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:چكيده

و از كساني كه مبناي انديشه در امر اجتماعي را با نظريه معنا در هم آميختند، الكال

و ثمر.ندهستموف  نظريه اين دو يعني تحليل گفتمان در حوزه جامعه شناسي رهگشا

و نظريه اجتماعي اين دو ارتباط تنگاتنگي. بخش است زيرا معنا در بستر گفتماني سوسور

الكال معتقد است حوزه اجتماع به نحوي همان نظام نشانه شناختي است. با يكديگر دارند

و ساري استتعريف نشانهكه در آن مبارزه بر سر  و تالش براي تثبيت معنا جاري . ها

در اين. اصلي نظام نشانه شناسي اجتماعي باز تعريف جهان به شيوه خودش استةكارويژ
و گروه هاي اجتماعي هويت مي يابند براي هويت يابي. جهانِ تعريف شده، سوژه ها

و گروه هاي اجتماعي، اين نظام نشانه شناسي  اجتماعي، حوزه هاي اجتماعي را سوژه ها

و مولول. به قطب هاي متخاصم تبديل مي نمايد در اين بستر، نشانه ها در قالب دالّ

و تثبيت معنا مي گردد و اجتماع عرصه مبارزه براي تعريف ،در نتيجه. خودنمايي مي نمايد

و اجتماعي انسان ها در سيطره نظام هاي معنا بخش قرار مي گير و آن زندگي فردي د

يعني به شيوه خاص خود حقيقت. نظام هاي معنا بخش هستند كه حقيقت ساز مي گردند

و مطلق نمي باشند؛ احتمال دارد حقيقت در زير. را تعريف مي نمايند پس نسبي هستند

 اين نظام معناشناسانه،در واقع. سيطره نظام معناشناسانه روزي در معرض تغيير قرار گيرد
و همواره احتمال تغيير آن مي رودت كه حقيقت ابداًبر اين باور اس . ثبات ندارد

: واژگان كليدي

 معنا- هويت– نشانه– مفصل بندي- گفتمان

 Email: ahmad bakhshayesh2000@yahoo.com 44657996: فاكس*
.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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 مقدمه
و ساختارشكني نظريه و موف از طريق بازخواني هاي متفكراني مانند ماركس، الكال

و ديگران، نظريه گفتمان خود را در كتاب گرامشي، آلتوسر، فوكو، دريدا، الكان، سوسو ر

و استراتژي سوسياليستي« و موف ريشه در دو سنت. شكل دادند)1985(»هژموني نظريه الكال

و زباننظري ساخت كه ماركسيسم مبناي. شناسي سوسور داردگرا يعني ماركسيسم در حالي

گراي سوسور زبان شناسي ساختآورد، انديشه در امر اجتماعي را براي اين نظريه فراهم مي

دو. كندنظريه معنايي مورد نياز اين ديدگاه را فراهم مي و موف آميخته شدن در گفتمان الكال

مينظريه باال، موجب پيدايش نظريه پساساختارگرايانه هاي شود كه بر اساس آن همه حوزهاي

به مثابه شبكه مياي از فرايندهاي متفاوت دريافت مي شود اجتماع به توليد معنا .انجامدكه

 نظام رابطه اي گفتمان.1

و موف وامدار سنت زبان و نظريه معنايي همراه آن در نزد الكال شناسي مفهوم گفتمان

ها از نظريه سوسور نشانه ها معناي خود را از طريق رابطه ميان نشانه. ساختگراي سوسور است

و موف نيز با استعانت از ايده نظريه. آورنددر درون يك نظام زباني بدست مي گفتماني الكال

برخالف نظريه(دهد فوق از همه امور اجتماعي از جمله سياست، برداشتي گفتماني ارايه مي

مي از ديدگاه اين نظريه،). گفتمان فركالف و امور اجتماعي را به مثابهسياست  توان

و از اين جهتساخت و آنها معت،هايي گفتماني فهم كرد كه سياست مانند هر عمل قد هستند

و معنا دار گردد كه. پديده ديگري نيازمند گفتماني شدن است تا قابل فهم اين بدان معنا است

و پديده هاي سياسي وقتي قابل فهم مي شوند كه در كنار مجموعهفعاليت اي از عوامل ديگر ها

به. در قالب گفتماني خاص قرار گيرند . خودي خود داراي هويت نيستپس هيچ امر سياسي

مي يابد،به اين ترتيب به مساله هويت ارتباط به نوبه خود هوارث نيز. اين برداشت از گفتمان

و موف رسيده استبه چنين نتيجه و) 162،1377هوارث،(اي از تعاليم الكال برداشتي كه الكال

اجتماعي كلمات، گفتارها، معناي. اي هويت استموف از گفتمان دارند، مويد شخصيت رابطه

كه اينها خود بخشي از آن هستند به بافت كلي و نهادها را با توجه هر. توان فهميدمي،اعمال

به عمل كلي و هر عملي را با توجه به گفتمانامعنايي را تنها با توجه ي كه در حال وقوع است

.خاص بايد شناخت

ها.2  اختياري بودن نشانه

و موف از مفهو ها"م الكال . اند هاي سوسور بسيار استفاده كرده"اصل اختياري بودن نشانه

و و رابطه ميان دال و مدلول است اين اصل بيان مي كند كه يك نشانه زباني تركيبي از دال
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كه نظام زباني. اختياري استمدلول در يك نشانه زباني كامالً پيامد مهم اين اصل آن است

ميبنواقعيت را مفصل كه از نظرمان معنا دارند). 1998،85اسميت،( كنددي  از طريق زبان اشيايي

و گروهساخته مي به مقوله ها و گروهشوند؛ زبان جهان خارج را كندمي هاي مختلف تقسيمها

مي دهد و يكدست جلوه هم.و كليت آن را در نظرمان منسجم و اجتماعي نيز امور سياسي

و اشياي فرا گفتمانيدال. اندگستره با امور گفتماني كه مواد  لت ضمني اين سخن آن است

به وسيله ما نيستندبي و فهم و قابل دريافت و موف خالف نگرش. شكل بوده از نظر الكال

سه گانه  و مفهوم نشانه، گفتمان ها داراي خصايص ساخت گرايانه سوسور درباره نظام زباني

هماول اين كه گفتمان: زير هستند به ها گرچه به عناصر درون خود انند نظام زباني سوسور

بهبواسطه مفصل مي بخشند، اما براي كسب هويت خودشان ناچار هستند  ندي هويت

ها داراي شخصيت در دوم اين كه گفتمان. هاي ديگري در خارج از خود رجوع كنندگفتمان

و تاريخي هستند مي. زماني به آن كتاريخ مندي گفتمان ها منجر ه همواره در معرض شود

كه امكان دارد كه و سوم اين و عدم تغيير رهايي يابند؛ و از ايستايي و دگرگوني باشند تغيير

و چندگانگي معنايي باز گذارندها از مدلولدال و جا را براي ابهام وجود استعاره. ها جدا شوند

و مدلول چنين رابطه. ها در زندگي روزمره دليلي بر اين امر استفهمو سوء اي ميان دال

شكلموجب آن مي كه و شود و مدلول دارد، سيال گيري هويت كه بستگي به رابطه ميان دال

و مدلول براي تحليل سياسي نگرشي اين. در معرض تغيير باشد  گونه به رابطه ميان دال

شكلمشكل به تبع آن و كه شكل گيري معنا راساز خواهد بود چرا به بطه گيري هويت بستگي

و مدلول دارد و موف براي بر طرف كردن اين مشكل مفهوم مفصل. دال بندي الكال

(articulation) به كار بردند . را

 مفهوم گفتمان.3

به مثابه يك فرايند اجتماعي شامل عمل تثبيت معنا مي و موف خلق معنا . باشدبه نظر الكال

ميهاها در شبكه روابط نشانهاز طريق قرار دادن نشان دري ديگر معناهايشان را تثبيت كنيم اما

و مشروط   (contingent)نهايت اين روند غيرممكن است چون تثبيت معناي نشانه ها محتمل

و موف (articulation)بندي مفصل. است و موف،( از نظر الكال : عبارت است)105، 1985الكال

ش كه منجر به برقراري رابطه بين عناصر به نحوي كه هويت اين عناصر ما هر عملي را ود،

و تعريف شود، مفصل ميدر نتيجه عمل مفصل بندي تعديل هاي تفاوت جايگاه. ناميمبندي

[differential position]بندي شده باشند، وقته را زماني كه در درون يك گفتمان مفصل

[moment]كه از نظر گفتماني مفصل. ناميم مي  عنصر دي شده نيست،بنو برعكس، هر تفاوتي را

.ناميممي
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و موف گفتمان حوزه كه مجموعهاز نظر الكال به صورت اي از نشانهاي است ها در آن

مياي درميشبكه و معنايشان در آن جا تثبيت كه وارد اين شبكه هر نشانه. شودآيند  اي

ممي به واسطه عمل مفصل بندي با نشانه هاي ديگر جوش و در آن جا خورد يك وقتهيشود

به علت تفاوتشان با يكديگر. خواهد بود به آن جايگاه تفاوت گفته(معناي اين نشانه ها كه

مي شود) شودمي به طور معناي نشانه. تثبيت هاي درون يك گفتمان حول يك نقطه مركزي

كه نشانه. شودجزيي تثبيت مي و ممتازي است سنقطه مركزي، نشانه برجسته ايه هاي ديگر در

و به هم مفصلآن نظم پيدا مي مي شوندكنند يك. بندي تثبيت معناي يك نشانه در درون

مي گيرد از اين رو يك گفتمان. گفتمان از طريق طرد ديگر معناي احتمالي آن نشانه صورت

مي شود ها. باعث تقليل معناي احتمالي مي كند تا از لغزش معنايي نشانه گفتمان تالش

و به دام بيندازدجلوگيري كند ها معناي احتمالي نشانه. آنها را در يك نظام معنايي يك دست

و( مي نامند (fild of discursivity)را كه در گفتمان طرد مي شوند حوزه گفتمان گونگي  الكال

كه از يك حوزه گفتمان سر ريز.)111، 1985 موف،  حوزه گفتمان گونگي در واقع معاني است

 معاني كه يك نشانه در گفتمان ديگري دارد يا داشته است ولي از گفتمان مورد شوند، يعنيمي

مي شود تا يك دستي معنايي در آن گفتمان حاصل شود از. نظر حذف كه بنابر اين هر چيزي

و يا خارج از آن است، در حوزه گفتمان گونگي قرار مي گيرد اما. يك گفتمان حذف مي شود

د ر تقابل با حوزه خارج از خود قرار دارند اين احتمال وجود دارد كه چون گفتمان ها همواره

هاي ديگر تثبيت معنا در گفتمان ديگر ها در يك گفتمان به وسيله شيوهشيوه تثبيت معناي نشانه

عنصرها نشانه هايي هستند كه در حوزه. مفهوم عنصر در اين جا كاربرد دارد.به چالش در آيد

و داراي چند گانگي معنايي هستندگفتمان گونگي قرار دا از اين منظر گفتمان تالشي است. رند

به يك معناي كامالً  براي تبديل عناصر به وقته ها از طريق تقليل چند گانگي معنايي شان

و فيليپس،(تثبيت شده  نوعي انسداد در معناي نشانه حاصل،در اين حالت.)2002،28يورگنسن

و مانع از نوسانمي و انجماد به هيچ وجه دايمي شود مي شود اما اين انسداد ات معنايي آن

و انتقال از حالت عنصر به وقته هيچ گاه كامالً و بدين ترتيب صورت نمينبوده  پذيرد

بهگفتمان و دگرگوني گونهها هيچ گاه صددرصد تثبيت نمي شوند كه امكان هرگونه تغيير اي

اين ويژگي. حوزه گفتمان گونگي از آنها سلب شودمعنايي تحت تاثير چندگانگي معنايي

كه به آنها دال شناور گفته شودنشانه كه. ها موجب مي شود دال هاي شناور نشانه هايي هستند

ميگفتمان به آن ها شيوه خاص خودشان معنا ببخشندهاي مختلف تالش برخي از اين. كنند تا

مينقاط مركز. هاي شناور نقاط مركزي هستنددال آيند با اين تفاوتي دال هاي شناور به شمار

و انسداد در آمده است  كه معناي نشانه به حالت انجماد به حالتي اشاره دارد كه نقطه مركزي

به حالتي اشاره دارد كه نشانه در ميدان مبارزه گفتمان هاي متفاوت براي تثبيت اما دال شناور
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و معلق است آ. معنا شناور مي كنند تا از طريق تبديلبه صورت خالصه كه گفتمان ها تالش ن

و ايجاد نوعي انسداد در معناي و تقليل معناي متعدد يك نشانه به يك معنا عناصر به وقته ها

بهاما اين عمل به طور كامل امكان. نشانه، ابهام معنايي را برطرف سازند و معنا طور پذير نيست

كه در حوزه گفتمان گونگي وجود دارند صددرصد تثبيت نمي شود زيرا احتماالت  معنايي

مي كنند به طور بالقوه. همواره ثبات معنا در گفتمان مورد نظر را تهديد از اين رو همه وقته ها

كه هر كدام از معاني ديگر بروز پيدا  و هميشه اين احتمال وجود دارد مي مانند چند معنا باقي

و بستگي در معناي. كند و زمينه براي در واقع انسداد  يك نشانه عملي موقتي است

به وسيله گفتمان هاي ديگر همواره مهيا استبرجسته ها گفتمان. سازي معاني ديگر يك نشانه

.همواره در حال رقابت براي تثبيت معنا هستند

 نظريه اجتماعي يا بازانديشي اجتماعي.4

و موف با استعانت از مفهوم هژموني: هژموني.1-4 آنتونيو گرامشي ماركسيست الكال

كه در ايجاد آگاهي مردم نقش دارند به تبيين فرايندهاي روبنايي بپردازند .ايتاليايي تالش كردند

به واسطه آن طبقات از نظر گرامشي هژموني ناشي از قدرتي است كه طبقه حاكم مي تواند

به واسطه زور يا حتي در نتيجه، سلط. ديگر را قانع كند كه منافع آن طبقه منافع همه است ه

برًضرورتا و فراگير  به وسيله استدالل فعال اعمال نمي شود بلكه به واسطه قدرتي پيچيده تر

كه به مي شود و پرورش رسانه هاي جمعي اعمال و ابزارهاي حكومتي مانند آموزش اقتصاد

و طبعا چن مي شود دان جدي گرفته كمك آنها منافع حاكم به عنوان منافع مشترك همگان ارايه

و اهلوايال،(شود نمي ).44، 1999اشكرافت

و موف از انعطاف ميالكال و مدلول استفاده سياسي و آن را به ناپذيري رابطه ميان دال كنند

مي دهند وي خاص به دالي اگر مدلول،به اين ترتيب. مفهوم هژموني پيوند  خاص نزديك شود

ديدر نتيجه بر سر معنا ال در اجتماع اجماع حاصل شود آن دال هژمونيكي خاص براي يك

مي. شودمي . كندبا هژمونيك شدن دال هاي يك گفتمان، كل آن گفتمان به هژموني دست پيدا

به اين معناست كه معناي آن در سطح  وسيع در افكار عمومييهژمونيك شدن يك نشانه

و يا در واقع نوعي انسداد هر چن د موقتي در معناي نشانه به مورد پذيرش قرار گرفته است

مي شود،در اين حالت. وجود آمده است هژموني به كمك تثبيت معنا حاصل. هژموني حاصل

هاي سياسي را به واسطه توانايي شان براي تثبيت نسبي معنا موفقيت طرح،رواز اين. شودمي

و محدود مي مهمي براي ثباتبه اين معنا، توليد معنا ابزار. توان سنجيددر بافتي مشخص

به شمار مي و همسو با عقل سليم. آيدروابط قدرت از طريق توليد معنا، روابط قدرت طبيعي

و قابل مواخذه نباشد جلوه داده مي ).167، 2003دووس،(شود تا از نظر همان پنهان بماند
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و موف نه تنها زبان بلكه كل حوزه اجتماع:بسط مفهوم گفتمان.2-4 را از نظر الكال

بندي شد گونه كه يك نشانه وقتي در يك گفتمان مفصلهمان. گيردمفهوم گفتمان در بر مي

و غير مبهم استچنين به نظر مي كه گويي معناي آن ثابت در حوزه اجتماع نيز ما طوري. رسد

و ثابت دارد گويي كه جامعه، عمل مي  كنيم كه گويي واقعيت اطراف ما ساختي غيرمبهم

و گروه و ساختار زبان ثابت نيستند. هويت ها واقعياتي عيني هستندها كه نشانه اما همان گونه

و قابل تغييرند به واسطه توليد گفتماني معنا واقعيت. پديده هاي اجتماعي نيز انعطاف پذير

و هدف از تحليل كشف فرآيندهاي ساخت معناست  مي شود و يورگنسن،(عيني ساخته فيليپس

2003 ،33-46.(

و عينيت گفتمان،.3-4 و سياسي است: سياست . اصالت با فرآيندهاي گفتماني

كه بنديمفصل و بدين ترتيب است و عمل كنيم كه ما چگونه فكر هاي سياسي تعيين مي كنند

و موف هيچ تمايزي ميان پديده. گيردجامعه شكل مي و غيرگفتماني از نظر الكال هاي گفتماني

به حالتي.و تغيير معنا اعمالي سياسي هستند توليد،باز توليد،. نيست و سياست معنايي عام دارد

ميگردد كه ما دائماًباز مي ميسازيم كه شيوه به شيوه اي اجتماع را سازد هاي ديگر را طرد

و يورگنسن،( به شيوه).36، 2002فيليپس اي خاص است به در واقع، سياست سازماندهي جامعه

مينحوي كه شيوه و طرد هاي مختلف بدين ترتيب گفتمان. سازدهاي ممكن ديگر را نفي

و مبارزه  به رقابت ممكن است بر سر سازماندهي جامعه به شيوه خاص خودشان با هم

به. برخيزند و رفتارهاي اجتماعي ما چنان طبيعي مي رسد كه فضاي حاكم بر ما اما گاه به نظر

كه امكان تصور جايگزينظر مي ميرسد به اين چنين. گرددني براي وضع موجود غيرممكن

مي شود ها، گفتمانگفتمان و).34، 1990الكال،(هاي عيني گفته عينيت نتيجه تاريخي فرآيندها

و امر. هاي سياسي استنزاع و در نتيجه مرز ميان عينيت عينيت، گفتمان رسوب كرده است

و تاريخي است  يو(سياسي مرزي سيال و و).36، 2002رگنسن، فيليپس  مفهوم هژموني ميان عينينت

هاي همانگونه كه عينيات ممكن است دوباره سياسي شوند، نزاع. گيردامور سياسي قرار مي

و بديهيات بسپارند به عينيات به. شديد نيز ممكن است جاي خود را گذر از نزاع سياسي

ح مي شود؛ در اين الت شيوه هاي مختلف فهم از عينيت در شرايط مداخله هژمونيك حاصل

مي گردد و غالب و فقط يك نگرش خاص طبيعي عينيت معادل امور. جهان سركوب مي شود

و از اين و غير قابل تغيير است جامعه. رو عينيت خود ايدئولوژيك استپذيرفته شده، طبيعي

ي اجتماعي را اي از دنياما همواره مجبوريم بخش عمده. بدون ايدئولوژي غير قابل تصور است

قدرت چيزي. مان بديهي بينگاريم زيرا زير سوال بردن همه چيزها غير ممكن استدر اعمال

كه اجتماع را توليد مي و. كنداست و اجتماعي ما ساخته و موقعيت فردي دانش، هويت
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و. پرداخته قدرت است رهايي از چنبره قدرت غيرممكن است چون سراسر زندگي فردي

ر و يورگنسن،(ا فرا گرفته است اجتماعي ما ).37و36، 2002فيليپس

و هويت.4-4 و صاحب اراده: سوژه نظريه گفتمان، فرد به مثابه سوژه خود مختار، آزاد،

ميمردم توسط گفتمان. پذيردرا نمي  هاي مختلف شوند، يعني در موقعيتها بازخواهي

ميسخن بهگويي قرار و مجبور هستند به.ي خاص سخن بگوينداگونهگيرند سوژه ها را بايد

و يورگنسن،(يدممثابه موقعيت سوژه در يك ساخت گفتماني فه به.)2002،40فيليپس تعين بخشي

در. باشدسوژه به عهده گفتمان ها مي كه گفتمان ها سوژه را اما گاهي شرايطي پيش مي آيد

 (over determined)ه بيش تعيين شده دهند، در اين حالت سوژموقعيت هاي متضاد هم قرار مي

مي گيرد،در اين هنگام. است و يورگنسن،( ميان گفتمان هاي رقيب نزاع در  سوژه)41، 2002فيليپس

و ثبات ندارند و مشروطند الكال در اين. همواره بيش تعيين شده است زيرا گفتمان ها محتمل

و مفهوم احساس كمال دوران  مي كندجا از نظريه سوژه الكان مفهوم اخير. كودكي او استفاده

و همزيستي با جهان اطراف است الكال. به معناي عدم آگاهي كودك از محدوديت هاي خود

و ناسازگاري بيان مي كند كه سوژه همواره در تناقض ميان احساس كمال دوران كودكي

ميهويت كه از اجتماع به او داده و مرجع شناسايي او از خود هايي مي برد شود هستند به سر

و يورگنسن،(گيردو خود واقعي اش هيچ گاه شكل نمي و كامل يك).42، 2002فيليپس  خود واقعي

با. هاي مختلف همواره در پي يافتن خود استسوژه در ميان گفتمان. اسطوره است گفتمان

ميايجاد زنجيره شيهاي هم عرضي كه به واسطه آن اشخاص خود را شناسايي هايوهكنند

را. آورندرفتار كردن را براي آن ها فراهم مي و هيچ گاه خودش تكه تكه است سوژه همواره

به يك موقعيت. يابدباز نمي و انتصاب سوژه هويت خود را از طريق بازنمايي در يك گفتمان

 ها مرتب هاي هم عرضي كه در آنها نشانهها با تشكيل زنجيرهگفتمان. يابدگفتماني مي

و در تقابل با زنجيرهمي ميشوند بههاي ديگر قرار  اي شكل طور رابطهگيرند هويت را

در. ها همانند گفتمان ها تغيير پذيرندهويت. دهندمي و همواره بي مركز و سوژه خرد شده

و يورگنسن،(حالت بيش تعيين شدگي است  ).43، 2002فيليپس

ها.5-4 و هويت فردي تحت اصول مشتركي) تشكيل گروه( هويت جمعي:تشكيل گروه

و مبهم است كه مرز ميان اين دو نوع هويت كدر مي گيرند به مثابه. شكل تشكيل گروه را بايد

به واسطه آن بعضي از احتماالت هويت يابي،. كاهش احتماالت دانست از طريق فرآيندي كه

مي شوند،  و احتماالت ديگر ناديده گرفته ميمناسب ارايه يابند مردم به صورت گروه تشكيل

و يورگنسن،( و منطق).44، 2002فيليپس  براي تبيين تشكيل گروه از دو مفهوم منطق هم ارضي

مي شود هم. تفاوت بهره برده كه در قالب ايجاد زنجيره هويت هاي و تقاوت منطق هم ارضي

پي تبيين روابط غيريت  سازانه اي است كه ساختار ارز در ميان عناصر مختف عمل مي كند در
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مي كند هاي خاصي در كنار هم به در اين فرايند، هويت. فضاي حاكم بر جامعه را تعيين

و در مقابل هويت هاي منفي ديگري قرار مي مي شوند كه به نظر صورت خطي مرتب گيرند

ند تشكيل مهم در فرايي بازنمايي عامل).165، 2003دووس،(مي رسد تهديد كننده آن ها باشند 

و يا به طرفداري از آنها  كه كسي درباره آنها گروه است زيرا گروه ها وجود ندارند مگر آن

و آن گروه در قالب گفتار يا نوشتار بازنمايي شود ها همواره از طريق گروه. سخني بگويند

مي گيرند و مشروط ميان عناصر مختلف شكل و. ساخت هاي هم ارضي محتمل تشكيل گروه

تا كسي درباره گروهي صحبت نكند آن گروه تشكيل. ايي گروه همزمان اتفاق مي افتدبازنم

).289، 1993الكال،(نمي گردد 

و هژموني.6-4 . مبارزه بر سر خلق معنا همواره نقش محوري داشته است:غيريت سازي

و تقابل بر كل جامعه سايه مي و نيروي پيش راندر چارچوب اين نظريه، نزاع اي ندهاندازد

و تثبيت شود زيرا هر گفتماني در نزاعًهيچ گفتماني نمي تواند هرگز كامال. است  شكل بگيرد

بهبا گفتمان كه سعي مي كند واقعيت را و گونههاي ديگر است  اي ديگر تعريف كند

 هاي اجتماعي وقتي پيدا سازيغيريت. هاي متفاوتي براي عمل اجتماعي ارايه كندمشيخط

مي سازندمي و طرد كه هويت هاي متفاوت همديگر را نفي سازي اجتماعي از غيريت. شوند

:سه جهت براي نظريه گفتمان اهميت دارد

كه همواره شامل توليد شدمن يا يك ديگري است براي)الف خلق رابطه اي غيريت سازانه

به سزا دارد .تاسيس مرز هاي سياسي اهميتي

س)ب و تثبيت مرزهاي سياسي براي تثبيت جزيي هويت تشكيل روابط غيريت ازانه

و عامالن اجتماعي با اهميت استتشكل .هاي گفتماني

و مشروط بودن هويت)پ آزمودن غيريت سازي مثال خوبي براي نشان دادن محتمل

.)165، 1367هوارث،(است 

ميسازيپس غيريت كنها جايي يافت كه گفتمان ها با هم برخورد مي اما غيريت.ندشوند

مي شوند و از طريق مداخله هژمونيك محو مداخله هژمونيك. سازي ها همواره تداوم ندارند

و بدين ترتيب باعث مفصل مي كند كه وضعيتي غير مبهم را به كمك زور بازسازي بندي است

مي شود  و ساختارشكني دو روي يك سكه هستن). 282، 1993الكال،(تثبيت جزيي معنا .دهژموني

و ثبات نسبي معناي يك نشانه مي شود، اما هژموني موجب نزديك شدن دالي به مدلولي خاص

به آن دال، مدلولي را كه گفتمان رقيب به آن  و معنايي متفاوت ساختار شكني با انتساب مدلول

به اين ترتيب، هژموني آن دال چسبانده بود دور مي و مي نمايد و آن دال را باز تعريف كند

ميگفت و ساختار هژموني مفصل. شكندمان را بندي مشروط عناصر در عرصه اي نامعين است

و عناصر  و موقتي است شكني عملياتي است كه نشان مي دهد مداخله هژمونيك خود مشروط
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 بنابراين ساختار شكني عدم تعين را آشكار. ممكن بود به گونه ديگري با هم تركيب شوند

مينيك مفصلكند ولي مداخله هژمومي  هدف).103، 1999تورفينگ،(سازد بندي خاصي را طبيعي

كه ما آنها را طبيعي مي و جدي از تحليل گفتمان شكستن ساختارهايي است  انگاريم

كه نظم موجود در جهان حاصل فرآيندهاي. گيريمنمي تحليل گفتمان مي خواهد نشان دهد

كه داراي پيامدهاي اجتماعي و يورگنسن،( هستند سياسي است ).48، 2002فيليپس

گر.7-4 و موقعيت تحليل تحليل گر گفتمان نيز سوژه اي است مانند ديگر سوژه: گفتمان

به هيچ وجه از جايگاه ممتازي برخوردار  و كه گرفتار ساخت هاي گفتماني است هاي ديگر

به ساختار شكني گفت. نيست گرچه. مان بپردازداو نمي تواند از موضعي خارج از گفتمان

به حقيقت  و كه هستند بنماياند و آن ها را همان گونه مي كند از گفتمان ها فاصله بگيرد تالش

ها دست يابد، اما اميدي نيست چرا كه در چارچوب اين نظريه، حقيقت خود بر ساخته گفتمان

مي شود. است و يورگ(اين امر منجر به نسبي گرايي در تحليل گفتمان اين.)116، 2002نسن، فيليپس

مينظريه مطالعات خود را ساخته به هاي گفتماني داند كه تنها بازنمايي ممكن از جهان را

كه در حوزه تحقيقي مورد نظر  دست نمي دهد بلكه تنها اين گونه از مبارزات گفتماني است

اتحليل. تحليل انتقادي گفتمان، با اين معضل مواجه است. گيردصورت مي نتقادي گفتمان گران

و معتقد هستند كه تحقيقات آنها بايد در جهت رفع نيز جهت مي پذيرند مندي تحقيقاتشان را

و از ايننابرابري ميهاي اجتماعي صورت بگيرد كنند تا نظريه هاي خود را در مورد رو تالش

به كار ببندند  و يورگنسن،(تحقيقات خود نيز ).67، 2002فيليپس

 نتيجه
م و موف ارتباطنظريه مييعنايي الكال حوزه. كند تنگاتنگ با نظريه اجتماعي آن دو پيدا

و اجتماع از نظر آن ها مانند نظام نشانه شناختي است كه حول مبارزه بر سر تعريف نشانه ها

مينظام. گرددتالش براي تثبيت معناي آنها مي كنند جهان هاي نشانه شناختي اجتماعي تالش

خ به شيوه و سوژهرا و گروهود تعريف كنند آنها حوزه. هاي اجتماعي را هويت بخشندها

به قطب هاي متخاصم تقسيم مي در حقيقت اجتماع عرصه مبارزه براي تعريف. كننداجتماع را

و اجتماعي همه انساناين نظام.و تثبيت معنا است ها را در هاي معنا بخش زندگي فردي

و حقيقت مي گيرند كه سيطره خود  را به شيوه خاص خود برايشان تعريف مي كنند، حقيقتي

مي رود و همواره احتمال تغيير آن و موف بسط نظريه. ابدا ثبات ندارد نظريه گفتمان الكال

به. گرايي استگفتمان فوكو در دوره ديرينه شناسي اما در چارچوب پسا ساخت از اين نظريه

و موف ديدگاهي بسيار انتزاعي اتخاذ كرده اين دليل انتقاد شده است كه نظريه گفت مان الكال

و اساسا نظريه مياست هاي گفتماني مبتني بر رو، تحليلاز اين. روداي كالن اجتماعي به شمار
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ميهاي نظاماي از نشانه به تحليل روابط ميان مجموعهآن صرفاً بايافته و هاي تحليل پردازد

.خرد زباني همراه نيست
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هرمنوتيك رويكردي براي شفافيت سازي". 1384، سال69، شماره"از منظر فيلسوفان سياسي معروف مدرن

د". 1386، پاييز3، شماره37دوره،"مفاهيم و انديشه هايش در رابطه با روشنفكران ، دوره"يني در ايرانهايدگر

.1387، تابستان2 شماره،38


