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چکیده
هــدف اصلــی ایــن مقالــه پیشــنهاد یــک تکنیــک بــرای اجــرای تجربــی تحلیــل گفتمــان اســت. در ایــن 
ــا  ــیاری ب ــت بس ــود قراب ــفی خ ــری و فلس ــه های نظ ــطۀ ریش ــان به واس ــد، گفتم ــتدالل می کن ــتا اس راس
مفهــوم پراکســیس دارد. بــر اســاس ایــن پیشــینۀ فکــری، گفتمــان را می تــوان واجــد وجــوه مــادی و عملی 
دانســت تــا جایــی کــه می تــوان گفتمــان و پراکســیس را در کنــار هــم تحلیــل کــرد. اهمیــت ایــن برداشــت 
در ایــن اســت کــه هــم گفتمــان را از برداشــت های ذهنــی رهــا می کنــد و هــم پراکســیس را بــه مفهومــی 
ــه  ــر ب ــری دارد و کمت ــار انضمامی ت ــار اعتب ــر معی ــک موردنظ ــد. تکنی ــدل می کن ــی ب ــۀ تجرب قابل مطالع
ــانه های  ــتخراج نش ــوۀ اس ــال، نح ــک مث ــرور ی ــا م ــه پژوهــش ب ــته اســت. نتیج ــق وابس ــت محق ذهنی
معنــادار کــه در کنــار هــم منظومــۀ منســجمی پدیــد می آورنــد را نشــان می دهــد. در ایــن رویکــرد گفتمــان 
به مثابــه بــازی زبانــی مطالعــه می شــود کــه در آن ذهــن و عیــن مقوالتــی در هــم تنیــده ارزیابــی می شــوند. 
ــا نظریــات تلفیق گرایانــه معاصــر در جامعه شناســی نشــان می دهــد. ایــن تکنیــک ســازگاری بیشــتری ب
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مقدمه
فهــم گفتمانــِی هســتی اجتماعــی، بــه جریانــی نیرومنــد بــدل شــده و مرزهــای علــم اجتمــاع را 
درنوردیــده اســت. ایــن مفهــوم از فــرط فربهــی بــه بازاندیشــی مفاهیــم علــم انســان منجــر شــده 
و تعریــف و داللــت آن هــا را دســتخوش تغییــر کــرده اســت.١ منظومــه  فکــری گفتمــان حاصــل 
سرچشــمه های فکــری و فلســفی بــارآوری اســت کــه مــرز میــان جهــان قدیــم و جدیــد را ترســیم 

کــرده  و ســامان فکــری معاصــر را از متقدمــان هــر حــوزه متمایــز کــرده اســت.
ــوان  ــا عن ــه از آن ب ــفی اســت ک ــر فلس ــی در فک ــون تحول ــای آن مره ــان و داللت ه گفتم
«چرخــش زبانــی»٢ یــاد می شــود و ریشــه های آن از فلســفۀ ویتگنشــتاین تــا اندیشــه های مارکس٣ 
قابــل پیگیــری اســت. در پــی ایــن چرخــش، اولویــت و اهمیــت زبــان به قــدری بــاال گرفــت کــه 
بــه قالــب ذهــن و فهــم انســانی بــدل شــد تــا جایــی کــه مــرز جهــان، بــا مرزهــای زبــان منطبــق 
ــه اهمیــت  ــد ویکــو۶ و هــردر٧ ب ــی مانن شــد۴. به جــز افالطــون و ارســطو۵، درگذشــته متفکران
ــفۀ معاصــر  ــالخ،١٣٩٠: ۵٠). از فالس ــد (کنوب ــرده بودن ــاره ک ــانی اش ــت انس ــان در معرف زب
نیــز کســانی چــون مــور، راســل و فرگــه در فلســفه تحلیلــی بــه صــدق، معنــا، نســبت و داللــت 
ــای  ــی مســائل فلســفی را کژتابی ه ــن تلق ــداد همی ــز در امت ــتاین اول نی ــد.٨ ویتگنش پرداخته ان
زبــان می دانســت و در کتــاب رســاله  در پــی ابتنــای زبانــی معیاریــن بــود تــا مســائل فلســفی را 
نــه حــل کــه منحــل کنــد زیــرا می پنداشــت «فلســفه نقــد زبــان اســت» (ویتگنشــتاین، ١٣٨۶: 
پــارۀ٠٠٣١). او در دوره دوم حیــات فکــری خــود نیــز دل مشــغول زبــان و نقــد آن بــود امــا در 
دوره اخیــر معنــا بــرای ویتگنشــتاین نــه انعــکاس جهــان در آیینــۀ زبــان، بلکــه موکــول بــه کاربــرد 

واژگان در زمینــۀ کاربســت آن هاســت (ویتگنشــتاین،١٣٨١: پــارۀ ۴٣).
١. گفتمان جای مفاهیمی چون نظریه، ساختار، پارادایم و ایدئولوژی را گرفته و داللت های آن ها را یکجا در خود جمع کرده است. 

حتی اگر قائل به این نباشیم معنای این واژگان در پرتو مفهوم گفتمان دستخوش تغییر شده است.
2. Linguistic Turn

٣. از منظر این مکتوب مفهوم پراکسیس مارکس قرابت بسیاری با بازی زبانی ویتگنشتاین دارد. پراکسیس نخستین تالش برای 
گاهی هرگز نمی تواند چیزی جز هستی آگاه باشد و  رفع دوگانۀ ذهن و عین بوده است که مارکس به صراحت طرح کرده است «آ
هستی انسان ها فرایند زیست واقعی آنان است...اینجا موضوع صعود از زمین به آسمان است...این آگاهی نیست که زندگی انسان ها 

را تعیین می کند، بلکه زندگی است که آگاهی را تعیین می کند» (مارکس،١٣٨٠؛٢٩۴‑٢٩۵).

۴. رورتی در کتاب چرخش زبانی (Rorty,١٩۶٧) منظومه ای از تعابیر مختلف از زبان در فلسفه را گرد آورده است.

۵. افالطون در رساله کراتیلوس (١٣٩٨) رابطۀ واژه ها و چیزها را ذاتی و ارسطو در دفتر دوم ارغنون (١٣٩٨) رابطۀ آن ها را قراردادی می دانند.
6. Giovan Battista Vico
7. Johann Gottfried Von Herder

٨. در دسته بندی  کتاب های صنعت تشریح، توجه به زبان در فلسفۀ تحلیلی محدود می شود. با این وجود زبان برای هایدگر به 
عنوان نمایندۀ برجستۀ فلسفۀ قاره ای از اهمیت مرکزی برخوردار است و از این جهت زبان نه عامل تمایز که نقطۀ تالقی این دو 

جریان فکری محسوب می شود.
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ــدل شــد و کاوش در  ــه محــل جوشــش مســائل فلســفی ب ــان ب ــرای ویتگنشــتاین دوم زب ب
چیســتی زبــان و منشــأ معنــا، زندگــی روزمــره را به مثابــه بنیــان معنــا بــه فلســفه وارد کــرد. از ایــن 
منظــر مناســبات اجتماعــی و عناصــر فرهنگ ازجملــه توافق، قــرارداد، «نهاد» و «نقــش» که بنیان 
هستی شــناختی نظریــۀ جامعه شــناختی هســتند، بــا مفاهیــم فلســفی هم نشــین شــدند و فلســفه و 
جامعه شناســی دوبــاره درهــم آمیختنــد. ایــن تحــول اثــر چشــم گیری بــر جامعه شناســی معاصــر 
برجــا نهــاد و بــه بازاندیشــی مفاهیــم کهــن در ایــن جریــان فکــری منجــر شــد. در مقابــل فلســفه 
نیــز از بصیرت هــای جامعه شــناختی بهــره ُبــرد تــا جایــی کــه مفهــوم مرکــزی فلســفه متقــدم یعنــی 

ســوژه، زیــر و رو شــد و ســوژه ای دیگرســان پدیــد آمــد١ کــه برســاختۀ مناســبات محــاط بــود.
ــی یافــت  ــان» تجل ــوم «گفتم ــان و زندگــی‑ مارکــس و ویتگنشــتاین‑ در مفه ــی زب تالق
و بــه مفهومــی نیرومنــد بــرای فهــم هســتی اجتماعــی بــدل گردیــد و جــای ابزارهــای تحلیلــی 
کهــن نشســت. نظریــۀ  جامعه شناســی متأخــر تأثیــر زیــادی از گفتمــان پذیرفــت و ایــن تلقــی از 

جامعــه، الهام بخــش نظریــات متفکــران معاصــر گردیــد.
تلقــی گفتمانــی از جامعــه، نیازمنــد روشــی اســت کــه روابــط گفتمانی را بــه دام تحلیــل بیاورد 
و تــاب بررســی تجربــی را داشــته باشــد. گفتمــان مفهومــی به شــدت انتزاعــی اســت کــه مطالعــۀ 
تجربــی آن نیازمنــد فنــون٢ ســازگار بــا بنیان هــای نظــری اســت کــه شــرط اعتبــار تحقیــق را تأمیــن 
ــدرت  ــال ق ــام ـ و درعین ح ــه ناشــی از ابه ــان ک ــف از گفتم ــای مختل ــد. به واســطۀ قرائت ه کن
تحلیلــی ـ ایــن مفهــوم اســت، روش هــای متعــددی بــرای اجــرای تجربــی تحلیــل گفتمــان پدیــد 
ــز و  ــا پرهی ــان را ب ــدارد و محقق ــارۀ آن هــا وجــود ن ــی نســبی درب ــده اســت کــه اجماعــی حت آم
خواننــدگان را بــا تردیــد مواجــه کــرده اســت. تحلیــل گفتمــان بــه لحــاظ نظــری مفهومــی نیرومنــد 
امــا در اجــرای تجربــی دشــوار و موکــول بــه ذهنیــت محقــق اســت و همیــن مســئله باعــث شــده 

گفتمــان به مثابــه روش، نســبت بــه تلقــی نظــری عقــب  افتــاده بــه نظــر بیایــد.
ــوان روش هــای کیفــی دســته بندی می شــود و همــۀ ابهامــات در  تحلیــل گفتمــان ذیــل عن
ــا معرفــی  ــار و فن هــای  کاربســت ایــن روش هــا را بــه دوش می کشــد. مکتــوب حاضــر ب اعتب
ــرای اجــرای  ــی ب ــون انضمام ــه ای از فن ــوع، مجموع ــی متب ــح تلق ــان و تصری ریشــه  های گفتم
ــت  ــه واقعی ــرای رجــوع ب ــی ب ــدات عمل ــه تمهی ــد ک ــش می نه ــان را پی ــل گفتم ــی تحلی تجرب
گفتمانــی را در خــود دارد. هــدف ایــن مقالــه ارائــۀ ایــن روش بــه عامــالن علــم اجتماعــی اســت 

ــا احتمــاًال نقــاط قــوت آن آشــکار شــود. ــا ضعف هــا ی ت

١. اثرپذیری فلسفه از جامعه شناسی برای برخی غریب می نماید؛ اما ویتگنشتاین مشخصاً از مفاهیم جامعه شناختی مانند «نقش» 
و «نهاد» برای توضیح بازی زبانی بهره می گیرد.

2. Techniques
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مبانی نظری و روش شناختی
ــزی  ــای مرک ــه اســت. ادع ــن مقال ــی ای ــکای روش شناس ــم مت ــری و ه ــان نظ ــم بنی ــان ه گفتم
ــی»١ ویتگنشــتاین دوم  ــازی زبان ــوم «ب ــان از مفه ــه گفتم ــه نظری ــن اســت ک ــوب حاضــر ای مکت
سرچشــمه می گیــرد و بــا مفهــوم پراکســیس٢ مارکــس قرابــت بســیار دارد. ویتگنشــتاین در 
کتــاب پژوهش هــای فلســفی از نســبت زبــان و معنــا می پرســد٣ «چگونــه پیونــد میــان نــام و چیــز 
نامیــده شــده برقــرار می شــود؟» (ویتگنشــتاین، ١٣٨٠؛ پــاره ٢۴۴) و بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال 
ــح نیســت بلکــه تربیــت اســت»  ــان، توضی ــد «آمــوزش زب ــان آغــاز می کن ــد آمــوزش زب از فرآین
(ویتگنشــتاین، ١٣٨٠؛ پــاره ۵). وی در پژوهش هــا بــر ایــن بــاور اســت کــه زبان بخشــی از فرایند 
جامعه پذیــری و تربیــت اســت از آن ســان کــه در مــورد کــودکان اتفــاق می افتــد. مــا نمی توانیــم 
بــا توضیــح و تشــریح یــا اشــاره بــه داللــت واژگان یــک زبــان را بیاموزیــم بلکــه در جریــان زندگــی 
درون مناســباتی مشــخص معنــای واژه را فرامی گیریــم. «ســخن گفتــن بــه زبانــی، بخشــی از یــک 

فعالیــت، یــا بخشــی از یــک صــورت زندگــی۴ اســت» (ویتگنشــتاین، ١٣٨٠؛ پــاره ٢٣).
 یادگیــری زبــان یک شــکل از «فعالیــت» اســت کــه در یــک زمینــۀ انضمامی از زندگــی صورت 
می پذیــرد. شــکل زندگــی کــه زمینــۀ جوشــش معناســت مفهــوم مرکــزی بــرای ویتگنشــتاین دوم 
محســوب می شــود کــه متناظــر بــا مفاهیــم جامعه شــناختی از جامعــه اســت. ویتگنشــتاین زبــان و 
زندگــی را درهــم می آمیــزد و تــا جایــی پیــش مــی رود کــه حکــم می کنــد «زبانــی را تصــور کــردن 
بــه معنــای تصــور کــردن صورتــی از زندگــی اســت» (ویتگنشــتاین، ١٣٨٠؛ پــاره ١٩). بــا ایــن 
حکــم ویتگنشــتاین مفهــوم «عمــل» [زندگــی] را بــا زبــان [معنــا] پیونــد می زنــد و ایــن گــره گاه 

مهــم اندیشــۀ اوســت کــه پیامدهــای مهیبــی بــرای جامعه شناســی معاصــر بــه بــار مــی آورد.
در ایـن تلقـی معنـا در جریـان زندگـی روزمـره و در ارجـاع بـه مناسـبات انضمامـی زندگی شـکل 
می گیـرد و چیـزی خودبسـنده یـا منـدرج در ذات واژگان نیسـت بلکـه یک واژه بسـته به اینکـه در چه 
زمینه ای بکار گرفته شـود، معنای متفاوتی افاده می کند. بر این اسـاس معنای یک واژه در کاربسـت 
آن پدید می آید و شـکل زندگی یا مناسـبات اجتماعی در افادۀ معنای واژه نقشـی مرکزی دارند. او با 

ایـن حکـم تحـول عمیقـی را آغاز کرد که به مسـئلۀ غامض نسـبت زبـان و زندگی منجر شـد۵.
1. Language Game
2. Praxis

٣. نسبت ویتگنشتاین اول و دوم موضوع بحث های بی پایانی بوده؛ برخی به گسست و گروهی به امتداد این دو معتقدند. برای 
منظور این مکتوب پاسخ این سؤال اهمیتی ندارد. ویتگنشتاین دوم و کتاب «پژوهش های فلسفی» مرجع این نوشته است.

4. Life Form

۵. مطالعۀ نسبت زبان و معنا در سنت زبان شناسی نیز از کارهای سوسور سرچشمه می گیرد اما اصالت کار ویتگنشتاین همۀ 
بصیرت های آن رویکرد را در خود جمع کرده است. سوسور و ویتگنشتاین معاصر می زیستند اما ارجاعی به همدیگر در کار این 

دو دیده نمی شود.
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تحلیل گفتمان به مثابه تحلیل پراکسیس؛یک تکنیک اجرای تجربی  

ویتگنشــتاین پیونــد زبــان و زندگــی را بــا مفهــوم «بــازی زبانــی١» توضیــح می دهــد «کاربــرد 
واژه هــا... و همچنیــن کل زبــان، شــامل زبــان و اعمالــی را کــه در آن بافتــه شــده اســت «بــازی 
زبانــی» خواهــم نامیــد» (ویتگنشــتاین، ١٣٨٠؛ پــاره ٧). بــازی زبانــی، پیونــد زبــان/ زندگــی و 

عمــل/ معناســت. می تــوان هــر یــک از ایــن دوگانه هــا را بــه جــای هــم بــکار گرفــت.
وی در توضیــح بــازی از مفهــوم مهــم «قاعــده» اســتفاده می کنــد. قاعــده محصــول توافــق 
جمــع بــرای انجــام کاری اســت. «قاعــده و توافــق بــه یکدیگــر ربــط دارنــد، پســرعموی هم انــد» 
ــاره ٢٢۴). مفهــوم قاعــده اصــل بدیهــی٢ جامعه شناســی اســت کــه  (ویتگنشــتاین، ١٣٨٠؛ پ
بنیــان مفهــوم نهــاد محســوب می شــود. بــا ایــن وصــف ویتگنشــتاین در تعریــف بــازی زبانــی 
بــه مفهــوم «نهــاد» در جامعه شناســی نزدیــک می شــود و حتــی بــه صراحــت می گویــد «پیــروی 
از قواعد...همچــون رســم هســتند (عــادت، نهــاد٣)» (ویتگنشــتاین، ١٣٨٠؛ پــاره ١٩٩). بــر 
ــاد امــری جمعــی و حاصــل تعامــالت  ــذا نه ــن اســاس قاعــده محصــول توافــق اســت و ل ای

جمعــی اســت و پیــروی از یــک قاعــده به طــور خصوصــی ممکــن نیســت.
بــر همیــن قیــاس، معنــا نیــز پدیــده ای اســت کــه از توافقــات جمعــی حاصــل می آیــد و معنای 
خصوصــی ممکــن نیســت. معنــا مبتنــی بــر قواعــدی اســت کــه حاصــل توافق انــد و همــۀ ایــن 
مقــوالت در نهــاد جمــع می شــوند. می تــوان گفــت معنــا به واســطۀ نهــاد وجــود دارد. نهادهــای 
متفــاوت معانــی متفاوتــی را اقتضــا می کننــد. بــه همیــن دلیــل وی تصریــح می کنــد «معنــای یک 
واژه کاربــرد آن در زبــان اســت» (ویتگنشــتاین، ١٣٨٠؛ پــاره ۴٣). از ایــن منظــر «معنــا» مفهومــی 
مرکــزی اســت و هــم بــه فهــم ارجــاع دارد و هــم بــه تأثیــر آن در وضــع امــور واقــع. بــه ایــن ترتیــب 
از طرفــی یــک واژه تنهــا در نســبت بــا اعمالــی مشــخص در یک شــکل زندگــی پدیــد می آیــد و از 
ســوی دیگــر بخشــی از همــان اعمــال اســت کــه از طریــق زبــان انجــام می شــوند. زبــان و عمــل تــا 
جایــی بــه هــم انطبــاق می یابنــد کــه ویتگنشــتاین می گویــد «واژه هــا، اعمال انــد۴» (ویتگنشــتاین، 
ــرد۵. انجــام  ١٣٨٠؛ پــاره ۵۴۶). بــه ایــن ترتیــب زبــان و عمــل را می تــوان معــادل هــم بــکار ُب
عمــل از طریــق زبــان در ســنت فلســفۀ تحلیلــی بــا مفهــوم «کنــش  زبانــی۶» معرفی شــده و کســانی 

1. Language Game
2. Axiom
3. Uses, Institutions
4. Words are also Deeds.

«واژه ها کنش هایند»(ویتگنشتاین،  می کند  تکرار  ارزش  و  فرهنگ  در کتاب  دیگر  بار  یک  را  مهم  عبارت  این  ویتگنشتاین   .۵
١٣٨٣؛٩۵). او در همین کتاب پیش تر از فاوست (بند ١٢٣٧) گوته نقل می کند «در آغاز عمل بود» (ویتگنشتاین، ١٣٨٣: ۶٨). 
ظاهراً در مقابل آیۀ آغازین انجیل یوحنا که می گوید «در آغاز کلمه بود». زیگموند فروید (١٣۵٧) نیز کتاب توتم و تابو را با این 

عبارت به پایان می برد «در آغاز عمل بود».
6. Speech act
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مقاله علمى _ پژوهشى

ماننــد آســتین و ســرل١ در بســط آن تــالش زیــادی کردنــد٢.
توصیــف ویتگنشــتاین از بــازی زبانــی تشــریح ایــن حکــم مارکــس اســت کــه «ایــن آگاهــی 
ــه عکــس ایــن هســتی  انســان ها نیســت کــه هســتی اجتماعــی آن هــا را تعییــن می کنــد بلکــه ب
ــس،١٣٨٠: ٢٩۵). مارکــس  ــد» (مارک ــن می کن ــان را تعیی ــه آگاهی ش ــی آن هاســت ک اجتماع
مفهــوم پراکســیس را بــرای توضیــح درهم تنیدگــی زندگــی و آگاهــیـ  ازجملــه زبــان کــه مارکــس 
ــی  ــد. پراکســیس عمل ــد (مارکــس،١٣٨٠: ٣٠۶)‑ معرفــی می کن ــی می دان آن را آگاهــی عمل
ــز شــکل  ــدن) را نی ــر طبیعــت، خــود (ذهــن و ب ــق آن ضمــن تغیی اســت کــه انســان ها از طری
می دهنــد. مارکــس بــه ایــن ترتیــب مهم تریــن گام بــرای پــر کــردن شــکاف عمیــق نظــر و عمــل 
ــه  ــروژه  فالســفه متأخــر ازجمل ــن پ ــه بزرگ تری ــه ب در فلســفه کالســیک را برداشــت؛ کاری ک

هایدگــر و ویتگنشــتاین و در ادامــه بــه پــروژۀ فکــری جامعه شناســان معاصــر بــدل شــد.
مارکـس در تزهـای فویربـاخ هسـتی اجتماعـی را محصـول پراکسـیس معرفـی کرد. پراکسـیس 
یـا معـادل فارسـی آن عمـل، بـه کـردار روزانـۀ انسـان بـرای تولیـد زندگـی در وجه طبیعـی و اجتماعی 
داللـت دارد (مارکـس،١٣٨٠: ٣٠۵). «نخسـتین کنـش تاریخـی کـه تولید خود زندگی مادی اسـت» 
(مارکس،١٣٨٠:  ٣٠٣) را می توان همان پراکسـیس دانسـت که سـایر مناسـبات اجتماعی زندگی را 
پدیـد مـی آورد حتی فراتر از این «خود هسـتی ام، فعالیتی اجتماعی اسـت» (مارکـس، ١٣٨٢: ١٧٢).
نســبت میــان مفهــوم بــازی زبانی ویتگنشــتاین و پراکســیس مارکــس مورد توجه نویســندگان٣ 
بســیاری قــرار گرفتــه کــه گیدنــز یکــی از آن هاســت. «مــن بــه اهمیــت حیاتــی چرخــش زبانــی برای 
نظریــه اجتماعــی اذعــان می کنــم؛ اهمیــت آن به واســطه ایجــاد تالقــی میــان گفتــن و انجــام دادن 

.(Giddens,1984: xxii) «اســت کــه در مفهــوم عمیــق و بدیع پراکســیس تجلــی یافتــه اســت
ــا  ــا جایــی کــه متناظــر ب ــه ت ــرار گرفت مفهــوم عمــل در مرکــز اندیشــۀ متفکــران معاصــر ق
ــوم عمــل در فلســفه  ــت مفه ــرد. اهمی ــاد ک ــی» ی ــوان از «چرخــش عمل ــی می ت چرخــش زبان
ویتگنشــتاین آنجاســت کــه رشــتۀ پیونــد جامعه شناســی بــا فلســفه را برقــرار می کنــد. می تــوان 
ادعــا کــرد مفهــوم عمــل کــه اکنــون به مرکز فلســفه بــدل شــده اســت۴، از رویکرد جامعه شناســی 

تولــد یافتــه و متقدمــان ایــن رشــته آن را پــرورده یــا از نــو کشــف کرده انــد.
1. Austin & Searle

٢. هابرماس در تبیین نظریۀ کنش ارتباطی تماماً به این مفهوم متکی است چنانچه در ادامه خواهیم گفت فوکو نیز گفتمان را بر 
مبنای کنش زبانی توضیح می دهد.

(Kitching & Pleasants, 2003 برای نمونه ن .ک؛ روبنشتاین،١٣٨۶ و) .٣.قرابت مارکس و ویتگنشتاین دستمایۀ تحلیل های بسیار بوده است

۴. این ادعا که عمل به مرکز فکر فلسفی معاصر بدل شده، به جز ویتگنشتاین متأخر که در اینجا معرفی شد، در فلسفۀ هایدگر 
به مثابه نماینده فلسفۀ قاره ای نیز قابل استخراج است. تفصیل این ادعا در وسع این مقاله نیست اما کافی است مفهوم دازاین 
(Dasein) هایدگر را گواه گرفت که گسست از فلسفۀ سوژه دکارتی است و تحول عمیقی در فهم ما از انسان را پدید آورده است.
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پیونــد زبــان و عمــل پیامدهــای بســیاری بــرای فکــر جامعه شناســی پدیــد آورد کــه یکــی از 
آن هــا جانشــینی مفهــوم «عمــل» بــا «کنــش» و عامــل با کنشــگر١ اســت. کنش در جامعه شناســی 
گاه دکارتــی بــود و عمــل بــر فلســفۀ «بــازی زبانــی»  کالســیک مبتنــی بــر ســوژۀ خودمختــار و آ
متکــی اســت کــه تحولــی اساســی در مطالعــۀ انســان جامعه شــناختی محســوب می شــود. یکــی 

از میوه هــای ایــن تحــول فلســفی، مفهــوم گفتمــان اســت کــه از ســوی فوکــو معرفــی شــد.

فوکو و مفهوم گفتمان
فوکــو در کتــاب «دیرینه شناســی دانــش» مناســبات برســازندۀ گفتمــان را توضیــح داده و عناصــر 
آن را معرفــی می کنــد. «بــه نظــرم بجــای تصریــح معنــای گفتمــان بــه ابهــام آن افــزوده ام. آن را گاه 
بــه معنــای قلمــرو عمومــی همــۀ گزاره هــا بــه کار بــرده ام، گاهــی بــه معنــای گروهــی قابــل تمایــز 
از گزاره هــا اســتفاده کــرده ام و گاهــی بــه معنــای اعمــال نظم یافتــه ای کــه تعــدادی از گزاره هــا 
را ِگــرد هــم می آورنــد بــه کار گرفتــه ام» (Faucault, 2002: 90). توصیفــات فوکــو از گفتمــان 
سرراســت و صریــح نیســت و بــا مفاهیــم و عناصــری کــه معرفــی می کنــد می تــوان تصویــری 
از ایــن ســازه ترســیم کــرد. بــا این همــه فوکــو معتقــد اســت، «گــزاره٢» واحــد بنیانــی گفتمــان 

.(Faucault, 2002: 30-32 & 90) اســت
وی در تعریــف گــزاره می گویــد «گــزاره یــک واحــد نیســت و یــک ســاختار مشــخص نــدارد. 
مــا بایــد نقــش و کارکــرد آن را بررســی کنیــم کــه در اعمــال واقعــی، در شــرایط و قواعــدی کــه آن را 
هدایــت می کننــد و در زمینــه ای کــه عمــل می کنــد حضــور دارد» (Faucault, 2002: 98). زمینــۀ 
داللــت گــزاره و کارکــرد آن و همچنیــن عملــی کــه متناظــر بــا آن اســت، ســاختار و معنــای گــزاره 
ــانه ها  ــد. نش ــا می بخش ــانه ها معن ــه نش ــه ب ــزاره اســت ک ــن اوصــاف گ ــد. همی ــن می کن را تعیی
به خودی خــود تهــی از داللــت هســتند. «یــک گــزاره چیــزی اســت کــه یــک گــروه از نشــانه ها را 
قــادر می کنــد کــه بــه وجــود بیاینــد و ایــن قواعــد و اشــکال را بــه هســتی درآورنــد. یــک مجموعــه 
ــه ای اســت  ــر رابط ــز دیگ ــازند. آن چی ــزاره را می س ــک گ ــر ی ــز دیگ ــالوه یک چی ــانه ها بع از نش
 Faucault,) «ــی نیســت. ایــن رابطــه از نــوع دال و مدلول نیــز نیســت خــاص خــود، ایــن رابطــه علّ
ــا گــزاره رهــا شــویم،  ــن فضــل تقــدم نشــانه ی ــم از وسوســۀ تعیی 100-99 :2002). اگــر بتوانی
می توانیــم معنــا و نشــانه را پدیــده ای هم زمــان بــا کارکــرد و زمینــۀ کاربســت گــزاره بدانیــم. گــزاره 
به مثابــه واحــدی زبانــی همــواره بــا عمــل درهم تنیــده اســت بــه همیــن دلیــل فوکــو گفتمــان را 
مجموعــه  اعمــال زبانــی معرفــی می کنــد. «گفتمــان در یــک معنــای کلــی بــه گروهــی از اعمــال 
1. Practice /Action- Agent/ Actor
2. Statement
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زبانــی١ راجــع اســت» (Faucault, 2002: 120). ایــن روابــط گفتمانــی هســتند کــه موضوعاتــی 
را کــه فــرد دربــاره آن هــا صحبــت می کنــد، تعییــن می کننــد. «رابطــه گفتمانــی از ســویی رابطــه 

.(Faucault, 2002: 51) «زبانــی نیســت بلکــه مبتنــی بــر خــود گفتمــان به مثابــه عمــل٢ اســت
ــران  ــد آورد و متفک ــر جامعه شــناختی پدی ــزرگ در فک ــی ب ــان تحول ــو از گفتم ــر فوک تعبی
معاصــر ازجملــه الکالئــو و موفــه٣ آن را به مثابــه ابــزاری تحلیلــی بــه خدمــت گرفتنــد. ایــن دو 

ــه پیــش راندنــد و از فوکــو نیــز جلــو افتادنــد. متفکــر داللت هــای مفهــوم گفتمــان را ب

روایت الکالئو و موفه از گفتمان
گفتمــان به مثابــه منظومــه ای از نشــانه ها و اعمــال درهم تنیــده، ادعــای مرکــزی الکالئــو و موفــه 
اســت. معنــا بــرای ایــن دو بــر اســاس رابطــه نشــانه ها و نهادهایــی کــه آن هــا را احاطــه کرده شــکل 
می گیــرد «تجمــع عناصــر حــول یــک محــور و بــر مبنــای مناســبات نهــادی مفصل بنــدی۴ نامیــده 
می شــود» (Laclau & Mouffe, 2001: 105). بــرای الکالئــو و موفــه مفصل بنــدی در اَعمــال 
زندگــی روزمــره میــان نشــانه ها برقــرار می شــود و نهادهــا خــود برآمــده از همیــن فراینــد و ضامــن 
داللت هــای آن هســتند از همیــن رو آن هــا معتقدنــد «کلیتــی کــه از عمــل مفصل  بنــدی حاصــل 

.(Laclau & Mouffe, 2001: 105)«می آیــد گفتمــان نامیــده می شــود
جایگاه هـای متفاوتـی را کـه درون یـک گفتمـان مفصل بنـدی شـده اند، گشـتاور۵ می دانیـم و در 
مقابـل عنصـر۶ را تفاوت هایـی می دانیـم که هنوز به لحاظ گفتمانی مفصل بندی نشـده اند و لذا هنوز 
معنـا ندارنـد (Laclau & Mouffe, 2001: 105). الکالئـو و موفـه، امکاناتـی کـه یـک نشـانه بـرای 
جـذب درون یـک گفتمـان را دارد، میـدان گفتمان مندی٧ می نامند. «میدان گفتمان مندی شـکل رابطه 
با گفتمان های عینی اسـت. با نفی دال متعالی در این تلقی، میدان گفتمان مندی به دال های پراکنده 
و دال مرکزی، وحدت و انسـجامی موقتی اعطا می کند...معنا همواره بر اسـاس تثبیت موقتی دال و 

.(Laclau & Mouffe, 2001: 111-12) «مدلـول در میـدان جاذبه گفتمانـی شـکل می گیـرد

١. Verbal Performances. این عبارت یادآور مفهوم «کنش کالمی» است که از سوی John Austin & John Searl معرفی 
شده است. کنش کالمی به معنای انجام کاری یا تغییر وضعیت در جهان خارج از طریق بیان یک واژه یا کالم است. شرح مفصل 

آن در کتاب آستین با عنوان «چگونه با کلمات کاری انجام می دهیم؟» (١٩۶٢) آمده است.
2. Practice
3. Laclau & Mouffe
4. Articulation

Moment .۵: به وقته، لحظه، لنگر، گشتاور و ممان نیز قابل ترجمه است. از آنجا که جایابی نشانه ها در یک مفصل بندی بر 
اساس نیروی جاذبه یک گفتمان شکل می گیرد، معادل گشتاور که زمینه ای در علم فیزیک دارد برای این مفهوم انتخاب شده است.
6. Element
7. Field Of Discursivity
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در وجــه ســلبی گفتمــان بــر اســاس طــرد معناهــای محتملــی کــه تجمیــع نشــانه ها بــه روش های 
مختلــف افــاده می کننــد، شــکل می گیرد. گفتمــان از این منظر تقلیل امکان معناهای متعددی اســت 
کــه یــک نشــانه بــه خــود می گیــرد. بــه عبارتــی گفتمــان تقلیــل لغــزش هر نشــانه بــر اســاس روابطش 
بــا ســایر نشــانه ها و خلــق نظامــی یکپارچــه از معناســت. مجموعــه احتمــاالت شــکل گیری معانــی 
متفــاوت کــه از ســوی یــک گفتمــان طــرد می شــود، از ســوی الکالئــو و موفــه، میــدان گفتمان منــدی 
نامیــده می شــود. میــدان گفتمان منــدی، مخــزن ارزش افــزودۀ معانــی ای اســت کــه عمــل مفصل بندی 
تولیــد می کنــد؛ یعنــی معانــی متعــددی کــه یــک نشــانه در گفتمان های مختلــف افــاده می کند امــا در 

یــک گفتمــان خــاص، طــرد شــده و در ســایه قــرار گرفتــه  و از نظــر پنهــان می ماننــد١.
 بــر مبنــای نســبی و موقتــی بــودن پیونــد نشــانه ها در یــک گفتمــان، اســتعداد جــذب آن هــا 
ــا دیگــر عناصــر و قــوت آن هاســت.  ــر رابطــه ب ــواره تحــت تأثی ــی هم ــدان گفتمان در یــک می
همیشــه یــک عنصــر معتبــر وجــود دارد کــه ســایر عناصــر را بــه درون گفتمــان بــرای تثبیــت معنا 

جــذب می کنــد، الکالئــو و موفــه آن را نقطــه پیونــد٢ می نامنــد.
«یـک نقطـۀ پیونـد نشـانۀ خاصـی اسـت کـه سـایر نشـانه ها حـول آن انتظـام یافته انـد؛ سـایر 
نشـانه ها معنـای خـود را از نسبتشـان بـا نقطـۀ پیونـد [و بـا همدیگـر] باز می یابنـد. برای مثـال در 
گفتمـان پزشـکی، بـدن نقطۀ پیوندی اسـت که سـایر نشـانه ها حـول آن تجمع و ترتیـب یافته اند. 
سـایر نشـانه ها ازجمله، آسـیب، بافت و کالبد حول بدن تجمع یافته و معنادار می شوند. همچنان 
.(Jørgensen & Phillips, 2002: 26) «که نقطۀ پیوند در گفتمانِ سیاسـت، دموکراسـی اسـت
آن دســته از عناصــری کــه به ســوی تغییــر گشــوده اند، دال هــای شــناور٣ نامیــده می شــوند. 
ــه نفــع  ــرای جــذب و باردارکــردن آن هــا ب ایــن دال هــا مــورد مناقشــۀ گفتمان هــای مختلــف ب
خــود هســتند. نقــاط پیونــد نیــز همــان دال هــای شــناور هســتند بــا ایــن تفــاوت کــه درون یــک 
گفتمــان متبلــور شــده اند امــا دال هــای شــناور هنــوز موضــوع نــزاع گفتمان هــای مختلــف بــرای 
تثبیــت معنــا هســتند. بــدن در گفتمــان پزشــکی، نقطــۀ پیونــد اســت؛ امــا در رقابــت گفتمــان 

پزشــکی بــا یــک گفتمــان جایگزیــن، دال شــناور محســوب می شــود.
ــا را  ــر آن ه ــای متکث ــل دهــد و معن ــه گشــتاور تقلی یــک گفتمــان تــالش دارد عناصــر را ب
ــه تعبیــر الکالئــو و موفــه، گفتمــان حصــری۴ ایجــاد  ــه میــدان جــذب خــود کنــد. ب محــدود ب

١. واقع اینکه گفتمان، نظریه ای در باب فهم نیز هست و پیامدهای مهمی برای معرفت شناسی به همراه دارد که رشته های پیدا 
و پنهان آن از سوی هایدگر و ویتگنشتاین تا کوهن و فوکو شناسایی شده اند و فهم از جامعه و لذا جامعه شناسی را با تحوالت 

بنیان برافکن مواجه نموده اند.
2. Nodal Point
3. Floating Signifiers
4. Closure
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می کنــد کــه نوســانات معنایــی نشــانه را موقتــاً متوقــف می کنــد. بــا این همــه خــود حصــر نیــز 
امــری قطعــی نیســت؛ عبــور از عنصــر بــه گشــتاور هرگــز به طــور کامــل و دائــم انجــام نمی شــود. 
ــدی  ــدان گفتمان من ــا در می ــه از ســوی چندســویگی معن ــد ک ــب نمی یاب ــدر تصل ــان آن ق گفتم

.(Jørgensen & Phillips, 2002: 28) تغییــر و تحــول نپذیــرد
عمــل مفصل بنــدی کــه دائمــاً در حــال انجــام اســت، شــامل برســاخت نقــاط پیوندی اســت 
کــه معنــا را تثبیــت می کننــد؛ مشــخصۀ ایــن تثبیــت، گشــودگی امــر اجتماعــی بــروی تغییــرات 
گفتمانــی اســت. ایــن تغییــرات خــود حاصــل ســرریز هــر گفتمــان به واســطۀ بی کرانگــی میــدان 
گفتمان منــدی اســت. بــر ایــن اســاس هــر عمــل اجتماعــی‑در یکــی از ابعــاد و ویژگی هــای 
خــود‑ نوعــی مفصل بنــدی اســت و از ایــن جهــت مــدام نظام هــای تفــاوت ایجــاد می کنــد و 

از تثبیــت کامــل معنــا جلوگیــری می کنــد.
گفتمان هــا ضرورتــی را القــا می کننــد کــه بــرای وضــع موجــود الزامــی بــه نظــر می رســد؛ امــا 
بــرای امــر اجتماعــی، وجــود ضــرورت١ تنهــا تالشــی بــرای مهــار عدم قطعیت٢ اســت. ایــن موضع 
نشــان می د هــد رابطــۀ میــان ضــرورت و عــدم قطعیــت ارتبــاط میــان دو حــوزۀ مســتقل و جــدای 
از هــم نیســت زیــرا عــدم قطعیــت تنهــا درون ضــرورت معنــا می یابــد؛ یعنــی اگــر عــدم قطعیــت 
وجــود نداشــت و معنــای گفتمــان احتمالــی نبــود، ضــرورت موجودیتــی نمی داشــت. ضــرورت نیز 
به خودی خــود یــک اصــل پایــدار نیســت امــا تفاوت هــای یــک نظــام نســبی را بازســازی می کنــد. 
ضــرورت مدنظــر مــا متناســب بــا هویت هــای رابطــه ای اســت نــه ضــرورت طبیعــی کــه در علــوم 
دقیقه مدنظر است. ضرورت در این تلقی متــــناظر با نظـــام موقعـیت هـــای تـمایـزیافته در فضـای 
مـوزائیــــکی٣ اســت (Laclau & Mouffe, 2001: 114). امــا گفتمان هــای تصلــب یافتــه نیــز هرگز 
ــاره عناصــر و ابژه هــای یــک  ــد دوب ــا می توان ــت نمی رســند و محورهــای گشــتاور آن ه ــه قطعی ب
ــده می شــود. ســتیزۀ اجتماعــی۴ وقتــی روی می دهــد  مفصل بنــدی جدیــد باشــد کــه ســتیزه نامی
ــار  ــد. اگرچــه ســوژه از هویت هــای متعــدد ب ــع می کنن کــه هویت هــای متفــاوت همدیگــر را دف
می گیــرد امــا ایــن بــه معنــای نســبت ســتیزگرانۀ آن هــا بــا هــم نیســت؛ بنابرایــن یــک نفــر می توانــد 
کارگــر و هم زمــان اســکاتلندی باشــد؛ امــا اگــر هویــت ملــی فــرد او را وادار بــه جنــگ بــا فعــاالن 
کارگــری جهانــی بکنــد، هویــت صنفــی و ملــی فــرد بــه حالــت ســتیزگرانه درمی آینــد. به واســطۀ 
ســیالیت عناصــر، مــرز میــان گفتمان هــا چنــدان قطعــی و روشــن نیســت بلکــه می تــوان گفتمان هــا 
را بــر روی یــک طیــف نشــان داد کــه میــزان دوری و نزدیکــی بــه همدیگــر تعیین کننــدۀ معنــای 

1. Necessity
2. Contingency
3. Sutured
4. Social Antagonism
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موقتــی آن هاســت. یــک گفتمــان نمی توانــد خــود را به گونــه ای تثبیــت کــرده و هژمونیــک کنــد کــه 
تنهــا گفتمــان موجــود باشــد، بلکــه همــواره چنــد گفتمــان در نــزاع و رقابــت١ بــا همدیگــر قــرار 
دارنــد. بــر ایــن اســاس نشــانه ها معنــای خــود را تنهــا در نســبت بــا ســایر نشــانه ها در یــک منظومــۀ 
مفصل بنــدی شــده افــاده می کننــد. «بــر اســاس ایــن حکــم؛ ١. هــر ابــژه ای، برســاخته ای گفتمانــی 
اســت و هیــچ ابــژه ای بیــرون از مناســبات گفتمانــی امــکان وجــود نــدارد. ٢. هــر تفکیکــی میــان 
آنچــه جوانــب زبانــی و رفتــاری عمــل اجتماعــی٢ نامیــده می شــود، تمایــزی ناصــواب یــا تالشــی 
نافرجــام بــرای یافتــن محــل خــاص تمایــز در فراینــد تولیــد اجتماعــی معناســت، زیــرا خــود آن نیــز 
ذیــل کلیتــی گفتمانــی ســاختار یافتــه اســت» (Laclau & Mouffe, 2001: 107). مجادلــه تمایــز 
امــر گفتمانــی و غیرگفتمانــی کــه بســیاری را بــه خــود مشــغول کــرده‑ و کســانی ماننــد فــرکالف 
(١٩٩۵) آن را بــه بنیــان نظریــه خــود تبدیــل کرده انــد‑ از ســوی الکالئــو و موفــه به صراحــت رّد 
می شــود «بــرای مثــال فوکــو کــه تمایــزی  ـ  بــه نظــر ما متناقــض ـ  میــان امور گفتمانــی و غیرگفتمانی 
ایجــاد کــرده، تــالش می کنــد کلیــت رابطــه ای کــه انتظــام پراکندگی هــای شــکل بندی گفتمانــی را 
ایجــاد کــرده اســت، توضیــح دهــد، امــا درنهایــت ایــن کار را بــا مفهــوم اعمــال گفتمانــی٣ تشــریح 
می کنــد: پزشــکی بالینــی در گفتمــان پزشــکی ارتباطــی میــان تعــدادی از عناصــر برقــرار می کنــد؛ 
عناصــری کــه از جایــگاه پزشــک و بیمــار نشــأت می گیــرد. فوکــو جایگاه های نهــادی را به بیــرون از 
مناســبات گفتمانــی ارجــاع می دهــد در حالــی کــه همیــن  موقعیت هــا خــود برســاخته های گفتمانــی 

 .(Laclau & Mouffe, 2001: 107) »ــتند هس
«عمــل» در نظریــۀ الکالئــو و موفــه جایگاهــی محــوری دارد. بــرای ایشــان گفتمــان 
ــا مجموعــه ای از اعمــال اجتماعــی ســامان  ــی نیســت بلکــه همــواره ب ــاً زبان ــه ای صرف منظوم
ــان  ــوان می ــد کــه در آن نمی ت ــد. آن هــا هســتی اجتماعــی را منظومــه ای گفتمانــی می دانن می یاب
نشــانه و عمــل تمایــزی برقــرار کــرد. از ایــن منظــر «عمــل» منظومــه ای پدیــد مــی آورد کــه از 

ــل اســت.  ــل تحلی ــانه ها قاب ــذر نش رهگ
الکالئــو و موفــه بــرای رفــع شــائبۀ تقلیــل گفتمــان بــه ذهــن یــا زبــان (ایده آلیســم) تصریــح 
می کننــد «بــا رد ایــن ادعــا مــا بــا تأکیــد می گوییــم هــر ســاختار گفتمانــی دارای مؤلفــه ای مــادی 
اســت. دوگانه هــای کالســیک میــان ذهــن و عیــن و زبــان و عمــل از ســوی متفکرانــی معاصــر از 
میــان برداشــته شــده اســت. به طــور مشــخص کنــش کالمــی بــه خاصیــت عینــی و عملــی کالم 
اشــاره دارد. بــازی زبانــی ویتگنشــتاین نیــز کلیتــی را معرفــی می کنــد کــه در آن زبــان و کنــش در 

1. Agonism
2. Linguistic And Behavioral Aspects Of A Social Practice
3. Discursive Practice
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ــا ایــن وصــف مشــخصه های مــادی بخــش مهمــی از بازی هــای زبانــی  هــم تنیــده شــده اند. ب
ــا همنشــینی دو  ــۀ ویتگنشــتاین تنه ــی در نظری ــی و غیرزبان ویتگنشــتاین هســتند. عناصــر زبان
عامــل در کنــار هــم نیســتند بلکــه نظامــی ســاختارمند و درهم تنیــده از موقعیت هــا هســتند کــه 
یــک گفتمــان را تشــکیل می دهنــد... آنچــه ویتگنشــتاین بــازی زبانــی می نامــد چیــزی اســت کــه 

 .(Laclau & Mouffe, 2001: 108) «مــا گفتمــان می دانیــم
از ایــن منظــر گفتمــان نــه تقلیــل هســتی اجتماعــی بــه زبــان کــه مفهومــی بــرای فهــم زندگــی 
در کلیــت آن اســت. زندگــی نــه ســازه ای مبهــم کــه از منظــر پراکســیس مفهومــی دقیــق و نیرومند 
اســت و گفتمــان یکــی از خوانش هــای پراکســیس در پرتــو تحــوالت فکــر فلســفی اســت. بــا 
رعایــت برخــی مفروضــات کــه در ایــن مکتــوب معرفــی شــده می تــوان گفتمــان و پراکســیس را 

همچــون مفاهیمــی مشــابه بــه کار گرفــت؛ تحلیــل گفتمــان به مثابــه تحلیــل پراکســیس.
تکنیک اجرای تحلیل گفتمان

ــرای مفصل بنــدی نشــانه ها در  ــز گفتمان هــا و تــالش هــر کــدام ب ــوان مرزهــای تمای می ت
ــه «عناصــر»، خنثــی هســتند  ــر نشــان داد. نشــانه ها به مثاب ــه شــکل زی ــدان معنایی شــان را ب می
تــا اینکــه بــا جــذب حــول یــک نقطــۀ پیونــد بــه یــک گشــتاور تبدیــل می شــوند و معنــای آن هــا 
ــاً تثبیــت می شــود. یــک گفتمــان بــرای معنــای افاده شــدۀ نشــانه  ــار ســایر نشــانه ها موقت در کن
حصــری ایجــاد می کنــد تــا از همنشــینی بــا نشــانه های گفتمــان رقیــب جلوگیــری کنــد؛ فراینــدی 
ــکل  ــی یک ش ــه ازای زبان ــک ماب ــانه ها هری ــن نش ــود. ای ــف می ش ــتیزه تعری ــوان س ــا عن ــه ب ک
زندگــی هســتند و اساســاً درون آن مناســبات معنایشــان تثبیــت می شــود؛ بنابرایــن تحلیــل نشــانه 
تحلیــل عمــل هــم هســت. عمــل درون یک شــکل زندگــی را می تــوان پراکســیس عامــالن یــک 
گفتمــان معرفــی کــرد و آن هــا را به مثابــه عمــل گفتمانــی تحلیــل کــرد. عمــل گفتمانــی جــدای از 
معنــای زبانــی نیســت از ایــن جهــت توصیــف یــک گفتمــان و منظومــۀ نشــانه ای، تحلیــل عمــل 

گفتمانــی و یک شــکل زندگــی نیــز هســت.
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شکل ١. شمای تصویری نشانه های تثبیت شده و مرز گفتمان ها

در ایــن نمــودار کــه حاصــل پژوهــش نگارنــده در ایــران اســت، می تــوان تکنیــک تحلیــل 
گفتمــان مدنظــر ایــن مقالــه را مشــاهده کــرد. مســئله  ایــن پژوهــش کشــف صورت بندی هــای 
گفتمانــی نــزد بازاریــان و پزشــکان شــهر تهــران بــود کــه عامــالن بــر اســاس آن زندگــی خــود را 
ســامان می دادنــد. داده هــای ایــن پژوهــش از طریــق گفتگــو فراهــم آمــده و به منظــور توصیــف 
ــورد  ــن منظــور پراکســیس عامــالن م ــرای ای ــل شــده اســت. ب ــراد تحلی ــی اف ــه گفتمان منظوم

بررســی قــرار گرفــت کــه طــی آن هــم عمــل و هــم ذهــن در کنــار هــم بررســی می شــود.
ــای  ــت و صورت بندی ه ــش رف ــداوم پی ــۀ م ــا مقایس ــتی و ب ــورت انباش ــل به ص ــن تحلی ای
گفتمان هــا به تدریــج آشــکار شــد و از هــم متمایــز گردیــد. در ایــن تحلیــل، عناصــر١ شناســایی 
ــز  ــن تمای ــد. همچنی ــکار ش ــا آش ــد٣  آن ه ــه پیون ــده٢ و نقط ــر جذب ش ــپس عناص ــدند و س ش
گفتمان هــا و نشــانه های مــورد ســتیزش۴ نیــز آشــکار شــدند کــه هــر گفتمــان ســعی در جــذب 
آن هــا در مــدار معنایــی خــود دارد. در جریــان تحلیــل، مجموعه ای از نشــانه ها از مــدار دو گفتمان 

1. Elements
2. Moment
3. Nodal Point
4. Antagonism
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موجــود بیــرون ماندنــد امــا به تدریــج خــود بــه یــک منظومــه گفتمانــی بــدل شــدند کــه نشــانه ها 
را در ترتیــب متفاوتــی از دو گفتمــان معرفــی می کردنــد کــه گفتمــان مســتقلی را تشــکیل داد.

در مقایســه گفتمان هــا مشــخص شــد هــر گفتمــان را می تــوان بــه یک شــکل زندگــی تقلیــل 
داد. در ایــن پژوهــش فــرض اولیــه ایــن بــود کــه افــراد بــا مشــاغل مختلــف، منظومــه گفتمانــی 
متفاوتــی دارنــد؛ امــا در فراینــد تحلیــل مشــخص شــد شــغل به تنهایــی تعلــق گفتمانــی افــراد را 
توضیــح نمی دهــد. زیــرا در نــزد بازاریــان دو منظومــه گفتمانــی وجــود دارد کــه می تــوان آن را 
بــر اســاس بازاریــان ســنتی و بازاریــان جدیــد توضیــح داد. بازاریــان ســنتی بیشــتر بــه مناســک 
ــن داشــتند و  ــه دی ــردی ب ــد نگاهــی کارک ــان جدی ــا بازاری ــد؛ ام ــد می کردن ــن تأکی ــر دی و ظاه

دســتورات آن را بــر اســاس مناســبات جدیــد تفســیر می کردنــد.
شــکل زندگــی افــراد بــر اســاس پراکســیس و بازی زبانــی عامــالن توصیــف صورت بنــدی 
گفتمانــی آن هاســت. اَعمــال گفتمانــی کــه پراکســیس عامالن اســت نقــش مرکزی در هم نشــینی 
نشــانه های پراکنــده ذیــل یــک صورت بنــدی را دارد. درواقــع ایــن پراکســیس عامــالن اســت 

کــه نشــانه ها را بــا معنــای مطلــوب خــود تعریــف کــرده و یــک منظومــه  را تعریــف می کنــد.
مفهــوم نقــش١ منفــذی مفیــد بــرای نقــب بــه پراکســیس اســت. نقش هــا تعیین کننــده عمــل 
گاهــی هســتند؛ حــق و تکلیــف نقش هایــی کــه فــرد بــر عهــده دارد مجموعــه نقــش٢ و نســبت  و آ
آن هــا بــا ســایر نقش هــا شــبکه نقــش٣ را پدیــد می آورنــد کــه عناصــر نهادهــا هســتند و روابــط 

میــان پایگاه هــا و منابــع و قــدرت آن هــا و درنهایــت ســاختار اجتماعــی را آشــکار می کننــد.
نقــش را می تــوان بــه ابعــاد متنــوع آن تجزیــه کــرد تــا اوصــاف پراکســیس را نیــز پوشــش 
ــا  ــه تمــاس پراکســیس ب ــن نقط ــد اقتصــادی مهم تری ــرد در مناســبات تولی ــت ف دهــد. وضعی
نقــش فــرد اســت کــه شــغل و جایــگاه شــغلی تنهــا بخشــی از آن اســت. دارایی هــا و اهمیــت 
پایــگاه اشــغال شــده در فراینــد تولیــد وجــه دیگــر شــغل محســوب می شــود. بــرای توصیــف 
وجــوه مختلــف جایــگاه فــرد در مناســبات اقتصــادی می تــوان ابعــاد اجتماعــی زندگــی روزمــره 
را نیــز بــه تحلیــل کشــید؛ رفتارهــای فراغتــی و مصرفــی، مراقبــت از خــود، جنســیت، ســن و 
ــالن  ــای آگاهــی عام ــر مؤلفه هــای پراکســیس اســت. پراکســیس مبن ــا تجــرد از دیگ تأهــل ی

اســت و از ایــن جهــت کنش هــای کالمــی افــراد مفصــل تالقــی ایــن دو وجــه هســتند.
در تحلیــل گفتمــان یافتــن گزاره هــای واجــد کیفیــت کنــش کالمــی مهم تریــن گام تحلیــل 
اســت. ایــن گزاره هــا یــا خــود معــادل عمــل هســتند یــا وضــع  امــور را تجویــز می کننــد؛ لــذا 

1. Role
2. Role Set
3. Role Net
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ــان ایــن گزاره هــا و منظومــه ای کــه  ــد می ــد. یافتــن پیون ــا پراکســیس دارن هم پوشــانی باالیــی ب
ــب  ــا مناســب ترین قال ــن اســاس متن ه ــر ای ــان اســت. ب ــل گفتم ــان تحلی ــد هم ــاده می کنن اف
 داده ای بــرای تحلیــل گفتمــان هســتند. چنان کــه در شــکل ١ قابــل مشــاهده اســت هــر مفهــوم 
معــادل عمــل یــا وصفــی از عمــل اســت کــه وضعیتــی را توصیــف می کنــد کــه در کنــار هــم 
ــا هــر منظومــۀ رقیــب مشــخص اســت. ایــن  منظومــه ای را پدیــد می آورنــد کــه مرزهــای آن ب
منظومــه بــدون ارجــاع بــه پراکســیس عامــالن تنهــا تعــدادی از مفاهیــم اســت کــه بــه خــودی 
خــود ربطــی بــه هــم ندارنــد و تنهــا در یــک شــکل زندگــی همنشــین می شــوند؛ بنابرایــن تحلیــل 
گفتمــان بــرای اینکــه معنــادار و قابــل دفــاع باشــد بایــد معنــای این منظومــه و هم نشــینی واژگان 

را در عمــل و در جریــان زندگــی نشــان دهــد.
بــا ایــن وصــف یکــی از کارآمدتریــن فن هــای تحلیــل گفتمان، مقایســۀ پراکســیس هایی اســت 
کــه مفصــل پیونــد نشــانه ها را پدیــد می آورنــد. مقایســه، هــم مــرز تمایــز گفتمان هــای رقیــب را 
روشــن می کنــد و هــم نشــانه های هم نشــین و ســازگار بــا هــم را نشــان می دهــد. در فراینــد مقایســه 
همــواره نشــانه های مــورد نــزاع دو گفتمــان آشــکار می شــوند و از همیــن رهگــذر معانــی متنــوع 
نشــانه و معنــای تثبیت شــدۀ آن در نســبت بــا ســایر نشــانه ها نیــز قابــل اســتخراج اســت. بــر همیــن 
مبنــا می تــوان معنــای نزدیــک یــک نشــانه بــا ســایر نشــانه ها را حــدس زد و ســایر معانــی را کنــار 

گذاشــت. مقایســه از ایــن جهــت مهم تریــن  تکنیــک تحلیــل گفتمــان محســوب می شــود.
معنــای نشــانه ها تنهــا در ارجــاع بــه پراکســیس گفتمانــی معتبــر اســت از ایــن منظــر توجــه 
بــه همنشــینی نشــانه ها در یــک پراکســیس ضامــن اعتبــار تحلیــل نیــز هســت. درنهایــت اعتبــار 
ــرار  ــا تک ــه ب ــی اســت ک ــانه ها در یک شــکل زندگ ــازگاری نش ــه س ــول ب ــی موک ــل گفتمان تحلی
ــا  ــک از تحلیل ه ــن تکنی ــب ای ــود. به این ترتی ــن می ش ــا تأمی ــل داده ه ــینی در تحلی ــن همنش ای

دلبخواهــی داده هــا و تحمیــل میــل محقــق بــه داده هــا جلوگیــری می کنــد.
ــن  ــد. ای ــر دهن ــود را تغیی ــوع خ ــان متب ــانه ها، گفتم ــن اســت نش ــل ممک ــان تحلی در جری
جابجایــی گاهــی نشــانۀ پیدایــش یــک گفتمــان تــازه اســت و گاهــی اشــتباه پیشــین محقــق در 
ــار تحلیــل در ایــن روش در  ــر ایــن اســاس تأمیــن اعتب ــد. ب تفســیر نشــانه ها را اصــالح می کن
جریــان تحقیــق شــکل می گیــرد و تقویــت می شــود؛ لــذا تحلیــل گفتمانــی روشــی خودبســنده 
بــرای تأمیــن اعتبــار اســت و اعتبــار خــود را بــا منظومــه ای کــه پدیــد آورده بــه نمایش می گــذارد.

بحث و نتیجه  گیری
ــد  ــی را پدی ــتی اجتماع ــه هس ــی ک ــای کالم ــاوی کنش ه ــِی ح ــۀ زبان ــه منظوم ــان به مثاب گفتم
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ــی  ــازی  زبان ــان در ب ــه  گفتم ــۀ نظری ــد. ریش ــاده می کن ــز اف ــیس را نی ــوم پراکس ــی آورد، مفه م
ویتگنشــتاین قــرار دارد کــه زبــان و زندگــی را در هم تنیــده می دانســت و معنــا را موکــول بــه زمینــۀ 
کاربســت (شــکل زندگــی) واژگان می کــرد. پراکســیس نــزد مارکــس همــان اَعمالــی هســتند که 
آدمیــان بــرای بازتولیــد خــود در مواجهــه بــا طبیعــت و دیگــران انجــام داده و ســاختارهای کالن 
اقتصــادی و سیاســی را پدیــد می آورنــد. فهــم گفتمــان در تالقــی بــا پراکســیس بــه قــوت ایــن 

نظریــه بــرای تحلیــل تؤامــان ذهــن و عیــن کمــک می کنــد.
بــا ایــن وصــف گفتمــان می توانــد بــه جدایــی میــان ذهــن و عیــن فائــق شــود و بــر همیــن 
ــان آن را  ــم از گفتم ــن فه ــد. ای ــوار نمای ــرد و کالن را هم ــق تحلیل هــای خُ ــاس مســیر تلفی قی
ــه  ــد، همچنان ک ــدل می کن ــی جریان هــای فکــری مختلــف در جامعه شناســی ب ــه نقطــۀ تالق ب

ــدازد. ــه دام تحلیــل می ان ــز ب مفهــوم پراکســیس را نی
منشــأ گفتمــان تیــره و تــار اســت و حتــی خــود فوکــو نیــز نظــر صریحــی دربــارۀ آن ارائــه 
ــق  ــان را تعلی ــن گفتم ــه آغازی ــن نقط ــه یافت ــز دغدغ ــع او ســایر متأخــران نی ــه تب ــد و ب نمی کن
کرده انــد. بــا ایــن همــه بــه نظــر می رســد بــا تکیــه بــر کاربردهــای ایــن مفهــوم در کارهــای فوکــو 
و نســبت آن بــا پراکســیس، طبقــه و مناســبات شــیوه تولیــد را می تــوان به عنــوان منشــأ گفتمــان 
معرفــی کــرد. گرچــه در نظریــۀ فوکــو یافتــن ســرآغازها مــورد اهتمــام نیســت امــا اگــر نســبت 

پراکســیس و گفتمــان را بپذیریــم ناگزیــر از توجــه بــه نســبت فوکــو و مارکــس هســتیم.
ــی  ــد تکنیــک عمل ــرای تمهی ــان ب ــۀ خط ســیر نظــری گفتم ــه ارائ ــن مقال ــی ای ادعــای اصل
اجــرای آن اســت کــه مقــوالت ذهنــی و کردارهــای عینــی را هم زمــان بــه دام تحلیــل بیانــدازد. 
ــۀ  ــای نشــانه ها در منظوم ــن معن ــرای تعیی ــن منظــور پراکســیس عامــالن اجتماعــی ب ــرای ای ب
ــای  ــوع از پراکســیس در خدمــت آشــکارگی معن ــی متب ــل می شــود. تلق ــا تحلی ــی آن ه گفتمان
ــان کــه  ــل جه ــه تحلی ــان به مثاب ــل زب ــی اســت؛ تحلی ــل گفتمان ــار تحلی ــن اعتب نشــانه ها و تأمی
اغتشــاش معنایــی از نســبت نشــانه ها را می زدایــد. بــر همیــن مبنــا ســیالیت معنــا در گفتمان هــا 
نیــز بــا تکیــه بــر مبانــی نظــری پراکســیس، معیــار روشــن تری می یابــد و ســیالیت آن را تنهــا بــا 
تغییــر پراکســیس می تــوان انــدازه گرفــت یــا بــه دام تحلیــل انداخــت. بــر ایــن اســاس گفتمــان بــا 
تکیــه بــر مناســبات انضمامــی عمــل، از ابهــام معنایــی و ناتمامــی ســامان نهایــی مبرا می شــود و 

پراکســیس به مثابــه معیــار معنــا، گفتمــان را بــه منظومــه ای قابــل تحلیــل بــدل می ســازد.
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