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چکیده:
گفتمان در حقیقت محصول سازه دانش و سامانه زبان است كه نظامی خاص از نمادهاا
و معانی را شکل داده و به این ترتیب قدرت را بهعنوان عنصر اساسی گفتمان بر بادن
به عنوان ابژه قدرت تحمیل میكند .گفتمان نظام معنایى وسیعتری از زبان است و هر
گفتمان بر قسمتهایى از حوزه جامعه چیره شده و از طریق سیطره بر ذهانهاا باه
گفتارها و كردارهاى فردى و جمعی سوژهها شکل ماىدهاد .هرچاه كاار ویاژههاای
گفتمانی پیچیدهتر عمق و شدت قدرت اعمال شده میتواند بیشتر و پیچیدهتر باشد.
و در نتیجه فرد را در شبکهای از مناسبات دانش و حقیقت قرار دهد.كاارویژه الا ی
نظریه گفتمان حقیقتزدایی از قدرت و سوژه زدایای از سیاسات باود اماا رهیافات
گفتمانی به مراتب بیش از این بر حوزه مطالعات سیاسی تاثیرگذار بود .مفهوم قادرت
تا پیش از آن مفهومی سیاسی بود و ریشهیابی آن اساساً محدود به مناسابات حاوزه
سیاست بود اما در نگرش گفتمانی این مفهوم دایره وسیعتری پیدا میكند و به شکل
نا محدودی میتوان ریشه های قدرت را در تمامی مناسبات انساانی در حاوزه زباان
فرهنگ و حتی سازههای دانایی بازیابی كرد .به عبارت دیگر اگار قادرت را مفهاومی
سیاسی ت قی كنیم باید تعریف جدیدی از حوزه سیاست ارائه كرد .تعریفی كه در آن
امر سیاسی جایگزین مفهوم كالسیک سیاست شده است.
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 .دکترای علوم سیاسی ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
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مقدمه
ناتوانی پوزیتیویسم در تبیین و تحلیل مسائل جدید جوامع مدرن منجر به پیددای
نظریههای تازهای هم چون هرمنونتیك ،پساساختارگرایی و نگدرش ندو آنهدا بده حدوزه
مطالعات سیاسی و اجتماعی شد ،و راه ورود نظریة گفتمان را به حدوزه مطالعدات علدوم
انسانی جدید بازکرد .واژة گفتمان در بسدیاری از رشدتههدا و حدوزههدای مطالعداتی ،از
زبانشناسی گرفته تا ادبیات و فلسفه وسیاست به کار گرفته مدیشدود .ایدن واژه بده دو
تعبیر مورد استفاده قرار میگیدرد یدك تعبیدر آن را در قالد زبدان و گفتدار یدا سدخن
میداند و تعبیر دیگر آن را فرازبانی تلقی کرده و به نق

زمینههای اجتماعی ،سیاسی و

فرهنگی در آن توجه دارد.
معنای رایج گفتمان که در علوم اجتماعی متداول شدده چندین اسدت« :قلمرویدی از
کاربرد زبان که در آن اجزای ساختاری یدك مدتن بندا بده پدی فدر هدا ،عندوانهدا و
قاعدههای بیان شده یا بیان ناشدهای که مخاط از آن باخبر است ،به هم مدرتب شدده
باشند و معنای بی

و کم دقیق و روشن را ارائه کنندد .آن پدی فدر هدا ،عندوانهدا و

قاعدهها بهطور تاریخی شكل گرفتدهاندد و پدی برندده و نیدز نظدمدهندده بده بحد در
چارچوب متعین هستند» (احمدی.) 6 : 039 ،
مفهوم گفتمدان تاکیدد بدر فراینددهایی اجتمداعی دارد کده مولدد معناسدت .از درون
گفتمانهای متفاوت ،جهان متفاوت درك میشود .گفتمان نه تنها مربوط بده چیزهدایی
است که میتواند گفته یا دربارهاش فكر شود ،بلكه درباره این نیز هست کده چده کسدی،
در چه زمانی ،و با چه آمریتی میتواندد صدحبت کندد .گفتمدان مجسدم کنندده معندا و
ارتباطات اجتماعی است همچندین شدكلدهندده ذهنیدت و نیدز ارتباطدات اجتمداعی د
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سیاسی (قدرت) است (عضدانلو.) 0 : 037،
گفتمان کلیتی است که در آن هر نشانهای در قال یك بعد و به واسطه رابطهاش بدا
سایر نشانه تثبیت شده است .این عمل از طریق طرد تمامی سدایر معناهدایی کده نشدانه
می توانست داشته باشد ،انجام میگیرد :یعنی کلیه دیگر روابطی که ممكن است نشانهها
با یكدیگر داشته باشند .به این ترتی  ،گفتمان عبارت است از تقلیل حالتهدای ممكدن.
گفتمان تالشی است برای ممانعت از لغزش نشانهها از جایگاهشان نسبت به یكدیگر و در
نتیجه خلق یك نظام معنایی (یورگنسن و فلیپس.)70 : 030 ،
رواج تحلیل های گفتمانی در مطالعات علوم انسانی زمینهساز تحوالت گسدتردهای در
مفاهیم و انگاره هدای کالسدیك شدد .مفداهیمی نظیدر قددرت و سیاسدت هدم در بسدتر
رهیافتهای گفتمانی معنای جدیدی پیدا کردند ،معنایی فراسوی آنچه در زبدان روزمدره
و مفهوم شناسی متداول علوم انسانی مرسوم است .این رهیافت ها تالش دارندد تدا بدا بده
کارگیری مفاهیم کالسیك در شدكلهدای متفداوت زمیندههدای جدیددی بدرای توسدعه
تحلیلهای خود در حوزه مطالعات سیاسی و اجتماعی پدید آورند.
زبان و شرایط امکان رهیافاتهای گفتمانی
اهمیددت زبددان در تفكددر در دوران جدیددد بدده اندیشددههددای لودوی د

ویتگنشددتاین

بازمیگردد .وی در کتاب تراکتاتوس بر این اعتقاد است که درك معنای هر گزاره یعندی
تعیین شرای صدق آن گزاره ،به زعم وی گزاره نماینددة فكدر اسدت و بندابراین مطالعدة
زبان برابر با مطالعة تفكر است چرا کده زبدان در اصدل معدر فكدر محسدوب مدیشدود.
ویتگنشتاین افكاری را که به واسطة گزارههای «زبدان حقیقدی» اطالعداتی را بده دسدت
میدهند ،تصویر میخواند .و تنها تصاویری صادق محسوب میشدوند کده نشدان دهندده
واقعیددت باشددند (Wittgenstein,1922 ?) .ایددن رویكددرد ویتگنشددتاین زمینددهسدداز
فلسفه های تحلیلی در قرن بیستم میشود اما این رویكرد به نسبت میان زبان و واقعیت
در دورههای بعدی توس خود وی مورد نقد قرار میگیرد.
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ویتگنشتاین در آراء متاخر خود تحلیلی متفاوت از نق

اسدامی در زبدان یدا رابطدة

بین واژهها و اشیاء ارائه میکند .ویتگنشتاین وجود رابطة مستقیم واژهها و اشیاء را انكدار
میکند ،زیرا معتقد است که واژه به خودی خود فاقد هرگونه معنایی اسدت و بایدد آن را
ابزاری به شمار آورد که کاربردهای مختلفدی دارد و در ارتبداط بدا کاربردهدای

تعرید

میشود (چپمن.)970 : 039 ،
ویتگنشتاین در اثر مهم خود پژوه هدای فلسدفی در بداب نسدبت زبدان و اندیشده
میگوید« :هنگامی که من با زبان میاندیشم معناها در ذهدن مدن عدالوه بدر بیدانهدای
لفظی جریان ندارند ،زبان خود محمل اندیشه است» (ویتگنشتاین .) 03 : 037
وی معتقد است که ما بر اثر مشابهتی که میان کلمات وجود دارد و در نهایدت همدة
آنها اصواتی هستند که به زبان آمدهاند ،از یاد میبریم که کار اینها صرفاً این نیسدت کده
به نحو آشكار نام و معر یك شیءحاضر یا غاید باشدند و توجده نمدیکندیم کده آنهدا
پیوسته و به تفاریق برای امر کردن ،گزارش حوادث ،طرح حدسها و فرضیات و بررسدی
آنها ،ابداع یك قصه و داستان ،بازی در یك نمای  ،طرح و حل معمدا و ترجمدة مطلد ،
نفرین و سالم و دعا به کار میروند ( الکوست.) 76 : 007 ،
ویتگنشتاین برای آنكه نام و عنوانی به مجموعة مرک از لفظ (کلمده) و آن فعالیدت
بشری که لفظ مزبور در آن به کدار رفتده اسدت بدهدد ،مفهدوم «بدازی زبدانی» را پدی
میآورد .در نظر وی بازیهای زبانی در درجة اول به زبانهای ساده شده و خیالی اطالق
میشود که در حد ذات خود کاملند و در آنها فهم و نقادی بعضی مفاهیم فلسفی ممكدن
است ( الکوست.) 70 : 007 ،
بعد از ویتگنشتاین بح پیرامون رابطه میدان ذهدن و زبدان در میدان اندیشدمندان
اروپایی به خصوص زبانشناسان به یك بح

اساسی مبدل شد .از دیگر زبانشناسانی که

بح مهمی را در باب نسبت میان ذهن و زبان مطرح کرده بنجامین لی وور است .وی
که معتقد به نظریه جبر زبانی است اعتقاد دارد کده انسدانهدا جهدان اطدرا خدود را از
دریچة زبانشان میبینند و ساختار هر زبان سداختاری از واقعیدت را پدیدد مدیآورد کده
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سخنگویان آن زبان درك میکنند .و ساختار ذهن انسان وابسته به ساختار زبان اسدت و
تلقی ما از جهان و عملكرد ذهن ما به واسطة زبدانی کده مدا بده کدار مدیگیدریم شدكل
میگیرد(Whorf, 1956 ? (.
فردینان دو سوسور ،از بنیانگذاران علم زبانشناسی ،زبان را مجموعدهای از نشدانههدا
میدانست .به زعم وی رواب بین نشانهها نه تنهدا بنیداد کدل زبدان را مدیسدازند ،بلكده
ماهیت نشانه را نیز شكل میدهند ،و هدر نشدانة زبدانی در ارتبداط و در تقابدل بدا دیگدر
نشانههای زبانی تعری میشود .زبان در نگاه سوسور دارای ساختاری ذهندی اسدت ،کده
اعتبار و ارزش هر نشانه به جایگاه آن نشانه در کل نظام ساختاری بستگی دارد.
سوسددور بددا مطددرح سدداختن بح د سدداختارهاز زبددان  ،نخسددتین گددام مددوثر را در
فراهمسازی شرای امكان پیدای

رویكردهای گفتمانی برداشدت .از نظدر سوسدور زبدان

نظام از اصطالحات مرتب بدون ارجاع به زمان بود و خصدلت در زمدان

و متحدول آن

فرع تلق م شد .زبان به مثابه نظام نشانهها شامل چارچوبها قواعد ضرورز بدود کده
گوینده برای ارتباط معنادار با دیگران باید به آنها پایبند باشد .سوسور به سداختار ثابدت
زبان به عنوان شبكهاز از نشانهها ،که هر کدام به دیگرز معنا م بخشد ،توجه مدیکندد
زبان به این معنا با گفتار متفاوت م شود گفتار عمل فردز و استفاده موقعیتمند زبدان
توس کاربران در شرای مختل است ،اما زبان امدرز اجتمداع است

(سوستو:8731 ،

.)18
لددوی اش دتروس بددا ت د ثیرپددذیری از نظریدده زبددانشناسددی سوسددور ،در مسددیر بس د
ساختارگرایی در قلمرو انسانشناسی و اسطورهشناسی گدام برداشدت .از نظدر اشدتروس،
میان ساختارهای زبانی و ساختارهای اجتماعی شباهت زیاد وجود دارد .ساختار زبدانی و
ساختار حاکم بر جامعه انسانی دو چیز نیسدتند ،بلكده یدك چیزاندد .سداختار اجتمداعی
همان سداختار زبدانی اسدت .در نظریدات مدردم شناسدانه وز بدر سداختارهاز عمیدق و
ناآگاهانهاز ت کید م شد که اعمال و کن هداز مختلد را در برمد گیرندد و در زبدان،
اسطورهها و نظامهاز طبقه بندز و تمایزگذارز مثل توتمیسم ،نوع لباس و آداب و رسوم
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نمود پیدا م کنند (?  .) Strauss,1968ساختارگرای اشتروس کوشش بدراز یدافتن
ساختارهاز غیر قابل تغییر یا کلیدات صدورز اسدت کده بازتداب دهندده ماهیدت خدرد
آدم اند.
اشتروس ساختارهای ذهنی و اجتماعی را به الیههای زمینشناسی تشدبیه مدیکندد
که در آنها هر الیه ،الیة زیرین و کهنتر را پوش

میدهد .از نظر وی ،جهدان اجتمداعی

دستکم از سه الیه رویهمقرارگرفته برخوردارند .ردة اول الیههدا سداختارهای عمیدق و
اساسی را تشكیل میدهند .ساختارهای عمیق و اساسی سداختارهاییاندد کده ریشده در
ساختار مشترك ذهن آدمها دارند .این ساختارها ،به طور مشترك در بنیاد ذهدن آدمهدا
حضور دارند و به اندیشه و رفتار آنها نظم و انتظدام مدیبخشدند .سداختارها و الیدههدای
عمیق ،همواره مخفی و نامرییاند .بر روی این ساختارها ،ساختارهای ردة دوم قرار دارندد
که آنها هم به نوبة خود مخفیاند .اما تماس نزدیكتری با واقعیتهای ملموسی و مریدی
دارند .این ساختار همانند میانجی میان ساختارهای زیرین و رویین عمل مدیکنندد کده
نیروها و گرای های برآمده از الیههای بنیادین را به الیهها و ساختارهای رویین منتقدل
میکنند .اما الیه ها و ساختارهای رده سوم ،کدامالً در سدطق قدرار دارندد .ایدن دسدته از
الیهها برای همه ملموس و مشاهدهپذیراند .در نگاهی ساده و سدطحی ،ایدن الیدههدا بده
صورت پراکنده ،فاقد انسجام و به طور دلبخواهی عمل میکنند (.)Strauss,1973:10
لوز اشتروس با استناد به نظریات سوسور ،تحلیل سداختارز وز را بده حدوزه علدوم
اجتماع تسدرز داد .آلتوسدر ،متفكدر مارکسیسدت فرانسدوز ،مهدمتدرین نظریدهپدرداز
ساختارگرای است که بر نظریههاز گفتمان به خصوص در فهم از سوژه تد ثیر گذاشدته
است .وز سوژه را مقهور ساختارهاز ایدئولوژیك م دیدد و بدراز آن اسدتقالل و آزادز
عمل قائل نبود .به نظر او ،ایدئولوژز ،فرد را در موقعیتهاز خاص قرار م دهد.
از نگاه آلتوسر ،دو شكل اساساً متمایز گفتمان در جوامع سدرمایهداری نقد آفدرین
است دان

که معرفتی از کارکرد اجتماعی به دست میدهدد و ایددئولوژی کده چندین

نمیکند .نزد آلتوسر ایدئولوژی کارکردی اجتماعی دارد اما این کارکرد ،تولید معرفدت از
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وضعیت تاریخی واقعی جامعه نیسدت (فرتدر .) 77 : 036،آلتوسدردر بداب ایددئولوژی
میگوید «:ایدئولوژی رابطة تخیلی افراد را با شرای واقعی هستیشان بازنمایی میکند»
(آلتوسر.)70 : 030 ،
آلتوسرتالش می کند تا با استفاده از مفهدوم ناخودآگداه فرویددی بحدران و فروپاشدی
مفهوم «سوژه خودبنیاد دکارتی» را تشریق کند .به زعم وی فروید را هم مانندد نیچده و
مارکس باید فرزند نامشروع خردباوری روشنگری تلقی کرد ،چراکه فروید به خاطر درهم
شكستن کلیت عقل سوبژکتیو واجد اهمیت است .از نظر آلتوسر فروید یك دان

تازه را

با موضوعی جدید پیریزیکرد کده همدان روانکداوی بدود ،روانكداوی دانشدی بدود کده
ناخودآگاه را بررسی میکند ( .)Althusser,1971:195-197آلتوسر معتقد است کده
فروید با پی

کشیدن مفهوم ناخودآگاه مسئلة زمان را نیدز دگرگدون مدیکندد .بددین

ترتی که ناخودآگاه سیر زمانی و تاریخی خود را داردکه متفاوت از تاریخی است که در
اعماق آگاهی راه خود را میرود .تاریخ ناخودآگاه را باید از نو نوشت ،به همین ترتی

و

با کمك این مضمون آلتوسر نشان میدهد که میباید مفهوم زمانهای تاریخی متفاوتی،
که در وضوح خیالی و پیوستگی ظاهری ایدئولوژی ،نمایان نمدیشدوند را از ندو بررسدی
کرد .آلتوسر کارهای فوکو در تولد درمانگاه و تاریخ جنون را نموندهای موفدق از چندین
تالشی میداند (.)Althusser,1970:103
نسبت میان ذهن و زبان در اندیشههای پساسداختارگرایی شدكل جدیددی بده خدود
میگیرد .پساساختارگرایان با استفاده از نقدهای آلتوسر به عاملیت سوبژکتیو از یكسدو و
رویكرد نیچه ای با ماهیت اسدتعاری زبدان و تفكدر پیشدامعرفتشدناختیهایددگر دربداب
هستی دازایدن و نسدبت میدا ن زبدان وهسدتی توانسدتند شدرای امكدان عبدور از سدنت
خردباوری روشنگری و ایدئالیسم انضمامی هگلی را در حوزه مطالعدات اجتمداعی فدراهم
کنند.
نیچه که در فضای گفتمانی برآمده از تبارشناسدی زبدان مدیاندیشدد ،بخد

عمدده

تحلیلهای خود را به کاوش ریشه و سیر تاریخی واژهها اختصداص مدیدهدد .بده گفتده
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فوکو ،نیچه با کش دوبارة ساخت زبان ثابت کرد که این قلمرو با وجود انسان به معندای

است (ضیمران  .( 00 : 003ژاك دریدا در رسدالة سداخت ،نشدانه و

جدید در تعار

بازی در گفتمان علوم انسانی ،نیچه را بهعنوان فیلسوفی معرفی میکند که راه مغازلده و
بازی با داللتها را گشوده است .به گفتة دریدا ،نیچه به او آموخته که چگونده تفسدیر را
مغازله با متن قلمداد کند و محوریدت معناهدا را در ایدن رهگدذر فدرو ریدزد )ضدیمران،
.( 93 : 039
اندیشة پسامدرن بی

از هر چیزی از ایدة زبانشناسی دریدا پیروی مدیکندد .ایدن

دیدگاه ،ایدههایی را که بنیان و اساس بح های متافیزیدك ایددة دال برتدر و متعدالی را
تشكیل میدهد .ایدههایی که تجربهگرایی بر آن استوار است ،مردود میشمرد .بهعبدارت
دیگر پسامدرنیته از کارکرد نمدای

دهنددگی زبدان منصدر مدیشدود و بده تبعیدت از

فراساختارگرایی ،این ایده را میپذیرد که زبان نه باز تابنده ،بلكه سازنده جهدان اسدت .از
این رو دان

همیشه توس زبان ،یعنی شرای تاریخی و محدی ویدژهای کده در آن بده

وجود میآید ،تحری و آلوده میشود(.عضدانلو00 : 037،د.)03
دریدا اعتقاد دارد که واژهها به جای تحت نظارت در آوردن معنا ،با بده دسدت دادن
تعریفی از آن و حاضر ساختنآن دستخوش سیالب داللت میشوند .لدذا واژههدا معندایی
نابسنده و بی

از حد دارند و تالش زبان همواره در جهت تعیین و تعری کردن ،ناشدی

از اشتیاق به محدود ساختن امر نامحدود و حاضر ساختن امدر دائمداً فدرار اسدت و ایدن
اشددتیاق همددواره ندداممكن بددوده و نظددامی از تسلسددل دال و مدددلول را شددكل مددیدهددد
(? . ) Derrida,1987
دریدا معتقد است که لفظ همانندی گوهری با معنا ندارد و هر نشانه براساس گدوهر
مشترك دال و مدلول ،و برپایة قرارداد شكل گرفته است و قرارداد نشان تمایز میدان دال
و مدلول ،لفظ و معناست .به زعم دریدا اگرچه هیچ بیان یا معنایی فارغ از گفتدار وجدود
ندارد ،از سوی دیگر همة آنچه در گفتار است ،عنصر بیانی نیست .اگرچده سدخن بددون
یك هسته بیانی ممكن است ،شاید بتوان گفت که کلیدت گفتدار مفیدد بده یدك شدبكه
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اجباری است ( نوریس.)93 : 037 ،
این شبكة پیچیده اجباری که از زبان ،دان

و قدرت پدید میآید ،گفتمان را در یك

شكل اجتماعی آن پدید می آورد و در واقدع مفداهیم در نظدام پیچیدده امكدان و امتنداع
گفتمددانی در چددارچوب جهددتگیددری زبددان و داند

درون گفتمددان قابلیددت پیدددای

و

فروریزی مییابند.
حقیقت و قدرت در نظریه گفتمان
تاریخ هرمنوتیك مدرن با نیچه آغاز مدیشدود .او بدود کده بدا طدرح معندایی تدازه از
حقیقت که در حكم گسستی رادیكال از معناهای پیشدین آن در سدخن فلسدفی ،راهدی
تازه را به نسلهای بعد نشان داد او بود که نشان داد افراد به این دلیدل تاویدل متندی را
کش

معنای نهفته و پنهان در آن میدانند ،کده براسداس برداشدتی سدنتی از حقیقدت

چنین انگاشتهاند که درون هر شكل ظهوری بیشك معنایی نهفتده اسدت ،و آندان بایدد
بتوانند که به آن راهی بیابند )احمدی.(39: 037 ،
او پرسید که چه کسی ،پیشاپی  ،میتواند ثابت کند که در پدیددارهای پدی

روی

ما ،که هنوز آن را نمیشناسیم ،معنایی نهفته است؟ چرا از این راه نرویم که قبول کندیم
این خواست خود ماست که این پدیدار معنا داشته باشدد؟ چدرا معندایی را کده همچدون
حقیقت نهانی و نهایی متن یا پدیدار معرفی میشود ،ت ویل تازه ندانیم ،که خودمدان آن
را آفریدهایم؟ آیا در این صورت معلوم نمیشود که خود ما هستیم که ایدن همده حقدایق
جاودانی ،یقینی و مقدس را با نیروی زبانآوری خودمان آفریدهایم)احمددی-37 : 037،
 )39؟نیچه معتقد بودکه ما براساس نیازهای خود جهان را تاویل میکنیم .امیال ماسدت
که تاویلها را میسازد و به آنها اقتدار میدهد.
فوکو دربارة اهمیت نظر نیچه دربارة حقیقت و تاویدل آن مدیگویدد« :از نظدر نیچده
ت ویلگر حقیقتگو است او «حقیقتگو» است نه به دلیل این که حقیقتی را در خدواب
تسخیر میکند تا بر زبان آورد ،بلكه از آن رو که تاویلی را بیان میکند کده کدارکرد هدر
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حقیقتی پنهان کردن آن است .شاید این تقدم تاویل نسبت بده نشدانههدا ،مهدمتدرین و
تعیینکنندهترین نكته در هرمنوتیك مدرن باشد» )فوکو.( 9 : 03 ،
به ادعای فوکو ،مفهوم کلی و جهانگستر حقیقت چیزی جز فری یا تدوهم نیسدت.
حقیقت همواره مشخص و محلی و وابسته به شرای ویژه است جامعه انسانی همواره بر
نظام قدرت استوار است ،و سرنگون کردن یك نظام اجتماعی چیزی نیست جدز گدذار از
یك نظام قدرت به نظام قدرت دیگر .از آن جا که هر نظام قدرت تعبیدر ویدژة خدود را از
حقیقت دارد ،پس گریز از قدرت به آزادی خوشخیالی محد

اسدت )حقیقدی: 00 ،

.(970
فوکو مدعی بود که دسترسی به حقیقت مطلق ممكدن نیسدت چدون نمدیتدوان از
خدارج از گفتمدان چیدزی گفدت .نمدیتدوان از چند

بازنمدایی گریخدت گفتمدانهدا

ایجاداحساس حقیقت میکنند .از آنجا که دسترسی به حقیقت ممكن نیسدت ،پرسد
ازصدق و کذب چیزی بیحاصل است (یورگنسدن و فیلیدپس .)03 : 030،بده زعدم وی
حقیقت بیرون قدرت نیست .حقیقت چیزی متعلق به این جهان است .و صرفاً به واسطة
اشكال متعدد اجبار تولید میشود .و اثرات قانونی قدرت را موج می شود (هدال: 036،
.)63-60
فوکو گفتار حقیقی و ارادت به حقیقت را چیزی جز میل و قدرت نمیداند و معتقدد
است که« :گفتار حقیقی ،کده ضدرورت شدكل آن را از میدل معدا و از قددرت رهدای
میکند ،قادر به بازشناسی ارادت به حقیقتی که سراپای

را در برگرفته اسدت نیسدت ،و

ارادت به حقیقت ،همان ارادتی که دیری است بر ما تحمیدل گردیدده ،چندان اسدت کده
حقیقتی که وی خواستار آن است ممكن نیست نقداب آن نباشدد .بددین سدان تنهدا آن
حقایقی به نظرها ظاهر میشود که میتواند ثروت ،بدارآوری ،تدوان گدوارا و خدعدهگراندة
جهانشمول باشد .و در عو  ،ما از آن ارادت به حقیقتی که دسیسدهای معجدزهآسدا بده
منظور طرد یا کنارگذاری است غافل میمانیم» (فوکو90 : 003 ،د.(99
بزرگترین کار ویژه گفتمانها در تولیدد معندا و شدكل بده رژیدم حقیقدت از طریدق
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استعارهها صورت میگیرد .برخی از نظریهپردازان گفتمان که به تولید متن اعتقاد دارندد
امكان شكلگیری گفتمان به واسطة مولدان را امری پذیرفته شده مدیدانندد و معتقدندد
که بازسازیهایی که توس مولدان در بعضی گفتمانها و در واکن
از به پرس

به تجربیدات خداص

گرفته شدن صورت میپذیرند ،به بازسازی نظدم گفتمدان نیدز مدیانجامدد.

بنابراین روندی که برای خلق ترکی تازهای از گفتمدانهدای موجدود آغداز شدده اسدت
ممكن است خود به یك گفتمان نو بیانجامد )فرکال .(970 : 000 ،
پیامدهای سرکوبگر گفتمانها در تولید حقیقت وقتی آشكارتر قابل درك اسدت کده
به مطالعة انضمامی مناسبات میان کن

و حقیقت پرداخته شود .در این وضدعیت تداثیر

ارادت به حقیقت و باور مطلق و نقدناپذیری که حوزة آگاهی افدراد را فدرا مدیگیدرد بده
خوبی نمایانگر جهتگیرهای رفتاری افراد در رژیمهای حقیقت درون گفتمانی است.
در واقع هر گفتمان رشتهای از قاعدهها و قانونها ،شكلها ،موضوعهدا و فراشددهایی
است که هم موضوع گزارهها را مشدخص مدیکندد («آنچده دیدده مدیشدود»« ،آنچده
دربارهاش حر میزنیم») و هم موقعیت عامل ،سوژه یا به کار برنده گزارهها را مشدخص
میکند (آن هویتهایی که ما آگاهانه یا بهطور ناآگاه برای خودمان و عامالن گزارههدا در
جریان کردار و ارتباط اجتماعی فر

میکنیم) .گفتمانها سوژه خود را میسدازند زیدرا

برای افراد واقعی موقعیتهایی را در نظام اجتماعی معناهدا تعیدین مدیکنندد (احمددی،
 6 : 039د.) 67
اهمیت گفتمدانهدا در ایدن اسدت کده آشدكارکننده بدازی قددرت در جایگداههدای
مشخصاند .گفتمانها بیانگر ایدئولوژیك جایگاههای طبقاتی نیسدتند ،بلكده کدن هدای
قدرتی هستند که فعاالنه به زندگی مردمان شكل میدهند .بندابراین ،بدرای درك تداریخ
گفتمانها میباید خود گفتمانها را مطالعه کرد تا از آن راه بتوان از شكلهای گوناگونی
که به آنها داده شده است ،پرده برداشت (عضدانلو76 : 037،د .)77
فوکو بر این اعتقاد است که «:گفتمان ،هم ،بردار قددرت اسدت و هدم تولیدکنندده،
نیرودهنده و هم فرساینده آن» از دیدگاه فوکو ،قدرت چیدزز نیسدت کده در مالكیدت
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دولت ،طبقه حاکمه و یا شخص حاکم باشدد .بدرعكس ،قددرت ،یدك اسدتراتژز اسدت
قدرت ،نه یك نهاد و نه یك ساختار بلكه وضعیت استراتژیك پیچیدده و کثدرت روابد
میان پدیدهها است)?Foucault,1972 (.
گفتمان وسیلة انتقال قدرت و مولد قدرت است ،گفتمان قدرت را تقویت میکند ،اما
همچنین آن را تحلیل میبرد ،به خطر میاندازد ،آسی پذیر میکندد و ممانعدت از آن را
امكانپذیر میکند (فوکو.) 0 : 030 ،
گفتمان از راههای مختل مكمدل زور اسدت .اقنداع ایددئولوژیك یكدی از مهدمتدرین
کاربردهای گفتمان است .گفتمانهایی که در اشكال گوناگون (زبان نمدادین و نمایشدی،
ژست ،نوع لباس ،عمارات و ساختمانها ،شمایل و تندیسها ،موزیك و غیدره) در اختیدار
«نخبگان» و قدرتهای رسمی جامعه است ،میتواند بهعنوان یك استراتژی برای توجیده
و طبیعی جلوه دادن نابرابریهای اجتنابناپذیر موجود در مرزهای اجتماعی و همچندین
برای کس رضایت و پذیرش کسانی که قدرت بر آنان اعمال میشود ،به کار گرفته شود
(عضدانلو.)66 : 037،
فوکو معتقد است دان

نمیتواند خود را از ریشههای تجربیاش رها کند تا به تفكر

ناب تبدیل شود ،بلكه به شدت با مناسبات قدرت درآمیخته و همراه پیشرفت در اعمال
قدرت پی

میرود .هر جا قدرت اعمال شود ،دان

نیز تولید مدیشدود .امدا از دیددگاه

فوکو هیچ رابطه قدرتی بدون تشكیل حوزهای از دان

متصور نیست و هیچ دانشی هم

نیست که متضمن رواب قدرت نباشد(دریفوس و رابینو.)99-09 : 006،
فوکو گفتمان علوم انسانی را با مفهوم قدرت و دان

پیوند مدیدهدد و بدا توجده بده

تعامل قدرت با گفتمان ،به تعری گفتمان م پردازد .گفتمان فوکویی ،بیان ایدهآلیست
پندارها نیست ،بلكه در چارچوب کامالً ماتریالیست  ،قسمتی از ساختار قدرت در درون
جامعه را شكل میدهد .گفتمانها بیانگر ایدههاز نظرز راجع به جایگاههداز طبقدات
نیستند ،بلكه کن هاز قدرت میباشند که فعاالنه به زندگ و جامعه شكل مد دهندد
(مكدانل.) 06- 03 : 037،
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علوم انسانی در داخل شبكهای از رواب قدرت شدكلگرفتده و در مقابدل ،خدود بده
پیشدبرد تكنولدوژی قددرت یداری رسدانیده اسدت .فوکدو تدالش دارد رابطده تعداملی و
دیالكتیكی قددرت و داند

را مدورد بحد

قدرار دهدد و همنشدینی آن دو را در درون

گفتمان تحلیل نماید( دریفوس و رابینو.)0 : 006 ،
گفتمانها فق در انحصدار و تحدت کنتدرل نخبگدان و قددرتهدای رسدمی جامعده
نیستند ،طبقات فرودست و «بیقدرت» جامعه نیز در مواقع لدزوم از ایدن ابدزار پرقددرت
برای ناموجه و نامشروع جلوه دادن قدرت نخبگان و قدرتهای رسدمی ،در هدم ریخدتن
هنجارهای تثبیت شده در جامعه ،متزلزل کردن مشروعیت نهادهای رسمی و همچندین
شكستن گفتمان هدایی کده در تثبیدت فرودسدتی آنهدا نقد

دارد ،اسدتفاده مدیکنندد

(عضدانلو.)60 : 037،
فوکو معتقد است که گفتمانها عناصر یا قطعاتی تاکتیكی در حوزة مناسبات نیروهدا
هستند ،ممكن است در درون یك استراتژی واحد گفتمانهای متفداوت و حتدی متضداد
وجود داشته باشند و بدرعكس ،ایدن گفتمدانهدا مدیتوانندد بددون تغییدر شدكل میدان
استراتژیهای متضاد در رفت و آمد باشند (فوکو.) 3 : 030 ،
بح

فوکو در مورد گفتمان بدون توجه به برداشت او از مفهوم صورتبنددی داندایی

درست فهمیده نمیشود .مقصود او از صورتبندی دانایی مجموعة مناسباتی است که در
یك دورة معین تاریخی انواع کردارهای گفتمانی را کده منجدر بده شدكلهدای گونداگون
شناختی د علمی و نظامهای صوری دانایی مدیشدوند ،بده هدم مدرتب و بدا هدم متحدد
میکنند .هر صورتبندی دانایی گستره تاریخی ،ویژه و پویای بازنمایی داند هدا اسدت.
موقعیدت یددا کددردار گفتمددانی هدمچددون جایگدداه اندیشددههدا و روشهددا در محددی یددك
صورتبندی دانایی ،سازندة بنیاد باورها و جهانبینی افراد است (احمدی.) 60 : 039 ،
فوکو در اثر مهم خود مراقبت و تنبیه نشان مدیدهدد کده هدیچ شدكل از مناسدبات
قدرت بدون تاسیس حوزهای از دانایی مالزم با خود پدید نمیآید .همدانطدور کده هدیچ
شكلی از دان

را نمیتوان یافت که بهطور همزمان مناسباتی خداص از قددرت را مسدلم
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نداند ،یا تاسیس نكند ،یا تحكیم نبخشد (فوکو.)97 : 003،
رهیافت گفتمانی با نق

معنادار رفتارها و ایددههدای اجتمداعی در زنددگی سیاسدی

سروکار دارد .این رهیافت به تحلیل شیوهای میپردازد که طی آن سیستمهای معانی یدا
«گفتمانها» ،فهم مردم از نق

خود در جامعده را شدكل مدیدهندد وبده فعالیدتهدای

سیاسی آنان تاثیر میگذارند اما گفتمانها همان ایدئولوژیهدا بده معندای سدنتی کلمده
یعنی مجموعهای از ایدهها که توس آن کن گران اجتماعی به توضیق و توجیده کدن
سازمان یافته اجتماعی خود میپردازندد نیسدت .هرچندد کده هدم ایددئولوژیهدا و هدم
گفتمانها سیستمهایی از معانی هستند ولی ایدئولوژیها ساختارهای فكری حفظ وضدع
موجودند اما گفتمانها کده از فهدم مدردم از نقد

خدود در جامعده نشد ت مدیگیرندد

ساختارهای قدرتی هستند که خواهان تغییر وضع موجدود مدیباشدند .مفهدوم گفتمدان
شامل انواع رفتارهای اجتماعی و سیاسی و همچنین نهادهدا و سدازمانهاسدت (هدوارت،
 .) 07 : 003برای درك بهتر گفتمان باید دو چیز به صورت دقیق مدورد بررسدی قدرار
بگیرد اول حقیقت زبانی (قابلیت و عاملیدت زبدان در تولیدد رژیدمهدای حقیقدت) و دوم
شرای امكان که گفتمان را به عرصه عمل پیوند میزند.
عینیت و امر سیاسى در نظریه گفتمان
ارنستو الکالئو و شنتال موفه در حوزه سیاست مهمترین نظریه گفتمان را در کتداب
هژمون و استراتژز سوسیالیست در سال  037ارائه کردهاند .این نظریة قابلیت فدوق-
العادهای در تبیین پدیدههای اجتماعی و سیاسی دارد .اهمیت نظریه آنهدا در ایدن اسدت
که پساساختارگرایی فوکو و دریدا را به عرصة سیاست کشاندند .آنچده تحلیدل گفتمدان
الکالئو و موفه را از سایر نظریههاز گفتمان متمایز م کندد ،تسدرز گفتمدان از حدوزة
فرهن

و فلسفه به جامعه و سیاست بود.

سیاست د، ،ویکرد گفتمانی الکالئو و موفه مفهوم ثانوز و مشدتق از امدر سیاسد
است .سیاست مجموعهاز از اعمال گفتمانها و نهادهای اسدت کده در پد ایجداد نظدم
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خاص و سازمانده اجتماع هستند .اما امر سیاس منازعه را ذات همده جوامدع تلقدی
کرده و به وجود دایم منازعه و خصومت در جامعه اشداره دارد ،زیدرا در هدر جامعدهاز
همواره رابطهاز خصمانه و غیریتسازانه وجود دارد.
آنها معتقد به اولویت امر سیاسی بر امر اجتماعی بودند اولویت امرسیاسی به معندای
آن است که ساختار و کن

اجتماعی محصول مفصلبندی خاصی در سیاست است .بده

زعم آنها مناسبات اجتماعی ساختی سیاسی دارند .گفتمان جامعه را شكلمیدهد امدا
چون این فرایند را براساس یك مفصلبندی خاص و بدا رویكدرد خداص خدودش انجدام
میشود در نتیجه ساختن جامعه یك عمل سیاسی تلقی میشود .امر سیاسی بده علدت
منازعه و خصومت پایانناپذیر در جامعه ادامه پیدا میکند.
نم توان جامعهاز را تصور کرد که سیاست در آن کدامالً محدو شدود .شدانتال موفده
معتقد است که«:قدرت جزء سازنده امر اجتماعی است زیرا امدر اجتمداعی بددون روابد
قدرتی که بدان شكل میدهد وجود ندارد .آنچه که در یك لحظه به عنوان نظم طبیعی
دیده میشود ،نتیجه کردارهای رسوب شده است» (موفده .)97 : 007،همدواره تمدایزز
هر چند مبهم بین امر سیاس و امر اجتمداع الزم اسدت تدا جامعده شدكل بگیدرد .امدا
مرزهاز جامعه و سیاست مبهم است و این تیرگ و ابهام ،ذات رواب اجتماع است.
الکالئو و موفه بدر خصدلت ضدسدرمایهداری نظریدة خدود ت کیدد داشدتند و مفهدوم
«گفتمان» ،را با مفهوم «ایدئولوژی» در مارکسیسم جایگزین کردند ،زیرا ایدن مفهدوم از
تمایز بین روبناز سیاس و ایدئولوژیك با زیربناز اقتصادز نشدات مدیگیدرد ،ولدی در
اینجا تمام قلمرو اجتماع  ،گفتمان است و اساس تمایز زیربنا و روبنا فدرو مد ریدزد .از
نظر آنها ،گفتمان تالشی است برای تبدیل عناصر(دالهایی مفصلبندی نشده) به وقتهها
(دالهایی مفصلبندی شده) از طریق تقلیل معانی متعدد و چندگانه نشانهها به معندایی
واحد و تثبیت شده .این حالت منجر به نوعی انسداد در معنای نشانه میشود و از نوسان
معنایی آن جلوگیری میکند .با وجود این ،چندین انسدداد و هدیچ گداه دایمدی و پایددار
نیست به گونه ای که انتقدال از حالدت عنصدر بده وقتده هرگدز بده طدور کامدل صدورت
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نمیپذیرد )Laclau & Mouffe,1985:11( .گفتمان حوزهای است کده مجموعدهای
نشانه در دل آن به صورت شبكهای از رواب متفارق قرار میگیرند و معنای هدر یدك در
بطن آن تثبیت میشود .هر نشانهای که در این شبكه داخل شود در آنجا از طریق عمدل
مفصلبندی با سایر نشانهها هماهن

شدده و تبددیل بده وقتده مدیشدود .در درون ایدن

سیستم گفتمانی ،معنای نشانهها به واسطه تفاوت آنها از یكدیگر تثبیت میشود .معندای
نشانه ها درون یك گفتمان حول دال مرکزی به طور جزیی و موقت تثبیت مییابدد .دال
مرکزی نشانه برجسدته ای اسدت کده سایرنشدانههدا دیگدر در حدول آن نظدم مدییابندد
(.)Laclau & Mouffe,1985:112
الکالئو و موفه با استفاده از نظریه گرامش و مفهوم هژمون  ،نظریه گفتمان خدود را
توضیق م دهند .آنها نظریه خدود را بدر بسد مفهدوم هژمدون و پیامددهاز آن متكد
م کنند و از طریق بس این مفهوم به این نتیجه م رسدند کده هدویت کده کدن گدر
اجتماع برای خود قایل است تنها در درون یك صورتبندز هژمونیك به دست م آیدد
و فاقد هرگونه ثبات و عینیت است .صورتبندزهاز هژمونیدك نیدز خدود مدوقت اندد و
هرگز جامعه به یك صورتبندز نهای و تثبیت شده دست نمییابد.
آنتونیو گرامش مفهوم هژمون را به عنوان یك فرایند سیاس که عناصر مختلد را
مفصل بندز م کند و هویتها را شكل م دهد وارد اندیشه مارکسیست کرد .گرامشد
دریافت که تنها با ایدئولوژزهای که ریشه در اقتصاد دارندد نمد تدوان وضدعیت طبقده
حاکم را توضیق داد از این رو مفهوم هژمون را براز تبیین فرآینددهاز روبندای از کده
در خلق آگاه مردم نق

دارند به کار برد .هژمون را به بهترین وجه آن مد تدوان بده

عنوان سازمانده اجماع دانست .فرآیندهای که به واسدطه آنهدا صدورتهداز پسدتتدر
آگاه بدون توسل به زور یا خشونت خلدق مد شدوند ( .)Barrett,1991:54هژمدون
فرایند تثبیت موقت هویتها است .بدین ترتی اتحداد و انسدجام طبقدات و سدوژههداز
طبقات به مجموعهاز از موقعیتهاز متزلزل ول به هم پیوسته تجزیه شد که از طریق
فرایند هژمون منسجم م شدند.
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هژمون از طریق تثبیت معنا شكل میگیدرد و موفقیدت طدرحهداز سیاسد را بده
واسطه توانای شان براز تثبیدت نسدب معندا در بدافت خداص و محددود قابدل ارزیدابی
میکند .بستگ و انجماد ظاهرز یك حوزه گفتمان نتیجه راهكارهای اسدت کده بدراز
هژمونیك شدن طراح شدهاند.
مفهوم هژمون میان عینیت و امر سیاس قدرار مد گیدرد ،عینیدت نتیجده تداریخ
فرآیندها و نزاعهاز سیاس است عینیت گفتمان رسوب کرده اسدت و در نتیجده ،مدرز
میان عینیت و امرسیاس مرزز سیال و تاریخ است .گذر از نزاع سیاس به عینیت در
شرای مداخله هژمونیك حاصل م شود .در این حالت شیوههاز مختل فهدم از جهدان
سرکوب شده و فق یك نگرش خاص طبیع و غال م گردد .الکالئو معتقد اسدت کده
گفتمانهاز عینیت یافته فضاز حاکم بر ما و رفتارهاز اجتمداع مدا را چندان طبیعد
جلوه میدهند که امكان ت صدور جدایگزین بدراز وضدع موجدود غیدر ممكدن مد گدردد
(.)Laclau,1990: 66
هژمونیك شدن دالهای یك گفتمان ،کل آن گفتمان را هژمونیك مدیکندد .تثبیدت
موقت هویتها ،اصلیترین کارویژة هژمونی در گفتمان است .دستیابی به هژمدونی کده
غایت یك گفتمان به شمار میرود ،به کمك تثبیدت معندا امكدانپدذیر خواهدد بدود .بدا
تضعی هژمونی گفتمان مسل امكان پیدای

سوژهای رقی و مفصلبندیهای جدیدد

را فراهم میسازد و از سوی دیگر ،گفتمان حاکم را ترغی مینماید تا خدود را بازسدازی
کند و از تزلزل معانی و بیقراری دالها جلوگیری نماید.
الکالئو و موفه معتقدند که هویت ثابت دایم و از پی

تعیین شده نیست .هویتهدا

را گفتمانها ایجاد م کنند و شكلگیرز گفتمان مقدم بر شدكلگیدرز هویدتهاسدت .
)(Smith,1998:56امكان هویت یاب با یك گفتمان سیاس خاص بی

از آن کده بده

خصوصیتها یا محتواز واقع آن گفتمان مربوط باشد بده تدوان آن در تضدمین نظدم و
تداوم جامعه بستگ دارد .در واقع در زمان ب نظم فرد یك فضداز تهدی و ندوع خد
هویت احساس م کند .در این شرای در وهله اول م خواهد این خ را پر شده ببیند و
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نسبت به محتوا تا حد زیادز ب تفاوت است (.)Laclau ,1994:16
امر سیاس و امر اجتماع همواره داری تمایزز مبهم هستند که جامعه بده واسدطه
آن تمایز شكل میگیرد .مرزهاز جامعه و سیاست اغل نامعین بوده و این ابهام ،خصلت
جدایی ناپذیر مناسبات درون جامعه است .هرگز نم تدوان جامعدهاز را تصدور کدرد کده
سیاست در آن کامالً محو شده و عینیت گفتمان تمام نزاعها را پایان داده باشد .امكدان
حذ مناسبات قدرت و پایان نزاع میسر نیست .اما همواره حدی از عینیت بدرای تدداوم
زندگی بشر و تولید نظم در جامعه ضرورز است .قددرت پدی

شدرط هویدت و عینیدت

است و بدون قدرت جامعهاز پدید نمیآید.جامعه همواره خصلت باز و گشوده داشدته و
هرگز عینیت کامالً بر آن حاکم نخواهد شد.اسطورهها با بازسازز آرمان فضاز اجتماع
از طریق مفصل بندز مجدد دالها درپی تولید یك عینیت اجتماع تازه هستند.
الکالئو و موفه نق

اسطوره را در شكلگیری گفتمان ضروری تلقی میکنند ،چدون

گفتمان فاقد اسطوره ،گفتمان بسته شدهای است که در آن هیچ نوع بیقراری و تحدول
راه ندددارد وهددیچ فضددایی را بددرای بازنمددایی بدداقی نمددیگددذارد ( & Laclau
.)Mouffe,1985:187
الکالئو معتقد است اسطوره نوع بازنمای و تبیین شرای ب قرار اجتمداع اسدت و
براز بازنمای و تبیین یك فضاز اجتماع نیاز به ایجاد فضای است کده لزومداً وجهد
استعارز و اسطورهاز دارد .حوزه اسطورهاز که توس سوژهها سداخته مد شدود شدكل
منطق مشابه با ساختار موجود ندارد ،بلكه نقد و جایگزین ساختار موجود اسدت کده
ویژگ کارکرد اسطورهاز را تشكیل م دهد .به عبارت دیگر ،فضاز اسطورهاز به عندوان
جایگزین منطق گفتمان ساختارز مسل مطرح م شود (.)Laclau,1990:61
الکالئو برای توضیق روند استعاری شدن یك اسطوره از مفهوم «دالهای تهی» بهدره
میگیرد .دال تهی بیان گر یك امر غای در فضای اجتمداعی و سیاسدی اسدت و وظیفدة
دال های تهی بازنمایی وضع آرمانی است .از آنجا که این دالها همواره نواقص را گوشدزد
می کنند ،تولید آنها سب

پویایی جامعه و سیاست خواهدد شدد (.)Laclau,1994:49
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دال های تهی ،دستمایة خلق اسطورههای جدیدد هسدتند .مفصدلبنددی گفتمدانهدای
سیاسی جدید ،حول دال تهی موجود در گفتمان بیقرار شده شكل مدیگیدرد .بندابراین،
دال تهی در جایگاه دال مرکزی مینشیند .غیبدت و تهدی بدودن ،ویژگدی دال مرکدزی و
شرط موفقیت آن در هژمون شدن آن است (.)Laclau,1994:49
برای تبدیل یك اسطوره به تصور اجتماعی عالوه بر نیاز بده خلدق فضدای اسدتعاری،
باید به مفهوم «قابلیت دسترسی» اشاره کرد که خود دو جنبه دارد :اول اینكه ادبیدات و
مفاهیم آن گفتمان ساده و همه فهم باشد یا دستکم با زبان ساده و عامیانه بیدان شدود.
دوم اینكه آن گفتمان در زمینه و موقعیتی در دسترس افكار عمومی قرار گیرد که هدیچ
گفتمان دیگری به عنوان رقی

و جایگزین به شكلی هژمونیك در عرصة رقابدت حضدور

نداشته باشد (.)Laclau,1990:66
وقتی یك جامعه در شرای بینظمی و بحران فراگیر قرار میگیرد ،هر گفتمدانی کده
خود را قادر به برقراری نظم جلوه دهد ،احتمدال پدذیرش آن در افكدار عمدومی افدزای
مییابد .البته این نشان دهندة صدق گزارههدا و اسدتحكام عقالندی آنهدا در ذهدن مدردم
نیست و یا اینكه مردم محتوای

را دوست دارند بلكه بدان علت اسدت کده در شدرای

بینظمی ،نیاز به نظم از همه چیز مهمتر است و محتوای این نظم ،دغدغة ثانویه خواهدد
بود (.)Laclau,1994:3
الکالئو و موفه مفهوم سوژه خود را بر اساس نظریات آلتوسر و الکان درباره مفهدوم و
جایگاه سوژه عمق بیشترز بخشدیدند .سدوژه از نظدر الکدان سداخت چنددپارهای تلقدی
می شود که تالش م کند تا خود را به یك کل تبدیل کند .دیدگاه الکان درباره سوژه بدا
نوزادز آغاز م شود که نسبت به محدودیتهای خود آگداهی نددارد و در همزیسدت بدا
مادر و جهان اطراف

زیست م کند .کودك به رغم دور شدن از مادر همچندان خداطره

احساسِ تمامیت را در خود حفظ کرده اسدت .هدر چقددر سدوژه از کدودک بیشدتر دور
میشود تالش او برای تا بازگشت دوباره به تمامیت دوران نوزادز بیشتر میشود .جامعده
هویتهاز متفاوت را از طریق گفتمانهاز گوناگون بدرای وی فدراهم مدیکندد .و او بدا
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درون کرده هویتهاز خارج ارائه شده به وی آن را مطابق با تصویرز میکندد کده از
نوزادز در حافظه دارد .ولی در نهایت به عدم تطابق آنها پیخواهد بدرد .بندابراین سدوژه
اساساً چندپاره و نامتشكل است ( )? Lacan,1977
الکالئو و موفه سوژه را به موقعیتهاز سدوژگ کده گفتمدانهدا بدراز خدود فدراهم
م کنند تقلیل م دهند و از این طریق مفهوم سوژه خود مختار با هویت و مندافع ثابدت
را طرد م نمایند .هر موقعیت سوژهاز از طریق رواب متمایز با موقعیدتهداز سدوژهاز
دیگر ساخته م شود( .)Smith,1998:64سوژهها در درون ساختار گفتمان به هویدت
شناخت از خود دست م یابند و براساس آن دست به عمل م زنندد .همدواره تكثدرز از
موقعیتها و گفتمانها وجود دارد که انسان در آنهدا مد تواندد بده هویدت دسدت یابدد.
بنابراین هر فرد م تواند موقعیتهاز سوژهاز مختل داشته باشد.
الکالئو و موفه با نفی سوژة خودمختار ،آن را به موقعیتهاز سوژگی که گفتمدانهدا
درون خود تعری میکنند تقلیل م دهند .هر موقعیت سدوژگی ،از طریدق تمدایزش بدا
موقعیتهاز سوژگی دیگر شكلمیگیرد .هنگامی که سدوژه در چدارچوب یدك مفصدل-
بندی هژمونیك قرار گرفت ،در آن مضمحل میگردد و آزادی عمل

محددود مدیشدود.

سوژهها در گفتمانهای مختل هویتهای متفاوت و گاه متضاد مییابند.در ایدن حالدت،
این گفتمان است که جایگاه سوژه و الگوی عمل وی را معین مینماید.
نتیجهگیری
رهیافت گفتمانی نق

مهمی در اعتبارزدایی از مفهدوم حقیقدت در حدوزه مطالعدات

علومانسانی داشت در این رویكرد حقیقت های مختل جایگزین حقیقت واحد شد .و هر
حقیقتی انعكاسی از مناسبات قدرت بود که در چارچوب نظم گفتمدانی بداز تولیدد شدده
است .اهمیت رهیافت گفتمانی گشدودن دریچده جدیددی بدر تفكدر بشدری بدرای درك
پیچیدگی های قدرت سیاسی در حوزه تفكر و زبان بود .نظریه گفتمان بر اهمیت زبان در
بازنمای و تولید واقعیت اجتماع ت کید کرده و نشان میدهد که دسترس بده واقعیدت
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صرفاً از طریق زبان ممكن میشود و زبان هرگز واقعیتهای از پی
نمیکند ،بلكه در این بازنمای  ،زبان در ایجاد واقعیت نقد

موجود را بازنمدای

اساسدی را برعهدده دارد .در

رویكرد گفتمانی واقعیت پیامدگفتمانهاست .البته در این رویكدرد وجدود واقعیدت نفد
نم شود ،اما اشیا و پدیدهها تنها از طریق گفتمان معنا م یابند.
بازتعری مفهوم قدرت به شكل فراگیدر آن و تدالش بدرای انقطداع مفهدوم قددرت از
مفهوم «سوژه» را میتوان مهمتدرین پیامدد نگدرش گفتمدانی بده حدوزههدای مطالعدات
اجتماعی دانست .البته فروپاشی سوژه خودبنیداد دکدارتی و ادراك اسدتعالیی کدانتی در
بسیاری از تفكرات نیمه اول قرن بیسدتم قابدل مشداهده اسدت.پرسپكتیویسدم نیچدهای،
هستی شناسی بنیادینهایدگری ،روانكاوی فرویددی -الکدانی و سداختارگرایی آلتوسدری
بستری بود برای عبور از انسجام سوبژکتیو مدرن در حوزه تفكر ،اما انگارههدای گفتمدانی
فوکو و همچنین الکالئو و موفه به شكل دقیقی بر تقلیل سوژه به یك موقعیت گفتمدانی
نق

مهمی داشت .در واقع سوژه سیاسی مدرن به عنوان مفهوم بنیادین علدوم سیاسدی

جای خود را به موقعیت سوژگی در حوزه مناسبات سیاسی داد و این امر امكان جدیددی
برای درك پیچیدگیهای مفهوم قدرت در جامعه بشری فراهم کرد.
موقعیت سوژگی به احاطة گفتمان مسل بر سوژهها اشاره دارد .هویت سدوژه توسد
گفتمان هژمون مشخص می شود .از ایدنرو ،سدوژههدا در درون گفتمدانهدای گونداگون
هویددتهددای متفدداوتی بدده خددود مددیگیرنددد .سددوژه بددا قددرار گرفددت در چددارچوب یددك
گفتمانخاص ،در آن اضمحالل یافته و امكان عاملیت

محدود به مفصلبندی هژمونیك

گفتمان غال میشود .در این حالت ،این گفتمان است که جایگاه و الگوی رفتار سوژه را
مشخص میکند .در رهیافت گفتمانی ،قدرت واجد نق

ایجابی بوده و ،صدرفاً سدرکوب

کننده نیست ،بلكه تولید میکند ،نظارت مینماید ،بر میانگیزد ،موقعیتسازی مینماید
و انسانهایی که در آن موقعیت قرار میگیرند دست به عمل میزنند .هویتها در سایه
قدرت ایجاد میشوند و در مقابل گفتمانهای رقی  ،خود را تثبیت میکنندد .بندابراین،
فهم هرگونه عینیت یافتگی مستلزم درك قدرت است که در غیاب آن گفتمان نمیتواند
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شكل بگیرد و معنایی ایجاد نماید .مهمترین ابزار گفتمانها برای کس و تثبیت قددرت
و تداوم مناسبات هژمونیك تولید و تثبیت معنا است .گفتمانهدا از طریدق معناسدازی و
برجستهکردن آن در سایة چیرگی هژمونیك خود بر جامعه ،مناسبات قدرت را عقالنی و
موجه نشان میدهند .مهمترین کارکرد چیرگی هژمونیك آن است که سلطه را جایگزین
زور میکند ،قدرت را به حقیقت تبدیل کرده و افكار عمومی را بدا قددرت حداکم همسدو
مینماید و آن را امری معقول جلوه میدهد.
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