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نظریه گفتمان، ریشه ها و کاربرد

نظریه گفتمان را نبایستی با جریان های گفتمانی دیگر همچون تحلیل گفتمان اشتباه گرفت. تحلیل گفتمان برآمده از زبان شناسی انتقادی، تکنیک های 
زبانشناختی را برای توصیف اشکال گفتمانی در عرصه های ارتباطات به کار می گیرد. این درحالی است که نظریه گفتمان به جای تکنیک های زبان شناختی 
صوری، متشکل از گزاره های نظری تهی است. بدین معنی که این گزاره ها چیزی در باب تحول جوامع صنعتی و یا مدرنیته در جهان سوم و یا روابط 

قدرت در خانواده به ما نمی گویند.

آنها نظریه های حاضر و آماده برای آزمون تجربی نیستند. بلکه نظریه گفتمان "مجموعه ای از مفاهیم و گزاره های تحلیلی ـ نظری به معنی فوکویی 
چارچوب های تاریخی و زمینه محور برای تحلیل صورتبندی های گفتمانی است" ) تورفینگ، 1999: 12 (.

بدین ترتیب نظریه گفتمان در تقابل با نظریه های جامعه شناسی است که در زمینه های گوناگون قابل آزمون هستند. این نظریه مجموعه ای از مفاهیم، 
مقوالت و استدالل های تهی است که محتوای شان را از مطالعات انضمامی می گیرند. نظریه گفتمان حول مفاهیم گفتمان، هژمونی و آنتاگونیسم اجتماعی 

سازمان یافته است

ریشه های فلسفی نظریه گفتمان

تئوری گفتمان متاثر از چند جریان فلسفی مهم است که در تقابل با سنت های نظری ای هستند که به دسترسی بی واسطه به چیزها و پدیده ها آنگونه 
که هستند باور دارند ) از قبیل پوزیتیویسم (؛ و متاثر از مکاتبی است که برجسته ترین آنها عبارتند از : ساختگرایی سوسوری، نقد پساساختگرایانه بارت، 

فوکو، دریدا و الکان ) الکال، ریشه های فلسفی تئوری گفتمان (.
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ساختارگرایی، دستاوردها و پیامدهای آن

مهمترین پیامد اصول ساختارگرایی این است که زبان فرم است نه جوهر. هر واژه ای با دیگر واژگان فقط از طریق قواعد روابط همنشینی و جانشینی 
در ارتباط و پیوند است و این روابط از محتوای موجود و "مادی" آنها مستقل است.

به نظر الکالئو زبان شناسی سوسوری دو ضعف بنیادین دارد :

1ـ باور سوسور به اینکه زبان شناسی گفتمان که وی آن را هر واحد زبان شناختی بزرگتر از جمله تعریف می کند امکان پذیر نیست، زیرا بعد مادی زبان 
که همان کاربردهای فردی یا پارول است قابل تحلیل ساختمند نیست. بدین وسیله امکان فراتر از سطح زبان شناسی به سطح عام تر نشانه شناسی ) علم 

نشانه ها در جامعه ( نیست ) الکال، ریشه های فلسفی تئوری گفتمان (.

2ـ سوسور رابطه جزم گرایانه ای میان دال و مدلول قائل است که بدین معناست که فقط یک مفهوم در ارتباط با یک دال قرار می گیرد.

اولین طالیه ظهور پساساختگرایی در اینجا حمله آن به کلیت است، که ساختگرایی با ایجاد نظامی خودکفا و بسته در پی خلق وتئوریزه کردن آن است .

دیوید هوارث سه نقد معطوف به برداشت ساختگرایی سوسوری از معنا را عنوان می دارد که به خوبی بیانگر این حمله تئوریک از سوی پساساختگرایی 
است :

1ـ اگر چه سوسور استدالل می کند و باور دارد که هویت نشانه ها حاصل نظام تفاوت ها در درون دستگاه زبان است. اما وی درباره هویت خود این 
دستگاه توضیحی نمی دهد و بنابراین حدود ساخت زبانی ناشناس باقی می ماند.

2ـ علیرغم اشاره سوسور به "تحوالت در زمانی" دستگاه زبان، اما کانون اصلی توجه وی "شخصیت همزمانی" زبان است. که این تأکید سبب می شود 
تا سوسور پُرتره ای ایستا، ثابت، ساکن و نه پویا و تاریخی از زبان را به تصویر کشد.
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3ـ رابطه بین دال و مدمول رابطه ای ثابت و دارای همریختی محکم و شدید است و کمترین امکان سیالیت ـ ابهام و چندگانگی منتفی است. این باور 
سبب می شود که احتمال جدایی و دوری گزینی دال و مدلول منتفی می شود . درحالی که برای مثال "استعاره" گویای این امر است که واژه گان و تصاویر 

می توانند خالق معانی گوناگونی شوند ) هوارث ، 1377 : 165 – 164 ( .

پساساختارگرایی :

"در سال های اخیر سنت ساختارگرایی از زوایای مختلف شاهد یکسری بازنگری هایی بوده است که به ظهور جنبشی موسوم به پساساختگرایی منتهی 
گردید. شاخصه مشترک این بازنگری ها، به زیر سوال بردن مفهوم "کلیت بسته" بود که سنگ زیر بنای ساختارگرایی کالسیک به شمار می رفت." ) ارنستو 

الکال (

پساساختگرایی چهار توهم اصلی روشنگری را شناسایی می کند و مورد نقد قرار می دهد :

1ـ اسطوره سوژه متحد و یکدست، 2ـ جهاشمول انتزاعی، 3ـ درخواست جهت نیل به بنیان هایی غایی برای عقالنیت و... 4ـ مفهوم جوهرگرایانه ای 
کلیت اجتماعی ) باوچر، 2000 (.

نقش و تاثیر سه گزاره یا به زبان خود این تئوری سه "دال" پر نفوذ گفتمان پست مدرن بر نظریه گفتمان غیر قابل چشم پوشی است. در ابتدا تردید 
و رد آن چیزی است که "ژان فرانسوا لیوتار" ) که با کتاب "وضعیت پست مدرن" مانیفست این جریان را نگاشت ( آن را "فراروایت رهایی" می خواند.

جریان دوم، رویکرد" ضد بنیادگرایی" فیلسوف پراگماتیست آمریکایی ریچارد رورتی است. رورتی بر آن است که تمامی طرح های فلسفی تاریخ غرب 
در پی تضمین"عینی" یا "حقیقی" بودن دانش بشر درباره جهان بوده اند. رورتی با انتقاد از رنه دکارت، جان الک و کانت، تالش های آنها در این راه را 
"تالشی برا ی ابدی کردن نوعی بازی زبانی" ) رورتی به نقل از هوراث، 1377 : 163 ( می داند و این تالش ها را الپوشانی شخصیت متغیر وگذرای علم و 
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باورهای سوژه های انسانی می داند و نیل به چشم اندازی بی طرفانه از "واقعیت" را غیرممکن می خواند.

و سومین سنت فکری پست مدرن آنتی جوهرگرایی متاثر از ژاک دریدا است. کسی که سعی در نقد "متافیزیک حضور" در غرب و اعالم امتناع 
تعیین حدود جوهر پدیده ها و گریز هویت آنها از ثبوت و سکون داشت. دریدا با طرح "واسازی" ) Deconstruction ( نقشی بسیار جدی در شاکله تئوری 

گفتمان دارند.

واسازی دریدایی :

ضد جوهرگرایی و قرائت واسازانه دریدا از ریشه های فلسفی تئوری گفتمان بشمار می رود. واسازی برای الکال و موفه یک "ابزار سیاسی" ) کنتو، 2002 : 
164 ( و چون شیوه ای از تحلیل انتقادی جهت "به چنگ آوردن طبیعت روابط قدرت و دینامیک ها ]پویایی های[ سیاست " ) الکالو موفه، 2001 : چهارده ( 

محسوب می شود.

تبارشناسی فوکویی :

روش تبارشناسی متدلوژی پرداختن فوکو به موضوعات تحلیلی در دوره دوم حیات فکری اش محسوب می شود.

هوراث تفاوت میان دوره تبارشناسی با دوره اول کارهای فکری فوکو ) دیرینه شناسی ( را بدین گونه بر می شمارد :

"یک، بایگانی شناس : )دیرینه شناس( صرفا در پی توصیف بی طرفانه گفتمان هاست، اما تبارشناس آسیب شناسی می کند و سعی می کند برای مشکالتی 
که جوامع معاصر با آنها مواجه اند از طریق بررسی شکل گیری و ظهور تاریخی این مشکالت راه حل ارائه کند.

دو، بایگانی شناس : )دیرینه شناس( ارزش های حقیقت، دانش و معنا را به تعویق می اندازد، در مقابل تبارشناس پی می برد که امتناع کردن از این 
پرسش ها ناممکن است و پاسخ به این پرسش ها ارزش حقیقت، دانش و معنا را در قدرت جست وجو می کند.
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و در نهایت اینکه بایگانی شناس : )دیرینه شناس( به مطالعه گفتمان ها به مثابه کردارهایی خودبنیاد و قاعده مند می پردازد، ولی تبارشناس تاریخی را 
تولید می کند که می تواند چگونگی ساخت دانش، گفتمان و قلمروهای اشیاء را توجیه کند، و این کار لزوما به تعامالت پیچیده میان کردارهای گفتمانی 
و غیرگفتمانی می انجامد. بنابراین، تبارشناسی صریحا مرتبط با مرکزیت قدرت و سلطه در ساخت گفتمان ها ، هویت ها و نهادهاست". ) هوارث به نقل از 

سلطانی، 1382 : 47و46 (.

هستی شناسی نظریه گفتمان

هستی شناسی به مباحثی می پردازد که حول ماهیت واقعیت گسترش می یابند. به عبارت دیگر هستی شناسی به ماهیت و دانش واقعیت و قلمرو آن 
می پردازد. در علوم اجتماعی مباحثی از قبیل اینکه، موضوع علوم اجتماعی چیست؟ جامعه یا فرد چیست؟ ساختارها و آگاهی اجتماعی چیستند و چگونه 

ممکن می شوند، مباحث هستی شناسانه محسوب می شوند ) بنتون،23:1384 و دالنتی، 1384 و تریگ،1384 (.

نظریه گفتمان الکالو و موفه بر نوعی "هستی شناسی ضدذات گرایانه" مبتنی است. این هستی شناسی مخالف این دیدگاه است که یک مرکز مستقل 
وجود دارد که به جامعه سامان می بخشد و هویت را تعریف و تعیین می کند و خود مشمول فرایند ساخت یابی نمی شود. هدف اصلی نظریه گفتمان تحلیل 

نحوه برساخته شدن اشکال گفتمانی است.

معرفت شناسی تئوری گفتمان

نیچه، هایدگر،  از  بازنمایی و ضدبازنمایی  به  تاریخی و فلسفی، مباحث مربوط  از نظر  را جایگزین معرفت شناسی می کند.  بازنمایی  نظریه گفتمان 
ویتگنشتاین، بارت و فوکو الهام گرفته است.

در سنت پساساختارگرایی، بازنمایی دارای نقشی محوری است که بیانگر ضدیت با معرفت شناسی است. در سنت پساساختارگرایی مطالعه بازنمایی 
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جایگزین مطالعه آن چیزی شده که بازنمایی ها بر آن داللت دارند. جایگزینی بازنمایی به معنی بدبینی نسبت به بنیادهای قطعی حقیقت و ارزش و 
عالقه مندی نسبت به این امر است که ادعاها چگونه ساخته می شوند؟ در بازنمایی سوال از صادق بودن یا کذب بودن این ادعاها مطرح نیست.

نظریه گفتمان آنگونه که در آثار فوکو، الکالو و موفه مطرح شده است، یک نظریه ضدمعرفت شناسی است. این امر به معنی بی توجهی به دانش یا 
حقیقت نیست. بلکه بیشتر به این معنی است که ساخت اجتماعی ادعاهای معرفتی و اینکه چگونه این ادعاها به اعمال قدرت پیوند خورده اند، مهمتر 
است. واکاوی صادق بودن دانش در کانون توجه قرار ندارد، بلکه هدف اصلی مطالعه و فهم این موضوع است که چگونه دانش به گونه ای اجتماعی و سیاسی 

مورد استفاده قرار می گیرد، خواه صادق و خواه کاذب ) نش، 1380: 52 (.

روش شناسی نظریه گفتمان

ارنستوالکال و شانتال موفه، تئوری خود را که متاثر از آراء فلسفی پساساختگرایی و کارهای فکری میشل فوکو و نیز باورها و جهت گیری های سیاسی و 
اجتماعی برآمده از مارکسیسم است، از طریق متدلوژی تحلیلی و نظریه ی معنایی پیش می برند که به نوعی می توان آن را واسازی "هژمونی گفتمان ها" نامید.

نظریه گفتمان حول مفهوم خاصی از گفتمان و دو محور اصلی هژمونی و آنتاگونیسم اجتماعی سازمان یافته است. برخی دیگر از مفاهیم اصلی این 
نظریه عبارتند از مفصل بندی، نقاط محوری، عنصر، حوزه گفتمان گونگی، دال های شناور و وقته. الکالو و موفه مفصل بندی این مفاهیم را به شیوه زیر 

توضیح می دهند :

"منظور ما از مفصل بندی، هر نوع عملی است که سبب شود عناصر مختلف به نحوی با هم ترکیب گردند که هویت شان، درنتیجه عمل مفصل بندی، 
دست خوش تغییر شود. آن کلیت ساخت یافته ای را که حاصل عمل مفصل بندی است گفتمان می نامیم و موقعیت های مختلف ترکیب شده درون گفتمان 

را وقته می نامیم. برعکس، هر نوع تفاوتی را که به شیوه ای گفتمانی ترکیب و بیان نشده باشد، عنصر می نامیم.") الکالو و موفه، 1985: 105 (.
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گفتمان

"یک گفتمان می کوشد عنصرها را به وقته ها تبدیل کند، آن هم از طریق فروکاستن معانی متکثر آنها به یک معنای واحد و ثابت. گفتمان نوعی 
حدوحدود ایجاد می کند، یعنی بی ثباتی ای را که در معنای نشانه ها وجود دارد بطور موقت متوقف می سازد. حدوحدود یاد شده هیچگاه قطعی و نهایی 

نیست. گذار از عنصرها به وقته ها هیچگاه بطور کامل متحقق نمی شود.") الکالو و موفه، 1985: 110 (.

گفتمان، جهان اجتماعی را معنا می بخشد و برمی سازد. الکالو و موفه معتقدند که همه پدیده ها، کنش ها و فرایندهای اجتماعی گفتمانی اند یعنی این 
گفتمان ها هستند که اصوال امکان معنادار بودن جهان را به ما ارزانی می دارند. اما به جز گفتمان ها، جهان فراگفتمانی و بیرونی نیز وجود دارد و در واقع 

همین جهان است که امکان اینکه گفتمان ها معنا آفرینی کنند را باعث می شوند.

این احکام یا با واژگان تئوری گفتمان "دال ها" حاصل کنش و عملی است که ضمن متعادل و تعریف نمودن آنها، "مجموعه" و ساختی ویژه و خاص از 
دال ها را می آفریند. این عمل از سوی الکالو و موفه "مفصل بندی" خوانده شده است. دال ها تحت تاثیر عمل مفصل بندی وارد مجموعه روابط دال های دیگر 
می شوند و تبدیل به وقته های آن گفتمان می گردند و این تفاوت جایگاه های این دال هاست که بدان ها معنا می بخشد. الکالو و موفه مفاهیم رایج از گفتمان 
) مثل نوشتن، نوشتار، سخنرانی، متن و... ( را کنار می گذارند و "خود این مفاهیم را "اجزاء درونی کلیت گفتمانی" " می دانند ) الکال و موفه،1987: 82 (.

همواره باقی ماندهای از عناصر وجود دارند که در گفتمان بکار برده شده اند و به وقته بدل نگشته اند. این عناصر که همواره امکان ورود به ساخت 
گفتمانی و تغییر شکل بندی آن را دارند در فضایی بسر می برند که از سوی الکال و موفه حوزه گفتمان گونگی خوانده می شود. اینان مانع اشباع معانی 

می شوند و دال را ترغیب به شناور بودن می نمایند ) الکال و موفه،1985: 112 (.

نقطه مرکزی ) nodal point ( یا "دال تهی" ) empty signifier (، "دال حاکم" ) master signifier ( و یا واژه تهی ) empty term (، نقطه ای است که 
سبب ثبات موقتی گفتمان می شود. این اصطالح که از ژاک الکان ) points de caption ( اخذ شده است، اشاره به دال برجسته و ممتازی دارد که معنای 
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زنجیره دال های دیگر را حول خویش ثبات می بخشد ) الکال و موفه،1985: 112 (.

ارنستوالکال و شانتال موفه برآنند که نقطه مرکزی، به واقع واژگان و دال هایی تهی اند که در درون خویش فاقد هیچ مدلول یا معنایی خاصی است. 
در این صورت این سوال مطرح می شود اگر نقطه مرکزی یک گفتمان و عامل اتحاد ) موقتی ( دال ها تهی و فاقد معناست، چگونه گفتمان دارای معنا و 

محتوا می شود؟

الکال : "محتوا از طریق تعدد و تقاضاهایی که یک رابطه هم ارزی میان آن تقاضاها )و دال های یک گفتمان( اتحاد ایجاد کرده است، فراهم می گردد" 
) الکال و موفه،2001: 41 (. این روابط هم ارزی میان دال های مختلف یک گفتمان است که محتوا و معنای نقطه مرکزی ) و گفتمان ( را تعیین می کند.

یورگنسن و فیلیپس گفتمان را برای الکال و موفه اینگونه تعریف می کنند : "یک گفتمان تالشی است برای تبدیل عناصر به وقته ها از طریق تقلیل 
چندگانگی معنایی شان به یک معنای کامال تثبیت شده" ) به نقل از سلطانی،1384: 79 (.

دکترین مارکسیستی و نظریه تضاد ) آنتاگونیسم (

اگر چه مارکسیسم به آنتاگونیسم و تضاد در جامعه اذعان می کند. اما تئوری پردازی مارکسیسم دارای سه کاستی در رابطه با تضاد است :

1( تقلیل آن به تضاد طبقاتی : مارکسیسم تمامی تضادها و منازعات متعدد جامعه را به مبارزات طبقاتی فرو می کاهد و بدین سان غافل از بسیاری از 
پتانسیل ها و نیز فوران های تضاد روابط اجتماعی جامعه است.

2( باور به حذف و زوال نهایی تضاد : مارکسسیسم برآن است که با انقالب پرولتاریا و طلوع جامعه بی طبقه کمونیستی تضاد و نزاع نیز از جهان اجتماعی 
رخت بر می بندد زیرا نیروی محرکه تاریخ ) مبارزه طبقاتی ( با نابودی سرمایه داری و تبعا امحای پرولتاریا، از حرکت باز می ایستد و جامعه کمونیستی دیگر 

شاهد هیچ گونه تضادی نخواهد بود ) الکالوموفه ـ ، 1999 (.



10

3( در ضمن آنتاگونیسم از دید مارکسیستی میان طبقات و هویت های تمامیت یافته و معین برآمده از آنها روی می دهد، درحالی که "تئوری گفتمان" 
ضمن رد نیل به تمامیت از سوی گروه های مختلف و هویت آنها، در واقع آنتاگونیسم را لحظه ای که هویت ها تهدید می شوند و نبردی جهت نیل به تمامیت 

می داند، نبردی که همیشه از دستیابی به غایت باز می ماند.

ارنستو الکال و شانتال موفه در مقابل اندیشه یکدستی، وفاق و کلیت جامعه، آنتاگونیسم را مطرح می کنند و آن را تحت عنوان"امتناع انسداد" ) وتبعا 
امتناع جامعه ( تئوریزه می نمایند. آنتاگونیسم ) تضاد ( به جای آنکه چون یک رابطه عینی تصور شود، همچون محدودیت های هرگونه عینیت ) و نیل به 

انسداد ( نشان داده می شود.

الکال و موفه عالوه برآنکه برخالف مارکسیسم تضاد و آنتاگونیسم را به تضاد طبقاتی فرو نمی کاهند و به زوال نهایی این امر معتقد نیستند، اصوال برخالف 
مارکسیسم و بسیاری از تئوری ها ) حتی خود تئوری تضاد ( از تضاد تصوری منفی و مخرب را متصور نیستند. درحالی که هگل می گفت "تاریخ همگانی 
قلمرو شادی نیست"، تضاد و مبارزات موجود در جوامع و تاریخ نه تنها سبب رنجش الکال و موفه نیست، بلکه گارانتی تنوع و پلورالسیم محسوب می شود.

الکال و موفه با نیک دانستن عدم امکان حذف آنتاگونیسم، معتقدند که اگر آنتاگونیسم حذف می شد و اگر اصول تقسیم بندی هایی اجتماعی وجود 
نمی داشت، ما به یک جامعه کامال هم رأی می رسیدیم و در این شرایط دیگر هیچ خبری از آزادی نبود.

بازسازی هژمونی در تئوری گفتمان

"نوعی تکثیر و ازدیاد "دال های شناور" در جامعه وجود دارد و رقابت سیاسی را می توان به مثابه تالش نیروهای رقیب سیاسی برای تثبیت نسبی 
دال های مذکور، در قالب پیکره هایی خاص دانست... این تثبیت نسبی رابطه دال ها چیزی است که از آن تحت عنوان "هژمونی" یاد می شود." ) ارنستو 

الکال ، گفتمان (.
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در تئوری گفتمان هژمونی در ارتباط با نقش و توان تعیین کنندگی یک پروژه یا نیروی سیاسی جهت تعیین قوانین و معانی در یک فورماسیون خاص 
اجتماعی، معنا می یابد.

هژمونی معطوف به مساله فرادستی آن نیروی سیاسی ای است که فورماسیون مسلط رفتار و معنا را در یک حوزه خاص اجتماعی تعریف و تحمیل می کند.

واسازی و پساساختگرایی تیشه به ریشه همراهی مستحکم و ثابت دال و مدلول می زند. روابط دال و مدلول از زاویه نگرش واسازانه متغیر، سیال و 
ناتمام دیده می شود. روابطی که دائم در حال شکل یابی ، واشدگی و تغییر شکل می باشد. از این روابط سیال دال های یک گفتمان از منظر تئوری گفتمان 

پای به حوزه روابط میان نیروهای متضاد و آنتاگونیستی اجتماع می نهد و اینجاست که هژمونی به نقش آفرینی می پردازد :

"هژمونی، یک منطق سیاسی مشخص و برآمده از کنش "مفصل بندی" است که طی آن یک نیروی اجتماعی ویژه ) یک طبقه، گروه یا حزب سیاسی 
خاص ( به بازنمایی یا تسخیر مقام "کل جامعه" نائل می شود و گفتمان نتیجه کردارهای هژمونیک مفصل بندی است) تورفینگ،102:1999 (.

با توجه به اینکه آنتاگونیسم و تضاد خصلت همیشه حاضر و وجودی عرصه اجتماع است و این تضاد و مبارزه همواره بوده و خواهد بود، تالش برای 
تفوق بر نیروهای دیگر با هدف نیل به هژمونی انجام می پذیرد.

از آنجا که هر پدیده و تبعا نیروی سیاسی، اجتماعی از طریق گفتمان موجودیت می یابد، عرصه اجتماع و اتمسفر سیاست را مبارزه گفتمان های 
مختلف و تضاد که دارای پروژه های سیاسی متعارض هستند در برگرفته است و هنگامی که یک گفتمان موفق به تحکیم پروژه خویش بر تمامی اجتماع 
شود و گفتمان و پروژه های دیگر را دچار واساخته شده گی و انحالل معنا می کند و خود تعیین کننده و "ارباب" آن صورت بندی اجتماعی گردد، هژمونی 

را به چنگ آورده است.
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" اگر مدلول خاصی به دالی نزدیک شود و درنتیجه بر سر معنای خاصی برای یک دال در اجتماع اجماع حاصل شود آن دال هژمونیک می شود و با 
هژمونیک شدن دال های یک گفتمان کل آن گفتمان به هژمونی دست پیدا می کند هژمونیک شدن یک نشانه به این معناست که معنای آن در سطح 
وسیعی در افکار عمومی مورد پذیرش قرار گرفته است و یا در واقع نوعی انسداد هر چند موقتی در معنای نشانه به وجود آمده است. در این حالت هژمونی 

حاصل می شود. ) سلطانی ، 1384 : 83 ( البته معنا حاصل روابط هم ارزی دال هاست و نه ارجاع به مدلولی خاص.

"سعید وزاک" هژمونی را برای الکال و موفه موفقیت پروژه های سیاسی را در توانایی آنها برای تثبیت نسبی معنای مورد نظرشان در محدوده ای 
مشخص تعریف می کنند.

الکال و موفه هژمونی را نه تنها از دام تحلیل مبارزات طبقاتی پرولتاریا علیه بورژوازی نجات می دهند ) گریز از تله لنین ( آن را از تحلیل سلطه طبقاتی 
بورژوازی بر طبقات دیگر اجتماع نیز رهایی می بخشند ) گریز از دام گرامشی، آلتوسر و پوالنزاس (. هژمونی اکنون دیگر چون محور مبارزات و کنش های 
حوزه سیاست، مبین و معرف موفقیت یا شکست نیروهای سیاسی در اعمال و تحمیل خواست هایشان است. رفتار هژمونیک و توان اعمال آن در تئوری 

گفتمان یک کنش مفصل بندی است که منجر به تعیین قوانین مسلط سازنده صورت بندی های اجتماعی می شود.

گفتمانی که بدین سان کسب هژمونی می کند موفق بدان می شود که از طریق ترکیب رضایت و اجبار جامعه را بدین باور هدایت نماید که معنای 
مورد ادعای گفتمان را قانع کننده و "مفید" برای همه گروه ها بپندارد. اینگونه است که دال های آن گفتمان در سطح اجتماع مورد استقبال، محبوبیت 
و پذیرش قرار می گیرد الزم به تذکر چندین باره است که این پیروزی هژمونیک هر اندازه که طول بکشد، موقعیتی موقت و نسبی است و امکان اسکان 

همیشگی و مطلق گفتمان در منصب هژمونی منتفی است.

گاه نیز ممکن است که گفتمان حاکم و مسلط در صورت تزلزل در کسب رضایت و اقناع و تهدید گفتمان های دیگر علیه پروژه سیاسی و معانی مطلوب 
آن، دست به کاربرد "اجبار" ) سویه دیگر کسب و تداوم هژمونی ( شود. در این حالت که اقناع و رضایت عمومی بر معانی و پروژه های گفتمان حاکم رنگ 
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می بازد و جدال جبرآمیز آغاز می شود.

اگر در یک فورماسیون خاص اجتماعی یک گفتمان برخوردار از تداوم و سلطه درازمدت تر و بی رقیب تری شود آن گفتمان به "عینیت"، بدیهی انگاری 
و تصور ابدی بودن رهسپار می شود و مساله تاریخی بودن خویش را نفی کرده چون امری ازلی، ابدی و طبیعی برگروه ها و سوژه های اجتماعی پدیدار 

می شود. ارنستو الکال و موفه این موفقیت را برای آن گفتمان "عینیت" می نامند.

سواالت اصلی در نظریه گفتمان

کاربرد نظریه گفتمان در پژوهش تجربی بر پایه پرهیز این نظریه از تحمیل خود بر واقعیت تجربی استوار است. در این میان ما با قطب بندی دوگانه 
نظریه گرایی یا تجربه گرایی مواجه نیستیم.

هیچ نظریه موجودی برای به کارگیری آن در مواجه با موضوع های تجربی وجود ندارد. بلکه مجموعه ای از مفاهیم را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد و 
پژوهشگر براساس آنها، چگونگی مفصل بندی مفاهیم اش را در زمینه های خاص پژوهشی جستجو می کند. هدف تحلیل اجتماعی کشف و تبیین واقعیت های 

عینی نیست.

مثال این مساله که جامعه واقعا از چه گروه هایی تشکیل شده است، بلکه این است که آدمیان چگونه این واقعیت ها را خلق می کنند، طوری که عینی 
و طبیعی جلوه می کنند.

بر این اساس می توان موضوعاتی از قبیل ظهور و صورت بندی ساختارهای گفتمانی جدید، نقش جنبش های اجتماعی و عوامل سیاسی، هویت ها و 
ذهنیت ها و هژمونی ) ظهور، صورت بندی و حل انگاره های جمعی ( را با به کار گرفتن نظریه گفتمان تحلیل کرد.

با محور قراردادن ترکیب بندی های مفهومی نظریه گفتمان می توان سواالت زیر را مطرح کرد :



14

1( چگونگی سازمان اجتماعی معنا :

با محور قرار دادن دال های اصلی متفاوت در رابطه گفتمان، هویت و فضای اجتماعی می توان به شیوه زیر پیش رفت. نقطه مرکزی که گفتمان حول 
آن سازمان می یابد ) مثال دموکراسی لیبرال (، دال های اصلی که هویت حول آن سازمان می یابد ) مثال مرد ( و اسطوره ها که فضای اجتماعی را سازمان 
می دهند ) مثال غرب (. همه این مفاهیم را می توان برای پاسخگویی به سوال اصلی "چگونگی سازمان اجتماعی معنا" بکار گرفت. در این رابطه می توان با 
این پرسش آغاز کرد که : چگونه گفتمان ها، هویت و فضای اجتماعی به گونه ای گفتمانی سازمان یافته اند؟ گفتمان ها با ترکیب بندی و تنظیم عناصر، چه 
معناهایی برمی سازند و چه معناهایی را طرد می کنند؟ بهترین شیوه پاسخ به این سواالت شناخت "نقاط محوری" گفتمان ها است؛ اینکه در یک گفتمان 

خاص کدام دسته از نشانه ها منزلت محوری دارند و سایر نشانه های درون آن گفتمان چگونه در نسبت با آن نشانه های محوری تعریف می شوند.

2( چگونگی پیوند و ترکیب های معانی در زنجیرهای هم ارزی :

در ادامه می توان به چگونگی پیوند هویت ها جمعی و فردی و نقشه های فضای اجتماعی پرداخت و بدین ترتیب سوال اصلی دیگری بعنوان "چگونگی 
پیوند و ترکیب های معانی در زنجیرهای هم ارزی. یک مفصل بندی خاص بر چه گفتمان یا گفتمان هایی تکیه می کند و چه گفتمان هایی را بازتولید می کند؟ 
مثال پیوند غرب و تمدن و نهادهای دموکراسی لیبرال. سایر گفتمان ها این نقاط محوری را چگونه تعریف می کنند. فقط از طریق تحلیل شیوه های مختلف 

معنا بخشی به این نقاط محوری است که پی می بریم کشمکش بر سر معنا چگونه است.

3( چگونگی بازنمایی دیگری ها :

در مرحله بعد می توان به چگونگی بازنمایی دیگری ها در کلیت های به نام گفتمان ها، هویت ها یا فضای اجتماعی پرداخت. چگونه یک گفتمان معین 
دیگران را طرد می کند و پیامدهای اجتماعی این طرد چیست؟ ) به مثابه روش و نظریه (.
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4( خطوط تضاد، دال های شناور، آنتاگونیسم و هژمونی :

پس از این می توان به خطوط تضاد، دال های شناور، آنتاگونیسم و هژمونی پرداخت. در این رابطه پرسش این است که چه گفتمان هایی براساس چه 
تضادهایی در فضای اجتماعی با هم در تنازع اند. شناسایی خطوط آنتاگونیستی و پیامدهای هژمونیک دال شناور. آیا این مفصل بندی، گفتمان موجود را 

تغییر خواهد داد و به چالش خواهد کشید؟
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سلطانی، سیدعلی اصغر ) 1384 ( قدرت، گفتمان و زبان : سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسالمی ایران، تهران: نشر نی.

صدیقی، نادر ) 1381 ( چپ نو و پسامارکسیسم، فصلنامه گفتمان، ش5، صص:179-200.

فی، برایان ) 1381 ( فلسفه نوین علوم اجتماعی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.

کرایب، یان ) 1384 ( فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی پرست، تهران، نشر آگه.

الکالو، ارنستو ) 1377 ( گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری فصلنامه گفتمان، ش صفر، صص: 533-39.

الکالو، ارنستو ) 1379 ( واسازی، عملگرایی، هژمونی ) بخش نخست ( ترجمه مرادعلی صدوقی، مجموعه مقاالت گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران: 
انتشارات فرهنگ گفتمان، صص: 241-252.

مک دانل، دایان ) 1385 ( مقدمه ای بر نظریه های گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: انتشارت فرهنگ گفتمان.
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میلز، سارا ) 1382 ( گفتمان، ترجمه فتاح محمدی، زنجان: نشر هزاره سوم.

نش،کیت ) 1380 (جامعه شناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران، نشر کویر

نوریس، کریستوفر ) 1377 ( گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه گفتمان، ش صفر، صص: 38-17.

هوراث، دیوید ) 1377 ( "نظریه گفتمان" ترجمه سیدعلی اصغر سلطانی، فصلنامه علوم سیاسی، ش 2، صص: 156-182.

هوراث، دیوید ) 1379 ( "نظریه گفتمان"، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، مجموعه مقاالت "گفتمان و تحلیل گفتمانی"، تهران: انتشارات فرهنگ 
گفتمان، صص: 133-160.

هال، استوارت ) 1374 ("مرام و نظریه ارتباطات"، ترجمه محمود صدری، در "بازنگری در ارتباطات : مسائل مربوط به نگاره ها"، تهران: انتشارات مرکز 
مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

ون دایک ، تئون. ای ) 1377 ( " اقتدار، گفتمان، و دسترسی"، ترجمه مجید خسروی نیک، فصلنامه گفتمان، ش 2 ، صص: 1020- 73.
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* "این مطلب برای درس روش تحقیق استاد محترم جناب آقای دکتر علی دالور تهیه و ارایه شده است. ارایه کننده این مطلب آقای فواد حبیبی است"
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