتتت بنیتت، ماههتتا و دومنتتهین زمیتتولتتف در اختتود م یقتتاتیتحق ن ستته موضتتوع 
گفتمان به شکلیتحل یپووهشپروژه   .  حضور دارند یل 
کتتتاب را متتتهم بتته حتت ف  ینه علمتتیشتتیشتتك خواننتتدگان بتتر استتاس پیبتت ل یا تعتتدیتتختتود 
کتترد یبرختت کتته موضتتوعات متتورد بحتتثیاد داشتتته باشتتیتتامتتا بتته  ،موضتتوعات خواهنتتد  ، متتوارد د 

گفتمتتان  یبتترا ییهتتاونتتهنم یشتتده تمتتامانتختتاب یهتتاو متتتن یمطالعتتات  ینگتتاه بتتامطالعتته 
استت تتا  یلتیم تحلیهتا و مفتاه، روشاتیتنظر یکتتاب معرفتن یا یده اصلیهستند. ا یانتقاد
کتتار ببر یهتتاپتتووهشهتتا را در د آنیتتبتوان کتتتاب شتتبیتتا د. اساستتاً یتتختتود بتته  پرتتتاب  یه ستتکوین 
 فرود. یبرا یمحل و نهاست 


