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  چکیده
هاي اجتماعی تحت تاثیر فرآیندهاي پدیده همه، )1985(گرایی الکال و موف نظریه پساساخت طبق

ها گفتمانمعتقدند  ناآن .مبارزه براي تعریف و تثبیت معنا است عرصه ،اجتماعگیرند و گفتمانی شکل می
 ايبر هاي مختلفی همچون مطبوعات،از طریق روش سازوکارهاي معنایی با استفاده ازهمواره 

منازعات معنایی تابع تحوالت اجتماعی این ند و اافکار عمومی با هم در حال رقابت ثیرگذاري بر رويتا
که ) 1995(با تلفیق نظریه الکال و موف و نظریه تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف این پژوهش در  .است
هاي مشخصه بر این است تاقصد  ،کندمیمعرفی کنش اجتماعی با کاربرد متفاوت  عنوانرا به زبان 

به عنوان (سسات خیریه ؤو م) تحقیق حاضر به عنوان گروه اولِ(ها معنایی در گفتمان سمن -اجتماعی
ها و بازنمایى منازعات معنایى این دو گفتمان در گیرى و تعامل بین آن چگونگى شکلو نیز ) دوم گروه

پژوهش در همچنین،  .بررسی شود کودکان کار و خیابان در حوزه ویژه مطبوعات محافل اجتماعی به
سازي و مهم برجسته بندي گفتمان و استفاده از دو سازوکارمفصل اساس دیدگاه فرکالف، حاضر بر

- سازي که از ابزارهاي برجستهسازي و اسممجهول یندهاي دیگر تحلیل انتقادي مانندرانی و فراحاشیه
می و تبیین  مشخص بردههاي فکري، سیاسی و اجتماعی فعاالن دو گروه ناماند، ارتباط بین دیدگاهسازي

صورت موردي از ه ها و مطبوعاتی است که بمتون منتخبی از رسانهتحقیق حاضر شامل هاي داده. دوش
. هشتاد و نود شمسی انتخاب شده است کودکان کار و خیابان در دهه هاي فعال در زمینهها و سمنریهخی

هاي ایدئولوژیکی نهادهاي و تحلیل متون انتخابی پیرامون تحلیل گفتمان انتقادي از دیدگاهبررسی 
  .ها توصیف و تبیین گردیده استاع معنایی آننز بندي گفتمان براي تعیین محلمفصل مربوطه به
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  مقدمه - 1
خصوص ریشه در آراء میشل فوکو  است که به آوردهاي تفکر پسانوگراییتحلیل گفتمان انتقادي از ره

بافت تاریخی، روابط قدرت و سلطه، نهادهاي  عواملی همچونشناسی این رویکرد از زباندر . دارد
در این . دآورنوجود می متن یا صورت زبانی و معانی جدید را به ،اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی

است که حقایق را تحریف  ماتی که حقایق را بنمایاند بلکه شیشهشفافی نیست  رویکرد زبان آن آیینه
هاي پنهان و آشکار حاضر در نهادهاي اجتماعی نهفته قدرت کند و چگونگی تحریف آن در ارادهمی

سازند و سپس ها را میگفتمان ،گونه نهادهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسییند ایندراین فرا. است
چنان در تماعی آنبا ایدئولوژي و اهداف خاص در گذر زمان از طریق نهادهاي اج هاي مورد نظرگفتمان

 و فکردنبال آن پذیرش آن ت کنند که مردم آن گفتمان را و بهکنند و طبیعی جلوه میآن جامعه جا باز می
پذیرند گونه مقاومتی آن را میپندارند و بدون هیچایدئولوژي را امري طبیعی، منطقی و به انتخاب خود می

زاده، آقاگل(گیرندکنند و تصمیم میاندیشند، قضاوت میکنند که آزادانه و به اختیار خود میو تصور می
که بررسی گفتمان اند خیریه ها و موسساتسمنهاي این نهادهاي اجتماعی تاثیرگذار از نمونه). 11:1394

 در زمینه  وهشیپژ تاکنون هیچعالوه، ه ب .در این تحقیق مد نظر است ،اساس رویکرد موضوع ها برآن
. صورت نگرفته که بخواهیم به آن اشاره کنیمتحلیل انتقادي گفتمان  ات خیریه در حوزهها و موسسسمن

-اجتماعی هاي گفتمان مدارتفاوت مولفه ست که در این حوزها تحقیقیاولین  پژوهش حاضر واقع در
   .کندبررسی می در متون مطبوعاتیرا  ها و موسسات خیریهدو گروه سمن فعاالنمعنایی 

 ،فلسفی تفکر بهدادن  شکلدر  که ستا يکلیدو  مهم مفاهیم جملهاز  نگفتما طور خالصه،ه ب
 نـیا. تـسا شتهدا ايعمده نقش ،شصت و هفتاد میالدي دههدر  مینز بمغر سیاسی وجتماعی ا

 يهانوشتهو آن را در  رددا نیاوافر دبررکا رن،مددوران  مخصوصاً، جتماعیـ ا فلسفی تبیادر اد موـمفه
تحلیل انتقادي گفتمان به این معنا انتقادي  .توان یافتمی، معاصر غربی تهـبرجس انمتفکربسیاري از 

این . شناسی استآشکارسازي روابط قدرت پنهان و فرایندهاي ایدئولوژیکی در زباناست که هدفش 
عنوان  صورت نوشتاري چه گفتاري در تعیین جایگاه مردم به ها و مطبوعات چه بهرویکرد در رسانه

ها و همچنین صاحبان اندیشه حاکم بر نهادهاي اجتماعی جامعه، نقش کنشگران اجتماعی فعال در سمن
جا نگرش شناسی وجود دارد ولی در اینزبان هاي گفتمانی مختلفی در حوزهگرشن. کنداي ایفا میهویژ

قدرت، ایدئولوژي و  سویی نظري را با مفاهیمی مانندانتخاب شده که اوالً بیشترین هم 1گراییپساساخت
، یکی از یقیناً. ختیار بگذاردسیاست داشته باشد ثانیاً سازوکارهاي الزم را براي تحلیل متون مطبوعاتی در ا

تک تک کلمات و . اندهاي جمعیسیاسی، مطبوعات و رسانه -اجتماعیهاي انعکاس زبان در زندگی حوزه
شوند ما را هاي جمعی و مطبوعات منتشر میآیند و در رسانهجمالتی که از دهان افراد مختلف بیرون می

ی نیستند، واقع مطبوعات منعکس کننده واقعیات اجتماعدر . دهندتحت تاثیر ایدیولوژیک خود قرار می
ها به طوري است که واقعیات را آنگونه که مد نظرشان است به مخاطبان خود ارائه بلکه کاربرد زبان در آن

                                                
1 Poststructuralism 
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ها 1ن سمنگفتمان فعاال این تحقیق مطبوعات و سیاست درچنین نگرشی به زبان،  بر اساس .کنندمی
در واقع در این تحقیق با . شوددیدگاه انتقادي تحلیل میاز  2و موسسات خیریه) نهادهاي مردمسازمان(

اي و ها تحت تاثیر چه جامعهاستفاده از کارکردهاي زبان نشان داده خواهد شد که گفتمان این سازمان
 آنچه در این پژوهش قابل طرح است این. اندوجود آمدهه چه مناسبات قدرتی که حاکم بر جامعه است، ب

ري هاي فکها، بازتاب دیدگاههاي زبانی در متون مطبوعاتی و سخنرانیمولفه وسیلهه چگونه ب است که
چگونه قدرت در و  ه شده است؟نهاد و موسسات خیریه ارائهاي مردمفردي و اجتماعی فعاالن سازمان

  کند؟ها و مطبوعات جریان پیدا میرسانه
  
  مرور ادبیات - 2

. گردد گرفتن نخستین اجتماعات انسانی برمیکه پیدایش آن به زمان شکلاست اجتماعی  اي زبان پدیده
هاي انسان  کارگیري آن یکی از ویژگی  هاي زندگی اجتماعی است و به واقع، زبان یکی از ضرورت در

نسان در ، زبان ابزار انتقال تجربیات و میراث علمی و فرهنگی ادیگر به عبارت. آید شمار می  اجتماعی به
دهیم به آن محتاجیم و  طول زمان است و چنان با زندگی ما آمیخته شده که در هر کاري که انجام می

  اي در علمی بین رشته تحلیل گفتمان انتقادي نیز شاخه .گیرد چیز تحت تأثیر آن قرار می همه
تحلیل گفتمان  در راستا،ین در ا. کندشناسی است که کارکرد زبان را در جامعه و سیاست بررسی میزبان

 تاریخ و جامعه در سطح متن به عنوان عملی اجتماعی در ارتباط با ایدئولوژي، قدرت، به »زبان«انتقادي، 
- دهنده و القاها شکلواقع، گفتمان در). 11:1394 زاده،آقاگل(دشومی مطالعه صورت گفتاري و نوشتاري

هایی در ها در قالب کلمه و جملهبرخی از این گفتمان .اندگ و ایدئولوژي خاص در جامعهکننده فرهن
هاي ادعایی که مطبوعات و رسانه. کننداي نمود پیدا میها، متون مطبوعاتی و تبلیغات رسانهسخنرانی

کند ادعایی طرف قلمداد میواقعیات فرهنگی اجتماعی به صورتی بی کنندهفقط منعکس جمعی را فقط و
اي خاص و انعکاس واقعیات فرهنگی اجتماعی با شیوه). 15 :1394سلطانی، ( است پایه و اساسکامال بی

 . هاي جمعی کارکردي ایدئولوژیک دارنددهند که رسانهوضوح نشان میجهت مند در متون مطبوعاتی به
  

  )1995(نورمن فرکالف تحلیل گفتمان انتقادي نگاهی گذرا بر  - 1- 2
هدف «: کندچنین بیان میوي هدفش را این. زبان استوار است يمطالعات فرکالف بر رویکرد انتقاد

اینکه چگونه زبان در  ویژه نسبت به ، و به3تر کمک به افزایش هشیاري نسبت به زبان و قدرتکاربردي
فرکالف براي ارائه مفهوم گفتمان ). 5 :1989 ،فرکالف(» ی دیگر نقش دارد استها بر بعضبعضی سلطه

- ترین شکل خود به کاربرد زبان بهمعناي اول، گفتمان در انتزاعی .کندسه معناي متفاوت استفاده می از
سایر {گفتمان هم سازنده و هم محصول «براي مثال در این جمله که. دارد صورت کردار اجتماعی اشاره

                                                
1 NGOS(Non-governmental organizations) 
2 Charities 
3 Power 
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انند گفتمان سیاسی است م خاص ان نوعی کاربرد زبان در یک حوزهدر معناي دوم گفتم. »است}هاپدیده
 1شود گفتمان اسمی قابل شمارشکار برده می و معناي سوم که معموالً در موارد انضمامی به یا علمی

 شود که بهکردنی گفته میکه به روش صحبت) هاها، گفتمانیک گفتمان، آن گفتمان، آن گفتمان(است 
هر گفتمانی اشاره دارد که قابل  نا گفتمان بهدر این مع. دهدخاص معنا می ايزاویه تجربیات برآمده از

ها باشد، براي مثال گفتمان فمنیستی، گفتمان نئولیبرال، گفتمان مارکسیستی، تفکیک از دیگر گفتمان
ها و ان سمنگفتم). 135: الف1995، فرکالف(کننده یا گفتمان حفاظت از محیط زیست گفتمان مصرف

) 1995(فرکالف. دآیشمار میفرکالف همان گفتمان نوع سوم  موسسات خیریه نیز در چارچوب نظریه
از او گرفته  و مفهوم نظم گفتمان را تقادي گفتمان تحت تاثیر فوکو بوداگرچه بیشتر از دیگر تحلیلگران ان

ي فراگیر و از نظر فرکالف، قدرت مانند نیرو. پذیردکند نمیطور که او تعریف میاست، ولی قدرت را آن
زمان هم بر فرماندار و هم بر گیرد و همخود می سطوح اجتماع را تحت سلطه ارن که همهروابط متق

نگرانی من این است «. بخشد، غیر قابل تصور استظم میفرمانبردار مسلط است و به اجتماع ساخت و ن
نامتقارن تر شده است و باعث غافل شدن از تحلیل سنتی که این معناي قدرت جایگزین معناي قبلی و

رت و سلطه در نظریه و در یکی از اهداف مهم تحلیل انتقادي، حذف قد .بودن قدرت و روابط سلطه شود
. آور استبنابراین، روابط قدرت از نظر فرکالف نامتقارن، نابرابر و سلطه). 17:1995، فرکالف(»عمل است

کند، چون به ایدئولوژي رجوع می به این دلیل است که او براي توجیه این نابرابري و نامتقارن بودن
  ).87:1992، فرکالف (سلطه و روابط نابرابر قدرت است کنندهایدئولوژي توجیه

و  2فرکالف دو جنبه را باید مدنظر قرار داد، رویداد ارتباطی هرگونه تحلیلی در چارچوب نظریه براي
مثال سرمقاله یا داستان ). 1995ف، فرکال(اي از کاربرد زبان استرویداد ارتباطی نمونه. 3نظم گفتمان

نظم . اندخبري در روزنامه، گزارش ویدیویی و یا سخنرانی سیاسی و مانند آن هرکدام یک رویداد ارتباطی
 ،فرکالف(گردداجتماعی بازمی حوزهدر یک نهاد اجتماعی یا  4هاي گفتمانیبندي گونهگفتمان به ترکیب

کاربرد خاص زبان است  ینوع. شودمیآن ها و انواع امل گفتمانهاي گفتمانی خود شگونه). 66: 1995
بعضی از انواع آن شامل مصاحبه، خبر و . که در شکل دادن به بخشی از کردار اجتماعی ویژه نقش دارد

طور مثال نظم گفتمان  ولی نظم گفتمان سطحی است که از انواع آن باالتر است، به. شودتبلیغات می
کردارهاي  ،در درون نظم گفتمانی). 56:ب1995فرکالف،(شودنواع گوناگونی میرسانه خود شامل ا

فرکالف، (شوند متن و گفتار تولید، مصرف و تعبیر می ،آن وسیله اي وجود دارند که بهگفتمانی ویژه
آورده شده  1اي تحلیل انتقادي گفتمان فرکالف در شکل بر این اساس، الگوي سه الیه ). 145، 1998
  :است

  

                                                
1 Count noun 
2 Communicative event 
3 Order of discourse 
4 Discourse types 
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  )1995(اي فرکالف  هیالگوي سه ال: 1شکل 

  
  :گیردهاي زیر را دربرمیاست که جنبهکاربرد زبان یک رویداد ارتباطی  بر اساس این الگو، هرنمونه

 )این موارد بصري یا ترکیبی از همهگفتار، نوشتار، نمادهاي (1متن
 شودکه شامل تولید و مصرف متون می 2کردار گفتمانی
 3کردار اجتماعی

از نظر . هاي صوري متن استهاي زبانی و ویژگیواقع تحلیل ساخت تحلیل متن در :متن
تحلیل متن شامل تحلیل زبانی در قالب واژگان، دستور، نظام آوایی و انسجام در ) 57ب،1995(فرکالف

هاي ویژگی دستوري و هم -هاي واژگانیتحلیل زبانی هم شامل ویژگی. سطح باالتر از جمله است
نشان داده شود که هاي زبانی است تا هدف نهایی تحلیل متن توصیف ساخت واقع، در. معنایی است

را ها ن تاثیرات آنو توسط ای هاي کالن اجتماعی استها تحت تاثیر ایدئولوژیک ساختچگونه این ساخت
ردارهاي گفتمانی و نهادي تحلیل کشکلی مصنوعی از  تحلیل متون نباید به«بنابراین، . کنندبازتولید می

  ).9: 1995فرکالف، (»جدا شود
کارکرد گفتمانی حد وسط میان متن و کارکرد اجتماعی است و مردم از طریق آن زبان را  :کردار گفتمانی

دهد و برند و از این طریق متن به کارکرد اجتماعی شکل میکار می براي تولید و مصرف متن به
دهد نی در این چارچوب نشان میکارکرد گفتما جنبه). 71،1992فرکالف،(گیرد یمهمچنین از آن شکل 

اي که در دسترس کنندگان متن در هر رویداد گفتمانی از منابع اجتماعیتولیدکنندگان و مصرف«که 
مرز میان کارکردهاي ). 10:الف1995 فرکالف،(»گیرنددهد بهره میشکل میو به نظم گفتمان  است

همچنین کارکردهاي . مکن است بعضی اوقات بسیار روشن و بعضی اوقات بسیار تیره باشدگفتمانی م
صورت توزیع تکمیلی با هم هستند، یعنی هرکدام در شرایط خاص اجتماعی به  گفتمانی گاهی اوقات به

                                                
1 Text 
2 Discursive practice 
3 Social practice 
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کار  تواند در شرایط خاص بهروند، و گاهی هم در تقابل با هم قراردارند و فقط یکی میکار می
. است 1کارکرد گفتمانی مفهوم بینامتنیت یکی از مفاهیم مهم در حوزه. )13-12:الف1995 فرکالف،(ودر

اي از ، یعنی مجموعه)77: ب1992فرکالف،(دانست 2بینامتنی اي در یک زنجیرهتوان حلقها مییک متن ر
توان براي مثال می. ددهمتون که در آن هر متن عناصري از متن یا متون دیگر را در داخل خود قرار می

را به یک متن مطبوعاتی و سپس به گفتار و متون  ايگزارش علمی اي نام برد کهبینامتنی از زنجیره
کند متن علمی براي تولید متن مطبوعاتی استفاده می نگار از عناصري ازروزنامه. کندمخاطب مربوط می

کار ن متن مطبوعاتی را براي تولید متون جدید دیگر بهو خوانندگان با استفاده از این درك، عناصري از ای
  ).                    74،2002،یورگنسن و فیلیپس(برند می

، تحلیل این جنبه از کارکرد گفتمانی به شکل تحلیل )62: ب1995(از نظر فرکالف :کردار اجتماعی
مثال براي تحلیل گزارش خبري . گیردهاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی رویداد ارتباطی صورت میجنبه

خاص  ائل مالی و اقتصادي آن روزنامهتوان به مسدر روزنامه همراه با تحلیل متن و کارکرد گفتمانی، می
که این مسائل اقتصادي با موضوع و متن کند و یا اینکه چه نهادي از این روزنامه حمایت مالی میو این

توان ارتباط این گزارش خبري را با مسائل همچنین می. داختاین گزارش خبري چه ارتباطی دارد نیز پر
هاي اقتصادي، سیاسی هاي فرهنگی آن جامعه ارزیابی کرد و باالخره اینکه تحلیل جنبهسیاسی و ارزش

صورت جداگانه و خارج از ه و فرهنگی، یعنی تحلیل کارکرد اجتماعی، در چارچوب الگوي فرکالف هرگز ب
هم مرتبط هستند و گیرد، بلکه این سه جنبه بسیار به اي گفتمانی صورت نمیتحلیل متن و کارکرده

  .هنگام تحلیل نیز باید این ارتباط را در نظر داشت
  
  )1985(نگاهی گذرا بر نظریه گفتمان الکال و موف  -  2-2

از . ارائه شوداجتماعی برداشتی گفتمانی امور  آن است تا از همه برقصد گفتمان الکال و موف  در نظریه
-پدیده واقع، همه در. اندهاي گفتمانی قابل فهمساخت گفتمان، امور اجتماعی به مثابه دیدگاه این نظریه

الکال و موف از طریق . کرداي تحلیل گفتمانی تحلیل و بررسی توان با ابزارههاي اجتماعی را می
گرامشی، آلتوسر، فوکو، دریدا، الکان، هاي متفکرانی چون مارکس، بازخوانی و ساختارشکنی نظریه

اند شکل داده) 1985(سوسور و دیگران، نظریه گفتمان خود را در کتاب هژمونی و استراتژي سوسیالیستی
الکال و موف بر اساس دو سنت  ، نظریه)25، 2002(گنسن و فیلیپسیور به اعتقاد). 69:1394سلطانی،(

اجتماعی خود را بر  آنها نظریه. سی سوسوري بنا شده استشناگرا یعنی مارکسیسم و زباننظري ساخت
اند گراي سوسور شکل دادهشناسی ساختمبناي زبان معنایی خود را بر مارکسیست و نظریه اساس نظریه

اساس آن کل جامعه  اند که برگرایانه رسیدهاي پساساختنظریه و با تلفیق کردن این دو دیدگاه به
معنایی و مفهوم گفتمان از نظریه . شودر آن معنی تولید میدهاي مختلفی است که داي از فرآینزنجیره

  .نظر الکال و موف در زیر آورده شده است
                                                
1 Intertextuality 
2 Intertextual chain 
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دار معنایی و مفهوم گفتمان را بسیار وام نظریه) 1985(الکال و موف : معنایی و مفهوم گفتمان نظریه
ها و از نظر سوسور، نشانه. سوسور بنیاد نهاد که فردینان دو دانندمیگرایی شناسی ساختسنت زبان

اي که بین یکدیگر در ارجاع به جهان خارج، بلکه از طریق رابطه واسطه را نه به معناي خود ،کلمات
ارزش هر . زندهاي شطرنج را مثال میسوسور مهره. آورنددست می کنند بهدرون نظام زبانی برقرار می
شناختی شطرنج ارتباطی با شکل یا جنس مهره ندارد، بلکه هر مهره م نشانهمهره یا نشانه در درون نظا

اي مانند اسب مهره. کندهاي دیگر دارد کسب میي ارتباطی که با مهرهواسطه ارزش و معناي خود را به
اي مانند هر نظام نشانه شناختی. دیگري نیست رباز و یا هر مهرهاز آن رو اسب است که فیل، رخ، س

شناختی، نظامی است که عناصر آن با همدیگر نظام نشانه شناختی شطرنج یا زبان به مثابهنظام نشانه
دیگري غیر  شود که آن نشانه هیچ نشانهه میواقع، معناي نشانه از آن رو فهمید در. اي سلبی دارندرابطه

د، چرا که در شبکه تور هر خانه کننگیري تشبیه میبسیاري این امر را به یک تور ماهی. از خودش نیست
هاي یک تور وقتی در کنار هم قرار خانه واقع، مجموعه در. رو یک خانه است که خانه کناري نیستاز آن

از نظر الکال و موف نیز هر عمل و ). 71:1394سلطانی،(کنندگیرند، یکدیگر را تعریف و تحدید میمی
ها ها و پدیدهعبارت دیگر، فعالیت به. باید گفتمانی باشد اي براي معنادار شدن و قابل فهم شدنپدیده

هیچ . اي از عوامل دیگر در قالب گفتمانی خاص قرار گیرندشوند که در کنار مجموعهوقتی قابل فهم می
چیزي به خودي خود داراي هویت نیست، بلکه هویتش را از گفتمانی که در آن قرار گرفته است کسب 

ها معنا و پدیده بنیادینی وجود ندارد که به بقیهعتقاد الکال و موف دیگر هیچ چیز به ا).  همان(کندمی
اند، کسب هاي دیگري که با هم مفصل بندي شدهچیز در شبکه هویت هویت ببخشد، بلکه هویت هر

  )73-72: 1394سلطانی،(گرددمی
  
  تحلیل انتقادي گفتمان در ایراننگاهی گذرا بر  - 2-3
توان اند و میحلیل گفتمان انجام دادهحقیقات ارزشمندي در خصوص تشناسان در ایران ترخی از زبانب

شناسی را به محافل علمی اند تا بتوانند از این طریق رویکردهاي نوین در زبانگفت که آغازگر راهی بوده
 حلیل گفتمان برت گرفتهتحقیقات صورت ابتدا در ایران، در راستاي بررسی سوابق تحقیقاتی. معرفی کنند

که  مطالعاتیسپس  بررسی و استشناسی گرا که بیشتر مربوط به تحلیل متن در زباناساس رویکرد نقش
-پژوهش ،ستگرایانه ااساس رویکرد پساساخت موف و بر و متاثر از نظریه تحلیل گفتمان انتقادي الکال

در تحقیقات انجام شده . شد تحلیل خواهدساس این نظریه طی چند سال اخیر ا هاي انجام شده بر
  : گرددارائه میبدین گونه  بندي فوقراستاي تقسیم
، پیدایش و تکوین شناسی نظريدر قسمتی از فصل اول کتاب جامع زبان) 42-40: 1378( دبیرمقدم
ردهاي کالمی و کبرخی از رویي اخیر ایران، هاشناسی سالبراي اولین بار در مطالعات زبان، دستورزایشی

. معرفی و مقایسه کردرا هلیدي  و گیون، وندایک، هاپرو نظران نقشگرا همچون دیدگاهاء صاحبآر
 شناسیدر زبان »نقش« معتقد است که واژه »نقش گرایی«و  »نقش«اصطالح  درباره )1378(دبیرمقدم

  :در سه تعبیر به کار رفته است »به طور عام«
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 ارتباطی، کالمی، و کاربردشناختی زبان »نقش« -
گرایی همچون نقش یک آوا یک عنصر زبانی در ارتباط با کل نظام یک زبان، یعنی نوعی کل »نقش« -

که آیا آن آوا واج است یا نه، یعنی نقش تقابلی نکته این تعیین این  در کل نظام آوایی یک زبان و بنابر
آخر خود  این مقوله. ر ارتباط با ساختی که در آن ظاهر شده استدارد یا نه، یا نقش یک عنصر زبانی د

 : زیر مقوالتی را به شرح ذیل شامل می شود
 ،)شامل فاعل، مفعول، متمم، هسته و امثال آن( دستوري »هاينقش«
  ،....)شامل عامل، بهره ور و (معنایی »هاينقش«
  ،)شامل مبتدا، خبر(مبتدایی  »نقش«
گوییم معنی جمله تابعی است از مثال می. »تابع«به تعبیر ریاضی و منطقی آن یعنی به معنی  »نقش« -

  .آن دهندههاي تشکیلمعانی سازه
ساخت کالن یا . در نظر گرفته استبراي زبان دو ساخت ) 262:1372(یارمحمدي در این راستا، 

که تا حد زیاد با گفتمان مطابق است هاي کلی ساخت کالن به ویژگیدر . بافتاري و دیگري ساخت خرد
یکی از نکات اصلی این  .شودپرداخته می) معموال در سطح جمله(ترساخت خرد به خصوصیات جزئیدر و 

تواند که توصیف دستوري و یا ساخت خرد بدون توجه به بافتار نمی اده شودسخن این است که نشان د
طلبند و این به هدفی که دارند بافتار متفاوتی را می هاي مختلف بستهکه نوشتهدیگر این. کامل باشد

 .انداز بسیاري جهات داراي ویژگی جهانی تفکر آدمیان در ارتباط و احیاناً بافتارها تا حدود زیادي با نحوه
در این مقاله یارمحمدي به موضوعاتی همچون عملکردهاي زبان و عوامل انسجام درصد میزان قطعیت 

در مورد  .پردازدو واژگان و گفتمان می )خبر است- منظور مبتدا(بیانگري-ارتباط آغازگريدر متون فارسی، 
میزان قطعیت یا افعال وجهی در کالم ) 267:1372(مسئله عملکردهاي زبان و عوامل انسجام، یارمحمدي

- به سخندرآمدي « در مقاله) 10:1371(لطفی پورساعدي. داندرا یکی از نتایج عملکرد تعاملی زبان می
ذاتی عناصر  ثابت و خصیصه ارزش پیامی و معنا، مقوله« :کندگفتمان را این گونه تعریف می »کاوي

) موقعیتی، فرهنگی و غیره(زبانیو برون) متنی(زبانیشود، بلکه حاصل عوامل درونزبانی محسوب نمی
هاي مختلف و تحت وقعیتگیري ارزش پیامی عناصر زبانی در مفراوانی است که طی فرایند پویاي شکل

بندي معنا و پیام کاوي چگونگی تبلور و شکلبه عبارت دیگر، سخن. شرایط اجتماعی متفاوت است
واحدهاي زبانی، محیط بالفصل زبانی مربوطه و نیز (زبانی واحدهاي زبانی را در ارتباط با عوامل درون

در کتابی تحت ) 1385(زاده آقاگل، مچنینه .کندزبانی بررسی میو عوامل برون) کل نظام زبانی
به صورت جامعی به بررسی رویکردهاي مختلف تحلیل انتقادي گفتمان » تحلیل گفتمان انتقادي«عنوان

ل هاي غالب در تحلیکردروی« اي تحت عنواندر مقاله نیز )1386(زاده و غیاثیان آقاگل. پرداخته است
آن به  ضمن مرور خاستگاه تحلیل گفتمان انتقادي و معرفی مکاتب نظري تاثیرگذار بر »گفتمان انتقادي

-در این مقاله به این نکته اشاره می نانآ. انداي غالب در آن پرداختههاي رویکردهبیان تشابهات و تفاوت
م انتقاد، سه مفهو ي مختلف،ابزارهاي تحلیل رویکردها هاي نظري وکنند که با وجود تفاوت در بنیان

  . قدرت و ایدئولوژي در تمامی رویکردها وجود دارند
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   سسات خیریهؤها و مبندي سمنتعریف و دسته -4 – 2
هاي شود که مستقل از حکومت و سازمانطور کلی به سازمانی غیردولتی اطالق میه نهاد بسازمان مردم

هاي رسمی معموالً بدون دریافت حمایت هاواقع این سازمان در. استدولتی و داراي گرایش غیرانتفاعی 
 استون. گردندصورت داوطلبانه اداره میه طور کلی به شوند و بهاي مردمی تغذیه میو از طریق حمایت

غیر سیاسی 		غیرانتفاعی،		غیردولتی،		سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل،سازمان مردم نهاد را ) 2004(
مذهبی و بشر دوستانه و بر 		اجتماعی،		انه با گرایش فرهنگی،داند که براي انجام فعالیت داوطلبمی

هاي  نامه چوب قوانین موضوعی کشور و مفاد آیینچارمدون، رعایت  	اي مندي و اساسنامه اساس قانون
   .کند اجرایی آن فعالیت می

المللی آژانس توسعه بین (  USAIDاساس بر یا مردم نهاد هاي غیر دولتیسازمان ریفتع -1 – 4- 2
 ):در آمریکا

راي بهبود هایی که خدمات آموزشی بمانند سازمان. دانخدمات ارائه دهندهسازمانهایی که  -
 .دهندهاي کوچک ارائه میهاي اعتباري براي شرکتکنند یا برنامهزندگی کودکان ارائه می

  ریزي خانواده یا ههایی که از اهداف خاص توسعه همچون خدمات برنامسازمان  -
 . کنندهاي کوچک حمایت میهاي توسعه یا قوانین معافیتی براي شرکتیر ساختز

حفظ امنیت و محیط زیست حمایت  هایی که از اصالحات سیاسی و اجتماعی همچونسازمان  -
 .کنندمی

ه محیط زیست را هایی که مسائل و مشکالت توسعه همچون فقر یا بی اعتنائی بسازمان  -
 .کنندتجزیه و تحلیل می

هاي مانند تعاونی. اندیا پردازش و بازاریابی تشکیل شدههایی که براي تولید مستقیم سازمان -
 .هاي اعتباري روستاییکشاورزي و انجمن

  : اندشامل سه گروه 1بندي لطفیها براساس دستهسمن 
 )هاخیریه(هاي سنتیسمن: گروه اول -

هدف کمک رسانی به قشر نیازمند  هاي سنتی یا همان موسسات خیریه بادر گروه اول سمن
 معتقد استلطفی . کنندآنان، فعالیت می...) مانند خوراك، پوشاك(زهاي اولیهبراي تامین نیا

، به نهادهاي دوستیو هدف نوع نباید دچار سوءتفاهم شد که افرادي که با نیت کمک کردن
. است نه به بدنه اجتماعی آناین نقد، نقد به ماهیت خیریه . کنند روند اشتباه می خیریه می

کردن جاي برطرف رویکرد این گروه در مقابل دولت و ساختار نیز بدین صورت است که به
گرفتن درمان مقطعی، به حفظ نظم پردازند و با پیشها میها به برطرف کردن معلولعلت

                                                
خیابان تهران و همچنین  والملل، عضو سمن جمعیت دفاع از کودکان کار آقاي محمد لطفی کارشناسی ارشد حقوق بین  ١ 

ه ب هیچ منبعی بندي از آقاي لطفی تاکنون دراین دسته .بان کل کشور در وزارت کار استاهاي کودکان کار و خیسمن نماینده
اي که خبرگزاري قانون با ایشان در مصاحبه 92بندي در سال هایی از این دستهفقط بخش .ذکر نشده است صورت مکتوب

  .رده به چاپ رسیده استپرداخته است و نگارنده نیز در بخش تحلیل متون با ذکرمنبع از آن استفاده ک
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ه ن به دالیل بجاي شناخت آسیب و پرداختعبارتی دیگر بهپردازند یا بهموجود در جامعه می
 .پردازندوجود آمدن آن، به کنترل آسیب می

 )پیشرفته(هاي مدرنسمن: گروه دوم -
-اقشار نیازمند به توانمندسازي آموزشی آنان نیز می وه در کنار تامین نیازهاي اولیهاین گر
هاي ست که فراتر از کانالا ايهاي مدرن به نیروهاي داوطلب به گونهرویکرد سمن .پردازد

هاي روزمره و امر آموزش و توانمندسازي اقشار کند و آنان را در فعالیتها نگاه میوزیع به آنت
-نگاه می) سطح فرم(اش را در همین سطحکند ولی در نهایت نیروي اجتماعینیازمند وارد می

است که علیرغم  ايگونهرویکرد این گروه نسبت به ساختار و مناسبات اجتماعی نیز به. دارد
نهادهاي  ها و پاسخ به معضالت موجود گاهیینکه ممکن است با هدف قراردادن علتا

کارانه خود را همراه دولت یکردي محافظهاما در نهایت با رو .کنندئول و رسمی را نقد میمس
خود در  تی از مواضع  نقادانهکند و در برخی موارد با گرفتن امتیازاتی از نهادهاي دولقلمداد می

 .آیدمقابل آنان کوتاه می
 1هاي رادیکالسمن: گروه سوم -

، به شودبرقرار میبه خاطر شناخت آسیب و ارتباطی که با پدیده به صورت واقعی  هااین سمن
 به این معنی که به پردازندجاي پرداختن به فرم به ماهیت می این گروه به. روند ها میسمت آن

اد به نفع وضع موجود در جامعه، به عریان کردن این تضاد و کردن و کاهش تضجاي مخفی
  .پردازندتالش براي تغییر وضع موجود می

  هاي کودکان کار و خیابانهاي موسسات خیریه و سمنبندي گفتمانمفصل  - 2-4-2
مفهوم عناصر متفاوتی که جدا از هم شاید بی. گفتمان دارد نقش مهمی در نظریه 2بنديمفهوم مفصل

الکال و موف . کنندآیند، هویت نوینی را کسب میباشند، وقتی درکنار هم در قالب یک گفتمان گرد می
به عبارت . جویندي سود میبنددیگر از مفهوم مفصلبراي ربط دادن و جوش دادن این عناصر به هم

پردازد می »تی نوبندي به گردآوري عناصر مختلف و ترکیب آنها در هویمفصل«دیگر، 
 گفتمان کودکان کار را وارد حیطهدر این خصوص، موسسات خیریه در نوع خود ). 163:1377هوارث،(

نام کودکان  ها هدف مشترکی بههم موسسات خیریه و هم سمن ،کهبا وجود این. هایشان کردندفعالیت
حول دال مرکزي  هاي شناوري بود کههم در دال ها بود واما تفاوتشان هم در دال مرکزي آنکار داشتند 

ها نسبت به مواجهه با روهکه این گ اندهاي شناور همان رویکردهاییدر واقع این دال. شکل گرفته بودند
هاي اجتماعی مدنی و جنبش دلیل ظهور گفتمان جامعه نیز به موسسات خیریه. کارکودك دارند پدیده

هاي اساسی در اهداف و علت تفاوت سعی کردند خود را تا حدي همسو با این جریان کنند ولی به
آنها نیز . هاي رقیب پرداختندهاي جدیدي در مقابل دالبندي دالگرایی، به مفصلهمچنین تکیه بر سنت

کنترل « ،»هاي انقالبارزش« ،»عدالت«هاي شناورو دال »حمایت از کودکان کار«حول دال مرکزي 
                                                

  )فرهنگ فارسی معین(طرفدار اصالحات کامل در کشور - 2اي، اساسی ریشه - 1: رادیکال   1
2 Articulation 
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نظام ...  و» طبقاتی مصالحه« ،»مراهی با دولته« ،»پاسخ به مشکالت در چارچوب قانون« ،»آسیب
  .معنایی جدیدي را شکل دادند

هاي رقیبی براي فهم عنصري است که روش »بدن« ،)1985(اساس اصطالحات الکال و موف  بر
این به . زندپیوند می 1روح ی از بدن دارد و آن را به نشانهگفتمان مسیحی برداشت متفاوت. آن وجود دارد

گیرد تا ها قرار در رابطه با سایر نشانهگوید، بلکه باید به خودي خود چیز زیادي نمی »بدن« کلمهترتیب، 
در نقل قولی که ). 28: 2002، یورگنسن و فیلیپس( دهدرخ می بنديمفصلطول  این امر در. معنا بدهد

کنند که چنان می بندي را هر عملی تعریفمفصل )2002(یورگنسن و فیلیپس الکال و موف به نقل از 
یورگنسن و فیلیپس پس از اینکه . دهدشان را تغییر میکند که هویتاي میان عنصرها برقرار میرابطه

این صورت موضوع  کنند بهمعرفی می را به عنوان دال مرکزي در گفتمان پزشکی و یک عنصر »بدن«
ها سازمان پیدا که یک گفتمان حول آن اندهاي متمایزيهاي مرکزي نشانهدال .دهندرا بیشتر توضیح می

، معناي مشخصی پیدا »بدن«نشانه . خودي خود محتوایی ندارندبه ) دال ومدلول(ها اما این نشانه. کندمی
در حقیقت، . ز یک عنصر استنی »بدن« ، نشانهدر نتیجه. گفتمان خاص شود که وارد کند مگر آننمی

-هاي شناور میهستند دال معانی گوناگون باز روي استفاده از گفتمان آن عنصرهایی را که به نظریه
-می هاي مختلف تالشاند که گفتمانهاییهاي شناور نشانهدال). 287 :1993 ؛ 28:1990الکال،(نامند

به » مرکزيدال«ند، اما هایی شناورهاي مرکزي دالدال. ها معنا بدهندکنند به روش خاص خودشان به آن
به کشمکش میان  »دال شناور«اصطالح . شودو انجماد درون یک گفتمان خاص اتالق میانسداد  نقطه

  . هاي مهم تعلق داردهاي مختلف براي تثبیت معناي نشانهگفتمان
  
  روش تحقیق - 3

در راسـتاي  و استبا روش کیفی  تحلیلـی -توصیفـیآن  حاضر با توجه به ماهیت انجام تحقیقروش 
و نیز ) دوم به عنوان گروه(و موسسات خیریه ) تحقیق حاضر به عنوان گروه اولِ( هامقایسه گفتمان سمن

در ها و بازنمایى منازعات معنایى این دو گفتمان در محافل اجتماعی گیرى و تعامل بین آن چگونگى شکل
هاي کاربردي است و به  پژوهش حاضر از نوع پژوهش. شده استمعطـوف  کودکان کار و خیابان حوزه

. انجام پذیرفته است) 1985(، الکال و موف )1995(فرکالف  مطابق با نظریهل محتوا یروش تحل
سازي و مهم برجسته بندي گفتمان و استفاده از دو سازوکاراساس دیدگاه فرکالف، مفصل همچنین، بر

- ابزارهاي برجستهسازي که از سازي و اسممجهول یندهاي دیگر تحلیل انتقادي مانندرانی و فراحاشیه
مشخص و تبیین هاي فکري، سیاسی و اجتماعی فعاالن دو گروه نامبرده اند، ارتباط بین دیدگاهسازي

صورت ه یی است که بهاها، مطبوعات، بروشورها و بیانیهمتون رسانهتحقیق حاضر از هاي داده. اندشده
یعنی از (هشتاد و نود شمسی  خیابان در دهه کودکان کار و هاي فعال در زمینهها و سمنریهموردي از خی

و پس از توصیف و تبیین هر یک  گردآوري) معناي واقعی شکل گرفت که گفتمان کودکان کار بهزمانی

                                                
1 Soul 
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نزاع معنایی  بندي گفتمان آنان نیز براي تعیین محلهاي ایدئولوژیکی نهادهاي مربوطه،  مفصلاز دیدگاه
  .بررسی شده است

 
  هاتجزیه و تحلیل داده - 4

- و با مفصل» دفاع از کودکان کار« ها حول دال مرکزيه پیشتر نیز اشاره شد گفتمان سمنهمانطور ک
 نقد«، »کشف قوانین»، »شناخت آسیب«، »مدنی جامعه«، »آزادي«هاي شناور دیگري مانند بندي دال

چگونه گفتار  )دال و مدلول( هادید این نشانهحال باید . فته بودشکل گر... و » طبقاتی مبارزه«، »دولت
  .دهدتاثیر قرار داده و به آن شکل می ها را آنطور که در متون مطبوعاتی نمود پیدا کرده است، تحتسمن

ن با حضور فعاال بهزیستی مناسبت هفته هایی از میزگردي که خبرگزاري ایرنا بهبخشدر متن زیر 
برگزار  7/5/91سازمان بهزیستی در تاریخ  والنئاي از مسکودکان و عدهبا کار هاي مبارزه اعضاي سمن

  :1شودبررسی میکرده بود، 
  

   ؟کودکان کار محسوب می شوند ،چه تعداد از کودکان در ایران :خبرنگار -
بر اساس : اکبر یزدي فعال جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در پاسخ به سوال گفت 2)بخش اول( -

ر آنان هزار نف 450هزار کودك کار در کشور بسر می برند که  450رسمی حدود یک میلیون و آمار 
-که کودك کار منحصر به خیابان نمییزدي، در این ارتباط تاکید کرد . آیندکودکان خیابان به شمار می

عین  وي در. دهندور را کودکان کار تشکیل میهاي کشخش اعظمی از نیروي کار در کارگاهشود و ب
دست آوریم این ه کودك کار به صورت رسمی در کشور، ورودي ندارد تا از آنان نیز آمار ب که حال گفت

توان که تعریف شان کامال مشخص است می در حالی است که حتی در خصوص جمعیت معتادان از آنجا
   .سته داد اما در مورد کودکان اینگونه نیئآمار ارا

 را آمارها که گفت نشست این در حاضر خبرنگاران به خطاب هاشمیبنیدر این ارتباط ) بخش دوم( -
  که آماري نداریم ؟) نهاد  مردم هايسازمان(  ما. بگویید ما به شما

- بهزیستی، در واکنش به بنی سازمان اعتیاد درمان و پیشگیري معاون براتی سعیددکتر  )بخش سوم( -
ها سمن دهند ؟ این آمارها راینگونه آمارها را چه نهادهایی میدر خارج از کشور ا که داشتهاشمی اظهار

ما  .دهندمی) فاع از کودکان کار و خیابان جمعیت د( مثل جمعیت شما ) هاي مردم نهاد سازمان( 
  شما چرا آمار ندارید؟ . که آماري نداریم) بهزیستی (

؟ آیا واقعیت دست من است که داشت وال دکتر براتی اظهارئه سبنی هاشمی در پاسخ ب) بخش چهارم( -
. مان عقب افتاده استاجاره مکان تشکلداوطلب هستیم که چهار ماه است  آمار دست من است؟ ما چهار

  . بودجه دست من نیست

                                                
1 http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=301711 

  .انددرنظر گرفته شدهتحلیل متن  ها از سوي نگارنده براي سهولت دربنديدلیل طوالنی بودن متن، بخش به  2
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 ما که وضوع کودکان کار اشاره کرد و گفتهاي فعال در مسمن به مشکالتیزدي ) بخش پنجم( -
که در  -ر جامعه این در حالی است که کودکان کار برخالف سایر اقشا. ها  االن هویت جدي نداریمسمن

توانند از حقوق خود دفاع کنند و به کمک بزرگتر نمی –توانند اعتراض کنند شان میصورت تضییع حقوق
، براي دفاع از معه، در جامتاسفانه جایگاه این مدافعاناضافه کرد که وي در ادامه  .داز خودشان نیاز دارن

- دایر کند با چالش سمن وق کودکان کار صفر است و اگر هم کسی بخواهد براي دفاع از این کودکانحق
  . شودهاي زیادي مواجه می

 کنند ؟چرا کودکان ، کار می :خبرنگار -
 این در کشور، کل بهزیستی سازمان بازتوانی و مداخله دفتر سرپرست اقطار فرهاددکتر ) بخش ششم( -

میزان درآمد ماهانه  که ر کودکان عنوان کرد و اظهار داشتبروز کا در مهمی عامل را فرهنگی فقر ارتباط
- به عنوان مثال بر اساس بررسی وي گفت .برخی از این کودکان کار باالتر از یک میلیون تومان است

د درص 47ها بررسی اساس این بر. شوندهاي فقیر صد در صد معتاد نمیهاي صورت گرفته، انسان
توان مشکل کودکان کار و روي پس نمی. فقیر نبودند بلکه شغل نیز داشتندمعتادان کشور نیز نه تنها 
   .تمشکل اقتصادي دانس آوردن آنان به کار را صرفاً

هزار  200تامین اجتماعی اعالم کرده است که  دي در پاسخ به اظهارات اقطار گفتیز) بخش هفتم( -
شما آنوقت فقر فرهنگی را . ها پر از کودك کار استاین کارگاه. وجود دارده در کشور کارگاه ثبت نشد

بر . کنندفقر در کشور زندگی می میلیون نفر زیر خط 7م کرده است کنید؟ وزارت رفاه نیز اعالمطرح می
- ا هر جا که میه دهد اما مئها خدمات ارااساس پیمان نامه حقوق کودك، دولت موظف است به این بچه

  .تگویند براي ما تعریف نشده اسم میروی
  ترسند؟ خیابان از چه کسانی بیشتر می و کودکان کار :خبرنگار -
ها از بهزیستی، شهرداري و این بچه که در پاسخ به این سوال اظهار داشت بنی هاشمی) بخش هشتم( -

یکی . یاد شده هستندهاي ها هم دستگاهحالی است که حامیان جدي همین بچهاین در . ترسندپلیس می
اند و چهار روز هم او را نگاه داشته ، کتک خورده استها ادعا کرده است که در بهزیستیاز همین بچه

این بچه از شهرداري  وي در ادامه گفت .بدون اینکه اجازه تماس تلفنی با مادرش را به او داده باشند
اع از این فعال جمعیت دف .گیرداو را می در حین شیشه پاك کردن، ترسد به این علت که شهرداريمی

؟ وي اظهار !ترسد چه پرسیدم که براي چه از پلیس میهنگامی که از همان ب کودکان کار و خیابان گفت
   ! ترسمترسیدم از پلیس نمی) و بهزیستی  شهرداري( از آنان  داشت

 
  تثبیت معنا و بازنمایی کودکان کار  - 1 -4

در اولین پاسخ به خبرنگار مبنی بر تعداد کودکان کار، با ) فعال سمنی(یزدي ) بخش اول(در متن فوق 
اشاره  کارگیري جمالت خبري یا اطالعی به تعداد کودکان کار در سطح کشوراستناد بر آمار رسمی و با به

- جمله توسط خبرنگار در خط سوم متن توجه خواننده را به جمله یا »تاکید کرد« استفاده از واژه. کندمی
ها گیري گفتمان سمنبراي یادآوري همانطور که در بخش تحلیل روند شکل. کندهاي بعدي جلب می
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ام ظهور گفتمان کودکان کار، نیز اشاره شد تعبیر اغلب نهادهاي دولتی و مردم از کودکان کار در هنگ
هایی ، با اشاره به دال)يیزد(هاي بعدي گویندهاین در جمله بنابر. مد نظر بود »کودکان خیابانی«فقط 

تالش براي  در »هانیروي کار در کارگاه«و » ر نشدن کودك کار به کودك خیابانیمنحص«همچون 
یدي در گفتمان کودکان کار است که در این بازنمایی معنایی بندي و نظام معنایی جدتثبیت نوعی مفصل

  .نیز برجسته شود »هاکودکان کار موجود در کارگاه«نقش 
است که گونه از نظرالکال و موف این »اي گفتماننظام رابطه«شد تعریف  طورکه جلوتر گفتههمان

اي از عوامل دیگر در قالب گفتمانی شوند که در کنار مجموعهها وقتی قابل فهم میها و فعالیتپدیده
هم  جدا ازکه عناصري و ) دال و مدلول(ها همچنین نشانه. قرار گیرند) مانند گفتمان کودکان کار(خاص

 .کنندوقتی در کنار هم در قالب یک گفتمان جمع شوند، هویت جدیدي کسب میباشند شاید بی مفهوم 
از دیدگاه . کننداستفاده می »بنديمفصل«ها و مفاهیم به هم از الکال و موف براي ربط دادن این نشانه

این . کندسازد و واقعیت را بازنمایی میجهان اجتماعی را در قالب معنا می »گفتمان«الکال و موف 
در ایجاد واقعیت و هم در بازنمایی آن  شود وثبات دارد انجام میساختن از طریق زبان که ماهیتی بی

ی است که واقعیت را است و این نظام زبانجهان اجتماعی محصول گفتمان بنابراین، . نقش اساسی دارد
، »هادال«. ثابت نیست و در معرض تغییر استدال و مدلول نیز  ، رابطهعالوهه ب. کندمفصل بندي می

خاص، بر معانی  هاي گفتمانکه در چارچوباند نمادهایی انتزاعی یا حقیقیاشخاص، مفاهیم، عبارات و 
. شودنماید، مدلول نامیده میمعنا و مصداقی که یک دال بر آن داللت می .کنند خاصی داللت می

  .شودکه ما با دیدن آن، دال مورد نظر برایمان معنا می اي استنشانه »مدلول«
وال ئدر پاسخ به س) فعاالن سمنی(هاشمی و یزديبنی) هاي چهارم و پنجمبخش(همچنین، در 

تاخیر « هایی همچونکه چرا شما آماري ندارید؟ با اشاره به مدلولمبنی بر این) مسول بهزیستی(براتی
بودن جایگاه مدافعان کودکان  صفر«، »نداشتن هویت جدي«، »ن سمنمکا چهارماهه در پرداخت اجاره

به  »ها از سوي نهادهاي حامی خیریهتضعیف سمن«و حول دال اصلی »هاسیس سمنموانع تأ«، »کار
با استفاده از کنار هم ) فعاالن سمنی(فوق در واقع این دو گوینده. پردازندبندي گفتمان خود میمفصل

اند و با ربط دادن دال و مدلول ها در قالب گفتمان، انسجامی ویژه به متن بخشیدههچیدن عناصر و نشان
تنها ها نهسازي این مفهوم بپردازند که سمناند به برجستهاند و توانستهبندي کردهرا مفصل به یکدیگر آن

ی، موانع اداري براي گیرند بلکه با وجود انبوه مشکالت مالقرار نمی از سوي نهادهاي رسمی مورد حمایت
در واقع . گیرندشان، مورد تضعیف قرار میرسمیت شناخته نشدن طور کلی به دریافت و تمدید مجوز و به

- حساب می هاي واژگانی بهکه در نظر فرکالف همان گزینش(هاي گفتمان کودکان کاربا انتخاب نشانه
مهم دیگري نیز  کند نکتهها اشاره میسمن یتدر تضعیف و عدم حما سازي نقش دولتبه برجسته) آیند

که  ستا هاعنوان مدافعان آن سازي نیاز کودکان کار به فعاالن این حوزه بهوجود دارد و آن نکته برجسته
از  زیر سازي درجملهاین برجسته. کندبراي این برجسته سازي از ابزار تحلیل متن فرکالف استفاده می

  :شودیوضوح دیده م متن فوق  به
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-شان میکه در صورت تضییع حقوق -این در حالی است که کودکان کار برخالف سایر اقشار جامعه «
  .»دتر از خودشان نیاز دارنتوانند از حقوق خود دفاع کنند و به کمک بزرگنمی –توانند اعتراض کنند 

-نقشاساس دستور  بر(همانطور که پیشتر به آن اشاره گردید، ابزار تحلیل فرانقش بینافردي زبان 
که با استفاده از آن  است 1در بند، وجه است و یکی از انواع وجه در بند، حقیقت )1971، لیدياگراي ه

سازد و پیام مشخصی را در قالب حقیقت و با اش متعهد و مقید میطور کامل به گفته گوینده خود را به
-نمی«در واقع گوینده با استفاده از فعل وجهی ). 2002یورگنسن و فیلیپس، (کندقطعیتی باال مطرح می

تر از دیده را توسط افراد آگاه و بزرگدر بند فوق، التزام به دفاع از حقوق کودکان آسیب »توانند دفاع کنند
عنوان سازوکاري براي  دهد و از این ابزار بهنشان می) اندکه درواقع همان فعاالن حقوق کودك(خود 

  .جویدرانی غیر بهره میو حاشیه سازي خودبرجسته
در بخش ششم و (کشمکش و نزاع بین گفتمان سمن و خیریه را در پاسخ به پرسش بعدي خبرنگار 

اشاره . توان مشاهده کرددرگفتار نمایندگان این دو گروه می استکه راجع به دالیل کار کودکان ) هفتم
هاي است و ساختار و ریشه »روبنایی تحلیل«و  »کنترل آسیب«که نماد  »فقرفرهنگی«به دال 

وال بردن این ئگفتمان خیریه و زیر س گیرد از طرف نمایندهنادیده می پدیدآمدن معضل کار کودکان را
گفتمان  از طرف نماینده» کنید؟وقت فقر فرهنگی را مطرح میشما آن«دال با استفاده از وجه پرسشی 

و  »تحلیل زیربنایی« ،»هاتوجه به ریشه«ها یعنی مهم سمنهاي سازي یکی از دالسمن، به برجسته
  .پردازدرانی گفتمان رقیب میو حاشیه »شناخت آسیب«

که در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه کودکان کار از چه ) بخش هشتم(در آخرین پاراگراف   
یم که در وراي جمالت گوینده شوها مواجه میاي از گزاره، دوباره با مجموعهاست ترسند؟کسانی می

کودکان نباید کار  »ما«از نظر قطب . اندشکل گرفته »هاآن«و  »ما«پنهان هستند، و مبتنی بر دو قطب 
قید و دردناك وجود دارد و کودکانی که باید از حق بی ال که این معضل اجتماعی و پدیدهکنند اما ح

ها ر خیابانت شرایط سخت اقتصادي مشغول به کار دعل شرط تحصیل، بازي و شادي برخوردار باشند به
ها را ستجویی موشکافانه علت چیزي که آنفکري اساسی کرد و با ج ،حل این مشکل هستند، باید درباره

نه اینکه به اعمالی . امن خیابان کشانده است را یافت و در جهت رفع آن اقدام کرد براي کار به فضاي نا
مفروض این است که قطب  گزاره. پردازد متوسل شدمعضل میبله با این براي مقا »هاآن«که قطب 

توسط ماموران بهزیستی و شهرداري و نیروي  »دستگیري این کودکان« به انجام اعمالی همانند »هاآن«
- که نه) اي هستندگویی که در حال دستگیري باند سارقان و تبهکاران حرفه(شکلی وحشیانه انتظامی به
شود بلکه اعتماد و امنیت نسبت به افراد ایجاد فضاي رعب و وحشت در میان کودکان میتنها باعث 

سازي طرح پیاده این اعمال که نتیجه. پردازندمینماید، جامعه و محیط پیرامونشان را از آنان سلب می
شود میاین صورت انجام  خیابان توسط سازمان بهزیستی و شهرداري است به و ساماندهی کودکان کار

نوعی مراکز قرنطینه  ها را به مراکز نگهداري موقت یا بهطرزي فجیع آن که پس از دستگیري کودکان به
ترین سطح امکانات رفاهی و بهداشتی مراکزي که نه تنها استاندارد نیستند بلکه از پایین. کنندمنتقل می

                                                
1 truth 
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سپس بعد از گذشت حدود . گذارندجاي می هبرخوردارند و از نظر روانی تاثیرات منفی فراوانی بر کودکان ب
علت ها بهخیابان براي کار را ندارند و آن کنند که حق برگشتن بهچند روز یا یک هفته به آنان گوشزد می

- تا زمان اتمام اجراي طرح همچنان ادامه پیدا می شوند و این چرخهنیاز دوباره براي کار راهی خیابان می
گوینده با ذکر مثالی با  .پردازدتنها به بازتولید خشونت در میان کودکان کار می اي بیمار کهچرخه. کند

برجسته سازي ترسی که در اثر به وجود آمدن فضایی ناامن و غیرقابل اعتماد توسط نهادهاي زیربط در 
 این متن نشانگر وجود. کودك به وجود آمده، گفتمان رقیب را زیر سوال برده و ساختارشکنی می کند

 "اعتراض به ترس کودك"گزاره هاي پنهان و مفروض گوینده که  در پس سوژه ي مورد نظر یعنی 
  .است می باشد

طرح بررسی  راجع به جلسه 95شهریور 25تاریخ را که در  1در متن بعدي گزارشی از روزنامه شرق
ریور ماه در کرمانشاه که از اوایل شه( دادن به چهره خیابان سروسامان به منظورآوري کودکان کار  جمع

فعال حقوق زاده،  دکتر فاطمه قاسمبا حضورخانم ) آغاز شد و به تهران و شهرهاي دیگر هم سرایت کرد
ت مدیره این شبکه و مدیران دولتی برگزار و اعضاي هیأ شناس و مدیر شبکه یاري کودکان روانکودك، 

  :شودسی میاز سخنرانی خانم دکتر قاسم زاده بررهایی بخشارائه و شد 
البته . آوري متکدیان و معتادان و کودکان کار در خیابان است اي که این روزها مطرح است، جمع مسئله«

شود، اما از آنجایی که  آوري حل نمی کنیم حتی مشکل متکدیان و معتادان هم با جمع فکر می کالً
درباره کودکان کار این روشی که . کنیم کودکان در حیطه کاري ما هستند، در حوزه دیگران دخالت نمی

ما از طرفی . تخواهند پیش ببرند، جدا از اینکه ابهاماتی دارد، مسائل مهمی را به دنبال خواهد داش می
ها  سالما  کار برود؟ آن هم در شرایطی که آوري براي انسان به م از چه زمانی باب شد واژه جمعیدان نمی

ما اخباري که . وقت اتفاق نیفتاد استفاده شود و هیچ» جذب«آوري از واژه  دوندگی کردیم که به جاي جمع
گر بررسی کنید، متوجه خواهید شد راجع به این دهد و ا آوري می شنیدیم دوباره خبر از کار تکراري جمع

مرکز  ظاهراً. دانیم قرار است چه اتفاقی براي این کودکان بیفتد موضوع خیلی کم صحبت شده و ما نمی
مرکز نگهداري است که متعلق به سازمان بهزیستی است و پیش از آن نقش قرنطینه را داشته » یاسر«

کردند کودکان متکدي و خیابانی را که  این قرنطینه سعی می پیش از این در. شده استاین کودکان 
شان معلوم شود، نگهداري کنند، در ابتدا براي غربالگري کودکان با  اند تا زمانی که تکلیف آوري کرده جمع

گشتند و بقیه به فراخور  شد و آنهایی که خانواده داشتند دوباره به خانه بازمی ها تماس گرفته می خانواده
آنجا خیلی وضعیت . افتاد شد، ولی در سطح محدود این اتفاق می گیري می شان تصمیم درباره حال،

مناسبی از نظر رسیدگی سریع به کودکان ندارد و ممکن است کودکی در آنجا بماند ولی وضعش تا زمان 
ود خ. است ترین شرایط سرگرمی براي این کودکان مهیا نبوده زیادي روشن نشود، ضمن اینکه کوچک

اي هم که  درصد از این کودکان خانواده دارند، در نامه 85گویند بیشتر از  دهند می آنها هم که آمار می
ست کودکان ایم خانواده رکن اساسی م به این نکته اشاره کردیم و گفتیشتهفته پیش براي وزارت کار نو
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شان را  آوري آنها حق زندگی با خانواده درصد از آنها خانواده دارند پس با جمع 85گویید  و خودتان هم می
  . کنید از آنها سلب می

-سمن(دوم  ها جزو دستهبندي سمنه در دستهتوان گفت خانم دکتر قاسم زاده کدر تحلیل متن فوق می
را کانون اصلی نزاع  »آوري کودکان کارجمع« تن عملاش در مگیرد در سخنرانیقرار می) هاي مدرن

اگر به . دهدقرار می) جا بهزیستی و دیگر نهادهاي رسمی استکه در این(ن گفتمان سمن و خیریه میا
و  »متکدیان«هاي در کنار واژه »کودکان کار« کنیم که واژهقت کنیم مشاهده میخط اول این متن د

خیریه  توسط نماینده البته این گفتمان قبالً. بندي شده استمفصل ارزيهم زنجیرهدر  »معتادان«
خبري تنها به نقل قول و  بندي شده و گوینده در یک جملهلمفص) بهزیستی و دیگر نهادهاي رسمی(

آوري یابی عمل جمعگونه که خود گوینده محور اصلی گفتارش را عارضههمان. پردازدتکرار آن می
متنیت عناصري از گفتمان کارگیري نوعی میانکند اما در خط دوم با بهمیکودکان کار عنوان 

 در واقع استفاده از گفتمان متکدیان و معتادان حلقه. گنجاندرا در متن خود می »معتادان«یا  »متکدیان«
 گوینده همچنین در خط چهارم).  77:1995، فرکالف(آیدمتنی به شمار میمیان رابطی در این زنجیره

آوري براي انسان به کار  دانم از چه زمانی باب شد واژه جمع نمی از طرفی«: گویدپاراگراف اول می
  »برود؟

قرار داده » آوري کودکان کارجمع«اشاره شد، گوینده کانون اصلی نزاع را عمل  همانطور که به آن
زبان ما  که در دستور »آوريجمع« ه نقد مفهوم واژهگرایانه بفوق با رویکردي انسان وي در جمله. است

شود دوباره درگیر یک نزاع معنایی با نظام معنایی گفتمان رقیب کار گرفته میبراي حیوانات و اشیاء به
واژه براي انسان  کاربردن وجه پرسشی، تاکید خود را در نامناسب بودن استفاده از این شود و با بهمی

ی اجراي عنوان متول راف اول نیز با ذکر نام سازمان بهزیستی بهوي در خط سوم از پاراگ. دهدنشان می
نداشتن « ،»عدم رسیدگی« ،»قرنطینه« ،»غربالگري« هایی چونارزي، دالهم این طرح از طریق زنجیره

زند و متن را داراي انسجام معنایی اي هژمونیک میرا در کنار هم قرار داده، دست به مداخله »سرگرمی
اساس بودن طرح ناموفق اجرا شده توسط کند تا جایی که شنونده یا خواننده به تکراري و بیاي میویژه

در . پردازدرانی رقیب میسازي خود و حاشیهواقع گوینده با این روش به برجسته بهزیستی پی ببرد و در
-  ین عمل را بهمنفی ا نتیجه آوري کودکان کارواقع گوینده با نقد نهادهاي حامی خیریه در عمل جمع

که هر مخاطبی پس از خواندن متن این سخنرانی عامل جایی است تا سوي گفتمان رقیب نشانه گرفته
در  »جریان قدرت«در واقع گوینده با این روش به تولید . دهدآوري کودکان کار را مقصر جلوه میجمع

. چند مقطعی اما در گفتمان سمن پدیدار شده است و این اقتدارگرایی هر پردازدمیگفتمان سمن 
، »ها دوندگی کردیم سالما  «، خط چهارم »خواهند پیش ببرند این روشی که می«همچنین، در خط سوم 

دانیم قرار است چه اتفاقی براي این کودکان  نمیما  «، خط هفتم »شنیدیمما  اخباري که«خط پنجم  
سامان  »هاآن«و قطب منفی  "ما«بر قطب مثبت »دهند که آمار می خود آنها هم« و خط دوازدهم  »بیفتد

آوري و در مراکز ، کودکان کار از جایگاه انسانی برخوردارند و نباید جمع»ما«از نظر قطب . یافته است
هایشان اند نباید از خانوادهدلیل بدسرپرستی سلب حضانت نشده که بهتا زمانی. قرنطینه نگهداري شوند
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چرا کودکانی که تنها باید به  یابی شود که اصالًجاي اینکه علت به» آنها« اما از نظر قطب. دجدا شون
آوري، قصد دارند تنها با اجراي طرح کشوري جمع اند؟ند براي کار به خیابان آمدهتحصیل و بازي بپرداز

ها و آندر متن بین ما  نتیجه، این قطبیتی که در. به پاك کردن فضاي شهري از این حقیقت تلخ بپردازند
و  »خود«دادن مرزهاي ایدئولوژیکی بین ست که با نشانا هاسازي گفتمان سمنوجود دارد حاصل غیریت

به  »گرایانهانسان«و  »ايبرخورد ریشه«سازي بدین ترتیب گفتمان سمن با برجسته. است »دیگر«
  .پردازدمی »انگاريءشی« و »برخورد سطحی«رانی حاشیه

  
  نتیجه گیري - 5

به عنوان ( »سمن«تحقیق حاضر در مقایسه تحلیل گفتمان انتقادي و منازعات معنایی میان گفتمان 
دست یافت که قدرت به مثابه به این نتیجه ) گروه دوم( »مؤسسات خیریه«و ) این تحقیق گروه اولِ
خود قرار  تحت سلطهی، مطبوعات و رسانه را معنایی از طریق سازوکارهاي زبان-هاي اجتمايمشخصه

التی هستند که در جامعه اتفاق دهد گذشته از اینکه رسانه و مطبوعات خود شدیداً تحت تاثیر تحومی
ها آنبه و  بخشدعاتی و رسانه انسجام میهایی به ظاهر زبانی که به متون مطبوبنابراین، ساخت. افتدمی

را تحت  نظام معنایی حاکم بر کل جامعهتواند میهاي زبانی است که قدرت پنهان درقالب دهد،میمعنا ر
وجود  تنهایی تحوالت و تغییرات اجتماعی را به آورد؛ این بدان معنی است که مطبوعات بهسلطه خود در

این قدرت پنهان است که بر ذهن موضوعات مورد نظر نویسندگانی . دکنآورد بلکه آن را تقویت مینمی
  گذارد، و به رفتار و گفتار آنها در مطبوعات شکل میکنند تاثیر لیت میکه در نهادهاي مطبوعاتی فعا

 .استمثال مطبوعات وابسته به حامیان خیریه ابزاري براي نمایش قدرت پنهان در این گفتمان . دهدمی
  . ندککند بازنمایی میها تولید میچیزي را که قدرت گفتمان براي آن بدین ترتیب مطبوعات و رسانه آن

براي  چه استفاده از تحلیل انتقادي گفتمان فرکالف داراي ابزارهاي تحلیل زبانی بسیار کارآمدياگر
گفتمان  هاي کالن اجتماعی در مقایسه با نظریهبراي تحلیل کارآیی الزماست، هاي دقیق زبانی تحلیل

واالت پژوهش ئاسخ سهمین دلیل در این تحقیق تالش شد براي دستیابی به پ الکال و موف را ندارد، به
 موف با ابزارهاي تحلیل فرکالف،رانی الکال و سازي و حاشیهحاضر، با تلفیق مفهوم وسیع برجسته

هاي درت و ایدئولوژي پنهان در گفتمانآیا ق شود کهو بررسی  صورت گیردهاي کالن اجتماعی تحلیل
. یابنددر مطبوعات و رسانه جریان می رانیسازي و حاشیهبرده، از طریق فرآیندهاي برجستهدو گروه نام

طبق نظریه الکال و موف قدرت با استفاده از تبلیغات در متون مطبوعاتی و رسانه، تحت تاثیر تحوالت 
و  سسات خیریهدر برخی از مقاطع زمانی در دست مواجتماعی در تمام سطوح جامعه، -تاریخی و سیاسی

  .ها همیشه در جریان استمنحامیانشان و در برخی مقاطع دیگر در دست س
هاي واژگانی و سازوکارهاي سازي، گزینشتحقیق حاضر به کمک فرآیندهاي اسمدر عالوه، ه ب

ها یا اسم که نویسنده یا گوینده در طول متن از این نتیجه حاصل شد، )به تبعیت از فرکالف(بینامتنیت 
افکار،  دهنده نماید که نشاندیگري را طرد می هايواژهها و کند و در مقابل اسمهایی استفاده میواژه

هایی که ها یا اسمبه عبارت دیگر، ممکن است واژه. هاي خاص آن فرد یا رسانه استو نگرشباورها 
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کار روند اما با  واحد به اند براي نامیدن یک پدیدهکرده هریک از دو گفتمان سمن و خیریه از آن استفاده
ها و ها و واژهمعنایی آن اسم شده، درخواهیم یافت که بارکارگرفتهتلف متون بههاي مخرجوع به نمونه

هالیدي، (همچنین، براساس نظام گذرایی. گذارند بسیار متفاوت استتاثیراتی که بر روي مخاطب می
ق طریسازي که یکی از ابزارهاي فرانقش اندیشگانی است، استفاده شد تا از ایناز ابزار مجهول، )1971

) گرپذیرش(توجه خواننده از روي نقش معنایی عامل یا کنشگر برداشته و بر روي نقش معنایی هدف 
-  این ابزار که به نفع عامل یا کنشگر و به— که در پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد. شودمتمرکز 

دیگري به نفع هاي نفع گفتمان خیریه و در بخش هایی بهدر بخش —کار گرفته شدندضرر پذیرنده به
ابزار مبتداسازي نیز که متعلق به فرانقش متنی زبان است نقشی مشابه . گفتمان سمن بوده است

-هاي فکري نویسنده  یا گوینده را نشان میکارگیري ابزار فوق بازتاب دیدگاه به سازي داشت ومجهول
  . داد
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