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 چکیده
سه دهه و  یدر حوزه علوم اجتماع یگفتمان یافتشدن رهقرن از مطرح یمحدود نپس از 

 ینا مورددر  یانجام پژوهش یران،ا یاس ی در س   یهادر پژوهش یافترهاین از گیری بهره

سؤال مطرح شده که  ینمقاله ا یندر ابر این اساس، . رسدیبه نظر م یها ض رور پژوهش

و  یدر سطح نظر هایییشچه گرا یدارا یراندر ا یگفتمان یافتبر ره یمبتن یهاپژوهش

 پرسش تالش یندر پاسخ به ا هستند؟ ییهاو چالش هایبوده و دچار چه کاست یمضمون

 یافتبر ره یمبتن یاسیس یهامورد( از پژوهش 105) یاحجم نمونه یلش ده تا با فراتلل 

 یهاغالب آن در پژوهش ینو تنوع موض  وعاو و مض  ام  ینظر هاییشگرا ی وگفتمان

ها در پژوهش ینکه ا دهدینش  ان م پژوهش هاییافته ینداده ش  ود. هم ن نش  ان یرانیا

 ینر اوارده ب ینقدها یزو ن یگفتمان یافتها با رهپژوهش ینا یقانطباق دق یزاندوس  طح م

 هستند. ییهاو چالش هایبدچار آس یدر سطح جهان یافتره

 .هایاستکها، یژگیو ی،گفتمان یهاپژوهش یل،فراتلل ی،گفتمان یافتره :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ت. داش ته اس  یرا در پ یاو تلوالو گس ترده  یراوتأث یاس ی در حوزه علوم س   یگفتمان یافتره

ت از اس یافته یابرجسته یگاهجا یاس ی س   یهاتوجه و تمرکز بر حوزه معنا که امروزه در پژوهش

ش توانسته است بر دان یافتره یناست. ا یاس ی در مطالعاو س   یگفتمان یافتورود ره یامدهایپ

 دیملققان بگشا یرا به رو یدیجد یمطالعات یهاو حوزه یفزایدب یاستدر حوزه س رانپژوهش گ 

 .شدیها توجه نمبه آن حوزه یتویستیمسلط پوز هاییافتکه در ره

یاکوب تورفینگ در بررس ی وود از وض عیت رهیافت گفتمانی در رش  ته علوم سیاسی در   

پردازان گفتمان بس  یار س  ال پیش نظریه 51حدود  تا»:  نویس  دمی یکش  ورهای ملتلا اروپای

روزه شدند. امای به دیده تلقیر و انکار نگریسته میگروهی حاشیهمثابه به . آنها5تعداد بودندکم

ان دارای و دانشجوی انادتطرز چشمگیری تغییر کرده است و این نظریه در میان اساین تصویر به

. شده در علوم سیاسی استملبوبیتی فراوان ش ده اس ت و گرایش ی کاماله به رس میت شناوته    

نظریه گفتمان اکنون برنامه آموزش  ی مدرس  ه تابس  تانی وار وود را در کنس  رس  یوم اروپایی 

های معتبر رش  ته علوم کند و در بس  یاری از کنفرانسبرگزار می 1(ECPRتلقیقاو س  یاس  ی )

 ور ازدهای وار وودش را دارد. این تغییر وضعیتی است که تنها تا یک دهه قبل سیاسی پنل

 (Torfing, 2005: 2« ).تصور بود

رهیافت گفتمانی به دالیل متعددی در ایران نیز با اس  تقبال و گسترش سریعی مواجه شد و 

 انگذاران این رهیافتطی بیش از دو ده ه اویر عالوه بر ترجم ه بس   یاری از آثار متعلق به بنی  

؛ 53۱3؛ موف  ه53۱1؛ الکالئو و موف  ه 53۱3، 538۱، 5383، 5385، 5338)بنگری  د ب  ه: فوکو 

ها و ( ب اع ت تولی د انبوهی از مق االو، کت اب     53۱3؛ هوارث533۱؛ ون دای ک 533۱فرکالف

)برای نمونه بنگرید به:  انش  گاهیان و پژوهش  گران ایرانی ش  دتلقیقاو دانش  گاهی از س  وی د

؛ فرقانی 5385؛ فیرحی 5381، 5385، 533۱؛ غالمرض   ا کاش   ی 53۱3، 5388، 5383تاجیک 

؛ دهقانی 5338جمیل ه ک دیور    ؛53۱0زاده ، حس   ینی5383 ؛ قجری5381؛ س   لط انی  5383

 (.5383؛ نظری 5338زاده ؛ ادیب5383؛ ک ویان 53۱1، 5388آبادی فیروز

                                                                                                   
 است. 1001. تاریخ انتشار کتاب سال 5

2. Europan Consortium of Political Research 
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دس تاوردهای فراوانی که در حوزه علوم انس انی و اجتماعی داشته   رغم رهیافت گفتمانی به

نظران معتبر علوم انس  انی و اس  ت، از بدو پیدایش با تردیدها و انتقاداتی از س  وی    احب  

ی تواند به تنهایاین است که این رهیافت نمی بوده اس ت. مهمترین این انتقادها  اجتماعی مواجه

باش  د. رهیافت گفتمانی های انس  انی و اجتماعی واقعیت هایدربرگیرنده همه ابعاد و س  ویه

اگرچ ه برای تللیل وجوه معنایی و گفتمانی امور اجتماعی یعنی جایی که اعمال قدرو بعدی  

تواند تللیل دقیقی از نقش معنا و زبان در اعمال قدرو و گفتمانی دارد، مناس   بت دارد و می

سیاسی را در کلیت آن تبیین کند زیرا همه  ی اجتماعی وتواند فرایندهاسلطه ارائه دهد، اما نمی

ابعاد و وجوه زندگی جمعی از جمله در حوره س  یاس  ت، از جنس گفتمانی نیستند، لذا از نظر 

منتق دان در رهی اف ت گفتم انی، از فراین دهای اجتماعی کالن )فرایندهای غیرگفتمانی( غفلت      

 .  (Jessop 1982 , Mouzelis 1988د )شومی

های س  یاس  ی در ایران طی دو دهه اویر آن نان برد رهیافت گفتمانی در حوزه پژوهشکار

روزه با ی که امیتبدیل شده است تا جا« مد پژوهشی»س ری  و گسترده بوده که گویی به نوعی  

با وجود این، هم نفس استقبال شدید  5نوعی تورم و اش باع ادبیاو در این زمینه روبرو هستیم. 

های وهشگران ایرانی سیاست از این رهیافت و هم کیفیت بسیاری از پژوهشدانش گاهیان و پژ 

همواره با اما و اگرها و تردیدهائی مواجه بوده است. در این مقاله به منظور دستیابی  مبتنی بر آن

های س  یاس  ی  به یک ارزیابی ملققانه از چند و چون رواج این رهیافت و کم و کیا پژوهش

سی های سیاپژوهش»کوش ش وواهد شد به این پرسش پرداوته شود که   مبتنی بر آن در ایران

ها و دس   تاوردهایی داش   ته و با چه ها، گرایشفت گفتمانی در ایران چه ویژگیمبتنی بر رهیا

ش  ود با توجه به به این پرس  ش تالش میبرای پاس  خ «. هائی مواجهند؟مش  کالو و نارس  ائی

ای ههای کاربرد این رهیافت در پژوهشو کاس   تی هاادبیاو جهانی رهیافت گفتمانی ویژگی

 سیاسی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

                                                                                                   
نظران مواجه شده است. برای مثال پری اندرسون در سطح جهانی نیز رواج مُدگونه رهیافت گفتمانی با انتقاد بروی  احب. 5

 (. 31:  5385مورد انتقاد قرار داده است )ایگلتون، « تورم گفتمان»روی در تلقی گفتمانی از امور را با عنوان زیاده



 89تابستان  88 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   01

 در رهیافت گفتمانی هاهنظری: نگاهی به تنوع نظریمفهومی و مبانی  .الف
ای مش  لم مبتنی بر ش  افی اس  ت و به دنبال آزمون فرض  یهپژوهش حاض  ر پژوهش  ی اکت

شود جای ارائه چارچوب نظری، تالش میگفتار، بهای مشلم نیست. بنابراین، در این نظریه

 هگان ا   لی این رهیافت ارائدمبانی مفهومی و نظری رهیافت گفتمانی با ارجاع به آثار نماین

 شود.

است. های متعددی شکل گرفته و تکامل یافتهها و پارادیمرهیافت گفتمانی در بس تر رش ته  

 و ماندن متوقا اسی شکل گرفت اما در این رشتههای اولیه این رهیافت در رشته زبان شننطفه

 یاسیس و اجتماعی مطالعاو حوزه وارد دریدا و فوکو مانند متفکرانی واسطهبه با فا  له اندکی 

 یافت، گس  ترش و ش  د آغاز فرانس  هویژه به ایقاره اروپای از که متفاوو مس  یر این. ش  د

 پوینتون،) ددگرمیباز هرمنوتیک و پدیدارشناسی پساساوتارگرایی، زبان، فلسفه به هایشریش ه 

کننده در ها و مواض     متنوع و بالقوه گی طورکلی ب ا بررس   ی در رهی افت  ب ه  (.11: 5388

 توان دو نگرش کلی را شناسایی نمود: میهای گفتمانی رهیافت

ورد، گفتمان  -های زبان ملوردر مجموعه رهیافتخرد:  -محورهای زبانرهیاافات   .0

کاربرد بالفعل زبان توسط افراد درون تعامالو مثابه به شناوتی واس اس اه در معنای ملدود زبان  

ر و ورد ملوهای گفتمانی که نگرشی زبانشود. دامنه رهیافتمیزبانی )سلن و گفتار( تعریا 

( گرانقش)تللیل گفتمان ساوتارگرا و تللیل گفتمان  شناسیزبانتوان از به گفتمان دارند را می

 ود.پردازد( مش   اهده نمت ا تللی ل گفتمان انتقادی )که به تللیل کارکرد ایدئولوکیک زبان می  

 Schegloff and Sacks, 1993; Sinclair andگوناگونی از تللیل مکالمه ) هم نین اشکال

Coulthards, 1975; Alkinson and Heritage, 1984  ک  ه در چ  ارچ  وب روش )

 ,Labov and Franchelشناسی گفتمانی )دلوکی انجام شدند و نیز روانشناوتی اتنومتجامعه

1977; Potter and Wetherell, 1987شوند.ن نگرش به گفتمان تعریا می( ذیل ای 

ملور قرار های ورد و زبانها که ذیل عنوان رهیافتوج ه اش   تراا تم ام این رهی اف ت    

و  دانندتماماه زبانی میای گفتمان را پدیدههایش  ان، در این اس  ت که  رغم تفاووبهگیرند، می

طور مش  لم آن را کاربرد بالفعل زبان )گفتاری یا نوش  تاری( در بافتی مش  لم تعریا   به

ای پدیده عنوانبه تر از زبان اس  ت وها گفتمان کوچکتعبیر پنیکوا در این رهیافتبهکنند. می
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؛ هم نین 5338پنیکوا،  )نک 5گیرده زبان قرار میجزئی از زبان است و در زیرمجموعزبانی، 

 (.30-12: 5388سلطانی،  نک

لیل طبیعتاه تللیل گفتمان نیز تلها، ملور از گفتمان در این رهیافتبه تعریا زبانباتوجه

ها، همین گفتگوه ا و تعامالو ورد  زبانی اس   ت تا بر اس   اس آن نلوه برس   اوت واقعیت  

. کنندگان مورد تللیل قرار گیردکنندگان در گفتمان و روابط مشارکتمش ارکت  هاییابیهویت

 ش   امل مطالعهورد،  هایتللیل گفتمان در رویکرد»گوید: چنان که ویوین بر میبنابراین آن

« .نگرندتجربی متون نوش تاری و گفتاری است و از زاویه مطالعاو زبانی به تللیل گفتمان می 

 ابزارهاى دارای ،گیرندسرچشمه می شناسىزبان عموماه از چونها این رهیافت( ۱۱: 53۱8)بِر، 

 هستند. نوشتاری( -)گفتاری متن تللیل براى کارآمدى

کالن )ش   امل رهیافت  -های معنا ملوردر رهیافتکالن: -های معنا محوررهیافت .2

ورد، تعریا گفتمان  -ملورهای زبانفوکویی و رهیافت الکالئو و موفه( بروالف رهیافت

ای بلکه گفتمان ساوتار یا مجموعه ؛ملور نبوده و قابل تقلیل به س لن و گفتار نیس ت  زبان

سازند؛ دانش و تجربه وار بر میای ها را به شیوهمند از معانی است که واقعیت و ابژهنظام

نهادهای اجتماعی و... را در برگرفته افکار، کنند و اعمال، مند ساماندهی میای نظامگونهبهرا 

انی تماماه زبای پدیدهمثابه به انتزاعی است وگفتمان مفهومی ها، پردازیدر این مفهوماس ت.  

گفتم ان ب ا این مفهوم ب ه زب ان یا کاربردهاى زبان     »تعبیر پنیکوا ب ه . ش   ودتعریا نمی

درباره ولق و تلدید  هاگفتمانندهى معنا دارد. بلکه اش   اره به طرق س   ازما ؛گرددبازنمى

، )پنیکوا «.کنیمرا اتلاذ مى سوکه جایگاههاى قدرو/ دانش ى هستند که ما در میانشان  نظام

معنایی )نظام دانش یا افق  –اینظام یا ساوتاری نشانهعنوان به در اینجا گفتمان (585: 5338

ش  ناوت و ادراا ما را در بر گرفته اس  ت و جارب، ش  ود که تش  ناوتی( تعریا میهس  تی

توسط افراد تولید  هاگفتماندر این تعریا ش ود.  روابط و امور درون آنها ولق میها، هویت

                                                                                                   
های گفتمانی، واکه مثابه کاربرد بالفعل زبان توسط افراد( در پژوهشریا و مفهوم از گفتمان )به. در زبان انگلیسی برای اشاره به این تع5

(discourse)  با حرفd کار می ورو جم  نیز بهآید که بهکوچک می( رودdiscourses )(Kampf, 2000: 5.) 
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ها و مناس  باو اند و هویتگرفتههس  تند که افراد را در بر هاگفتمانبلکه این  ؛ش  وندنمی

 . 5کننداجتماعی را تولید می

پردازی کالن، نظر به مفهوم -های معنا ملورتمرکز تللیل گفتمان در رهیافت اس   اس   اه

به  ملور متفاوو است وهای رای  در رویکردهای زبانگفتمانمتفاوتش ان از گفتمان، با تللیل  

فقط  زبانی هایها، دادهپردازند. در این رهیافتنوشتاری( نمی -تللیل تعامالو زبانی )گفتاری

ارزترین یکی از بمثابه به از گفتمان تلت بررسی هستند ازجمله در رهیافت فوکویینمودهایی 

ها و ادعاهای ای از گزارهملور، مجموعهنمودهای این نلله، بروالف رویکردهای ورد و متن

های زبانی و ها، نهادها، روابط قدرو و بس  یاری دیگر از دادههای دانش(، کنشمعرفتی )رکیم

هایی از یک گفتمان کالن هس  تند که به جامعه نظم ز امور مادی و غیرمادی جلوهغیرزبانی و نی

 آن را مورد تللیل و هاگفتمانکردن این هایش در راس تای کشا بلش ند و فوکو در تللیل می

 (.553-55: 5388)ترنر،  دهدمیمطالعه قرار 

بیت معنا ی گفتمانی بر سر تثدر نظریه گفتمان الکالئو و موفه نیز تللیل منازعاو و ستیزها

های گفتماندهد. در این رویکرد میه ا و امور ک انون تمرکز را تش   کیل   و تعریا واقعی ت 

گیری و اجتماعی را تعریا کنند. فرایند ش  کل -های س  یاس  ی ها و واقعیتهژمونیک هویت

بندی ص   لها و تللیل مفس   ازیو تللیل غیریت هاگفتم ان قراری این ی ابی و بی هژمونی

 Howarth)ازجمله تمرکز مطالعاو در این رویکرد است  هاگفتماندر ای س اوتارهای نش انه  

8-5 2009: ,et al.). 

توان رویکردهای متفاوو در تعریا گفتمان و تللیل گفتمان را در می طور کلیبه بنابراین

ی، نگرشی شناوترویکردی زبان امتداد یک پیوستار مرتب کرد. پیوستاری که در یک سوی آن با

گیرد یمکاررفته در تعامالو و ملاوراو قرار زبان بهمثابه به ورد و تعریفی ملدود از گفتمان

 و در س  وی دیگر آن با رویکردی پس  اس  اوتارگرا، نگرش  ی کالن و تعریفی موس  ا  از گفتمان

امور و مناس  باو جامعه اس  ت، به  میتماهای معنایی که برس  ازنده نظامای از مجموعهمثابه به

 شود. میدست داده 

                                                                                                   
رود. در این نگرش به می کار   ورو مفرد بهآید و بهمی بزرگ Dپردازی از گفتمان در زبان انگلیس  ی عموماه با حرف این مفهوم .5

 .(Kampf, 2000: 5)گیرد می تر از زبان است و تمامی امور زبانی و غیر زبانی را در برتعبیری گفتمان بزرگبه، گفتمان
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 روش پژوهش   .ب
ایی که همند و انتقادی در قبال مجموعه پژوهشتوان به مروری نظامبا استفاده از روش فراتللیل می

در  فراتللیلدر ق ال ب رهیافت گفتمانی در ایران     ورو گرفته اس   ت، دس   ت یافت. روش   

 معموالهش  ده در یک زمینة وار انجام هایپژوهش .گیرد رار میق هیافتزیرمجموعة مطالعاو نظام

کلی  عنیمسازد به نسبت، ارتباط و میقادر ها ما را آنفراتللیل  ارتباط با یکدیگرند امابیپراکنده و 

 راتللیلف ی و کیفی تقس یم می شود. طور کلی به دو نوع کماه ها دس ت یابیم. روش فراتللیل ب آن

ی برووردار اس   ت و تالش دارد تا به نامند از ماهیتی کمارا مط العاو ادغامی نیز می ی ک ه آن  کما

را کشا نماید. ای ای از تلقیقاو بپردازد و روابط تازهبندی و ادغام آماری نتای  مجموعهوال  ه 

های پژوهش در فراتللیل کیفی هدف پژوهش اس  تلراج مض  امین و گرایش  او غالب در مجموعه

وواهد ش  د  (. در پژوهش حاض  ر، که از نوع کیفی اس  ت، تالشGiven, 2008) مورد نظر اس  ت

ش ده در چارچوب رهیافت گفتمانی در رشته علوم سیاسی در ایران، از  های انجاممجموعه پژوهش

و  هاهشده و نیز یافتکارگرفتههای بهها و روشها، رهیافتها؛ نگرشللاظ موضوعاو و مضامین آن

 .ها با رویکردی انتقادی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرنداز آن دستاوردهای برآمده

 

 و انتخاب نمونه پژوهش جامعه آماری .0

ی گفتمانی در هااز وض   عیت نگرش در این پژوهش به منظور دس   تیابی به تص   ویری جام 

س وی دانشگاهیان ایران )اعم از  هایی که طی دو دهه اویر از پژوهش کلیه س یاس ی،   هایپژوهش

ی شناسائ ،اندهنامه ارش د انجام ش د  رس اله دکترا و پایان مقاله، اس تاد و دانش جو( در قالب کتاب،   

ش  دند. جامعه آماری پژوهش  با اعمال دو ملدودیت زیر تعیین ش  د: نلس  ت اینکه آثار نظری  

تند. مورد تللیل قرار گرفتجربی  هایاند و فقط پژوهشه رف از فرایند پژوهش کنار گذاشته شد

ر مطالعاو اند، نظیهائی که به طور مس تقیم با رش ته علوم سیاسی مرتبط نبوده  دوم این که پژوهش

ند. نیز از دایره جامعه آماری تللیل بیرون گذاش ته شد مطالعاو زنان گفتمانی در حوزه ارتباطاو 

ب در قالحوزه علوم س  یاس  ی    ورو گرفته و   های تجربی که دربه عبارو دیگر فقط پژوهش

 ،اندهای دانشجوئی منتشر شدهها و رسالهنامهصصی و یا پایانهای تلمقاالو مندرج در فص لنامه 

 در دستورکار فراتللیل  قرار گرفت.
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در راس  تای ش  ناس  ایی و گردآوری مناب  مدنظر، کلید ، یادش  دههای اعمال ملدودیت پس از

مان و گفت»، «زبان سیاسی»، «زبان و سیاست»، «گفتمان س یاس ی  »، «و س یاس ت   گفتمان» هایواکه

 :  های اطالعاتی معتبر ذیل مورد جستجو قرار گرفتنددر پایگاه« زبان و قدرو»، «قدرو

سازمان اسناد و کتابلانه ملی  .3 ؛پورتال جام  علوم انسانی .1 ؛جویشگر فارسی علم نت .5

پایگاه اطالعاو  .1 ؛بانک اطالعاو نش   ریاو کش   ور )مگیران( .8 ؛ایرانجمهوری اس   المی

پژوهشگاه علوم و  .3 ؛پایگاه مجالو تلصصی نور )نورمگز( .2 ؛(SIDجهاد دانشگاهی )علمی

بررس  ی  .۱ ؛جس  ت و جوگر گوگل و گوگل اس  کالر  .8 ؛فناوری اطالعاو ایران )ایران داا

 .ارجاعاو مقاالو

   دهد:نتلاب نمونه این پژوهش را نشان میتصویر زیر فرایند و نتیجه ا
 

 

        
 : فرایند شناسائی جامعه آماری و نمونه پژوهش0نمودار 

 

 های تحقیق  یافته .ج

 های گفتمانی در ایرانمبتنی بر نگرشی سیاسی هاشناسی کلی پژوهشگونه .0

سیاسی در ایران در دو مرحله  و به تعبیر دیگری در  هایهای گفتمانی به پژوهشورود نگرش

ای از اول ما شاهد ترجمه یا تألیا مجموعهدر مرحله یا سطح است.  دو س طح  ورو گرفته 

که اش اره ش د این دسته از آثار و   ها هس تیم. همانطور  ادبیاو نظری مرتبط با این نگرش آثار و

د شاهمرحله یا س طح دوم،  اند. در ادبیاو از دامنه پژوهش ما )فراتللیل( بیرون گذاش ته ش ده  

باره موض وعاو و مس ائل س یاس ی با استفاده از     تجربی در هایی از آثار و پژوهشتولید انبوه

ی وان مرز مشلصی از للاظ زمانتالبته این بدان معنا نیست که می های گفتمانی هستیم.نگرش

اولین آثار مرتبط با این  هرچندمی ان این دو مرحل ه ی ا س   طح تعیین کرد. ب ه عب ارو دیگر،      

 هایاند اما با ش   روع تولید ادبیاو تجربی و اجرای پژوهشها غالباه از نوع نظری بودهنگرش

 ش ادامه یافته است.وبینظری نیز کم ها، ترجمه و تألیا آثار  رفاهمبتنی بر این نگرش

 مورد 210حجم نمونه نهایی:  مورد 16های حذف شده: وهشژپ مورد 217شده اولیه: های گردآوریپژوهش
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اثر تجربی( را با توجه  105در هر  ورو، در ادامه این مقاله، آثار مورد نظر این پژوهش )

 ،رهیافت گفتمانی دارند های نظری و مفهومیکه به چهارچوبب ه میزان انس   ج ام و التزامی  

 توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:می

نظری بس  ط داده  چارچوب در س  طح تمانی عمدتاهها رهیافت گفاز پژوهشای در گونه .0

با الگوی تللیل در  مفهومی -نظری چارچوب میان ش   ده اس   ت و چندان پیوند منس   جمی

در اما  ؛ها اگرچه مدعای اتلاذ رهیافت گفتمانی را دارندپژوهشاین ش  ود. پژوهش دیده نمی

ش   ده در گفتمانی اعالمرویکرد  مانند و اس   تلزاماو نظری و مفهومیس   طح کلیاو باقی می

 یابد.گوی تللیلی پژوهش بسط نمیدر سطح الچارچوب نظری، 

 -های گفتمانی پیوندی منس   جم میان چارچوب نظریپژوهشدیگر از ای در دس   ته .2

ها س  عی گونه از پژوهشدر اینش  ود. اتلاذ ش  ده با الگوی تللیل در پژوهش دیده میمفهومی

 اعالم ش  ده دراس  تلزاماو نظری و مفهومیوض  وع مورد مطالعه، ش  ده اس  ت تا در تللیل م 

 نظری دنبال شود و رهیافت گفتمانی بر موضوع مورد مطالعه پرتوفکنی کند. چارچوب

 

 هانگاهی آماری به وضعیت پژوهش .2

مورد در  13مورد حجم نمونه نهایی  105از مجموع : هاای پژوهش فراوانی و توزیع قاالا   

 یمورد در قالب رساله دکتر 31( و در د88مورد در قالب مقاله ) ۱۱(، در  د 58قالب کتاب )

 ند.هست( در د38کارشناسی ارشد ) نامهپایانو 
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 های آثار پژوهشی: فراوانی و توزیع قال 2نمودار

 

شده در این فراتللیل که مورد مقاالو گردآوری ۱۱با بررسی : فراوانی و توزیع مقاالت

ه شود کاند، مشاهده میفص لنامه تلص ص ی رش ته علوم سیاسی منتشر شده     18 هم درروی

 فصلنامه که از ششاند. این فصلنامه انتشار یافته شاش مورد در تنها  ۱۱در  د از  81حدود 

 :بیش   ترین فراوانی انتش   ار مق االو در چ ارچوب رهیافت گفتمانی برووردارند به ترتیب  

مورد(؛ رهیافت  50علوم سیاسی دانشگاه تهران ) های س یاس ت دانش کده حقوق و   فص لنامه 

 3های انقالب اس المی وابسته به دانشگاه بوعلی سینا ) پژوهش ؛مورد( 50انقالب اس المی ) 

دانشگاه معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم مورد(؛ مطالعاو انقالب اسالمی وابسته به 

راهبردی و فصلنامه دانش سیاسی وابسته  مورد(؛ فصلنامه مطالعاو 2) هارهبری در دانش گاه 

 ند.هستمورد(  1به دانشگاه امام  ادق )ع( )

 

 

 

کتاب

08%

همقال

88%

لهپایان نامه و رسا

18% کتاب

مقاله

پایان نامه و رساله
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 هاکننده پژوهش: فراوانی و توزیع مجالت منتشر1رنمودا
 

های مورد از رساله 31با بررس ی  : های دانشاجوئی ها و رسااله نامهپایانفراوانی و توزیع 

شده در این فراتللیل انجام دانش گاه بررس ی   58در هم  رویهای ارش د که  نامهو پایان یدکتر

اند. دانشگاه انجام شده پن ها در در د از این پژوهش71شود که حدود اند، مش اهده می ش ده 

فت رهیا چارچوب ها درنامهپایانها و دانش گاه که از بیش ترین فراوانی در زمینه رساله   پن این 

 مورد(؛ 51مورد(؛ دانشگاه عالمه طباطبایی ) 15تهران ) دانشگاه :گفتمانی برووردارند به ترتیب
 1)ره( ) ینیمورد(؛ پژوهشکده امام وم 2) یبهشت یدمورد(؛ دانش گاه شه  8دانش گاه ا  فهان )  

 مورد( هستند.

 

 

 

 

 

سیاست

01%
یرهیافت انقالب اسالم

01%

های انقالب اسالمیپژوهش

7%
هامهسایر فصلنا

17%

مطالعات راهبردی

1%

یمطالعات انقالب اسالم

6%

یدانش سیاس

1%

سیاست رهیافت انقالب اسالمی های انقالب اسالمیپژوهش
سایر فصلنامه ها  مطالعات راهبردی مطالعات انقالب اسالمی
دانش سیاسی
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 یدانشجوئ هایو رساله هانامهیانپا یعو توز ی: فراوان8نمودار 

 

 نظری و مفهومی هایچارچوبفراتحلیل  .1

 های گفتمانیپژوهشطور که در مبانی نظری و مفهومی این مقاله نیز بدان پرداوته ش  د، همان

. شونداجرا می ،در قالب انواع نظریاتی که هرکدام مفاهیم و مفروضاو ملتم به وود را دارند

ه م کیاشده در این فراتللیل نیز با انواع نظریاتی مواجههای ایرانی بررس ی در مجموعه پژوهش

آن ه مبنای کار قرار گرفته اس   ت البته  اند.هه ای گفتم انی در قالب آنها اجرا ش   د  پژوهش

ها در طراحی بسیاری از پژوهشش ده توس ط پژوهش گران اس ت.     نظری اعالم هایچارچوب

اما  ؛دکنندنظر عنوان میموضوع ماس تفاده از رویکردی گفتمانی را در مطالعه پدیده یا  مس ئله،  

های بدین معنا که در بسیاری از پژوهشکند. بر این مطالعاو چنین ادعایی را ثابت نمی مروری

کاربست  بیشتر با مدعایجای کاربست و اتلاذ  لیح و دقیق نظریاو گفتمانی، هشده ببررسی

ی های نظربنابراین مبنای فراتللیل و دسته بندی چارچوبیم. اچارچوب نظری وا  ی مواجه 

 هاست.توسط پژوهشگران در پژوهشله نظریاو اعالمیدر این مقا

شده، مورد پژوهش گردآوری 105دهد که از میان آمده نشان میدستنتای  بهبا این توض یح،  

مورد  58تللیل گفتمان الکالئو و موفه، مفهومی -مورد در ق الب چارچوب نظری  ۱5در مجموع 

مورد در قالب تللیل گفتمان انتقادی فرکالف،  11تللیل گفتمان فوکو، مفهومی -در قالب نظری

اندانشگاه تهر
28%

اییدانشگاه عالمه طباطب
21%

اندانشگاه اصفه
01%

تیدانشگاه شهید بهش
8%

(ره)پژوهشکده امام خمینی
7%

هاسایر دانشگاه
27%

دانشگاه تهران دانشگاه عالمه طباطبایی دانشگاه اصفهان

دانشگاه شهید بهشتی (ره)پژوهشکده امام خمینی  سایر دانشگاه ها
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 58ها و مورد در قالب س  ایر نظریه 13ترکیبی، مفهومی -یهای نظرمورد در قالب چارچوب 33

 اند.  فتمانی وود را سامان دادههای گمورد بدون اتلاذ چارچوب نظری وا ی پژوهش

 ها: فراوانی و توزیع رویکردهای نظری پژوهش0جدول 

 درصد فراوانی چارچوب نظری

 %81 ۱5 نظریه گفتمان الکالئو و موفه

 %3 58 فوکوییتللیل گفتمان 

 %55 11 تللیل گفتمان انتقادی فرکالف

 %52 33 های نظری ترکیبیچارچوب

 %51 13 هاسایر نظریه

 %8 58 بدون چارچوب نظری

 %500 105 مجموع

 نظریه گفتمان الکالئو و موفه نزد پژوهشگران ایرانی :کاربست نظریه گفتمان الکالئو و موفه 

های فراوانی با استفاده از این رویکرد سامان یافته است. از بسیار جذاب جلوه کرده است و پژوهش

ئو و موفه مورد ااز نظریه تللیل گفتمان الکال ۱5در مجموع ، این فراتللیلمورد پژوهش  105میان 

االسالمی، (؛ شیخ5382(؛ مشیرزاده )5333یک )(؛ تاج5382زاده )میان، حسینیاند. از این هاستفاده کرد

 (538۱) پرستدین ( و5383و زحمتکش ) ملمدی؛ دوس ت (53۱8و ادیب س رش کی )   اوندش یر 

 (؛53۱0) آجیلی اند. در حالی که افرادی نظیرکار گرفتهاین نظریه را بهتری و دقیقتر طور جام به

پور و (؛ عوض53۱0س  رایی و پوزش ش  یرازی ) (؛ ک53۱3) ش  فایی(؛ 53۱3) ادیروزآبیف یانقده

 –( با آزادی عمل بیشتری از چارچوب مفهومی53۱1و شیراوند ) االسالمی(؛ شیخ53۱8میراحمدی )

 اند.چارچوب بودهده کرده یا مدعی استفاده از این نظری الکالئو و موفه استفا

از نظریه تللیل ها، مورد از پژوهش 58در مجموع  :نظریه گفتمان میشاال فوکوکاربساات 

(؛ 5380و  5338هائی چون فیرحی )از این میان در پژوهشاند. هگفتم ان فوکو اس   تفاده کرد 

( شاهد تالش جدی و دقیقی برای کاربست 5338) کدیور( 5388(؛ تاجیک )5333بروجردی )

 مرادوانیرضایی و  (؛ کسرایی،5381که آثار دیگری نظیر تاجیک ) . در حالیاین نظریه هس تیم 

با آزادی عمل بیش  تری ( 53۱3(؛ و وزایی )53۱1لی س  توده )(؛ غالمرض  ا کاش  ی و هال53۱0)

 اند.مدعی کاربست این نطریه بوده

http://ensani.ir/fa/article/author/141186
http://ensani.ir/fa/article/author/141186
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از نظریه تللیل ، ی فراتللیلهامورد از پژوهش 11فرکالف: نظریه تحلیل گفتمان انتقادی 

(؛ وانیکی 5383) فرقانی از این میان نیز آثاری نظیراند. هقادی فرکالف اس  تفاده کردتگفتمان ان

ی اند و آثارکار گرفتهاین نظریه را به و دقیق جام  ( به نلوی نس  بتاه53۱1( و قریش  ی )5333)

(؛ حمیدی 53۱5(؛ فرقانی و زرین )53۱1، )(؛ اس  دی و ملدومی53۱0نظیر ولیلی و حمیدی )

( با آزادی 5383( و نژاد عبدالهی )53۱3(؛ میرزاده )53۱3فر )و کرم بشیر(؛ 53۱3و وس روی ) 

  اند.ز این نظریه بودهعمل بیشتری مدعی استفاده ا

مورد( از یک  33گفتمانی ) ه ای بلش بزرگی از پژوهش :هاای نظری ترکیبی چاارچوب 

ار های مرتبط با این رهیافت را به کاند بلکه ترکیبی از نظریهچارچوب نظری وار استفاده نکرده

 533۱آورد: غالمرضا کاشی )شمار ها بههائی از این پژوهشاند. موارد ذیل را می توان نمونهگرفته

( با 5388( با ترکیبی از تللیل متن فرکالف با مدل گفتمان عملی رامان س  لدن؛ سلطانی )5381و 

( با ترکیب تبارشناسی و 5383زاده )موفه و تللیل متن فرکالف؛  ادیب ترکیبی از نظریه الکالئو و

( با ترکیب نظریه الکالئو و موفه 5388شناسی فوکو و روانکاوی گفتمان ری اردز؛ قجری، )دیرینه

ی  ب نظری  ه الکالئو و موف  ه و ( ب  ا ترک53۱0و تللی  ل گفتم  ان انتق  ادی روث ووداا؛ اکوانی )

های ا و روشهتر به ترکیب نطریهش ناسی ون لیوون. البته بروی دیگر نیز به  ورو آزادانه نش انه 

(؛ 53۱8)مقرب ش  وکتی و پناهرض  ائیتللیل گفتمان دس  ت زده و یا مدعی چنین کاری هس  تند. 

(؛ تاجیک و روزووش 53۱3نژاد )(؛ اکوانی و نوروزی53۱1و حاتمی )(؛ بش  یر 5383زاده )مش  یر

( با ترکیب تللیل 53۱8( طاهروانی )53۱1( و میرزایی )53۱0(؛ همویی )53۱1) (؛ قاسمی5383)

 تللیل گفتمان انتقادی روثدایک،  تللیل گفتمان انتقادی ونانس  ون، لیکاف و جای اس  تعاره

تللیل گفتمان عملیاتی  شکنی دریدا و( با ترکیب شالوده53۱5ی شیرازی )بش یر و تفرج  ووداا؛ 

 شوند.های ترکیبی ملسوب میهائی از پژوهشنمونهپدام 

های نظری اند از چارچوبهس  عی کردهای مورد نظر، مورد از پژوهش 13 :هاسااایر نظریه

( و هم نین 53۱2پور )غالب و رای  باال اس  تفاده کنند. مش  یرزاده و بهرامی س  ه نظریه غیر از

( و هم نین 53۱8راد )لیکاف و جانسون؛ ملسنیای ره( با استفاده از تللیل استعا53۱1ترابی )

هائی از این ( با اس  تفاده از تللیل گفتمان انتقادی ون دایک نمونه53۱1ش  ریفی و انص  اری ) 

 شوند. ها ملسوب میهشپژو

http://ensani.ir/fa/article/author/2637
http://ensani.ir/fa/article/author/2637
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چارچوب  در د( ا واله8ها )حدود بلش قابل توجهی از پژوهش بدون چارچوب نظری:

، ش  دههای مطرححال با توجه مض  امین و مفاهیم و به ویژه داعیه با ایننظری وا   ی ندارند. 

(؛ هادیان 5388) انوی کحس   اب آورد. ه ای گفتم انی به  ه ا را در زمره پژوهش توان آنمی

(؛ 53۱0(؛ مش  یرزاده و مص  باح )5382(؛ وواجه س  روی )53۱1(؛ آجیلی و افش  اریان )538۱)

 ها هستند.هائی از این گونه پژوهش( نمونه5388نظری )

 فراتحلیل موضوعات و مضامین غال   .8

 کار گرفتهها و موض   وعاو گوناگونی بههای گفتمانی در ایران در حوزهها و روشنگرش

جدول زیر تنوع و پراکندگی گیرند. اند و موض   وعاو و مض   امین متنوعی را دربر میش   ده

 : دهدها را نشان میموضوعی و مضمونی این پژوهش
 های گفتمانی: فراوانی و توزیع موضوعی پژوهش2جدول

 درصد فروانی موضوعات

 %52 31 هاکشف و توصیف ساختار گفتمان

 %50 10 انقالب اسالمی

 %3 58 ایرانسالمی امهوری ها و منازعات سیاسی در جرقابت

 %8 53 گراییگرایی و افراطاسالم

 %8 8 اندیشه سیاسی اسالم

 %3 2 انقالب مشروطه

 %8 52 ایمطالعات رسانه

 %8 8 هویت و قومیت

 %8 3 مطالعات امنیتی

 %8 8 افراد هایآرا و اندیشه

 %1 55 جنسیت و زنان

 %51 30 خارجیسیاست 

 %1 55 المللسیاست بین

 %8 2 مسائل سایر کشورها

 %8 3 سایر موضوعات

 % 011 210 مجموع
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تلقیق نشان  هایتهیاف های سایاسای در ایران:  گفتمانکشاف و توصایف سااختارهای    

های کالن سیاسی  ها و گرایشها به ش ناسائی و تللیل نگرش در  د از پژوهش 52دهد که می

گرائی، ها با عناوین و مض  امینی نظیر اس  الم عا   ر مربوطند. این دس  ته از پژوهش ایران مدر 

ی، گرایعملوواهی، عدالتطلبی، ا الحگرایی، گرائی، ا  ول مارکس یس م، ناس یونالیس م، قوم    

کاش  ی  غالمرض  ا ؛(5382زاده )اند. حس  ینیوواهی    ورو گرفتهگرایی و دموکراس  یتوس  عه

(؛ اووان کاظمی 5381(؛ تاجیک )538۱پرس  ت )(؛ دین5383) فرقانی ؛(53۱0و  5381، 5380)

(؛ حمیدی و 53۱8(؛ نوروزی نژاد و ملت اری ) 53۱0(؛ کس   رایی و پوزش ش   یرازی )538۱)

( از پژوهش  گرانی هس  تند که  به بررس  ی این 53۱1) و امینی  پناهی (؛53۱3وس  روی زارگر )

 اند.ها پرداوتهها و گرایشنگرش

این فراتللیل  در د از حجم نمونه50که حدود دهد پژوهش نشان می هاییافته انقالب اسالمی:

ها مضامینی مانند فرایند در این پژوهشاند.  ورو پذیرفته در حوزه مطالعاو انقالب اسالمی

سالمی های گفتمان انقالب الفهؤ، مبر انقالبگرائی گیری ایدئولوکی انقالبی و غلبه اسالمشکل

 سازمند (؛ نظری و5333تاجیک ) دهند.یل میکمضامین غالب را تشو تلوالو این گفتمان 

(؛ نیکدار 5382(؛ رهبری )53۱8(؛ شاکری )53۱1(؛ هنری و آزرمی )5383(؛ قجری )5383)

( از 53۱8زاده )( و ملمد53۱8(؛ نواوتی مقدم )5388(؛ قجری )53۱1ا ل و فتلی )

 اند.هائی هستند که به این مضامین پرداوتهپژوهش

 هاییکی دیگر از حوزه ایران:سااالمی امهوری ساایاساای در ج ها و منازعات رقابت

ها و منازعاو میان کار گرفته ش   ده، رقابتوفور به مط الع اتی که رهیافت گفتمانی در آن به  

مبتنی بر مفروضاو است.  های پس از انقالب اس المی در س ال  جریاناو س یاس ی وص و  اه    

ه دادن بمبارزه بر س  ر تعریا و معنا س  یاس  ی، کانون مبارزاو و منازعاو رهیافت گفتمانی، 

این نمودن تعریا مورد نظر در سطح جامعه است. های سیاسی و مسلطها و واقعیتوض عیت 

مطرح  «منازعه بر سر معنی»مفروضاو به ویژه در نظریه گفتمان الکالئو و موفه در قالب مفهوم 

بر تعارض  او و تض  ادهایی که در یز ایرانی ذیل این رده موض  وعی ن هایدر پژوهشش  ود. می

نمودن رقیب وجود دارد و تالش برای مس  لطهای معنایی میان جریاناو س  یاس  ی س  طح نظام

http://www.jss-isa.ir/?_action=article&au=157589&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ان پژوهش نش هایفتهاست. یا تعاریا و نظام معنایی مورد نظرشان در سطح جامعه تمرکز شده

های پژوهش طند.بواین فراتللیل به این حوزه مطالعاتی مر در    د حجم نمونه3دهد که می

 (؛53۱3نژاد )(؛ اکوانی  و نوروزی53۱3) کهنزارع ؛(5388(؛ سلطانی )533۱غالمرض ا کاشی ) 

( را 5388( و بابایی کر )5383)(؛ تاجیک و روزووش 53۱8)مقرب ش   وکتی و پن اه رض   ائی

  هایی از این رده موضوعی دانست.توان نمونهمی

ها و معنایی حاکم بر هویت هایش   ناوت و تللیل نظام گرایی:گرایی و افراطاسااالم

ز جمعی سیاسی ا هایش دن سوکه تللیل فرایندهای گفتمانی برس اوته س یاس ی و    هایجنبش

ی از فراوان هایها و موض وعاتی است که رهیافت گفتمانی در تلقیق و مطالعه آن قابلیت حوزه

اتللیل به این فر در د حجم نمونه8که  هددپژوهش نشان می هاییافته وود نشان داده است.

ل گرایان رادیکااسی برآمده از آنها، مانند اسالمهای سیگرایانه و هویتاسالم هایبررسی جنبش

دوس   ت ملمدی و های مربوطند. پژوهشداعش القاعده، تکفیری ش   امل طالبان، -س   لفی

نا ری و اکرمیان (؛ حاجی53۱8و میراحمدی ) پور(؛ عوض53۱3) شفایی (؛5383زحمتکش )

 هائی از این رده موضوعی هستند.( نمونه538۱( و ابراهیمی ) 53۱8)

ارچوب نظری چرهیافت گفتمانی و به ویژه تللیل گفتمان فوکویی،  اندیشه سیاسی اسالم:

دهد. پژوهش  گران این دانش و اندیش  ه به دس  ت می هایمناس  بی را برای مطالعه انتقادی نظام

الف برودر رهیافت گفتمانی، اند. یش   گام کاربس   ت رهیافت گفتمانی در ایران بودهحوزه پ

ه به مثابه حقایقی مطلق و ثابت نگریست های سنتی و کالسیک، دانش و معرفت اسالمیرهیافت

فتمانی، گیابند و در بسترهای غیرسامان میهای گفتمانی ها درون نظامبلکه این دانششوند، نمی

ر این فراتللیل د در د حجم نمونه8دهد که پژوهش نش ان می  هایفتهیا پذیرند.نی میدگرگو

(؛ 53۱0(؛ دهقان )5338) کدیور(؛ 5380و  5338فیرحی ) گیرند. آثاراین رده موضوعی قرار می

 ( به این رده موضوعی مربوطند.53۱8( و شیرودی و عنبر )53۱3ناوشکی )

س  یاس  ی،  هایانگار هویتجوهر هایبروالف رهیافت مانیرهیافت گفت هویت و قومیت:

رزها مشوند و با تعریا برساوته می هاگفتمانداند که درون هایی میو... را واقعیت قومیملی، 

 هایفتهیاشوند. ها میشدن هویتتأس یس و برساوته گیری، میان وود و دیگری موجب ش کل 

این فراتللیل در این رده موض   وعی قرار  مونهدر    د حجم ن8دهد که پژوهش نش   ان می
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(؛ وزایی 5333(؛ بروجردی )5382(؛ نظری )5388) انوی ک (؛5388گیرن د. آث ار تاجیک )  می

ها هائی از این گونه پژوهش( نمونه53۱8(؛ و قرب انی و بهروزی لک ) 53۱3(؛ بینن ده ) 53۱3)

 روند.شمار میبه

 توان در ذیل موض  وع و حوزه مطالعاتی هویتمطالعاو زنان را می هرچند زنان و جنساایت:

های از هویت ملی و قومیهای س  یاس  ی، نمودن مطالعاو هویتقرار داد لیکن در راس  تای متمایز

نس در رهیافت گفتمانی میان ججنسیتی سعی شده تا به این دو حوزه به طور مستقل اشاره شود. 

ای جنس  یت مقولهطبیعی و ای این معنا که جنس مقوله به .ش  ودو جنس  یت تمایز گذاش  ته می

در   د حجم 1دهد که پژوهش نش  ان می هایفتهیاش  ود. برس  اوته گفتمانی تلقی میاجتماعی و 

وان تچند نمونه از مهمترین آنها را میگیرند که این فراتللیل در این رده موض  وعی قرار می نمونه

شی و هاللی (؛ غالمرضا کا53۱5(؛ شاهمرادی )5382(؛ شیدایی )53۱1) مرادوانیچنین برشمرد: 

 (.53۱1( و  مصامی )53۱0(؛ مرادوانی )5388) (؛ پاداشی53۱1ستوده )

به مطالعه گفتمانی  هایدر د( از پژوهش3ای )حدود تعداد قابل مالحظه انقالب مشروطه:

های فکری و س یاس ی، منازعاو س یاسی،    اند. جریانابعاد ملتلا جنبش مش روطیت پرداوته 

های گفتمانی مربوط به قانونگذاری و س یاستگذاری از مهمترین موضوعاو و مضامین پژوهش 

پور چی و س  لیمان( مدیرش  انه53۱1پور )های آقاحس  ینی و مهدیآن جنبش اس  ت. پژوهش

ه  ای ( از پژوهش5383عب  دالهی )( و نژاد53۱0؛ ولیلی و حمی  دی )(5388نظری ) (؛53۱8)

 گفتمانی مرتبط با جنبش مشروطه است . 

 مطالعاتیای ها به عنوان موضوع و حوزهتللیل انتقادی عملکرد رسانه ای:مطالعات رساانه 

در   د 8هد که دپژوهش نش  ان می هاییافتهدار در تللیل گفتمان اس  ت. های ریش  هاز س  نت

های مش   یرزاده و گیرند. پژوهشاین فراتللیل در این رده موض   وعی قرار می حجم نمون ه 

(؛ وانیکی 5381) رستمی  (؛53۱0اکوانی ) (؛5931ی )(؛ ش ریفی و انص ار  53۱2پور )بهرامی

( از جمله 53۱5( و اکبرزاده جهرمی )53۱1پور )(؛ بهرامی53۱1) (؛ اس  دی و ملدومی5333)

 روند.شمار میها بهز پژوهشاین دسته ا

یز بر رهیافت گفتمانی در حوزه س یاست وارجی ایران بیش از هر چ  سایاسات خارجی:  

 ش  دن ذهنیتیت و مناف  ملی و چگونگی برس  اوتهدادن به هونقش زبان و گفتمان در ش  کل

http://ensani.ir/fa/article/author/141186
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 رانیای هایدارد. مضامین غالب در پژوهش سیاست وارجی تأکیدس یاس تگذاران و کارگزاران   

ی هارهبران و دولتمردان و گفتمان و تللیل گفتارهایتی ش  امل تو   یا در این حوزه مطالعا

های پس از انقالب، هم نین مس  ائلی مانند ایران، به ویژه در س  الحاکم بر س  یاس  ت وارجی 

 نمونهدر د حجم  51دهد که پژوهش نشان می هایهس تند. یافته ها و تلریمای برنامه هس ته 

(؛ 5388) فیروزآبادی دهقانیهای گیرند. پژوهشاین فراتللیل در این رده موض  وعی قرار می

( 53۱8(؛ دهق انی فیروزآب ادی و عطایی )  53۱0(؛ مش   یرزاده و مص   ب اح ) 5383زاده )ادی ب 

 های گفتمانی هستند.هائی از این دسته پژوهشنمونه

یل به در د حجم نمونه این فراتلل1دهد که ن میپژوهش نشا هاییافته الملل:سیاست بین

گلیس روابط ان، مریکا به عراق آ الملل مربوط است. حمله نظامیمسائل و موضوعاو سیاست بین

هراسی در غرب، سیاست اسالمشورای امنیت علیه کره شمالی،  هایقطعنامه، و اتلادیه اروپا

موضوعاو و مسائلی هستند که در چهارچوب رهیافت منازعه اعراب و اسراییل از بلران بوسنی، 

(؛ 53۱1)همویی  (؛5382های مشیرزاده )اند. پژوهشگرفتهگفتمانی مورد مطالعه قرار 

لستانی و ساداو (؛ عامری گ53۱1زاده و همویی )نقیب ؛(53۱1قریشی )(؛ 53۱5دوست )والق

 ها هستند.هائی از این گونه پژوهش( نمونه53۱1( و سعیدی )53۱5قادری )

 هایامنیت و مطالعاو مربوط به آن همواره ازجمله موض  وعاو و حوزه مطالعات امنیتی:

 هایطبیعتاه ورود رهیافت گفتمانی به حوزههای س  یاس  ی بوده اس  ت. مطالعاتی ا   لی پژوهش

 س  اس  اه ادر رهیافت گفتمانی س  ازد. مطالعاو امنیتی را نیز از وود متأثر می، مطالعاتی ملتلا

 قدرو سلت هایقدرو نرم در برابر مؤلفه هایشود و بر مؤلفهتعریا امنیت دچار تلول می

های گفتماندر  رو،ازاینپذیر اس  ت و تعریاای امنیت مقولهدر این رهیافت، ش  ود. می تأکید

 هایفتهیاشود. متفاوو و بعضاه متضادی از امنیت برساوته می هایها و تعریارقیب برداش ت 

توان ذیل این رده موضوعی فراتللیل را مینمونه این  در د حجم8دهد که پژوهش نش ان می 

ولی  .1(؛ 533۱)ا درضملم، کیاجت .5: توان چنین برشمردآن را می تعریا کرد که چند نمونه

، احمدیو احمدوند، ش  جاع  .8 ؛(53۱8)علیرض  ا ، رحیمی .3(؛ 5383حس  ین )، رزرومیپو

 (.53۱3) ملمود، علیرضا؛ کتابی، رحیمی .1(؛ 53۱8)وحیده 

http://ketab.org.ir/bookview.aspx?bookid=1817926
http://ketab.org.ir/bookview.aspx?bookid=1817926
http://ketab.org.ir/bookview.aspx?bookid=1817926
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%88%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%88%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%88%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
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 روشنفکران و هایرهیافت تللیل گفتمان در مطالعه آرا و اندیشه افراد: هایو اندیشاه  آرا

 دهند کهپژوهش نش  ان می هاییافتهاس  ت. کار گرفته ش  ده رهبران س  یاس  ی و مذهبی نیز به

(، 5338گیرند. بدیعی )رار میاین فراتللیل ذیل این رده موض   وعی ق در    د حجم نمونه8

(؛ 53۱3(؛ نص  یری مبارکه )53۱5حس  ینی )پور و آقا(؛ مهدی53۱0نژاد )یوس  فی و عرافحاج

ی هستند که به بررسی ( از پژوهشگران53۱1( و ورمشاد و بشارو )53۱3آجیلی و اسماعیلی )

 اند.افکار و عقاید رهبران سیاسی و مذهبی معا ر ایران از منظر گفتمانی پرداوته

 

 های سیاسی گفتمانی در ایرانسنجش پژوهش  .د

های پوزیتیویس   تی مس   لط بر علوم توجهی رهیافترهی افت گفتمانی، در واکنش به بی 

 های اجتماعی وکز بر وجوه معنایی پدیدهتمراجتماعی مطرح شد و رواج یافت. این رهیافت با 

ترش ها بود و همین باعت تسری  گساین پدیده ترهای عمیقسیاسی نویدبلش دستیابی به الیه

اویر ش  د.  علوم س  یاس  ی طی چند دهه جمله رش  تههای ملتلا، ازها و رش  تهآن در حوزه

 ملتلا آن طی دو دهه هایشها و روهمانظور که نشان داده شد این رهیافت در قالب نگرش

علوم سیاسی نیز اقبال به این رهیافت  فض ای دانشگاهی ایران نیز مسلط شد. در رشته در اویر 

های دانشجوئی معطوف به ها و رسالهنامهها، مقاالو، پایانبس یار ش دید بود و انبوهی از کتاب  

 تروی  یا کاربرد این رهیافت شد.  

توان در دو سطح مورد سنجش را میدستاورد رهیافت گفتمانی در مطالعاو  سیاسی ایران 

ها با ا ول و مبانی رهیافت گفتمانی و و ارزش یابی قرار داد: نلست بر اساس میزان انطباق آن 

 دوم بر اساس انتقاداو وارد بر وود این رهیافت. در سطح اول، موارد زیر قابل  ذکر هستند: 

 

  در سطح کلیات و عدم نوآوری ماندنیباق .0

ایرانی از للاظ نظری از س  طح  هایدهد که بلش بزرگی از پژوهشبررس  ی ما نش  ان می

ای انهیابند و نشحول ملور یک یا چند مفهوم گزینشی سامان می روند و غالباهکلیاو فراتر نمی

همانطور که نشان داده شد، رهیافت شود. نمی ها دیدهاز ورود به جزئیاو و دقایق نظری در آن

از این میان نظریه الکالئو و موفه ها و نظریاو اس  ت. گفتمانی ش  امل طیا وس  یعی از نگرش
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 است و در درجه بعد نظریه های س یاسی در ایران داشته بیش ترین اقبال و کاربرد را در پژوهش 

س   ه نظریه  ن ترکیبی از اینتللیل گفتمان انتقادی فرکالف و تللیل گفتمان فوکویی و هم نی

 اند. گرفتهمورد استفاده قرار 

ی های زندگیکی از ملورهای ا    لی نظریه و روش گفتمانی الکالئو و موفه که بر پویائی

 گفتمانیِ ایجاد و فروپاشی هژمونی -تللیل فرایندهای سیاسی» ،اجتماعی و سیاسی داللت دارد

ه کار بستهها بهائی که این نظریه و روش در آنپژوهشدر تمامی  اما این ملور  تقریباه ،«اس ت 

ه ایستا، ب هایهای ایرانی غالباه  بر تللیل وضعیتش ده، غایب اس ت. در این دس ته از پژوهش   

شده و کار تو یا و تللیل از ها تمرکز ها و ایدئولوکیاندیشه ویژه تو  یا ساوتار مفهومی 

در  است. به عبارو دیگر، فراتر نرفته هاگفتمان لی ا هایتو یا دال مرکزی و سایر دالحد 

حالیکه در تللیل گفتمان از منطر الکالئو و موفه انتظار این است که هم چگونگی ظهور و هم 

ش  ده گردآوری هایمورد بررس  ی و تللیل قرار گیرد اما در غالب پژوهش هاگفتمانس  اوتار 

: سلطانی نکدر سطح تو یفی بسنده شده است )برای نمونه آن هم  هاگفتمانبه ساوتار   رفاه

 (.53۱0 ؛ آجیلی538۱ ؛ اووان کاظمی5388؛ دهقانی فیروزآبادی 5383 سازمند ؛ نظری و5388

ها مترادف با مفاهیم نیس   تند و امور مادی و دالعالوه بر این، در نطری ه الکالئو و موفه،  

پژوهشی که بر مبنای  ی هستند.کننده معانها، بازنماییدالهم ون  هاتمانگفنیز درون  ها روداد

باید نش  ان دهد که یک گفتمان وار به عنوان  ،ش  ودتللیل گفتمان الکالئو و موفه انجام می

زند و راس   تای اهداف وود به هم پیوند مییک طرح س   یاس   ی چگونه معانی موجود را در 

ها مترادف ایرانی دال هایدر بسیاری از پژوهش امابلشد. ها را به نلو جدیدی معنا میواقعیت

موم )ع ش  وندها در نظر گرفته میها و اندیش  هنیز مترادف با ایدئولوکی هاگفتمانبا مفاهیم و 

اند با این نارس   ایی ل گفتمانی انقالب اس   المی پرداوتهپژوهش ه ایی ک ه از جمله به تللی  

(. در مباحت 5388؛ قجری 5382 ؛ رهبری5383 س   ازمند : نظری واند برای نمونه نکمواجه

الئو به طور کلی در کاربست نظریه الکبعدی این گفتار بیشتر به این موضوع وواهیم پرداوت. 

 نگری و تکرار مواجه هستیم. ایرانی غالباه با نوعی سطلی هایو موفه در پژوهش

اه از ف    ورو گرفته، غالبهائی هم که با اس  تفاده از تللیل گفتمان انتقادی فرکالپژوهش

ریه تمرکز ا لی نظتر اش اره شد که  برند. پیشرن  میهائی نگریها و س طلی گوئیچنین کلی
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بر روابط متق اب ل و دی الکتیکی می ان رو داده ای گفتم انی ب ا فراین دهای           گفتم ان فرکالف 

ن )روداد تپس از تو یا و تفسیر مهدف ا لی فرکالف از تللیل گفتمان، غیرگفتمانی است. 

ل چه تللیدهد متن یا روداد ارتباطی مورد بدین معنا که نش  ان میتبیین آن اس  ت. ارتباطی(، 

لذا تبیین دهنده( با زمینه اجتماعی )غیرگفتمانی( دارد. تغییر کننده یا بعض   اه)بازتولیدای رابطه

یل طح از تللمهمترین س طح تللیل گفتمان نزد فرکالف اس ت که وود مدعی است که این س  

ای این درحالی است که بلش عمدهاجتماعی قابل انجام است. ای بودن به نظریهبا مجهز  رفاه

ن بر تو یا متن متمرکز بوده و از تبیی ،اندهایی که از نظریه فرکالف اس تفاده کرده از پژوهش

؛ 5333ی : وانیکنک اس  ت )برای نمونه متن و کش  ا ارتباط آن با زمینه اجتماعی غفلت ش  ده

ها در تو   یا متن نیز به اجمال بس  نده کرده و در س  طح این پژوهش (. به عالوه5383فرقانی

اند و از توجه به جزئیاو، که مشلصه بارز آثار فرکالف است، اثر چندانی در کلیاو باقی مانده

 اس   دی و ملدومی ؛53۱0: ولیلی و حمیدیش   ود )برای نمونه نکها دیده نمیاین پژوهش

 (. 53۱3فر و کرم بشیر؛ 53۱1

ها س   یاس   ی ایران نس   بت به س   ایر نظریه هایکاربرد نظریه فوکو در عر    ه پژوهش

ه در نظیری کرغم بص  یرو عمیق نظری و بداعت بیاس  ت زیرا فوکو بهتر بوده آفرینمش  کل

ش ناس ی   ریح و روشنی برای استفاده    ای تجربی از وود نش ان داده، مباحت روش هپژوهش

کرد که  گونه استنباطتوان ایناس ت. البته در یک نگاه کلی به آثار فوکو می  دیگران ارائه نکرده

ی هامکانیزمشناسی و تبارشناسی شوند و دانش دیرینه هایکویی باید نظامدر تللیل گفتمان فو

ها )برس  اوت ها و س  وکهآنها که برس  ازنده ابژه هایهای بازنمایینها و نیز نظامبرس  اوت آ

هایی که در اغلب پژوهشبا این حال تللیل ش  وند.  ،های س  وکه( هس  تند ها و جایگاههویت

 ، به ذکر و تکرار مفاهیمیانددر مطالعاو سیاسی ایرانی بودهمدعی کاربرد نظریه و روش فوکو 

اثر  اهناس ی و تبارش ناس ی بس نده ش ده است. به عبارو دیگر، در این پژوهش     ش  مانند دیرینه

ه  ا و ک  اربرد دقیق روش کردن این مف  اهیم واز تالش پژوهش   گران برای عملی  اتی چن  دانی

آثار  بارز های مغفول تاریلی )که مشلصههای تجربی به منظور کشا و کاوش در دادهتکنیک

؛ تاجیک 5338؛ کدیور5380 ،5338 : فیرحی)برای نمونه نکشود نمی تجربی فوکو است( دیده

5388 .) 

http://ensani.ir/fa/article/author/2637
http://ensani.ir/fa/article/author/2637
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های س  یاس  ی مبتنی بر نگرش فوکویی در ایران، کاربرد های پژوهشیکی دیگر از آس  یب

های های ایدئولوکیک از این نگرش اس  ت. در بس  یاری از پژوهشگزینش  ی و حتی برداش  ت

ردن کمالش مسلط در تمدن جدید غربی و برشکن فوکو از نظام دانهای شالودهایرانی از تللیل

ه نوبت ک شود اما همینبه منظور تلطئه تاریخ غرب استفاده می سلطه نهفته در این دانش  رفاه

هشگران پژو ،رسددر تاریخ ایران یا اسالم می به کاربرد این نگرش برای بررسی نظام دانش مثاله

ه دانش و انتقادی از رابطبه تفسیری ونثی و غیرکنند و یا ایرانی از کاربرد این نگرش پرهیز می

ل های بومی به عمکردن س  لطه نهفته در این گفتمانو بس  نده کرده و تالش  ی برای برمال قدر

 (. 5383 ،533۱: ک ویان آورند )برای نمونه نکنمی

 

  غفلت از وجه انتقادی و تمرکز بر وجه تفسیری رهیافت گفتمانی .2

گفتمانی این اس  ت که اگرچه در مجموع ذیل پارادایم تفس  یری تعریا رهیافت  هایاز ویژگی

 واسطه تللیلهبهای معنایی، دادن فهم و تفس یری عمیق از نظام دس ت اما عالوه بر به ؛ش ود می

قادی بینشی انتهای معنایی حاکم در جامعه، ها و نظامبندیشدن و تشکیل  ورونلوه برساوته

وص  ور در رویکردهای بهرویکرد گفتمانی ) اس  اس  اه دهد. س  ت میها نیز به داز این نظام

بلکه ش  رایط امکان ظهور امر واق  را  ؛پردازدپس  اس  اوتارگرا( به تللیل    رف امور واق  نمی

در واق  رهی  اف  ت گفتم  انی بیش از تمرکز بر فهم . ده  دک  انون تللی  ل و تلقیق قرار می

های س یاسی )وجه تفسیری( بر  ها و هویتیدئولوکیها و اهای اجتماعی ازجمله دانشواقعیت

ه حال در بلش عمدبااینکند. شدن و تولیدشدن آنها )وجه انتقادی( تمرکز میچگونگی ساوته

تارهای یا ساو هاگفتمانبر ارائه تفسیر و تو یا از شده در این تلقیق، های گردآوریپژوهش

های معنایی مورد بررسی قرار و تلول در نظام معنایی تمرکز ش ده است و نلوه برساوت آنها 

های مفید هس  تند و دس  تاوردهایی در ها نیز اگرچه در نوع وود پژوهشگیرد. این پژوهشنمی

در س  طح تو   یا و تفس  یر،   ماندنباقیاما  ؛اندهای معنایی حاکم بر جامعه داش  تهفهم نظام

ها ا   ول در بس  یاری از این پژوهشش  ود. موجب غفلت از وجه انتقادی تللیل گفتمان می

هایی جوهری نگریس  ته مثابه واقعیتبه ها،ها و دانشایدئولوکیها، ومبانی جوهری اندیش  ه

انی ها و مبها از این جهت تو   یفی هس  تند و انتقادی نیس  تند که ایدئولوکیاین کاراند. هش  د
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 ندس  ازم : نظری و)برای نمونه نک کنندمیاموری ذاتی و جوهری تللیل مثابه به فکری آنها را

 .( 53۱0 ؛ آجیلی538۱ ؛ اووان کاظمی5388قجری  ؛5382 ؛ رهبری5383

 

  خلط تحلیل ایدئولوژی با تحلیل گفتمان .1

اما  ؛تللی ل گفتم ان ب ا تللیل ایدئولوکی و اندیش   ه اگرچه نزدیکی و وجوه تش   ابهی دارند   

س  طح تللیلی متفاوو و  اس  اس  اه تللیل گفتمان هایی جدی میان این دو وجود دارد. تفاوو

وفه( الکالئو و مکالن )فوکو،  -گفتمان در رویکرد معنا ملوراز تللیل ایدئولوکی دارد. تر کالن

ی دارد و شمعنایی اس ت که کارکرد معنابلش ی و هویت بل  نظامیمثابه به البته مانند ایدئولوکی

کند که افراد درون آن جایگاه وود و نلوه ارتباط با جهان ترس  یم می 5نوعی نقش  ه ش  ناوتی 

ها، نشها و کرفتارها، ها و ایدئولوکیدر تللیل گفتمان عالوه بر اندیشهیابند. پیرامون را در می

که در قس  مت مبانی  طورعالوه بر این همانش  وند. امور مادی و غیرمادی نیز وارد تللیل می

ری گیسیس و شکلأتشدن، کالن نلوه برساوته -های معنا ملورمفهومی اشاره شد در رهیافت

 گیرد.مطالعاتی قرار می نظام معنایی درون کلیت گفتمان در کانون تمرکز

شاهد ولط مبلت میان تللیل ایدئولوکی شده، های گردآوریحال در بسیاری از پژوهشبااین

ولوکی و توان تللیل ایدئها را میکه بسیاری از این پژوهشای گونهبهتللیل گفتمان هستیم با 

)چه در  هاتو یا ا ول فکر و اندیشه ها عمدتاهبسیاری از این پژوهشتللیل اندیشه دانست. 

 ابنهایت تو یا مبانی ایدئولوکی یک جنبش یا یک جریان درافراد و چه در رودادها( یا 

در یا تللیل گفتمان اسالم شیعی یا... هستند.  هایی مانند تللیل گفتمان انقالب اسالمیعنوان

ها بروالف تللیل گفتمان که در آن باید از چگونگی تلول و ولق بسیاری از این پژوهش

های ذاتی یک ایدئولوکی یا یک اندیشه برای به غلط به قابلیتهای معنایی سلن گفت، نظام

و فکری یک ایدئولوکی به  مفهومی هایشود و هم نین ا ول و پایهمردم پرداوته میبسی  

                                                                                                   
1. cognitive map 
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؛ 5383 سازمند : نظری و)برای نمونه نک شودیک گفتمان برشمرده می هایدالعنوان به غلط

 (. 538۱؛ اووان کاظمی 5388؛ قجری 5382 رهبری

 ی، باید گفتمان انقالب اسالماس المی در حالی که برای نمونه در تللیل گفتمانی از انقالب 

او مناظراحکام جدی، معنایی در نظر گرفت که درون آن نظریاو اندیشمندان، نظامیمثابه به را

ق طور کلی یک افگیرد و بهاالذهانی روش  نفکران و عموم مردم ش  کل میفهم بینها، میان تفکر

شناوتی شدن این افق هستییری و برساوتهگباید در شکل بنابراینسازد. ش ناوتی را می هس تی 

ب تللیل گفتمانی ایدئولوکی انقال. های انقالب فراتر رفتاز نقش مبارزان سیاسی و ایدئولوگ

ش  ود. در تللیل انقالب تللیل نمی هایفکری ایدئولوگ هایدر قالب تالش    رفاه اس  المی

یافتن های ذاتی یک اندیشه برای قدروتتوان بروالف تللیل ایدئولوکی، از قابلیگفتمانی نمی

عنی باید یتوجه قرار گیرد.  کزش  دن این نظام معنایی باید مربلکه نلوه برس  اوته ؛   لبت کرد

در . تللیل ش  ود ،آن ازجمله دین س  یاس  ی ش  د و گرایش انقالبی یافت باش  رایط گفتمانی که 

به فرایندهای گفتمانی مانند باید  ش   دن نظام معنایی انقالب اس   المیتللیل نلوه برس   اوته

شدن هویت مهم هستند برای نمونه میان ا الت و ها که در ساوتهسازیها و غیریتمرزگذاری

و هم نین  ،و...ه  ا می  ان وودی و غیروودیمی  ان مس   تض   عفین و مس   تکبرین،  التق  اط، 

رهیافت یل شوند. ها باید تللها در ترسیم و تعریا این مرزبندیرانیها و حاشیهسازیبرجسته

 در آن آن ه مهم است رو،زاینگرایی است و اویژه در شاوه پساساوتارگرا ضد ذاوهگفتمانی ب

ها و نمادهای مذهبی در قالب یک گفتمان س یاسی ملالا و  بندی و چینش نش انه نوع مفص ل 

نا و د معزیرا ازنظر این رویکر ،س از است نه وود مذهب مثاله ملتوای ذاتی ا ول تشی  غیریت

 ا ول ذاتی و ثابت نداریم.

 

 آشفتگی در سطح تحلیل. 8

 طور کلیدر رهیافت گفتمانی بهطور ک ه در مبانی مفهومی این مقاله بدان پرداوته ش   د،  هم ان 

در تعریا ورد، گفتم  ان توان دو تعریا ورد و کالن از گفتم ان را از یک دیگر متم ایز کرد.    می

در ش  ده در یک متن اس  ت )مانند گفتار یا نوش  تار( و  کارگرفتهبهمعنای زبان طور وال   ه بهبه

معنای یک نظام معنایی اس ت. یکی از اشتباهاو رای  در  طور وال  ه به تعریا کالن ،گفتمان به
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های ایرانی در این اس  ت که تللیل گفتمان در س  طح کالن را با تللیل گفتمان در س  طح پژوهش

کار گفتمانی وقتی تللیل را در سطح فردی به هاینه در تللیلبرای نموس ازند.  فرد مغش وش می 

آنان اس  ت  ش  ده توس  طکارگرفتهمنظور تللیل زبان بهبریم مانند تللیل گفتمان بوش یا بلر، می

یا های ایرانی منظور از تللیل گفتمان امام ومینی )ره( )رویکرد ورد( اما در بس  یاری از پژوهش

از ای کارگرفته توس ط ایشان در یک سلنرانی یا مجموعه .. تللیل زبان بهو.تللیل گفتمان واتمی

متنی  هایاز داده اس  اس  اهها گونه پژوهشها نیس  ت )رویکرد ورد(. در بس  یاری از اینس  لنرانی

برای ) یکرد کالن( استشود و هدف از پژوهش تلقیق در یک نظام معنایی کالن )رواستفاده نمی

 .(53۱3 مقدم؛ جاودانی53۱1 ؛ بطلایی53۱5 انی: روحنمونه نک

 -رویکرد کالن در تللیل گفتمان )نظریاو فوکو و الکالئوه ا،  در بس   ی اری از این پژوهش 

الی شود و این در حکار گرفته میراحتی در س طح اندیش ه افراد و تللیل اندیش ه آنها به   موفه( به

کی و اگرچه در تللیل ایدئولونظریاو در تضاد است. با مبانی این کارگیری، است که این نلوه به

 تأکیدها ایدئولوگمثابه به ش  انهایتوان برنقش افراد و اندیش  هاندیش  ه )و نه تللیل گفتمان( می

ان افراد و تونمیکرد، اما اگر پژوهش گر گفتمانی بلواهد به اس تلزاماو رویکرد کالن ملتزم باشد،   

در . تفهای معنایی در نظر گرتولیدکنندگان نظامعنوان به آس  انیبهرهبران س  یاس  ی و فکری را 

گی( های سوکهها )جایگاهگفتمان هایرویکرد گفتمانی کالن نلبگان س یاسی و فکری وود سوکه 

اده از هس  تند. بنابراین اس  تف هاگفتمانبلکه تولیدش  ده توس  ط  ،هس  تند و در واق  نه تولیدکننده

 ت.کاربستی غلط اسبرای تللیل اندیش ه افراد،  ای موفه -کویی یا الکالئوهای نظری فوچارچوب

در  ویژههبس یاس ی    -نقش نلبگان و رهبران فکریالبته در درون رویکرد کالن به تللیل گفتمان، 

شود و در فضایی که در این و رهاش دگی از قیود س اوتاری برجسته می   هاگفتمانقراری دوره بی

ونه در این برای نمبازی کنند. تر توانند نقش  ی فعاالنهگیرد میش  کل می هاگفتمانثباتی دوره بی

 هافتمانگو تولیدکننده  أو... منشهایی مانند حض رو امام)ره( یا دکتر ش ریعتی   رویکرد ایدئولوگ

از قبل  گی و زبانیهستند که وود درون مناب  فرهن هاگفتمانها و حاملین بلکه وود سوکه ؛نیستند

و بندی جدیدی از عنا    ر معنایی اما پیوندزدن و مفص   ل ؛موجود درون یک جامعه قرار دارند

بلش  ند و برای پیش ین هویت و معانی جدیدی می  هایجدید، به دال هایس ازی هم نین غیریت

 دهند.سیاسی از دین به دست می انقالبی وای نمونه منظومه
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 گیرینتیجه

سد رمی سیاسی در ایران به نظرهای پژوهشپس از حدود سه دهه از ورود رهیافت گفتمانی به 

و ها و ارزیابی انتقادی ویژگیها پژوهشمجموعه این  در وص  وراکنون زمان نگرش  ی کلی 

آنها و نیز تنوع گرایشاو نظری و مضامین و موضوعاو آنها فرارسیده است. عالوه های کاستی

ر دبر این یکی از اهداف ا  لی این پژوهش تالش در راستای بسط و گسترش ادبیاو انتقادی  

ت در این رهیاف یکفایتبیرس  د بررس  ی می رهیافت گفتمانی بوده اس  ت که به نظروص  ور 

های این مرحله از مباحثاو نظری در مطالعاو یاست از ضروروتللیل و تبیین تمامی ابعاد س  

 .است سیاسی ایران

شده در این مقاله تالش شد تا با رویکردی فراتللیلی بررسی شود در راستای پرسش مطرح

چه ، بوده اس  تهایی س  یاس  ی در ایران دارای چه ویژگیهای پژوهشکه رهیافت گفتمانی در 

و چه  بر چه موض   وعاتی متمرکز ش   ده، آن غ الب بوده در و مض   امینی گرایش   او نظری 

. در راستای شناسایی و گردآوری استهایی و چالشها و دچار چه کاستی دستاوردهایی داشته

 -نظری     رفاههای پژوهشنمودن وارج .5یعنی  ،با اعمال دو ملدودیت عمده، مناب  مد نظر

ه  ای پژوهشنمودن و  ارج .1تجربی و ه  ای پژوهشمفهومی از دایره فراتللی  ل و تمرکز بر 

وی با جستج، از دایره فراتللیل و تمرکز بر رش ته علوم س یاسی  ها ش ده در س ایر رش ته   انجام

ها پژوهشمورد از  133های معتبر علمی در کش   ور نهایتاه مربوط ه در پایگاه ه ای  کلی دواکه 

ت فاقد معیارهای تلها پژوهشاینکه بلشی از این ه بش ناسایی و گردآوری شد. سپس باتوجه 

هایی نیز از فهرس   ته ا  پژوهشمورد از این  32ان د، نه ایت اه    بررس   ی در این پژوهش بوده

 مورد تمرکز شد. 105شده حذف شدند و بر گردآوری

های رهیافت گفتمانی در کاستی، همان طور که در قسمت ارزیابی و انتقاداو نیز مطرح شد

رد. در یک س   طح کتوان در دو س   طح نقد و ارزیابی می س   یاس   ی در ایران راهای پژوهش

س   ویی با میزان انطباق و همبه باتوجهتوان می ش   ده در ایران راگفتمانی انجامهای پژوهش

های این پژوهش د. یافتهنمونقد و ارزیابی ها پژوهشش  ده در این های گفتمانی اعالمرهیافت

ماندن در سطح کلیاو و عدم نوآوری، غفلت از وجه انتقادی و تمرکز بر دهد که باقیمی نشان

وجه تفس یری، آش فتگی در س  طح تللیل، ولط تللیل گفتمان با تللیل ایدئولوکی بلشی از   
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یی و سوگفتمانی در ایران هستند که با معیار همهای پژوهشهای ها،گرایش او و کاستی ویژگی

ای از توان به آنها دس  ت یافت. در بلش عمدهمی های ادعاییبا رهیافت هاپژوهشانطباق این 

جای کاربس ت و اتلاذ  لیح و دقیق این رهیافت، بیشتر  هبگفتمانی در ایران های پژوهشاین 

 هستیم. دعای کاربست آن مواجهابا 

 های گفتمانی در کشورمان این است که در بلشهای پژوهشها و کاس تی از دیگر ویژگی

 است و نظری بسط داده شده چارچوب در سطح ها رهیافت گفتمانی عمدتاهاز پژوهشوسیعی 

با الگوی تللیل در پژوهش دیده  مفهومی -نظری چارچوب می ان  چن دان پیون د منس   جمی  

لی در س  طح کلیاو ودعای اتلاذ رهیافت گفتمانی را دارند اها اگرچه پژوهشاین ش  ود. نمی

در شده در چارچوب نظری، رویکرد گفتمانی اعالم لزاماو نظری و مفهومیمانند و استباقی می

 اگرچه از مفهومها، پژوهشاز در بلش  ی دیگر یابد. س  طح الگوی تللیلی پژوهش بس  ط نمی

تلقی  چنان اماپژوهش اس تفاده ش ده است،    هایگفتمان یا تللیل گفتمان در عنوان یا کلیدواکه

عاتی یک رهیافت مطالمثابه به از گفتمان مد نظر پژوهش گر بوده است که با مفهوم فنی آن عامی

متفاوو و اس تلزاماو نظری ملتم وود است،   چارچوب مفهومیها، نللهکه دارای تعریا، 

 هاییپژوهششوند، ها اگرچه طیفی از قوی تا ضعیا را شامل میپژوهشاین دس ته از  اس ت.  

رهیافتی  اساساهاستفاده از مفهوم گفتمان یا تللیل گفتمان در عنوانِ پژوهش،  رغمبههس تند که  

اند و در معنای دقیق مد نظرِ این پژوهش هگفتمانی به موض   وع مورد مطالعه وود اتلاذ نکرد

 شوند.های گفتمانی ملسوب نمیپژوهش اساساه

ت ایرانی مبتنی بر رهیافهای های پژوهشو کاستیها ویژگی الذکر کهعالوه بر انتقاداو فوق

های ایتکفبیو ها نارسایی، هاوود رهیافت گفتمانی نیز دچار کاستی، دهدمی گفتمانی را نشان

های پژوهشتب  در هبها که در سطح جهانی بدان پرداوته شده است و این کاستیاس ت   نظری

 یابند.می ایرانی نیز بازتاب

سطح جهانی انتقاداو بسیاری بر رهیافت گفتمانی وارد شده است ازجمله اینکه: ضعا در 

بینی اس   ت و زمان کاربردش عموماه پس از وقوع روداد اس   ت؛ رهیافت آن در ق درو پیش 

کافی  فهم و تفس  یر    رفاهگفتمانی رهیافتی تفس  یرگراس  ت و در یک رهیافت س  یاس  ی جام  

 نیز کند؛ در این رویکرد تمرکز بر ابعاد نامرئی اعمال قدرو است بلکه باید بتواند تبیین ؛نیست
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ده( کرثر از فوکو( و هر رویه طبیعی و بدیهی ملص ول رس وب معانی است )معانی رسوب  أ)مت

 ورو آشکار و ای از اعمال قدرو بهکه در س یاست در جهان امروز بلش عمده  در   ورتی 

کند، میاه فوکو که قدرو را در معنایی وار تعریا متأثر از نگ ؛شودمیدر شکل اجبار اعمال 

چندان به وجه عینی و نهادی قدرو که در  بنابراینقدرو چیزی نیس   ت که در اوتیار باش   د 

حال . بااینرداند یش   ود توجهمیدولت متمرکز اس   ت و با ابزارهای قانونی و نهادی اعمال 

ر اندن این رهیافت در سطح گفتمانی و تمرکز بمانتقاد وارده بر رهیافت گفتمانی، باقیترین مهم

وج ه معنایی س   یاس   ت اس   ت که موجب غفلت این رهیافت از وجوه غیرگفتمانی، نهادی،   

های س  یاس  ی اس  ت. در گذار از این س  اوتاری و کالن در تللیل و تبیین س  یاس  ت و پویایی

ن ز  رف بر سطح دروبدیلی بود که از تمرک هایچارچوب دنبالبه توانمی ها و نواقمکاستی

همراه ا بهفرهنگی ر -های س  یاس  ی، س  اوتارهای معناییگفتمانی فا   له بگیرد و تبیین پویایی

 توجهی مجدد به ابعاد کالن، ساوتاری و نهادی سیاست مورد بررسی قرار دهد.
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 (.1) ویژه نامه علوم اجتماعی 25شماره  5383سال شانزدهم تابستان مجله دانشکده ادبیاو و علوم انسانی دانشگاه ووارزمی

دانشگاه ، ارشد نامهپایان، ددکتر ملمود احمدی نژا هایاستعاره در گفتمان سیاسی: تلقیقی بر اساس سلنرانی( 53۱1) الههترابی، 

 پاکزاد یوسفیان: استاد راهنماسیستان و بلوچستان، 

، ترجمه جمال وسروی در: درباره مطالعاو فرهنگی، ویراسته جمال ملمدی، «ایده مطالعاو فرهنگی( »5388ترنر، گرایم )

 تهران : نشرچشمه
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استاد دانشگاه عالمه، ارشد،  نامهپایان، بررسی بلران بوسنی و هرز گوین از منظر تللیل گفتمان( 53۱5علیرضا )دوست، والق

 حسین سلیمی: راهنما
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حکومت مندی و مقاومت در وکه، رسی امکان یا امتناع تولد سوکه سیاسی در ایران پسا انقالب ) سبر( 53۱3هادی )وزایی، 
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فصلنامه در جهان عرب، گفتمانی عروج بنیادگرایی اسالمی هایزمینه ،(5383حسین )ش، احمد و زحمتکدوست ملمدی، 
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http://www.ensani.ir/fa/content/281345/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/281345/default.aspx
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دولت احدی نژاد از هژمونی تا افول، ای تللیل گفتمانی سیاست هسته ،(53۱8مهدی )جالل و عطایی، دهقانی فیروزآبادی، 

 5شماره ، 8سال یاست بین الملل، پژوهشنامه ایرانی س

ایران از دولت بازرگان تا دولت سیاست وارجی جمهوری اسالمیچروه گفتمانی در  ،(53۱3) الل، سیدجادیروزآبیف یانقده

 ملاطبتهران : نشر ، روحانی

 تهران : انتشاراو روزنامه ایران، ایرانلول گفتمانی در سیاست وارجی جمهوری اسالمیت ،(5388) جاللفیروزآبادی، دهقانی

 انتشاراو دانشگاه امام  ادقاسی ایران، تهران : تللیل گفتمان والیت فقیه در نظام سی( 538۱فائز )دین پرست، 

، «گفتمان قبض و بسط انقالبی جدید»های نهم و دهم به مثابه گفتمان امنیتی دولت ،(53۱3) ملمود ،؛ کتابیعلیرضا ،رحیمی

 ، پاییز22، شماره 53دوره فصلنامه مطالعاو راهبردی 

، فصلنامه مطالعاو راهبردی (53۱2تا  53۱1گفتمان اعتدال و امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران ) ،(53۱8)علیرضا ، رحیمی

 ، بهار 83، شماره 11وره د

 21ش  ۱5زمستان  راهبرد،  گفتمان امام ومینی پیرامون امنیت ملی و سیاست وارجی،  (،53۱5حسن )روحانی، 

 13ش ، 82پاییز و زمستان پژوهش سیاست،  شکل گیری گفتمان انقالبی در ایران،  ،(5382مهدی )رهبری، 

 نشر نیایران، تهران : سازوکارهای جریان قدرو در جمهوری اسالمی: گفتمان و زبانقدرو،  ،(5388علی ا غر )سلطانی، 

 ا ر تهرانابرار معالمللی بین مطالعاو یموسسه، تهران : های سیاسی در افغانستانتللیل گفتمانی اسالم ،(53۱3) اهللشفایی، امان

بررسی گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق با اسراییل، فصلنامه تلقیقاو  ،(53۱1 ارم )، حسن و شیراوند، شیخ االسالمی

 52ش  ۱1پاییز سیاسی و بین المللی ، 

فصلنامه سیاست جهانی ی استعاری در سیاست وارجی ج.ا.ایران، هاگفتمانجایگاه  ،(53۱1ملمد )بهادر و طباطبایی،  ادقی، 

 8ش  ۱1، زمستان 

ه پژوهشکدارشد،  نامهپایان، طلبین ا الحچگونگی برساوته شدن هویت اجتماعی زن در گفتما  ،(53۱1، مرضیه ) مصامی

 ملمد ساالر کسرایی: استاد راهنماامام ویمنی )ره(، 

استاد دانشگاه شهید بهشتی، ارشد،  نامهپایان، 5313تا  5380ملالفین مذهبی و هژمونی سیاسی  ،(5333همایون )عباس آبادی، 

 ملمدرضا تاجیک: راهنما

معنایی،  هایویزش و منظومه هایزمینهگفتمان سلفی معا ر در جهان عرب،  ،(53۱8منصور )میراحمدی، مهدی و عوض پور، 

 88ش  ۱8زمستان های سیاسی و بین المللی، فصلنامه رهیافت 

 ان: آینده پویانتهرذهنیت فرهنگی و نظام معنایی در انتلاباو دوم ورداد، : جادوی گفتار ،(533۱ملمد جواد )غالمرضا کاشی، 

گفتمان دموکراسی در ایران؛ ذهنیت تجدد پیرامونی و بلران مشروعیت دولت مدرن در  ،(533۱ملمد جواد )غالمرضا کاشی، 

 دانشگاه تهران  رساله دکترا، ایران، 

اندازها ؛ مجله  حیاو ایدئولوکیک و چشمظهور یوتوپیک، اسالم سیاسی در ایران،  ،(53۱1ملمد جواد )غالمرضا کاشی، 

 ۱1پاییز ، 3شماره دوره هفتم، مطالعاو اجتماعی ایران، 

، فصلنامه واکاوی نظارو بر تن زنانه در ایران پس از انقالب اسالمی ،(53۱1مینا )ملمد جواد و هاللی ستوده، غالمرضا کاشی، 

 31شماره سال نهم، انجمن ایرانی مطالعاو فرهنگی و ارتباطاو، 

 نشر گام نونظم و تلول گفتار دموکراسی در ایران، تهران :  ،(5381ملمد جواد )اکاشی، غالمرض

 21ش  ۱5بهار  راهبرد، (، 1050و  100۱تللیل گفتمان پیام نورورزی اوباما ) ،(53۱5زدرار )ملمد مهدی و زرین، فرقانی، 

 فرهنگ و اندیشه(، تهران : 5181 – 5333)راه دراز گذار: تلول گفتمان توسعه سیاسی در ایران ،(5383)ملمدمهدی فرقانی، 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3657139&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3657139&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_
http://quarterly.risstudies.org/article_11561.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4681310&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_
http://ketab.org.ir/Publisherview.aspx?Publisherid=5446
http://elmnet.ir/article/10678308-42042/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://elmnet.ir/article/10678308-42042/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=58671
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=58671
http://www.ketab.org.ir/Publisherview.aspx?Publisherid=577
http://www.ketab.org.ir/Publisherview.aspx?Publisherid=577
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مه: فاطمه شایسته پیران، شعبان علی بهرام پور، رضا ذوقدار مقدم، رامین تللیل انتقادی گفتمان، ترج ،(533۱فرکالف، نورمن )

 هاکریمیان، پیروز ایزدی، ملمد جواد غالمرضا کاشی، ملمود نیستانی؛ تهران :  انتشاراو دفتر مطالعه و توسعه رسانه

 موسسه ، تهران:باقر پرهام مترجم:،  5۱30نظم گفتار: درس افتتاحی در کلژ دو فرانس دوم دسامبر  ،(5338، میشل ) فوکو

 آگاه ، چاپ اول انتشاراو

 ، چاپ اول هرمس  ، تهران:فاطمه ولیانی مترجم:،  تاریخ جنون در عصر کالسیک ،(5385، میشل ) فوکو 

 ولاچاپ ، نقش و نگار ، تهران : ؛ مترجم:یلیی امامی شناسی ادراا پزشکیپیدایش کلینیک: دیرینه ،(5388، میشل ) فوکو

 چاپ اول نشر نی ، تهران:افشین جهاندیده و  نیکو سرووش ؛ مترجم: مراقبت و تنبیه: تولد زندان ،(5383، میشل ) فوکو

پژوهشکده مطالعاو فرهنگی و ،تهران : ؛ مترجم:یلیی امامی شناسی علوم انسانیاشیاء: دیرینهنظم  ،(538۱، میشل ) فوکو

 ، چاپ اولاجتماعی

 ، چاپ اول ینشر ن، تهران : افشین جهاندیدهو نیکو سرووش  مترجم:،  شناسی دانشدیرینه ،(53۱3، میشل ) فوکو

 نشر نیمشروعیت در اسالم، تهران : دانش، قدرو،  ،(5338داوود )فیرحی، 

 835ش ، 80و تولیداو فکر دینی، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهار دولت اسالمی ،(5380داوود )فیرحی، 

 ان  هادینا ر: استاد راهنمادانشگاه تهران، ه دکترا، رسالساوت تشی  به عنوان وصم در گفتمان داعش،  ،(53۱1، فائزه )قاسمی

ربیت دانشگاه ت رساله دکترا، تللیل گفتمان تکوین و هژمونیک شدن ا ول گرایی شیعی در ایران،  ،(5383حسینعلی )قجری، 

 علیرضا شجاعی زند: راهنمامدرس، 

 5388فصلنامه علمى پژوهشى متین ، تللیلی بر گفتمان سیاسی امام ومینی )س( در انقالب اسالمی ،(5388حسینعلی )قجری، 

 81شماره 

صلنامه ف تللیل گفتمانی با نگاه فرکالف، : شورای امنیت ناظر بر کره شمالی هایواشکافی قطعنامه( 53۱1یوسا )قریشی، 

 ۱1تابستان  جهانی، سیاست 

 گن  معرفتتهران : از نگاهی دیگر، روایتی ناگفته از چگونگی ظهور و رشد تجدد،  تجدد( . 5383ک ویان ، حسین )

 نشر نی، تهران : رانای یتویه یهاگفتمان طوراوت( 5388) نیس، حانوی ک

دانشگاه  ، انتشاراومابعدالتجدد تا نوزایی شناسی دانش، روایت تاریخ علوم انسانی ازو دیرینه فوکو( . 533۱ک ویان،حسین )

 تهران

 طرح نو، تهران : تلول گفتمان سیاسی شیعه در ایران ،(5338) جمیله، کدیور

از  با استفادهتللیل گفتمان جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقالب اسالمی ،(53۱0علی )ساالر و پوزش شیرازی، کسرایی، 

   3ش  ۱0فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پاییز ، (32الی  18نظریه الکالئو و موفه )

فوکو: حکومت مندی، سوکه سیاسی و کنش  ،(53۱0) همایون، مرادوانیو ملمد و رضایی،  ملمدساالر کسراییکسرایی، 

  53۱0شناسی تاریخ( دوره سوم پاییز و زمستان جامعهدانشنامه علوم اجتماعی تربیت مدرس )، سیاسی

 م:مترج،  هژمونی و استراتژی سوسیالیستی به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال ،(53۱1الکالئو ، ارنستو و موفه ، شانتال )

  اولچاپ  ، تهران: نشر ثالت،ملمد رضایی 

 تللیل گفتمان جرج: مطالعه موردیزبان و اقتدار گفتمانی؛ راهبردهای زبانی ایجاد سلطه و اقتدار.  ،(53۱8فرزانه )ملسنی راد، 

 نشر روناسدبلیو بوش، تهران: 

دانشگاه تهران، رساله دکترا، پیش رو،  هایها و عوامل هژمونیک شدن اسالم فقاهتی و چالشزمینه ،(53۱8ا غر )ملمد زاده، 

  ادق زیباکالم: استاد راهنما
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http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1231666
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF
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http://ensani.ir/fa/article/author/53216
http://ensani.ir/fa/article/author/53216
http://ensani.ir/fa/article/author/141186
http://ensani.ir/fa/article/author/141186
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رهیافت  درآمدی بر قانون گرایی و آزادیلواهی در گفتمان مشروطیت ایران،  ،(53۱8علی )ملسن و سلیمان پور، مدیرشانه چی، 

 33ش  ۱8، زمستان انقالب اسالمی

شناسی ایران سال هفدهم جامعه، آن پس از انقالب اسالمی هایاراده به اداره کردن: حجاب و ابژه ،(53۱1) همایون، مرادوانی

 1و  5شماره  53۱1تان بهار و تابس

   15۱ش  83فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهار گفتگوی تمدنها از منظر سازه انگاری،  ،(5383حمیرا )مشیر زاده، 

گفتمانی داولی، فصلنامه سیاست،  هایزمینه: چروش در سیاست وارجی امریکا و حمله به عراق ،(5382حمیرا )مشیرزاده، 

 1ش  82تابستان 

مهم ایاالو متلده امریکا  هایاز ساوت ایران در روزنامهای تللیلی استعاره ،(53۱2فاطمه )پور، حمیرا و بهرامیمشیرزاده، 

 ۱2پاییز ، 3شماره ، 83دوره فصلنامه سیاست، (، 1005-1053)

 فصلنامه روابط وارجی،  یاست وارجی ج ا ایران، موضوع اسراییل در گفتمان س ،(53۱0احسان )حمیرا و مصباح، مشیرزاده، 

 ۱ش  ۱0بهار 

ی و بن فصلنامه تلقیقاو سیاسگفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تللیل استعاره ای،  ،(53۱5فاطمه )حمیرا و همویی، مشیرزاده، 

   51ش  ۱5المللی پاییز 

 5ش  83بهار فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  ، 10تلول گفتمان سیاسی تشی  در قرن  ،(5383سید ملمد )موسوی، 

 ، چاپ اولداد نو رخ، تهران : مقدمعارف اقوامی مترجم:،  بازگشت امر سیاسی( . 53۱3موفه ، شانتال )

جریان شناسی جریانهای نوسلفی سوریه بر اساس تللیل گفتمان، فصلنامه پژوهشهای  ،(53۱3علی )عبداالمیر و نجاو، نبوی، 

 53ش  ۱3زمستان سیاسی جهان اسالم ، 

 دانشگاه تهرانرساله دکترا،  واکاوی تکاپوهای هویتی در ایران، : مدرنیته و هویت سیاسی ،(5382علی اشرف )نظری، 

 31ش  82 فصلنامه مطالعاو ملی،هویت مدرن و ظهور گفتمان مشروطییت در ایران،  ،(5382علی اشرف )نظری، 

فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  گفتمان هویتی تجددگرایان ایرانی در انقالب مشروطیت،  ،(5388علی اشرف )نظری، 

 8ش  88زمستان 

 مرکز اسناد انقالب اسالمیایران، و انقالب اسالمی فتمان هویتگ ،(5383) بهاره ،سازمند و اشرفعلینظری، 

 روزنه،تهران : 88گفتمان تبلیغاو انتلاباتی: تاملی بر انتلاباو ریاست جمهوری  ،(53۱3) کهنفیسه زارعن

فصلنامه  ،(تللیل گفتمان سیاست وارجی )مدل الکالئو و موفه: انگیس و اروپا ،(53۱1) فاطمهاحمد و همویی، نقیب زاده، 

 58ش  ۱1تلقیقاو سیاسی و بین المللی ، بهار 

 پژوهشکده مطالعاو راهبردیتهران :  ن،ایرای امنیت ملی در جمهوری اسالمیهاگفتمان ،(5383حسین )، ولی پورزرومی

ن، از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی؛ ترجمه پیروز ایزدی، شعبانعلی بهرام مطالعاتی در تللیل گفتما ،(5381ون دایک، تئو )

 هاپور، علیرضا ورمایی، ملمد جواد غالمرضا کاشی، تژا میرفلرایی، تهران : انتشاراو مرکز مطالعاو و تلقیقاو رسانه

 8۱یز پایفصلنامه دانشکده علوم سیاسی، گفتمانی،  یهاتکثر دیدگاهها و زمینه: ایرانای برنامه هسته ،(538۱نا ر )هادیان، 

 معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، تر جمه: احمد گل ملمدی،تهران : نشر نی ،(53۱5هال، استوارو )

 در آمدی انتقادی بر تللیل سیاسی، ترجمه: احمد گل ملمدی، تهران : نشر نی ،(5381های، کالین )

یرا حم: استاد راهنماارشد،  نامهپایانگفتمان سیاست وارجی بریتانیا در قبال وحدو اروپا، تللیل  ،(53۱0فاطمه )همویی، 

 مشیرزاده  

 گفتمان، ترجمه احمد  بوری، تهران : انتشاراو آشیان ،(53۱3هوارث، دیوید )
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