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چکيده
بازشناسی مفاهیم و شناخت درستِ داللت ضمنی آنها ،يکی از پیششرطهای کاربست آناا
در بافت های گوناگو است .مقالة حاضر با رويکرد تحلیلی و نظری ،ضمنِ بهپرسشگارفتنِ
تعاريف متعارف از سیاست اجتماعی ،با رويکرد تحلیل انتقادی ،سیاست اجتماعی را تلفیقای
از متن و گفتما معرفی و آ را براساس دو خصیصة متني و گفتماني مفهومسازی مایکنا..
در اين معنا ،سیاست اجتماعی مبتنی بار رواباق را.ر

و جنباهای از عقالنیاتِ حکومات و

دستگاه اي.ئولوژيک آ است .اين در حالی است کاه تماامی تعااريف متعاارف از سیاسات
اجتماعی ،فارغ از لنز هستی شناسانه درباب حقیقتِ سیاسات اجتمااعی ،ياا آ را باه عناوا
ابزاری برای نیل به توسعه دي.ه (نگاه کارکردی) و يا در رالب تعاريفی ه.فگارا ،رارفاً بار
اه.اف آ (نگاهی ه.فمحاور) تککیا .مایورزنا ..مقالاه ،ضامن تقابال ايان دو رويکارد،
مفهوم پردازی ج.ي.ی از سیاست اجتماعی ارائه کارده و افا هاای ج.يا .و بیراتری را در
عررة نظريه و پژوهش در زمینة سیاست اجتماعی میگراي..
كليدواژگان :سیاست اجتماعی ،متن ،گفتما  ،رور بن.ی و کردار گفتمانی

 1پست الکترونیکی نويسن.ة مسئولkaramhabibpour@yahoo.com :
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مقدمه و طرح مسأله
در نوشتههای علوم اجتماعی ،سیاست اجتماعی همراه با نظريه و کردار اجتماعی ،جايگااه خاود
را در اين حوزه يافته و کتب و مقاال
شمار کتب و مقاال

زيادی در اين حوزه به رشتة تحرير درآما.ه اسات .البتاه

تکلیفی در اين حوزه در ايرا بسیار ناچیز است و در میا انبوه ادبیااتی کاه

در غرب و حتی برخی کرورهای آسیای شرری در اين حوزه وجاود دارد ،حمام بسایار ناادری
است .باری ،رص .اين نوشتار ،معرفای و مقايساة ادبیاا

سیاسات اجتمااعی در ايارا و جهاا

نیست ،بلکه مُراد ارلی ،بهتصويرکری ِ .انتقادی تعاريف موجود از سیاست اجتمااعی و معرفای
هستیشناسانة آ به عنوا متن و گفتما است که در نوشتههاای ديگار کمتار و آنهام بصاور
ضمنی به آ پرداخته ش.ه است.
اغلب تعاريف متعارف از سیاست اجتماعی ،يا آ را به عنوا ابزاری بارای نیال باه توساعه
دي.ه (نگاه کارکردی) و يا به عنوا تعاريفی ه.فگرا ،ررفاً بر اه.اف آ (نگاهی ه.فمحاور)
تککی .می ورزن ..اين در حالی است که اکثر اين تعاريف و حتی کتب و مقااال

ديگاری کاه در

اين زمینه نوشته ش.هان ،.نتوانستهان .يک تعريف هستیشناسانه از سیاست اجتماعی ارائه دهن .و
ارامه کنن .که اروالً خود سياست اجتماعي به چه معناست؟ البته جريا کلی ادبیا

جهانی باه

تکسی از استفا بال )2007( 1به سمت اين مسیر حرکت کرده که سیاست اجتماعی را ترکیبای از
متن و گفتما و يا ح.ارل گفتما ببینن ..بطور مثال ،ماگیر ،هاساکینز ،باال و باراو  )2011( 2در
مطالعة خود راجع به گفتما های سیاستگذاری در متو درسی ما.ارس ،باا نگااه گفتماانی باه
متو م.رسه ،اين متو را مرکب از کردارها و ورايع گفتمانی دانسته و معتق.ن .کاه ها.ف هماة
اينها ،بررراری نظم در م.رسه و جامعه در سطح وسیعتر است.
از همین رو ،داعیة مقالة حاضر اين است که تعاريف فوق ،فار .لنز هستی شناسانه باوده و
از دری بینی در حقیقتِ سیاست اجتماعی مغفول مان.ه ان ..اين امر موجب ش.ه تا نَه تنها هناوز
هم معنای حقیقی سیاست اجتماعی در بین افراد دانرگاهی مفقود بمان ،.بلکه کارگزار نیز در
درک معنای درست آ بازمان.ه و به همین خاطر بسیاری از ار.اما

آناا در ايان حاوزه باه

خطا رفته است.

Stephen Ball
Maguire, Hoskins, Ball & Braun
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نگارن.ه ،در اين تحلیل انتقادی ،با تکسی از ان.يرة استفا بال ،بر اين باور است که سیاسات
اجتماعی ترکیبی است از متن و گفتما  .يعنی سیاست اجتماعی از يک سو برحسب مؤلفاههاای
زبا شناختی و در رالب يک متن رالب درک است و از سويی ديگر براساس مولفهؤهای گفتمانی

و در رالب يک گفتما  .البته در اين مقاله ،نرا خواهیم داد که اين تلقی ،تلقی یا این  ...یاا نن
نیست ،بلکه تلقی تلفیقی است از سیاست اجتماعی در رالب دو خصیصة متناي و گفتمااني .در
ادامة بحث ،سیاست اجتماعی در رالب اين دو خصیصه مفهومساازی و معرفای شا.ه اسات کاه
بهحتم اين برداشت ج.ي ،.اف های ج.ي .و بیرتری را پیشروی نظريه و پاژوهش در سیاسات
اجتماعی میگراي..

سياست اجتماعي :تعاریفِ متعارف
به تعبیر تی .اچ .مارشال ،1مرزهای سیاست اجتماعی مبهم و نامرخص اسات .آ  ،واژهای اسات
که در سطح وسیعی بکار میرود ،اما خاود را وامدار تعرياف مرخصای نمایساازد (

Johnson,

 .)2005: 3ويلنسکی و ديگرا  2نیز معتق.ن .که برخالف سیاست ارتصاادی ياا زيساتمحیطای،
سیاست اجتماعی يک دستة پراکن.ه و باریمان.ه به حساب میآيا .)Clasen, 2004: 91( .نظارا
زيادی در رابطه با حیطه و زمینة مطالعاتی سیاست اجتمااعی وجاود دارد کاه البتاه هما.يگر را
میپوشانن )Deacon, 2007: 4( .و در اثر تع.د اين شیوههاای تعريافِ سیاسات اجتمااعی ،ايان
مفهوم دچار تورم معنايی ش.ه است ،طوريکه حتی گاهی تفکیک زمینههای مطالعاتی آ از ساير
رشتههای مرتبق مانن .برنامهريزی اجتماعی ،توسعة اجتماعی و امثال آ دشوار مینماي..
از طرف ديگر ،اين موضوع در کرورهای درحالتوسعه حادتر است .چو يکی از ويژگیهاای
رابلتوجه در هنگام نگارش پیرامو سیاست اجتماعی در اين کرورها ،فق.ا بنیادهاای مفهاومی و
نظری راجع به آ است .مکینتاش و تیبان.باج 3اين فق.ا نظری درخصوص سیاسات اجتمااعی را
سن.روم توصيفهای ضخيم  -تبيينهای الغر نام نهاادهانا ..ايان الغاری روششاناختی ادبیاا
سیاساات اجتماااعی در اياان ربیاال کرااورها ،درساات عکااک آ چیاازی اساات کااه در کرااورهای
توسعهيافته وجود دارد .البته در کرورهای توساعهيافتاه ،بحاثهاای سیاسات اجتمااعی در داخال
گفتما های نظری پیرامو دولت رفاه گنمان.ه ش.ه است (.)Mkandawire, 2004: 4-5
T. H. Marshall
Wilensky et al.
Mackintosh and Tibandebage
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باری ،در اين رسمت ،ضمن معرفی تعاريف موجودِ سیاست اجتماعی در ادبیا  ،رص .بر آ
است که وارد بحث ارلی مقاله (يعنی سیاست اجتماعی به عنوا متن و گفتما ) شويم .نگارن.ه
معتق .است که تمامی اين تعاريف ،سیاست اجتماعی را (ج.ا از مضمو ) تنها به عنوا يک متن
و نوشتار بیجا درنظرگرفتهان .و از تلقی گفتمانی آ غافل مان.هان..
مؤسسة تحقیقا

توسعة اجتماعی سازما ملل ( )1UNRISDسیاسات اجتمااعی را باه عناوا

سیاستها و نهادهای عمومی تعريف میکن .که درر.دن .از شهرون.ا در برابار ناساازگاریهاای
اجتماعی و فقر حمايت کنن .و در نهايت آنها را توانمن .سازن .تا برای نیل به اه.اف شخصایشاا
تقال کنن ..دفتر بینالمللی کار سیاست اجتماعی را شامل ابزارهای زيار مایدانا :.حفاد درآما .در
دورة بیماری ،مقرری بیکاری ،مقرری سالمن.ی (ح بازنرستگی) و مقرری خاانواده و عیاالواری.
مسکن ،آموزش ،خ.ما

اجتماع محلی و مراربت به.اشتی نیاز ،بخرای از طیاف وسایع سیاسات

اجتماعی را ترکیل میدهن.)Johnson, 2005: 4( .
2

واح .امور اجتماعی و ارتصاادی ساازما ملال ( )UNDESAدر تعريفای جاامعتار از سیاسات
اجتماعی ،سعی کرده تا از خ.ما اجتماعی پايه فراتر رود و به ابعاد اجتماعی تمامی سیاستهاا اعام
از سیاستهای ارتصاد کال

و سرمايهگذاری در زيرساختها توجه نماياNorwegian Agency for ( .

 .)Development Cooperation, 2008: 7بانک جهانی ،سیاست اجتماعی را سیاست عمومی مایدانا.
که درر.د گسترش برابری فررتها به رص .انتفاع افراد ،گسترش برابری عاملیتها 3به رصا .انتفااع
گروهها ،و انسمام اجتماعی افقی و عمودی است ( .)Kanbur, 2006: 2مان.اواير ،4سیاسات اجتمااعی
را م.اخال جمعی می دانا .کاه مساتقیم ًا موجاب تحاول در رفااه اجتمااعی ،نهادهاای اجتمااعی و
مناسبا اجتماعی میشود ( .)Kanbur, 2006: 3از نظر هاال و میملای ،5سیاسات اجتمااعی «ابازاری
است که بر رفاه ماردم تاکثیر مای گاذارد ،خاواه از طريا ارائاة خا.ما رفااهی ياا خاواه از طريا
سیاستهايی که بر معاش مردم تکثیر میگذارن.)Kanbur, 2006: 5( ».
مکبیت 6مسئلة محوری هر سیاستگذاری و بطور کل هار ناوع سیاساتگاذاریای را کاه
توسق دولت برای م.اخله در زن.گی اجتماع اتخاذ میشود ،رابطة میا فعالیاتهاای احتارام باه
1

UN Research Institute for Social Development
UN Department for Social and Economic Affairs
3
equality of agency
4
Mkandawire
5
Hall and Midgely
6
Macbeath
2
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نفک (خودخواهی) و احترام به ديگاری (دگرخواهاناه) مای دانا ..باه اعتقااد او ،سیاساتهاای
اجتماعی هم به نظمدهی درستِ شبکة روابق میا مردا و زنا  ،و هم به ارولی اشاره دارد کاه
باي .بر فعالیتهای افراد و گروه ها حاکم گردن ،.تا آنما که اين افاراد و گاروههاا بار زنا.گی و
عالئ ساير مردم تکثیر بگذارن.)Titmuss, 1974: 28( .
گینزبرگ 1نیز در تعريف سیاست اجتماعی ،موضعی مرابهِ مکبیات اتخااذ مایکنا ..وی باا
اعتقاد به اينکه برخی اَشکال سیاست اجتماعی مبتنی بار عقیا.ة پیرارفت اخالرایانا ،.از معیاار
پیررفت اخالری استفاده میکن .کاه معتقا .اسات بايا .در را.ر

روباهرشا ِ.دگرخاواهی بار

خودخواهی يافت شود ( .)Titmuss, 1974: 28-29گوگ )2004: 240-241( 2سعی کرد با تمزية
سیاست اجتماعی براساس چهار مالک ،آ را تعريف کن .که بر اين اسااس ،سیاسات اجتمااعی،
سیاستی است که عاملیت های گونااگو در حاوزة عماومی باا اساتفاده از ابزارهاای اجرايای در
راستای اه.اف اجتماعی به اجرا میگذارن..
الفیته 3در تعريفی که از سیاست اجتماعی ارائه میده ،.نقش م.اخلاهگراياناة اساسای بارای
دولت در ت.ارک تسهیال

و تضمینها برای اجتماع رائال اسات .وی اعتقااد دارد کاه سیاسات

اجتماعی بیرتر ناظر به محیق اشتراکی 4اسات ،يعنای تا.ارک امکاناا

اجتمااعی (بارای مثاال،

نوسازی شهری و پارکهای ملی ،ار.ام علیه آلودگی و امثال آ ) که فرد بهتنهائی رادر باه خريا.
آنها در بازار نمیباش.)Titmuss, 1974: 29( .
در بین تعاريف موجود ،تی .اچ .مارشال به يک تعريف عملیاتیتر از سیاسات اجتمااعی رائال
است .مارشال با استفاده از يک رویکرد متعارف 5به اين پرسش پاسخ میده .که ک.ام حاوزههاای
کنش دولت به سیاسات اجتمااعی تعلا دارنا .)Johnson, 2005: 3-4( .طبا نظار او ،سیاسات
اجتماعی يک ارطالح فنی واج .يک معنای دری نیست  ...آ  ،به سیاستهاای دولات در ارتبااط
با کنشهايی اشاره دارد که از طري ت.ارک خ.ما

و درآم ،.بر رفاه شهرون.ا تکثیر مساتقیم دارد.

بنابراين ،مسئلة محوری آ  ،بیمة اجتماعی ،مساع.

رفااهی،

عمومی (يا ملی) ،به.اشت و خ.ما

1

Ginsberg
Gough
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Lafitte
4
communal
5
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مسکن ،آموزش و برخورد با جرم است (Titmuss, 1974: 30؛  .)Townsend, 1975: 2به عباارتی،
مارشال سیاست اجتماعی را به عنوا م.يريت عمومی رفاه تلقی مایکنا.)Townsend, 1975: 2( .
ديکُن )2007: 4-5( 1با مرور بر تعاريف سیاست اجتمااعی در ادبیاا  ،چهاار معناا بارای آ رائال
است )1 :سیاست اجتماعی به مثابة سیاست بخری )2 ،سیاست اجتماعی به مثابة باازتوزيع ،تنظایم
(مقررا ) و حقوق )3 ،سیاست اجتماعی به مثابة مسائل اجتماعی ،و  )4سیاست اجتماعی به مثاباة
يک نظرية رژيم رفاهی.
در بهترين تعريف ،سیاست اجتماعی به عنوا نوعی برنامه کاری و نقرة پایشسااخته بارای
م.يريت جامعه به سمت اه.اف اجتماعی تلقی ش.ه است« :سیاسات اجتمااعی را مایتاوا باه
عنوا عقالنیت زيربنايی و مقرر تعريف کرد که نهادها و گروههای اجتماعی از آ برای تضامین
حفاظت اجتماعی و يا توسعه استفاده میکنن ..به عبارتی ،سیاست اجتماعی عباار
کنترل نهادیش.ة خ.ما  ،مؤسسا

مایباشا .از

و سازما ها به منظور حفد يا تغییار سااختار و ارزشهاای

اجتماعی» (.)Townsend, 1975: 6
وجه اشتراک تعاريف باال از سیاست اجتماعی اين است که گرچه هر ياک از رااحبنظرا و
نهادها از زاوية ابعاد و معرفهای متفاوتی به تعريف سیاست اجتماعی پرداختهان .و درعینحاال
هیچیک تعريف جامعی از آ ارائه ن.اده ان( .که البته چنین انتظاری هم نمیرود) ،اما مسلّم اينکه
تمامی اين تعاريف سیاست اجتماعی را از دو زاوية کاارکردی و ها.فگارا نگااه کارده و فارا.
هرگونه نگاه فلسفی بويژه از بُع .هستیشناسانه به آ میباشن ..حتی میتاوا گفات کاه بخاش
زيادی از تعاريف ربلی از سیاست اجتماعی ،مبتنی بر سیاساتِ خا.ما

اجتمااعی 2باودهانا .تاا

سیاست اجتماعی .به همین خاطر ،تلقی گفتمانی از سیاست اجتماعی در ادبیاا

ماورد بررسای

غايب است و بسیاری از آنها با رويکارد کاامالً تقلیالگراياناه ،ايان مفهاوم باه ساطح خا.ما
اجتماعی مح.ود ش.ه است.
در ادامه ،با طرح چنین تصويری از تعاريف متعارفِ سیاست اجتماعی ،نرا خواهیم داديام
که سیاست اجتماعی خصلتي مضاعف از متن و گفتما است.

Deacon
social services policy

1
2
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سياست اجتماعي بهعنوان متن و گفتمان
تحلیل سیاستگذاری ،يک زمینة بینرشتهای و متنوع است که بسیاری از محققا تحت عناوينی
چو

حمايت سیاستگذاری ،تحلیل سیاستگذاری ،تحقی

سیاستگذاری و توسعه

سیاستگذاری ،در اين زمینه فعالیت میکنن ..يکی از بخشهای ارلی تحلیل سیاستگذاری،
تحلیل انتقادی آ است که سعی دارد پرده از ابعاد اي.ئولوژيکی ،ارزشها و پیشفرضهای آ
بردارد .نگارن.ه ،در اين تحلیل انتقادی ،با تکسی از ان.يره استفا بال ( ،)2000بر اين باور است که
سیاست اجتماعی ترکیبی است از متن و گفتما  .سیاستگذاری ،نَه ررفاً متن است و نَه ررفاً
گفتما  ،بلکه هر دوی آ هاست .يعنی هر اين دو در سیاستگذاری مستترن ..از اين رو،
همانطورکه در جایجای مقاله اشاره ش ،.پیام ارلی آ  ،معرفی سیاست اجتماعی بهعنوا متن و
گفتما است ،نَه ررفاً به عنوا متن و يا حتی به عنوا يکسری برنامههای اجتماعی و مرخصاً
برنامههای رفاهی (چنانکه بر ادبیا

غالب است) .استفا بال در بحث از موضوع ر.ر ِ کنرگرا

محلی ،بین سیاست به عنوا متن و سیاست به عنوا گفتما تمییز رائل میشود .اين تفکیک به ما
کمک میکن .تا بطور همزما هم به عوامل داخلی رفتار فرد مانن .آزادی فردی (سیاست به عنوا
متن) و هم به عوامل خارجی مؤثر بر اين رفتار (سیاست به عنوا گفتما ) توجه کنیم .ما میتوانیم
نگاه اول به سیاست اجتماعی را رویکرد باال به پائين 1و نگاه دوم را رویکرد پائين به باال 2و يا به
ترتیب رويکرد درونی و رويکرد بیرونی بنامیم.
با اين مق.مه ،در ادامه به اين ماهیت دوگانة سیاست اجتماعی (به عنوا متن و گفتما ) که
جا ماية مقالة حاضر است ،اشاره میشود:
 سياست اجتماعي بهعنوان متناولین برداشت از سیاست اجتماعی ،تلقی از آ به عنوا متن است .تلقیای که در تعاريف
موجود از آ در ادبیا

که پیرتر به برخی از آنها اشاره ش ،.وجود داشته و دارد .براساس اين

تلقی ،و تاان.ازهای تحت تکثیر نظرية ادبی ،3ما سیاست اجتماعی را به عنوا بازنمایيای

4

میبینیم که به شیوه های پیچی.ه (از طري منازعا  ،مصالحا  ،تفاسیر و بازتفاسیر معتبر توسق
1

top-down approach
bottom-up approach
3
literary theory
4
representation
2
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عموم مردم) رمزگذاری ش.ه و درعینحال به شیوههای پیچی.ه (از طري

تفاسیر و معانی

کنرگرا در رابطه با تاريخ ،تمارب ،مهار ها ،منابع و بافتشا ) رمزگرايی ش.هان ..سیاست
اجتماعی ،هم مناررهآمیز و هم روبهتغییر است .برای هر متن سیاست اجتماعی ،خوانن.گا ِ
متکثر ،لزوماً ررائتهای کثیری را تولی .میکنن.)Ball, 2000: 1831( .
تلقی سیاست اجتماعی به عنوا متن ،اشاره به ماهیت مناررهآمیز ،ج.لآمیز و روبهتغییرِ آ
دارد .در اين معنا ،گزارههای سیاست اجتماعی هماره پیام ِ.ج.ال و مصالحه بین افراد و
گروههای مختلف درگیر در آ میباشن ..همانطورکه استفا بال معتق .است ،ماهیت ج.لآمیز
سیاست اجتماعی به عنوا متن ،در مراحل اولیة آ کامالً روشن است .يعنی «نقطة رمزگرايی

1

از اي.هها و ارزشهای کنرگرا درگیر» .در اين نقطه ،افراد (مانن .معلما ) پیامهای سیاست
اجتماعی مورد نظر را برحسب فرهنگ ،اي.ئولوژی ،تاريخ و منابع خودشا تفسیر میکنن ..در
اينما ،يک برابری رريب بین اين نگاه به سیاست اجتماعی و تماشای تلويزيو (و رمزگرايی از
برنامههای آ ) وجود دارد :ب.ين معنا که فراين .رمزگرايی برحسب ويژگیهای مخاطبی که متن
برنامه (سیاست) را میبین ،.امری کامالً غیررابلپیشبینی و متفاو
به هر روی ،در ادبیا

حرفهای و حتی در ادبیا

است (.)Trowler, 1996

روزمره ،سیاست گذاری اغلب به عنوا

ممموعه ای از روانین و رهنمودها در چارچوب يک متن حکومتی تفسیر می شود .لِوينسو ،
ساتو و وينستی 2.به اين رويکردها و م.ل های سنتی از تلقی متن سیاست گذاری انتقاد کرده
و اشاره می کنن .که در اين چارچوب ،به ن.ر

پیش آم.ه تحقیقا

سیاستگذاری

پیشفرض ها و عالئ من.رج در ت.وين سیاست ها را بررسی کنن .و ماهیت سیاستگذاری به
عنوا کردار اجتماعی ر.ر

را به پرسش بگیرنCallewaert, 2006: 768–769( .؛ نقل از

 .) Spicker, 2014در نهايت ،بال ،اي.ة سیاستگذاری به عنوا متن را اينگونه جمعبن.ی
میکن .که:
«سیاستها (زمانیکه ت.وين میشون ).معنایشا را در حوزههای سیاست 3تغییر میدهن.؛
بازنمايیها تغییر میکنن ،.مفسرا کلی.ی  ...تغییر میکنن ... .سیاستها به شکل متفاوتی توسق
کنرگرا و گروهها بازنمايی میشون.)Ball, 1994c: 16–17( ».
1

point of decoding
Levinson, Sutton & Winstead
3
politic
2
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 سياست اجتماعي به عنوان گفتماندومین و مهمترين برداشت از سیاست اجتماعی که در تعاريفِ متعارف غاياب باوده و نگارنا.ه
داعیه بر حقیقتِ سیاست اجتماعی بر اين مبنا دارد ،تلقی از سیاست اجتماعی به عناوا گفتماا
است .در اين رويکرد ،معنای سیاست اجتماعی از يک سو و نوع برخورد ما با آ از سوی ديگر،
دگرديک می شود .اما ربل از ورود به بحث ارلی و مورعیتيابی سیاست اجتماعی در اين معناا،
الزم است تعريفی از گفتما  ،رور بن.ی گفتمانی و کردارهای گفتمانی/غیرگفتمانی ارائه شاود
تا سپک مرخص شود که چگونه سیاست اجتماعی در هیک

چنین مفاهیمی جلوه میکن..

 گفتمان و عناصر نن
واژة گفتمان که سابقة آ در برخی منابع به رر  14میالدی میرس ،.از واژة فرانسوی

discours

( )dis-koorو واژة التین  discurs-usبه معنای گفتگو ،محاوره ،گفتار ،و از واژة
 discursum/discurrerبه معنای طفرهرفتن ،سَر باز زد  ،تعللورزي .و امثال آ گرفته ش.ه
است (مکدانل ،10 :1380 ،پیرگفتار مترجم) .گفتما  ،در جريا عمومی علوم اجتماعی ،به
معنای ممموعهای از اي.هها ،مفاهیم و باورهاست که يا به عنوا دانش و يا به عنوا شیوهای
پذيرفتهش.ه برای نگاهکرد به جها تثبیت ش.ه است .گفتما  ،لنزی را میسازد که تکثیر
ش.ي.ی بر درک و کنش ما نسبت به جها اجتماعی دارد .در همین راستا ،متو سیاست
اجتماعی را میتوا تثبیتکنن.ه ،رالببن.یکنن.ه ،نمادیساز و يا نمودساز اين گفتما تلقی کرد.
مهم ترين روشی که برای درک و شناسايی گفتما (های) حاکم بر متو سیاست اجتماعی وجود
دارد ،تحلیل گفتما است که می توا آ را يک تعه .روشنفکری برای درک گفتما به عنوا
برسازندة جها اجتماعی تعريف کرد که درعینحال دي.گاه وارعگرايانه نسبت به زبا به عنوا
يک ابزار خنثی که اجازة توریف و طبقهبن.ی اين جها اجتماعی را میده ،.رَد میکن.
(.)Doherty, 2010: 45
اما بیرترين بحثها در زمینة گفتما  ،مربوط به فوکو میباش .که در ايان مقالاه نیاز ،از معناای
مورد نظر او برای گفتما  ،برای معرفی سیاست اجتماعی به عنوا گفتما اساتفاده شا.ه اسات .از
نظر فوکو ،گفتما شامل کردارهايی است که بگونهای نظاممن .اُباژههاايی را کاه درباارة آ ساخن
میگوي ،.شکل میدهFoucault, 1972: 49( .؛ نقل از ابااذری و میالنای102 :1384 ،؛ دريفاوس و
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رابینو .)143 :1376 ،فوکو میگوي .گفتما ممموعهای از گزارههاست کاه باه ياک راور بنا.ی
گفتمانی تعل دارن ..گفتما  ،مترکل از تع.اد مح.ودی گزاره است کاه بتاوا گروهای از شارايق
الزم برای وجود آ را تعريف کرد .گفتما در اين معناا ،ياک راور مثاالی و بایزماا نیسات.
گفتما از ابت.ا تا انتها ،تاريخی است .پارهای از تاريخ اسات کاه محا.وديتهاا ،تقسایمبنا.یهاا،
تحوال

و رور های زما من .خاص خود را تحمیل میکن( .يورگنسن و فیلیپک.)35 :1389 ،

گفتما ها را باي .کردارهای ناپیوستهای تلقی کرد که باه هام برمایخورنا .و گااه باا هام جفات
میشون ،.ولی در ضمن ،از کنار هم رَد میشون ،.بیآنکه از هم خبر داشته باشن .و يا يک.يگر را طارد
کنن ..گفتما  ،چونا خرونت و يا کرداری است که ما نسبت به اشیاء تحمیل میکنیم و در اين کاردار
است که روي.ادهای گفتمانی ،ارل راع.همن.ی خود را بازمیيابن( .فوکو.)46-47 :1378 ،
در نگاه فوکو ،برای خل معنا ،سوژة انسانی مرکزيت ن.ارد .بلکه معنا ،در گفتما و براسااس
رواع .آ شکل میگیرد و رواع .گفتمانی ،رواع.ی زبانی هستن ..يعنای معناا از رابطاة باین دالّ
(لفد) و م.لول (مفهوم) پ.ي .نمیآي ،.بلکه حارل رابطهای رراردادی و سیال بین دالّ و ما.لول
است .اين سیالیت موجب شناسايی رور بن.ی های گفتمانی ش.ه که هر ک.ام معنايی از جهاا
ارائه میدهن .و آ را وارعی رلم.اد میکنن( .اباذری و میالنای .)103 :1384 ،بناابراين ،گفتماا ،
بسقِ باشکوهِ تملیا ِ سوژهای نیست که میان.ير ،.میدان .و سخن میگوي ..باه تعبیار اساتاينر
کوال ،خود ،ديگر از زبا برای بیا خويرتن استفاده نمیکن ،.بلکه اين زبا است کاه از طريا
شخص سخن می گوي ..در اينما ،فرد ،بواسطة فرهنگ و زبا آ ب.ل میشاود .باه راول فوکاو،
سوژه مركززدایي میشود (يورگنسن و فیلیپک.)38-39 :1389 ،
فوکو ،کوچکترين و سادهترين واح .سازن.ة هار گفتماا را ،گازارهحککم 1مایدانا:1388( .
 )123که با قضيه 2متفاو

است و درعینحال ممموعهای از پارهگفتهها 3میباش ..همچنین ،فوکاو

در اشاره به عامل ترکیلدهن.ة وح.

و انسمام يک رور بن.ی گفتمانی ،به مفهوم اپيساتمه ياا

نظام معرفتي اشاره میکن .که از نظر او « ...ممموعة کلی روابطی است که طی دورة معین موجاب
وح.

کردارهای گفتمانیای میشود که به ظهور اجزا و عنارر معرفتشناختی ،علاوم و احتمااالً

نظامهای رسمیتيافته (روری) میانمامن( ».مکدانل ،32 :1380 ،پیرگفتار متارجم) .همچناین ،از
1

statement/enonce
proposition
3
utterance
2
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نظر فوکو ،ماهیت گزاره ،نسبی است و برحسب استفادهای که از آ میشود و شیوة بکاارگیری آ ،
نوسا پی.ا میکن( .دريفوس و رابینو.)120 :1376 ،
از نظر فوکو ،گفتما ها نَهتنها مربوط به چیزهايی است که می توانن .گفته شون .يا دربارهشا
فکر شود ،بلکه دربارة اين نیز هست که چه کسای ،در چاه زماانی و باا چاه آمريتای مایتوانا.
رحبت کن ..گفتما ها ممسمکنن.ة معنا و ارتباطا

اجتماعی است .فوکو اشاره میکن .که تکیاه

وی بر گفتما بگونهای مستقل از زباا و ان.يراه ،با.ين معناا نیسات کاه در مقابال سالطة آ
نمی توانیم کاری بکنیم .گفتما ها اَعمالی هستن .که بطور نظاممن .موضوعاتی را شکل مایدهنا.
که خود سخن میگوين ... .گفتما ها دربارة موضوعا
تعیین نمی کنن ،.آنها سازن.ة موضوعا

رحبت نکارده و هويات موضاوعا

را

بوده و در فراين .اين سازن.گی ،م.اخلاه خاود را پنهاا

میدارن( .تاجیک.)15 :1377 ،
فوکو ،جوهر گفتما را ر.ر
ر.ر

دانسته و مینويس .که اگر گفتما را.رتی داشاته باشا ،.ايان

را از ما ،و فقق از ماست که دارد (فوکاو .)13 :1378 ،عاالوه بار ايان ،گفتماا فقاق آ

چیزی نیست که بیانگر مبارزهها و دستگاههای سلطهگری است ،بلکه آ چیزی است که مباارزه
برای آ يا از طري آ رور

می گیرد .يعنی هما را.رتی اسات کاه هماه کاک دررا.د باه

چنگآورد آ هستن( .هما .)15 :
بطور خالره ،گفتما در نزد فوکو از ويژگیهای زير برخوردار است (:)Hall, 2007: 56
 .1يک گفتما  ،شامل تنها يک گزاره نیست ،بلکه از چن.ين گزاره تراکیل شا.ه اسات کاه در
کنار هم يک رور بن.ی گفتمانی را شکل میدهن..
 .2در درو هر گفتما يا بطور عام رور بن.ی گفتمانی ،رضاايای متعا.دی ماننا .تورایفا
کمّی يا کیفی ،تفسیر ،محاسبا

آماری ،است.الل های تمثیلی يا ریاسی و اشکال متناوع ديگار

وجود دارن( .کچويا .)69 :1382 ،
 .3گزاره های يک رور بن.ی گفتمانی ،با هم.يگر جور هستن ..چاو هار گازاره داللات بار
رابطه با ساير گزاره ها دارد .آنها ،به يک اُبژه اشاره دارنا ،.سابک يکساانی دارنا ،.و از ياک
استراتژی يا يک جريا /انگاره سیاسی (نهادی) مرترک حمايت میکنن..
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 .4لزومی ن.ارد که تمامی گزارههای داخل يک رور بن.ی گفتمانی ،يکسا باشن ..اماا رواباق و
تفاو ها بین اين گزارهها باي .راع.همن .و نظاممن .باش .نَه تصادفی .فوکو از ايان وضاعیت باه
عنوا نظام پخش 1ياد میکن..
 .5گفتما برپاية تمايز متعارف بین ان.يره و عمل و يا زبا و کردار نیست .گفتما مرباوط باه
تولی .دانش از طري زبا است .اما خودش توسق يک كردار گفتماني 2تولی .میشود.
 .6هر گفتما توسق يک کردار تولی .میشود (کردار گفتمانی) .کردار گفتمانی ،کارداری اسات
که معنا تولی .میکن ..بنابراين ،از آنما که تمامی کردارهای اجتمااعی مساتلزم معناا هساتن،.
بنابراين تمامی اين کردارها از يک جنبة گفتمانی برخوردارن ..به عبارتی ،گفتماا در تماامی
کردارهای اجتماعی وارد ش.ه و بر آنها تکثیر میگذارد.
 .7گفتما می توان .توسق افراد زيادی در شرايق نهادی متفاو

(مانن .خاانوادههاا ،زنا.ا هاا،

بیمارستا ها و تیمارستا ها) تولی .شود.
 .8گفتما ها ،نظام های بسته نیستن ..يک گفتما برپاية عنارر موجود در ساير گفتما هاسات و
برخی گفتما ها در شبکة معنای خاری ررار دارن ..از اين رو ،ريرة بسیاری از گفتما هاای
گذشته در گفتما های فعلی مستتر است.
 كردار ،صورتبندی و نظم گفتماني
در باستانشناسي دانش ،3فوکو يکسری دستهبن.یها را توسعه داد تا هم گفتما را سازما دهی
کن .و هم رابطة آ با ساير کردارها ،ورايع و اُبژهها را .شاناختهشا.هتارين و معماولتارين ايان
ارطالحا  ،کردار گفتمانی است .کردار گفتمانی به ممموعة خاص تاريخی و فرهنگی از رواع.
اشاره دارد که برای سازما دهی و تولیا .اَشاکال متفااوتی از داناش بکاار مایرود

( O’Farrell,
4

 .)2005: 134فوکو در توضیح اين مفهوم میگوي .که صحبتكردن ،انجامدادن كااری اسات .
کردار گفتمانی برطب رواع.ی عمل می کنا .کاه نسابت ًا مخاتص ياک شارايق زماانی ،مکاانی و
فرهنگی است .کردار گفتمانی ،موضوعی نیست که از بیرو بر روی ان.يرة مردم تحمیال شاود،
بلکه موضوعی از رواع .است که (مثل گرامر يک زبا ) اجازه میده .گزارههای مرخصی تولی.
شون.)O’Farrell, 2005: 79( .
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هر کردار گفتمانی به زمینهای از اُبژهها میپاردازد .ايان اُباژههاا ،اشایائیانا .کاه بارای ان.يراه
بازنمايی میشون .و موضوعیان .که ان.يره روی آنها اِعمال میشاود .بارای مثاال ،اُباژههاای علام
هن.سه ،جام.ا

اي.هآلِ مرخص ،و اُبژههای روا پزشکی ،حالاتهاای ذهنای نااخوشِ مراخص

هستن ..اين اُبژهها مستقل از دانش وجود ن.ارن ..آنها کراف نمایشاون ،.بلکاه در رابطاه باا ياک
ممموعة کلی از رخ.ادهای فیزيکی ،اجتماعی و فرهنگی برساخت میيابن ..البته تعريفی کاه فوکاو
از علوم و کردارهای علمی بکار میبرد ،گرچه تقريباً يکسا است ،اما تفاو

اساسی با هم دارن .و

آ اينکه از نظر فوکو ،علم ررفاً شکل خاری از کردار گفتمانی است .فوکو در ساخنرانی خاود در
کالج دو فرانک باه ساال  ،1971مرخصاههاای کردارهاای گفتماانی را چناین تورایف مایکنا:.
«نرا دارکرد زمینهای از اُبژهها ،تعريف يک دي.گاه مرروع بارای ياک موضاوع داناش ،و تعیاین
هنمارهايی برای ساختِ مفاهیم و نظريهها» (.)O’Farrell, 2005: 79-80
در پی طرح گفتما توسق فوکو و ررارداد تمامی ورايع در داخل گفتما  ،منتقا.ين بار وی
خُرده گرفته که اين کار (ررارداد تمامی ورايع در داخل گفتما ) اشتباه اسات .درحالیکاه فوکاو
هیچگاه وجود چیزهای فیزيکی در جها را انکار نمیکن .و نمیگوي .چیزی جز گفتما وجاود
ن.ارد .حرف او اين است که ما تنها از راه گفتما و ساختارهايی که گفتما بر ان.يرة ما تحمیل
میکن ،.می توانیم چیزهای مادی و ،در کل ،جها را تمربه و درباب آ ان.يره کنایم .در فراينا.
ان.يری .راجع به جها  ،ما تمربهها و رخ.ادها را برطب ساختارهايی کاه دردساترس ماا رارار
دارن ،.طبقهبن.ی و تفسیر می کنیم و در فراين .تفسیرگری ،به اين ساختارها ،اساتحکام و حاالتی
بههنمار میبخریم که غالباً بهسختی میتوا در آ چو وچرا کرد (میلز .)94-95 :1389 ،از اين
رو ،فوکو از واژة كردارهای غيرگفتماني 1برای بررسی ورايعی استفاده کرد که خارج از گفتماا
ررار دارن ..از نظر فوکو ،کردارهای غیرگفتمانی شامل نهادها ،ورايع سیاسی ،کردارهای ارتصاادی
و فراين.ها هستن.)O’Farrell, 2005: 146( .
تمامی راور بنا.یهاا و کردارهاای گفتماانی از طريا کاردار طارد ،2از سااير کردارهاای
غیرگفتمانی متمايز میشون ..فوکو در کتاب نظم گفتمان 3ارزيابی خود را با طرح نظار هايی آغااز
میکن .که از بیرو بر گفتما اِعمال میشون ..ازجمله نمونههای مربوط به اين موارد را میتوا در
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نهیها ،ممنوعیتها و انواع تقسیمبن.یهای عم.های دي .که با محکومکرد ديوانگی ،به عقل امتیااز
و ارجحیت میبخرن.؛ و يا در تقسیمبن.یهايی دي .که با ررارداد حقیقت در برابر چیزی که غلاق
يا کذب است ،سیطرة حقیقت را برپا میدارن ..اين ربیل نظار ها ررفاً برای سانسور گفتما عمل
میکنن ..ولی کنش نظامهای طرد ،ررفاً بازدارن.گی و نهیکنن.گی نیست ،زيرا عاالوه بار ايان ،باه
تحکیم و تقويت حاکمیت حقیقت نیز میپردازد (مکدانل.)180 :1380 ،
1

موضوع ديگری که فوکو در رابطه با گفتما مطرح میکن ،.صاورتبنادی گفتمااني اسات.
فوکو اين مفهوم را با رشتههای علوم انسانی نسبت داده و معتق .است کاه ايان مفهاوم داللات بار
رواع .خاری دارد که هر علوم در رابطه با اين موضوع دارد که چگونه گروهی از اُبژهها ،اظهاارا
رريح ،2مفاهیم و يا انتخابهای نظری را شکل میدها .و اماور ماادی 3را وارد ياا طارد مایکنا.
(O’Farrell, 2005: 12؛ مکدانل .)198 :1380 ،به عبارتی ،هر رور بن.ی گفتمانی با چهار عنصر
اساسی سروکار دارد و از طري اين چهار عنصر ،شکل خود را پی.ا میکن )1 :.رور بن.ی اُبژههاا
(مربوط به چگونگی پی.ائی اُبژهها) )2 ،رور بنا.ی اظهاارا راريح/کیفیا بیاانی (مرباوط باه
وضعیت و اعتبار رضايا) )3 ،راور بنا.ی مفااهیم (مرباوط باه چگاونگی ظهاور مفااهیم) ،و )4
رور بن.ی انتخابهای نظری (مربوط به انواع دي.گاههای نظاری) (کچوياا  .)68 :1382 ،فوکاو
رور بن.ی گفتمانی را برای اشاره به پیوستگیها و دستهبن.یهای انواع خاری از گزارههاا بکاار
میبرد .اين دستهبن.ی از گزارهها ،اغلب با برخی نهادها و پايگاههای ر.ر

پیون .داشته و بر افاراد

و شیوههای ان.يری .آنها تکثیر میگذارن ..ريرة شکلگیری رور بن.ی گفتمانی ،بایگاني 4اسات
ن نانوشته در دوره و جامعاة خااص اسات کاه تولیا .اناواع خارای از
که به معنای ممموعة روانی ِ
گفتما ها و رور بن.یهای گفتمانی را ررم میزن ..اين رور بن.یها ،فارا .اساتحکام و ثباا
خاری بوده و پیوسته دستخوش تغییرن( .میلز.)108 :1389 ،
 ماهيتِ گفتماني سياست اجتماعي
تا اينمای مقاله ،درباب مفهوم گفتما  ،کردارها و نظم گفتمانی گفته ش ..اما با توجه با موضوع
مقاله ،زما آ فرارسی.ه که توضیح دهیم چگونه میتوانیم سیاست اجتماعی را به عنوا يک
گفتما ببینیم و بهعبارتی ماهیت گفتمانی آ را شفاف کنیم.
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در بافت سیاست اجتماعی ،گفتما چه معنايی دارد طبیعی است که اين معنا ،متکثر از
معنای عمومی گفتما است که مصادي آ در مورد سیاست اجتماعی نیز مرهود است .در
وارع ،با تکسی از معنای گفتما در ان.يره فوکو میتوانیم گفتما سیاست اجتماعی را مترکل از
ويژگیهای زير ب.انیم:
 .1گفتما سیاست اجتماعی ،شامل تنها يک گزاره نیست ،بلکه از چن.ين گازاره تراکیل شا.ه
است که اين گزارهها در کنار هم يک رور بن.ی گفتمانی را شکل میدهن..
 .2در درو هر رور بن.ی گفتمانی از سیاست اجتماعی ،رضايای متع.دی مانن .توریفا کمّی ياا
کیفی ،تفسیر ،محاسبا

آماری ،است.اللهای تمثیلی يا ریاسی و اشکال متنوع ديگر وجود دارن..

 .3گزارههای يک رور بن.ی گفتمانی از سیاست اجتماعی ،با هم.يگر جور هستن ..چو هار گازاره
با گزارههای ديگر رابطه دارد.
 .4روابق و تفاو ها بین گزارهها ،راع.همن .و نظاممن .است نَه تصادفی (نظام پخش).
 .5گفتما سیاست اجتماعی از طري زبا به تولی .دانش میپردازد ،اماا درعاینحاال خاودش
توسق يک کردار گفتمانی تولی .میشود .به عبارتی ،هر گفتما سیاست اجتماعی توسق يک
کردار تولی .میشود.
 .6گفتما سیاست اجتماعی میتوان .توسق عاملیاتهاا و کاارگزارا زياادی (اعام از دولات،
خانوادهها ،نهادهای م.نی ماننا .ساازما هاای غیردولتای ،بخاش خصورای ،ساازما هاای
بینالمللی) تولی .شود که در رالب عناوينی چو حامی ،ممری ،ناظر ،تعريفکنن.ه و راهنماا
جهت نیل به ه.ف يا اه.اف مرخصی ايفای نقش میکننا ..ايان کاارگزارا در برهاههاای
زمانی گوناکو بروز کرده و در مواردی برخی از آنها نقش پُررنگتری نسابت باه بقیاه ايفاا
کردهان( .غفاری و حبیبپور گتابی.)155 :1384 ،
 .7گفتما های سیاست اجتماعی ،نظام های بسته نیستن ..در وارع ،ريرة بسیاری از گفتما هاای
گذشته در گفتما های فعلی مستتر است.
بنابراين ،با توجه به ويژگیهايی که در باال از گفتما سیاست اجتماعی برشمرديم ،در
رويکرد گفتمانی به سیاست اجتماعی ،سیاست اجتماعی ررفاً يک متن نیست ،بلکه يک گفتما
است .به عبارتی ،گفتما های سیاست اجتماعی ،ررفاً کلما

و واژهها نیست ،.بلکه اثرا

ملموس هم در پی دارن :.يعنی باعث میشون .اشیاء اتفاق بیفتن .و وجود خارجی پی.ا کنن.
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( .)Arnott and Ozga 2009: 5به تکسی از فوکو نیز ،گفتما های سیاست اجتماعی ررفاً متن
نیستن ،.بلکه شکلی از ر.ر ان ..روابق ر.ر  ،ب.و واسطة گفتما  ،تثبیت ،حفد ،گسترش و
مقاومت نمیشون .و يا حتی به يک کنش يا يک شکل مادی مرخص درنمیآين ..محور گفتما
سیاست اجتماعی ،گزارهها هستن ..اين گزارهها برطب ممموعهای از رواع ،.به ممموعههای
گفتمانی درمیآين .و درعینحال يک اثر ملموس و عینی بر ساختاربن.ی کردارها ،روابق ر.ر
و سوبژکتیويته و همچنین مادّیت 1زبا دارن ..گفتما ها ،منابعی هستن .که متو سیاست
اجتماعی از راه آنها تولی .میشون ..گفتما های مسلق ،ممابکنن.ه ،مرروعیتدهن.ه ،متضاد و
ناهماهنگ ،اساسِ متو سیاست اجتماعی را شکل میدهن ..گسترة اين اساس شامل اسناد
سیاستگذاری ،احکام ،روانین ،سخنرانیها ،ورايع ،مواد آموزشی ،وبگاهها و بسیاری از
نمونههايی است که گزارههای ارت.ارطلبانهِ ارزشها ،دستورالعملها ،رراردادها ،اولويتها و
تعه.ها را رالببن.ی میکن.)Doherty, 2008: 196( .
بافت تولی.ی متو سیاست اجتماعی در نهاد دولت و يا بافت نهادی ،زمینهای را برای تحلیل
انتقادی آنها فراهم میکنن ..گفتما های نهفته در متو سیاست اجتماعی ،در جهت ترکیل،
مورعیتدهی ،مولّ.سازی ،تنظیم ،اخالریکرد و حکومت بر شهرون.ا عمل میکنن ..اين متو شامل
مواردی همچو مفاهیم پنها ِ حکومت ،وظیفة حکومتکرد و تکنولوژیهای حکومت میشود.
فوکو اعتقاد داشت که حکومتکرد تنها از طري توسعه ،کنترل ،جذب و استفادة فعالِ گفتما
امکا پذير است (.)Doherty, 2008: 196
بنابراين ،در نگاه فوکويی ،سیاست اجتماعی رژیم کقيقتي 2است که مردم از طري آ بر
خود و ديگرا حکومت میکنن ..ما سیاستهای اجتماعی را تحت شرايق گفتمانیای میخوانیم
و به آنها پاسخ میدهیم که نمیتوانیم بطور طبیعی راجع به آنها فکر کنیم .بنابراين ،مهمترين اثر

سیاستهای اجتماعی ،در وهلة نخست اثر گفتماني است .يعنی احتماالتی را که ما برای جور
دیگر فکركردن داريم ،تغییر میدهن ..بنابراين ،پاسخهايما به تغییر را مح.ود کرده و باعث
میشون .ما بخاطر کجفهمیای که از کار سیاستها داريم ،معنای وارعی آنها را درک نکنیم
( .)Ball, 2000: 1832-3سیاست اجتماعی به عنوا گفتما  ،اثر بازتوزيع صدا 3نیز دارد .يعنی
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مهم نیست که چه تع.اد افراد حرف میزنن .يا فکر میکنن ،.بلکه مهم آ است که فقق ر.اهای
مرخصی مهم و معتبرن..
در ممموع ،تلقی سیاست اجتماعی به عنوا متن و گفتما  ،داللت بر آ دارد که سیاست
اجتماعی از کیفیا

زير برخوردار است؛ کیفیاتی که در تلقی يکجانبة متنی و يا حتی گفتمانی

از آ  ،غايب است و بنابراين باي .خصلت مضاعف آ را حفد و رعايت کرد:
 )1سیاست اجتماعی هم متن است و هم گفتما .
 )2يک حکم م.اخله در حوزة اجتماعی زيست اشیاء (در معنای گفتمانی :انسا ها ،مناسبا
آنها ،منابع آنها ،دارايیهای آنها و )...است.
 )3ذاتاً امری سیاسی است؛ چراکه آغرته به اي.ئولوژیهای سیاسی است.
 )4مبتنی بر روابق دانش/ر.ر
 )5مستلزم اِعمال ر.ر

است.

سیاسی و در نتیمه امری ذاتاً متضاد است .چو در اين معنا ،داللت بر

منازعه ،منافع متضاد ،نگاههای رریب ،ع.م تقار در ر.ر  ،نماين.گی و ابراز بیا در يک
بافت سیاسیای دارد که برحسب طبقه ،نژاد و جنسیت تقسیم ش.ه است.
 )6توسق يک يا ممموعهای از کنرگرا و به عبارتی کارگزارا ه.ايت میشود.
 )7ه.فمن .است :يعنی به سمت يک مسئله ،نیاز يا خواسته جهتدهی ش.ه است (اروالً خودِ
حکومت ،موضوعا

را به مسئله تب.يل میکن .و سپک برای رفع آ  ،سیاستگذاری

میکن .).بنابراين ،مبنای ت.وين و کاربست بسیاری از سیاستهای اجتماعی مانن .سیاست
ه.فمن.ی يارانهها ،مسئلهسازی ای بوده است که حکومت از رفتار شهرون.انش ارائه کرده
است.
 )8برنامة سنمی.ه در رابطه با کنش (و ع.م کنش) است .هر سیاست اجتماعی مبتنی بر ار.اماتی
است که باي .رور

گیرد و ار.اماتی که نباي .رور

گیرد.

 )9دربرگیرن.ة ارول و کنشهايی است که به سمت اه.اف مورد نظر طراحی ش.هان ..به
عبارتی ،هر سیاست اجتماعی مبتنی بر کردارهای گفتمانیای میباش .که آ را تولی .میکنن.
و درعینحال واج .معناست.
 )10ارزشمحور است .هر سیاست اجتماعی مبتنی بر اي.ئولوژی سیاسی است و چو
اي.ئولوژی در بطن آ مستتر است و همانطورکه گفته ش ،.اروالً کارگزار غالب مسئلهسازی
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در هر سیاست اجتماعی ،حکومت است و هر حکومت نیز آغرته به اي.ئولوژی است،
بنابراين آ سیاست نیز درر.د تولی .و بازتولی .ارزشهای خاری است.
 )11مبتنی بر تخصیص منابع است.
 )12مبتنی بر تکنولوژی است .يعنی از طري

تکنولوژیهای خود (مانن .مسؤلیتسازی،1

سالمتگرايی ،2بههنمارسازی 3و عز نفک) و عاملیت (مانن .مراربت ،طبقهبن.ی،
فرديتبخری ،کلیتبخری و تنظیم) محق میشود.
 )13سوژهمحور است .يعنی بهدنبال برساخت و تولی .سوژههای خاری است؛ سوژههايی که در
چارچوب عقالنیتهای سیاسی و از طري

تکنولوژیهای ر.ر

بر خودش و ديگرا

حکومت میکن..
نگاه به سیاست اجتماعی به عنوا متن ،بر اهمیت عاملیت اجتماعی ،منارره و مصالحه ،و
درک نحوة خوانش آ تککی .دارد .اما اين موضوع ،با درک سیاست اجتماعی به عنوا گفتما
( )Ball, 1994متعااادل ماای شااود .در اياان معنااا ،اثاار فرااارآور بافاات گفتمااانی کااه توسااق
سیاست گذارا شکل گرفته ،وارد عرره می شود .در اين رابطه ،زبا و سااير اناواع ارتباطاا
(مانن .تصاوير) و حتی شیوة بیا اي.ه ها ،گفتما تلقی می شون ..از نظر پست م.رنیسات هاايی
مانن .فوکو ،شیوه ای که گفت ما در اختیار ما ررار میده ،.جها بینای ماا را محا.ود سااخته و
شکل می ده ..فوکو معتق .است:
«اساساً ،سیاستگذاری مربوط میشود به اِعمال ر.ر

سیاسی و زبانی که برای

مرروعیتبخری به فراين .اين اِعمال استفاده میشود» ( ،Olssen et al., 2004:77نقل از
.)Doherty, 2010: 45
خالره اينکه ،در چارچوب تلقی سیاست اجتماعی بهعنوا گفتما  ،متن سیاسات اجتمااعی
يک تجسّد گفتماني 4است ( .)Olssen, 2004بسایاری از متاو سیاسات اجتمااعی ،ياکچناین
تجسّدی را دربرمیگیرن :.روانین ،برنامهها ،اسناد رسمی ،سخنرانیها ،بیانیهها و وبگااههاا .بطاور
مثال ،ما نمی توانیم سیاست آموزشی (يکی از ارسام سیاست اجتماعی) در رالب برنامة توساعه را
1

Responsibilisation
Healthism
3
Normalisation
4
Discursive embodiment
2
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ررفاً يک متن رانونی ب.انیم ،بلکه در کنار آ  ،باي .بیرترين توجه خويش را به ماهیت گفتماانی
آ نهیم .در اين معنا ،سیاست آموزشی در بافت ر.ر

ررار میگیرد که براسااس عقالنیاتهاای

خاص و با بهخ.متگرفتن تکنولوژیهای خاص بهدنبال برساخت سوژههای خارای اسات کاه
مطاب اه.اف ازپیشتعیینش.ه کنش می کنن ..در وارع ،سیاست اجتماعی در معنای گفتماانی آ ،

ذهنیاات حکوماات 1را دربرماایگیاارد کااه اياان ذهنیاات براساااس مفهااوم ککومااتمناادی
(ککومتاندیشي) 2فوکو ،ناظر به نحوة حکومتکرد ما به عنوا سوژه بر خود و ديگرا و باه
عبارتی ارادة معطوف به حکومت است .حکومتمن.ی به اين موضوع میپردازد کاه ماا چگوناه
دربارة حکومتکرد  ،با عقالنیتهای متفاو

فکر میکنی که در اين بافت ،عقالنیت باه معناای

هر شیوة است.الل (يا شیوة تفکر) ،محاسبه و پاسخدهی به يک مسئله است که کمابیش نظااممنا.
است و احتماالً مبتنی بر دستگاه های رسمی دانش يا کارشناسی است (دين .)47 :1396 ،فوکو از
مفهوم حکومت من.ی برای اشاره به م.يريت سیاسی جامعه و نقش دولت استفاده میکن ..فوکاو
اين واژه را میسازد تا تکنیکها و عقالنیتهای گوناگونی را توریف کن .که دولتها به کماک
آنها خودشا را موظف به حفد و بهبود شرايق زنا.گی شهرون.انراا مایکننا( .میلار:1388 ،
 .)253حکومتمن.ی بر روشهايی داللت دارد که سرشاتنماای شاکلی از نظاار

دولات بار

شهرون.انش ،ثروترا  ،فالکترا  ،آداب و عاداترا است .حکومتمن.ی با کل جمعیت سروکار
دارد و ،از آ میا  ،درر.د ارتقای وضعیت جمعیت ،افزايش ثرو

آ  ،طول عمر و سالمت آ

است .اين دو بُع .از يک.يگر ج.ا نیستن ،.بلکه هر يک شرايق اِعمال ديگری را فاراهم مایآورد
(هما .)251 :

3

mentality of government
governmentality

1
2

 3مفهوم حکومتمن.ی/حکومت ان.يری کاربرد وسیعی در تحلیل سیاست اجتماعی بويژه در معنای گفتمانی آ دارد
که نگارن.ه در جای ديگر آ را توضیح داده است .برای اطالع بیرتر از نحوة کاربرد آ در اين زمینه ،میتوانی .به
منابع زير رجوع کنی:.
«دين ،میرل ( .)1393حکومت ان.يری :ر.ر

و ت.بیر در جامعة م.ر  .ترجمة کرم حبیبپور گتابی ،تهرا  :نرر

مهاجر»
«حبیبپور گتابی ،کرم ( .)1393جامعه شناسی سیاست آموزشی در ايرا  .فصلنامة برنامهريزی رفاه و توسعة
اجتماعی»284-223 ،)21(6 ،
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بحث و نتيجهگيری
در نوشتاری که گذشت ،نرا داديم که سیاست اجتماعی با خصلت مضاعف خود ،ترکیبی است
از متن و گفتما  .گفتما سیاستگذاری (در معنای فوکويی آ  ،که يک کردار تنظیمش.هان .تا
معنای ررفِ زبا شناختی) ،چارچوب درکی را فراهم میکن .که از طري

آنها ،راجع به

سیاستگذاری ان.يره ،رحبت و نوشته میشود .متن سیاست اجتماعی در داخل اين چارچوب
ررار دارد که تمامی احتماال

کنش انسانی را مانع میشود ،البته همه را تعیین نمیکن ..چنانکه

استفا بال براساس رويکرد پستم.رنیاش پیرنهاد میکن ،.گفتما ررفاً وارعیت را بازنمايی
نمیکن ،.بلکه به ايماد آ نیز کمک میکن ..همچنین ،گفتما  ،با انکار منابعِ زبانی مورد نیاز برای
ق 1وارعیت اجتماعی را پنها میکن ..از اين
فکرکرد و توریف گزينههای ب.يل ،طبیعتِ مخلو ِ
رو ،سیاستگذارا میتوانن .از طري زبانی که با آ سیاستها را رالببن.ی میکنن ،.شیوة تفکر ما
راجع به سیاستگذاری در حوزههای مختلف مانن .آموزش ،به.اشت ،مسکن و ...را تحت تکثیر
ررار دهن .و حتی تحمیل کنن.)Fairclough, 2000: 155–156( .
گفتما  ،لنزی را پیشروی ما میگذارد که اين لنز نحوة درک و کنش ما در جهاا اجتمااعی
را تحت تکثیر ررار میده ..متو را میتوا يکی از جنبههای تثبیت ،نمادساازی و بیاا گفتماا
تلقی کرد .يکی از پیشفرض های مرترک در بین تمامی رويکردهای مربوط به تحلیال گفتماا ،
تعه .آنها به درک گفتما به عنوا امری است که با رَد يک دي.گاه وارعگرايانه نسبت به زبا به
عنوا يک واسطة خنثی که امکا توریف و طبقهبن.ی جهاا را مایدها ،.جهاا اجتمااعی را
برساخت میده.)Doherty, 2010: 45( .
برخالف نگاه متنی به گفتما  ،که آ را برحسب مرخصا

زبا شناختی آ مطالعه میکن،.

نگاه گفتمانی بر شیوهای تککی .دارد که اين متن واقعيت را با فراهمکرد ساختارهای معنا که
مورعیتهای خاص اُبژه و سوژه را ظاهر میسازن ،.تولی .میکن ..بنابراين ،در تحلیل گفتمانی
سیاست اجتماعی ،وارعیت تابع بیناذهنیت 2است که در دانش و ر.رتی که موجب پاي.اری آ
«حبیبپور گتابی ،کرم ( .)1390تحلیل جامعهشناختی سیاستگذاری اجتماعی در ايرا  .رساله دکتری ،تهرا :
دانرگاه تهرا »
«جاليیپور ،حمی.رضا ،سعی.ی ،علیارغر و حبیبپور گتابی ،کرم ( .)1392تحلیل سیاستگذاری اجتماعی با لنز
حکومتمن.ی .مطالعا جامعهشناختی»67-100 ،)2(19 ،
created
. intersubjectivity

1
2
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نیز مبتنی بر ساختارهای خاص دانش است .بنابراين،

میشون ،.سهیمان .و برعکک ،خودِ ر.ر

ظهور گفتما های خاص ،يک فراين ِ.محتمل از نظر تاريخی است که باي .آ را برحسب
مکانیسمهای ر.رتی که يکچنین ساختار معنايی را از ساختار ديگر ممزا میکنن ،.مطالعه کرد
(.)Lall, 2007: 6
برخورد با سیاست اجتماعی به عنوا گفتما  ،به معنای دي .ارتباط دانش و ر.ر

با هم

است .فوکو معتق .است که کنش حکومتکرد  ،رابطة درونی با انواع مرخصی از تحلیلها،
بازتابها و دانش نهادينهش.ه دارد .در اين معنا ،گفتما شامل مفاهیم و اي.ههای مربوط به
سیاستگذاری و فراين.های تعاملی ارتباطا

و ت.وين سیاست است که اين اي.هها را تولی .و

اشاعه میدهن ..اين ساختارهای گفتمانی (مفاهیم ،استعارهها ،ک.های زبا شناختی ،رواع .منط
و امثال آ ) اغلب به شکلی مفروض شامل عنارر شناختی و هنماری است که تعیین میکنن.
سیاستگذارا میتوانن .چه اي.ههايی را با سادگی هرچه بیرتر درک و مفصلبن.ی کنن .و در
نتیمه ک.ام اي.ههای سیاستگذاری را احتماالً باي .بپذيرن.)Jones, 2009: 14( .
رويکرد گفتمانی به سیاست اجتماعی ،به ما نرا میده .کاه سیاسات اجتمااعی ،محصاول
مناررا

و مباحثاتی است که تا ح .زيادی در داخل زبا و گفتما ررار میگیرنا( .

Goodwin,

 .)2011رويکرد گفتمانی به سیاست اجتماعی به ما کمک میکن .تا شرايق گفتمانی فرمولبنا.ی
سیاست های اجتماعی خاص را بهتر درک کنیم و توجهما را به نقش برساختِ هويت و مذاکرة
معنا در اجرای سیاست جلب کنیم .برخالف جريا فعلی تلقای از سیاسات اجتمااعی ،رويکارد
گفتمانی به سیاست اجتماعی ،جنباههاای معناايی ،عملکاردی و بیاانی آ را برجساته مایکنا..
براساس اين رويکرد ،مسائل سیاست ،راهحلهای سیاست و عقالنیتهاای حکاومتی باه شاکل
گفتمانی برساخت می يابن ..اين رويکرد ،پرده از مماادال

را.ر

و تضاادهای سیاسایای کاه

شرايق گفتمانی برای فرمولبن.ی و اجرای سیاست اجتماعی شکل میدهن ،.برمیدارد .بناابراين،
براساس م.لهای گفتمانی فوکو ،ر.ر

و تضاد ،از مولفههای سازن.ة گفتما سیاست اجتمااعی

هستن )Torfing, n.d.: 3-4( .و نمیتوا سیاست اجتماعی را ب.و درنظرگرفتن عنارر ر.ر

و

تضادِ مُمسّ .در آ  ،مطالعه و تحلیل کرد .مقالة حاضر با ايان اهتماام ،ساعی کارده اسات ذهان
خوانن.گا و محققا را از تعاريف متعارف سیاست اجتماعی به تعريف نوينی ه.ايت کارده تاا
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بتوانن .در هنگام مطالعة آ  ،ابعاد ناپی.ا و پنها ِ سیاست اجتماعی را با درت هرچاه بهتار درک و
تحلیل نماين..
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