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 در دیجد فرضبا دو ، ریاخ یدر دهه ها یمل یها تیو هو سمیونالیناس رشد

برساخت  یمل یها تی( هو1است: ) ی همراه شدهعلوم اجتماعجامع گستره 

 یها ی( فن آور2و ) می باشند «2جوامع خیالی»های گفتمانی حاصل از 

بازی می  تیهو های در ساخت و انتشار گفتمان ینقش مهم مدرن یارتباط

 (.McLuhan ،1964؛ Billig ،1995؛ Anderson ،2006) کنند.

به  تیهو یریگ در نظر داشتن شکلبا (، CDA) یگفتمان انتقاد لیتحل

در  زبان کیدئولوژیعملکرد توابع ا حیهدف توض و ،یفتمانگ ندیفرا کیعنوان 

در  یموثر یکردروو ابزار  جعل،و  یسلطه، نابرابر ،یاجتماع کاربرد قدرتسوء 

؛ van Dijk، 2002) ی می باشد.دئولوژیزبان، قدرت و ا نیرابطه ب یبررس

Fairclough ،1995 ؛Wodak ،de Cillia ،Reisigl ،& 

Liebhart ،1999.)  

 تاثیر و قدرت کارهای معدودی با تمرکز بر موضوع یردمطالعات کُحوزه در 

صورت  هاکرد یمل تیدر ساخت و انتشار هو مدرن یارتباط یها یفن آور

 نیز فاقدآثار  نیحال، ا نیبا ا (2002؛ رومانو، 1991)حسن پور،  گرفته است.

که  ی، شکافهویت می باشند یکرد در مورد گفتمان مشخصی یتجرب مبنای

 پر شود. یجمع یرسانه ها یزبان شناخت یتوسط مطالعات گفتارمی تواند 

 یاست که با بررس یکتاب نیاول «دیجد یگفتمان و رسانه ها ،یکرد تیهو»

 حوزهمدرن در  یارتباط یها یگفتمان و فن آور ،یمل تیهو انیرابطه م

 دگاهیده ارائکتاب، فراتر از  نی. ابه پرکردن این شکاف پرداخته است ،یکرد

                                                           
2 . imagined communities 
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 یداده ها خلالرا از  یکرد تیهو یساخت گفتمان ؛گفتماندر باب  ینظر یها

با  ، کهیکرد ینترنتیا یها تی( و وب ساKTVکردستان ) ونیزیتلو یتجرب

ی با کاربست الاسلام خیکند. شی م لیشده، تحل یآورگرد سندهیتوسط نو دقت

دهد  یانجام می کرد یرسانه ها دقیقی از یمتن لیتحل تحلیل گفتمان انتقادی

و  یو سمع یزبانشناسنشانگان  نیو همچن مانیگفت یراهکارهاراهبردها و تا 

 قِیدقمتنی  لیرا نشان دهد. تحل یردکُ تیمورد استفاده در گفتمان هو یبصر

 یها یدهد که در فناور ینشان م یکرد یا رسانهمنابع از  برگرفتهعبارات 

به  سندهیکند. نو یم لها عم تیهو ر ساختدزبان چگونه نوین  یرسانه ا

 یبر روش ها یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع بستر ریتأث یچگونگ حیمنظور توض

 یها سیماتر لیرا با تحل یمتن یها لیتحلمتون، و مصرف  عیتوز د،یتول

 (.11)ص  .کند یم لیتکم یاسیو س یفرهنگ_یاجتماع

 میتقس بخشدو  تواند به یبه نوبه خود م فصل است که 9کتاب شامل  نیا

و روش  یملاحظات نظر یحاو ،4-1 های فصل؛ شامل شود. بخش اول

مفاهیم و ی و پایه، دیکل مفروضات، : تحلیل گفتمان انتقادیاز جمله ،یشناخت

 درونی میانارتباط  نیهمچنمی باشد،  سمیونالیو ناس تیمربوط به هواساسی 

خواننده را با  ن،یوه بر ا. علاتشریح می کندو رسانه ها را  یمل تیگفتمان، هو

د. ی سازمآشنا  یکرد تیهو از هم گسیخته سرشتو  هاردکُ یخیتار نهیشیپ

رسانه  شکست لیدلا قابل تامل دربارهجالب و  یبحثم ینبخش همچن نیا

ساختن بر از( یکابل ونیزیو تلو ویمطبوعات، راد :)به عنوان مثال یسنت یها

 یارتباط یها یتکنولوژ تیوفقو م (imaginedخیالی ) یردجامعه کُ کی
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( در ساخت و انتشار گفتمان نترنتیو ا یماهواره ا یها ونیزیتلو :مدرن )مانند

 .ی آمده استمل یها تیهو

 اف فرکل یاز چارچوب سه بعد یبیروش متداول را با ترک کی یالاسلام خیش

(Fairclough1995) ی )بسط یافته توسط گفتمانـ  یخیتار کردیو رو

اقتباس کرده  (Wodak et al1999) (نیمدرسه ومان انتقادی تحلیل گفت

خود را  یتجرب یدهد تا داده ها یاجازه م سندگانیبه نو کلافیفر کردی. رواست

 یاجتماع عمل( سطوح 2)کاربست گفتمانی و ( 2) ،ی( متن1) به صورت

 کردیاز رو 2نسخه اصلاح شده کهمین حال یدر  ،ی تحلیل کنندفرهنگ

را به  نویسنده، ییمعنا اضمونی یم حوزه کلانن در قالب گفتما یخیتار

، .Wodak et al)مجهز می کند.  ضمونیم یمحتوا لیتحل یبرا یچارچوب

1999 ،p. 30) 

بدنه اصلی کتاب را، تا آنجا که به تحلیل ، 9-1 های فصلدوم؛ شامل بخش 

 یها کاربستبه  1فصل داده های تجربی مربوط است، تشکیل می دهد. 

، انتشار و دیتول یندهایفرآ ژهی، به و(KTV) ی تلویزیون کردستانانگفتم

حول  ،گفتمان یها کاربستدرباره  قیتحق نی. امتن اختصاص دارد مصرف

ارتقاء  ( بهKTV) تلویزیون کردستان سازی برنامه این محور است که آیا

                                                           
. عناصر آن عبارتند از: ساخت گفتمانی یک تاریخ مشترک، ساخت گفتمانی اکنون و آینده ای 2

مشترک، ساخت گفتمانی زبان مشترک، ساخت گفتمانی نشانه های ملی مشترک، و ساخت گفتمانی 
 و میهن مشترک. یک قلمرو

در حالی که در بررسی وداک و همکاران، زبان مولفه یی جزئی از منظومه فرهنگی هویت اتریشی 
محسوب می شود، در مورد کُردها عنصر هویتی عمده یی است که سزاوار است مطابق عمل مولف، 

 ذیل یک بخش مجزا بررسی شود.
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)کردستان عراق(  یمحل تیهو ای( و ی)مل یپان کرد سطح و میزان هویت

 سندهیکانال، نو یگفتمان یها کاربست ارزیابی. پس از منجر شده است )ملی(

ویژگی  لیو تحل هیدر تجز یگفتمان یها کاربست نیا یزبان شناخت فهمبه 

 ،یو دستور یواژگان یها نهیگز :به عنوان مثال -پردازد  یخود م یمتن های

بر  با تمرکز لی. تحلیریو تصو یصوت یو نشانه ها یاستعار یدستگاه ها

چگونه در راستای منافع سیاسی کانال  نیدهد که ا ینشان م تیمالک اصل

آشکار نمودن کردستانی  از (KDPمالک خود، حزب دموکرات کردستان  )

، (KDPحزب دموکرات کردستان  ) بزرگتر در گفتمان خود، ممانعت می کند.

 یدولت کرد کی جادیبه دنبال ا»است که  یاسیحزب س نیتر یمسلما قو

درون  کردستان عراق در یبرا اقلیمیخودمختاری  بدنبالبلکه  ست،یزرگتر نب

خود از  لیدر تحل مولف ال،(. به عنوان مث6)ص « است عراق فدرال مرزهای

و ( KTV) تلویزیون کردستان جوی )وضعیت آب و هوا( های گزارش

 ازکه به طور مرتب  ،وطن پرستانه یقیموس ی با مضمونپیکل ویدیو نیهمچن

 با تفسیر متن و جلوه هایشود،  یپخش م( KTV) لویزیون کردستانت

در دهد که  یرا نشان م یفیظر یفرد روش هاه منحصر ب یا هگونبه  ،یبصر

 یم دیرا بازتولبزرگتر مفهوم کردستان ( KTV) خلال آن تلویزیون کردستان

 کند.

 بهی، به ترتیب، با استفاده از چارچوب روش شناختی مشابه 1و  7 یفصل ها

اند.  یافتهاختصاص  یردکُ نترنتیا یفضای متن لیو تحل یگفتمان کاربست

 یها، اتاق ها تیوب سا :مانند یردکُ ینترنتیا یفضاها یبر رو 7فصل 

مفهوم توانمند  نجا،یدر ا سندهیبوک متمرکز شده است. نوسیو ف وبیوتی، گفتگو
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که از  یا هیحاش یگروه ها نیگزیجا یصدا یرا برا نترنتیا قیاز طر یساز

 در حالی کهکند.  یقدرت و رسانه حذف شده اند، برجسته م مراکز به یدسترس

و  تالیجید محرومیت دسترسی به فضایکه  شدهنشان خاطرموضوع  نیا

مانع از  اعمال می شود، یمنطقه ا یکه توسط دولت ها یاسیسانسور س

رز به ط یالاسلام خیش دسترسی آسان کُردها به اینترنت شده است،

مرز کند تا  یمچگونه تلاش  یردکُ نترنتیدهد که ا ینشان م یکننده امتقاعد

آشکاری میان هویت ملی پان کُردی در برابر گفتمان بیشتر اقلیمی ـ با وجود 

 ( بوجود بیاورد.KTV) ظرافت های پان کُردی ـ تلویزیون کردستان

 یها تیوب سا ی( محتوایبصرـ  یو سمع ی)کلام یمتن لیفصل هشتم، تحل

رویه های نامگذاری،  :مانند ،یگفتار یها یمختلف را با تمرکز بر استراتژ

که  اصلی پژوهشاز سوالات  یکی. را در بر می گیرد اشارات و فراواژگانی شدن

بیشتر ابزاری  نیمنابع آنلا آیا است که نیا پاسخ داده می شود، فصل نیدر ا

اند یا عاملی در راستای تجزیه و از ها بوده ردکُ  یمل تیوحدت هوتکوین  جهت

 نترنتیگفتمان ا ،سندهینوبراساس مشاهدات  برای نمونه:. هم گسیختگی آن

 یک تیتقو در راستای ،یو زبان یفرقه ا ،یفراتر از اختلافات منطقه ا ی،ردکُ

سهوا تمایزات میان کردها را ، اما است یردبه وضوح پان کُ ی،جمعتعلق حس 

  مسجل می کند؛ تمایزاتی که حتی اساسی به نظر می رسند. نیز برای خود آنها

گویش کرمانجی  ی؛عنی ی،زبان کرد استانداردی دو تیبه عنوان مثال، او ماه

ی را عرباصلاح شده  یالفبا مبتنی بر گویش سورانیو  نیلات یالفبا مبتنی بر

 نترنتیادر  هااستفاده از آن ایکه آ این مساله را طرح می کندو  -نشان می دهد

 .می شودردها کُ انیدر م شتریب جدایی و ازهم گسیختگیباعث 
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 یبه عنوان سطح محور ی،فرهنگی ـ اجتماع یهارویه  کتاب به ییفصل نها

 افتهیاختصاص تحلیل گفتمان انتقادی سه بعدی چارچوب  یبرا ییگسترده

 یمتنو سطوح  یگفتمانکاربست خود را در  یها افتهی نجا،یدر ا سندهیاست. نو

که  ،دهد یقرار م یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع طیتر از شرا عیوس یدر چارچوب

علل، اهداف، ارزش ها  یبه بررس سندهیشده اند. نو ریو تفس دیتول وندر آن مت

 پس که ممکن است در یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یاحتمال یها زهیانگ ای

این گفتمان  احتمالیپیامدهای و نیز  قرار گیرند خاص یتیگفتمان هو کی

 های هویتی برای کُردها در رسانه ها می پردازد. 

بلکه سه  ست،یجداگانه ن لیشامل سه سطح تحل اففرکل الگوی که از آنجا

 (،Fairclough ،1995)را در بر می گیرد  یارتباط دادیرو کیجنبه مکمل 

کلان  لیتحل نیب ژهی، به وفرکلافی لیسطوح تحل نیب یروشن زیتما تعیین خط

 ،با این وجود. ی خُرد دشوار بنظر می رسدنمت لیگفتمان و تحلکاربست های 

و ایجاد تمایز  خود یداده ها ی تمیزچارچوب برا نیا در کاربست اسلامیال خیش

 کردیرو طرحجاست که نیاموفق عمل کرده است.  روشن میان سطوح دوگانه،

به  نظام مندبه صورت  با موفقیت، کمک کرده تا سندهیگفتمان به نو یخیتار

از  یروشن لیتحل ی با ارائهانتخاب یکردرو نیخود بپردازد. ا لیسطوح تحل

. با توجه به تمثمرثمر اس اریبس اثبات کرد، یردکُ تیهو یساخت گفتمانبر

از  های بیشتری نمونهبهتر بود مطالعه،  نیدر ا ی دقیقمتن لیحلت یاتینقش ح

از  ی دقیقیمتن لیتحل سندهیدر آن نوکه  1در فصل  ژهیبه و ،لیتحل نیا

 یاز غنا یزیچ یجزئ نقص نی، اهرچند ارائه کرده، ذکر شود. یردکُ نترنتیا

 .نمی کاهد لیتحلی متن
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 میان دهیچیپ روابطدر درک ما از  یکتاب سهم مهم نیبه طور خلاصه، ا

 نیاسهم ، تر . به طور مشخصدارد یرسانه ا یها یگفتمان، قدرت و تکنولوژ

کاربست پذیری تحلیل با نشان دادن که  یه است: در حالسویلعه دومطا

بدون دولت در حوزه تحلیل ملت  کی یتیگفتمان هو برای گفتمان انتقادی

ی مطالعات کرد نهیدر زم یارزشمندهمچنین دیدگاه  ،گفتمان یاری می رساند

و  به بازنمایی نقاط اشتراک یقابل توجه فراهم نموده است، چنان که به طرز

که زبان  ییها وهیو ش ت،یمدرن، زبان و هو یارتباط یها یفن آور نیب ابطور

 .پرداخته است ،عمل می کنند یردکُ یمل تیو گفتمان در ساخت هو
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