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نظریه گفتمان و علوم سیاسی

دكتر علی اصغر داوودی



چکیده

مفهوم گفتمان امروزه در بسیاری از رشتهها و رهیافتها از زبانشناسی گرفته تا ادبیات ،فلسفه
و علوم اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد .نظریّه گفتمان یکی از نظریات جدید و
تأثیرگذار در عرصه علوم سیاسی است .جامعهشناسان و علمای سیاست طی دهههای اخیر به
شکل گستردهای از این نظریّه در تحلیل پدیدهها و ساختارهای اجتماعی و سیاسی بهره
بردهاند .از این رو ،میتوان آن را یکی از نظریات غالب در حوزه روششناسی در «عصر
فرامدرن» به حساب آورد .بدین جهت ،شناخت پدیدارشناسانه این نظریّه و پرداختن به زوایای
مختلف آن میتواند ما را در فهم بهتر تحلیلهای گفتمانی پدیدههای سیاسی و اجتماعی یاری
نماید .نوشتار حاضر درصدد است تا به بررسی پیشینه تاریخی ،آبشخورهای فکری ،مبانی
معرفتی این نظریّه ،قدرت و توانمندی آن در تحلیل پدیدههای سیاسی و اجتماعی و نیز
نقدهای وارد برآن بپردازد.
كلیدواژهها

تحلیل گفتمان ،قدرت ،توسعه ،مفصل بندی ،ضدیت و غیریت ،استیلا ،نقد نظریه گفتمان.

عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
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مقدمه

گفتمان به مفهوم مجموعه ای از قواعد ،ضوابط و معانی در قالب نظام ساختارمند معرفتی در
یک زمینه زب انی است که بر تمام جوانب حیات اجتماعی اثر میگذارد و بازیگران از طریق آن
جهان را درک و فهم می کنند .در واقع ،گفتمان نوعی ارتباط یا مفاهمه زبانی است که شکل آن
را اهداف اجتماعیاش تعیین میکند (مک دانل ) 96 :0831 ،و عمل برخاسته از آن ،سخن
سامان یافته و معنای جهان اجتماعی را به نمایش میگذارد و بر میسازد.
تحلیل گفتمان به مجموعهای بیطرف از ابزارهای روش شناسی برای تحلیل کلامها،
نوشتهها ،مصاحبه ها ،مباحثات و غیره اشاره دارد .مثلاً تحلیلگران به بررسی ابعاد مختلف
مباحثات مانند آغاز و پایان آنها ،چگونگی معرفی ،تداوم و تحول موضوعات ،چگونگی نقل قول
در مباحثات توسط مردم ،چگونگی به نوبت سخن گفتن و غیره میپردازد .در اینجا مفهوم
گفتمان ،متنی یا زبانی 0است و تمرکز تحلیلی آن محدود به بخشهای کوچکی از کلام یا
نوشته میباشد .اما در مقابل ،برای تحلیلگرانِ گفتمان انتقادی ،2مانند میشل فوکو،8
«صورتبندیهای گفتمانی »4به مجموعههای عادی ایدهها و مفاهیمی که مدّعی تولید دانش در
مورد جهان هستند ،اشاره دارند .مثلاً فوکو در تبیین تاریخی گفتمانهای علمی ،تلاش میکند
تا نظم های گفتمان زیرین آنها را مشخص ساخته و تولید و تحول آنها را با فرایندهای وسیعتر
سیاسی و اجتماعی که جزئی از آنهاست ،مرتبط سازد (هوارت.)0833 ،
نوشتار حاضر درصدد است تا به بررسی پیشینه تاریخی ،آبشخورهای فکری ،مبانی معرفتی
این نظریّه ،قدرت و توانمندی آن در تحلیل پدیدههای سیاسی و اجتماعی و نیز نقدهای وارد
برآن بپردازد.

1- Linguistic
2- Critical Discourse
3- Michel Foucault
4- Discursive Formation
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گفتار اول :بشخور فکری نظریّه گفتمان
نظریّه گفتمان از نحله های فکری گوناگونی تغذیه شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
زبانشناسی ساختگرا ،مردمشناسی ساختگرا و فراساختگرائی.
الف) زبانشناسی ساختگرا
سرآغاز نظریّه گفتمان به فردیناند دوسوسور 1زبانشناس سویسی برمیگردد که با تأکید بر
توجیه هر تحلیل بر مبنای ساختار و مناسبات اجزای درونی آن ،بحث زبان به مثابه نظامی از
اصطلاحات مرتبط بدون ارجاع به زمان را پیش کشید و خصلت «در زمانی» و متحول آن را امر
فرعی معرفی نمود .از نظر دوسوسور زبان به مثابه نظام نشانهها در برگیرنده قواعد ضروری
می باشد که گوینده با دیگران به واسطه آنها ارتباط معنادار پیدا میکند و به آن وفادار میماند.
از نظر دوسوسور ساخت زبان به مثابه یک سیستم ،شبکهای از نشانهها است که هر یک به
دیگری معنی میدهد و دالّ و مدلول را بهم مربوط میکند .وی بر این نکته تأکید میورزد که
«زبان» متفاوت از «گفتار» است ،چرا که زبان «امری اجتماعی» و گفتار «عملی فردی»
میباشد (دوسوسور .) 80 :0833 ،وی برای ساخت زبان اهمیت کانونی قایل گردیده و گفتار را
به دلیل رخنه سلیقهها و اشتباهات افراد مهم نمیانگارد .به همین جهت ،عنصر اصلی زبان در
ساختگرایی دوسوسور نشانههایی هستند که دال و مدلول را با وجود اینکه هیچ رابطه
پیشاقراردادی و طبیعی میان آنها وجود ندارد ،در قالب یک نظام معنایی خاص بهم مرتبط
می کند .بنابراین ،رابطه دالّ و مدلول اختیاری و اتفاقی است (سجودی .)20 :0831 ،هویّت و
معنای هر نشانه با دالّ در زبان نه به احاله در جهان اشیاء در خارج ،بلکه در تمایز با نشانههای
دیگر در درون یک «نظام معنایی» معنا پیدا میکند .بهعنوان مثال مفهوم «پدر» در تمایز با
«مادر»« ،برادر»« ،خواهر» و غیره درک میشود (دوسوسور .)029 :0833 ،دوسوسور زبان را به
بازی شطرنج تشبیه می کند که هر نشانه هویّت و ارزش خود را در ارتباط با دیگری در قالب
یک «نظام قواعد» بدست میآورد (آسابرگر .)88 :0836 ،با این شباهت ،یک دال یا کلمه زمانی
واجد هویّت و معنا میشود که در چارچوب نظام معنایی خاص خودش قرار بگیرد .به همین
1- Ferdinand De Saussur
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جهت ،رابطه نشانه و کاربرد در نظریه دوسوسور علاوه بر اینکه اساسی پنداشته میشود،
فرازمانی نیز تلقی میگردد.
ب) مردمشناسی ساختگرا
لئواشتراوس 0مردم شناس آلمانی نیز با اتّکاء به پارادایم دوسوسور ،تحلیل ساختاری وی را
وارد علوم اجتماعی نمود و ساختارهای عمیق و غیر آگاهانه در زبان ،اسطورهها و نظام
طبقهبندی شده و تمایزگذاری مانند توتمگرایی ،آداب ،رسوم و مدلهای لباس را کلیات
صوری 2میدانست که اعمال و کنشهای متناسب با خود را بوجود میآورند .اشتراوس تأکید
کرده است که عناصر نامتغیّری در میان اختلافات ظاهری وجود دارند که با رویکرد
ساختگرایانه میتوان آنها را یافت (اشتراوس .)3 :0831 ،گسترش ساختگرائی با وجود اینکه
حوزههای علمی و فلسفی را متوجه خود ساخته بود ،8برخی از متفکران مارکسیست را نیز تحت
تأثیر جاذبهاش قرار داد ،از جمله لوئیآلتوسر 4فیلسوف فرانسوی را میتوان نام برد که با ترکیب
مارکسیسم و ساختگرائی ،بر نظریّههای گفتمان بویژه «فهم سوژه» تأثیر گذاشته است .از نظر
آلتوسر ساختارهای ایدئولوژیک همواره بر سوژه سایه افکنده ،هویّت آن را در چنبر گرفته و
استقلال آن را سلب کرده است .آلتوسر تصریح میکند که ا یدئولوژی فرد را در موقعیّتهای
ص ناشی از این موقعیّتها نیز از جانب افراد انتظار میرود.
ویژه قرار میدهد و کنش های خا ّ
تأکید ساختگرائی بر اولویت ساختها وخصلت بسته ،تثبیت شده و خود تعیّنبخش آنها و نیز
انکار تاریخمندی ساختها و خصلت محافظهکارانه ساختگرا ئی ،زمینه این را فراهم کرد که به
حاشیه برود و جای خود را به قرائتهای فراساختگرایانه بسپارد.

1- Leo Strauss
2- Universal Formal
 -8ارنستو لاکلاو و چانتال موفه نیز گفتمان را از حوزه فرهنگ و فلسفه به جامعه و سیاست بسط دادند.
4- Louis Althusser
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ج) فراساختگرایی
ژاک دریدا 0ساخت گرایی دوسوسوری را مورد نقد و چالش قرار داد و با ارائه نگاه
پساساختگرایانه ،جستار شالوده شکنی 2را به عنوان مهمترین مفهوم در حوزههای فکری -
اجتماعی مطرح نمود .شالوده شکنی دریدا که «بهم ریختن متن» را در کانون توجه خود قرار
داده است ،در پی شکستن مرزها ،محدودیتها و کشف قلمرو ناشناخته معانی و مفاهیم
میباشد (ضمیران .) 3 :0836 ،دریدا با این طرح خود ،با وجود اینکه برتعلیق أکید انطباق ذهن
و معنا تأکید دارد ،فرقگذاریها و سنت دوگانه انگار که رابطه جدّی با خواست قدرت دارند را
نیز مورد پرسش قرار داده ،درهم میشکند و نشان میدهد چگونه گفتمانهای استعلایی از
درون آسیب پذیرو «موجودیّت» و «هویّت» خود را مدیون «غیریّت» و تقابل با دیگری هستند
(حقیقی.)232 :0832 ،
دریدا نظریّه دوسوسور در مورد رجحان گفتار بر نوشتار را همچون تمایزات دوگانه در
اندیشه غربی ،مورد تردید قرار میدهد و تأکید میکند که این «غیرسازی» و «ثانویتپردازی»
که نوعی سلسله مراتب اولویت منطق بر زبان را نشان میدهد ،باید واژگون شده و جایش را به
«تفاوت» بسپارد (ضمیران .)38 :0832،در نظریّه دریدا گفتمانها نظامهای زبانی ناتمامِ
معطوف به نشرِ معانی متکثّر و تأویلپذیر بیپایاناند که توسط نمایش و بازی تمایزات تولید
میشوند ،نقش واسطه را برای فهم ما از جهان ایفاء میکنند و تجربه ما را از جهان سامان
میدهند .امّا با وجود این واقعیت ،به جهت اینکه نشانهها واجد ابعاد تاریخی و وابسته به
موقعیّت و متن هستند ،گفتمان ها برای بازنمایی جهان با محدودیّتهایی نیز مواجه میباشند.
به همین دلیل ،نظام زبانی نمیتواند هویّت نشانهها و همچنین روابط میان نظر ّیهها ،کلمات و
اشیاء را تثبیت نماید .بنابراین ،تثبیت کامل معنا و رسیدن به یک نظام بسته گفتمانی
امکانپذیر نیست و غلبه بر آن نیز متحملالوقوع به نظر نمیرسد ،زیرا «شالوده شکنی همیشه
معطوف به سوی وجوه استعاری و کنایی گفتمان است و طرحواره زبان را چیزی جز یک بازی
نمیداند» (نوریس .)001 :0831،در اندیشههای دریدا مفهوم سوژه انسانی کمرنگ به نظر
1- Jacques Derrida
 -2شالودهشکنی روش قرائت متن است که هدف آن متزلزل کردن «کانون» یا «مرکز» متن بر پایهه عناصهر معناشهناختی
«پیرامون» آن میباشد.
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میرسد ،زیرا در قلمرو ساختهای موجود از جمله «زبان» عمل میکند ،چون «انسان نه مالک
زبان ،بلکه به آن تعلق دارد» (پالمر .)99 :0832 ،در واقع ،انسان زبان را برای فهم جهان به کار
نمیگیرد ،بلکه «زبان» فهم انسان را شکل میدهد و یا به قول هایدگر" :0انسان سخن
نمیگوید ،بلکه خود زبان سخن میگوید" (پین.)222 :0831 ،
اندیشمند دیگری که تحول چشمگیری در مفهوم گفتمان پدید آورد میشل فوکو فیلسوف
فراساختگرای فرانسوی است .از نظر فوکو بدین جهت که گفتمان از تعداد محدودی گزارهها
تشکیل شده که می توان برای ظهور آنها شرایط خاصّی تعریف نمود ،مفهوم گفتمان را باید در
کالبد دیرینهشناسی 2و تبارشناسی 8مورد بحث و تحلیل قرار داد .گفتمان از نظرگاه فوکو
هیچگاه ابدی و آرمانی نیست ،بلکه از همان آغاز تاریخی و زمانمند و همچنین مجسّم کننده
معنا و ارتباط اجتماعی و شکل دهنده ذهنیّت و ارتباط اجتماعی -سیاسی (قدرت) میباشد.
گفتمان از نظر فوکو عبارتست از :تفاوت میان آنچه میتوان در یک دوره معین (طبق قواعد
دستوری و منطقی) به صورت درست گفت ،و آنچه در واقع گفته میشود که با وجود جلب
ن امکانات آن به دلیل
توجه ما به سوی گستردگی ظرفی ت نظام زبان ،مشکل نادیده گرفته شد ِ
دست و پا گیر بودن قواعد دستوری را نیز بر ملا میکند .گفتمان از نظر فوکو همان چیزی
است که میان دو حوزه «قید و بندهای زبان» و « امکانات ارتباطی نهفته در آن» رخ میدهد.
به عبارت دیگر ،میدان عمل گفتمان در یک لحظه معین همانا تفاوت بین این دو است .این
میدان نشان دهنده کردارهای خاصی می باشد که متعلق به نظمی است که در ساختمان زبان
وجود دارد و نه متعلق به برداشت صوری از آن .یعنی چیزی است که هر دوی آنها را در بر
میگیرد.
از نظر فوکو گفتمان همیشه بخشی از شرایط تاریخی مرتبط با کارکرد قدرت و دانش
میباشد .این ویژگی مبیّن این امر است که گفتمانها به مثابه عملهایی هستند که نقش ایفاء
میکنند و به طور سیستماتیک موضوعاتی را شکل میدهند ،که خود سخن میگویند .به گمان
1 - Heidegger
 Archeology -2شیوه تحلیل قواعد نهفته و ناآگاهانه تشکیل گفتمانهای انسانی است.
 Genealogy -8شیوه تحلیل منشأ گفتمانها ،آشکارسازی ،تبیین نقشها و نقشههای قدرت و سلطه و تعبیرهای
نظامهای گفتمانی است.
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فوکو گفتمانها درباره موضوعات سخن نمیگویند و هویّت موضوعات را تعیین نمیکنند ،بلکه
سازنده موضوعاتند و در فرایند این سازندگی مداخله خود را پنهان میکنند (فرکلاف:0836 ،
 .)00پارادایم فوکویی نقش «زبان» را به مثابه «امر اجتماعی» ،در بازنمایی و ایجاد واقعیّت
اجتماعی مهم میانگارد .وی تأکید می نماید که گفتمان به کاربرد زبان در لابلای روابط و
فرآیندهای اجتماعی محصور گردیده و به نحو نظاممند ،گوناگونی و تنوع بازیهای آنرا رقم
می زند و رابطه دیالکتیکی میان ساختار و رخداد را شکل میدهد .گفتمان به واسطه ساختار
شکل میگیرد ،امّا خود در شکل دهی مجدّد به ساختارها و بازتولید و تغییر آنها نیز سهم
زیادی دارد و در میان شبکهای از ارتباطات اجتماعی  -سیاسی (قدرت) تحول میپذیرد ،زیرا
هیچ هستی اجتماعی بدون رابطه قدرت موجودیّت نمییابد (عضدانلو .)10 :0831 ،از نظر فوکو
قدرت در تمامی جامعه جاری است و مستقیماً نقش مولّد را ایفاء میکند (کوزنزهوی:0831 ،
 .) 203از دید وی دانش عمیقاً با روابط قدرت درآمیخته و همگام با اعمال قدرت به پیش
می رود .در واقع ،هر جا قدرت اعمال گردد ،دانش نیز تولید میشود (.)Foucault, 0631: 011
از این چشم انداز ،علوم انسانی در داخل شبکه ای از روابط قدرت شکل گرفته و در مقابل ،خود
به پیشبرد تکنولوژی قدرت یاری رسانیده است .فوکو تلاش دارد رابطه تعاملی و دیالکتیکی
0

قدرت و دانش را مورد بحث قرار دهد و همنشینی آن دو را در درون گفتمان تحلیل نماید
(دریفوس.)80 :0839 ،
تحولات پیش آمده در حوزه تحلیل گفتمان بیانگر این امر است که روششناسیهای نوین
زبان شناسی پساسوسوری و هرمنوتیک فوکو بر چرخش استعلایی در فلسفه جدید اتّکاء
ل معطوف به امور واقع ،شرایط امکان آنها را نیز جدّی میانگارند.
می کنند و با عبور از تحلی ِ
فرض بنیادین پساساختارگرائی در رابطه با گفتمان این است که امکان تصوّر اندیشه و عمل به

 -0در جهان اسلام نیز اندیشمندانی هستند که عقل را تابع استطاعت (قدرت) و دانش را نتیجه عقل میدانند مانند ابو عمر
بحر جاحظ (متوفای  211ه.ق) و یا ابن خلدون که در باب ششم مقدمهاش تصریح نموده که« :آدمی به مقتضهای خلافهت
خدائی به ظبیعت رئی س آفریده شده است و همین جستجوی ریاست و تلاش بهرای تحقهق و تثبیهت آن موجهب عمهران و
سپس دانشها شده است» (دینانی .) 3 :0839 ،نصر حامد ابوزید دانشمند معاصر مصری نیز بر رابطه دانش  -قدرت تأکید
میکند .از نظر او « قدرت اساس وجود عقل می باشد و عقل نیز منبع شکل گیری دانش است» (ابوزید.)11 :0632 ،
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ساختمند شدن حوزه معناداری مرتبط است که قبل از هر بیواسطگی عینی 0حضور دارد
(لاکلاو .)80 :0833 ،مفهوم حوزههای گفتمانی در روششناسیهای جدید که با برداشت
هرمنوتیکی از ساختار متّکی میباشد ،در قلمرو معرفتش ناسی از سه اصل فراتجدّد الهام گرفته
است .این اصول عبارتند از:
 .1نقد فرا -روایتها :یا آنچه ژان فرانسوا لیوتار« 2روایتهای کلان رهاییبخش» بازمانده از
دوران روشنگری نامیده است .وی روایتهای کلان مانند تاریخنگاری هگلی یا مارکسی و یا
حتی هابرماسی که پیشرفتهای ضروری در روند تاریخ را ترسیم میکردند و عینیت حقیقت
دانش جهانشمول و عقلانیت واحدی را به همگان و همه جا تحمیل مینمودند ،مورد جرح و نقد
قرار میدهد .وی قطعیت و کلیت دوران روشنگری را که منجر به جزمیت و سلطه مفهومی
گردیدهاند ،زمینهساز یکسانانگاری توتالیتری و نافی آزادی می داند و برای پشت سرگذاری آنها
بحث قداستزدایی و فروپاشی حجیت و مرجعیّت مدرن را مطرح میکند .از نظر لیوتار با جنگ
تمام عیار علیه هرگونه کلیّت است که برای فهمهای تاریخمند و فاقد مرکزیت گفتمانی
بسترسازی میشود و جای سلطه روایتهای بزرگ را تنوع پلورالیستی میگیرد .بنابراین ،همه
چیزهائی که دارای شالوده و ساختار واحد به حساب میآیند ،چندگانه ،متکثر و واجد افقهای
متفاوت میشوند (لیوتار.)18 :0831 ،
 .2نقد بنیادگرائی :8یا آنچه ریچارد رورتی 4نئوپراگماتیست آمریکائی آن را بنیادهای نهائی دو
قلمرو جداگانه «واقعیت  -اندیشه» می نامد .به گمان رورتی فلسفه غرب برای جستجو در
بنیادهای نهای ی از افلاطون تا کانت و از هگل تا هابرماس دو قلمرو جداگانه «واقعیّت  -اندیشه»
را مفروض گرفته و چنین میپندارد که اندیشههای ما در تطابق تام با جهان «واقع» قرار دارند.
رورتی با نقد نظریه های رنه دکارت ،جان لاک و کانت درباره ذهن و تصورات ذهنی به عنوان
مبنای دانش ،عقیده دارد که اینگونه بنیادگرائی بر حقایق فرازمانی در اندیشه مدرن که تاکنون
نیز بر دیدگاههای غربی سایه افکنده و برای «ابدی کردن نوعی بازی زبانی» تلاش میکند،
1- Factual Immediacy
2- Jean Francois Lyotard
3- Foundationalism
4- Richard Rorty
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تاریخمندی و تحولپذیری دانش و استدلالهای ما را انکار میکند .رورتی تأکید میکند که باید
تاریخمندی و محتملالوقوع بودن «خودیّت» ،زبان و جامعه را جدّی بگیریم و از دیدگاه
فراتاریخی اجتناب نمائیم ،زیرا چیزهائی که گمان میشد برای نسلی لازم و ضروری هستند،
ممکن است برای نسلِ دیگر تصادفی و غیر ضروری باشند .به همین جهت ،ثبوت و محدودیت
طبیعی وجود ندارد (.)Rorty, 0631: 01
 .3نقد جوهرگرایی :0یا آنچه کهه ژاک دریهدا مشهکلات و دشهواری بهرای تعیهین ویژگیههای
جوهری مفاهیم و موضهوعات ،بهویژه درقلمهرو امهر اجتمهاعی ،توصهیف میکنهد .نقهد دریهدا از
متافیزیک غربی نشان از ناممکن بودن تعیین جوهر اشیاء و قطعی و تثبیت کردن کامهل هویهت
کلمات و موضوعات است .دریدا در برابر جوهرگرایان مسأله هویّت را با توجّهه بهه چنهد معنهایی
(اجمال) مفاهیم و کلمات و نیز «بازی تمایزها »2مورد بررسی قرار میدهد .او اسهتدلال میکنهد
که هیچ معنای طبیعی و مادی و یا تام و غیر قابهل تأویهل وجهود نهدارد .هویّهت تنهها از طریهق
پنهان کردن و انکار تدریجی احتمالات معنایی و حذف تفاوتها خود را نمایان میکند.
دریدا تأکید میکند که ظهور هویّتها نتیجه انکار و ابرامهای متوالی است کهه هرگهز تهام و
تمام نمیباشند و قلمرو معنایی آنها نه تنها بسته نیستند ،که وضعیت شکننده دارند و همهواره،
هم از جانب معانی مغفول واقع میشوند و ههم از جانهب هویّتههای رقیهب مهورد تهدیهد قهرار
میگیرنهد ( .)Worth, 0669: 46از نظهر دریهدا تلهاش بهرای بسهتن و محهدود کهردن متهون و
استدلالهای فلسفی ،که در واقع تلاش برای تعیین جوهر اشیاء است ،اغلهب بها شکسهت مواجهه
میشود .بدینعلت که ابهامات و اموری که نمیتوان در مورد آنها تصهمیم قطعهی گرفهت وجهود
دارند که از تثبیت نهائی ممانعت کرده و تمایزات مطلق را نامشخص میکنند.
نقدهای سه گانه فوق حهاکی از ایهن امرنهد کهه گفتمهان نهه تنهها تحولپهذیر و دارای بعهد
تاریخیست ،بلکه فاقد خصایص روایتهای کلان جوهرگرا و بنیادگرا نیز هست .به همهین جههت
گفتمان پدیداری است لبریز از معانی که نه تنها باور به حقهایق دیهدار انگارانهه افلهاطونی را بهر
نمیتابد ،بلکه توافق از طریق تعاملهای زبانی اجتماعی زمانمند در قالهب قهدرت نهرم و فراگیهر
فوکویی (نه قدرت سخت و خشن وبری) را مورد تأکید قرار میدهد .بنابراین میتوان گفت:
1- Essentialism
2- Play of Differences
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 در هر گفتمانی حقیقتی نهفته است ،اما هیچ گفتمانی واجد تمامی حقیقت نیست. هیچ گفتمانی خنثی ،بی طرف و فاقد بار ایدئولوژیک نمیباشد. معناها در قالب گفتمان به همان اندازه که از متن 0ناشی میشهود ،از بافهت 2و یها زمینهههایاجتماعی و فرهنگی نیز تأثیر میپذیرد.
 هر متن گفتمانی در شرایط و موقعیّت خاصّی تولید میشود .از این رو ،بهرای فههم آنهها بایهدامتزاج افقهای مؤلّف و مفسّر را جدّی انگاشت.
 هر متن گفتم انی به یک منبع قدرت و یا اقتدار (نه لزوماً سیاسی) مرتبط است. گفتمان سطوح و ابعاد متعدد دارد ،توقّف در یک نوع و یک سطح گفتمهانی ،بازیههای زبهانی(هادنسون )66 :0833 ،و تعاملات اجتماعی – فرهنگی را با بهن بسهت روبهرو میکنهد و فراینهد
فهم را دشوار و ناخوشایند میسازد.
ویژگیهای فوق نشاندهنده این امرند که:
 -0نوعی رابطه دیالکتکی و پیچیده میان عوامل گوناگون خلق گفتمان وجود دارد.
 -2جریان تولید گفتمان دارای ساختاری عمیق و پیچیده است.
-8گفتمان در خلا شکل نمیگیرد ،بلکه تحت تأثیر بافت متن (واحدهای زبانی ،محهیط بلافصهل
کل نظام زبانی) و بافت موقعیّتی (عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،تاریخی و معرفتی) تکوین
مییابد.
-4گفتمان در قالب موقعیّت و شرایط خاص تولید کننده آن شکل میگیرد.
-1گفتمان واجد بیثباتی معنا می باشد ،به جهت اینکه هرگز کامل نیست و هیچ وقت به صورت
أتم و أکمل درک نمیشود.
 -9به جهت اینکه متن گفتمان به موقعیّت خاص وابسته میباشد ،دارای بار ایهدئولوژیک اسهت.
این أمر ممکن است ناآگاهانه و غیرعامدانه باشد.
-3گفتمان هویت دائمی و از پیش تعیین شده ندارد ،هویّتهها را گفتمانهها ایجهاد میکننهد و
شکلگیری گفتمان مقدم بر هویت است .به همین جهت ،هویتهها بهه مثابهه موقعیّتههایی در
درون گفتمانها ،به فرد یا گروه اعطاء میشوند.
1- Text
2- Context
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با استنتاج از موارد بالا دریافته میشود که :اولاً ،گفتمان دارای کلیتی اسهت کهه در گهام اول
خود بدان وابسته می باشد .در داخل آن مجموعه عناصری وجود دارند که نهه تنهها بهه یکهدیگر
مرتبطند ،بلکه کلیتی را میسازند که بدان متن یا گفتمان میگویند .ثانیاً ،متن یها گفتمهان بهه
مجموعه ای از عوامل بیرونی متکی است ،این عوامل هم در پروسه تولید مهتن مؤثرنهد و ههم در
فرایند تفسیر .در واقع ،جریان تولید و تفسهیر بها یکهدیگر دارای کهنش متقابلانهد و در نتیجهه
یکدیگر را متأثر میسازند .ثالثاً ،بافت گفتمان و فرایند تفسهیر آن متهأثر از شهرایط اجتمهاعی و
وضعیّت تاریخی خاص میباشند (آسابرگر .)8 :0836 ،به همین جهت ،برای تحلیل انتقادی باید
« گفتمان به مثابه تعامل بین فرایند تولید و تفسیر مهتن» و «گفتمهان بهه مثابهه زمینهه» را در
چارچوب عوامل اجتماعی (رابطه قهدرت در سهطوح گونهاگون) ،ایهدئولوژی (عناصهری از دانهش
زمینه ای مورد استفاده) و تأثیر آن (در خدمت روابط موجود قدرت است یها در جههت دگرگهون
ساختن آن عمل می کند؟) توصیف ،تفسیر و تبیین نمود .در غیر این صورت ،در چنگ حقیقهت
محوری کلیشهای و استعلاگرای ی جزمی که عوامل اساسهی انسهداد طلبهی و تحهول ناپذیریانهد
گرفتار خواهیم ماند.
گفتار دوم :گفتمان و علوم سیاسی
جذابیت جستارهای جدیهد مربهوط بهه گفتمهان در ایهن امهر نهفتهه اسهت کهه نظریّهههای
زبانشناسی را از حوزه فرهنگ و فلسفه وارد حوزههای علوم اجتماعی نموده و نگرشهای بحهث
برانگیز مبنی بر ایجاد ،کارکرد و دگرگونی اندیشهها به مثابهه «گفتمهان» کهه سهازنده معهانی و
فعالیتهای اجتماعی هستند را شکل داده است .بر اساس این منطهق ،معهانی کلمهات ،اشهیاء و
اعمال اجتماعی در صورتی آشکار میشوند که در قلمرو گفتمان قرار گیرند و جذب صهورتبندی
آن گردند .نظریّه های جدید مربوط به گفتمان برای فهم و تحلیل مباحهث اجتمهاعی مفهاهیمی
اساسی را مطرح میکنند که به اختصار به آنها میپردازیم.

58

نظریه گفتمان و علوم سیاسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف) مفصلبندی

1

یکی از ویژگیهای مهم گفتمان ،نفی «ذاتگرائی» و «ربطی بودن هویّتها» اسهت .بها توجّهه بهه
همین ویژگی ،معنای اجتماعی کلمات ،گفتار ،اعمال و نهادها همه در رابطه بها زمینهه کلّهی فهمیهده
میشوند که هر کدام از آنها جزئی از آن را شکل میدهند و زمینه همنشینی زنجیرهای میهان آنهها را
فراهم میکنند ( .)Jorgensen & Philips, 2112:46بنابراین ،هر معنا در رابطه با مجموعهه اعمهالی
خاصهی بهه فههم در میآیهد .بهه همهین دلیهل ،مها در
شکل میگیرد و هر عملی در رابطه با گفتمان ّ
صورتی قادر به فهم ،تبیین و ارزیابی فرایندهای اجتماعی خواهیم بود کهه ظرفیّهت توصهیف ،عمهل و
ارزیابی گفتمانی که عمل در درون آن رخ داده است را داشته باشیم.
نظریه ربطی بودن هویّتها و فرض ضدّیتهای اجتماعیِ گفتمان ،تأکید میکند که گفتمهان
تنها انعکاس ساده جریانها و تحولاتی که در بخشهای خاص جامعه نظیهر اقتصهاد و غیهره رخ
می دهد نیست ،بلکه بیشتر بهه یکپارچهه کهردن عناصهر و اعمهال بخشههای گونهاگون جامعهه
میپردازد که در واقع ،نوعی «مفصلبندی» را به نمایش میگذارد .مفصلبندی نهاظر بهه اعمهال
اجتماعی است که عناصر مختلف را به هم پیوند میزنهد و آنهها را در درون یهک هویّهت جدیهد
وحدت بخشیده و حتّی از خصوصیّت هژمونیک برخوردار میکند (حقیقی.)203 :0832 ،
ب)ضدیت و غیریت

2

ایجاد غیریت و فرض ضدّیتها ی اجتماعی از سه جهت برای نظریّه گفتمهان واجهد اهمیّهت
است :نخست اینکه ،احداث یک نسبت متضاد و خصمانه که به تولیهد یهک «غیهر» یها «دیگهر»
منجر میشود ،برای تأسیس مرزهای گفتمان ضروری است .دوم اینکه ،تأسیس روابط و مرزهای
تضادآمیز برای تثبیت بخشی از هویت صورتبندیهای گفتمهانی و کهارگزاران اجتمهاعی ،امهری
محوری است سوم اینکه ،تجربه ضدّیت نمونهای است که حدوثی بودن هویت را نشهان میدههد
(هوارت.)090 :0833 ،

1- Articulation
2- Otherness
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ضدیتها در نظریّه گفتمان به این دلیل رخ میدهد که هویت کامل ،دائمهی و اثبهاتی بهرای
کارگزاران و گروههای اجتماعی غیر ممکن به نظر میرسد .زیهرا حضهور «غیهر» در یهک رابطهه
تضههادآمیز مههانع دسههتیابی یهها تحقههق «هوی هت» توسههط «خههودی» میگههردد .ساختسههازی و
شالودهشکنی جریانهای متقابل و متعاملی است که در شکلگیری فرآیند گفتمان نقهش بهازی
میکند و «منطق تمایز »0را برجسته میسازد .با توجه به این ویژگی ،گفتمهان همهواره در یهک
میدانی قرار دارد که در آن منازعه و مبارزه بر سر تعیین «معنا» در جریان است .وجهود میهدان
گفتمانی و ضدّیت بدین معناست که «هویت یک گفتمان» دائماً در معهرض تهدیهد اسهت و در
برابر ضدّ خود قرار دارد.
ج) استیلا

2

در نظریه گفتمان تلاش برای استیلا و تأسیس سلطه در قلمرو اجتمهاعی از اهمیّهت فراوانهی
برخوردار است .سلطه هنگامی انجام میگیرد که یک طرح یها نیهروی اجتمهاعی قهادر میشهود
قواعد و معانی را در صورتبندی اجتماعی خاص تعیین و یکدست نماید .مفهوم سلطه این جذبهه
را که چه کسی مسلط میشهود ،همهواره در بطهن خهود دارد و در همهین چهارچوب اسهت کهه
«قدرت» تصمیم میگیرد کدام معانی را در «جهان حیاتی» تولید کند و کدام مفاهیم «غیر» را
مطرود اعلام نماید .دستگاههای سلطه نوع خاصّی از عمل مفصلبندی شدهاند که در درون آنهها
قواعد مسل طی که هویّت گفتمانی و صورتبندی اجتماعی ساخته میشوند ،تعیین میگردنهد .در
واقع ،شکلگیری هر هویت و هر جامعه محصول جاذبههای سلطه است.
د) امکانیت

8

بحث امکانیّت در قلمرو گفتمان بهه ممکهن بهودن صهورتبندیها و روابهط اجتمهاعی اطلهاق
میشود که از یک طرف لزوم تمامیت و قطعیت را نفی میکند و از جانهب دیگهر ،تعیینشهدگی
ساختارها را مورد تأیید قرار نمیدهد .امکانیت گفتمان بر ایهن نکتهه تأکیهد میکنهد کهه ههیچ
1- The Logic of Difference
2- Hegemony
3- Contingency
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گفتمان تام و تمام و واجد هویت تثبیت شده وجود ندارد و همواره غیریّت و خصومت ،هویتهها
و گفتمانها را تهدید میکند .از این رو ،همه چیز در حوزه امکان قرار میگیرد .بنابراین ،ممکهن
دیدن پدیدارها و گفتمانها برخاسته از عدم امکان تثبیت نههائی و وجهود «غیهر» میباشهد کهه
همواره در هویتهای موجود سیالیت و تغییرات ایجاد میکند .به همین جههت ،گفتمهان واجهد
قابلیت «گشودگی» است و ثبات دائمی ندارد .یک مفصلبندی هژمونیک گفتمانی بهرای مهدتی
جامعه را به گونه نسبی تثبیت میکند ،ولی همواره دورههایی از بحرانهای ارگانیک وجود دارند
که در آنها مفصلبندی هژمونیک و یها گفتمانههای مسهلّط تضهعیف شهده و در پهی آن تعهداد
فزایندهای از عناصر اجتماعی به دالهای شناور تبدیل شده و در معرض گفتمانهای جدید قرار
می گیرند .امکانیّت گفتمان اشاره به این امر دارد کهه ههیچ نیهروی اجتمهاعی نمیتوانهد برتهری
هژمونیک خود را به گونه کامل و دائم تثبیت نماید .بنهابراین ،همهواره شهکلگیری صهورتهای
اجتماعی ،غیردائمی و در حال تحولاند.
ه) قدرت
گفتمان علاوه بر اینکه با دانش همبستگی نزدیکی دارد ،با قدرت نیز دارای پیوند ناگسستنی
است .مراد از قدرت در نظریههای جدیدی گفتمان صرف جنبهههای سهخت بهه معنهای توانهائی
برای اجبار تلقّی نمیشود ،بلکه مجموعه پیچیده و شبکهای از رابطههایی است که در آن تمامی
شرکتکنندگان سهم میگیرند (دریفوس و رابینو .)813 :0836 ،رابطه گفتمان – قدرت آنگونه
که مطرح شد ،از مفاهیم کلاسیک محدودیّت ،نفی و اجبار عبور میکند و بر تمامی ابعاد هدایت
به سوی امکانات رفتاری و نظم بخشیدن به نتایج حاصله ممکن اتکاء مینماید (حقیقی:0832 ،
 .) 066در واقع ،قدرت مجموعه روابط پیچیده و درهم تنیده شده میان نیروهاست کهه در قالهب
آن ،برخی اعمال به واسطه اعمال دیگر وادار به تغییر میشوند (تایشمن و وایت.)016 :0831 ،
در نظریههای جدید گفتمان ،قدرت فقط جنبه سلبی (سهرکوب) نهدارد ،بلکهه واجهدِ نقهش
ایجابی و ایجادی نیز هست .از این نظر ،قهدرت تنهها سهرکوب نمیکنهد ،نظهارت مینمایهد ،بهر
میانگیزد ،خلق میکند ،موقعیتسازی و بستر آرائی مینماید و انسانهائی کهه در آن موقعیهت
قرار می گیرند به خودی خود عمل میکنند .در واقهع ،قهدرت روح حهاکم بهر اعمهال و اندیشهه
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انسان بود ه و نقش آن کاملاً پنهان و ناخودآگاه است که از طریق کنترل و ههدایت درونهی ایفهاء
میشود (دریفوس و رابینو.)29 :0836 ،
پارادایم فوکویی گفتمان بر ایهن نکتهه تأکیهد میکنهد کهه هویّتهها در پنهاه قهدرت شهکل
میگیرند و در برابر رقیب ،خود را تثبیت میکنند .بنابراین ،هرگونهه عینیّهت در تهوأم بهودن بها
قدرت قابل فهم است و در غیاب آن گفتمان شکل نخواههد گرفهت و معنهائی را تولیهد نخواههد
کرد .به همین دلیل ،در پس هر گفتمان اراده معطوف به قدرت نهفته است که در میان «کثرت
روابهههط نیروهههها» بهههرای تولیهههد «رژیهههم حقیقهههت» خهههاصّ خهههود ،بهههه بهههازی میپهههردازد
(.)Jorgensen & Philips, 2112: 43
و) بیقراری
مفهوم بیقراری و تزلزل از مفهاهیم مههم نظریهه گفتمهان در حهوزه علهوم اجتمهاعی اسهت.
گفتمانها علیرغم هسته مرکزی و احکام ریشهایشان ،بهدلیل وجود رقیب از یهک سهو و قهرار
گرفتن سویههای منطقیشهان در سهبد تعلقهات و گرایشهها (لاکهاتوش )018 :0834 ،از سهوی
دیگر ،مشمول عدم ثبات معنائی و صیروریت شکلی و ماهوی میباشهند .گفتمانهها از یهک سهو
هویتهههای موجههود را تهدیههد میکننههد ،و از سههوی دیگههر مبنههایی هسههتند بههرای شههکلگیری
هویتهای جدید .به همین جهت ،با وجود اینکه در اطراف یک دال مرکزی شکل میگیرند ،امّها
در تناسههب بهها پیچیههدگی و تکثههر واقعیتهههای اجتمههاعی و سههاختارهای قههدرت ،تمایلههات و
بیقراریهایشان را نیز به نمایش میگذارند .با این اوصاف ،دریافته میشود کهه «بیقهراری» در
گفتمان زمینه ظهور سوژهها و مفصلبندیهای جدید را فراهم میکند و افهول سهاخت عینیهت
یافته را نشان میدهد.
ی) وجه اسطورهای و استعاری
گفتمانها بهدلیل بیقراریهای سهاختاری ،همهواره درصهدد «بازنمهایی» شهرایط بیقهراری
اجتماعی برای پاسخگوئی مناسب به بحرانهای موجوداند .از آنجا که گفتمانهها بهه بازنمهائی و
تبیین شهرایط بیقهراری در جههت بازسهازی آرمهانی فضهای اجتمهاعی میپردازنهد و از طریهق
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مفصلبندی دوباره دالهای متزلزل ،در پی ایجاد عینیتهای اجتمهاعی میباشهند ،ویژگیههای
اسطورهای به خود میگیرند .بنابراین ،شرایط عینی شده و جامعه شکل یافته ،خود یک اسهطوره
متجسم است .مادام که اسطورهها در شرایط بحرانی شکل میگیرند ،سوژهها نیز ظهور مییابند.
امّا زمانی که اسطوره و گفتمان تحقق پیدا میکند ،سهوژه در سهاختار منحهل میشهود .در ایهن
صورت« ،سوژه» به «موقعیّت سوژه» فروکاسته میشود و در فضای اسهطورهای ظهاهر میگهردد.
امّا گفتمانها پس از عینیّت یافتن ،رو به افول میگذارند.
ارنستو لاکلاو 0اذعان مینماید که بازنمهائی و تبیهین فضهای اجتمهاعی نیازمنهد شهکلگیری
شرایطی میباشد که لزوماً واجد وجه استعاری و اسطورهای است .به همین جهت ،دو فضا وجهود
دارد :یکی «فضای بازنمایی شده» (فضای اجتماعی موجود) ،دوم «فضایی که بازنمایی میشود»
(فضای گفتمانی که به صورت آرمانی ساخته شده است) .حوزه اسطورهای که به واسطه سهوژهها
ساخته میشود ،شکل منطقی مشابهت با ساختار موجود را ندارد ،بلکه جایگزین ساختار موجهود
است که خصوصیت کارکرد اسطورهای را تشکیل میدهد .در واقع ،فضای اسهطورهای بههعنهوان
بدیل منطقی گفتمان ساختار مسلّط مطرح میشود (.)Laclau, 0661: 90
نظریه استعاری گفتمان ریشه در عهدم امکهان بازنمهائی نهاب واقعیهت اجتمهاعی دارد ،زیهرا
واقعیت پیچیده و متکثر است و آن را نمیتوان مطابق واقع بازنمائی کرد .به همین جههت ،بایهد
به استعاره و اسطوره رو آورد که با واقعیّت فاصله دارد .تقاضاها ،منافع و بحرانهای متنوّعی کهه
همواره در جامعه وجود دارند برای بازنمائی ،بایستی وجه استعاری 2به خود بگیرنهد و زمینهسهاز
نظم نو و مفصل بندی جدید گردند .در هر حال ،فاصله میان واقعیّهت و اسهطوره همیشهه وجهود
خواهد داشت که علاوه بر ظهور گفتمانهای تازه ،بستری برای شهکلگیری اسهطورههای جدیهد
خواهد شد .روند استعاری شدن با مفهوم «دالهای خالی »8رابطه اساسی دارد .دالّههای خهالی
بیانگر چیزی هستند که غایبند و بازنمائی وضع مطلهوب و آرمهانی را بهر عههده دارنهد .مثلهاً در
شرایط بینظمی «وضع طبیعی» ،هابز در جستجوی «نظم» به مثابه «دالی» است کهه نشهان از
امر غایب دارد.
1- Ernesto Laclau
2- Metaphoric
3- Empty Signifiers
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برای تبدیل یک اسطوره به گفتمان مسلّط دو ویژگی مهم لازم است :اول قابلیّت دسترسهی،0
یعنی در دسترس بودن گفتمان در زمینه و موقعیّتی کهه گفتمهان دیگهری خهود را بهه صهورت
جایگزین نشان نداده باشد .دوم قابلیّت اعتبار ،2یعنی اینکه اصول پیشهنهادی گفتمهان بایهد بها
اصول بنیادین جامعه سازگار بوده و شأن خود را در هماهنگی با آنها بدست آورد.
وجه استعاری گرچه موجب تقویت گفتمان میشود ،امّا منبع ضعف آن نیهز تلقهی میگهردد.
در صورتی که گفتمان تقاضاها و بیقراریهای اجتماعی را سامان و پاسخ بگوید ،تسهلّط خهود را
حفظ میکند و در غیر این صورت ،رو به زوال میرود و دچار انحطهاط میشهود .در مهوارد ذیهل
میتوان ظهور و سقوط گفتمانها را انتظار داشت:
 -0گسترش بحران ارگانیک و تضعیف گفتمان مسلط سنتی.
 -2حضور گفتمان رقیب در صحنه که داعیه و پتانسیل حل بحران موجود را داشته باشد.
 -8جلوه برتری یک گفتمان بر گفتمانهای دیگر به گونهای که به تصوّر اجتماعی 8مبدّل شود.
 -4قابلیت ایجاد نظم اجتماعی جدید به واسطه گفتمان.
برخی از تحلیلگران نقهش اسهطوره را در شهکلگیری گفتمهان ضهروری تلقّهی میکننهد ،چهون
گفتمانِ فاقد اسطوره ،گفتمان بسته شدهای است که در آن هیچ نهوع بیقهراری و تحهول راه نهدارد و
هیچ فضایی را برای بازنمهایی بهاقی نمیگهذارد ( .)Laclau & Mouffe, 2110: 033آنهها اسهتدلال
میکنند که جامعه پدیده نامکمّل و دائماً در حال بازسازی است .بنابراین ،گفتمان نیهز واجهد همهین
خصوصیّات است .گفتمان با وجه استعاری و اسطورهای جنبههای کمهالی کهه هنهوز غائهب و تحقّهق
نیافتهاند را مطرح میکند ،امّا این نکته را نباید مغفول گذاشت که جامعه محصهول تصهمیم عاملهان و
کارگزاران اجتماعی محدود و ناکامل است و هیچگاه نیل به کمال ابدی محقق نخواهد شد .بنهابراین،
به سامان کردن و کمال بخشیدنهای افلاطونی ،هابزی و مارکسی به جهت اینکه از ماهیهت سیاسهی
عمل اجتماعی چشم میپوشند ،به نتهایج معقهول در جههت حهل بیقراریهها و بحرانههای جامعهه
نمیرسند.

1- Availability
2- Credibility
3- Social Imagination
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نظریههای جدید گفتمان بر این نکته تأکید میکنند که باید مقوله سوژه منسجم و کهارگزار
خودآگاه را رها کرد و به پراکندگی گفتمانی و تکثر موقعیتههای سهوژه اذعهان نمهود ،از اتّکهاء
مفرط بر «هویت تام» و «تفاوتهای ناب» اجتناب نمود ،شکاف میان قدرت ،دانهش و حقهوق را
در نظر گرفت و بازی هژمونی را نیز جدی انگاشت (فوکو.)04 :0836 ،
گفتارسوم :نقدهای نظریّهگفتمان
آنگونه که مطرح شد ،نظریّه گفتمان اخیراً در حوزههای آکادمیک مطرح گردیده اسهت و در
برخی جوامع حتی به گونه اجمالی هم بهه تحلیلههای اجتمهاعی و فلسهفی آن پرداختهه نشهده
است .به هر تقدیر ،بحث نظریّه گفتمان با وجود اینکه به لحاظ متدولوژی جاذبههائی بهه وجهود
آورده ،و از طرفدارانی برخوردار گردیده ،مورد نقدهایی نیهز واقهع شهده اسهت .نقهدهای وارد بهر
نظریه گفتمان در دو ساحت مورد بحث قرار میگیرد :نقهدهای فلسهفی و نقهدهای اجتمهاعی و
سیاسی.
الف) نقدهای فلسفی
منتقدین فلسفهگرا دو ادعای اساسی را درباره مفروضهات نظریهه گفتمهان مطهرح میکننهد:
یکی اینکه رویکرد این نظریّه رویکهردی آرمانگرایانهه اسهتد دوم اینکهه ایهن نظریّهه بهه ورطهه
نسبیگرای ی افتاده است .ادعای نخست توسط برخی منتقدین واقعگرا صورت گرفتهه اسهت کهه
معتقدند نظریّه گفتمان همه چیز را به تفکر یا زبان تقلیل میدهد .در پاسخ باید گفهت ،اگهر بهه
مفهوم آرمانگرایی و واقعگرایی توجه کنهیم کهه اولهی قائهل بهه تقلیهل واقعیهت بهه مفهاهیم و
ایدههاست و دوّمی قائل به وجود واقعیتی جدا و مستقل از ایدهها ،از آنجها کهه نظریّهه گفتمهان
وجود یک واقعیت خارج از فکر ما را انکار نمیکند ،به واقعگرایی نزدیکتر است تا آرمهانگرائی.
اما دو ادعای این نظریّه با واقعگرایی تفاوت پیدا میکند :یکهی اینکهه ههیچ قلمهرو فراگفتمهانی
برای پدیدههای معنادار وجود ندارد ،دوم اینکه قلمرو مستقل پدیدهها تعیین کننده معانی آنهها
نیست .نظریه گفتمان بر خلاف واقعگرایی ،این ایده را طرح میکند که پدیهدهها بهرای معنهادار
شدن باید بخشی از چارچوب گفتمانی وسیعتر باشند ،در صورتی که واقعگرایان اذعان میکنند
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که معانی را نمیتوان به قلمرو فرا گفتمانی پدیهدهها یها بهه دامنههای از نظهرات و برداشهتهای
ذهنی تقلیل داد و ساده کرد .در رابطه با تفهاوت دوم ،نظریهه گفتمهان برخلهاف واقهعگرایی ،بها
گرایشهای پسامدرنیستیاش ،همواره مذعن به تغییرات مستدام و پیدرپی میباشد کهه ثبهات
معنایی گفتمانها را بدنبال ندارد و گفتمانها اغلهب در مقابهل تغییهر آسهیب پذیرنهد (ههوارت،
.)201 :0833
در خصوص ادعای نسبیگرائی ،هر چند نظریه گفتمان نابنیادگراست و به حقیقهت بنیهادین
که واقعی بودن دانش و باورهای ما را تضمین نماید باور ندارد ،امها ایهن بهدان معنها نیسهت کهه
همچون نسبیگرایان ،هر باور نسبت به عنوانی خاص را به خوبی باور دیگر بداند .بستگی هویهت
موضوعات به گفتمانهای خاص ،بدین معنا نیست که نتوان هیچگونه قضاوتی در مورد صهحت و
سقم قضیههای موجود در ایهن گفتمانهها انجهام داد .صهحت و سهقم قضهیهها بهه اسهتحکام و
مجابکنندگی ادعاهایی بستگی دارد که درون جامعهای از اقدامکنندگانی که در یهک گفتمهان
مشترکند ،صورت میگیرد .این به معنای بهاقی مانهدن در پهارادایم «حقیقهت» و پهذیرش ایهن
موضوع که میتوان یک موضع فراتاریخی در مورد تمهام چارچوبههای مفههومی موجهود اتخهاذ
نمود ،نیسهت .طبهق رویکهرد گفتمهانی ،مها بخشهی از سهنت و گفتمهان ویهژه هسهتیم و بهرای
سهمگیری در گفتمان بایستی جنبههای آشکار و نهان روابط مشرف بهر آنهرا در نظهر بگیهریم و
نباید از روند تغییر و تجدید که از شاخصههای عمده جامعه بشری است ،چشم بپوشیم .پارادایم
حقیقت همه زمانی و همه مکانی متکهی بهر «یکنهواختی و کسهادی» (فایرابنهد،)411 :0831 ،
دیگر پاسهخگوی تحولهات اجتمهاعی معاصهر نمیباشهدد زیهرا رویکردههای فراتهاریخی و حهذف
احتمالات در رابطه با فهم پدیدهها ،علاوه بر اینکه منطقی بهه نظهر نمیآینهد ،واجهد سهویههای
جزماندیشانهاند که سد راه توافقهای عقلانی با بعد تاریخی قرار میگیرند.

ب) نقدهای اجتماعی  -سیاسی
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منتقدین نظریه گفتمان در حوزه های اجتماعی  -سیاسی معتقدند که نظریهه گفتمهان سهه
مشکل مهم را باعث میگردد :پراکندگی و بیثباتی سهاختارها و روابهط اجتمهاعی ،کنهار نههادن
ایههدئولوژی و تضههعیف ارزش انتقههادی آن ،نههاتوانی یهها بیمیلههی در تحلیههل نهادهههای سیاسههی و
اجتماعی.
در مورد مشکل نخستد بعضی از منتقدین ادعا میکنند که نظریّه گفتمان بهه جههت اینکهه
وجود قیود مادّی در اقدامات و اعمال اجتمهاعی و سیاسهی را نمیپهذیرد و بهه شهرایط محهدود
کننده گفتمانها توجه کافی ندارد ،ارادهگراست .0این رویکرد تأکید زیادی بر احتمالهات کهنش،
تحول و عدم تعیینکنندگی دارد .اما مدافعان وجود محدودیتهایی بر امور ممکن را انکار نمهی
کنند و از دید آنها ،هر گفتمان شامل مجموعههای از محهدودیتها نسهبت بهه دامنهه رفتارههای
ممکن است .به همین جهت ،همهواره گزینهههای مشخصهی را بهه عنهوان گزینهههای نادرسهت،
بیمعنا یا نامتناسب به کنار می نهند و در حاشیه قرار میدهنهد .در ایهن حالهت ،ممکهن اسهت
ساختارها تضعیف شوند ،اما به صورت کلی در معرض نابودی قرار نمیگیرند.
در مورد مشکل دومد بعضی از منتقدین ادعا میکنند که لبه انتقادی نظریه گفتمان با انکار
ایدئولوژی بعنوان شکلی از «آگاهی نادرست» کنهد شهده اسهت .از منظهر ایهن عهده ،در نظریهه
گفتمان ایدئولوژی بهه عنهوان مجموعههای از بازنمائیهها کهه ماهیهت واقعهی چیزهها را کهدر و
نامشخص می کنند تلقی گردیده اسهت .ایهن بهدان معناسهت کهه ههیچ امکهانی بهرای انتقهاد از
گفتمانهای موجود باقی نمیماند .ولهی مهدافعان معتقدنهد کهه مفههوم ایهدئولوژی در رویکهرد
گفتمان کنار گذاشته نمیشود ،هر چند این مفهوم بر بنای تمهایز دوگانهه علهم-ایهدئولوژی ،یها
درستی -نادرستی ،بنا نشده است .از ایدئولوژی برای حرکت به سهوی انسهداد کلهی گفتمانهها
استفاده میشود .یعنی از آن در جهت شناسائی امری در خارج از گفتمان ،یا «دیگری» استفاده
نمیشود .از سوی دیگر ،نظریه گفتمان ادّعای تحقیقات «مبتنی بر واقعیّت» و «فاقد ارزش »2را
ندارند ،بلکه به کار گیرندگان آن در موقعیّت ساخت گفتمانی ویهژهای قهرار گرفتهه و بههعنهوان
عاقلان شناسا به حضور خویش ادامه میدهند .بنهابراین ،نقهش ایهدئولوژی را بهه عنهوان انگیهزه

1- Voluntaristic
2- Free Value
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حرکت به سوی بستگی گفتمان نفی نمیکنند و از نقش آن چشم نمیپوشهند (ههوارت:0833 ،
.)201
در مورد مشکل سومد عدهای از منتقدین بر مشکلاتی که الگوی گفتمان در تحلیل سازمانها
و نهادهای سیاسی و اجتماعی با ان روبروست تأکید دارند .هر چند این ادعا تاحهدودی صهحیح
است و تحلیلهای گفتمانی خیلی کم به بررسی نهادها و سازمانهای اجتماعی پرداختهانهد ،امّها
صورتبندیهای گفتمانی نسبتاً تثبیت شده مانند بوروکراسیها ،دولتها ،احزاب سیاسی همواره
موضوعات مشروع تحلیل گفتمان بوده اند .دیدگاه گفتمان رویکردهائی را که با اشاره بهه قهوانین
فراتهاریخی و عینههی توسههعه تههاریخی بههه تبیهین نهادهههائی همچههون دولههت میپردازنههد ،و نیههز
رویکردهائی که به نهادها به عنوان سوژههائی که دارای منافع و توانائیهای ذاتهی هسهتند نگهاه
میکند ،را قویاً انکار میکند .این دیدگاه به ارائه منابع مفهومی بدیل بهرای قابهل فههم سهاختن
نهادها و سازمانها میپردازد .در اینجا نهادها به مثابه گفتمانهای ته نشین شده ،0مفهومسهازی
شدهاند ،یعنی گفتمانها ئی که در نتیجه رفتارهای سیاسهی اجتمهاعی ،نسهبتاً دائمهی و پابرجها
شدهاند .تحلیل چنین نهادهائی صهرفاً بها نگهاه ذهنگرایانهه صهورت نمیگیهرد و تفاوتهایشهان
نادیده گرفته نمیشود ،بلکه این نهادها با توجّه به چارچوب عوامل ،سیر تحوّلات و سهیّالیتهای
متنوّع به فهم در میآیند.
نتیجهگیری

نظریّه گفتمان با اینکه ریشه در دیدگاهها و سنتهای نظری گذشته دارد ،اما رویکرد نسهبتاً
جدیدی در تحلیلهای بین رشتهای 2علوم اجتماعی است .آنگونه کهه در ایهن مقالهه آمهد ،ایهن
نظریّه از زبانشناسی دوسوسور و مردمشناسی لئواشتراوس آغاز میشود و با اتّکاء به دیدگاههای
آنتونیوگرامشی و لوییآلتوسر ،وارد مرحله مهمی گردیده و با تأثیرپذیری از نظریات تأویهلگرایی
و هرمنوتیک با نظریّهپردازیهای علمای پسامدرن همچون میشهل فوکهو ،ژاک دریهدا ،منطهق و
صورتبندیهای جدید را میآزماید و برای تحلیهل شهکلگیری هویتهها در جوامهع ،قابلیهت و

1- Sedimented
2- Interdisciplinary Analysis
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کارآیی خود را به نمایش میگذارد .از این رو ،این نظریهه در فههم روابهط اجتمهاعی و چگهونگی
تحول آنها برای فرآینهدهای اجتمهاعی ،سیاسهی ماننهد تضهادها و کشهمکشها میهان نیروههای
غیریتساز و مقاومت آفرین (گلدمن )1 :0839 ،و در جهت شکلگیری معنای اجتمهاعی ،نقهش
مهمی قائل است.
هر چند که در نظریه گفتمان غالباً به شهرح و بسهط فرضهیههای فلسهفی و مفهاهیم نظهری
توجّه شده است ،امّا مطالعات کاربردی و تجربی عدیدهای براساس چارچوب نظهری گفتمهان در
حوزه علوم اجتماعی در حال ظهور است .ژاکوب تورفینگ 0در کتاب «دولت ،اقتصاد و جامعهه»،
آنّا ماری اسمیت 2در اثرش تحت نام «گفتمان راست جدید درباره نژاد و جنسهیت» ،آلتها جهی.
نوروال 8در مجموعه مقالههایش زیر عنوان «گفتمان واسازی آپارتاید» و لاکلها و موفهه در متنهی
به نام «پندار دموکراتیک رادیکال» ،دیدگاهشان را در چارچوب نظریه کهاربردی گفتمهان ارائهه
نموده و نشان میدهند که چگونه با به کارگیری این نظریه ،انگارههایمان بها توجهه بهه امکانهات
معنایی و زیبائیشناسی متن سامان مییابند و پندارهای مطلقگرایانه و فاقهد بعهد تهاریخی بهه
جهت اینکه پاسخگوی پیچیدگی تحولات نیستند ،کنار گذاشته میشوند.
نظریه گفتمان ،زبان ،قدرت ،ایدئولوژی ،سیاست و جامعه را بهه ههم پیونهد میزنهد و عرصهه
پویائی از تحلیل پدیدههای سیاسی و اجتماعی بدست میدهد .تار و پود زبان چنان ما را در بهر
گرفته و چنان در زبان غوطهوریم که از تأثیرات عمیقی که ممکن است بر حیهات اجتمهاعی مها
داشته باشد غافلیم .تاریخ ،دین ،فرهنگ و سیاست در زبان جاری است .در پرتو نظریهه گفتمهان
میتوان تأثیرات زبان را در حیهات سیاسهی و اجتمهاعی ملتهها بازشهناخت .نظریهه گفتمهان از
هنگام ورود به میدان مباحث نظری ،تأثیرات عمیقی بر نظریههپردازی پیرامهون زبهان ،قهدرت و
اجتماع داشته است .این نظریّه پتانسیلهای زیادی برای تحلیل سازوکارهای جریهان قهدرت در
جوامع مختلف ،بویژه جامعه ما دارد و میتواند افقهای نوینی از شهناخت پدیهدههای سیاسهی و
اجتماعی فراروی ما قرار دهد.

1- J. Torfing
2- Anna Marie Smith
3- Alletta J. Norval
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