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پژوهش گفتمانی بر روی نهادها و سازمان های هنری با تمرکز بر رویدادهای این مراکز، نیازمند روشی بینارشته ای و در عین 
حال مبتنی بر نظریه و رویکردی مشخص است تا از طریق آن بتوان فرایندها و ساختارهای مبتنی بر قدرت و ایدئولوژی 
ــئله و چالش چگونگی بهره مندی از روش تحلیل گفتمان انتقادی با تمرکز بر  ــتار حاضر با مس ــن کرد. نوش حاکم را روش
ــناختی تحلیل گفتمان سازمانی، بر نظریة فرکاف متمرکز می شود و  ــازمان ها و رویدادها، پس از بررسی مبانی روش ش س
ــازمان ها و رویدادهای هنر معاصر ایران تبیین  فرایند گردآوری داده ها            و روش تجزیه و تحلیل یافته ها            را برمبنای نمونة س
ــاختار سه گانة تحلیل گفتمان انتقادی فرکاف که هماهنگ با مدل روی  ــان می                                                                                                                                                                                                                                        دهد که بر مبنای س می                                                                                                                                             کند. این پژوهش نش
ــت، با بهره گیری از شاخص ها و فرایند تحلیل گفتمان سازمانی فرکاف، می                                                                                                                                                                                                                                        توان با استناد به داده های                                        آرشیوی  ــکار اس باس
ــازمان ها و  ــپس تحلیل بینامتنی و بیناگفتمانی از کردارهای گفتمانی س ــاس نامه ها، آیین نامه ها، فراخوان ها            و س همچون اس

رویدادهای هنری، شاخص ها و ناسازه ها           ی هژمونیك سازی یك گفتمان را در حوزة فرهنگ و هنر مشخص کرد.
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ح��وزة  در  روش شناس��ی 
پژوهش ه��ای                                        آکادمی��ک و 
حرف��ه ای یک��ی از مهم ترین 
ش��اخص های                                        روایی و معتبر 
بودن این دس��ته از تحقیقات اس��ت. پژوه��ش آکادمیک 
تاشی اس��ت بر اس��اس نظریه و رویکرد مشخصی که از 
روش ه��ا            و تکنیک ه��ای خاصی ب��رای بازنمای��ی و قابل 
درک ک��ردن واقعی��ت یا ابع��ادی از آن به��ره می                                                                                                                                                                                                                                        گیرد. 
ای��ن گون��ه از پژوهش ها هر روز بیش��تر به س��مت فضای 
بین رش��ته ای می                                                                                                                                                                                                                                        رون��د و رویکردهای جدید ه��م به دنبال 
عل��ت و ه��م به دنب��ال معن��ا در تحلیل های خود هس��تند. 
مطالعات میان رش��ته اي رویکردي است که پس از آشکار 
ش��دن ضعف ها            و کاستي هاي تخصصي شدن و شعبه شعبه 
ش��دن علم به رش��ته هاي ریز ضرورت یافته اس��ت. روند 
مسلط در قرن بیستم رش��د تخصصي؛ یعني رشد و توسعه 
رویکرد تک رش��ته اي بوده، اما در دهه هاي اخیر توجه به 
رویکرد میان رش��ته اي قّوت بیش��تري یافته است. همگام با 
پیچیده تر ش��دن دنیا و روابط انس��اني، حل مسائل علمي و 
پژوهشی، روش ها و رویکردهای متعددی را فرامی خوانند. 
 ب��ه عبارت��ی دیگ��ر، ح��ل مس��ائل علم��ي و پژوهش��ی 
رشته هاي مرتبط به هم،  مطالعات »میان رشته اي«1 را ایجاب 

مي کند. 
اصطاح میان رش��ته اي را اولین ب��ار در دهة 1۹2۰میادی 
اعضاي »شوراي پژوهش در علوم اجتماعي«2 به کار بردند 
1. Interdisciplinary Studies

2. Social Sciences Research Council

ت��ا بین  رش��ته هاي علمي مختلف که به واس��طه تخصصي 
ش��دن، در حال گسس��تگي روزافزون بودن��د تلفیق ایجاد 
ش��ود. مطالعات میان رشته اي فرایند پاس��خ دادن به سؤال، 
حل مس��ئله یا پرداختن ب��ه موضوعي پیچیده و گس��ترده 
اس��ت که نمي توان ب��ه قدر کفایت با یک رش��ته یا حرفة 
دانشگاهي به آن پرداخت. از آنجایي که بیشتر مسائل مهم 
دایل چندگانه اي دارند، مطالعات میان رش��ته اي دامنه اي 
از چش��م اندازها را براي درک جامع تر مسائل و چالش ها 

. (Klein & Newell, 1997: 3) فراهم مي کند           
یکی از روش های بین رش��ته ای پژوهش در علوم انس��انی 
و هنر تحلیل گفتمان اس��ت که ریش��ه در جنبش انتقادي 
تأویل گرای��ي،  )نشانه شناس��ي(،  زبان شناس��ي  ادبی��ات، 
هرمنوتیک گادامر و تبارشناس��ي و دیرینه شناسي میش��ل 
فوک��و دارد. در تحلیل گفتمان مجموعة اوضاع اجتماعي، 
زمینة وقوع متن یا نوش��تار، گفتار، ارتباطات غیرکامي و 
رابطة ساختار و واژه ها در گزاره اي کلي نگریسته مي شود. 
در س��طح باادستی بسترهای فکری شکل دهنده به مفاهیم 
گفتمان همچون پسامدرنیسم، ساختار و پساساختارگرایی 
و همچنین رویکردهای پسامارکسیس��تی مطرح است. در 
این نوش��تار به علت اهمیت فوکو به طور مجزا گفتمان در 
نزد او تشریح می                                                                                                                                                                                                                                         شود و دیگر حوزه های                                        باادستی در بستر 
مباحث میان دستی گفتمان نزد فرکاف که رویکرد نظری 
این پژوهش بر پایة نظریات آنها اس��توار اس��ت شرح داده 
خواهد شد. پیش از آن نگاهی به مبانی، تعاریف کلیدی و 

سیر تاریخی گفتمان خواهیم انداخت. 

مقدمـه 
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گفتمان۳ که س��ابقة آن در 
برخی منابع به قرن 1۴میادی 
می  رس��د از واژة فرانس��وی 
و   dis-koor/discourse

اتی��ن discurs-us به معنی گفت وگ��و و محاوره، گفتار 
و از واژة discursum/ discuren ب��ه معنی طفره رفتن، از 
س��ر باز کردن و تعلل ورزیدن گرفته شده است )قجری و 

نظری، 1۳۹2: ۳۷(.
فرهنگ انگلیسی آکسفورد، ذیل مدخل گفتمان، تعاریف 
کاربردی متعددی را ارائه داده است که با توجه به موضوع 
مورد بررس��ی، ما تعریف زیر را انتخاب می                                                                                                                                                                                                                                        کنیم: »شرح و 
تفسیر گفتاری )شفاهی( یا نوشتاری )کتبی( یک موضوع، 
پرداختن به موضوعی به صورت شفاهی یا کتبی که طی آن 
موضوع مذکور به طور مفصل مورد بررسی قرار می گیرد« 
)مکدانل، 1۳۸۰: 1۰-1۳(. ریش��ة  مفه��وم  discourse را 
می توان در فعل یونانی dis –currer به معنی حرکت سریع 
در جهات مختلف، دویدن یا س��ریع حرکت کردن، یافت 

)عضدانلو، 1۳۸۰: 1۶(.
تعاریف گفتمان را می                                                                                                                                                                                                                                        توان به دو دسته تقسیم کرد: تعاریف 
متن مح��ور که گفتمان را نوعی متن )گفتاری یا نوش��تاری( 
می دانن��د. اکثر تعاریف از جمله تعری��ف کریس بالدیک، 
الری��ک مپنهوف، راجر فاول��ر، میخاییل باختی��ن و غیره از 
این س��نخ هستند. تعاریف نظری و اندیشه محور هم تعاریفی 
همانند تعریف میش��ل فوکو، اکاو و موف، و یورگنس��ن 
و فیلیپس هس��تند که گفتمان را یک نظ��ام معنایی می دانند. 
3. discourse

تعاریف دستة اول در زبان شناسی و دستة دوم در جامعه شناسی 
رایج هستند )قجری، 1۳۸۷: 1۳(. در حقیقت گفتمان شکلی 
از عمل اجتماعی اس��ت که منطق بی��ن رویدادهای خاص و 
اس��تدالی را با موقعیت  ها، نهادها و س��اختارهای اجتماعی، 
که چهارچوب آن رویداد اس��تدالی اس��ت شکل می   دهد. 
گفتمان اجتماعی اس��ت و همچنین مجموع��ه  ای اجتماعی 
به منزلة ش��رایط، اش��یا، دانش، هویت ف��ردی- اجتماعی و 
رواب��ط میان مردم اس��ت  )س��رایی، فتح��ی و زارع 1۳۸۷: 
۸۶(.  منظور از گفتمان این اس��ت ک��ه زبان در چهارچوب 
قالب  هایی س��اختاربندی شده و مردم به هنگام مشارکت در 
حوزه  ه��ای مختلف حیات اجتماعی در گفت��ار خود از این 
قالب  ها تبعیت می  کنند. گفتمان ش��یوه ای خاص برای سخن 
گفت��ن دربارة جه��ان و فهم آن )یا فهم یک��ی از وجوه آن( 
)Laclau and Moffe, 1985( اس��ت. گفتمان  ه��ا بای��د تا 
حدی تثبیت ش��ده باش��ند چون در غیر این صورت، فراوانی 
معنا هرگونه معناداری را غیرممکن خواهد ساخت: »گفتمانی 
که قادر نباشد معنا را تثبیت کند، گفتمان روان پریش است« 
)Carpentier and Spinoy, 2008: 3(. یورگنسن و فیلیپس 
گفتمان را از دو منظ��ر بیان و فهم تبیین مي کنند و معتقدند: 
»گفتمان عبارت از ش��یوة خاصي از صحب��ت کردن دربارة 
جهان )یا دربارة بخشي از جهان( و فهم آن است« )یورگنسن 
و فیلیپس، 1۳۸۹: 1(. گفتمان  ها مجموعه  ای از کدها، اشیا و 
افراد هس��تند که پیرامون یک نقطة کانونی تثبیت شده اند و 
هویت خویش را در برابر مجموعه  ای از دیگری ها به  دس��ت 
می  آورن��د. معنا و مفهوم انس��ان از واقعیت گفتمانی اس��ت 

)مریدی و تقی زادگان، 1۳۹1: 1۳۹(. 

تحليل گفتمان
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میش��ل فوکو گفتمان را گاهي حیطة کل��ي همة گزاره ها 
یا احکام تلقي کرده اس��ت، گاهي به عنوان مجموعة قابل 
تمای��زي ازاح��کام، و گاهي ب��ه مثابة روی��ة ضابطه مندي 
که ش��ماري از احکام را توضیح مي ده��د. به زعم فوکو 
گفتمان ه��ا موقعی��ت اف��راد در نهادها را ش��کل می                                                                                                                                                                                                                                        دهند 
و از ای��ن مس��یر اج��ازة حضور، بیان ش��دن یا مس��کوت 
مان��دن را ب��ه س��وژه ها            و ابژه ه��ا            می                                                                                                                                                                                                                                        دهن��د )س��ارا میلز، 
1۳۸۸(. واژة گفتم��ان در فارس��ی را اولین  ب��ار، داریوش 
آش��وری در یک��ی از مقاله  ه��ای خ��ود تح��ت عن��وان 
 »نظری��ة غرب زدگ��ی و بحران تفک��ر در ایران« ب��ه  کار برد 

)عضدانلو، 1۳۸۰: 1۶(.

تحلی��ل گفتمان توان بررس��ی 
و  پدیده ها  موضوع��ات،  چ��ه 
ی��ا ابع��ادی را دارد؟ همچنین 
موضوعات  چه  بررس��ی  برای 
و پدیده هایی مناس��ب یا مناس��ب تر از سایر روش هاست؟ 
و به ط��ور عام موضوع��ات مورد عاقة ای��ن روش برای 
بررسی، چه موضوعاتی هستند؟ از آنجا که تحلیل گفتمان 
ریش��ه در معناکاوی دارد و قصد آن کش��ف معنای نهفته 
در پدیده ه��ای اجتماعی اس��ت، می توان گفت که تحلیل 
گفتمان برای هرآنچه معنا دارد و قصد ما کشف معنای آن 
باشد مناس��ب است و ما می                                                                                                                                                                                                                                        توانیم با استعانت از این روش 
تلفیقی و بین رش��ته ای به معنای آنها بهتر از س��ایر روش ها 

دست یابیم. 

ب��ه نظر ون دای��ک تحلیل  گران گفتم��ان انتقادی به جای 
اینک��ه صرفاً توج��ه خود را به رش��تة خ��ود و نظریه ها و 
الگوه��ای آن معط��وف کنند به مس��ائل مه��م اجتماعی 
توجه می  کنند، یعنی کار آنها بیش��تر مس��ئله محور اس��ت 
ت��ا نظریه محور. تحلیل گران گفتمان س��عی در فهم و نقد 
عمیق تر نابرابری اجتماع��ی، از جمله نابرابری های دارای 
مبن��ای جنس��یتی،  قومی، طبقاتی، نس��بی، مذهبی، زبانی، 
گرایش های جنس��ی و... دارند. به نظ��ر ون دایک، هدف 
نهایی تحلیل گران، گفتمان سیاسی و اجتماعی است؛ آنها 

خواهان تغییر هستند )ون دایک، 1۳۸2: ۵۴(.
ون دای��ک معتقد اس��ت، برخی از مس��ائلی ک��ه محققان 

تحلیل گفتمان  مطرح می کنند عبارت اند از:
آنچه که دانش را می                                                                                                                                                                                                                                        سازد؛	•
ش��یوه ای که گفتمان ها توسط نهادهای اجتماعی ساخته 	•

می                                                                                                                                                                                                                                        شوند و آنها را می                                                                                                                                                                                                                                        سازند؛
چگونگی کارکرد ایدئولوژی ها در نهادهای اجتماعی؛	•
چگونگی دستیابی مردم در جامعه به قدرت و حفظ آن 	•

.)Wodak, 2001b(
به نظر میش��ل می یر، ماهیت مس��ائلی ک��ه تحلیل  گفتمان 
عاقه من��د ب��ه آنها اس��ت از روش های تحقی��ق دیگر که 
فارغ از ارزش هستند متفاوت است. روش تحلیل  گفتمان 
نقش مبارزه با تبعیض را به عهده می گیرد. تحلیل  گفتمان 
رهیافت��ی انتقادی به مس��ائل مختلف اجتماع��ی دارد و از 
این رو می کوش��د تا روابط پنهان قدرت را آش��کار سازد 

.)Mayer, 2001(

کاربردهای 
تحليل گفتمان



117 117 دوره دوم؛  شماره 1؛ بهار 1398پژوهشـنامه فرهنگســتان هنـر

دیوید هوارث و یانیس اس��تاوراکاکیس۴ مس��ائل کلیدی 
مورد بررس��ی توس��ط تحلی��ل گفتم��ان را از ای��ن قرار 
می دانند: بررسی ایدئولوژی های ملی گرایانه و پوپولیستی، 
ساخت  سیاس��ی هویت های  اجتماعی، انواع درگیری های 
هژمونی��ک، منطق کن��ش جمعی، ش��کل گیری و اجرای 
سیاس��ت  عمومی، ایجاد و از بین بردن نهادهای  سیاس��ی، 
نظم  نوین جهانی، رشد س��ریع قوم گرایی رادیکال، ظهور 
جنبش ه��ای  جدی��د  اجتماع��ی، اس��طوره های  سیاس��ی، 
ایدئولوژی ها و...  مهاجرت های دسته جمعی، شکل گیری 

.)Howarth,1998: 3(

مطالع��ات  در  انتق��ادی  رویک��رد 
زبان شناس��ي  ریش��ه در  گفتمان��ی 
انتق��ادي دارد. اواخ��ر ده��ة 1۹۷۹، 
گروهي از زبان شناسان پیرو مکتب 
نقش گراي هالی��دي۵ یعني فاولر۶ ، هاج۷، کرس۸ و ترو ۹در 
دانش��گاه ایست انگلیا، با انتشار کتاب زبان و کنترل )1۹۷۹( 
نگرش انتقادي ب��ه زبان را پایه گذاري کردن��د. آنها نام این 
رویکرد را »زبان شناسي انتقادي« نهادند. هدف این رویکرد 
آشکار کردن روابط پنهان قدرت و فرایندهاي ایدئولوژیکي 

موجود در متون زباني بود.
4. David Howarth and Yannis Stavrakakis

5. Halliday

6. Fowler

7. Hodge

8. Kress

9. Trew

برداشت هاي متفاوتي نسبت 
این  »نق��د« در  ب��ه مفه��وم 
دارد. عده اي  نگرش وجود 

ب��ه مکتب فرانکفورت، عده اي به نق��د ادبي و عده اي نیز 
به مارکس روي  آورده اند. تحلیل گفتمان انتقادي، به این 
معنا انتقادي است که قصد دارد نقش کردارهاي گفتماني 
در حف��ظ و بقاي جه��ان اجتماعي از جمله، آن دس��ته از 
رواب��ط اجتماعي را که توأم با مناس��باِت قدرِت نابرابرند، 
آش��کار کند. فرکاف در کتاب زبان و قدرت1۰ )1۹۹۶( 
دو هدف اصلي انتق��اد در تحلیل گفتمان را این گونه بیان 

مي کند:
کمک به تصحیح کم توجهي گسترده نسبت به اهمیت 	•

زبان در تولید، حفظ و تغییر روابط اجتماعي قدرت.
کمک به افزایش هش��یاري نسبت به اینکه چگونه زبان 	•

در حاکم ش��دن بعضي بر بع��ض دیگر نقش دارد؛ زیرا 
که هش��یاري اولین قدم به س��وي رهایي اس��ت. تحقیق 
زماني مفید فایده است که بتواند به کاهش نابرابري هاي 

.)Fairclough,1989: 2( اجتماعي کمک کند
در واقع، تحلیل گران گفتمان مي کوشند نظام هاي معنایي 
حاکم را متزلزل کنند. یکي از دایل اس��تحکام نظام هاي 
معنای��ي، این اس��ت که بس��یاري از فهم هاي م��ا از جهان 
طبیعي ش��ده اند؛ یعن��ي به آنها نه به مثابة برداش��ت هایي از 
جهان، بلکه به مثابة خود جهان نگریسته مي شود. در نتیجه، 
یکي از اه��داف عمدة تحلیل گفتمان، تش��ریح فهم هاي 
بدیهي انگاش��ته و تبدی��ل آنها به موضوع بح��ث و نقد و 
10. Language and Power

 تحليل گفتمان 
انتقادی

مفهوم انتقادي
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سرانجام، آماده کردن آنها براي تغییر است. فرکاف در 
این ب��اره مي گوی��د: »اختیار ک��ردن اهداف انتق��ادي، به 
معن��ي این اس��ت که در جهت روش��ن ک��ردن این گونه 
طبیعي ش��دگي ها بکوش��یم و به بیان کلي تر، به معني این 
است که تعین ها و تأثیرات اجتماعي گفتمان را که ماهیتاً 
از دید مش��ارکت کنندگان آن مخفي مي مانند، آش��کار 

سازیم« )فرکاف، 1۳۹۰: 2۷(.
بنابراین، فرکاف مي خواهد نش��ان دهد که س��امان دهي 
کنش ه��اي متقابل ت��ا حدي ب��ه چنی��ن ایدئولوژي هاي 
طبیعي ش��ده اي بس��تگي دارد، و ه��دف تحلی��ل گفتمان 
انتق��ادي، غیرطبیع��ي کردن این نوع ایدئولوژي هاس��ت. 
ب��راي مقابل��ه با طبیعي س��ازي باید نش��ان داد که چگونه 
س��اختارهاي اجتماع��ي، ویژگي ه��اي گفتم��ان را رقم 
مي زنن��د و چگونه گفتم��ان، به نوبه خود، س��اختارهاي 

اجتماعي را معین مي س��ازد. 

 در کل می                                                                                                                                                                                                                                        ت��وان پنج گونه از 
تحلیل ه��ای                                        گفتمان انتقادی را 
از هم تفکی��ک و متمایز کرد. 
ای��ن گونه های مطالعاتي بس��ته 
به اینک��ه متأثر از نظ��رات کدام اندیش��مند پیش از خود 
بوده، استنتاجی و یا اس��تقرایی بودن شیوة ارائه مباحث و 
همچنین می��زان تمرکز بکلیات و یا جزئیات از هم متمایز 
می                                                                                                                                                                                                                                        ش��وند. ب��ه عنوان مث��ال رویکرد گفتمان��ی و تاریخی 
وداک و ریس��یگل تحت تأثیر مبانی نظری نظریة انتقادی 

و تعامل گرایی نمادین اس��ت. این رویکرد تحلیل گفتمان 
انتقادی در تحلیل داده های                                        خود استنتاجی عمل می  کند و 
عاقه مند به مطالعات موردی است. این در حالی است که 
رویکرد دیالکتیکی ارتباطی فرکاف که متأثر از نظرات 
مارکس و فوکو است تحلیل های خود را استقرایی انجام 
می                                                                                                                                                                                                                                        دهد و متمرکز بر س��اختارهای کلی اجتماعی اس��ت. 
در نمودار  یک، س��طح جزئ��ی– کلی بودن رویکردها و 
مهم ترین چهره های                                        تأثیرگذار بر گونه های پنج گانة تحلیل 
 Wodak and( گفتمان انتقادی را می                                                                                                                                                                                                                                        توانید مشاهده کنید

.)Mayer, 2001a: 18

عاوه بر این بس��ته به میزان تمرکز پژوهش بر کنش��گر/
عام��ل، و ی��ا س��اختار و همچنین عملیاتی س��ازی وس��یع 
زبان ش��ناختی یا جزء نگران��ه، پنج گونه تحلی��ل گفتمان 
انتق��ادی از هم متمایز می  ش��وند. به عن��وان مثال رویکرد 
فرکاف متمرکز بر ساختارها و کردارهای اجتماعی است 
و از آن رو که نگاهی وس��یع و گسترده به عملیاتی سازی 
زبان ش��ناختی دارد از رویک��رد ش��ناختی ون دای��ک که 
متمرکز بر عامل/ کنش��گر اس��ت متمایز می                                                                                                                                                                                                                                         شود. نمودار 
دو، پراکندگ��ی رویکرده��ای پنجگانة تحلی��ل گفتمان 
 انتقادی را بر مبنای ش��اخص های                                        ذکرش��ده نشان می                                                                                                                                                                                                                                        دهد 

.)Ibid: 20(

گونه شناسی 
تحليل های                                        گفتمان 

انتقادی



)Wodak and Mayer, 2105 :نمودار 1. رويکردها و گونه های تحلیل گفتمان انتقادی )منبع

نمودار 2. جانمايی گونه های تحلیل گفتمان انتقادی در فضای برداری ساختار/کنشگر و عملیاتی سازی وسیع/جزءنگرانه 
(Wodak and Mayer, 2105 :منبع)
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و  متع��دد  تعاری��ف  تاکن��ون 
گوناگون��ی از نهاد و س��ازمان 
ارائه ش��ده اند. اما آنچه با مبانی 
ای��ن پژوه��ش همس��و اس��ت 
تعاریفی برگرفته از نهادها و سازمان ها بر مبنای روابط مبتنی 
بر قدرت، هویت و روابط بیناگفتمانی آنهاست. این نگاه به 
نهادها منجر به تعاریفی می                                                                                                                                                                                                                                        ش��ود همچون تعریف مامبی و 
ِکل ایر مبنی بر اینکه نهادها »س��ایت ها )مکان های( تقای 
گروه های مختلف برای صورت بخشی به واقعیت اجتماعی 
هس��تند... به گونه ای که تمایات آنها را برآورده س��ازند« 
  .)Mumby and Clair, 1997: 182, in Mayr, 2008: 5(
در تحلی��ل گفتم��ان نهادها می                                                                                                                                                                                                                                        توان از چهار منظر تفس��یری 
)تأویلی(، کارکردی، انتقادی و ساختاری به مسئله ورود پیدا 
کرد. هراکلیوس معتقد است پیشینة بهره گیری از نظریه های 
                                       گفتمانی در علوم اجتماعی و تحلیل نهادها و سازمان ها )مبتنی 
بر نظریة س��ازمان ها( به اواخر دهة 1۹۷۰ بازمی                                                                                                                                                                                                                                        گردد. در این 
دوره اهمی��ت بهره گیری از مفاهیم بافت شناس��ی در تحلیل 
گفتمان ق��وت می                                                                                                                                                                                                                                        گیرد و رویکردهای فوق الذکر در تحلیل 
گفتمان نهادها بروز می                                                                                                                                                                                                                                        یابن��د. رویکرد تأویلی گفتمان را به 
مثابة کنش های ارتباطی مفصل بندی می                                                                                                                                                                                                                                        کند؛ کنش هایی که 
برسازندة واقعیت های                                        س��ازمانی هستند. رویکرد کارکردی 
گفتم��ان را به مثابة ابزاری برای تس��هیل بررس��ی و ارزیابی 
فراینده��ای مرتب��ط با مدیریت س��ازمانی همچ��ون تحلیل 
مدیریت بهینه، بررسی انگیزش کارکنان، و تغییرات سازمانی 
به کار مي برد. رویکردهای انتق��ادی روابط مبتنی بر قدرت 
دانش را در س��ازمان ها بررس��ی می                                                                                                                                                                                                                                        کنند؛ روابطی همچون 

هویت س��وژه ها، اقتدار و س��لطة س��اختارهای س��ازمانی و 
اجتماعی و س��امانه های                                        )سیس��تم های( قدرت در سازمان ها. 
نهایتاً رویکرد ساختاری به تحلیل و بررسی گفتمان سازمانی 
به مثابة کنش های                                        ارتباطی و ساختارهای درهم تنیده و عمیق 

.)Heracleous, 2006: 2-3( سازمانی می                                                                                                                                                                                                                                        پردازد
در فصل چهارم کتاب گفتمان، تفس��یر، سازمان هراکلیوس 
به بررس��ی رویکرد انتقادی بر مبنای نظریة گفتمانی فوکو و 
بسط تحلیل انتقادی گفتمان فرکاف و ون دایک مي پردازد. 
نویس��ندة کتاب مدعی اس��ت رویکرد انتق��ادی در تحلیل 
گفتمان سازمان ها می                                                                                                                                                                                                                                        تواند از مفاهیم باستان شناسی فوکویی 
در تحلیل گفتمان کنش های تاریخی- سازمانی و از مفاهیم 
تبارشناس��ی فوکویی در تحلیل نظام ه��ای تولید حقیقت در 

.)Ibid: 101( سطوح معنایی و سوژگی سازمان ها بهره برد
نیومن و بنز نیز معتقدند به طور کلی می                                                                                                                                                                                                                                        توان چهار پارادایم 
را در مطالعات س��ازمانی از هم تفکیک کرد: پوزیتیویسم، 
واقع گرایی انتقادی، تفس��یری و انتق��ادی. تحلیل گفتمان 
انتقادی س��ازمانی فرکاف بر مبنای رویکردهای رئالیسم 
انتقادی و انتقادی پایه گذاری ش��ده اس��ت. هردو رویکرد 
به بحث تغیی��ر اجتماعی بر مبنای فرآینده��ای تغییری که 
س��ازمان ها و نهاده��ا پایه گ��ذاری می کنن��د، معتقدند. از 
این منظر رئالیس��م انتقادی به دنبال ش��ناخت ماهیت اشیا و 
تعام��ل تغییرپذی��ر بین آنهاس��ت. رویکرد انتق��ادی نیز در 
پی آسیب شناس��ی س��ازمانی جهت ایجاد تغییر بنیادی در 
جامعه اس��ت. به زعم رئالیسم انتقادی پدیدارهای اجتماعی 
ایه ایه اند و هر ایه ریش��ه در ایة پیش��ین دارد و شناخت 
آن صرف��اً از طریق رابطة عل��ت و معلول خطی امکان پذیر 

گفتمان و 
نهاد/ سازمان
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نیس��ت. رویکرد انتقادی نیز معتقد است واقعیت اجتماعی 
به وسیلة تعارضاتی که به وسیلة ساختارهایی زیربنایی پنهان 
می                                                                                                                                                                                                                                        شود ایجاد می                                                                                                                                                                                                                                        گردد. این دو رویکرد دربارة ماهیت انسان 
به عنوان کنشگر وی را خاق و دارای قابلیت های ناشناخته 
می                                                                                                                                                                                                                                        دانند که نیاز به تحلیل و بررس��ی در بستر اجتماعی دارد 

.)Neuman and Benz, 1998(

فراین��د س��ازمانی ک��ردن یک 
با  انتق��ادی  گفتم��ان از منظ��ر 
کنش ه��ا و تغیی��رات اجتماعی 
آغاز می                                                                                                                                                                                                                                        ش��ود. کنش ها، زایندة 
متون سازمانی می                                                                                                                                                                                                                                        ش��وند؛ اس��نادی همچون اساس نامه ها            و 
آیین نامه ها. متون سازمانی بر اساس قاعده های                                        ایجاد حقانیت 
و معناپردازی ش��کل می                                                                                                                                                                                                                                        گیرند و در قالب اسنادی همچون 
اهداف، رسالت ها، افق و چارت سازمانی بازنمایی می                                                                                                                                                                                                                                        شوند. 
ب��ر مبنای روابط بینامتنی، متون س��ازمانی در س��اختار ژانر 
مت��ون وابس��ته و هم بس��ته، تولیدکنندگان مت��ون و ارتباط 
با متون و گفتمان های دیگر نش��انده می                                                                                                                                                                                                                                        ش��وند تا به مرحلة 
تولید و توزیع برس��ند. در مرحل��ة تولید و توزیع گفتمانی، 
ارتباطات بیناگفتمانی سازمانی با حمایت ها و یا رقابت های 
دیگر گفتمان ها            و هم بس��تگی با گفتمان های مش��ابه، نهاد 
یا س��ازمان مورد نظر را شکل و س��اختار می                                                                                                                                                                                                                                        بخشد. پس از 
ش��کل گیری، سازمان ها            با ممکن کردن و یا محدود کردن 
کنش ه��ا و فعالیت های کنش��گران این چرخ��ه را مجدداً 
بازآفرینی مي کنن��د )Phillips et al, 2004(. نمودار مدل 

گفتمان سازی سازمان ها بر مبنای متون سازمانی و فرآیندی 
که توصیف آن رفت در باا آمده است )نمودار ۳(.

در چهار سطح میکرو، مزو، 
ماک��رو و مولتی یا چندگانه 
مي توان مسائل رویکردهای 
مطالعات��ی تحلی��ل گفتمان 

سازمانی را از هم تفکیک کرد. در مهم ترین این تفاوت ها 
رویکرد تاریخی فوکویی در مقایس��ه ب��ا رویکرد انتقادی 
)فرکافی( نشانگر آن است که دغدغة اولیة تحلیل گفتمان 
فوکویی مطالعة تش��کیات گفتمانی اس��ت، در حالی که 
تحلیل گفتمان انتقادی در پی تحلیل نس��بت متون سازمانی 
با کردارهای اجتماعی است. تفاوت های این رویکردها در 

نمودار ۴ قابل مشاهده و مقایسه است.

مدل گفتمان سازی 
نمودار 3. نمودار مدل گفتمانی سازی سازمانی کنش هاسازمان ها

Phillips et al, 2004 :منبع

گونه شناسی سطوح و 
مسائل تحليل گفتمان 
سازمانی و نهادی
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در تحلیل سازمان ها و نهادهای 
هنری عاوه بر مس��ائلی که در 
عموم س��ازمان ها م��ورد توجه 
پژوهش��گران و تحلیل گران قرار می                                                                                                                                                                                                                                        گیرد و در بخش قبلی 
بدانها به صورت نظری و عملیاتی اشاره شد، مسئلة خاقیت 
و آفرین��ش هنری از اهمیت قابل توجهی برخوردار اس��ت. 
به زعم فرکاف از تحلیل آث��ار خاق به تحلیل فرایندهای 
خاقان��ه مرتبط ب��ا آثار هن��ری می                                                                                                                                                                                                                                        توان دس��ت یافت؛ که 

منظ��ور از فراینده��ای خاقان��ه زنجیرة کنش هایی اس��ت 
ک��ه در بافت خاق ش��کل می                                                                                                                                                                                                                                        گیرد. ای��ن زنجیرة کنش ها 
فرایندهای گفتمانی هس��تند که س��اختارمند و وسیع است. 
تحلی��ل س��ازمان های فرهنگی و هنری ه��م از آن رو که بر 
آثار خاق و کنشگران خاق متمرکز است و هم خروجی 
آن محصوات خاقانه اس��ت زنجی��ره ای از تحلیل متون، 

رویدادها، آثار و فضاهای خاق است.

Phillips et al, 2004 :نمودار 4. سطوح تحلیل گفتمان انتقادی سازمانی/ منبع

سازمان ها، فرهنگ، 
خاقيت و هنر
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فرکاف با نقد و بهره گیری از  
انتقادی  رئالیسم  معرفت شناسی 
روی باس��کار11 سطوح سه گانة 
تحلیل خود را طراحی می کند. 
از منظر این معرفت شناس��ی فرایندها و رویدادها و همچنین 
س��اختارها به مثابة طبقات متف��اوت از واقعیت اجتماعی با 
ویژگی های                                        متفاوت هس��تند که  تمای��ز بین امر واقعی، امر 
کنش��ی، و امر تجرب��ی را در تحلیل از ام��ر گفتمانی ایجاد 

.)Fairclough, 2010: 355( می کنند
این مدل ی��ا الگو در تحلی��ل گفتمان س��ازمانی فرکاف 
نقش بنی��ادی دارد. تحلیل گفتمان س��ازمانی فرکاف در 
سه ساحت ظهور، بازآرایی بافت و عملیاتی کردن گفتمان 
ص��ورت می گیرد که متناظر با س��ه س��طح متن��ی، کردار 
گفتمانی و کردار اجتماعی وی اس��ت.  در س��احت ظهور 
شکل گیری کنش های ساختاری یک سازمان و فرایندهای 
ظهور سازمانی شدن یک ایدئولوژی رد، خوانش و تحلیل 
می                                                                                                                                                                                                                                        ش��ود. در این سطح متون و اس��ناد آرشیوی کلید ورود 
به خوانش انتقادی س��ازمان محس��وب می                                                                                                                                                                                                                                        شوند. در سطح 
بازآرایی بافت ارتباطات بیناگفتمانی س��ازمان مورد مداقه 
ق��رار می                                                                                                                                                                                                                                        گیرد و س��پس کردارهای اجتماعی س��ازمان در 

هژمونیک کردن گفتمان خود مسئلة پژوهشگر است. 
فرکاف در تحلیل گفتمان س��ازمانی خ��ود تأکیدش بر 
گذار از مطالعة س��ازمان ها به عنوان یک س��اختار صلب، 
به مطالعة س��ازمان بخش��یدن به مثابة فرایند اس��ت. در این 
رویکرد به جای مطالعه و تحلیل مجموعة متون برس��ازندة 
11. Roy Bhaskar

تحليل گفتمان 
انتقادی سازمانی 
از منظر فرکاف

نمودار 5( سطوح معرفت شناختی رئالیسم انتقادی روی باسکار

نمودار 6( سطوح تحلیل انتقادی گفتمانی فرکاف
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کردارهای گفتمانی، تمرکز بر فرایندهای س��ازمانی شدن 
یک ایدئول��وژی اس��ت. از این رو ف��رکاف در تحلیل 
گفتم��ان انتقادی س��ازمانی »کن��ش گفتمان��ی« را معادل 
»متن« در ن��گاه خردگرایانة تحلیل گفتمان قرار می                                                                                                                                                                                                                                        دهد و 
معتقد اس��ت کنش گفتمانی در ایه های                                        پیچیدة چندتایی 
بینامتن ها            ک��ه برس��ازندة معناهای گفتمانی هس��تند قابل 

.)Ibid( ردیابی اند

برای ف��رکاف تحلیل گفتمان 
انتق��ادی ب��ر مبن��ای ش��اخص 
تغیی��ر، به عنوان ش��رط ازم و 
و  ش��کل گیری  هس��تی بخش 
بقای یک  س��ازمان معنادار اس��ت. تحلیل گفتمان انتقادی 
عاقة ویژه ای به تغیی��رات رادیکالی که در زندگی معاصر 
رخ می ده��د دارد. درواقع تحلیل گفتم��ان انتقادی در پی 
آن اس��ت تا »چگونگی تجس��م یافتن و بروز یافتن نشانه ها 

           در فراینده��ای اجتماعی و تغییرات در روابط بین نش��انه ها 
           و عناصر دیگر در درون ش��بکه های                                        کرداری و کنشگری« 
را تحلیل و بررس��ی کند )Ibid(. فرکاف معتقد است در 

سازمان ها            این فرایندها در سطوح زیر قابل بررسی است:
• شـکل گيری: فراین��د ظهور و ش��کل گیری گفتمان های 
                                       جدید، نظام مند ش��دن آنها به عنوان مفصل بندی جدید از 

عناصر موجود گفتمان ها            )تحلیل بیناگفتمانی(
	•بازآفرینـی بافـت: انتش��ار گفتمان ه��ای          رو به تکوین 
هژمونیک فراتر از مرزهای ساختاری )بیناسازمانی( و بافتی 
)از س��طح منطقه ای به ملی و از س��طح ملی به بین المللی و 

برعکس(
• عملياتـی  کـردن: عملیاتی کردن چنی��ن گفتمان هایی، 
تعاماتشان، القائات این گفتمان ها            به شیوه های                                        جدید و در 
هویت های جدید با بهره گیری از سبک ها و ژانرهای خاص 

.)Ibid(  و هژمونیک شدن آنها

تجزیه و تحليل 
گفتمانی انتقادی 

سازمانی

نمودار7( مدل تحلیل گفتمان انتقادی سازمانی فرکاف )منبع: Fairclough, 2010(/ مدل سازی مولف
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نزد فرکاف بینامتنیت با زایایی 
مت��ون و چگونگ��ی تح��ول و 
تط��ور مت��ون جدی��د از متون 
پیش��ین هم بسته اس��ت. در واقع 
بینامتنیت نزد فرکاف به این مساله اشاره دارد که »چگونه 
مت��ون می                                                                                                                                                                                                                                        توانند متون پیش از خ��ود را دگرگون کنند و به 
قراردادهای موجود )ژانرها و گفتمان ها           ( س��اختاری جدید 
بدهند تا قراردادهای جدیدی بس��ازند. ام��ا این زایایی در 
عمل به صورت یک فضای بی انتها برای نوآوری و بازمتنی 
در دس��ترس مردم نیس��ت؛ ب��ه لحاظ اجتماع��ی محدود و 
پایبند الزام هاس��ت و مش��روط به روابط قدرت« )فرکاف 
به نقل از میلز، 1۳۸۸: 1۹۵(. میلز معتقد اس��ت بینامتنیت در 
نزد فرکاف »جنبه های                                        س��اخت متنی اس��ت که سبب ساز 
ایهام در درون یک متن می                                                                                                                                                                                                                                        ش��وند. اگر گ��زاره  ای از یک 
متن در گزارة دیگر ادغام ش��ده باشد باعث نوعی گسست 
می                                                                                                                                                                                                                                        ش��ود« )هم��ان(. از این رو ب��رای تحلی��ل بینامتنیت در 
گفتمان سازمان ها             ش��اخص »ایهام« بسیار کلیدی است. از 
شاخصه های                                        مهم دیگر تحلیل در این سطح »انسجام« است. 
انسجام به مصرف متون اشاره دارد. در واقع مسئلة پژوهشگر 
در این س��طح از تحلیل متمرکز بر میزان ناهمگونی و مبهم 
بودن مت��ون م��ورد تحلیل برای مفس��ران اس��ت. یکی از 
پرس��ش هایی که در این حالت مطرح مي ش��ود این است 
که آیا متون مورد بررس��ی دارای خوانش های منتشرش��دة 
مخالف هس��تند و اگر این گونه است چه خواننده و در چه 

سبک و ژانری؟ )قجری و نظری، 1۳۹2: 1۴1( 
این  س��طح از تحلیل پا را از گسترة متن بیرون می                                                                                                                                                                                                                                        گذارد و 

به س��وی متن های  دیگر می                                                                                                                                                                                                                                        رود و از این رو امکان بررس��ی 
مبادات متن و جامعه را میسر می                                                                                                                                                                                                                                        سازد )نامورمطلق، 1۳۹۵: 
2۴۸(. ف��رکاف خود اذعان می                                                                                                                                                                                                                                        کند ک��ه »تحلیل بینامتنی 
پیش��نهادی من در مورد بخش هایی از متون چیزی نیس��ت 
مگر اش��اره ای به امکانی که در تحلیل فرایندهای تولید و 
تفس��یر گفتمان یافته  ام تا بلکه بتوان پیوندهای واس��ط میان 
متن و بافت را ایجاد کرد« )فرکاف، 1۳۹۰: 1۶1(. بنابراین 
تحلیل بینامتنی فرکاف س��عی بر آن دارد تا واسطی باشد 
بین سطوح توصیف و تفسیر، و تحلیل بر مبنای توزیع یک 

نمونة گفتمانی با توصیف زنجیره های                                        بینامتنی. 
پرس��ش های مورد طرح و بررس��ی در تحلیل زنجیره هاي 

بینامتني سازمان ها           ی مورد تحلیل عبارت اند از:
- چه گونه هایی از تغییرات را سازمان مورد بررسی از سر 

گذرانده است؟ )فازهای گفتمانی سازمان(
- زنجیره های                                        بینامتنی در سازمان مورد بررسی ثابت بوده اند 

یا متغیر؟ آیا این زنجیره ها            به چالش کشیده شده اند؟
- آی��ا نش��انه هایی از اینکه تولیدکنندة مت��ن بیش از یک 

مخاطب را مد نظر دارد موجود است؟ 
- چه شاخصه هایی مخاطب)های( مدنظر متن را مشخص 

و روشن می                                                                                                                                                                                                                                        سازند؟ )قجری و نظری، 1۳۹2: 1۴۰(
واس��ط بین کردارهای گفتمانی و کردارهای اجتماعی در 
تحلیل گفتمان انتقادی فرکاف تحلیل بیناگفتمانی است. 
هدف در تحلیل بیناگفتمانی شناسایی و به کار گرفته شدن 
انواع گفتمان هایی است که در سازماِن مورِد مطالعه نهادینه 
شده است. بیناگفتمانیت به بررسی شرایط کردار گفتمانی 
از جنبه ه��ای                                        نهادی و اجتماعی می                                                                                                                                                                                                                                        پردازد. مس��ئلة اولیه  ای 

بينامتنيت/ بيناگفتمانيت 
در تحليل گفتمان 

سازمانی
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که در این س��طح بروز می                                                                                                                                                                                                                                        کند پرس��ش از سبک مشخص 
برای توصیف متن سازمانی برمبنای ژانر است. بر این اساس 
چگونگ��ی تولید، توزی��ع و مصرف م��ورد مطالعه دغدغة 
اصلی تحلیل بیناگفتمانی فرکافی اس��ت. جمعی یا فردی 
بودن فرایند تولید متن از مراحل قابل شناسایی و متمایز در 

تحلیل بیناگفتمانی است )همان: 1۴1(. 

گفتم��ان  تحلی��ل  فراین��د  در 
س��ازمانی فرکاف »ژانر« نقش 
زبان شناس��ی  در  دارد.  کلیدی 
انتقادی ژانر به طورعام عبارت 
اس��ت از ش��یوه های                                        کنش��گری، در حالی که گفتمان ها 
ش��یوه  های بازنمایی، و س��بک  ها ش��یوه  های بودن هستند 
)Fairclough, 2010: 75(. در تحلی��ل گفتمان انتقادی 
فرکاف، ژانر »کاربرد خاصی از زبان اس��ت که بخش��ی 
از یک کردار اجتماعی مش��خص را تشکیل می                                                                                                                                                                                                                                        دهد و آن 
را می                                                                                                                                                                                                                                        س��ازد« )یورگنس��ن و فیلیپس، 1۳۸۹: 12۰(. به بیان 
دیگر ژانرها راه های مختلف کنش��گری، تولید و همچنین 
مصرف نشانه های                                        اجتماعی هستند. این نشانه های اجتماعي 
در مکالمه ه��ای                                        روزم��ره، گردهمایی  ه��ا، مصاحبه ه��ا، 
جشنواره ها            و تعامات بینانشانه  ای قابل شناسایی و خوانش 
هس��تند )قج��ری و نظ��ری، 1۳۹2: ۹۰(.  تحلی��ل ژانر در 
س��طح یک گفتمان درواق��ع یک تحلیل بینامتنی اس��ت. 
ف��رکاف خود معتقد اس��ت: »از آن جا ک��ه ژانرها عمًا 
مختلف هس��تند تحلیل واقع بینانه )در این س��طح( تحلیلی 
اس��ت که تحلیل بینامتنی در دل خ��ود دارد.« )فرکاف، 

1۳۹۰: 1۴۹(. کارکرد مهم بررس��ی ژانرها گذار از تحلیل 
بینامتن��ی به تحلیل بیناگفتمانی در س��طح کردار اجتماعی 
اس��ت. نامورمطلق بر این اس��اس معتقد اس��ت هر ژانر از 
یک »کانون  دید« برخوردار اس��ت و توجه چندین کانون 
متفاوت ب��ه یک موضوع، مفس��ر را ب��ه واقعیت نزدیک 
مي کند. )نامورمطلق، 1۳۹۵: 2۵1(.  برای  تحلیل ژانرهای 
سازمانی بر مبنای آموزه های                                        فرکاف سه سطح از داده ها 

           باید مورد تحلیل قرار گیرند: 
1. کنشـگری: آنچه کنش��گران به ش��یوة گفتمانی انجام 
مي دهند در سطح توصیفی ارزیابی می                                                                                                                                                                                                                                        شود. در این سطح 
تعامل ارتباطی و تعامل اس��تراتژیک در سطح سازمانی با 
توجه به شاخص های بینامتنی مورد تحلیل قرار می                                                                                                                                                                                                                                        گیرد. 

2.  روابـط اجتماعی:  در س��طح روابط اجتماعی مس��ئلة 
مورد مداقه، قدرت سازمانی بر مبنای تحلیل سلسله مراتب 
است. مسئلة همبستگی به معنای نزدیکی و دوری از سلسله 
مراتب قدرت از س��طح متنی تا کردار اجتماعی سازمان ها             

مورد بررسی و تحلیل قرار می                                                                                                                                                                                                                                        گیرد. 
3.  فنـاوری ارتباطات )رسـانه ها(: در تحلیل س��ازمان ها             
میزان متون رسانه  ای شده یا نشده، و همچنین یک سویگی 
یا دوسویگی آنها در تحلیل سطوح قبلی و گفتمان سازمان 
 Fairclough,( مورد مطالع��ه بس��یار تعیین کننده اس��ت
2010(. لذا نش��ر یا عدم انتش��ار پیش متن ها، پیرامتن ها و 

بیش  متن های                                        رویدادهای گفتمانی که در پژوهش حاضر 
همانا سازمان ها و رویدادهای هنری همچون جشنواره ها            و 

دوساانه ها هستند بسیار حائز اهمیت است. 

ژانر و تحليل گفتمان 
سازمانی 
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ب��رای پیاده س��ازی روش��مند 
مباحث فوق در تحلیل گفتمان 
سازمان ها، مِیر و باستو فصلی را 
به طراحی پژوهش های متمرکز 
ب��ر تحلی��ل گفتمان نه��ادی و 
س��ازمانی در کتاب زب��ان و قدرت: درآم��دی بر گفتمان 
نه��ادی )2۰۰۸( اختصاص داده ان��د. در مرحلة گردآوری 
داده ها            نخس��تین مرحله جمع آوری داده های                                        گفتاری است 
)Mayr, 2008: 167(. در ای��ن مرحل��ه مش��خص کردن 
تعداد افرادی که تولید داده های                                        گفتاری مرتبط با س��ازمان 
مرتب��ط داش��ته اند، گون��ة داده )مصاحبة ش��فاهی، تحلیل 
مصاحبه های                                        مکتوب و غی��ره(، تکنیک های                                        مصاحبه، و یا 

.)Ibid( پرسش نامه می                                                                                                                                                                                                                                        بایست مشخص گردد
مش��اهدة مبتن��ی بر حض��ور در تحلیل گفتم��ان وضعیت 
تکنیک ه��ای  دیگ��ر  از  نهاده��ا  و  موج��ود س��ازمان ها 
گ��ردآوري داده هاس��ت. تف��اوت این مرحله با بررس��ی 
روش های کیفی دیگر آن است که پژوهشگر مدتی را در 
نهاد یا س��ازمان مورد مطالعه، همزیستی پژوهشی مي کند 
 و به مش��اهدة هم��راه با حض��ور و مش��ارکت می                                                                                                                                                                                                                                        پردازد 

.)Ibid: 169(
بررسی سایت اینترنتی نهادها و سازمان های مرتبط، فرم های 
                                       مرتبط، اسناد روشن گِر سیاستهای نهاد/ سازمان، گزارش های 
ساانه، فصلی و ماهیانه مرتبط با موضوع پژوهش و هرآنچه به 
طور مکتوب مرتبط با گفتمان نهاد و سازمان مربوطه و موضوع 
 پژوهش است می                                                                                                                                                                                                                                        بایست در دستور کار پژوهشگر قرار گیرد. 

  )Ibid: 173(

یافته  اندوزی در تحلیل گفتمان س��ازمانی اساس��اً بر مبنای 
اس��ناد دس��ت اول و معتبر منتشرش��ده در قالب رسانه های 
مختلفي همچون مکتوب، شفاهی، چندرسانه  ای، تصویری 
و غیره صورت می                                                                                                                                                                                                                                        پذیرد. با این حال به علت گس��تردگی 
وسیع داده های                                        ثبت شده و ثبت نشده در بیشتر مواقع اغلب 
تحلیل گران گفتمان سازمانی، تمرکز مطالعاتی خود را بر 
مجموعة کوچکی از داده  ها به عنوان نمونة برجس��ته  ای از 

.)Meyer, 2015: 21( گفتمان خاص قرار می                                                                                                                                                                                                                                        دهند
ف��رکاف درب��ارة ن��وع داده  ها و ش��یوة گ��ردآوری آنها 
معتقد اس��ت ماهیت داده  ها براس��اس طرح نامة پژوهش و 
پرس��ش  های خاص آن متف��اوت خواهد ب��ود. وی اذعان 
می                                                                                                                                                                                                                                        کند که »آرش��یو« مهم ترین مخزن گردآوری و تحلیل 
داده های                                        پژوهش  های تحلیل گفتمانی است. از این رو تنها 
زمانی می                                                                                                                                                                                                                                        توان تصمیمی مناس��ب دربارة داده ها            اتخاذ کرد 
که اطاعات کافی از آرشیو داده  ها داشته باشیم. بخشی از 
مسئله این است که باید دانست چه چیزهایی قابل دسترسی 
هستند و چگونه به آنها می                                                                                                                                                                                                                                        توان دست یافت. از سوی دیگر 
نیز باید یک مدل ذهنی از نظام گفتمان نهاد یا سازمان مورد 
مطالعه و فرآیندهای تغییر در آنها وجود داشته باشد تا بتوان 
اقداماتی مقدماتی برای جمع آوری داده  ها و نمونه  ها انجام 

.)Fairclough, 2001:  227-229( داد
آنچه در گردآوری داده ها            ب��ا رویکرد گفتمانی فرکاف 
مهم اس��ت آن است که این فرایند در حین تجزیه و تحلیل 
گس��ترش پیدا می                                                                                                                                                                                                                                        کند )Ibid(. عموماً در گردآوری داده ها 
           با رویک��رد و روش تحلی��ل گفتمان انتق��ادی روش هایی 
همچون بررس��ی اسناد و استفاده از متون موجود با تکیه بر 

روش شناسی عملی
تحليل گفتمان سازمانی

روش یافته  اندوزي و 
گردآوري داده ها 
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اسناد دس��ت اول )گفتاری و نوشتاری(، مصاحبه، مشاهده، 
گروه متمرکز و غیره مورد استفاده قرار می  گیرند )قجری و 

نظری، 1۳۹2: 12۸(.   
یک��ی از مباحث مهم در گ��ردآوری داده ه��ا            نمونه گیری 
اس��ت؛ و از آن  رو ک��ه در تحلیل گفتم��ان انتقادی منطق 
نمونه  گی��ری از منط��ق کم��ی و آماری متفاوت اس��ت، به 
صورت مختصر اشاره ای به فرایند نمونه گیری در پژوهش 
حاضر می                                                                                                                                                                                                                                        ش��ود. منطق نمونه گیری در پژوهش های                                        کیفی 
مبتنی بر نمونه گیری از موارد برجسته و افراد شاخص است؛ 
از ای��ن رو نمونه ها            تصادفی انتخاب نمی ش��وند بلکه کامًا 
هدفمند هس��تند )هم��ان(. بر این اس��اس و از آن رو که در  
پژوهش حاضر نمونه گیری  ها متمرکز بر جشنواره  ها و اسناد 
آنهاس��ت، روش  های شاخص و اصلی نمونه  گیری از رستة 
نمونه گی��ری از »موارد تأییدکنن��ده و ردکننده« و همچنین 

»موارد شاخص« و »موارد حاشیه ای« است.  

چنانچ��ه بخواهی��م در ح��وزة 
هن��ر معاص��ر ایران، ب��ا تمرکز 
بر س��ازمان ها و جش��نواره ها            و 
دوس��اانه های                                        هن��ری مرتب��ط 
با آنها یک پژوهش و تحلیل گفتمان انتقادی س��ازمانی را 

طراحی کنیم فرایند زیر می                                                                                                                                                                                                                                        تواند راهگشا باشد:
	••در مرحلة نخست به صورت مطالعة منابع کتابخانه ای پیشینه 
و ادبیات تحقیق منابع موج��ود در حوزه هنر معاصر ایران با 
تمرکز بر جشنواره ها            و دوس��اانه  های نقاشی گردآوری و 

تدوین می                                                                                                                                                                                                                                        شود. 

	•در مرحلة دوم با مراجعه به اس��ناد  منتشرش��دة آرش��یوی 
س��ازمان های                                        مورد مطالع��ه )به عنوان مثال: وزارت ارش��اد 
]با تمرکز بر جش��نوارة تجسمی فجر و دوساانة نقاشی[، و 
حوزة هنری و...( خصوصاً اس��نادی که  به صورت مجازی 
در درگاه های اینترنتی س��ازمان های هدف منتشر شده اند، و 
همچنین اسناد عمو   می و مکتوبی  همچون کتب، نشریات، و 
مجات، س��ازمان ها           ی مورد مطالعه در هر دوره، برنامه های 

مهم و ملی آنها شناسایی می شود.
	•در مرحل��ة س��وم فراخوان ه��ا، بیانیه ها و س��خنرانی های 
کنش��گران جریان س��از رویدادهای مهم هنری رسمی،  از 
طریق آرش��یو س��ازمان  ها، کتب منتشرش��ده، روزنامه  ها و 
مجله ه��ا            و همچنین منابع اینترنتی گ��ردآوری و طبقه بندی 
مي شود. در واقع این اسناد به مثابة پیش متن های                                      رویدادهای 

بزرگی همچون جشنواره ها            و دوساانه ها            قلمداد می                                                                                                                                                                                                                                        شوند.
	• در مرحل��ة آخر متن های                                        پیرامون��ی با تمرکز بر تحلیل ها 
و انتق��ادات مرتب��ط با رویداده��ای ه��ر دوره از مجله  ها و 
نش��ریه های هنری، مجموعه مقاات  هم   اندیش��ی ها و آثار 
انتقادی مکتوب منتشرشده در سایت ها و دیگر منابع مکتوب 

گردآوری و طبقه بندی می                                                                                                                                                                                                                                        شوند.

تحلیل گفتمان انتقادي فرکاف 
از س��ه س��طح توصیف، تفسیر 
و تبیی��ن برخ��وردار اس��ت. در 
هری��ک از ای��ن س��طوح، ما با 

تحلی��ل س��روکار داریم، ام��ا ماهیت تحلی��ل در هر مرحله 
متفاوت است:  

نمونة فرایند گردآوری 
داده ها            در تحليل

گفتمان سازمانی هنری 

روش تجزیه و تحليل
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تحلی��ل در مرحل��ة اول )توصی��ف( به برچس��ب دهي 	•
ویژگي هاي ص��وري متن اکتفا مي کند و س��عی بر آن 
اس��ت که گزاره ها و مواضع ایدئولوژیک متن تحلیل و 
آش��کار شوند. در این س��طح متن به مثابة یک شيء در 

نظر گرفته می                                                                                                                                                                                                                                        شود. 
در مرحلة دوم )تفس��یر(، به تحلیل فرایندهاي ش��ناختي 	•

ش��رکت کنندگان و تعامل های                                        میان آنه��ا مي پردازد و 
تعامل بین متن و بافت روشن می                                                                                                                                                                                                                                        شود. 

مرحل��ة س��وم )تبیین( نی��ز ارتب��اط می��ان رویدادهاي 	•
اجتماع��ي )تعامل ها( با س��اختارهاي اجتماع��ي را بیان 
مي کند که بر این رویدادها تأثیر مي گذارند و یا از آنها 
تأثیر مي پذیرند. به بیان دیگر تأثیر دوسویة ساختارها بر 
گفتمان و گفتمان بر س��اختارها مسئلة اصلی تحلیل در 

.)Fairclough, 2001: 26( این سطح است

بر اس��اس فرایندها و روش های 
توضی��ح داده ش��ده، تجزی��ه و 
تحلیل داده  ها در س��ه سطح زیر 
بر روی سازمان  ها و رویدادهای 

هنر معاصر ایران پس از انقاب  می                                                                                                                                                                                                                                        تواند صورت گیرد: 
1. در سطح متنی )توصیفی( تحلیل فرایندهای شکل گیری 
و ظهور سازمان  های هنری جمهوری اسامی )به عنوان مثال 
حوزة هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، فرهنگستان 
هن��ر و...( و متولیان و بازیگران اصل��ی رویدادهای ملی و 
بین المللی نقاش��ی )همچون جشنوارة هنر جوان و دوساانة 
نقاش��ی و همچنین جشنوارة تجس��می فجر( مورد خوانش 

قرار می                                                                                                                                                                                                                                        گیرند. بر این اس��اس اس��نادی همچون اساسنامه و 
آیین نامه  هایی که به س��ازمان موجودیت و هویت سازمانی 
بخش��یده  اند بررسی می                                                                                                                                                                                                                                        شوند و  بستر و گسترة زمانی ظهور 
سازمان متولی و بالتبع آن جشنواره هایی که طراحی و اعان 

شده اند مورد بررسی و تحلیل متنی قرار می                                                                                                                                                                                                                                        گیرند. 
2( در س��طوح کردار گفتمانی و اجتماعی )تفس��یر و تبیین( 
کنش های گفتمانی در راس��تای بازآفرین��ی بافت فرهنگی 
–  هنری موجود با بررس��ی س��اختار س��ازمانی جشنواره ها 

           و دوس��اانه ها            و کنش��گران اصلی در این مرحله بر اس��اس 
اس��ناِد منتشرشده و در دس��ترس مورد تحلیل و ارزیابی قرار

می                                                                                                                                                                                                                                        گیرند. در واقع در این مرحله تحلیل  ها بر اس��اس مقایسه 
و تطبیق جشنواره  ها و دوس��اانه  های پیش و پس از انقاب 
می                                                                                                                                                                                                                                        تواند باش��د. با توجه به اهمی��ت تحلیل فرایندهای تولید، 
عرضه و مصرف متن در این سطوِح تحلیل گفتمان انتقادی، 
فراخوان ها، فرایندهای انتخاب و نمایش آثار )همچون مکان 
برگزاری جشنواره/ دوساانه( و تعامل های                                        بین سازمانی و در 
نهایت آثار برگزیده و منتخب و همچنین جوایز تعلق گرفته 

به برگزیدگان با رویکرد انتقادی تحلیل و بررسی می                                                                                                                                                                                                                                        شود.
۳( تحلیل فرآیندهای )پاد(هژمونیک در سطح سوم پژوهش 
ص��ورت می                                                                                                                                                                                                                                        گیرد. درواقع این س��طح از تحلیل متمرکز بر 
نقدهای رقبا و تاش برای ش��کل دادن به فضای گفتمانی 
جدی��د و یا حمایت های تکمیلی – توس��عه ای کنش��گران 

همسو با ایدئولوژی مسلط بر گفتمان سازمانی است. 
در مجموع نمودار ۸ به صورت ش��ماتیک س��طوح، فرایند 
و مس��ائل مورد خوانش و تحلیل مقال��ة حاضر را به تصویر 

کشیده است.  

نمونة فرایند 
تجزیه و تحليل

 داده ها             
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سازمان ها و رویدادها مهم ترین 
عناص��ر دنی��ای هنر هس��تند و 
در تثبی��ت و هژمونیک س��ازی 
نق��ش  گفتمان ه��ای                                        مس��لط 
کلی��دی را برعه��ده دارن��د. خوانش و تحلی��ل کنش ها و 
برون دادهای سازمانی نیازمند روشی بینارشته ای است تا بر 
اس��اس آن بتوان فضاهای بینامتنی، بیناگفتمانی و ژانرهای 
موجود را استخراج کرد. فرکاف در روش تحلیل گفتمان 
انتقادی سازمانی خود ش��اخص ها و فرایندهایی را پیشنهاد 

می                                                                                                                                                                                                                                        کند که می                                                                                                                                                                                                                                        تواند به صورت ابزاری قدرتمند در دس��ت 
پژوهش��گر قرار گیرد. در سطح نخست تحلیل سازمان های 
هنری و رویدادهای وابس��ته به آن ها            ظهور نهاد و یا سازمان 
از ابه ای متون و اس��ناد سازمانی موجود خوانش و تحلیل 
مي ش��ود. س��پس در س��طح کردار گفتمان��ی و اجتماعی 
فرایندهای عملیاتی سازی تغییر مورد بررسی قرار می                                                                                                                                                                                                                                        گیرند. 
جهت جامع بودن پژوهش بررس��ی رویدادها و کنش های 

انتقادی و پادهژمونیک در فاز آخر ضرروی است. 

نمودار 8. سطوح، فرايند و مسائل مورد خوانش و تحلیل )منبع: مؤلف(
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