
 ١

  یبسمه تعال

  

  گفتمان است ویس 

  قتید صادق حقیس

  زاده ینیحس ید محمد علیس

 

- یزبان یه ھایھمچون نظر یدیجد یتوسط رقبا ١ییم اثبات گرایه، پارادااز اواسط قرن گذشت

ھاى اخیر نظريه  در سالده شد. یبه چالش کش ییو پساساختار گرا یه انتقادیک، نظری، ھرمنوتیگفتمان

د وسیعى يافته است. شايد کاربر ،یاسی، باالخص علوم سھاى مختلف علوم انسانى گفتمان در حوزه

  جستجو كرد.  یتپوزيتیويس  یه ھاینظر یکارآمددر نارا بتوان  ترين دلیل رشد اين نظريه ھمم

- ھا و خصوصیاتي است كه اين روش را از ديگر روشاز نظر روش شناسي داراي ويژگي ٢تحلیل گفتماني
گسست   ٣،یگفتمان یھا هنظري از  یاریبس كند. به طور مثال درھاي علوم اجتماعي متمايز مي

ي (ھمانند فلسفه ھگل) تداوم و ھاي تاريخفرض نظريهدر حالي كه پیش ،شودمفروض تلقي ميگفتمانھا 

ھاي تحلیل گفتمان عبارتند از: نفي موضوع اصول و ويژگين یمھم تر .شه ھاستیعدم گسست اند
مثل توسعه و ترقي، نفي سوژه مختار، نفي وحدت و  ٤ھاي كالناستعاليي در انديشه، نفي روايت

، كشیده شدن ھاحدت خرد، تعیین كنندگي گفتمانقطعیت، تأكید بر خصلت تاريخي عقل و معرفت، عدم و
ھا و ايجاد ھويت با عدالت و حقیقت، وحدت ظاھري پديده بودن عقل، یزبان بر واقعیت، زباني و نسب پرده

ھاي مختلف اجتماعي، تاريخي و گفتماني ديدن ھاي اخالقي، تكثر در حوزهازي، نفي قطعیتغیريت س

قات یدر تحق ینیشید بر وجود مفروضات پیتاک ،یت اجتماعیناب جھان و واقع ییعدم امکان بازنماھا، پديده
دن ید یانگفتمعلوم، نفي ارزش ھاي جھانشمول،  یطرف یبر ب یان مبنیاثبات گرا یادعا ینفو  یعلم

زماني و مكاني بودن ھر گفتمان و تاريخ مندي آن، رابطه دوسويه  اد و ذات ثابت، یبن یفو نده ھا یھمه پد

اثر كردن  ی،  بت موقت در ھر گفتمانیو تثب یاننسبیت مع ھا،كاربست ايدئولوژيك گفتمان متن و زمینه،
نسبت به قواعد گفتماني، بي بنیادي  تاريخ عقايد، نفي سوژه خود مختار و علت غائي، تابعیت معرفت

نفي اوصاف ذاتي بشر به شیوه   ھاي متمايز،ابطه دال و مدلول، تشكیل ھويتبودن ر یاریاختمتافیزيك، 
، نفي نظريه بازتاب در نفي حقیقت محوري، شکل گرفتن گفتمان در روابط قدرت عقل گرايي دكارتي،

  .دستیابي به حقیقت یدر انديشه، انكار ادعاھاي به ظاھر بنیادي معرفت شناسي، نفي تمايز

ھا به عنوان روش به شكلي كه استفاده از ھر يك از آن ‘ھاي گوناگوني استتحلیل گفتماني داراي نحله 
 یه ھایبرگرفته از نظرگفتمان  یھا نظريه متمايز به ھمراه خواھد داشت. نسبتًا علوم اجتماعي نتايجي 

در  فوكو افت. یوند یپاسي معرفت شن در ديرينه شناسي فوكو با است. سپس یسوسور در زبانشناس
استفاده  و موف ضمن الكال وند گقتمانھا و قدرت برامد.یرابطه قدرت / دانش و پ یبه جستجو یتبارشناس

دا و با نقد سنت یدر ییسوسور و پساساختارگرا یات زبانشناسیقدرت و نظر ییاز مفھوم فوکو

نزد اين دو در گفتمان ه یب نظرین ترتیبسط دادند. بد یاسیدر حوزه علوم سه را ین نظریا یستیمارکس
رابطه  یبررسبا تحلیل زبانشناسانه متون و  زین فركالفنورمن  خورد. وندیاست و اجتماع پیبا س انديشمند

  و قدرت توانست گرايشي بینابیني در نظريه ھاي گفتمان ايجاد كند.  تیآن ھا با واقع

                                                        
 دیدانشگاه مف یأت علمیو عضو ھ ی، محقق حوزویاسیوم سار رشتھ علیاستاد 
 دیدانشگاه مف یأت علمیو عضو ھ یمحقق حوزو  
 
 

positivism ١  
discursive analysis 
 discourse theory 
. Meta narratives٤  



 ٢

ن یا یدیم کلین مفاھییه گفتمان ، تبین نظرییشد: تبخواھد دنبال  یند ھدف اساسن مقاله چیدر ا

الکال و  یکال دموکراسیه رادیه گفتمان به نظریگر، نقب زدن از نظریکدیم با ین مفاھیافتن ارتباط ایه، ینظر

ي كه در يھاترين نحلهمھم. یاسیاش بر مسائل س یت روشیثیه با حین نظریق ایموف ، و  باالخره تطب

 گفتمان تحلیل ،عبارتند از: نظريه گفتمان در زبان شناسي ،اين جا از آنھا سخن به میان خواھد آمد

  و موف. نظريه گفتمان الكالبه شكل ويژه  و ،فوكودا و یدرنظريه گفتمان  ،نورمن فركالفانتقادي 

  

  یه گفتمان در زبان شناسینظر -الف

ھا را در ايجاد نظريه گفتمان  اولین قدم ،رھاى زبانىشناس سوئیسى با طرح ساختا سوسور زبان

برداشت. ھرچند مدتھا طول كشید تا نظريه ساختارگرايى زبانى وى براى فھم و توضیح فرايندھاى 

 گرفت.  اجتماعى به كار آيد.  سوسور زبان را يك نظام از اصطالحات مرتبط بدون ارجاع به زمان در نظر مى

خواھد با ديگران ارتباط  ھا شامل قواعد ضرورى است كه سخنور اگر مى ه نظام نشانهه مثابب  ١ نزبا

جا ساخت ثابت زبان مد نظرسوسور است که به عنوان  نیدر ا .معنادارى پیدا كند بايد به آن وفادار بماند

عنا با شود. زبان به اين م یدھند در نظر گرفته م یمعنا م یگریک به دیاز نشانه ھا که ھر یشبکه ا

با  سوسور ).٢١،١٣٧٨،است(سوسور یاجتماع یزبان امرو گفتار عمل فردى  شود.متفاوت مى ٢گفتار

  .)١٨ ، ٢٠٠٠ ،كند. (ھوارث ى متمايز مىتمايز زبان و سخن  امر اجتماعى را از امر فرد

به ھم مرتبط ھا دال و مدلول را  ھا ھستند. نشانه عنصر اصلى زبان نشانه دگاه سوسور،یاز د

عبارت  ھا و مدلول وجود ندارد. به كنند. ھیچ ارتباط ضرورى و طبیعى حتى وضعى نیز بین نشانه مى

ھا خصلتى خودسرانه و اتفاقى دارند و رابطه دال و مدلول تنھا در درون يك نظام معنائى   ديگر نشانه

ت ھر نشانه يا دال در زبان شود و نه براساس واقعیت بیرونى يا قواعد منطقى. ھوي خاص برقرار مى

ھا  گردد. بنابراين نشانه ھاى ديگر تثبیت مى نه با ارجاع به جھان اشیا در خارج بلكه در تمايز با نشانه

 ،(سوسوريابند ھا در درون يك نظام معنايى معنا مى ھويتى ارتباطى دارند و در تمايزات با ديگر نشانه

بان ز یوشود.  درك مى مانند آن مايز با مادر، برادر، خواھر ومفھوم پدر در ت به طور مثال،. )٩٨ ،ھمان

كند كه ھر نشانه، ھويت و ارزش خود را در ارتباط با ديگرى و در  را به بازى شطرنج تشبیه مى

  كند.  چارچوب يك نظام قواعد كسب مى

جھان  بر لزوم فھم ساختارھاى كالن حاكم برسوسور  یزبانساختارگرايى با استفاده از نظريه 

در  كرد.  ھاى اجتماعى در چارچوب آن ساختارھا تأكید مى اجتماعى و تحلیل حوادث و پديده

كننده و خود محدودكننده داشتند و تحول از درون آنھا  ساختارگرايى ساختارھا ماھیتى خود تنظیم

لوم تراوس با استناد به نظريات سوسور تحلیل ساختارى وى را به حوزه عرفت. لوى اسگ نشأت مى

اى تأكید  شناسانه وى بر ساختارھاى عمیق و ناآگاھانه اجتماعى تسرى داد. در نظريات مردم

ھاى  ھا و نظام گیرند و در زبان، اسطوره ھاى مختلف را در بر مى شد كه اعمال و كنش مى

 .)٢٤  ھمان،كنند ( رسوم نمود پیدا مىبندى و تمايزگذارى مثل توتمیسم، نوع لباس و آداب و  طبقه

كرد كه اعمال اجتماعى در درون آنھا شكل  ھا و ساختارھاى معینى تأكید مى وى بر نشانه

ھا را به  ست را مجذوب خود کرد وآنیاز متفکران مارکس ین بخشیھمچن ییساختارگراگرفتند.  مى

ه یرظن نیمھمتر یست فرانسویلتوسر متفکر مارکسآخت. یتحلیل ساختارھاى كالن اجتماعى برانگ

سوژه را  یر گذاشته است. ویگفتمان به خصوص در فھم از سوژه تاث یه ھایاست که بر نظر یپرداز

عمل قائل نبود. به نظر او  ین استقالل و آزادآ ید و براید یک میدئولوژیا  یمقھور ساختارھا
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ت از فرد ین موقعیاز ا یناش یواعمال خاص ١دھد یخاص  قرار م یھا تی، فرد را در موقعیدئولوژیا

  رود. یانتظار م

    

  فركالف گفتمان نظريه  -ب

نظريه گفتمان پس از حدود دو دھه از زبان شناسي به تحلیل ھاي انتقادي در حوزه مسائل  

شناسي و به نظر فركالف نظريه ھاي غیر انتقادي در زبان سیاسي و فرھنگي كشیده شد. ‘اجتماعي

ھاي شكل گیري اجتماعي اعمال گفتماني توجه نداشته و  هن شیوبه تبیی مطالعات پديده ھاي زباني،

وصیفي ساختار و كاركرد اعمال گفتماني بسنده مي كنند. اما تحلیل انتقادي در بررسي تبه بررسي  صرفًا

 ،روابط بین زبان و قدرت فرآيند ھاي ايدئولوژيك در گفتمان،پديده ھاي زباني و اعمال گفتماني به 

عي باز تولید اجتما و پیش فرض ھاي داراي بار ايدئولوژيك در گفتمان ،و نابرابري و قدرت سلطه ،ايدئولوژي

ھدف و ‘ توجه كرده و عناصر زباني و غیر زباني را به ھمراه دانش زمینه اي كنش گرانايدئولوژي زور 

  موضوع مطالعه خود قرار مي دھد. 

ي ايدئولوژيك دارند در أيشده كه منشبیعي طرويكرد انتقادي مدعي است كه گزاره ھاي تلويحي 

و در تعیین جايگاه مردم به عنوان فاعالن اجتماعي نقش ايفا مي كنند. اين گزاره ‘ گفتمان يافت مي شوند

بلكه به طور مثال متضمن ‘ ھاي طبیعي شده نه تنھا شامل جنبه ھايي از معناي انديشگاني اند

سلطه ‘ . در يك نظم گفتمانيه شالوده اعمال تعاملي اندمفروضاتي در باره روابط اجتماعي نیز ھستند ك

گفتماني بر صورت بندي ھاي ديگر به طبیعي شدن معاني و اعمال آن صورت  –يك صورت بندي ايدئولوژيك 

  ).٢٠‘ ١٣٧٩‘ (فركالف بندي مي انجامد

كه شامل  ايدئولوژي ھا عمدتًا در نا گفته ھا (گزاره ھاي تلويحي) جاي دارند. ھنجار ھاي تعامل

گذشته از معناھا و صورت ھاي انديشگاني محتواي ‘ جنبه ھايي از معناھا و صورت ھاي فردي ھستند

متن ممكن است خصلت ايدئولوژيك ھم داشته باشند. نظريه پردازي در باب قدرت به عنوان پديده اي 

ي تواند مظ ايدئولوژيك گفتمان به لحا‘ گفتماني است. از نظر فركالف –است كه بخشي از آن ايدئولوژيك 

اعمال گفتماني مي توانند از جنبه ايدئولوژيك ‘ ايدئولوژي مفھوم مجموعه اي دارد ،خالق و سازنده باشد

و جنبه ھاي متعددي در متون وجود دارد كه مي توان آن ھا را ذاتًا ‘ مورد بھره برداري مجدد قرار گیرند

  ).٢٤-٢١ ،ايدئولوژيك در نظر گرفت (ھمان

لي كه سوسور در مفھومي كه از كاربرد زبان يا گفتار عرضه كرده به جنبه ھاي فردي و غیر در حا

بر اين نكته تأكید مي كند كه كاربرد زبان در “ گفتمان”فركالف با به كار بردن اصطالح ‘ اجتماعي آن نظر دارد

ه نحوي نظام مند گوناگوني روابط و فرآيند ھايي كه ب‘ ال به الي روابط و فرآيند اجتماعي محصور شده است

كه از جمله آن ھا مي توان به صورت ھاي زباني كه در متن ظاھر مي شوند اشاره ‘ زباني را رقم مي زنند

و در واقع به آن آغشته مي باشد. گفتمان به واسطه ساختار ھا ‘ كرد. زبان صورت مادي ايدئولوژي است

ا و باز تولید آن ھا نیز سھم دارد. فركالف گفتمان اما خود در شكل دھي مجدد ساختار ھ‘ شكل مي گیرد

توزيع و مصرف متن) و  ،عمل گفتماني (تولید ،را مجموعه به ھم تافته اي از سه عنصر عمل اجتماعي

تحلیل ھر يك از سه بعد و روابط آن ھا را طلب مي كند.  ،و بنابراين تحلیل يك گفتمان خاص ،متن مي داند

شیوه ھايي كه متون با ‘ ست كه پیوندي معنا دار میان ويژگي ھاي خاص متونفرض اصلي اين نظريه آن ا

تعامل و بافت اجتماعي ‘ . متنيكديگر پیوند مي يابند و تعبیر مي شوند و ماھیت عمل اجتماعي وجود دارد

ت و تبیین رابطه اي بین تعامل و باف ،تفسیر رابطه اي بین متن و تعامل ،و توصیف متن ،سه عنصر گفتمان

از جمله  –فركالف توصیف متن را با ده سوال  .مراحل يا سطوح اين نظريه محسوب مي شوند ،اجتماعي
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 ،تفسیر پي مي گیرد. –ارزش ھاي بیاني و چگونگي اتصال كلمات ،ساخت ھاي متني ،دستور ،واژگان

فعال مي محصول ارتباط ديالكتیك و متقابل سرنخ ھا يي ھستند كه عناصر دانش زمینه اي مفسر را 

توصیف گفتمان به عنوان بخشي از يك  ،و دانش زمینه اي مفسر محسوب مي شوند. ھدف تبیین‘ سازند

به شكلي كه گفتمان را به عنوان كنش اجتماعي توصیف مي كند و نشان مي  ،فرآيند اجتماعي است

دھد كه  نشان ميدھد كه چگونه ساختارھاي اجتماعي گفتمان را تعین مي بخشند. ھمچنین تبیین 

تأثیراتي كه منجر به حفظ يا تغییر آن ‘ گفتمان ھا چه تأثیرات بازتولیدي مي توانند بر آن ساختارھا بگذارند

    ).  ١٦٨-١٦٧و  ٩٨-٩٦‘ (ھمان  ساختارھا مي شود.

سه سطح فوق را به شكل  و مصاحبه ھا فركالف با تحلیل متوني ھمچون روزنامه ھا و مقاالت

از طريق تحلیل مصاحبه ھفدھم  و  نمونه پژوھي خود را گفتمان تاچريسم‘ عملیاتي نشان مي دھد

 و تبیین ،دھد مي به مفھوم سوژه در نظريه گفتمان بسط بیشتري. او انتخاب مي كند او ١٩٨٥دسامبر 

 ،كند كه ھرچند سوژه مجبور است به نحو گفتماني در جايگاه ھاي از پیش ساخته شده عمل كند مي

قادر به دگرگوني خالقانه قواعد گفتمان نیز ھست. او نشان مي دھد كه گفتمان تاچر از  ولي در عین حال

چرا كه بین خالقیت  ،حیث ايدئولوژيك حاوي ارتباطي مھار كننده میان وجه خالق و وجه تعین بخش است

یست فردي و تعین اجتماعي نوعي ارتباط وجود دارد. خالقیت فردي از ھر قید و بند اجتماعي آزاد ن

  ). ٢٩٧- ٢٥١ ،(ھمان

  

  دا و فوکویه گفتمان درینظر -ج

شالوده  ھاى نظريه سوسور و ساختارگرايى، پساساختارگرايى را مطرح كرد.ژاك دريدا با تأكید بر ضعف

 ادھایوبن نھادھا یجستجو ین مفھوم به معنایکند.ا یمطرح م دایاست که در یمفھوم نیمھمتر ١یشکن

تفکـر   یدا با شالوده شـکن یدر ).٤٤،١٣٧٩،مرانین است(ضآسنت وکشف عناصر سازنده  یارشکنوساخت

کند  یم ین منظر بررسیراازا یشه غربیزات دوگانه دراندیو تما یدوقطب یھا ، تقابلییادواستعالیخودبن

 صـرفاً  یھـا  نشیاز گـز  یمنظومـه ا  خ فلسفه غرب رایموجود درتار ینیشیپ و یب مقوالت ضرورین ترتیوبد

دھدکـه چگونـه    ینشـان مـ   یشـالوده شـکن   ).٢٧٢،١٣٨٢، مرانید(ضـ ینما یقلمـداد مـ   یاریواخت یامکان

 یگـر یت وتقابـل بـا د  یـ ریون غیمـد  را ت خـود یت وھویرند وموجودیب پذیسآازدرون  ییاستعال یھا گفتمان

  ھستند.

شمارد.  ردود مىتمايز سخن و نوشته را م ،دريدا ھمچون ساير تمايزات دوگانه در انديشه غربى 

نظر وى اين تمايزات يك درون و ذات و ماھیت برتر را در مقابل يك بیرون اخراج شده و طرد شده كه  به

ر یون غیخود را مد یت و معنایھومفاھیم  اگر دريدابه اعتقاد   .كنند عرضى و امكانى است شناسايى مى

وى براى توضیح روند تثبیت معنا از  ).٣٦ ، ٢٠٠٠‘ ھوارثشود( آنھا تلقى مى غیر، جزئى از ھويتھستند، 

به معناى تعويق  defer به معناى تمايز و differكند. اين واژه از دو كلمه  استفاده مى differance واژه

انداختن ساخته شده است و اشاره به اين نكته دارد كه تثبیت يك معنا با تمايز از ديگران و نیز به تعويق 

گیرد. زمانى كه يك معنا براى يك نشانه تثبیت شد معانى  نى جايگزين صورت مىانداختن احتماالت و معا

افتند. اين مفھوم ھمچنین به تاريخى بودن و  توانست داشته باشد به تعويق مى ديگرى كه اين واژه مى

 ھاى زبانى ناتمامى ھستند كه ھا نظام گفتمان ،دريدا نزدھا اشاره دارد.  گیرى ھويت امكانى بودن شكل

كنند و  و نقش واسطه را براى فھم ما از جھان ايفا مى ،شوند توسط نمايش يا بازى تمايزات تولید مى

تثبیت كامل معنا و رسیدن به يك نظام بسته  ن اساس،یبر ا دھند. تجربه ما از جھان را سامان مى

  ).٤٣،  مانپذير نیست (ھ گفتمانى امكان
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جود يك بیرون سازنده است. ھر ساختار گفتمانى براى كند لزوم و نكته ديگرى كه دريدا مطرح مى

كند ولى  گیرى ساختار نقش اصلى را ايفا مى ايجاد خود نیازمند يك غیر است. اين غیر اگرچه در شكل

مفھوم سوژه انسانى   ،دريدا ه گفتمانینظردر .تواند در ساختار تأثیر بگذارد و آن را متحول نمايد خود مى

اين  ،كند. در واقع در درون و محدوده ساختارھاى موجود و از جمله زبان عمل مىبازد. انسان  رنگ مى

بلكه اين زبان است كه فھم  ،گیرد كار مى را براى فھم جھان به سازد و آن انسان نیست كه زبان را مى

  ).ماندھد (ھ انسان را شكل مى

-در روش ويفوكو است. انديشمند ديگرى كه تحولى اساسى در مفھوم گفتمان بوجود آورد میشل 

برقراري  ،)١٩٦٩_  ١٩٥٤( ١شناسي خود به ترتیب سه دوره را گذراند: روش گفتمان و ديرينه شناسي

) و باالخره استفاده از روش تبارشناسي ١٩٧٥_  ١٩٧٠ھاي تبارشناسي (عمل بارگه و عقیده هرابط

- . گفتمان مجموع گزاره)٢٠٠٠(کارت،  )١٩٨٤_  ١٩٧٧( و جنسیت» خود«گیري مفھوم باالخص در شكل

  چون و ،ھاي به ھم پیوسته است

 یعنصر اصل ٢اند. حكمبنابراين با شرايط و زمینه تاريخي و زماني گره خورده ،ھا مادي ھستندگزاره

 ،شودمحسوب نمي  ٣و چون شكل زبان شناسانه ندارد از نوع نشانه ،ھر گفتمان است ل دھندهیتشک

  ھاي كنش كالمي عبارت است از:ترين ويژگياست. مھم  ٤بلكه نوعي كنش كالمي

  ،الف) شرط صدق و كذب را ھمراه خودشان دارند و بنابراين نیاز به صدق در زمینه خاص ندارند

  ،شوندمعه منتشر ميب) درجه تكثیرشان در سطح جامعه زياد است و به زودي بین افراد و آحاد جا

  .باشندچرا كه از سازوكارھاي حذف و طرد برخوردار مي ،ج) پیامدھاي اجتماعي جدي دارند

ھا و مفاھیمي كه مدعي تولید دانش در ايده به مجموعه  ٥ھاي گفتمانيصورتبندي ‘از ديدگاه فوكو

از يك سو  ‘شناسى دانش در ديرينه وفوک ).١٩٧، ١٣٧٨ر،(مارش و استوک اشاره دارد ،مورد جھان ھستند

ھا و استراتژيھا را شكل  ھا و سوژه داند كه مفاھیم، ابژه ھاى خودمختارى از قواعد مى گفتمان را نظام

ھا را عناصر  و از سوى ديگر وى گفتمان ،كنند ھاى علمى را ھدايت مى دھند و جريان تولید گزاره مى

ھا ابزارھايى   از اين منظر گفتمان .كنند عمل مى قدرتبیند كه در حوزه روابط  مىتاكتیكى يا بلوكھايى 

ھاى خود كه در عین حال نقاط مقاومتى را  ھستند براى نیروھاى مختلف در جھت پیشبرد منافع و پروژه

  ). ٧٥،  ٢٠٠٠آورند. (ھوارث:  براى گسترش استراتژيھاى مخالف پديد مى

ھا ساخت  بندى است كه به گفتمان د توضیح قواعد صورتشناسى درصد فوكو در ديرينه

ھاى گفتمانى را با  بندى كوشد ظھور تاريخى صورت اش با تبارشناسى مى دھند و در آثار بعدى مى

ھاى انسان محور از  كوشد تا گزارش وى مىنجا یادر  قدرت و سلطه  بررسى كند. ارتباط باجستجوى 

كنند  عنوان منشا گفتمان مطرح مى ھا يك سوژه بنیانگذار را به وكو اينزيرا به نظر ف ،گفتمان را طرد كند

پیچیدگى گفتمان مانع از آن است ن به نظر فوکو یھمچنشود.  كه عامل تداوم و ھويت آن نیز محسوب مى

  در ماركسیسم) تقلیل داد. به طور مثالرا به حوزه خاصى چون عوامل مادى ( كه آن

در تبارشناسى وى عمدتًا به رابطه قدرت و  .ه تبارشناسى روى آوردفوكو در آثار متاخر خود ب 

شود. تبارشناسى دلمشغول  نظر فوكو با منطق قدرت و سلطه مرتبط مى پردازد. حقیقت به حقیقت مى

                                                        
 archaeology 
 statement 
 sign 
 speech-act 
 discursive formations 



 ٦

كوشد  ھا و نھادھاست و از اين طريق فوكو مى ھا، ھويت گیرى گفتمان مركزيت قدرت و سلطه در شكل

ھايى را كه  كوشد تا گزينه پردازد و مشكالت آن را توضیح دھد. فوكو ھمچنین مىبه نقد جامعه معاصر ب

  ھاى حاكم را بسط دھد. اند يادآورى كند و خصلت قدرت محور گفتمان در فرايندھاى قدرت طرد شده

اند و واضح و منسجم نیستند. ھمچنین فوكو  ھاى گفتمانى پراكنده بندى نظر فوكو صورت به

دھد كه چگونه اين  آيد و توضیح مى ھاى گفتمانى برمى كننده تولید گزاره عد ھدايتدرصدد تبیین قوا

كنند.  ھاى يك گفتمان را ساختمند مى ھاى سخن، مفاھیم و استراتژى بندى، اشیا، شیوه قواعد صورت

جا فوكو در مقابل  و نه بالعكس. در اين ،كنند بندى و تعیین مى ھا اشیا را صورت بنابراين گفتمان

ھا در  گیرند. ابژه گیرد كه واقعیت از پیش موجود را فرض مى ھايى قرار مى ھا و پوزيتیويست رئالیست

يندھاى تولید آدر طى فر  گیرند. يندھايى خاص، شكل مىآنظريه فوكو در درون گفتمان و در طى فر

اراده "يندى كه آدر طى فر شوند و ھا، ممنوع يا سركوب و برخى ديگر پذيرفته مىآن برخى از  ،گفتمان

  شوند.  ھاى درست بر غلط ترجیح داده مى گفتمان ،شود نامیده مى "معطوف به حقیقت

كار  شناسى خود را براى تحقیقات جديد به روش ديرينه به شكل مشخص گاه فوكو ھیچھرچند 

شناسى فوكو را در بررسى  ادوارد سعید متفكر فلسطینى كوشید تا روش ديرينه ی، ولنبرد

ھاى ديگر را گفتمان به معناى فوكويى آن  كار گیرد. سعید بازنمايى اروپائیان از فرھنگ اسى بهشن شرق

. سعید با کند یم یتلق -سازند ھاى علمى خود را مى ھايى از اعمال گفتمانى كه ابژه يعنى نظام -

تحلیل گفتمانى درصدد فھم اين است كه چگونه اروپا شرق را به لحاظ سیاسى ـ اقتصادى، 

  .)٦٨،  مانكند (ھ شناختى، علمى و ايدئولوژيك مديريت و حتى تولید مى جامعه

  

  ه گفتمان الکال و موفینظر -د

را به ھمه امور  یه گفتمانیه فوکو نظریبا استفاده از نظر ،شنتال موف، یھمسر وارنستو الكال و 

ل یمعه معاصر را تحله جاین نظریکوشند با استفاده از ا یدھند و م یگسترش م یاسیو س یاجتماع

ھاى  ساختت تنھا در درون یجھان واقع یو به طور کل یاسیو سامور اجتماعى دگاه ین دیدر ا کنند.

خود را   یى گفتماننظريهھا  . آندھند یو گفتمان ھا به فھم ما از جھان شکل م گفتمانى قابل فھمند

کوشد تا از طريق  ین کتاب میا .ندارائه کرد) ١٩٨٥( سوسیالیستى راھبردھژمونى و در كتاب ابتدا 

ھاى متفكرانى چون ماركس، گرامشى، آلتوسر، فوكو، دريدا، الكان و بازخوانى و ساختارشكنى نظريه

چپ نبايد در مقابل  ‘نظر الكال و موف بهد. یفراھم نما زده اروپا راھبردى جديد براى چپ بحران سوسور

ھاى خود را فراموش كند و از سوى ديگر  خود بگیرد و آرمان دارى و نولیبرالیسم موضع انفعالى به سرمايه

تواند راه مناسبى براى  اصرار بر ماركسیسم در شكل كالسیك و يا حتى نظريات اخیر ماركسیستى نمى

  .چپ تلقى شود

را استراتژى راديكال دموكراسى فتمانى براى تبیین جامعه معاصر استفاده از روش گ نان بایا 

 یکال دموکراسیراد کنند. یارائه م دى مطمئن براى احزاب و متفكرين چپ در دنیاى معاصرعنوان راھبر به

نقد نظام در صدد  بلكه ست ینھاى لیبرال دموكراسى ھمچون آزادى و برابرى  ارزشو طرد  یدنبال نف به

ظیفه چپ و ).xv ،١٩٨٥ ،الکال و موفھا را از بین برده است ( مكان تعمیق اين ارزشاست که ااى  سلطه

 عمیق و گسترش آن در مسیر دموكراسىتمحكوم كردن ايدئولوژى لیبرال دموكراسى نیست بلكه برعكس 

  و راديكال است. کثرت گرا 

الكال و موف ريشه در دو سنت نظرى ساختگرا يعنى ماركسیسم و زبانشناسى سوسورى  هینظر 

و زبانشناسى ساختگراى  ،آورداھم مىاجتماعى را براى اين نظريه فر رد. ماركسیسم مبناى انديشهدا

 آنه ینظردھد. مطابق را در اختیار قرار مىانه یپساساختگراى معنايى مورد نیاز اين ديدگاه سوسور نظريه
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شود كه در آن معنى تولید مى استاى از فرآيندھاى متفاوت ى اجتماع به مثابه شبكهكل حوزه ھا،

  ).٢٠٠٢ ،يورگنسن و فیلیپس(

ى ارجاع به جھان خارج بلكه از طريق ھا و كلمات معناى خود را نه به واسطهوسور، نشانهاز نظر س 

الكال و  ). ١٣٧٨آورند (سوسور،ست مىكنند بداى كه بین يكديگر در درون نظام زبانى برقرار مىرابطه

قرار  یظام گفتماندر درون ناى براى معنادار شدن و قابل فھم شدن بايد ھر عمل و پديدهمعتقدند موف نیز 

اى از عوامل ديگر در شوند كه در كنار مجموعهھا وقتى قابل فھم مىبه عبارت ديگر فعالیتھا و پديده رد.یگ

قالب گفتمانى خاص قرار گیرند. ھیچ چیزى به خودى خود داراى ھويت نیست بلكه ھويتش را از گفتمانى 

  نويسد:ھوارث مىكند. ھمان طور كه كه در آن قرار گرفته است كسب مى

ھويت  ١اى"برداشتى كه الكال و موف از گفتمان دارند، مؤيد شخصیت رابطه  

است. معناى اجتماعى كلمات، گفتارھا، اعمال و نھادھا را با توجه به بافت 

توان فھمید. ھر معنايى را تنھا ھا خود بخشى از آن ھستند مىاى كه اينكلى

اى كه در حال وقوع است و ھر عملى را با توجه به لىبا توجه به عمل ك

،ص ١٣٧٧گفتمان خاصى كه آن عمل در آن قرار دارد، بايد شناخت." (ھوارث،

١٦٢.(  

ھیچ چیز بنیادينى وجود ندارد كه به وجود دارد و ه ینظر نیا در ییگرا ینسب ینوع اساس ن یا بر  

 ٢ر چیز در شبكه ھويتھاى ديگرى كه با ھم مفصل بندىھا معنا و ھويت ببخشد؛ بلكه ھويت ھپديده ریسا

مفھوم باشند وقتى در كنار ھم در قالب گردد. عناصر متفاوتى كه جدا از ھم شايد بىاند، كسب مىشده

ق مفصل بندى یکديگر، از طریكنند. ربط اين عناصر به آيند ھويت نوينى را كسب مىيك گفتمان گرد مى

  شود.  یسر میم

كند كه يك ضلع آن را مصداق  و ى يك نشانه و جھان خارج را به صورت مثلثى تصوير مىسوسور رابطه

داند دھند. سوسور نشانه را تنھا متشكل از دال و مدلول مىتشكیل مى ٤و مدلول ٣دو ضلع ديگر آن را دال

ى بین دال و مدلول ثابت است. ثابت بودن اين كند. از نظر او رابطهو ارتباط آن را با جھان خارج قطع مى

و  میباشد. اما، وجود مفاھشود كه معناى مفاھیم و واژگان ھمواره ثابت رابطه منجر به اين نتیجه مى

ى آن است كه نشان دھنده - با معانى بسیار متفاوت و گاه متناقض -ھايى چون دموكراسى و عدالت واژه

كال و موف با اتخاذ ديدگاھھاى ال اى ثابت نیست.ى بین دال و مدلول رابطهف ديدگاه سوسور، رابطهبر خال

 جا را براى ابھام و چندگانگى معنايى ،آوردپساساختگرايانه كه امكان جدا شدن دال از مدلول را فراھم مى

سوسور در دو چیز است: اول آن تفاوت نظريه ايشان با  د.نگذارباز مى  - یص در حوزه علوم اجتماعاالخب

و  ،بلكه با روابط اجتماعي نیز پیوند خورده اند‘ به شكل خالص پديده زباني نیستند ینظام ھاي ارتباطكه 

ھاي داخلي يك  "وقته"را به  "عناصر"دوم و مھم تر آن كه الكال و موف انسداد مدل زباني كه ھمه 

  ).١٠٣-١٠٢ ،انش مي كشند (ھمالرا به چ ،سیستم تقلیل مي دھد

 یم یپ یاسیس یمثال ھا یبر برخ مفاھیم اصلى آنق یتطبجا توضیح اين نظريه را با  در اين

  م:یریگ

 .گفتمان نام دارد ،شود بندى حاصل مى : كلیت ساختار دھى شده كه از عمل مفصل ٥گفتمان. ١

ھا با توجه به تمايزى كه با يكديگر دارند  ھاى معانى ھستند كه در آنھا نشانه ھا در واقع منظومه گفتمان
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دھند. بنابراين معنا و  ھا تصور و فھم ما از واقعیت و جھان را شكل مى يابند. گفتمان ھويت و معنا مى

  ).١٠٢-١٠١‘ ٢٠٠٠‘ (ھوارث و لذا نسبى است ،فھم انسان ھمواره گفتمانى

ھاي ھاي ذھني و فعالیتن بازنماييالكالو و موف به جاي مطرح كردن بحث عین و ذھن و تمايز میا

موضوعات و رفتارھا را گفتماني  ،رفت)ھا در تعريف ايدئولوژي به كار ميعملي (كه توسط ماركسیست

بايد به عنوان جزيي از يك چارچوب  ،ھا قابل فھم باشنددانند. پس براي اين كه اشیاء و فعالیتمي

  .رندیل قرار گیمورد تحلگسترده تر 

  

"مفصل بندى به گردآورى عناصر مختلف و  ھمان گونه كه ھوارث معتقد است:: ٦بندى  مفصل. ٢

 ھر عملى كه میان عناصر پراكنده ،به بیان ديگر ).١٦٣  ،١٣٧٧ پردازد (ھوارث،تركیب آنھا در ھويتى نو" مى

 ی، مفصل بندتعديل شودارتباط برقرار كند به نحوى كه ھويت اين عناصراصالح و  ک گفتمانیدر درون 

شود ى مفصل بندى  گاه آنچنان رايج و مرسوم مىھا به واسطهمعناى بعضى از نشانه .ده مي شودینام

و گفتمان به ھم  مفصل بندى فیتعر الكال و موفدگاه یاز د كند.  كه از نظرمان كامًال طبیعى جلوه مى

به نحوى كه ھويت اين عناصر  ،اى بین عناصر شودطهما ھر عملى را كه منجر به برقرارى راب " :وابسته اند

نامیم. كلّیت ساختمند حاصل از عمل بندى مىمفصل ،بندى تعديل و تعريف شودى عمل مفصلدر نتیجه

  .)١٠٥، ١٩٨٥الکال و موف،نامیم. (مفصل بندى را گفتمان مى

اي كه شامل زمینه كليھا و نھادھا ھمگي در ارتباط با كنش ،ھاكالم ،معناي اجتماعي كلمات

بندي آن  شود. يك عمل خاص (مانند رأي دادن) وقتي قابل فھم است كه مفصلدرك مي ،جزئیات ھستند

   .كشف شود )ی(مثال در دموکراسھا و نھادھاي مربوطهرويه ،با نظامي متشكل از قواعد

نشان  یتماركسیس سنت گسترش حوزه سیاست را در ،یھژمون : تاريخچه مفھوم٧یھژمون .٣

بندى  يند سیاسى كه عناصر مختلف را مفصلآعنوان يك فر هب یتوسط گرامش مفھومن یادھد.  مى

بدين ترتیب اتحاد و انسجام   .وارد انديشه ماركسیستى شد ،دھد ھا را شكل مى كند و ھويت مى

ھم پیوسته  ولى به ھاى متزلزل اى از موقعیت به مجموعهسم یدر مارکسھاى طبقاتى  طبقات و سوژه

ھاى فردى و جمعى و انسجام  در واقع ھويت .شدند يند ھژمونى منسجم مىآتجزيه شد كه از طريق فر

فركالف ھژموني را سلطه و نه پیامد قوانین عینى و ضرورى حوزه اقتصاد.  ،طبقاتى محصول ھژمونى بود

كه البته  – تماعي به عنوان يك جبھهيكي از طبقات اقتصادي بر كل جامعه در اتحاد با ديگر نیروھاي اج

  ).١٠١‘ ١٣٧٩‘ تعريف مي كند (فركالف -تعادلي ناپايدار دارد

رسند كه ھويتى كه به كارگزاران اجتماعى  از طريق بسط اين مفھوم به اين نتیجه مى موف الكال و

چ ثبات و آيد و ھی دست مى بندى ھژمونیك به بندى در درون يك صورت تنھا با مفصل ،شود داده مى

گاه به تثبیت نھايى  و لذا ھیچ ،اند ھاى ھژمونیك  موقتى بندى يند ھژمونى و صورتآعینیتى ندارد. فر

در  ،گذاشت  عنوان كارگزاران سوسیالیسم مى رسیم. بنابراين تأكیدى كه ماركسیسم بر كارگران به  نمى

یت كارگزاران اجتماعى در ھیچ ارتباط ضرورى میان سوسیالیسم و موقع .بازد  منطق ھژمونى رنگ مى

   شود. یجاد میا ھاى ھژمونیك بیرونى بندى مفصل قیتنھا از طر ارتباط نیا روابط تولید وجود ندارد و

شوند و رفتارھاي محوري محسوب مي ،در فرآيندھاي سیاسي يا ھژمونیك رفتارھاي استیالجويانه

ھا اھمیت حیاتي دارند. نحالل گفتمانكاركرد وا ،فرآيندھاي سیاسي ھم به نوبه خود براي شكل گیري

بندي اگر (و زماني كه) يك پروژه يا نیروي سیاسي نقش تعیین كنندگي قواعد و معاني را در يك صورت

 ،شود. رفتار استیالجويانه اغلب شامل به كارگیري قدرت استاستیال حاصل مي ،خاص به دست آورد
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– ٢٠٨( ھمان،  خود را بر ديگران تحمیل نمايد كوشد تا خواستهزيرا طي آن يك پروژه سیاسي مي

٢٠٩(.  

توان وضعیت طبقه حاكم ھايى كه ريشه در اقتصاد دارند نمىآنتونیو گرامشى دريافت كه تنھا با ايدئولوژى

اى كه در خلق آگاھى مردم نقش را توضیح داد. از اين رو، مفھوم ھژمونى را براى تبیین فرآيندھاى روبنايى

بندى نیروھاى اجتماعى مختلف در يك بلوك تاريخى جديد را  ارتقاى منافع و مفصل یو. برد دارند به كار

بین زيربنا و روبنا ايجاد كرد. اما  یاى ديالكتیكبا به كارگیرى مفھوم ھژمونى رابطهو ا نامید.  ھژمونى مى

نى و سیاسى دادند. از نظر الكال و موف اين دو اليه را در ھم ادغام كردند و اصالت را به فرآيندھاى گفتما

را  یاجتماع یروھاینو كنند تعیین مىتھا و منافع را یھوھاى سیاسى ھستند كه بندىاين مفصل آن ھا،

  دھند.  یرا شکل م یو اجتماع یفرد یسازند و آگاھ یمنسجم م

ھژمونى در سه سطح مطرح شده است. در آثار اولیه وى، طبقات  ،در نظريه الكال یبه طور کل

اعمال ھژمونیك دارند و ھدفشان تغییر شیوه تولید در جھت منافع خود است. الكال در  ،جتماعى بنیادينا

ھاى محدود و معین را اعمال ھژمونیك  گفتمان تیھاى سیاسى براى تثب آثار بعدى خود تالش پروژه

ثباتى  دوم بىجا اين اعمال دو شرط دارند. اول وجود خصومت و نیروھاى متخاصم و  نامد در اين مى

). ھدف اعمال ھژمونیك ايجاد يا تثبیت ١١٠ ، ٢٠٠٠كند (ھوارث،  را متمايز مىمرزھايى كه اين نیروھا 

دال مركزى سازمان ک یاطراف اغلب در ھا  بندى بندى ھژمونیك است. اين صورت نظام معنايى يا صورت

ھاى ھژمونیك و  كال تمام پروژهال ،. در آثار متأخر)مثل دولت قوى در گفتمان تاچريسم(اند  يافته

سوژه ھا و  یاز سوكه ھمواره در معرض تھديد به طوري  بیند ساختارھاى اجتماعى را تصادفى مى

  ).٤٨ ، ٢٠٠٢، پسیلیو ف يورگنسن دارند (قرار  غیر یگفتمانھا

 :٩اعتبار و ٨یدسترست یقابل .٤

ويژگي در دسترس  رد.یگ یت گفتمانھا به کار میموفق یح چگونگیتوض ین دو مفھوم را برایالکال ا  

، ١٠ھاى شناور دال شناور وجود دارد تعريف مي شود.  یبه دالھا یمعنا بخشبودن با نیازي كه به 

معنا  ي خاص خود كنند تا به آنھا به شیوهھايى ھستند كه گفتمانھاى مختلف تالش مىنشانه

و  یھستند به سردرگم یمشخص یکه فاقد معنا یشناور یدالھانده یفزاوجود  .)٢٨، ھمانخشند (بب

موجود  یین دالھا به ابھام و خال معنایکه بتوانند با جذب ا ییط گفتمانھاین شرایانجامد و در ا یابھام م

 یفراھم مک شدن انھا یرند و امکان ھژمونیگ یقرار م یان بخشند در دسترس عامالن اجتماعیپا

  شود.

ھا بعضي گفتمان ،ھاچگونه در طول بحران که كند یمتبیین  "قابلیت دسترسي" مفھوم  لهیبه وسالكال 

اگر بحران اجتماعي به اندازة كافي شديد  .شوندروبرو مي یرديگران با استقبال و موفقیت بیشت به نسبت

تا کند  یکمک م» قابلیت دسترسي« ممفھو ،به طوري كه سراسر نظم گفتماني را متزلزل سازد ،باشد

به اعتقاد بابي سعید امكان پیروزي يك  .)٦٦، ١٩٩٠( الکال: كنددا یپپیروزي گفتمان خاصي  تضمین 

تنھا ساخت  ،بلكه صرفًا به اين دلیل است كه گفتمان ؛ھاي ذاتي آن نیستبه علت ويژگي ،گفتمان

   .)٨٧، ١٣٧٩د: یسع یرسد( باب یبه نظر ممنسجم در دنیاي كامًال آشفته 

قرارى آلمان در  بحران و بىزند.  یم یمناسب یخیکردن مفھوم فوق، مثال تار یاتیعمل یالکال برا

خصوص طبقه متوسط بر جاى  بسیار شديد بود و تأثیرات مخربى بر ھمه طبقات اجتماعى به ١٩٢٠دھه 
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اين شرايط گفتمان ناسیونال  در آورد.وجود  به قرارى عمومى و بحران فراگیر و لذا يك بى ،گذاشت

و اصول و مبنايى براى فھم و توجیه موقعیت  ،عنوان يك پاسخ ممكن به بحران ظھور كرد  سوسیالیسم به

بحران   دلاين گفتمان چیزى نبود كه ضرورتًا ازبه نظر الکال . موجود را پر کرد ییو خال معنا موجود ارائه نمود

ل موفق شد كه تنھا گفتمانى بود كه در آن شرايط به مشكالتى كه ظھور كند. گفتمان نازيسم به اين دلی

ط آشفته یشراو اصولى را براى تبیین و فھم کرد،  یمناسب عرضه م یپاسخطبقه متوسط با آن روبرو بود 

كرد. بنابراين  نظمى معرفى مى اين گفتمان نظمى را در شرايط بىدر واقع، داد.  ارائه مى  یاجتماع

يعنى در دسترس بودن در زمینه و موقعیتى كه  ،مان محصول قابلیت دسترسى آن استپیروزى اين گفت

ل یدل ).٦٦ ، ١٩٩٠ك نشان نداده بود (الكال، عنوان جايگزين واقعى ھژمونی ھیچ گفتمان ديگرى خود را به

را  اى كه آن ھاى موجود و اسطوره  قرارى ن است كه ھیچ مقیاس مشتركى میان محتواى بىن امر آیا

عنوان نوع آرمانى  صورت صرف اين واقعیت كه اين گفتمان خود را به  و در اين ،كند وجود ندارد ازنمايى مىب

ھاى  را تضمین كند. اين گفتمان جديد را بخش دھد كافى است تا پذيرش آن كمال جلوه مىنده ینماو 

ن كه اين گفتمان نظمى بلكه چو ،پذيرند نه به اين دلیل كه محتوايش را دوست دارند متعدد جامعه مى

  شود. نظمى عمومى تلقى مى است كه جايگزين مناسبى براى بحران و بى

يعنى اصول پیشنھادى  اعتباراست.البته پذيرش يك گفتمان شرط ديگرى نیز دارد و آن قابلیت 

تر و   گفتمان نبايد با اصول اساسى آن گروه اجتماعى ناسازگار باشد. ھرچه سازمان گروه بحرانى

مانده  یبر جا قرارتر باشد اصول اساسى آن بیشتر پراكنده و شكسته شده است. بنابراين اگر اصولى بى

  ).ھمانھا از در ستیز در آيند ( توانند با آن ھا نمى  گفتمان ،سازدز یتماباشد كه گروه را منسجم و م

  

و  ،ندا تثبیت نشده ھا عناى آنكه م ھستند ھايى نشانهعناصر :   ١٢وقته ھا و ١١عناصر. ٥

ھاى شناورى ھستند كه ھنوز در  دارند. عناصر دالرا ھا  ھاى مختلف سعى در معنادھى به آن گفتمان

ھا و عناصرى كه در درون يك گفتمان  وقته ھا عبارتند از موقعیت برعکس، اند. قالب يك گفتمان قرار نگرفته

 ١٣يگاند. عناصري كه قبًال در حوزة گفتمان ت دست يافتهاند و به ھويت و معنايى موق بندى شده مفصل

ھا ھمواره  شود. معانى و ھويتتبديل مي به تدريج به درون گفتمان جذب و در واقع به وقته ،وجود داشتند

شود.  ىنم گاه معنا كامال تثبیت  اند و امكان تغییر آنھا بر حسب تغییر گفتمان وجود دارد. ھیچ نسبى

 ؛را، زمانى كه در درون يك گفتمان مفصل بندى شده باشند، وقته  ١٤جايگاھھاى تفاوت و موف الکال

 :نامند (الكال و موفعنصر مى ،بندى شده نیسترا كه از نظر گفتمانى مفصل ١٥وبالعكس، ھر تفاوتى

شوند، وقته نام دارند. وقته ى كه حول دال مركزى مفصل بندى مىیھاهنشانان، یگر بی. به د)١٠٥، ١٩٨٥

  شوند.قرار دارند و عنصر نامیده مى یگ، در حوزه گفتمانشوندكه در يك گفتمان مفصل بندى قبل از آن  ھا

  ١٦ارزى و تفاوت ھمزنجیره  -٦
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ھا  شوند. اين دال ارزى تركیب مى گر در زنجیره ھمھاى اصلى با يكدي دال ‘بندى در عمل مفصل

ارزى با ساير  نجیره ھمزكه از طريق  معنايند تا اين خودى خود بى يعنى به ‘محتوايند ى بىيھا نشانه

ھاى منفى ديگرى قرار  شوند و در مقابل ھويت تركیب مى ‘كنند ھا را از معنا پر مى ھايى كه آن نشانه

سد تھديدكننده آنھا باشند. مثال لیبرال دموكراسى از طريق تركیب با ر نظر مى گیرند كه به مى

ھا از طريق زنجیره  ھاى ديگرى چون انتخابات آزاد، آزادى بیان و پارلمان معنا يافته است. گفتمان نشانه

 و ارزى اين تكثر زنجیره ھمذاتًا متكثر است و  ‘جامعه هین نظریدر اپوشانند.  ھا را مى ارزى تفاوت ھم

ھاى متفاوت  ارزى، عناصر، خصلت در ھم .بخشد نظم و انسجام مىبه آنھا دھد و  را پوشش مى تفاوتھا

شوند. مثال در  منحل مى ‘كند دھند و در معنايى كه گفتمان ايجاد مى و معناھاى رقیب را از دست مى

و چه آفريقايى در  تبار و چه آسیايى تمام افراد غیرسفید چه ھندى ‘واكنش به نژادپرستى سفیدپوستان

 يفراموشبه وادي ھا با يكديگر  ھاى اصلى آن گیرند و تفاوت ارزى گفتمان سیاه قرار مى زنجیره ھم

ھمواره امكان  چرا كه‘ ھا بینجامد تواند به حذف كامل تفاوت ارزى نمى گاه ھم . اما ھیچسپرده مي شود

سازى فضاى  ساده ‘ارزى منطق رد. منطق ھمارزى وجود دا ظھور تفاوت و تكثر خروج عناصر از زنجیره ھم

جا است كه مفھوم   منطق تفاوت به خصلت متكثر جامعه اشاره دارد و در اين ،سیاسى است. در مقابل

شود. منطق  ارزى در تقابل با خصم و غیر ايجاد مى شود. زنجیره ھم برجسته مى "غیر"و  "خصومت"

كوشد از  ارزى مى كند و منطق ھم ى موجود تأكید مىتفاوت به تمايزات و مرزھاى موجود میان نیروھا

از طريق جذب عناصر شناور  بندى بخشى از اين نیروھا، تمايزات آنھا را كاھش داده و آنان را طريق مفصل

ارزى شرط وجود ھر  در مقابل يك غیر منسجم نمايد. بنابراين منطق ھم ‘و تبديل آن ھا به وقته

  .)١٣٤-١٢٧‘ (ھمان بندى است صورت

 
ھا و تثبیت موقت  بخشى به نشانه تعطیل موقت در ھويت یعنیانسداد :  ١٧توقف اید انسدا -٧

 باشد. یمگاه كامل نیست و ھمواره نسبى و موقتى  كه البته ھیچ ،معناى يك نشانه در يك گفتمان

ور را به وجود مي آورد اين تص ،باتي معاني. گفتمان در حالت ثباتثانسداد يعني توقف موقت در روند بي

  كه دال ھاي شناور در يك وقته ثبات پیدا كرده اند.

"يك  م:ییم بگویتوان یم، میک گفتمان ارتباط برقرار کنین انسداد با نقش عنصر و وقته در یم بیاگر بخواھ

ناى ھا به يك معھا از طريق تقلیل چندگانگى معنايى آنگفتمان تالشى است براى تبديل عناصر به وقته

). در اين حالت نوعى انسداد در معناى نشانه حاصل ٢٨،  ٢٠٠٢كامًال تثبیت شده" (فیلیپس و يورگنسن،

                                                        
closure ١٧ 
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شود. اما اين انسداد دائمى نیست. در واقع "انتقال از حالت شود و مانع از نوسانات معنايى آنھا مىمى

  ).١١٠، ١٩٨٥گیرد" (الكال و موف، صورت نمى لكامبه شکل گاه  عنصر به وقته ھیچ

اى است كه  اند. دال مركزى نشانه از الكان وام گرفته كال و موف: اين مفھوم را ال١ال مركزىد. ٨

دھد.  گیرند. ھسته مركزى منظومه گفتمانى را دال مركزى تشكیل مى آن نظم مى حولھا   ساير نشانه

د. مفاھیمي كه در يك دھ مى د و سامانکن یم جذببه خود ھا را  جاذبه اين ھسته ساير نشانه یروین

ركزى به حالتى دال مكنند. مي حول يك مفھوم يا دال مركزي شكل پیدا ،شوندگفتمان مفصل بندي مي

كه  کند یداللت مولى دال شناور به حالتى  ،اشاره دارد كه معناى نشانه به حالت انجماد درآمده است

  براى تثبیت معنا شناور و معلق است.ھاى متفاوت نشانه در میدان مبارزه گفتمان

  

اى از معانى اضافه و بالقوه در  محفظهعبارت است از  یحوزه گفتمانگ :  ٢حوزه گفتمانگى -٩

مواد خامى براى گر یاز طرف دو  ،اند بیرون از منظومه گفتمانى خاص كه توسط آن طرد شده

  .ندکن مى ا یھھاى جديد م بندى مفصل

 ؛وجود ندارد )عنوان كارگر مثال به(ھیچ ھويت ثابتى  ،اند ھا نسبى و ارتباطى ھويت از آن جا که

جلوه  زن ای ھاى تصادفى و ھژمونیك است كه مثال فرد را كارگر، شھروند، سرباز بندى بلكه اين مفصل

اين  اتضوفراز م یکی. نام كارگر خارج از گفتمان سوسیالیستى وجود ندارد اى به دھد. بنابراين طبقه مى

ھاى گفتمانى ما درك  بندى پراكنده و پیچیده است و تنھا از گذر مقوله ،نظريه اين است كه جھان

اما فھم از واقعیت  ،شود. البته بايد توجه داشت كه در اين نظريه واقعیت بیرونى نسبى نیست مى

گیرى  جھت .و ضرورى وجود نداردھا ھیچ قوانین عینى  ھمواره نسبى است و ھمچنین خارج از گفتمان

که مواد خام آن از حوزه  ھاى امكانى و تصادفى بندى  تحول تاريخ نیز روشن نیست و ھمه چیز به مفصل

  بستگى دارد. شوند، یاخذ م یگفتمانگ

  

غیر ھم  ند.متزلزل ٤دلیل وجود خصومت و وابستگى به غیر  ھا به ھا و گفتمان ھويت :٣از جا شدگي -١٠

دھد.  كند و در معرض نابودى قرار مى آورد و ھم آن را تھديد مى شرايط امكان و ايجاد ھويت را فراھم مى

ھا آن اند.  ھا حوادثى ھستند كه حاصل رشد خصومت و ظھور غیريت و تكثر در جامعه  یاز جا شدگ

را  كوشند آن و لذا مى ،شوندتوانند توسط يك نظم گفتمانى موجود نمادپردازى  حوادثى ھستند كه نمى

امعه را به ، تمايل به فروپاشى نظم و به ھم ريختن گفتمان موجود دارد و جیاز جا شدگمتالشى كنند. 

ھاى موجود را تھديد  سو ھويت از يك :ھا در دنیاى جديد تأثیرى دوسويه دارند آنكند.  بحران ھدايت مى

پیامدھاي از   گیرند. ى جديد براساس آنھا شكل مىھا كنند از سوى ديگر مبنايى ھستند كه ھويت مى

  .)٤٣-٤١‘ ١٩٩٠‘ (الكال فقدان ساختار عینیت يافتهيا  ٧و آزادي ٦امكان ‘ ٥جا شدگي عبارتند از: موقتي بودن

٤٣(.  
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که جھت انھا  یاترییو تغ ھاى اجتماعى بندى ى به امكانى بودن و تصادفى بودن صورتاز جا شدگ 

نوعى تغییر است اما تغییرى  ھرچند متضمن یدگاز جا ش ن ین نشده است اشاره دارد. بنابراییش تعیاز پ

اما  ،كه جھت آن از پیش مشخص نیست. در ارسطو حركت از قوه به فعل و ماده به صورت مطرح است

به بودن در حد نھايى خود است. جا ھیچ غايتى نیست كه تغییر را ھدايت كند و تصادفى و امكانى  اين

بلكه فقط امكان  ،تواند اصولى را براى تحول خود فراھم كند قرار نمى بىا یاز جاشده ساختار گر یعبارت د

  سازد. جديد را فراھم مى راتییو تغ ھا بندى مفصل

كنندگى و  ). ھرچه تعیین٦٠، ص ١٩٩٠ى به معناى وجود آزادى است (الكال، از جا شدگھمچنین 

طور كامل  تواند خود را به گاه نمى ھیچ ‘از جا شدهآزادى بیشتر است. ساختار  ،بر ساختارى كمتر باشدج

ھا و  الكال بحران ھايى وجود دارد. ھاى جديد راه بندى بر فرد تحمیل كند و ھمواره براى مقاومت و مفصل

...  راسى، جھانى شدن ودھد. كااليى شدن، بوروك معضالت جامعه معاصر را با اين مفھوم توضیح مى

ھا و  امكان ظھور سوژه  یشوند. از جاشدگ ى تبیین مىاز جا شدگ د واژهیبا کلھمه  ،ھمه و

گفتمانھا و ساختارھا  یقرار و ازجاشدگ یط بیدر شرا چرا که  كند ھاى جديد را فراھم مى بندى مفصل

ھا و  معناى موقتى بودن گفتمانبه  ین از جاشدگیاورند. ھمچن یت را به دست میسوژه ھا امکان عامل

گاه  زيرا كه ھیچ داشت،خواھد وجود  یاز جا شدگ یژگیو. بنابراين ھمواره استھاى اجتماعى  عینیت

  شود. گفتمان كامًال تثبیت نمى

را تحمیل  چون كااليى شدن روابط زندگى و بوروكراسى ھايى محدوديت ھا از جا شدگياگر  

وجود آورد. براى  توان با استفاده از آنھا تغییراتى را به كه مىکنند  اد مىامكاناتى نیز ايجاما  ،كنند مى

مثال بوروكراسى خود زمینه گسترش آگاھى و تصمیمات مبتنى بر مذاكره و نھايتًا دموكراسى را فراھم 

نقد آورد. بنابراين الكال تصوير بدبینانه مكتب فرانكفورت از وضعیت جامعه معاصر و ناامیدى آنھا را  مى

ھايى را در اختیار  ھا ھمواره فرصت ھا و بحران قرارى كند زيرا كه عدم تثبیت ساختارھا و وجود بى مى

جھانى به شدت محدود  ،دارى شكسته شد گونه كه جھانى كه توسط سرمايه دھد. ھمان فرد قرار مى

از جا مروز باشد. به ھر حال توان امیدوار بود كه جھان فردا نیز بھتر از ا مى ؛و سرشار از روابط قدرت بود

ھايى ايجاد  مقاومت ،ھايى چون بوروكراسى و كااليى شدن است ھايى كه حاصل پديده شدگي

توانند  و اين كنشگران مى ،سازد كند و كنشگران اجتماعى جديدى را به عرصه تاريخى وارد مى مى

  ).٥٢ ،ھماناشكال اجتماعى خاص خود را خلق كنند (

ھا  كنند. واگرايي گفتمانھا شروع به واگرايي ميافتد كه گفتماناتفاق مي  زماني یاز جا شدگ

ھايي شود و يا چنین آشوبافتد كه آشوب اجتماعي يا اقتصادي فراگیري حاصل ميزماني اتفاق مي

نمايند تا از ھا تالش ميھا احساس بحران ھويت نمايند. در چنین شرايطي سوژهشوند تا سوژهموجب مي

 ھا و معاني اجتماعي خود را بازسازي نمايندھويت ،بندي و تعیین ھويت با گفتمانھاي بديلمفصل طريق

  .)٢٠٨-٢٠٧‘ ١٣٧٨(مارش و استوکر، 

بايد دو دسته  ،ھاى معاصر ھاى اجتماعى و بحران نظر الكال براى تبیین شرايط جديد و فھم نزاع به

بازار آزاد را داراى مكانیسم مستقل و خودجوش از نظريات را كنار گذاشت: دسته اول نظرياتى كه 

عنوان  و دسته دوم نظرياتى كه بر سوسیالیسم به ‘كند د كه با منطق درونى خاص خود عمل مىنبین مى

ھا چون يك نظام   د. اين دو دسته از نظريهنكن ريزى شده و بدون مكانیسم بازار تأكید مى يك جامعه برنامه

نظر وى  به توانند تحلیلى از جامعه معاصر ارائه دھند. كنند نمى ر مىبخش را تصو بسته و خود تحول

ريشه در ويژگى  ،جامعه معاصر فاقد يك مركز قدرت ھستند. فقدان مركزيت از جا شدهساختارھاى 

توانند شكل  گفتمانى ساختار اجتماعى و حضور مداوم غیر دارد. مراكز متعدد قدرت در جامعه معاصر مى

درپى  قرارى بیشتر باشد قدرت میل به پراكندگى بیشتر دارد. بنابراين پى ه بىھرچ ،چونبگیرند
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از روند. ساختارھاى  شوند و سپس رو به افول و زوال مى ھا در اطراف يك دال مركزى ايجاد مى گفتمان

واقع ھرچه  ھاى سیاسى ديرپا و ثابتى داشته باشند. در توانند نظام گاه نمى و متزلزل ھیچ جا شده

  قرارى بیشترى است. قرارتر باشد نظام سیاسى برخاسته از آن دچار تزلزل و بى ختار بىسا

دھد. اما  ى مىاز جا شدگھاى جاى خود را به مفھوم  بنابراين مفھوم بحران در ماركسیسم

ى فقط از جا شدگقرارى نھفته نیست، ھر  گیرى و قانونمندى در ذات بى برخالف مفھوم بحران ھیچ جھت

كند و افول ساخت عینیت يافته را نشان  ھاى جديد را فراھم مى بندى ھا و مفصل ھور سوژهزمینه ظ

  دھد. مى

  

و  هكه ريشه در مفھوم صدف الکال و موف یبرا یدیکل اين مفھوم:  ١بودن و محتمل مشروط -١١

گیرد. در  تماع قرار مىدر مقابل ھرگونه تصور ذاتى و ضرورى در حوزه اج ،عرض در فلسفه ارسطو دارد

رفت كه امكان استناد به يك عّلت معین  كار مى در زمانى به ٢صدفه ایتصادف  فلسفه ارسطويى مفھوم

 ،). در فلسفه مسیحى مفھوم امكان با تصادف ھمراه شد. ممكن٥- ٤، ١٩٩٠وجود نداشته باشد (الكال، 

وجودش وابسته به غیر بود. الكال اين مفھوم  ، چوندش وجودى بود كه شرايط وجودش در بیرون تعیین مى

ھاى عینى تحول تاريخى و نفى  سو امكان يعنى فقدان قانون از يك :گیرد كار مى را در ھر دو بعد خود به

و از  ،ھاى ھژمونیك ھستند بندى ھاى تاريخى كه ناشى از مفصل ضرورت و در واقع تصادفى ديدن پديده

ى بودن شرايط وجود ھر ماھیت اشاره دارد. وجود و ھويت يك ماھیت ناشى از سوى ديگر امكان به بیرون

كند. ھیچ  ھا ايفا مى  بخشى و فعلیت گفتمان نقش اصلى را در ھويت  ٤يا غیر ٣بیرون است. اين بیرون

  شود.  سازى ايجاد نمى گفتمانى بدون غیريت

  

امري محوري براي نظريه گفتمان در سه جنبه  ،ھاي اجتماعيد و تجربه ضديتايجا : ٥يا خصومت ضديت -٢١

 ،شودمي» ديگري«يا » دشمن«باشد. نخست اين كه ايجاد يك رابطه خصمانه كه اغلب منجر به تولید يك مي

گیري روابط خصمانه و تثبیت رسد. دوم آن كه شكلبراي تأسیس مرزھاي سیاسي امري حیاتي به نظر مي

ھاي گفتماني و كارگزاران اجتماعي اي سیاسي امري محوري براي تثبیت بخشي از ھويت صورت بنديمرزھ

  دھد.ھويت را نشان مي از جا شدگياي است كه و سوم اين كه تجربه ضديت نمونه ،است

ھا امري غیر  بر اساس نظريه گفتمان كسب يك نوع ھويت كامل و مثبت توسط كارگزاران و گروه

» ديگري«حضور  ،سازگاري ندارد تمان با جوھرگرايي و ذات گرايياز آن جايي كه نظريه گفممكن است. 

 ،اندنامیده» منطق تفاوت«ھويت مؤثر افتد. الكال و موف اين مسأله را به تواند در شكل دادن است كه مي

 ٧ھاي الحاققابل تالشدانند كه در ممي یمبتنخشونت آمیز نیروھايي  ٦و اساس آن را بر جداسازي

  .کنند مقاومت مي

؛ چرا که ابدی یت میھو ریارتباط با غدر ز یھر چدر آن است که ت یا ضدیمفھوم خصومت ت یاھم 

ت یکنند، ھو یکه با آن برقرار م یتیو ضد یگریدر ارتباط با د تنھاو ستند ین یت ثابتیو ھوذات  یاء دارایاش
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مفھوم تضاد ھگلى و ماركسیستى متفاوت است. نزاع طبقاتى ماركس داراى  باين مفھوم ا ابند. البتهی یم

جا فاقد ھرگونه قانون  اما خصومت در اين ،گیرى از پیش تعیین شده و قوانین ضرورى است يك جھت

دھد و به  گیرى از پیش تعیین شده است. تضاد در ماركسیسم در درون نظام روى مى ى و جھتضرور

گیرى و انسجام گفتمان و نیز   بیرونى است و باعث شكل یامر اما خصومت ،شود آن منجر مىفروپاشى 

شود. خصومت به رابطه يك پديده با چیزى بیرون از آن اشاره دارد كه اين بیرون نقش  تھديد آن مى

  كند.  بخشى و تعیین آن پديده ايفا مى اساسى در ھويت

ھمچنان كه مفھوم تضاد در  ،كند مى يباز مفھوم خصومت نقش اساسى در انديشه الكال

جا به امكانى بودن نھايى  خصومت در اين ن وجود،یبا ا شود. یم یتلقاساسى  یمفھومماركسیسم 

و نه به قوانین عینى و ضرورى. اگر خصومت ھمواره وجود يك گفتمان را  ،ھا اشاره دارد ھا و گفتمان پديده

ھا خصلتى امكانى و   دھد پس ھمه گفتمان فروپاشى قرار مىرا در معرض  كند و ھمواره آن تھديد مى

شرايط وجودى يك گفتمان  ن یبنابرا). ٢٨ -١٩٩٠،٢٧،شوند (الكال گاه تثبیت نمى موقتى دارند و ھیچ

ناپذير را تشكیل  كند يك كل تفكیك ھايى كه ايجاد مى اين غیر به ھمراه ھويت ، وبه غیر است وابسته

ح را براى توضی ١الكال مفھوم بیرون (غیر) سازنده ھا متصور نیست. بین آناى  دھند. لذا فاصله مى

گیرى كامل و يا تثبیت  سو مانع شكل خصومت از يك برد و معتقد است كار مى ھاى غیريت به ويژگى

 .كند مىگیرى آن ايفا  اساسى در شكل یشود و از سوى ديگر نقش ھويت يك پديده و يا گفتمان مى

و از  ،ھاست ھا و ھويت سو مانع عینیت و تثبیت گفتمان از يك :بنابراين خصومت عملكردى دوسويه دارد

  سوى ديگر سازنده ھويت و عامل انسجام گفتمانى است.

اما از  ،سازد را امكانى و تصادفى مى شود و لذا آن خصومت ھر چند مانع ايجاد كامل ھويت مى 

بخشى از شرايط وجودى ھويت است. اين خصومت و غیريت برخالف انديشه سوى ديگر نیروى متخاصم 

دارى توسط خود آن فراھم شده  نظر ماركس شرايط وجودى سرمايه ماركس و ھگل بیرونى است. به

اى از نیروھايى كه بخشى از آنھا  دارى با توازن پیچیده شرايط وجودى سرمايه گفتمان الکال،اما در ؛است

گیرد. عوامل بیرون از اقتصاد  شكل مى )و ايدئولوژيكى نیز ھستند ،نھادى ،ى سیاسىول(اند  اقتصادى

و لذا  ؛دارى حاضرند بلكه در تمام مراحل سرمايه ،دارى حاضر نیستند فقط در مراحل اولیه سرمايه

دارى مشھور  چه به نام سرمايه توان اقتصاد را داراى موضعى مستقل محسوب نمود. ھمچنین آن  نمى

بلكه متغیرھاى تصادفى و تجربى مختلف و با  ،سازگار و منسجم نیست و یيك ماھیت ضرور ،است

. به سخن ديگر نه يك كاپیتالیسم ل ھستندیامدن آن دخ وجوددر به شرايط تاريخى و جغرافیايى متفاوت 

عینیت دارى يك گفتمان منسجم و  بلكه روابط متفاوت كاپیتالیستى وجود دارد. بنابراين سرمايه ،خاص

دارى را  ھاى سرمايه گفتمان ،ھاى مختلف در شرايط خاص تاريخى و اجتماعى بندى يافته نیست. مفصل

  شوند. ھا متحول مى آورند كه ھمواره با توجه به غیريت وجود مىه ب

 یا ھويت ثابت و دائمى و از پیش تعیین شده ،گونه که اشاره شد در نظريه الكال و موف ھمان 

 ،اند ھا گفتمانى ن ھويتیكنند. بنابرا ھا در درون ساخت گفتمانى معنا پیدا مى ھويتا که وجود ندارد، چر

شوند. معناى يك  ھا به فرد يا گروه اعطا مى ھايى ھستند كه در درون گفتمان و به عبارت بھتر  موقعیت

و گفتمانى ديگر شود و ھمواره احتمال رسوخ معنايى ديگر  گاه تثبیت نمى نشانه در درون يك گفتمان ھیچ

ھا ھمواره در  وجود دارد، لذا ھر ھويت گفتمانى متزلزل و ناپايدار است. دلیل اين تزلزل اين است كه ھويت

ھاى  فرد به حسب موقعیت شوند. گاه تثبیت نمى معرض نفى و طرد توسط غیر قرار دارند و ھیچ

خود بگیرد. بنابراين در  مختلف به ھاى ھويت ممکن است، كنند ھا براى او ايجاد مى مختلفى كه گفتمان

  مفھوم ھويت بايد به نسبى بودن و در معرض نفى قرار داشتن توجه كرد.

                                                        
constitutive outside ١ 



 ١٦

ف ی، در آثار الکال تعریاسیس یو مرزھا یتوان گفت در مورد خصومت و دشمن یدر مجموع م

 یم ١انهاست را خصمیس یه خود فضایالکال و موف در آثار اول یارائه نشده است. به طور کل یقیدق

در جوامع  ٢خود رقابت یسازگار نبود، در آثار بعد یکال دموکراسین تصور چندان با رادیدند، اما چون اید

ب خصومت را به جوامع ین ترتیاست مطرح نمودند، و بدیس یک را به عنوان سنگ بنایدموکرات

گفتمان ھا لزومًا خصمانه و ھمراه با طرد و سرکوب  یساز تیرین غیک محدود کردند. بنابرایردموکراتیغ

رون یر و بین حال به عنوان غیب حضور داشته باشد و در عیک رقیتواند به عنوان  یر میست، و غین

ھمان گونه که  – یکال دموکراسیت  گفتمان رادیفا کند. مزیت نقش ایھو یریجاد و شکل گیسازنده در ا

د توجه یکند. با یت و تکثر موجود در جامعه را  در شکل رقابت  حفظ میریکه غن است یدر ا -د یم دیخواھ

ست،  ھمواره امکان بازگشت گفتمان یچ گاه ممکن نیداشت از آن جا که عمل طرد و سرکوب کامل ھ

کال شدن گفتمان ین بازگشت معموًال با رادیه رانده شده  وجود دارد و ایسرکوب شده و به حاش یھا

  خواھد شد. مخالف ھمراه

  

الكال و موف ديدگاه آلتوسر را در اين مورد كه  :٥و سوژگي سیاسي ٤عاملیت اجتماعي ‘٣فرديت -١١

اما داللت ضمني ديدگاه او بر جبرگرايي  ،پذيرنداند ميھا به شكل گفتماني ساخته شدهھاي سوژهھويت

 تیفردو  ٦فردھاي ايشان قائل به تمايز میان موقعیت ).١٦پس، ص یلیورگنسن و فی( نمايندار ميرا انك

ھستند. مفھوم موقعیت سوژه مربوط به اشكال متعددي است كه توسط آن كارگزاران خودشان  ٧سیاسي

 یت سیاسي مربوط به زمانمفھوم فردي و کنند یتصور م اجتماعيبه عنوان كنشگران در درون گفتمانھا را 

قراري پردازند. زماني كه بينمايند يا به اتخاذ تصمیم ميھاي بديع عمل ميگران به شكلكنش است که

  شود.  یفراھم م یایس یامکان ظھور سوژگ ،شودآشكار ميبخش  ھويت یگفتمانھا

رند که یگ یقرار م ییت ھاینقش ھا و موقع ھا درانسانانھا ک گفتمیط حضور ھژمونین در شرایبنابرا

- مي ٨گذارياين ويژگي را موقعیت ت از آلتوسریبه تبع کال و موفالانھا فراھم کرده است  یگفتمان برا

 ینھا برارون از گفتمانھا و در مورد ایم بیامکان اتخاذ تصم یگفتمان یھژمون یط فروپاشیاما در شرانامند. 

ن در یبنابراشود.  یل میتبد یاسیو سوژه س یک عامل اجتماعیط فرد به ین شرایافراد فراھم شده و در ا

اد و مستقل افسانه یو لذا سوژه خود بن ؛نه يكپارچهشود و  یتصور م ١شخصیت سوژه تكه تكهه ین نظریا

  ست .یش نیب یا

اى را كه  كنند و نقش سازنده سوژه را نفى مى خصلت ماقبل گفتمانى الكال و موفن یبنابرا

سوژه عاقل،  شان،نظر اي پذيرند. به نمى کنند، یاعطا مگرايى به افراد انسانى  گرايى و تجربه عقل

شفاف و خودآگاھى كه منشأ روابط اجتماعى و سازنده نھادھا و اشكال اجتماعى تلقى شود وجود ندارد. 

سوژه را به  ،. بنابراين الكال و موفچه، فرويد و ھايدگر ھمراھندبا نی لذا در نفى سوژه خودمختار 
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و از اين طريق مفھوم  ،دھند كنند تقلیل مى ھا براى خود فراھم مى ھاى سوژگى كه گفتمان موقعیت

  نمايند.  سوژه خودمختار با ھويت و منافع ثابت را طرد مى

عنوان عامالن اجتماعى  ه افراد بهھايى ك را نیز براى تبیین شیوه الكال مفھوم سوژگى سیاسى

 یدر علوم اجتماع مشكل ديرين ساختار ـ كارگزاربه  كند. وى از اين طريق استفاده مى ،كنند عمل مى

گاه تثبیت  ھا و ساختارھا ھیچ كه گفتمان گويد به دلیل اين ). الكال مى٦٩، ھمان( دھد یپاسخ م

دلیل امكانى بودن و تصادفى بودن  وجود دارد و بهشوند و ھمواره نوعى تزلزل و بحران در آنھا   نمى

توانیم شاھد ظھور سوژه سیاسى باشیم. زمانى كه يك گفتمان  مى ،كنند ى كه ايجاد مىیھا گفتمان

امكان ظھور سوژه سیاسى فراھم  ،تواند به عامالن اجتماعى ھويت اعطا كند شود و نمى دچار تزلزل مى

ھا و بحران ھويت در شرايط  د امكانى بودن و عدم تثبیت كامل گفتمانگردد. بنابراين ظھور سوژه پیام مى

واقع زمانى  . درشوند ساختارھاى گفتمانى ايجاد مىھاى متزلزل  ھا بر لبه تزلزل گفتمانى است. سوژه

 گردد ھاى جديد فراھم مى بندى شود زمینه ظھور سوژه و مفصل كه گفتمان مسلط دچار ضعف مى

  . )٦٠(ھمان، 

  

  یاز اسطوره ھا تا تصورات اجتماع ھا: ور و سقوط گفتمانظھ    
  

اند. اسطوره نـوعى  ھاى ساختارىقرارىھاى اجتماعى محصول بىھا يا به تعبیر الكال اسطورهگفتمان

ه ئـ قرار اجتماعى است و درصدد است تا پاسخى مناسب به بحران موجـود ارا بازنمايى و تبیین شرايط بى

ھـاى  بنـدى مجـدد دال  پردازنـد و از طريـق مفصـل   سازى آرمانى فضاى اجتماعى مـى ھا به بازكند. اسطوره

باشند. بنابراين شـرايط عینـى شـده و جامعـه شـكل      دنبال ايجاد يك عینیت اجتماعى جديد مىمتزلزل به

ھــا در شــرايط بحرانــى در حــال  يافتــه خــود يــك اســطوره متجســم و متبلــور اســت. زمــانى كــه اســطوره  

كنند اما لحظه تحقق اسطوره و گفتمان لحظه كسوف سوژه و انحالل ھا نیز ظھور مىژهاند سوگیرىشكل

يابد. بنـابراين سـوژه در فضـاى    اى تقلیل مىكه در اين صورت سوژه به موقعیت سوژه ،آن در ساختار است

 رود.كند و پس از عینیت يافتن گفتمان رو به افول مىاى ظھور مىاسطوره

بازنمايى و تبیین يك فضاى اجتماعى نیاز به ايجـاد فضـايى اسـت كـه لزومـًا وجھـى        براى ،نظر الكالبه

 یفضاى بازنمايى شده و فضايى كـه بازنمـايى مـ    :اى دارد. بنابراين دو فضا وجود دارداستعارى و اسطوره

صورت آرمانى ساخته شده است.  به سخن ديگر فضاى اجتماعى موجود و فضاى گفتمانى كه به ؛ وشود

شود شكل منطقى مشابھى با ساختار موجود ندارد بلكه ھا ساخته مىاى كه توسط سوژهزه اسطورهحو

دھـد. بـه عبـارت ديگـر     اى را تشـكیل مـى  نقد و جايگزينى ساختار موجود است كه ويژگى كاركرد اسطوره

 ).٦١،  ١٩٩٠شود (الكال، ن منطقى گفتمان ساختارى مسلط مطرح مىیگزیعنوان جااى بهفضاى اسطوره

ھا و تقاضاھاى موجـود فراتـر رود و   قرارىاى شكل بگیرد بايد از سطح بىكه اسطورهبنابراين براى اين 

شكلى استعارى به خود بگیرد. اين نظريه ريشه در عدم امكان بازنمايى ناب واقعیت اجتماعى دارد. چـون  

اى كرد ناچار بايد به اسـتعاره و اسـطوره   توان بازنمايىن را نمىآده و متکثر است و یچیواقعیت اجتماعى پ

 دارد وجـود  یادیـ وتنوعات ز گر در جامعه تقاضاھایبه عبارت د با واقعیت فاصله دارد. به ھر حال كه ،پناه برد

ا ھمـان  یـ ت یـ د ازواقعیـ با سـت  لزومـاً  یک گفتمـان ممکـن ن  یھا توسط آن ھمه  ییکه امکان بازنما جا نآواز

 یاگرفضـا  را جھانشـمول وعـام نشـان داد.    و بـه اسـتعاره پنـاه بـرد وخـود     خاص فاصـله گرفـت     یتقاضاھا

ک یـ  ین خواھد رفت. زمـان ین از بآرشدن یامکان توسعه وفراگ، خاص محدود گردد ییبه تقاضا یاسطوره ا

                                                                                                                                                                   
 split 
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د. انتقال از حوزه واقعى و جزئـى بـه حـوزه كلـى و     یآشود که عام و جھانشمول به نظر یر میگفتمان فراگ

  پذير شده است. اى امكاندلیل دوگانگى فضاى بازنمايى شونده و فضاى اسطوره به استعارى تنھا

ھـاى متنـوعى وجـود دارد و ھـر فضـايى كـه بخواھـد        ن در جامعه ھمواره تقاضاھا، منافع و بحرانیبنابرا

رخـى از تقاضـاھا را در بـر    و اگـر  فقـط ب   ،به خود بگیـرد  ١ھا را بازنمايى كند ضرورتًا بايد وجھى استعارىاين

آيـد. از سـوى   گیرد با كاھش قدرت استعارى خود روبرو شده، پذيرش و استقبال كمترى از آن به عمل مى

گیرنـد.  ھـاى تصـورى شـكل مـى    اى و افـق ھا خود نیز تحت تأثیر فضاھاى اسطورهقرارىديگر تفاضاھا و بى

ھـا را پوشـش   قـرارى كوشد تقاضاھا و بىت مىاى و گفتمانى كه مدعى كمال اسبنابراين فضاى اسطوره

  شود.ھا استنتاج نمىھا و بحرانقرارىخود از بى یول ،دھد و آنان را به نحو دلخواه سازماندھى نمايد

ھاى ساختار متزلزل و گفتمانى كـه ھـدف آن معرفـى يـك نظـم      قرارىمیان تقاضاھا و بى ،نظر الكالبه 

توان يكى را محصول ديگرى معرفـى  ارتباط منطقى وجود ندارد و نمىبندى جديد است ھیچ جديد و مفصل

 ین امرامکان ظھور گفتمانھا واسـطوره ھـا  یت و اسطوره ھمواره وجود خواھدداشت وھمیفاصله واقع كرد.

ک اسـطوره بـه گفتمـان مسـلط ازدو مفھـوم      یل یتبد یح چگونگیتوض یالکال برا سازد. یسر مید را میجد

در  -ح داده شد یھمان گونه که قبًال توض – يعنى ،استن مفھوم قابلیت دسترسى یل. اوکند یاستفاده م

عنوان جايگزين واقعى ھژمونیك نشان دسترس بودن در زمینه و موقعیتى كه ھیچ گفتمان ديگرى خود را به

بـه  تواند پیروزى يك گفتمان خـاص را تضـمین كنـد و آن را    نداده است. بنابراين صرف در دسترس بودن مى

افـق تصـورى جامعـه تبـديل نمايـد. دلیـل ايـن امـر ايـن اسـت كـه ھـیچ مقیـاس مشـتركى میـان محتـواى                 

صورت صرف اين واقعیت كه كند وجود ندارد و در اينرا بازنمايى مىاى كه آنھاى موجود و اسطورهقرارىبى

را تضـمین كنـد. ايـن     دھـد كـافى اسـت تـا پـذيرش آن     نظم  جلـوه مـى   یاين گفتمان خود را قادر به برقرار

بلكه چون  ،پذيرند نه به اين دلیل كه محتوايش را دوست دارندھاى متعدد جامعه مىگفتمان جديد را بخش

بـه   شـود. نظمى عمـومى تلقـى مـى   كه اين گفتمان نظمى است كه جايگزين مناسبى براى بحران و بى

ن یبنابرا ه است.ین نظم دغدغه ثانویا یواقع یاز به نظم است و محتواین ینظم یط بیگر در شرایعبارت د

ن مربـوط  آ یواقع یتواحامیھا  تیکه به خصوص نآش ازیخاص ب یاسیک گفتمان سیبا  یابیت یامکان ھو

 یک فضـا یـ فـرد   ینظمـ  یدر واقـع درزمـان بـ    دارد. ین نظم وتداوم جامعه بستگین درتضمآباشد به توان 

را پرشـده   ءن خـال یـ خواھـد ا  یط در وھله اول مـ یان شریدر ا .کند یت احساس میھو ءخال یونوع یخال

ن یـ ه دارد و ایـ ت ثانویـ گفتمـان اھم  ین محتوایتفاوت است. بنابرا یب یادیند و نسبت به محتوا تا حد زیبب

  کند. یجامعه است که افراد را جذب م یجاد نظم و ساماندھیان در ا ییتوانا

ن یـ کند. ا یاستفاده م ٢یتھ یھا از مفھوم دالشدن  یح  روند استعاریتوض یرش برایالکال در اثار اخ

 یتصور مـ  یعیکه ھابز در وضع طب ینظم یط بیدر شرا ب است. مثًالیھستند که غا یزیانگر چیھا ب دال

را بـر   یوضع مطلـوب وآرمـان   ییبازنما یتھ یھا دالب دارد. یک امر غایاست که نشان از  ینظم دال ،کند

راکه ھمواره نـواقص را گوشـزد   یز ؛ھا وابسته است ن دالید ایاست به تولیجامعه و س ییایپوعھده دارند. 

ن یـ ھسـتند کـه توسـط ا    اھ یقرار یبن یاھمواره  رسد یم ). به ھرحال به نظر١٩٩٦،٣٧کنند(الکال،  یم

سـقوط  کـه بـه ظھـور و     یگـر ید مفھـوم  ورنـد. آ یر را به ھمراه مـ ییشوند و تحول وتغ یم ییھا بازنما دال

ن جامعـه  یادیـ قابلیت اعتبار است. اصول پیشنھادى گفتمان نبايـد بـا اصـول بن   شود،  یگفتمان ھا مربوط م

قرارتـر باشـد اصـول اساسـى آن بیشـتر      تـر و بـى  ا گروه بحرانىیناسازگار باشد. اما ھرچه سازمان جامعه 

 ،نسـجم و مشـخص سـازد   پراكنده و شكسته شده است. بنابراين اگر اصولى مانـده باشـد كـه گـروه را م    

  ).٦٦،  ١٩٩٠توانند با آنھا از در ستیز در آيند (الكال، ھا نمىگفتمان

                                                        
metaphoric .١  
empty signifiers .٢ 



 ١٩

شود اما منبع ضعف آن گفتمان گرچه باعث تقويت آن و پذيرش عام آن مى یوجه استعارى و اسطوره ا

ھا و تقاضاھاى  بايد به ھمه بحران ،نقص استگردد. اگر گفتمان نمايانگر كمال و آرمانى بى ینیز تلقى م

امكـان سـامان    ،گونـه كـه اشـاره شـد    گاه ممكن نیست. ھماناما اين كار عمًال ھیچ ؛اجتماعى پاسخ دھد

شود به اجبار از شكل اسـتعارى  دادن نھايى و كامل واقعیت وجود ندارد و لذا وقتى يك گفتمان مسلط مى

ــرد و بــه محتواھــاى عینــى روى مــى خــود فاصــله مــى رت فقــط بخشــى از تقاضــاھا و صــوآورد. در ايــنگی

شـوند و قـدرت   ھـا خـارج مـى   قـرارى ھا را سامان خواھد داد و لـذا تعـداد زيـادى از تقاضـاھا و بـى     قرارىبى

گـردد و ديگـر نمايـانگر آرمـانى     ھـايش آشـكار مـى   ھا و آسیبضعف ؛ پسيابداستعارى گفتمان كاھش مى

ھـاى جامعـه را   ھـاى تمـام بخـش   تواند خواستهنقص تلقى نخواھد شد. در واقع وقتى گفتمان مسلط نبى

رود و تدريج رو به زوال مـى  گیرند. بنابراين گفتمان مسلط بهھا به تدريج از آن فاصله مى آن ،برآورده سازد

افـق تصـورى    ،ينـد آگـردد. در طـى ايـن فر   ھاى ديگرى كه مدعى كمالند فراھم مىفضا براى ظھور اسطوره

دولـت رفـاھى يـك     ،شـود. بـراى مثـال   ان ديگرى بر اذھان جمعى مسلط مـى كند و گفتمجامعه  تغییر مى

ھـا و  و خـود بـه دلیـل بحـران     ؛دارى بعـد از ركـود بـزرگ ايجـاد شـد     اسطوره بود كه براى بازسـازى سـرمايه  

ررادرظھوروسـقوط  یتـوان مراحـل ز   ین مـ یبنـابرا  تدريج دچار ضعف و انحطـاط گرديـد.  ھاى بعدى بهقرارىبى

  ص داد:یگفتمانھا تشخ

   ،یف گفتمان مسلط سنتیک وتضعیش بحران ارگانرگست -١

کوشـند تـا    ین اسـطوره ھـا مـ   یـ ا: بحـران  جھت حـل  یارائه اسطوره ا یب برایرق یرقابت گروه ھا -٢

  کنند.  یعام سازماندھ یسوژه ا یتھایھا را با انواع مناسب موقع یابیت یھو

 اسـت .  ین برتـر یـ عامـل ا  ک گفتمـان، یـ  یه واستعارانیگرا عام یژگیو :گرانیگفتمان برد کی یبرتر -٣

ن یـ عامل اتحاد و انسـجام ا  ،نآبا  یونقد گفتمان مسلط برجسته است و دشمن ین حالت خصلت نفیدرا

 ،کننـد  ید میتاک یجزئ یگر بر خواسته ھاید ینه ھایکه گز یدرحال ،به ھر حال گردد. یم یگفتمان تلق

ن کننده و ییتع یبه عنوان چارچوب را خود ،ر عام بحرانیوبا تفس ردیگ یم یک جنبه استعاریگفتمان ھژمون

 یکوشد جنبه ھا ین گفتمان میکند.ا یم یمتنوع معرف یروزافزون از تقاضاھا یمجموعه ا یپاسخگو برا

تمام  یکند که قادر به بازساز ین حالت ادعا میدرا و پنھان سازد یانه خودرا به نفع بعد استعاریخاص گرا

  .شود یل میتبد ١یبه تصور اجتماع ،ر الکالیبه تعب ،ن گفتمانی). ا١٠٣، ١٩٧٧است(الکال: یاعحوزه اجتم

 یتھـا یھـا بـا موقع   یابیـ ت یـ د ودرآغـاز ھو یـ ل تسلط گفتمان جدیدراوا: نینو یک نظم اجتماعیجاد یا-٤

 شـود و  یج نظـم برقـرار مـ   یه تدراما ب ؛میباش ینظم یب یممکن است شاھد نوع ،افتهیر ییتغ یسوژه ا

  ).   ١٦٨ص١٩٩٨ت:یرسد(اسم یبه نظرم یعیو طب ید عادیت جدیوضع

يـا   ،اى كـه اسـطوره از آن خـارج شـده باشـد     اند. جامعـه ھا براى زندگى ما ضرورىنظر الكال اسطورهبه

مثـل يـك ماشـین    قـرارى در آن راه نـدارد و   اى است كامًال آرمانى و بسته شده كه ھیچ بحران و بىجامعه

است كه ھیچ فضايى براى بازنمايى بـاقى   یقرارى و بحران شديد بىبا اى و يا جامعه ،كندسالم كار مى

). بـه ھـر حـال جامعـه     ٦٨، ص ١٩٩٠به عبارت ديگر يا قبرسـتان اسـت يـا تیمارسـتان (الكـال،       گذارد. ینم

  كند.وجود نیاز به اسطوره را تشديد مىدارى مھاى سرمايهقرارىھا و بىھاست و بحراننیازمند اسطوره

دھد. فضا شـامل تصـور كمـال و گفتمـانى     را در مقابل ھم قرار مى ١و فضا ٢یاسیالکال دومفھوم امر س

ھا مانتو سیاست يعنى نزاع گف ،گويى به تمام مشكالت و حل تعارضات موجود دارداست كه ادعاى پاسخ

 ،شـود. بنـابراين  عمال قدرتى كـه بـه پیـروزى يكـى از آنھـا در عرصـه اجتمـاعى منجـر مـى         براى پیروزى و ا

و فضا  وجه استعارى و كمال يـك   ،ھاى سیاسى تسلط يك گفتمان استسیاست ظھور تعارضات و ريشه
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كوشد تمام آثار سیاسى ظھورش را پاك كند. اما چون امكان تثبیـت  گفتمان. ھر گفتمان بعد از پیروزى مى

ھـا مـوقتى   پیروزى گفتمـان  ،صه اجتماعى و يا به عبارت ديگر فضايى شدن و كامل شدن آن وجود نداردعر

 است.

ھـا  ه امكان رسیدن به مدينه آرمانى و ھمزيسـتى تمـام تقاضـاھا و حـل تمـام بحـران      ین نظریاصوًال در ا

اسى عمل اجتماعى را ناديده داند كه ماھیت سیوجود ندارد. الكال نظريه افالطون و ھابز را از نظرياتى مى

گیرند. افالطون درصدد ايجاد يك جامعه آرمـانى و بـى نـزاع اسـت و ھـابز از طريـق سـركوب تنوعـات و         مى

قرارى و بحران را حل كند. اما اين ھر دو راه بـه  خواھد مشكل بىاختالفات و ايجاد يك قدرت سركوبگر مى

گـاه بـه   است كه دائمًا در حال بازسازى اسـت و ھـیچ  اى ناكامل رسند. جامعه سیاسى جامعهنتیجه نمى

رسد. جامعه محصول تصمیم افراد است و اين افراد خود ناكاملند. لذا چـون عـامالن و كـارگزاران    كمال نمى

 اجتماعى محدودند جامعه نیز محدود خواھد بود.

  

  ھاى روابط اجتماعى  ويژگى

  : شمارد یمر را بر یز ییھا یژگی، ویروابط اجتماع یالکال برا

بودن روابط  محتملح داده شد، یھمان گونه که قبال توض:  ٢مشروط و محتمل بودن – ١

ھمواره روابط  ‘شدگى ساختارھاست. وجود خصومت  اجتماعى به معنى نفى ضرورت و قطعیت و تعیین

ین ھستند. تغییر در شرايط ھا نامتع سازد. بنابراين ساختارھا و گفتمان  ناپذير مى بینى اجتماعى را پیش

ھاى كارگرى  تواند به ايجاد ھويت جديدى منجر شود. مثًال اگر روابط اتحاديه اجتماعى در ھر بخش مى

شاھد ايجاد ھويت  ‘سرى تصمیمات سیاسى و اقتصادى با نظام سیاسى كامًال تغییر كند دلیل يك به

اى موجود  گفتمان تام و ھويت تثبیت شده ھاى كارگرى خواھیم بود. چون ھیچ جديدى در مورد اتحاديه

لذا ھمه چیز در حوزه  ‘كند ھا را تھديد مى  ھا و گفتمان نیست و چون ھمواره خصومت و غیر، ھويت

ناشى از عدم تثبیت  ،ھا ھا و گفتمان تصادفى ديدن پديده وگیرد. بنابراين امكانى  تصادف و امكان قرار مى

كند. به ھمین دلیل جامعه  ھاى موجود ايجاد مى  غییراتى را در ھويتنھايى و وجود غیر است كه ھمواره ت

بندى ھژمونیك براى مدتى جامعه را  شود. يك مفصل  گاه تثبیت نمى و ھیچ ‘طبیعتى باز و گشوده دارد

ھاى ارگانیك وجود دارد كه در آنھا  ھايى از بحران اما ھمواره دوره ،كند طور نسبى تثبیت مى به

و در پى آن تعداد  ،ھاى مسلط تضعیف شده ژمونیك و يا به عبارت بھتر گفتمانھاى ھ بندى مفصل

تواند برترى  شوند. ھیچ نیروى اجتماعى نمى  ھاى شناور تبديل مى اى از عناصر اجتماعى به دال يندهآفز

موقتى و در حال  ،ھاى اجتماعى بندى گیرى صورت ھژمونیك خود را كامًال تثبیت كند و لذا ھمواره شكل

  تحول است.

نظر الكال قدرت با عینیت و سیاست مرتبط  به: روابط قدرت و روابط اجتماعىت وحد – ٢

بلكه چیزى است كه  ،كنند  است. قدرت آن چیزى نیست كه افراد در اختیار دارند و بر ديگران اعمال مى

يندھا و آن قدرت تمام فركند. بنابراي سازد و معنادار مى آورد و جھان اجتماعى را مى وجود مى جامعه را به

دريدا در  گیرد. در بر مى ،كنند سازند و آن را براى ما معنادار مى  نیروھايى را كه جھان اجتماعى را مى

ھمان گونه  آثار خود به اين نكته اشاره كرده است كه ايجاد يك ھويت به اخراج و طرد چیزى وابسته است.

اى محصول روابط قدرت است. به اين معنا كه ھر  جامعه گیرى ھر ھويت و شكلکه فوکو ھم اشاره دارد، 

طرد غیر و سركوب  .جامعه موجود و ھر گفتمان تثبیت شده ھمراه با سركوب و طرد غیر ايجاد شده است

ھا و احتماالت ممكن است. ھر ھويت با طرد احتماالت رقیب خود را تثبیت  به معناى اخراج تمام جايگزين
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بايد تمام معانى اجتماعى ديگر طرد شوند. به  ،معنا براى يك نشانه تثبیت شود كه يك كند. براى اين مى

گیرد. بدون قدرت ھیچ تثبیت و عینیتى  ھر حال ھرگونه تثبیت يا عینیت ھمراه با روابط قدرت صورت مى

  نیست. 

و در سراسر جامعه پراکنده است.  دارد یرگیالکال و موف ھمانند فوکو، شکل مو یقدرت برا

 ینیتبلور ع ینکه ھر جامعه شکل گرفته ایبا توجه به ا و قدرت پیش شرط ھويت و عینیت است نینھمچ

حذف  افته  وجود نخواھد داشت ویت ینیا گفتمان عی بدون قدرت جامعهمشخص است   یگفتمان یھژمون

تصور  و سلطه اى فارغ از روابط قدرت توان جامعه نمىلذا انجامد.  قدرت به پراكندگى و تجزيه جامعه مى

ک شدن آن ھا به یزان نزدین جا میدر ا پذير نیستند. مفاھیمى چون رھايى اصوال امكانن یبنابراكرد و 

  شود. یاو آشکار م ییک رھایفوکو، و دور شدنشان از ھابرماس و ھرمنوت

مفھوم قدرت در نظريه ي الكال و موفه بسیار شبیه مفھوم قدرت نزد فوكو است. قدرت چیزى 

ما  ی. قدرت چیزى است كه جامعه و آگاھنباشدھا و در دست بعضى باشدھا ه در دست بعضىنیست ك

كند. دانش، ھويت و موقعیت فردى و اجتماعى ما ساخته و پرداخته قدرت است. رھايى از را تولید مى

  چون سراسر زندگى فردى و اجتماعى ما را فرا گرفته است. ،ى قدرت غیرممكن استچنبره

  

گردد كه از نظر الكال و موفه معنايى عام دارد و "به حالتى بازمى ١سیاست :ويت سیاستاول - ٣

سازد" (يورگنسن و فیلیپس، ھاى ديگر را طرد مىسازيم كه شیوهاى اجتماع را مىما مداومًا به شیوه

اى خاص است به ه). در واقع، مطابق ديدگاه آنھا سیاست سازمان دادن به جامعه به شیو٣٦، ٢٠٠٢

ھاى مختلف ممكن است بر سازد. بدين ترتیب گفتمانھاى ممكن ديگر را نفى و طرد مىنحوى كه شیوه

  ى خاص خودشان با ھم به رقابت و مبارزه برخیزند.سر سازماندھى جامعه به شیوه

ازى با گاه ب شود كه ھیچ عنوان فضايى براى بازى تصور مى به ،سیاست در انديشه الكال و موف

گاه كامًال روشن نیستند. اين بازى يك نام دارد و آن  زيرا قواعد و بازيگران ھیچ ،حاصل جمع صفر نیست

  ).١٩٣ ،١٩٨٥، و موف الکالھژمونى است (

جامعه را  یریوه شکل گینوع فکر و عمل ما و ش ھاى سیاسى بندى مفصل ،نظر الكال و موف به

ھمواره  ،ھا بندى شده از گفتمان ھايى مفصل عنوان مجموعه هنظام روابط اجتماعى ب .كنند مى تعیین

. باشد یم به اين معنا كه بر اعمال قدرت و خصومت و طرد غیر استوار ؛ستا اى سیاسى ساخته

 اند و بخشند ذاتًا سیاسى ان نظم مىسازند و به فھم ما از جھ ھايى كه جامعه را مى بنابراين گفتمان

يى است كه ما در طى آن جامعه را پیوسته با طرد احتماالت و تثبیت موقت ھا يندھا و شیوهآفر ،سیاست

كنیم. سیاست سازماندھى جامعه را برعھده دارد. عرصه سیاست عرصه منازعه بین  ايجاد مى

ھا و  و زمانى كه گفتمانى مسلط شد و جايگزين ؛ھا براى تثبیت شدن و غلبه بر سايرين است گفتمان

ھايش طرد  ھا و بديل گیرد. عینیت گفتمانى است كه جايگزين عینیت شكل مى ،رقباى خود را طرد كرد

 لیبد یگفتمان ھانظر رسد. زمانى كه  طبیعى و دائمى بهشود که  یماند. تثبیت يك گفتمان باعث  شده

رفعال و یغ ھاى كند. اما گفتمان عنوان تنھا گزينه مطرح مى گفتمان غالب خود را به ،فراموش شوند

ھاى جديد به مسأله تبديل   بندى توانند ھر زمان وارد بازى سیاست شوند و در مفصل مىشده سرکوب 

  گردند.

علم معتقد  . ھوسرل در حوزهردیگ یرا از ھوسرل وام م ٢مفھوم رسوب شدنن راستا، یدر االكال  

گذشتگان مفروض تلقى  ھاى روزمره شده و تحقیقات و نظريه یات علمیتدريج اعمال و فرض بود به
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اى كه در آن  ، شرايط اولیهجاشود. در اين  گردد و علم به استفاده از نظريات گذشتگان محدود مى مى

ھاى اين نظريات و شرايط  ھا و بديل گردد و از جايگزين فراموش مى ،نظريات علمى موجود رشد كرده بود

يدارشناسى بايد به احیاى شرايط نظر ھوسرل پد شود. به شھودى رويش فرضیات علمى غفلت مى

تا احتماالت مختلف و نظريات گوناگون  بپردازدھاى تاريخى مطرود  زينهگ یایو اح وجودى نظريات علمى

يند رسوب آفر با  ١عمل احیا لهیه وسب دیبا دوباره پیش روى ما قرار گیرد و علم از تحجر بیرون آيد. بنابراين

  ).٣٦-٣٤، ١٩٩٠كال، (ال دمبارزه کرشدن 

به فعال  یاسیس یندھایرسد فرا ی(رسوب شده) به نظر مینیثابت و ع یکه گفتمان یطیدر شرا 

 یر سوال میت گفتمان مسلط را زینیعکنند و  یطرد شده کمک م ین ھایگزیمجدد احتماالت و جا یساز

  سازد. یت شده را متزلزل میتثب یکند و گفتمانھا ید میاست نزاع گفتمانھا را تشدین سیبرند. بنابرا

نزاع  چ  یھ واى را تصور كرد كه سیاست در آن كامًال محو شده  توان جامعه نظر الكال ھرگز نمى به

ن یچرا که در ا تواند سیاسى باشد  از سوى ديگر ھمه چیز نمى در ان وجود نداشته باشد. یو تعارض

مبھم بین امر سیاسى و امر اجتماعى الزم  لذا ھمواره تمايزى ھرچند .صورت جامعه شکل نخواھد گرفت

است تا جامعه شكل بگیرد. اما مرزھاى اجتماع و سیاست ھمواره مبھم است و اين تیرگى و ابھام ذاتى 

چون امكان حذف روابط قدرت و حذف  ،پذير نیست روابط اجتماعى است. بنابراين جامعه آرام و منظم امكان

  خصومت وجود ندارد. 

  

به ماھیت  مسأله اين. چھارمین ويژگى روابط اجتماعى تاريخى بودن آنھاست ودن:ب یخیتار – ٤

تاريخى است و ھمراه با  ،گردد. ساختارھا و وجود اشیا تصادفى و امكانى شرايط وجودى آنھا بازمى

شود. به جاى جستجوى معناى عینى در جامعه بايد به  ھاى معنايى در جامعه ساخته مى نظام

 چون ام معانى و بازگرداندن آنھا به واقعیت اولیه و شرايط تاريخى وجودشان انديشید.شكنى تم  شالوده

 به شکل کامل بر آنگاه عینیت  ھمواره خصلت باز و گشوده خواھد داشت و ھیچ است، یخیتار جامعه

  .بودحاكم نخواھد 

   یکال دموکراسیه رادینظر

و  ییجبرگرا یضمن نفآن ھا  یارد، ولچپ د یشه ھایشه در اندیھر چند گفتمان الکال و موف ر

 ین دو را در مفھوم ھژمونیز مردود شمرده و ایر بنا را نیروبنا و ز یدوگانگ ،یستیمارکس یین گرایتع

شود و طبقات و  یم عیني نفي اد ویخودبنبنابراين وجود طبقات اجتماعي  کنند. یادغام م یگرامش

  شوند.  یم یک تلقیط ھژمونیمحصول شرا یطبقات یتھایھو

ھاى جامعه  عنوان استراتژى جديد چپ در برابر بحران نظريه راديكال دموكراسى را الكال و موف به 

گسترش موج دموكراسى از انقالب فرانسه  رو به معاصر ارائه دادند. اين نظريه تأكیدى است بر روند

لطه در دنیاى ھا و اصول دموكراسى و حذف روابط س و كوششى است براى تعمیق ارزش ،تاكنون

  دارى معاصر. سرمايه

بوروكراتیك شدن  ،كااليى شدن زندگى  از جملهتحوالت عمیقى شاھد جامعه معاصربه نظر الکال 

ھاى  توسعه ابزارھاى ارتباط جمعى و تزلزل ھويت ھمراه با رشد اشكال جديد فرھنگ ،روابط اجتماعى

ه پیشرفت دموكراسى انجامیده است. ھاى منفى آن ب د. اين تحوالت فارغ از جنبهباش یمسنتى 

د قرار یمورد ترد مستقر را سنت ،دسترسى اكثريت وسیعى از مردم به دامنه زيادى از اطالعات و كاالھا

گسترش  ،نظر الكال . بهدھد ید مینوبرابرى را  بر اساسسازى فرھنگى  نوعى دموكراسى داده، و

اتیك است و بايد بر مبناى فھم دموكراتیك و متكثر از جامعه معاصر حاصل تعمیق انقالب دموكرمنازعات در 
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جامعه تحلیل شود. در پرتو اين تحلیل بايد مقوله سوژه منسجم و كارگزار خودآگاه را رھا كرد، و به 

ھا مبناى  ھا و ھويت اى اذعان نمود. پذيرش تكثر موقعیت ھاى سوژه پراكندگى گفتمانى و تكثر موقعیت

ھاى اجتماعى بر مبناى  كراسى است. راديكال دموكراسى به خودمختارى حوزهاصلى نظريه راديكال دمو

ھا وجود دارد كه  ھا و بحران تنوعى از نزاع ،خواھى اعتقاد دارد. برطبق اين نظريه ارزى برابرى منطق ھم

اھیت ھا از م ھا و بحران تأثیرات آنھا در چارچوب انقالب دموكراتیك قابل بررسى است. ھر يك از اين نزاع

 ، چرا کهھا مشخص نیست ھا و بحران اما جھت و غايت اين نزاعند. نسبتًا خودمختارى برخوردار

كه از قبل  بندى يك نزاع بیش از آن ھاى ھژمونیك تصادفى ھستند. شكل و صورت مفصل بندى صورت

در جھت  ھا ضرورتًا خصلت پیشروانه و مثًال  تعیین شده باشد حاصل نزاع ھژمونیك است لذا اين نزاع

  ).١٦٩ -١٦٤، ١٩٨٥اھداف سوسیالیستى قرار ندارند (الكال و موف، 

كوشند تعريف جديدى از مفاھیم آزادى و  كارى جديد مى راست نو و محافظه ،نظر الكال و موف به

برابرى و عدالت و دموكراسى ارائه دھند. شكل تعريف اين مفاھیم در سطح فلسفه سیاسى پیامدھاى 

ھا شكل گیرد. اين  كند تا عقل جمعى توده گذارد و كمك مى يگر گفتمان بر جاى مىمھمى در سطوح د

اى  ھا نیست بلكه آنھا را بايد مجموعه پیچیده پیامدھا صرفًا پذيرش يك نظريه فلسفى در سطح انديشه

گیرند و از اين طريق  خود مى ھاى مختلفى به از اعمال ھژمونیك گفتمانى در نظر گرفت كه جنبه

تدريج ذھن جمعى را شكل  شوند و به بندى گفتمانى تبديل مى عات خاص به دال مركزى يك صورتموضو

  دھند. مى

گذارند و با ھرگونه تسلیم در  ھاى خود تأكید مى بر خصلت ضد كاپیتالیستى انديشه فالكال و مو

راسى دفاع ھايى چون جھانى شدن مخالفند و ھمچنان از سوسیال دموك دارى به بھانه مقابل سرمايه

دارى تولید وجود  در راديكال دموكراسى برخى از ابعاد سوسیالیسم چون حذف روابط سرمايه كنند. مى

گونه نیست كه راديكال دموكراسى جزئى از سوسیالیسم باشد. لذا فقط از مديريت و منافع  اما اين، دارد

در نظر دارد. چنین راديكال  ھا را در تصمیمات بلكه مشاركت ھمه سوژه ،كند طبقه كارگر دفاع نمى

جا به لیبرالیسم پیوند  باشد و در اين دموكراسى مستلزم در نظر گرفتن تقاضاھاى آزادى نیز مى

لیبرالیسم نبايد مورد نقد واقع شود زيرا به لحاظ اخالقى از حقوق افراد دفاع  ،نظر الكال خورد. به مى

اما دفاع از آزادى نبايد با فردگرايى مطلوب بورژوازى ھاى انسانى خود را تحقق بخشند.  كند تا ظرفیت مى

ھاى فردگرايانه مالكیت محور شكل  پیوندى داشته باشد بايد فرد ديگرى ايجاد شود كه بر مبناى قالب

صورت است  و تنھا در اين ،توانند اعمال شوند صورت جمعى مى نگرفته است. حقوق دموكراتیك فقط به

  ).١٨٥ و١٦٩ھمان، ر براى ديگران داشت (توان تصور حقوق براب كه مى

 ،كند ھاى ناب تأكید مى در میان دو منطق افراطى كه يكى بر ھويت تام و تمام و ديگرى بر تفاوت 

 .بندى آنھا باشد ھاى اجتماعى به ھمراه ضرورت مفصل دموكراسى بايد شامل بازشناسى تكثر منطق

منطق دموكراسى  یچ نقطه توازن نھايى وجود ندارد.شود و ھ بندى دائما باز تولید مى اما اين مفصل

لذا  باشد.  یمھا و نفى روابط نابرابر و انقیادى است و منطق اثباتى و عینى جامعه ن منطق تفاوت

تواند به خودى خود دال مركزى ايجاد كند كه جامعه در اطراف آن شكل بگیرد. بنابراين ھیچ پروژه   نمى

اى از پیشنھادات  بلكه بايد شامل مجموعه ،ر منطق دموكراتیك استوار شودتواند منحصرًا ب ھژمونیك نمى

  عینى جامعه باشد.  یدھ براى سازمان

  

  به مثابه روش  ،گفتمان

ه گفتمان ینظر یروش یتوان از جنبه ھا یه و روش وجود دارد، مین نظریب یادیاز آن جا که ارتباط ز

محققان علوم  خاص خود، یھا یژگیبا و تواند یاست که م یز سخن گفت. در واقع، گفتمان روشین
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از آراء است  یه مجموعه منتظمینظر د.ینما یاریافت ین رھیرا در سامان دادن پژوھش ھا با ا یاجتماع

ه سه گانه اگوست یوبر و نظر یمثال یافته اند، ھمانند نمونه ھاین انسجام یمع یکه در باره موضوع

 ت وجود داردیھماھنگ عنا یق آن ھا در کلیناصر پراکنده و تلفب عی، به ترکیه پردازیکنت. در نظر

شناخت  یبراکه  یریوه ھا و تدابی. روش عبارت است از مجموعه ش)٨٨١، ٢ج ،١٣٧٥ ،ی(ساروخان

شود:  یز اطالق میق تر، روش به سه چیشود. به طور دق یاز لغزش به کار برده م یقت و برکناریحق

که  یکند، مجموعه قواعد یت میبه کشف مجھوالت و حل مشکالت ھداکه انسان را  ییراه ھامجموعه 

ر از ین مسیرا در ا یکه آدم یا فنونیروند، و مجموعه ابزار  یات به کار میو پژوھش واقع یھنگام بررس

  .)٤٨٩، ١(ھمان، ج دینما یم یمجھوالت به معلومات راھبر

آن از جمله گسست گفتمان ھا و  یش فرض ھایبه پد یابتدا با م،یریاگر گفتمان را به مثابه روش به کار گ
ا یم. در مرحله بعد گفتمان مسلط و گفتمان یتوجه کن ییجوھر گرا یو نف یخیتار یرد تحوالت تک خط

شوند.  یم ییھر گفتمان شناسا یو عناصر و وقته ھا ین دال مرکزیر مسلط، و ھمچنیغ یگفتمان ھا

گر گفتمان ھا به عنوان وقته یو جذب عناصر د یره ھم ارزیزنجص ین گفتمان ھا با توجه به تشخیارتباط ب
   رد.یپذ یصورت م یم قبلیشان با مفاھ یھا، و مفصل بند

گفتمان اشاره شده، و  یت روشیثیکرده اند، ابتدا به ح یراستاریکه ھوارث و دو ھمکارش و یدر کتاب      

، یاست سبزھا، رومانیک، سیمکز رلند،یست، ایط زیسم، جنبش محین، فاشیسپس در خصوص آرژانت
). عالوه بر موارد فوق، ٢٠٠٠گران، یق شده است (ھوارث، و دیسم تطبیو کمال یجنوب یقایھنگ کنگ، آفر

 آنبخواھیم امنیت ملي را تحلیل گفتماني كنیم مي توان  اگرشود.  ین جا اشاره میگر در ایبه سه مورد د
ھايش ن مفھوم با مدلولیا تعبیر سوسور رابطه فت؛ چرا که بهدر نظر گريك مفھوم و دال تھي را به عنوان 

توان يك مدل واحد و ثابت و پايدار براي امنیت ملي ترسیم نمود. قراردادي است. بنابراين نمي يك رابطه

با ذھنیت نخبگان و مردم گره خورده است. اين مفھوم  ،كه امري ذھني و نسبي است امنیت عالوه بر آن
 ،ھا و ھنجارھا ارزش ،مصالح ،اھداف ،منافع ،جانشیني با مفاھیم ديگر نظیر قدرت در ھمنشیني و

ص گفتمان یک کشور بدون تشخی یت ملیامناز آن جا که  تھديدات و آسیب پذيري ھا معنا پیدا مي كند.

 یک جامعه در برھه ھایمختلف در  ید گفتمان ھای، باستیر نیر مسلط امکان پذیغ ین ھاامسلط و گفتم
ن یدر ا یتھ یبه عنوان دال یت ملیرد و امنیمد نظر قرار گ – زمان جنگ و دوران بعد از آنھمانند  –ختلف م

 .)٢٨٢-٢٦١ ،١٣٧٩ ک،ی(تاج ل شودین تحلیب
 ی، پروژه تاچریدگاه ویاست. از د ١سم توسط استوارت ھالیتاچر یل گفتمانیه و تحلیگر تجزیمثال د

 یه ھایده ھا و نظریدو مجموعه از ا یو شفاف نمودن آن ھا مفصل بند یاجتماع یرش تنش ھایبا پذ

، نفع یبرال (بازار اقتصادیاقتصاد نئو لن دو مجموعه عبارتند از یکند. ا یم ییظاھرًا متضاد را بازنما

فه، ی(ملت، خانواده، وظیمحافظه کار یمیقد ی) و فلسفه ھایرقابت یی، و فرد گرایی، پول گرایشخص

حزب محافظه کار  یروزیانه که در پیال جویند مھم استی). ھال بر سه فرآییتدار، استانداردھا، و سنت گرااق

آن توانست  یکه مارگارت تاچر ط یوه ایند به شین فرآید. نخستینما یل بودند، تمرکز میدخ ١٩٧٩در سال 

ن امر یشود. ا ی، مربوط مل سازدیتبد یاسیفلسفه س یبرال را به نوعیاقتصاد نئول یموضوعات انتزاع

ل یند بر تبدین فرآید. دومیبر اقتصاد آزاد گرد یمبتن یسنت ینیگزیو جا ینزیسنت ک ٢شامل مفصل گسست

ن اقدام مھم یتمرکز دارد. سوم ١٩٧٥تاچر در سال  یک حزب مسلط با شروع رھبریحزب محافظه کار به 

سم در کل کشور، که با یتاچر یست اقتدارگرایگفتمان پوپول یبند انه عبارت است از مفصلیال جویاست

دال  ید، تاچر توانست برخیجد ین مرزبندیا یسر شد. در راستایم یال دموکراسیبحران سوس ییبازنما

" را که شروع به شناور شدن در دوران بحران ییو "فردگرا"، یمھم ھمانند "مردم"، "ملت"، "آزاد یھا

  .)٢١٣-٢١٠، ١٣٧٨، (مارش و استوکر نموده بودند، مسلط سازد ١٩٧٠ر دھه د یال دموکراسیسوس
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ل ی، تحلمیکن ین جا اشاره میبه آن در اکاربرد گفتمان به مثابه روش  یکه در راستا ین موردیآخر

ھراسناک بودن  یان شبح شناختیبه ب ید است. ویسع یدگاه بابیاز د یاسیاسالم س یگفتمان

مسلمانان، و  ییدا، واژگان نھایبت دریان بر اساس منطق حضور و غیغرب یبرا یاسالم ییادگرایبن

ان یپردازد. او با ب یه گفتمان میستم بر اساس نظریدر اواخر سده ب ییگراطرحواره علل ظھور اسالم

بر  موجود که صرفًا ین ھاییتب یناکارآمدو  ،یینسبت به اسالم گرا یحات شرق شناختیتوض ینابسندگ

خ یدر تار ین گفتمان اسالمیتکو یاند، چگونگپرداخته ییگرال اسالمیخاص به تحل یھانهیاساس زم

 یت اسالمیھو یریدھد: شکل گ یح میر توضیم زیرا با استفاده از مفاھ یاسیو برآمدن اسالم س اسالم

سم یالکم ریتأث ،ت نھاد خالفت در جھان اسالمینقش و اھم ،و نھاد خالفت عتیامبر، شریپ یمرکزبا دال 

 یدر دھه ھا انیگرا و اسالم اسالممجدد ظھور و فعال شدن   ،ه راندن اسالمیو به حاش در لغو خالفت

به  ییت اسالم گرایو موفق یاجتماع یتھایجامعه و ھو یسم در ساماندھیکمال یتوجه به ناکام بار یاخ

و  ییم گرات اسالیھح مایوضسپس با ت یو .یو اعتبار باال در جوامع اسالم یت دسترسیل قابلیدل

از شکست  یرا ناش ییپردازد و ظھور اسالم گرا یم سمیسم، پسامدرنیمدرن، ییگراسنت نسبت آن با

  د. ینما یم یته تلقیاروپامدار از مدرن یرھایتفس

مختلف  یان ھای، به رغم وجود تفاوت ھا و جر ینیامام خم یاسید، تفکر سیسع یدگاه بابیاز د 

 ییرود و به واسطه اوست که اسالم گرا یبه شمار م یین منطق اسالم گرایاسالم گرا، منسجم تر

 یح داده اند، ھژمونیل شود. ھمان گونه که الکال و موف توضیک جنبش ضد نظم حاکم تبدیتوانست به 

ز نخواھد بود و یت امیچ وقت عمل طرد به طور کامل موفقیھست، و یتام و مطلق نچ گاه یھک گفتمان ی

 ظھور ،سمیگفتمان کمالزوال  ن باید شده ھمواره امکان فعال شدن مجدد را دارند. بنابراطر یگفتمانھا

  ). ١٣٧٩د، یسع ی(باب ر شدیپذ امکانته یدر دل مدرن ییگرااسالم طرد شده گفتمان 
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