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Những năm 60 và 70 của thế kỉ XX đã chứng kiến cấu trúc luận đang dần nhường bước cho đường hướng 

nghiên cứu mới là chức năng luận với các đại diện chủ yếu như phân tích diễn ngôn, dụng học, ngữ nghĩa học 

nhận thức, ngôn ngữ học xã hội, ngữ pháp chức năng và nhất là phân tích diễn ngôn phê phán (CDA) - đối 

tượng chính của chuyên khảo này. CDA đã đặt mình vào vị trí của khoa học phê phán, mặc dù lí luận phê phán 

không phải là cái gì mới trong nhận thức luận của con người. CDA đặt mối quan tâm chủ yếu đến quan hệ 

quyền lực, quan hệ xã hội, và sự tác động của thực tại xã hội đến ngôn ngữ. Như vậy, CDA thực sự giải quyết 

mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội.  

CDA mà công trình này theo đuổi khác với lí thuyết phê phán ở chỗ nó được đặt trên căn cứ ngôn ngữ học. 

Chuyên luận gồm có năm chương. Chương một giới thiệu tổng quan về CDA. Chương hai trình bày một số cơ 

sở lí luận cơ bản của CDA. Nội dung của chương ba là trình bày một số đường hướng phân tích CDA chính. 

Chương bốn được thiết kế nhằm cung cấp một khung cảnh xã hội trong thiên niên kỉ mới, và tập trung vào việc 

lí giải hai hiện tượng được nhiều người quan tâm là toàn cầu hóa và cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa khủng 

bố, cũng như tác động của diễn ngôn đối với thay đổi xã hội. Chương bốn còn thể hiện một thử nghiệm nghiên 

cứu về tác động và hiệu quả của diễn ngôn với thay đổi xã hội. Chương năm kết luận trình bày một số suy nghĩ 

chủ quan của chúng tôi về CDA.  
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The 1960s and 1970s of the 20
th
 century witnessed the emergence of functional approaches in the study of 

language. Among them, occupying a very prominent place is critical discourse analysis (CDA). Viewing 

discourse as social practice, and part of critical theory, CDA aims to uncover power relations, ideologies 

embedded therein. The approach this monograph advocates is linguistically grounded. This study is made up 

of five chapters with chapter one given to an overview of what CDA is and what it does with a historical touch. 

The next chapters provides an account of some of the fundamental linguistic grounds upon which CDA is 

based. Chapter three concentrates on some main approaches and theories in CDA, hoping to lay the 

groundwork for doing CDA. The following chapter conducts a CDA based on a narrative of the social context, 

with special emphasis on two global phenomena such as Globalization and the War on Terror. This analysis 

presents an attempt to uncover the impact of discourse on social change. My thoughts on CDA as both an 

approach and theory are given in the last chapter. 
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