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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 بسمه تعالی

 

 مقدمه 
ریشــه ایــن درس بحــث هــاي روش شناســی اســت. در دو مقطــع لیســانس (روش تحقیــق) و ارشــد (روش  

مقطع بـه عنـوان ابزارهـاي نـوین.روش شناسـی عمـدتاً فلسـفه علـم اسـت در ایـن مقطـع            شناسی) و در این 
 بنا  براین است که  دانشجوفلسفه علم هم بلد است.

موضــوع اصــلی ایــن درس  رهیافــت هــاي نظــري اســت.نظریه و رهیافــت بــه شــما چــارچوب مــی دهــد.   
چارچوبی کـه تـوان تبیـین پدیـده هـا را مـی دهـد چـون واقعیـت هـاي اجتمـاعی و انسـانی تعیـین ندارنـد               
یعنی انصمامی نیستند هم متحرکنـد هـم تغییـر چهـره مـی دهنـد و هـم پنهـان هسـتند. لـذا چـاره اي نیسـت             

ن که از نظریه کمک بگیریم. نظریه مثل عینک مـی مانـد. نظریـه مثـل پنجـره مـی مانـد. زاویـه دیـد مـی           جزای
دهد آیا یـک زاویـه دیـد مـی دهـدخیر. بـه همـین خـاطر انـواع نظریـه هـا وجـود دارد. انقـالب را چنـدین               

 نظریه تحلیل می کند.
مــی گویــد نظریــه بایــد راه ابطــال نظریــه هــا حتمــاً متفــاوت و حتمــاً عمــر دارنــد.  همــان گونــه کــه پــوپر  

خودش را نشان دهد یعنی خـود صـاحب نظریـه بگویـد راه ابطـال چیسـت. (مثـال قـو: قوهـا سـفید هسـتند            
 بعد نظریه بگوید اگر قو سیاه پیدا شد این نظریه باطل است.)

هـا   لذا باید گفت واقعیت هـاي اجتمـاعی  بـدون نظریـه  قابـل فهـم و قابـل درك نیسـت.نظریه هـا واقعیـت          
ــد      ــین روش نق ــت  و همچن ــم واقعی ــت ، روش فه ــین واقعی ــه روش تبی ــد. نظری ــی کن ــین م ــا تبی ــراي م را ب

 موضوع رهیافت هاي نظري است. واقعیت را نشان می دهد این 
از نظــر اســتادان ایــن درس در دانشــگاه پنســیلوانیا یــک نظریــه یــا رهیافــت بایــد در بــر دارنــده مــوارد ذیــل 

 باشد
 ا براي  خوانندگانش متقاعد کننده باشد.تئوري و نظریه ه -1
 چگونه می توان بین تحقیقات متقاعد کننده و تحقیقات غیرمتقاعد کننده تمایز قائل شد. -2
چگونه می توان طرحی از تحقیـق و پـژوهش ارائـه داد کـه بـراي دیگـران هـم متقاعدکننـده باشـد. (امـر            -3

 ممکن)
نسـبت بـه نظریـات رشـد کنـد هـر چیـزي را کـه نوشـته شـده و            لذا باید دانشجو دکتري ذائقه انتقـادي اش  

 گفته شده باور نکند و انتقاد داشته باشد و توانایی ارزیابی مطالب ارائه شده را نیز دارا  باشد.
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 منابع این درس 
 برایان فی ترجمه: خشایار دیهیمی :نویسنده فلسفه امروزین علوم اجتماعی  -1
 نویسنده :جهانگیر معینی علمداري   است   نظریه هاي جدید در علم سی -2
 دانشگاه مفید قمـ  سیدصادق حقیقت :نویسنده      روش شناسی در علوم سیاسی    -3
درآمــدي انتقــادي بــر تحلیــل سیاســیکالین هــاي  ترجمــه احمــد گــل محمــدیکتاب بســیار خــوب ولــی   -4

 ترجمه بسیار بدي دارد
 ترجمه دکتر علی معنوي  نستوننشر اگاهمقدمه اي بر تحلیل سیاسیاستریکلند جا -5
 فهم نظریه هاي سیاسی  نویسنده : اسپریگنز  ترجمه: فرهنگ رجایی -6

 چگونه از این کتاب ها استفاده می کنیم
رهیافـت کـه    10ما بـه رهیافـت تـاریخی ،رفتـارگرایی و جغرافیـا  کـاري نـداریم چـون قـدیمی هسـتند امـا            

 ق ارائه شودشاملباید راجع به آنها بحث شود و تحقی
ــابی   -1 ــاخت یـ ــو و گیـــدنز      سـ ــا   -2بوردیـ ــازي هـ ــه بـ  -4ســـایبرتتیک         -3       نظریـ

 ساختارگرایی
 سیستمی -8         نهادگرایی -7               گفتمان -6       هرمنوتیک -5
  پست مدرنیسم -10 انتقادي -9

 و سیستمی حذف شد.البته بعدا به علت کمبود وقت  دو نظریه نهادگرایی 
 مالحظه جدي:

لزوماً مـا بـه نظریـه هـاي اینهـا کـاري نـداریم.انتخاب مـا رهیـافتی بـوده. در ارائـه کارمـان هـم رهیـافتی بـه                
ــی         ــد م ــه نق ــد چگون ــی کنن ــین م ــه تبی ــی فهمند.چگون ــت را م ــه واقعی ــات چگون ــردیم.این نظری ــیش ب پ

 کنندعمدتاً نگاه معرفت شناسی است.
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 ینظریه ساختار گرای
 –فلســفه  –جامعـه شناســی   –زبـان شناســی   –یـک نظریــه  بـین  رشــته اي اسـت یعنــی در علـوم سیاســی     

روان شناســی  ریشــه دارد و هــر کــدام  از ایــن رشــته هــا مــی تواننــد از زاویــه دیدخودشــان صــحبت کننــد  
 ،به همین دلیل برخی ابهامات و اختالفات کامالً امري طبیعی است. 

مفهــوم ســاختار یــک مفهــوم  پیچیــده اســت. مفهــومی اســت کــه حجــم کثیــري از واقعیــت را توضــیح مــی 
دهد.به طورکلی هر چه مفاهیم، مصـادیق بیشـتري داشـته باشـند پچیـده تـر هسـتند. سـاختار گرایـی از زبـان           
شناســی شــروع شــد  :تقــدم  نحــو برصــرف بــه همــین دلیــل روش فهــم ســاختار گرایــان مبتنــی بــر زبــان   

 سی است . این مطلب را با مفهوم می در اشعار حافظ بهتر می توان تبیین کرد شنا
شـهید مطهـري    -2شـاملو  مـی گویـد مـی همـان شـراب شـیراز  اسـت ( وودکـا)          -1می چند معنا می دهـد 

 تلفیق دو نگاه فوق. -3می گوید می همان نشئه روحانی و  معنوي است 

معنــایی نــدارد. بلکــه در ســاختار معنــا مــی دهــد. سوســور نیــز  مــی گویــد یــک کلمــه خــودش فــی نفســه 
انـداختن برگـه در صـندوق  راي     "ساختار جمله مهم است ساختار به کـنش هـا معنـا مـی دهـد مثـال دیگـر       

این انداختن برگـه در صـندوق در  نظـام انتخابـاتی دموکراسـی  کـه مبتنـی بـر راي دادن اسـت معنـا پیـدا             "
 در یک صندوق معنایی ندارد.می کند. و گرنه صرف انداختن یک برگه 

اگر چه فقر واژگـان  در فارسـی باعـث شـده کـه مـا بعضـی از واژه هـا را بـه یـک معنـا بـه کـار ببـریم لـذا                 
سازمان هـا و نظـام هـا  مـی دانـیم بـه هـر حـال اگـر کسـی            –روابط  –هنجارها  –ساختار  را اعم از قواعد 

ـ      راي همـه  قابـل اسـتفاده و قابـل درك  باشـد مثـال       بخواهد ساختارگرایی را به گونـه اي  مطـرح کنـد کـه ب
می در شعر حافظ مثـال خـوبی اسـت.مثال دیگـر: جملـه: بخشـش، الزم نیسـت اعـدامش کنیـد. ایـن جملـه            

 بر اساس ساختار گرایی قابل تبیین و بحث است.
  –سـاختار آشـکار و نهـان      –ساختار هـا انـواع  دارنـد کـه شـامل  :  سـاختار هـاي رسـمی و غیـر رسـمی           

یـک   ساختار ذهنی و عینی.در کشور مـا اگـر رئـیس جمهـور بخواهـد  همـین امـروز تصـمیمی را اجـرا کنـد          
سـال بعــد عملــی مــی شــود  چرا؟چــون ســاختارنقش دارد.حتـی در نحــوه پوشــیدن لبــاس هــا هــم ســاختار     

مـین  ذهنی  ما اثر دارد. ساختار مـی گویـد نـوع پوشـش بـا نـوع جلسـه بایـد همـاهنگی داشـته باشـد. بـه ه            
 دلیل جامعه شناسان می گویند قدرت در ساختارهاي جامعه هم وجود دارد.

مثـال  دیگــر بـراي ســاختار آشـکار و نهــان مـثالً در تصــمیم سـازي و تصــمیم گیـري :کــالین هـاي: اعتقــاد         
دارد کــه تصــمیم نگــرفتن هــم  خــودش یــک تصــمیم اســت. تصــمیم نگــرفتن تحــت تــأثیر ســاختار پنهــان  

نامـه بـه رئـیس خـود مـی نویسـید کـه فـالن رفتـار را انجـام دهـد مقـام مـافوق نامـه                است.  مثال: شما یک
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

شما را بـی جـواب مـی گـذارد. او جـواب داده امـا جـوابش در سـاختار پنهـان اسـت.یا  شـما یـک پیشـنهاد              
معقول می دهید با شواهد قوي که قاعـدتاً بایـد بگویـد اجـرا شـود. امـا  پاسـخ خبـر مـی دهـد  شـما وقتـی             

کنید می بینید منـافع او تـأثیر دارد مکتـوب نمـی نویسـید. بـی جـواب مـی  گـذارد ایـن سـاختار             بررسی می
 پنهان است.

سـنت کـل نگـر دور کـیم: اگـر فـرد  را مـی خواهیـد بشناسـید نگـاه کنیـد             -1دو سنت عمده جامعه شناسی 
ز اهــل عضــوکدام گــروه اســت  (اگــر مــی خواهیــد بشناســید فالنــی جــزء چگونــه رفتــار مــی کنــد ببــین ا  

در مقابـل سـنت کـل نگـر: سـنت فردگـرا وجـود دارد.(مـی گویـد درسـت اسـت             -2کجاست مثالً اصفهانی)
که فالنی اصفهانی است امـا خیلـی الرج و دسـت و دل بـاز  اسـت.) یعنـی فـرد مهـم اسـت نـه گـروه. بایـد             

 گفت که ساختار گرایی به سنت کل گراي دورکیم نزدیک است.
مکتـب فرانسـوي مـی گویـد شـهروندان بـه       -1سـاس نظریـه سـاختار گرایـی  :    تبیین مفهوم شهروندي  بـر ا  

ــرم هســتند.     ــودن خــود محت ــل آدم ب ــه دلی ــا ب ــد آدم ه ــوق برخوردارن ــل شــهروند بودنشــان از حق در -2دلی
مکتب آمریکایی: افـراد بـه دلیـل عضـویت و تعلقـات جمعـی خـود از حقـوق برخوردارنـد بـه همـین دلیـل             

ــو   ــی گ ــا را م ــی آمریک ــام سیاس ــتري   نظ ــوق بیش ــا از حق ــد در آمریک ــما بخواهی ــر ش ــتی . و اگ ییم پلورالیس
ــا   ــد عضــو گروهه ــد بروی ــا همــین کــه شــهروند   –برخــوردار شــوید بای ــا در اروپ احــزاب و ..... شــوید .ام

بـراي ایرانـی    –فنالنـد   –شدید از حقوق برخوردار می شوید (ایرانـی هابیشـتر بـه اروپـا مـی رونـد) سـوئد        
کــه فعــال هــا بــه آمریکــا میرونــد.  بــه همــین دلیــل ســاختارگرایی بــه مکتــب   هــا خــوب اســت در حــالی

 آمریکایی نزدیک تر است چون عضویت ها و گروه ها مهمند.
نکته: چرا ایرانیان  بعد از مهـاجرت بـه موفقیـت هـاي بیشـتري دسـت مـی یابنـد؟ چـون وقتـی مـی رود در            

اسـت توانـایی هـاي او بـروز پیـدا مـی کنـد.         ساختار جدید قرار می گیـرد کـه مبتنـی بـر سـاختار و کمپـانی      
گاهی وقت ها جابجـایی هـا در یـک اداره  نیـز همـین اسـت مـثالً فـردي در اداره اي در  یـک قسـمت کـار            
می کند موفق نیسـت. مـی رود قسـمت دیگـر موفـق مـی شـود چـون سـاختار نقـش دارد. البتـه بایـد گفـت              

میلیــارد دالر ســرمایه  1000نــی هــا در خــارج یــک اشــتباه هــم وجــود دارد بعضــی هــا مــی گوینــد کــه ایرا
دارند کـه اگـر وارد کشورشـود مشـکالت اقتصـادي حـل مـی شـود در حـالی کـه از منظـر سـاختارگرایی او             

 در آن کشور  و در آن ساختار پولدار شده است.
حتی فردي ایرانی می گوید در اسـپانیا زنـدگی  مـی کـنم اینجـا خـوب اسـت امـا ایـران را هـم دوسـت دارم            
ــأثیر گذاشــته اســت قواعــد     ــر روي او ت ــوانم چــون ســاختار ب ــد نمــی ت ــه او مــی گــویی برگــرد مــی گوی ب

هـزار ایرانـی در سـال بـه خـارج از کشـور مـی شـود. آنهـایی کـه متخصـص             150کاپیتالیسی موجب جذب 
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 ستند باید سرمایه داشته باشند مثال امروز یک میلیارد باید داشته باشی که در آمریکا اقامت بگیري.نی
نتیجه: اندیشـمندان سـاختار گرایـی عمـدتاً کسـانی هسـتند کـه فیلسـوف و کـل گـرا هسـتند ماننـد فوکـو و              

را بشناســید. وبـر .در پــاین بایـد گفــت بــدون رهیافـت ســاختار گرایــی شـما نمــی توانیــد مناسـبات قــدرت      
کارآمـد و روشـنگر بـراي پژوهشـگر علـوم سیاسـی اسـت. بـه همـه پدیـده            –ساختار گرایی رهیافتی جذاب 

ها و واقعیت هـاي سیاسـی مـی تـوان از دریچـه سـاختار گرایـی نگریسـت و ابهامـات و سـئواالت را پاسـخ            
بـود کـه سـاختارگرایی     داد و بر وجـه کـاربردي و عملیـاتی نظریـه هـاي سیاسـی افـزود. امـا بایـد هوشـیار            

هم یـک رهیافـت اسـت کـه ضـمن مفیـد و کـاربردي بـودن ،همـه جوانـب و ابعـاد پدیـده هـاي سیاسـی را               
تبیــین واقعیــت و نقــد واقعیــت  –هویــدا نمــی کنــد و نبایــد پژوهشــگر سیاســی خــود را در فهــم واقعیــت  

ي از ایـن رهیافـت بالفعـل    منحصر و محدود به این رهیافت کنـد. بلکـه بایـد اسـتعداد خـود را در بهـره گیـر       
 سازد و از ظرفیت هاي روشنگر و حقیقت نماي ساختار گرایی محروم نماند.

 
 نظریه انتقادي

رهیافــت انتقــادي یــک ابــزار جدیــد اســت بــراي تجزیــه و تحلیــل سیاســی بــه چــه دردي  مــی خــورد؟ و   
جانشــینی اســت چقــدر ذهــن و فکــر محقــق سیاســی را در فهــم واقعیــات بــازي مــی کنــد؟رویکرد انتقــادي 

ــد جــدي دارد:    ــه پوزیتویســم نق ــه کــه نســبت ب ــع گرایان ــراي برداشــت رئالیســتی و واق ــادي 1ب هیافــت انتق
همچـون سـاختار گرایـی بایـد بـه رهیافـت هـاي میـان رشـته اي          - 2رهیافت کالن شناخت واقعیـت نیسـتند.  

 –آدورنــو  –مر ریشــه رهیافــت انتقــادي در مکتــب انتقــادي  فرانکفــورت و آراي هورکهــای-3-متوســل شــد.
هــر -هابرمــاس و مــارکوزه اســت. همچنــین مکتــب انتقــادي از آنتــونی گرامشــی هــم اســتفاده کــرده اســت  

ــن تاریخمنــدي از انگــاره هــا    ــا ای ــاریخ منــدي خــود را دارد ام ــده اي ت ــه هــا و  –پدی ــدئولوژي هــا ،نظری ای
واقـع رهیافـت انتقـادي بـر     نهادها تـأثیر مـی پـذیرد. و انسـان نیـز در ایـن سـاختارها نقـش کلیـدي دارد در          

 سوژه گی انسان تأکید می کند ودر مقابل ساختار گرایی قرار می گیرد. 
رهیافت انتقادي به مسأله آگـاهی (کانشـنس) آگـاهی عمیـق خیلـی تأکیـد مـی کننـد بـه معنـاي انگـاره هـاي             

ــتند د     ــواد  هس ــردانش و باس ــی پ ــادي خیل ــب انتق ــران مکت ــارف. متفک ــی و متع ــري اخالق ــر فلســفی، نظ کت
منوچهري اسـتاد انتقـادي اسـت. بنـابرنظر اسـتفان گیـل یکـی از فیلسـوفان انتقـادي بـا برداشـتی کـه از آراي              
گرامشی داردمی گوید نظریـه یـا تئـوري همـواره بـراي کسـی و در راه هـدفی سـاخته شـده اسـت یـا بکـار             

 گرفته شده است. این پنهان است. این باید روشن شود. 
ت هابرماس:سـوژه متعـالی را نفـی مـی کنـد یعنـی نفـی عقـل کـل. نفـی عالمـه گـی             رهیافت انتقادي به روای
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

نفی فیلسوف شاه .تأکید بر پویا و متغیـر بـودن سـوژه شناسـا و تحـت  تـأثیر بـودن سـوژه هـا از  فرهنـگ            –
ــه    –جامعــه  –تــاریخ  – ــه .اعتبــار هــر نــوع شــناخت از منظــر رهیافــت انتقــادي، بســتگی ب آگــاهی و تجرب

 دارد..اهداف شناخت 
نظریه انتقادي معتقداسـت صـرفاً نبایـد در پـی فهـم واقعیـات بـود بلکـه بـراي تغییـر آنهـا هـم تـالش کـرد.               
زیرا مشاهده گران در باز تولیـد، قـوام بخشـیدن و تثبیـت واحـدهاي اجتمـاعی کـه مـورد مشـاهده قـرار مـی            

در زمـانی یعنـی توجـه بـه     دهند در گیرند چشم انداز تاریخی مکتـب انتقـادي در زمـانی اسـت نـه همزمـانی.      
 تحول و پویایی ها در طول زمان.

رهیافت انتقادي تالش مـی کنـد رویـه هـاي کـه سیاسـت زدایـی شـده انـد را سیاسـی کنـد یعنـی خیلـی از              
 امورکه ظاهرش سیاسی نیست را سیاسی کند.

مملکـت بـار   رژیـم و حاکمیـت یـک تقسـیم کـامًال سیاسـی اسـت در نظریـه انتقـادي .واژه           –اونا  -واژه اینا
 منفی دارد  .این رهیافت پیوستگی قدرت و نظریه ها را برقرار می کند.

مصادیق: این رهیافت  کمک می کند و هم می تواند آینده را پیش بینی نماید . خیلی از نظریه هاي جدید هم 
 فرزند رهیافت انتقادي است .
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

  ها بازي نظریه
 متغیرهاي و محدود فضاي در کالسیک هاي نظریه. هستند جدید هاي نظریه از سایبرنتیک و ها بازي نظریه

 و  آمار نبودن کافی علت به: سیاست هاي حوزه در کالسیک هاي نظریه.رسیدند بست بن به و بودند محدود
 هاي نظریه دلیل همین به. کنند استفاده دیگري ابزارهاي  از باید افتادندکه فکر این به پژوهشگران آنها، تحلیل
 بین هاي نظریه حتی. نبود سیاست علم اینها از  هیچکدام منشأ البته. شد گرفته کار به سایبرتیک و ها بازي
 اقتصاد مثال است رشته هر  بین اي رشته بین. هستند اي رشته چند هاي نظریه اینها. نیستند هم اي رشته

 در ها بازي. باشد داشته ورود شما شاخه چند در باید اي رشته چند اما.است اقتصاد و  سیاست علم بین سیاسی
 حوزه در ها بازي نظریه)ریاضی شاخه( است نزدیک احتماالت علم به شدت به ،.دارد ریشه اقتصاد و ریاضیات

 مسأله فهم پیچیدگی بر امر همین. شد سیاست حوزه وارد بعد شد وارد  روانشناسی حوزه در حتی و اقتصاد
 .کند می اضافه
 نظریه این.است انتخاب عرصه سیاست که است این از غیر مگر. است انتخاب به معطوف نظریه این: دیگر نکته

 هاي انتخاب خیر است؟ زمان یک در ما هاي انتخاب آیا باشیم داشته  را ها انتخاب بهترین که کند کمک ما به
 بازیگران نظریه این در اما دیدند نمی را مختلف بازیگران قبلی هاي ،نظریه  متفاوت هاي زمان در متوالی

 این ظاهر: 1+5 با ایران مذاکرات در.بازیگر چند گاهی و هستند شما روبروي بازیگر دو گاهی هستند مختلف
 دارد وجود مختلف حالت چند است این امر واقع اما است 1+5 و ایران امر

 )1+5( + ایران 
 )5+ آمریکا+ ( ایران 
  بقیه+  چین روسیه ایران 
 چین و روسیه+ آمریکا+  ها اروپایی+ ایران 

 1 +3+3 

 نوع ،این واصولگرا طلب ،اصالح  راست و چپ گویند می ها بعضی:ایران در احزاب سیاسی الگوي: دیگر مثال
 طبقات – بعدي چند طبقاتی بشیریه، مثل ببینید طبقاتی توانید می شما که حالی در. است سطحی خیلی تحلیل

 .ببینید سازمانی الگوي براساس را ایران در سیاسی تحلیل الگوي توانید می. ... شان -قشري –
 نمی شناخته هم اول نگاه در لزوماً  هستند مختلف بازیگران چون  است برخوردار  پیچیدگی از ها بازي نظریه
 تر پیچیده کم کم ماتریس این دارند هم مختلف هاي گزینه دارند مختلف اهداف مختلف بازیگران این شوند

 هاي گزینه اما  است مشترك اهدافشان آمریکا و انگلیس گفت باید ایران اي هسته پرونده  بحث در شود می
 کشور بقیه اهداف. چکشی فقط قبالً آمریکا اما دارند توجه نرم قدرت به همواره انگلیسی. است متفاوت دو این
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 .هاست بازي متقابل تأثیر کنیم توجه آن به ها بازي نظریه در که بعدي عنصر. است متفاوت هم ها
  ملی منافع منظر از گویند می اي عده باخت باخت –← صفر جمع حاصل بازي -1: ها بازي نظریه الگوهاي

 می فکر  ما چرا)یک مثبت( برد – برد جمع حاصل با بازي-2. بوده باخت بازي خاورمیانه منطقه در ما بازي
 – یکی برد) یک منفی(جمع حاصل با بازي-3.کند نمی تغییر اهداف کند تغییر بازي میدان که زمانی کنیم

 دیگر باخت

 سایبرنتیک نظریه

 سیاست عرصه و گیري تصمیم عرصه در ویژه به و تحلیل و تجزیه در خوب بسیار اي نظریه رسد می نظر به 
 ، ،ارتباطات کنترل و ،فرماندهی پیچیدگی. دارد وجود سایبرنتیک نظریه در کلیدي و محوري مفهوم چند است

 .متقابل تأثیرات و اطالعات
 دوم جهانی جنگ مسائل درباره دانشمند تعدادي مکزیک در گردد می بر 1940 دهه اوایل به آن تاریخچه
 براي موضوعی بودند مختلف هاي رشته از چون مختلف هاي رشته از دانشمندانی کردند گزار بر سمیناري

 اما باشند نداشته تخصص هیچکدام که کنند انتخاب را موضوعی که رسیدند نتیجه به بنابراین نداشتند بحث
 را خودشان خاص برداشت کدام هر که کردند صحبت کنترل مورد در آمدند دلیل همین به باشند، عالقمند
 به گرفت شکل واینر توسط واژه این آنجا.. و  شکل یک اقتصاددانان – جور  یک ها زیست محیط.  داشتند
 کشتی سکاندار ملوان همان کابرنت. است شده گرفته کابرنت  یونانی لغت از کنترل و سکانداري معناي
 . ها همخانواده کشتی سکاندار که است کسی هم گاورنر واژه حتی.است

 با حکومت یک هستند مفید چند هر نیستند موفقیت عامل لزوماً ها داده بزرگ هاي بانک سایبرتیک، منظر از
 موفقی انسان لزوماً زیاد دانش با هم انسان که طور همان. نیست آمدي کار حکومت لزوماً اطالعاتی، اشراف
 از یکی. بادنما مثال باشد محیطی نیازهاي گوي پاسخ بتواند که اي گونه به. است الگو و ساختن ،مهم نیست
 دهد می نشان را باد جهت تغییر لحظه به  لحظه است بادنما دهد می نشان را سایبرتیک که هایی مثال بهترین

 داشته را لحظه در کنندگی کنترل قدرت و پایدار ابر باید) بادنما مثل( پایا هاي سیستم سایبرنتیک نظریه براساس
 .باشند
 هم ها تصمیم و تدابیر رو این از است متنوع بسیار امروزي ها حکومت روي پیش مسائل و خطرات چون
 هر براي باید و کند نمی حل را مشکلی لزوماً قبلی و اي کلیشه هاي الگو دیگر عبارت به. است متنوع و متکثر
 راهبري و هدایت درباره سایبرنتیک است مهم کنترل  و مهار داشت بعدي چند و الیه چند رویکردي اي مسأله

 از خاطر همین به. است مهم نظارت و کنترل اطالعات، ارتباطات، ها، پویایی ها، مکانیزم و است کردن اداره و
 براثر و مؤثرند جهان ساخت در هم اطالعات و ارتباطات بلکه نیست انرژي و ماده فقط جهان سایبرنتیک منظر
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 است رهیافتی سایبرنتیک دیگر عبارت به شوند می حرکت و جهت معنا، داراي ارتباطات و اطالعات انتقال
 سایبرنتیک تجلی زیباترین.ها فرصت و امکانات ها، محدودیت آنها، ساختار و ها سیستم قواعد در کاوش براي

 .است انسان بدن –
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 هرمنوتیک

 مقاله همچنین است بسیارخوبی  منبع مبحث این براي پورحسن قاسم دکتر) تفسیري نظریه( هرمنوتیک کتاب
 آمده هرمنوتیک از بندي دسته آنجا در  شده نوشته قبل سال چندین. هرمنوتیک عنوان مهربا دبیري استاد از اي

 است

 بازتر واقعیت فهم براي را ما دست و گشاید می ما روي پیش را جدیدي اندازهاي چشم هرمنوتیک رهیافت
 این. شد متوسل هرمنوتیک نظریه به باید که است حدي به انسانی علوم و اجتماعی علوم پیچیدگی کند می

 . دارد کاربرد بسیار است مواجه چندبعدي هاي پدیده با که محقق  براي است متکثر و چندبعدي چون نظریه

 رهیافت علیه نرم شورش و انتقاد و اعتراض نوع یک و است کیفی هاي رهیافت ذیل در هرمنوتیک رهیافت
 کیفی هرمنوتیک، جنس.است کمی رهیافت مکمل وجه یک دیگر عبارت به است) کمی( پوزتیویستی هاي
 متن با لزوماً سیاست در آن کاربرد امروز هرمنوتیک اما دهد می قرار متن را خود مطالعه مورد سوژه و. است

 داند نمی) text( متن فقط را متن حتی. کند نمی اکتفا متن به امروزه اما کرده شروع متن از چند هر.  ندارد کار
 متن به نگاهی چنین وقتی. هستند متن یک هم اعتراضی هاي جنبش و دیپلماسی داند می متن هم را انتخابات

 موقعیت و تفسیر -برداشت -مولف -متن. (دارند جدیدي معناي ما براي هم متن سازندگان و اجزا دارد، وجود
 ...) و

 باید و. متن شود می کنشی هر نیست نوشته و کالم فقط و.  مولف شودهم می سخنران شامل هم جدید متن 
 هرمنوتیک نظریه در مفاهیم ترین کلیدي از یکی زبان. داریم نیاز منوتیک هر به آن فهم براي و. شود تفسیر
 صوري معناي آن از زبان ویگنشتاین هاي ورزي فلسفه واسطه به زبان از ساده تعریف از باعبور واقع در. است

 خودزبان نظریه این در اما) بود واقعیت شناخت واسطه زبان قبالً( شد تلقی واقعیت عین و  خارج سطحی و
 .باشد هرمنوتیک خاستگاه تواند می فهم و زبان از برداشت این است  واقعیت ازفهم بخشی
 اي قاره فلسفه خاستگاه. شود می قائل اصالت و اهمیت زبان به واقعیت فهم براي اروپایی یا اي قاره فلسفه
 ایرانی سیاست شناخت در  نکرده پیدا میل هرمنوتیک سمت به خیلیآمریکایی یا تحلیلی فلسفه اما.است آلمان

 و دارد انکاري قابل غیر نقش ما محاسبات و فرهنگ در زبان که این علت به داریم نیاز هرمنوتیک به شدت به
 دقت به هرمنوتیک در ها فرض پیش نقش.داریم نیاز هرمنوتیک به است پیچیده ما متن و نیست ساده زبان زبان
 می مطرح مفصلی بحث هرمنوتیک نظر از و کند می انتخاب  را دین نام به اي سوژه وي سروش. کند می بیان

 .)دینی تفسیر و تاویل در ها فرض پیش نقش( نماید

 براي اي بهانه اي هسته مساله است بررسی قابل منوتیکی هر رویکرد با اختالفات عمدتاً: اي هسته مساله: مثال
 .ماست دستی پایین مباحث اي هسته انرژي. غرب با ما مسائل حل
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 اگر. است سیاسی هاي سخنرانی و ها بیانیه -مواضع بررسی خواهیم بسته دست هرمنوتیک بدون که دیگر مثال
...  و موقعیت و زبان گرفتن نظر در بدون -مخاطب زبان -سخنران گرفتن نظر در بدون را سخنرانی یک شما

 .شوید می کننده گمراه و غلط تحلیل و تجزیه نکنیددچار استفاده هرمنوتیک از و کنید ارزیابی و بررسی
 

 مدرنیسم پست

 استاد از مدرنیسم پست شناسی روش مقاله  از همچنین است داده توضیح روان را نظریه این بشریه آقاي کتاب 
 .شود استفاده مهر دبیري

 آدم از را چیزها سري یک که است این است مهم آنچه آما ندارد اي آورده مدرنیسم پست که است این واقعیت
 ممکن هم ها مدرن خود بسا چه گویند می ها مدرنیسم پست.مغزي خشک و ،جمود تعصب مانند.گیرد می

 به بدانید بخواهید عقلی را چیز همه شما اگر.باشد عقل متن در توان می تعصب. باشند داشته تعصب است
 حس کسی اگر. نیست عقلی ششم حس. کند می تبیین را فرزند به مادر حس عقلی کدام. شود می منتهی جهل
 .است شده مواجه مشکل با عقلش واقع در کند انکار را ششم
 سویه یک و انگاري یکسان و مونیسم  و دهد می سوق صدایی چند و پلورالیسم سمت به را ما مدرنیسم پست
  کلماتی از دلیل همین به رود می تساهل و مدارا سمت به و نیست سازگار اینها با اساساً کند می رد را نگري
 .کند نمی استفاده  حتما  و قطعاً مانند
 واقعیت زبانی و ذهنی گوهاي و گفت با. دهد می سوق دیالوگ سمت به را ما که است رهیافتی مدرنیسم پست

 و قطعیت شما از چون است ترسناکی میدان البته. دهد می یاد را معرفتی خشوع و خضوع ما به و کنیم فهم را
 می را شما آرامش اینها و شود می شبهه و شکیات گرفتار مثل اصطالحاً و گیرد می را روانی آرامش

 .نیست پارادایم و الگو یک بنابراین.گیرد
 هرمنوتیک و مدرنیسم پست بین رابطه

 که هایی نقاشی) ! کوبیسم نقاشی( مثال  دارد اهمیت مفسر اصالت هم و مولف اصالت هم: مدرنیسم پست در
 علوم اساتید در. شناختند بعد سال صد را فرزندش که پدري. است مدرنیسم پست پدر نیچه.است خطی خط

 و مفسر اصالت!  مدرنیسم پست در)زاده سیف دکتر( است شده مدرن پست که است نفر یک ایران در سیاسی
 که است اندیشمندي اولین چون است مدرنیسم پست پدر نیچه جهت این از.شود می مطرح مولف اصالت
 . رفت فلسفه جنگ به که بود فیلسوفی. برد سوال زیر را معرفتی هاي پارادایم

 بشر چون. هستند تاریخ پوفیوزهاي ها فیلسوف  نیچه.هستند تاریخ پوفیوزهاي ها فیلسوف: گوید می شریعتی
 مباحث.بسازیم تئوري که کنیم زندگی نیامدیم  ما چون دادند فریب کردند گذاشتند،گمراه سروکار فلسفه رابا
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 لذت آمدیم ما. شد او از متعددي هاي برداشت و است سخت خیلی نیچه است تیکه تیکه  البته و سخت نیچه
 پوفیوز عنوان به  را افالطون و. گردند نظري را زندگی چون فیلسوفان و نظر در. است عمل در زندگی ببریم
 زندگی مردم به اگر نظردادن و کردن سوال جاي به سقراط است زیاد سقراط به نیچه هاي حمله.برد نام بزرگ

 نبودیم روبرو  مشکالت با قدر این ما بود داده یاد را

. رفت تاریخ و فلسفه جنگ به وي.داشت شدید  هاي میگرن نیچه.آید می در نیچه از ناامیدي و نهیلیسم نوعی
 بی آن از ما کا داشته وجود تاریخ ساختن براي ناشناخته متغیر صدها نیست قائل اعتبار هم تاریخ براي وي

 .کردند مطرح گونه این را تاریخ که قدرتند اصحاب این خبریم
 روح و آخرست وجود و ثانی علم اساساً است مذهب و دین دهد می باد بر را بنیانش نیچه  که مطلبی سومین

 کردن پذیر تحمل براي شیادان ایدئولوژي هم دین و داند می خودساخته را خدا واقع در و شود می منکر کال را
 می ستایش را) واسیارت آتن( باستان یونان دوره دلیل  همین به.داند می فروختن نسیه به را نقد و ها رنج

 .است غریزه در حقیقت. کند می دفاع غریزه از...)  و خوردند می -رقصیدند می کندچون
 لذت و طلبانه لذت ساختار است نیچه  ات تفکر تجلی استار الیف بینید می غرب دنیاي در امروزه که آنچه

 .ندارد دین با کاري -کنار گذاشته را دین غرب است جدید دنیاي که جویانه
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 یابی ساخت

 در ساختارگرایی نطفه)محور فرد(وبر سنت -2)نگر کل( دورکیم سنت -1:شناختیجامعه معروف سنت دو
 .دارد تقدم فرد بر گروه شناسیروش نظر از گفتندمی روسو او از قبل و دورکیم. است دورکیم نگري کل حیطه
 سنت دو و. کرد بررسی را روسو و دورکیم  هاياندیشه و رفت عقب باید یابیساخت بحث به ورود براي پس

 که سنتی.کرد بررسی را افراد عضویت باید تبیین براي یعنی دارد تقدم فرد بر گروه:نگرکل-1کرد جدا هم از را
 .دارد شناختیجامعه سنت و دیدگاه این در ریشه ساختارگرایی.دهدمی گروه براي را تقدم

 کندمی تولید را فرد که نیست جامعه که معتقدند اینها.گروه و جامعه نه دهدمی فرد به را تقدم: وبر سنت اما
 اجتماعی هايپدیده و فرد رفتارهاي جمع حاصل جز نیست چیزي جامعه و. آیدمی بوجود جامعه فرد از بلکه
 تمام در تقریبا عاملیت ساختار دوگانه فضاي این.است فردي هايانتخاب و راهبردها تجمیع حاصل ازدواج مثل

 وبر از متاثر خیلی که کسانی. دارد هایینارسایی هم و توانمندیهایی هم دورکیمی سنت. است بشر زندگی شئون
 .1968)  سارتر(هستند بیستم قرن در

 تاثیر خیلی خانواده نهاد گذارد،می اثر انسان ابعاد همه در آیدمی دنیا به ايخانواده چه در آدم اینکه: مثال
 خانواده آیا اما. آیدمی بوجود خانواده از انسان سرنوشت چون دارد  خانواده بر زیادي تاکید اسالم. گذاردمی

 .دارد تاثیر خانواده همانند ساختار هم و فرد هم بلکه.خیر است، خانواده از تاثیرات تمام و است تمام
 را چیز همه کارگزاراگر– اراده      نیست خانواده در که چیز همه اما ساختارگرایی=آن تاثیر و انسان تولد

 درست ساختارگرایی اگر.آمددرنمی اردبیل از دایی علی آمد،نمی در مسی و رونالدو دادمی شکل ساختارگرایی
 .خیر هم محض فردگرایی اما شد،می پیروز نباید اوباما میداشتیم چیزهایی چنین نباید بودمی

 و کارگزار از است تبینی یک رفت برون و میکند مطرح را رفتبرون راه ویک بیندمی را مشکل گیدنز اینجا
 تاکید رویدادها دهیشکل در کارگزار و رفتار بر گرایاننخبه-هاوپلورالیست گرایانکثرت گذشته در. ساختار

 .میکردند
 میگوید کنید سوال ساختارگرا یک از اگر ،)نخبه(امام:انقالب،میگوید پیروزي علل از کنید سوال گرانخبه یک از

 و تغییر را ساختار اما بود فرد یک امام است درست:گویدمی یابیساخت اما.بود ساختار از بخشی خمینی امام
 .میکند روز به تحول

 ساختارها مهم نقش بر و دانندمی محدود را کارگزاران عمل آزادي اروپایی هاينئومارکسیست و نهادگرایان اما
 کارگزار و ساختار تقسیم میگوید فولر.بودند او بخشالهام فولر استین مثل افرادي گیدنز از قبل.میکنند تاکید

 .نیست درست سوال این میسازد، را تاریخ ساختار یا میسازد را تاریخ انسان که سوال این مثل است، ساختگی
 تقدیرگرایان ساختارگرایان افراطی سر اي،مثالمشاهده و علمی تا است زبانی و کالمی بحثی بیشتر بحث این
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 .کرد ابطال تاریخ با را آن توانندنمی که هستند
 شکل آن چارچوب در اقتصادي و سیاسی اجتماعی رویدادهاي که است ايزمینه و بستر:ساختار تعریف اما
 این در و.دارندبرمی پرده سیاسی و اجتماعی روابط منظم ماهیت از که یابدمی معنا و گیرندمی

 به هم سیاسی رفتار. میکنند پیدا ساختار یا نظم نوعی زمان طول در آداب و روزمره چارچوب،نهادها،اعمال،امور
 بینیپیش سیاسی رفتار باشد بیشتر ساختار تاثیر هرچه اما)فرد( نیست پذیر بینیپیش لزوما اما دارد گرایشنظم

 .بود خواهد تر
 میشوداز مخالفت اعدام و کاربزه با اگر.باشد مجازات نباید و دارد تاثیر هم محیط گفتمی روسو: کاريبزه: مثال
 .بدهد را ساختار تاوان باید فرد این چرا است محیط و ،ساختار.گیرد می سرچشمه جا این

 و کارگزار یا عامل متعامل و متقابل تاثیر بر و ببرد ازبین را دوگانه حالت این که میکند سعی یابی ساخت مکتب
 نه ولی میسازند را تاریخ خود انسانها-1: مثال براي کندمی تاکید مداوم و همزمان شکل به همدیگر بر ساختار

 اندکوشیده فقط فالسفه-2). مارکس(برگزیدند خود که شرایطی چارچوب در نه و خود آزاد اراده و خواست با
 )مارکس(است جامعه کردن دگرگون مهم که درحالی کنند تفسیر گوناگون صور به را جهان

 و بستر اما)میشوند ساختار موجب کارگزاران(دهندمی شکل را خود دنیاي کارگزاران هرچند بود معتقد مارکس
 ساختار، یعنی. میدهد قرار تاثیر تحت را فرد توانایی میگیرد شکل چارچوب آن در فرایند این که محیطی
 یکی آنها اساس یعنی هستند ايتنیده درهم یا درونی ارتباط داراي کارگزار و ساختار.میکند محدود را کارگزار

  هستند الیاژ یک و سکه یک روي دو است
 و تولید فرایند در بلکه. ندارند قرار کنش از بیرون رفتار، نتیجه و عامل عنوان به ساختار یعنی:ساختار دوگانگی
 عین در هم و میشوند ساخته انسانی کارگزاران توسط هم اجتماعی ساختارهاي.هستند جاري آن بازتولید

 .هستند کارگزار آن خود گیريشکل عامل یا حال،واسطه
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 گرایی ساختار نظریه

 شناسان،¬انسان است، برخاسته شناسی¬زبان از که را کلمه این خود. است وجهی چند مفهومی ساختارگرایی
 متفاوت نسبتا معنایی و متفاوت جهتی آن به یک هر و کرده اقتباس دانان¬ریاضی و فیلسوفان ادبی، منتقدان

 که قرارگرفت استفاده مورد یاکوبسن رومن وسیله به نخست شناسی،¬زبان در ساختارگرایی اصطالح. اند¬داده
 ساختارگرایی گفت توان¬می اساس این بر[ بود کشیده بیرون سوسور دو فردینان آثار از را اصطالح این نیز او
 است یافته راه دیگر علوم به آنجا از و گردیده آغاز شناسی¬زبان در سوسور نظریات با

 به اجتماعی علوم در. گیرد می صورت ها نظریه توسط سیاسی علوم در اجتماعی و سیاسی هاي پدیده تببین
 چند از ترکیبی یا یک چارچوب در سیاسی هاي پدیده تبیین خاص صورت به سیاسی علوم و عام صورت

 . شود می انجام نظریه

 فهمد؟ می چگونه را واقعیت ساختارگرایی -1

 مانند افرادي سپس و آورد اجتماعی علوم به شناسی زیست از اسپنسر نام به اندیشمندي توسط »ساختار«
 دهد انتقال شناسی جامعه به را سیسنمی تفکر که بود این وي هدف. دادند بسط را آن. . .  و مارکس -دورکیم

 .شود شناسی جامعه مباحث وارد گرایانه طبیعت نگرش اینکه نه
 قابل تجربی طور به که گیرند می نظر در هایی کل صورت به را اجتماعی و سیاسی هاي پدیده ساختارگرایان

 را عناصري فرهنگی و سیاسی هاي پدیده پس در ساختارگرا پردازان نظریه. دارند وجود ولی نیستند، مشاهده
 شود، کشف کلیت این  وقتی سازند می را کلیتی مناسبات این. دارند یکدیگر با اي شبکه اي رابطه که یابند می

 بیان ساختاري هاي مدل قالب در ها کل این. ها کل از است عبارت ساختارها. شود می بررسی آن اجزاي همۀ
 .شود می
 براي و سازند می را او جهان فرد ذهن بر حاکم ي ساختارها چگونه که است این اصل سؤال ساختارگرایی در

 کاربرد زبان ساختارها مطالعه براي. کند می استفاده سوسور شناختی زبان نظریه از اجتماعی هاي پدیده تبیین
 در و گرفتند نظر در اشیاء روابط در بلکه منفرد اشیاء در نه را واقعیت سوسور از پیروي به ساختارگرایان. دارد

 .کنند می پیدا جدیدي معناي و نقش ساختاري روابط درون
 ساختاري تأثیرات و روابط با قوانین رشته یک بر مشتمل بلکه باشند، می ذات گونه هر فاقد اجتماعی واقعیت
 نحوي قوانین و قضایا -کارکردها -ها تقابل شامل مناسبات از معینی مجموعه ساختارگرایان،. است خود خاص

 اضافه به اجزاء مجموعه کل شامل را ساختار ساختارگرایان.دانند می فردي اعمال به دهنده شکل اساس را
 .کنند می تعریف ساختار درونی مناسبات

 تبیین مداول -دال رابطه اساس بر شناسی نشانه نظام یک دلیل همین به دارد، اهمیت ساختاري تحلیل در رابطه
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 ثابت ساختارهاي یافتن دنبال به بلکه شود، نمی محدود ساختاري روابط بررسی به ساختارگرایی البته.شود می
 هاي داللت و ها نشانه رشته یک بر مشتمل و قراردادي اند شده ساخته ذهن ثابت ساختارهاي این. است ذهن

 .شوند می تثبیت نمادین نظم یک چارچوب در و اند رمزگانی
 -تعقل به عاطفه از گذر -فرهنگ به طبیعت از گذار: روسو دیدگاههاي از گیرند می کمک واقعیت فهم براي
 یافته ساختار ذهن و شود می ظاهر نمادین هاي نظم این فرهنگ گیري شکل با انسانیت به حیوانات از گذر
 .پذیرد می را آنها بشر

 نظام وجود به ساختارگرایی. گیرند می نظر در اشیاء به منتسب ذهنی صفات صورت به را معنا ساختارگرایان
 . کند نمی داوري مورد این در البته. داند می علمی مطالعه قابل را ها نظام این و معتقدات بخش داللت هاي

 عقالنیت. میآید پدید انسانی روابط در معنایی وحدت عقالنیت شدن ایجاد با که دهند می نشان ساختارگرایان
 که معتقدند و.باشد گرفته شکل نمادین نظم و باشد آمده پدید ساختاري که آید می پدید وقتی دیدگاه این از

 مناسبات چارچوب در شود، می ساخته واقعیت و شود می ساخته سیاسی ساختارهاي درون حقیقت و واقعیت
 .ساختاري قواعد و زبانی

 قائل واقعیت و ذهن بین شدیدي تمایز و کند می جستجو ساختار در را معنا ساختارگرا شناس سیاست یک
 هاي نظام اش دغدغه ساختارگرایی. دهد می قرار ساختار بر حاکم قواعد تابع را سیاسی سوژه و شود نمی

 .  دهد می اهمیت کمتر فرد به و است عمومی

 قائل واقعیت و ذهن بین شدیدي تمایز و کند می جستجو ساختار در را معنا ساختارگرا شناس سیاست یک
 هاي نظام اش دغدغه گرایی ساختار. دهد می قرار ساختار بر حاکم قواعد تابع را سیاسی سوژه و شود نمی

 .دهد می اهمیت فردکمتر به و است عمومی
 ایدئالیستی یا تجربی امر و یابد نمی بازتاب ذهن در مستقیم طور به سیاسی واقعیت ساختارگرایی، چارچوب در

 .ندارد معنایی) تخیل به واقعیت گر تبدیل( ایدئولوژي از بیرون که است شده ساخته امري بلکه نیست محض
 گرایی؟ ساختار کند می تبیین چگونه را واقعیت

 ها شباهت برخی وجود با اما. دارند باور را تحقیق در گرایی عینیت مانند گرایانه تجربه هاي شاخص از بعضی
 از تر منعطف تفسیرهاي  ارائه براي هایی تالش اخیراً. داد قرار گرا اثبات فرا زمره در را ساختارگرایی باید

 باید مدل اوالً آن شرایط و گرفته نظر در مدي یک عنوان به ساختار. است گرفته صورت ساختارگرایی اصول
 بدون ها مولفه این از کدام هیچ و باشد نظام یک داراي که صورتی به باشد داشته را نظام یک هاي ویژگی

 رشته یک به بخشی سامان امکان باید: دوم. کنند نمی پیدا اي کننده تعیین نقش دیگر هاي مولفه از تاثیرپذیري
 برخی بروز برابر در مدل واکنش بینی پیش سبب ها ویژگی این از آگاهی: سوم. باشد داشته را ها شکل تبدیل
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 .کند بازنمایی را ساختار آن عملکرد نحوه بتواند باید مدل این. شود می تغییرات
 و تنظیم خود و خودکفا ساختار یک همچون زبان. بود دوسوسور شناسی زبان گرفتن کمک واقعیت تبیین روش

 در زبان ماهیت از درکی چنین. شود می ساخته سیستم براي حاکم روابط چارچوب در معنا. است سیستم یک
 .گیرد می قرار گرا اثبات ي ها نظریه مقابل نقطه

 .کرد تحلیل تفاوت و رابطه عملکرد دو به توجه با را زبان سوسور
 یا متن یک مطالعه هنگام در -1: است شده توصیه قاعده سه ساختارگرایانه رویکرد با سیاسی مطالعه براي

 در معنایی نظام این. 2. کرد تحلیل را آن و تعیین آن کلیت سطح باالترین در را معنا باید ابتدا سیاسی رویداد
 نظم این. 3. شود می ظاهر خود خاص هاي اسطوره و ها استعاره نمادها، با ساختار پیچیده روابط چارچوب

 .استواراست  برقراردادهایی و روال داراي
 :کند می نقد چگونه را واقعیت-3

 .بارت –یاکوبسن. گرایان ساختار توسط گرایی اثبات نقد
 .کنند می استناد گرایان ساختار آراي به خود گاه ساختارگرایی منتقدان
 .است گرفته صورت ساختارگرایی اصول از تر مختلف تفسیرهاي ارائه براي هایی تالش

 را نیستند سیاست درباره کالن هاي نظریه طرح به قائل که را سیاست در گرا تجربه هاي نظریه ساختارگرایان
 .مخالفند آنها مکانیکی و باورانه ذره نگرش با و کنند می رد

 
 

  



 

19 
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 انتقادي نظریه

 گیدنز مانند دیگري افراد اگرچه است مبتنی وانکفورت مکتب اصحاب شناسی روش آراي بر عمدتاً نظریه این 
 مواضع و دیدگاهها از طیفی دیگر عبارت به. گیرند می قرار بخش این در هم...  و هابرماس – بوریو –

 . اند داده قرار انتقاد رویکرد ذیل ها آن میان موجود عمیق گاه هاي اختالف وجود با را شناختی معرفت گوناگون

 شناسی معرفت) انتقادي نظریه( فهمد؟ می چگونه را اجتماعی واقعیت

 شناسایی قابل که عینی واقعیت به نیز آنان یعنی است گرایان اثبات برداشت شبیه جنبه یک از گروه این برداشت
 عوامل از دائم طور به واقعیت که است این گرایان اثبات با آنها تفاوت اما. معتقدند است شدن کشف یا

. ماند می پنهان نظر از اغلب قدرت واقعی ساختارهاي از بسیاري البته و پذیرد می تأثیر...  و سیاسی اجتماعی،
 به. (است تأویل نیازمند آنها بودن معنادار و نمادین نظر از انسانی هاي پدیده فهم که است معتقد هامرماس البته

 ).شود می نزدیک تفسیر

 مدام سبب همین به و گیرد می بر در را تضادها یا ستیزها ها، تنش انواع انتقادي رویکرد در اجتماعی واقعیت
 پی در که دارد اي چندگانه هاي الیه اجتماعی واقعیت انتقادي رویکرد در) مارکس آثار. (است تغییر حال در

 در که کاو ژرف و دقیق اي مطالعه به اتکا با توان می تنها را سازوکارهایی یا ساختارها سطح در مشهود واقعیت
 .کرد شناسایی شود می ممکن مناسب نظریه پرتو

 در اي پایه و تاریخی مضامینی است اجتماعی واقعیت گیري شکل در اصلی عامل آنچه انتقادي رویکرد در
 .شود طرد و افشا باید کاذب آگاهی بر مبتنی معنایی هاي نظام و است کالن سطح

 می سعی. کند می توصیف را ستمگرانه و نابرابر اجتماعی ،روابط مولد ساختارهاي و شرایط انتقادي پژوهشگر
 اجتماعی شرایط دگرگونی را انتقادي نظریه هدف و. نامطلوب روابط آن تغییر براي دهد ارائه اي نظریه کند

 .کردند اعالم کنونی تاریخی مرحله از واگذار
 )شناسی روش( کند؟ می تبیین چگونه را اجتماعی واقعیت

 اي وسیله هم و است مفاهیم به دادن نظم و شناخت براي چارچوبی هم اجتماعی نظریه انتقادي، رویکرد در
 توان می انتقادي نظریه در.موجود وضعیت در تغییر ایجاد براي آگاهانه عمل و اجتماعی فرایند در مداخله براي
 یا مبنا یافتن دنبال به دانند می مردود را ها فرضیه ارزشیابی براي گرایان اثبات روش که این ضمن آنها که گفت

 روشن چندان ها نظریه ارزشیابی براي انتقادیون روش اما. هستند فهمی ازبد درست فهم تفکیک براي معیاري
 .است پراکسیس کلیدي مفهوم. نیست

 و باشد نوسان در تفسیري هاي روش و تجربی متعارف هاي روش میان انتقادي رویکرد که رسد می نظر به
 دهنده نشان که دانست جدي بسیار هاي پژوهش انواع اگرچه. ندارد فردي به منحصر یا خاص پژوهشی روش
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 .است روش
 بهره پیچیده و فلسفی تحلیلی از باید ناگزیر اجتماعی مسائل هاي ریشه به دستیابی براي که معتقدند گروه این
 شکاکیت گرایی نسبی از هم و اند کرده اجتناب گرایان اثبات گرایانه علمی افراط از هم که دارند اعتقاد و برد

 .اند جسته دوري دانند می ناممکن را اجتماعی علوم هرگونه عمالً که ها مدرنیست پست مخرب
 .دهند می تشخیص تر مناسب خود هاي پژوهش براي را تطبیقی – تاریخی روش اغلب

 و پیچیده زبانی -2. است ایدئولوژیک حد از بیش و علمی غیر -1: است وارد انتقاد نوع سه انتقادي نظریه به
 .است گرا عقل حد از بیش -3. رود می کار به گرا نصفه حد از بیش

 بویژه مارکسیستی ي نظریه وضعیت از که است آلمانی هاي نومارکسیست از گروهی محصول انتقادي ي نظریه
 ي مؤسسه یعنی انتقادي، ي نظریه به منتسب سازمان. بودند ناخرسند اقتصادي جبرگرایی به آن گرایش از

 از انتقادي ي نظریه امروزه  شد نهاده بنیان رسماً آلمان فرانکفورت در 1923 فوریه 23 در اجتماعی تحقیقات
 و بوده اروپایی گیري جهت نوعی بیشتر نظریه این( است رفته فراتر بسی فرانفکورت مکتب هاي محدوده
  شود می افزوده آمریکا شناسی جامعه در آن نفوذ بر روز به روز که چند هر هست،

 فکري و اجتماعی زندگی از عمده انتقادهاي

 فکري و اجتماعی زندگی مختلف هاي جنبه از که شود می تشکیل انتقادهایی از عمدتاً انتقادي ي نظریه گرچه
 کار انتقادي ي نظریه است جامعه ماهیت تر دقیق چه هر افشاگري اش غایی هدف اما است، گرفته صورت

 اقتصادي جبرگرایان از همه از بیشتر انتقادي پردازان نظریه. کند می آغاز مارکسیستی هاي نظریه نقد با را خود
 تفسیر خاطر به را ها نومارکسیست بیشترشان اما اند برآشفته -) 1( مکانیکی یا گرا مکانیکی هاي مارکسیست -

 جبرگرایان که گویند نمی انتقادي پردازان نظریه. دهند می قرار انتقاد مورد مارکس آثار از مکانیکی بسیار
 جنبه به بایست می آنها که معتقدند بلکه اند، گرفته پیش در خطا راه اقتصادي قلمرو بر تأکید خاطر به اقتصادي

 . دادند می نشان توجه نیز اجتماعی زندگی دیگر هاي

 زمینه در انتقادي دارندمکتب انتقاد نیز گرایی اثبات بویژه علمی، بررسی فلسفی مبانی به انتقادي پردازان نظریه
 صورت به را اجتماعی جهان معموالً گرایی اثبات که، این یکی. است افتاده در گرایی اثبات با گوناگون هاي
 فعالیت بر که دهند می ترجیح انتقادي پردازان نظریه اما. گیرد می نظر در طبیعی فرایند یک ي منزله به و شیء

 به. کنند تمرکز تر گسترده اجتماعی ساختارهاي بر هایی فعالیت چنین یک تأثیرگذاري هاي شیوه نیز و انسانی
«  ي شده تعیین و منفعل موجودات سطح تا را آنها و کند می غفلت کنشگران از گرایی اثبات خالصه، طور

 نمی کنشگران، بین تمایز بر مبنی باورشان به توجه با انتقادي پردازان نظریه اما. کاهد می فرو»  طبیعی نیروهاي
. ببندد کار به انسانی کنش ي درباره چرا و چون بی توانند می علمی عام قوانین که بپذیرند را فکر این توانند
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 درباره اما پردازند، می داوري به ها هدف به نیل وسایل کارآیی ي درباره چرا که تازند می گرایی اثبات به آنها
 اثبات که کشاند می دیدگاه این به را ما انتقاد این. کنند می پرهیز قضاوتی چنین یک از ها هدف این خود ي

 .ندارد را موجود نظام با چالش توان و است کار محافظه ذاتاً گرایی
 از خواهد نمی و دهد نمی قرار جدي انتقاد مورد را جامعه شناسی، جامعه که است مدعی انتقادي مکتب 

 به کمک براي را تعهدش شناسی جامعه که کند می ادعا مکتب این. رود فراتر معاصر اجتماعی ساختار
 .است کرده رها معاصر ي جامعه ستمدیدگان

 می تأکید جامعه افراد بر نه و کل یک عنوان به جامعه بر که خاطر این به را شناسان جامعه مکتب، این اعضاي
 را جامعه و فرد متقابل کنش که هستند متهم این به شناسان جامعه واقع، در دهند؛ می قرار انتقاد مورد ورزند،
 . گیرند می نادیده

 جهت انتقادي مکتب. اند رفته نشانه را آن گوناگون هاي مؤلفه و مدرن ي جامعه نقد انتقادي، مکتب آثار بیشتر
 داده انتقال خواند، می مدرن داري سرمایه ي جامعه هاي واقعیت که چه آن و فرهنگی سطح به را اشگیري
 یافته انتقال فرهنگی قلمرو به اقتصاد از مدرن جهان در سلطه کانون انتقادي، مکتب دید از که معنا بدین. است
 چند هر  است، نموده حفظ چنان هم سلطه موضوع بررسی به را اش عالقه انتقادي مکتب حال، این با. است

 مکتب اساس، این بر. اقتصادي عناصر نه شود می اعمال فرهنگی عناصر با بیشتر مدرن جهان در تسلط این که
 .سازد معطوف مدرن ي جامعه در فرد فرهنگی سرکوبی به را خود توجه تا است آن بر انتقادي

 در امر این که اند پذیرفته تأثیر نیز وبري ي نظریه از بلکه مارکسیستی ي نظریه از تنها نه انتقادي اندیشمندان
 رویکرد این هواداران واقع، در. است منعکس مدرن جهان بر مسلط جریان عنوان به عقالنیت بر آنها تأکید
 ي جامعه در که است این انتقادي مکتب نظر. شوند می شناخته»  وبري هاي مارکسیست«  برچسب با بیشتر
 داده عقالنیت از ناشی سرکوبی به را خود جاي غالب، اجتماعی ي مسئله عنوان به اقتصادي استثمار مدرن
 پردازان نظریه که را چه آن یا) 4( جوهري عقالنیت و) 3( صوري عقالنیت بین وبر تمایز انتقادي مکتب. است

 به صوري عقالنیت انتقادي پردازان نظریه دیدگاه از. است پذیرفته آشکارا انگارند، می خرد عنوان به انتقادي
 تفکر«  همان این. دارد توجه معینی هدف هر به رسیدن براي وسایل مؤثرترین به صرفاً اي غیربازاندیشانه طور
. است گر سلطه نیروهاي به خدمت بلکه سلطه، یوغ از مردم ساختن رها نه هدفش که است»  ساالرانه فن

 مندان قدرت که است هایی هدف آن به رسیدن براي وسایل کارآمدترین یافتن صرفاً صوري عقالنیت هدف
 . اند کرده تعریف مهم را آنها

 به انتقادي مکتب شد، مطرح باال در که گونه همان کنیم، می آغاز فرهنگ به انتقادي مکتب تعلق با را مان بحث
 این ي محرکه عوامل از یکی. آورد روي فرهنگی»  روساختار«  بررسی به اقتصادي ي» مبنا«  به توجه جاي
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 ساختارهاي بر اندازه از بیش ها مارکسیست که کند می احساس انتقادي مکتب که است این جهت، تغییر
 فرهنگ، بویژه اجتماعی، واقعیت دیگر هاي جنبه به را آنها ي عالقه مسئله این بر و اند کرده تأکید اقتصادي

 راستاي در نیز جامعه در خارجی هاي دگرگونی سري یک عامل، این بر عالوه. است داده قرار الشعاع تحت
 که آمریکا، در دوم جهانی جنگ از بعد ي دوره رونق خصوص، به اند کرده عمل توجهی انتقال چنین یک

 . است شده منجر خاص طور به طبقاتی تضاد و عام طور به اقتصادي داخلی هاي تناقض ناپدیدشدگی به ظاهراً

 توسط که است آمیزي لفافه و دروغین غالباً فکري هاي نظام ایدئولوژي، از انتقادي پردازان نظریه منظور. 
 به نسبت انتقادي مکتب گیري جهت و روساختار ي ویژه هاي جنبه این ي همه. شود می تولید جامعه نخبگان

 دهه در فاشیسم توسط ابتدا در سلطه بررسی به عالقه این کرد مطرح»  سلطه نقد«  عنوان تحت توان می را آنها
 داده انتقال نیز داري سرمایه ي جامعه در سلطه بررسی به بعدها اما بود، شده برانگیخته 1940 و 1930 هاي
 کامل چنان افراد بر نظارت واقع، در. است کرده پیدا دست افراد بر اي سابقه بی ي سلطه به مدرن جهان. شد

 جهان ابعاد ي همه در نظارت این. ندارد وجود رهبران ي عامدانه هاي کنش به نیازي دیگر که است شده
 . است شده درونی کشنگران براي تر، مهم آن از و کرده رسوخ فرهنگی

 نامیده  ها سازي مشروع  هابرماس که است چیزي همان فرهنگ، سطح در انتقادي مکتب هاي نگرانی از یکی
 لحاظ به و سیاسی نظام توسط که کرد تعریف عقاید از هایی نظام عنوان به توان می را ها سازي مشروع. است
 به ها سازي مشروع این. کنند پشتیبانی مذکور نظام وجود از تا شوند می ایجاد دیگري نظام هر توسط نظري
 اتفاق چه دقیقاً پرده پشت در که نبرد پی کسی تا شوند می طراحی سیاسی نظام»  دادن جلوه رمزآمیز«  خاطر
 .دهد می رخ هایی

 آنها سر بر مدرن درجهان که چه آن و آنها آگاهی و کنشگران به فرهنگی، عالیق چنین از گذشته انتقادي مکتب
 تحت) فرهنگ صنعت مانند( خارجی نیروهاي ي وسیله به ها توده آگاهی که جا آن از. دارند توجه نیز آید، می

 نظریه متأسفانه. بپرورانند درخود را انقالبی آگاهی نوع یک اند نتوانسته ها توده. است گرفته قرار نظارت
 به فرهنگ و فردي آگاهی بین توانند نمی اغلب شناسان جامعه و ها مارکسیست بیشتر مانند نیز انتقادي پردازان
 در مدام آثارشان، بیشتر در آنها. سازند مشخص را دو این بین گوناگون پیوندهاي یا شوند قائل تمایز روشنی

 .دهند می سطح تغییر که باشند متوجه که آن بدون هستند، آگاهی سطح به فرهنگ سطح از برگشت و رفت
 که است آن معناي به رویکرد این.. است دیالکتیک به عالقه انتقادي ي نظریه در مثبت ي عمده تأکید دومین

 روساختار فردي، آگاهی از عبارتند آنها ترین مهم که - اجتماعی واقعیت گوناگون سطوح متقابل روابط به باید
 یک هیچ: کند می تجویز نیز را شناختی روش ي نسخه نوعی دیالکتیک. پرداخت - اقتصادي ساختار و فرهنگی

 .کرد بررسی دیگر اجزاي از جدا نباید را اجتماعی زندگی اجزاي از
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 بودن تخیلی از مارکس، سرمشق از پیروي به اما پردازند، می نیز آینده ي درباره تفکر به انتقادي پردازان نظریه
 خالف بر آنها این، وجود با. ورزند می تأکید معاصر ي جامعه از انتقاد و دگرگونی بر بیشتر و کنند؛ می پرهیز

 . کنند می تمرکز آن فرهنگی روساختار بر جامعه اقتصادي ساختار به مستقیم توجه جاي به مارکس

 اشتغال عمل و نظریه بین ي رابطه و متقابل تأثیر به انتقادي اندیشمندان که گفت توان می تر، انتزاعی تعبیري به
 گشته جدا هم از داري سرمایه ي جامعه در عمل و نظریه که بود عقیده این بر فرانکفورت مکتب. دارند ذهنی

 کرده محول خود به را پردازي نظریه حق که پذیرد،می انجام گروه یک توسط پردازي نظریه که معنا بدین  اند
 . است شده واگذار است، تر قدرت کم که دیگري گروه به عمل که حالی در است، پنداشته خود به مختص یا و

 خورده شکست شدیداً عمل و نظریه تلفیق در انتقادي ي نظریه بیشتر اي، شده اعالم هدف چنین یک وجود با
 سبکی به معموالً که است این شود، می انتقادي ي نظریه از که انتقادهایی ترین رایج از یکی واقع، در. است
 خاطر به انتقادي پردازان نظریه این، از گذشته. است فهم غیرقابل مردم ي توده براي تماماً که شود می نوشته

 به کمتر و پردازند می راز و پررمز بسیار موضوعات از شماري به روساختار، و فرهنگ بررسی به تعهدشان
 .کنند می توجه مردم ي روزانه و عملی مسائل

 منافع و دانش بین ي رابطه به هابرماس یورگن ي عالقه انتقادي مکتب دیالکتیکی عالیق مشهورترین از یکی
 عینی و ذهنی عوامل بین ي رابطه به مربوط تر گسترده دیالکتیکی ي قضیه از اي نمونه خود که است بشري
 بررسی مورد یکدیگر از جدا توان نمی را عینی و ذهنی عوامل که نبود غافل نکته این بیان از هابرماس اما. است
 تري ذهنی هاي پدیده بشري منافع که حالی در دارند، قرار عینی سطح در دانش هاي نظام او نظر به. داد قرار

 .هستند
 هر پشت که منافعی. است شده قائل تمایز آنها با متناظر منافع و  دانش نظام یا معرفتی نظام سه بین هابرماس

 نظریه ي وظیفه این و اند ناشناخته عادي مردم براي عموماً کنند، می هدایت را آن و اند نهفته دانش نظام
 اثبات علمی هاي نظام یا  تحلیلی علم دانش، نوع نخستین. سازند آشکار را منافع این که است انتقادي پردازان
 نظارت و بینی پیش معرفتی، نظام چنین یک پشت در نهفته منفعت هابرماس نظر به. است کالسیک ي گرایانه

 ي عقیده به. شود بسته کار به جامعه داخل مردم یا و دیگر جوامع محیط، مورد در تواند می که است فنی
 نظام نوع دومین. دهد می قرار سرکوبگرانه نظارت برد پیش خدمت در آسانی به را خود تحلیلی علم هابرماس
 عام دیدگاه این با دانش این. است جهان فهم درجهت آن منفعت که است) 20( دوستانه بشر دانش معرفتی،

 فهم در مذکور دانش. رساند می یاري گذرد می امروزه که چه آن فهم در را ما گذشته، فهم که کند می کار
 دانش سوم، نوع. بخش آزادي نه و است سرکوبگر نه دانش این. دارد عملی اي فایده خود شناخت و متقابل

 این به منسوب منفعت. کنند می پشتیبانی آن از فرانکفورت مکتب کلی طور به و هابرماس که ماست انتقادي
 دیگران، و هابرماس انتقادي دانش که بودند امیدوار انتقادي پردازان نظریه. است  بشر رهاسازي دانش، نوع

 جنبشی به و برده باال) اند کرده تصریح فروید پیروان که کارهایی سازو طریق از( را ها توده خودآگاهی
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 .انجامد می شده داده نوید رهاسازي به که زند دامن اجتماعی
 عمدتاً موضع یک اتخاذ به انتقادي ي نظریه که آن نخست است آمده عمل به انتقادي ي نظریه از انتقاد چند

 تطبیقی و تاریخی هاي زمینه به کافی توجه بدون را رویدادها انواع که معنا بدین است، شده متهم غیرتاریخی
 در ستیزي یهودي ،1930 ي دهه در نازیسم مانند رویدادهایی مثال، براي( است داده قرار بررسی مورد آنها
 ایم، شده یادآور تر پیش که همچنان که، آن دوم). 1960 ي دهه در دانشجویی هاي شورش و 1940 ي دهه

 این به معموالً انتقادي پردازان نظریه که این سرانجام. است کرده پوشی چشم اقتصاد از عموماً انتقادي مکتب
 این که حالی در است، شده ناپدید انقالبی نیروي یک عنوان به کارگر ي طبقه که اند آورده روي استدالل
 .دارد آشکاري تضاد مارکسیستی سنتی تحلیل با موضع

 تحلیل براي مبنایی عنوان به را خالقانه و آزاد) انسانی وجود( کار بلکه برگزید، را کار بر تأکید تنها نه مارکس
 اما دارد، مبنایی خود براي نیز هابرماس. داد قرار داري سرمایه بویژه گوناگون، تاریخی هاي برهه در کار انتقادي
 تحریف ارتباط هابرماس مبناي. مند هدف عقالنی کنش قلمرو در نه است ارتباطی کنش قلمرو در او مبناي
 قرار انتقادي تحلیل مورد را شده تحریف ارتباط تواند می مبنا این کمک به او. است اجبار بدون ارتباط و نشده
 که گونه همان درست سازند، می تحریف را ارتباط که دارد توجه اجتماعی ساختارهاي آن به هابرماس. دهد

 مبناهاي هابرماس و مارکس گرچه. بود داده قرار بررسی مورد را کار تحریف ساختاري هاي سرچشمه مارکس
 آنها به همین و دارند کارشان براي مبنایی آنها دوي هر روي، هر به اما اند، برگزیده کارشان براي را متفاوتی

. دهند انجام گوناگون تاریخی هاي پدیده ي درباره را هایی داوري و بگریزند گرایی نسبی از که دهد می اجازه
 و مبنایی چنین یک نداشتن خاطر به خود، از پیش انتقادي پردازان نظریه و وبر چون پردازانی نظریه از هابرماس

 .کند می انتقاد گرایی نسبی سمت به لغزش
 نقطه تنها نه مبناها این آنها، دوي هر براي. دارد وجود شان مبناهاي و هابرماس و مارکس بین نیز دیگري تقارن

 در یعنی. سازند می آشکار نیز را شان سیاسی هاي هدف بلکه دهند، می نشان را شان هاي تحلیل شروع ي
 نشده تحریف) انسانی وجود( کار بایست می آن در که بود کمونیستی ي جامعه نوعی مارکس هدف که حالی
 نشده تحریف ارتباط آن در که است اي جامعه هابرماس سیاسی هدف اما آید، وجود به بار نخستین براي

 براي) دارانه سرمایه( موانع حذف پی در مارکس فوري، اهداف لحاظ از. گردد می برقرار) ارتباطی کنش(
 .است عالقمند آزادانه ارتباط راه سر بر موجود موانع حذف به هابرماس و بود، نشده تحریف کار به دستیابی

 براي که نیست کسی تنها او اما است، معاصر جهان در اجتماعی اندیشمند ترین برجسته هابرماس چند هر
  کند می تالش باشد، تر پذیرفتنی معاصر هاي واقعیت براي که انتقادي، ي نظریه نوعی ي توسعه
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 ها بازي نظریه

 عمومی نگرش از وجزئی است شده عرضه گیري تصمیم فرایند وتحلیل توضیح براي اساسا بازیها نظریه
 در بازیها نظریه. دانست گرایی کثرت نظریه مکمل توان می را نظریه این. رود می شمار به عقالنی گزینش
 یکدیگر با آنها تصمیمات و بپردازند گزینش و گیري تصمیم به بازیگر چند یا دو که رود می کار به مواردي
 دیگران با بنابراین است، خودخواه و عقالنی موجودي انسان که است این بازیها نظریه عصاره.باشد مرتبط

 و بازیگران عقالنیت اتکابه با که شود می تصور بازیها کالسیک نظریه در.دارد گرایانه محاسبه رفتاري
 و خود ممکن حرکتهاي تاکلیه دارد وجود امکان این بازي طرف دو از هریک براي بازیگران، تعداد محدودیت

 .کند محاسبه را آن از ناشی پیامدهاي و نتایج و رقیب
. گرفت می قرار برداري بهره مورد گیري تصمیم هاي شیوه زمینه در نظریه این سیاسی، مطالعات حوزه در

 زندگی مختلف وجوه. دارد وجود اساسی شباهت سیاسی هاي موقعیت و بازیها میان که است این هم فرض
 رهبران روابط مردم، با و مخالفین با دولت رابطه همچون موقعیتهایی در توان می را بازیها منظر از سیاسی
 موقعیت از بسیاري و صلح یا جنگ شرایط در دولتها روابط سیاسی، احزاب ائتالف و سازش یکدیگر با سیاسی

 تصمیم و ندارد کافی اطالع دیگران اقدامات و امکانات از بازیگر بازیها، مانند موارد این همه در. دید دیگر هاي
 حرکت مساوي مواضع از بازیگران همه که است این بر نیز فرض. رود می پیش احتماالت مبناي بر گیریهایش

 .کنند می رعایت بازي، در حرکت هر وزن و نقش براساس را بازي قواعد و کنند می
 است شطرنج عرصه سیاست ي عرصه که معتقدات سیاسی هاي عرصه در واقعیت تبیین براي نظریه این

 این در وبردوباخت اند گرفته قرار یکدیگر مقابل در که هستند بازیگرانی مثابه به...و ها ودولت ودولتمردان
 نظریه.دارد... و اطالعات"مقابل طرف کردن بازي وخوب بد" واقع به نزدیک حدس "مهارت به بستگی بازي

 مشخص وشرایط وضعیت یک در مختلف هاي وسیاست ها استراتژي بیان با تا است صدد در ها بازي ي
 که کند انتخاب را استراتژي دیگرآن عبارت به.دهد نشان را وانتخاب سنجش ترین وعقالنی ترین منطقی

 .باشد داشته را وباخت هزینه کمترین
 :بازي قواعد از آگاهی.1:ها بازي نظریه مبانی

 هاي سالح داشتن مثال بطور.هستند آگاه بازي در وقدرت نیرومندي عوامل واز مطلع بازي قواعد از بازیگران
 .است نیرومندي عوامل از اتحادمدنی و وانسجام باال سطح در ملی ناخالص تولید میزان استراتژیک

 بیشتري پیچیدگی از بازي میزان همان به یابد افزایش بازیگران تعداد  میزان هرچه:بازیگران وتنوع تعدد.2
 .میشود برخوردار

 جمع باحاصل بازي)دیگري باخت بردیکی(صفر جمع حاصل با بازي. دارد بازي نوع به بستگی وباخت برد.3
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 )هستند شریک وباخت برد در دو ان(صفر غیر
 معناي به بلوف.دهند جلوه واقع از بیش را خود هاي توانایی میزان میکنند تالش طرفین بازي یک در:بلوف
 خویش هاي وابزار امکانات بزرگنمایی پی در همواره بازیگران.است واقعی غیر امر یک دادن نشان واقعی
 بهترین انتظار در نمیتوانند سیاست ي صحنه در بویژه بازیگران:بیشینه کمترین یا کمینه بیشترین ي قاعده.هستند

 اسالم در.برگزینند را بدتر وبدترین بدتر میان واز انتخاب را بد بدتر و بد میان از هستند ناچار باشندآنان انتخاب
 .فاسد به افسد دفع
 :هست شباهت نظر چند از واقعی زندگی وشرایط ها بازي میان

 واز است کار در وباخت وبرد وزیان سود هردو در. هست زدن وبلوف کردن گمراه دادن فریب درهردوامکان
 هاي حرکت وبه خودشان حرکت به وباخت برد.هستند گیري وتصمیم محاسبه تعقل متضمن دو هر رو این

 .دارد بستگی دیگران
 با سیاسی رهبران روابط-مردم وبا مخالفین با دولت ي رابطه: نظریه این با است مطالعه قابل که وجوهی
 تبیین راستاي در که هایی تالش به همچنین نظریه این همچنین... و سیاسی احزاب وائتالف سازش-یکدیگر

 مدل براي همچنین.است کرده حیاتی کمک است گرفته صورت قانونگذاري مجالس در ها ائتالف گیري شکل
 . است شده استفاده نیز سالح وخلع تسلیحاتی هاي رقابت اي هسته دارندگی باز سازي

 حل راه سنجش و محاسبه با سیاست ي صحنه وبازیگران است ومنطقی عقالنی رفتار یک سیاسی رفتار:نتیجه
 افزایش با.دارد زیادي بسیار نقش بازیگران براي اطالعات انکه دوم.میزنند ممکن انتخاب بهترین به دست ها

 در مهم عنصر یک واحتماالت حدس انکه سوم.یابد می افزایش نیز بهتر انتخاب به دستیابی امکان اطالعات
 مقصود این به نیل براي خواهدبود باال بسیار موفقیت میزان زد واقع به نزدیک حدس بتوان اگر.است بازي

 میزان بین ي رابطه به بازیگر یک واقع در.دارد اهمیت انها اقناع راههاي و انها منافع بازیگران اهداف با اشنایی
 .میکند وانتخاب گزینش قوي حدس با را مناسب حل وراه میکند نگاه امتیازات ومیزان ها پرداخت
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 سایبرنیتیک نظریه

 تحت واینر نوربرت کتاب با سیاسی و اجتماعی علوم در نگرشی عنوان به کنترل و ارتباطات علم یا سیبرنیتیک
 انسان مغز نگرش این اساس.یافت گسترش1948 در ماشین و حیوان در ارتباطات و کنترل یا سیبرنیتیک عنوان
 عمل به و است اطالعات و ارتباطات ها، کنترل از اي مجموعه حاوي گردان درون سیستم عنوان به که است

 .کند می مبادرت هدفدار
 زبان که معنی این داردبه وجود اساسی شباهت حکومت و انسان مغز کامپیوتر، میان سایبرنیتیکی انداز ازچشم
 سطح سه هر سیبرنیتیک. دارد عمومیت سیاسی نظام تا گرفته انسان بدن از سیستمها درهمه ارتباطات و کنترل
 نظریه هاي مفروضه. دهد می قرار خود مطالعه موضوع را نظام کل همچنین و حکومت، مدنی، جامعه

 :باشد می موارد این شامل سایبرنیتیک
 نوعی باید که بود مدعی پوزیتیویسم. شود می ناشی پوزیتیویستی علوم یگانگی از نظریه این مفروضه اولین

 است این سایبرنیتیک پردازان نظریه مهم مفروض. کرد ایجاد علوم مختلف هاي حوزه بین یگانگی و یکسانی
 تعبیه مکانیکی دستگاههاي در مغز همانند بخش تنظیم دستگاه  و اعصاب با مشابه ارتباطی سیستم میتوان که

 میتوانست امر این انسانی، علوم حوزه در. داد می یاري پوزیتیویستها علوم وحدت اصل به دستاورد این.کرد
 دخالت به امر این که داد نشان ها تجربه اما. باشد جامعه بخش سامان نگرش شدن تر انسانی سوي به گامی
 .افزود پیشین مشکالت بر و انجامید، مردم زندگی خصوصی امور در امنیتی -اطالعاتی دستگاههاي افزون روز

 و پیام چون مفاهیمی انرژیباید و ماده چون مفاهیمی جاي به که است این سایبرنیتیک نظریه مفروضه دومین
 اطالعات و پیام انتقال بلکه انرژینیست، و ماده دهد می یاري درنظام تعادل حفظ به انچه. شود گذاشته اطالعات
 .شود می نظام در تعادل آمدن وجود به موجب ارتباطی دستگاههاي ازطریق
. دارد وجود اطالعات مبادله کننده تنظیم دستگاه یک سیبرنیتیکی نظام هر در که است این مفروضه سومین
 نظام مختلف بخشهاي بین اطالعاتی -ارتباطی دستگاه این. است استوار مفروضه همین بر هم نظریه این اساس

 .کند می برقرار ارتباط نظام خارج محیط و نظام -داخلی محیط سطح دو در
 نظریه این. شود می مربوط سایبرنیتیک پردازان نظریه نظر مورد ارزشهاي به مربوطه، نظام مفروضه چهارمین

 ارتباطی-اطالعاتی دستگاه این معتقدند آنان.مندند عالقه نظام تحولی تعادل به کارکردگرایان همانند پردازان
 . شود می نظام) انقالبی تعادل مقابل در( تحولی تعادل ساز زمینه
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 هرمنوتیک نظریه

 از آور پیام خداي مس هر نام از که شود می گفته و گردد برمی باستان یونان به تاریخی نظر از هرمنوتیک
 سپس و شد می گفته مسیحی مقدس کتب تاویل روش به ابتدا در فن این. است شده گرفته انسان براي خدایان

 و مهمترین هرمنوتیک.شد انسانی علوم مطالعات حوزه وارد گادامر و هایدگر -دیلتاي اشالیرماخر، آثار طریق از
 شده اجتماعی علوم وارد سپس و الهیات و معماري -ادبیات -هنر در ابتدا که است تفسیري مکتب ترین قدیمی
 .است

 از خود، وضعیت از سیاسی کنشگر عنوان به ما که قرائتی. است) خوانش( قرائت بر تاکید تفسیري رویکرد در
 .داریم دهند می شکل را سیاست دنیاي که گوناگونی رویدادهاي از و دیگران سیاسی رفتار

 این در. شد مطرح گرا اثبات نگرش مقابل در سرسخت رقیبی عنوان به میالدي 70 دهۀ از تفسیري نگرش
 رفتار که گذارد می آن بر را مبنا سیاست مطالعه در رویکرد این.شود می برجسته عامل نقش رهیافت روش

 و قصد علمی هر از آنان زیرا کرد درك علم عالقه مورد موضوعات سایر از متفاوت اي گونه به باید را انسانها
 در را آن و کنند می عمل نقشه و طرح با و شوند می عواطف و احساسات دستخوش کنند، می دنبال را نیتی

 بنابراین. کنند می عمل دارند جامعه هاي ارزش و هنجارها از که تفسیري پایه بر و دهند می تغییر لزوم صورت
 .است خاص اجتماعی هاي مضمون در آدمی رفتار معناي فهم پژوهشگر اصلی وظیفه

 هرمنوتیک موارد، این تمام در. باشد آن مضمون با متناسب اثر فهم که اي گونه به است متن فهم علم هرمنوتیک
 ابهام و متن معناي به یابی دست خواستار روش یک مثابه به هرمنوتیک. است تفسیر یک از تفسیري بر مشتمل
 از. است آمده پدید اجتماعی علوم در پوزیتیویستی نگرش مقابل در هرمنوتیکی دیدگاه. است آن از زدایی

 اندیشه هرمنوتیک در. اوست وکردارهاي انسان دهنده شکل بلکه نیست، ابزار صرفا زبان هرمنوتیک دیدگاه
 وگفتمان زبان از اي پرده همواره واقعیت و سوژه میان شود؛ می نفی مدرن، سوژه یعنی شناسا، فاعل یا سوژه
 بیشتر قدیم هرمنوتیک. واقعیت از آگاهی با نه دارد قرار گفتمان و زبان پرده همین با شناسی ومعرفت دارد قرار

 می نظر در روح مفهوم جاي به را آگاهی مساله معاصر شده عرفی هرمنوتیک اما داشت تکیه الهام مساله بر
 :کرد تقسیم اصلی گروه سه در توان می را معاصر هرمنوتیک. گیرد

 .شود می قائل تمایزکامل تبیین و تفسیر بین نخست جریان -1
 . دارد باور تاریخ و تبیین و فهم بین سازش لزوم به دوم گروه -2

 از و ندارد باور نیز تجربی امور صدق امکان به حال، عین در و کند می انکار را فهم امکان سوم جریان -3
 .دارد مبناگرایانه ضد نگرشی و گوید می سخن تفسیرها کثرت

 . است شده هرمنوتیکی جدید هاي شاخه ظهور سبب »تفسیر« فعل معناي گسترش
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 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 : رمانتیک هرمنوتیک -1

 براي را هرمنوتیک از سبک این ماخر اشالیر. شود می محسوب مدرن هرمنوتیک مبدا رمانتیک هرمنوتیک
. دانست می هرمنوتیک علم وظیفه را، یکدیگر به تفهم و گفتمان کردن مربوط وي. کرد مطرح بار نخستین
 و کل پیوستگی به و دانست می ممکن غیر مولف، خالقیت و فردیت درك بدون را متن فهم ماخر اشالیر
 زندگی مساله بر خود آثار در که بود رمانتیک هرمنوتیک بنیانگذاران از نیز دیلتاي ویلهم. داشت باور آن اجزاي

 هاي عینیت فهم معناي به را تفهم رمانتیک هرمنوتیک مجموع در. داشت تاکید زندگی فلسفه یک تدوین و
 .دارد نظر در فردي تجربه

 :فلسفی هرمنوتیک -2
 در داوري پیش و تعصب سنت نقش بر که است گادامر پدیدارشناسی سنت از متاثر هرمنوتیک نوع این 

 بر گادامر واقع در. شود می حاصل سنت در آگاهی امکان وي دید از. دارد بسیار تاکید انسانی فهم و معرفت
 سنت، در است، گادامر هرمنوتیک در مفاهیم ترین مهم از یکی سنت. است معتقد آدمی فهم در تاریخ تاثیر

 رو هیچ به او نظر از سنت. است سوبژه دو نسبت همچون سنت با کننده تاویل نسبت و گیرد می شکل تاویل
 و زند می حرف که زبانی است؛ زبان بلکه باشد، شده تعیین جایگاهش و شده تجربه زمانی که نیست رخدادي
. کنیم می زندگی سنت در ما. شود می مکالمه وارد) ابژه نه سوبژه، از اي لحظه عنوان به( دیگري همچون

 یکپارچه را روش کارگیري به و فهم مولفه دو واقع در عمل و دانش بین پیوند ایجاد با فلسفیگادامر هرمنوتیک
 .کند برقرار ارتباط انسان، زیست نحوه و هرمنوتیک روشهاي بین توانست و کرد

  انتقادي هرمنوتیک -3
 و ناب مبادله نظام را سنت و زبان گادامر،. است هابرماس انتقادي هرمنوتیک روش دیگر هرمنوتیک روش

 اینرو از و اند نگرفته قرار خدشه مورد اجتماعی دیگر مقوله هر یا و قدرت سوي از که دانست می خالصی
 و زور روابط توجیه خدمت در و است سلطه و قدرت وسیله نهایت در نیز زبان هابرماس نظر از. دارند حجیت

 و قدرت و پول اثر در را، گادامر دیالوگی سنت و زبان هابرماس نتیجه، در. گیرد می قرار یافته سازمان سلطه
 پاالیش براي اي وسیله عنوان به را انتقادي تفکر اشکال، این رفع براي و داند می مخدوش اساسا ایدئولوژي،

 وسیله انتقادي، هرمنوتیک. نماید می مطرح است، شده اعمال یادشده، عوامل همان جانب از آن، بر که عناصري
 آن دیالوگی بنیاد« سازد می اهمیت واجد را هرمنوتیک آنچه هابرماس نظر از. باشد می سلطه از رهایی براي اي
 هرمنوتیک »اجتماعی علوم مبناي عنوان به جایگاهش« نه و است »ارتباطی الگوهاي با آن رابطه رو همین از و

 ذهنی بین ارتباط طرف، دو موجودبین تفاوتهاي رغم علی که دارد تأکید نکته این بر هابرماس یورگن انتقادي
 امر این پذیرش گفتگو یک در حضور ونفس دارند را رهایی به رسیدن میل طرف دو هر که چرا است ممکن
 گفتگو یک در که)  خواننده و متن کنیم فرض( گفتگو یک طرف دو بنابراین. است پذیر امکان تغییر که است
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 این انتقادي هرمنوتیک پیروان و هابرماس. اند پذیرفته راپیشاپیش تغییر به رسیدن امکان کنند می شرکت
 جاافتادگی مردم تا کنند بایدتالش اجتماعی پرداز نظریه هابرماس نظر از. نامند می »آرمانی موقعیت« را موقعیت
 .نپذیرند را شده تحریف هاي سیستم و طبقاتی

 : رادیکال هرمنوتیک -4
 . شود می تصور ناپذیر پایان و متکثر امري تفسیر هرمنوتیک این در

 سیاست در هرمنوتیک کاربرد

 متن در سیاسی زبان و سخن. دارد وجود رابطه سیاسی زندگی یا حیات و سیاسی زبان شخصی، گفتمان بین
 می عصري هر در سیاسی سخن تر ژرف هاي الیه و عمق به تاویل، با و شود می پردازش اجتماعی کردارهاي

 . دو این بین رابطه فهم یعنی هرمنوتیک و است سیاسی واقعیت دهنده تشکیل زبان. رسیم

 این و گرفت قرار سؤال مورد سیاسی واقعیت از فهمی خود و زبان جدایی بحث هرمنوتیک، نظریه پیدایش با
 کارگزاران هاي فهمی خود و فهم و زبان و سخن به باید سیاسی حیات فهم براي که شد مطرح استدالل
 : دارد وجود تاویل از اساسی تعبیر نوع سه سیاست در تاویل کاربرد مورد در. کرد مراجعه سیاسی - اجتماعی

 خود به باید اجتماعی یا سیاسی حیات فهم براي که شود می استدالل بازیابی هرمنوتیک در: بازیابی تاویل. 1
 سیاسی تجربه و حیات و ها فهمی خود بین که است این فرض و کرد مراجعه کارگزاران و افراد هاي فهمی
 . دارد وجود کامل انطباق

 و مردم مستقیم تصورات و ها خودفهمی که شود می گفته اینجا در فوق، تاویل برعکس: بدگمانی تاویل. 2
 خود طریق از دیگر، عبارت به. واقعیات بر است سرپوشی و کند می تابی کژ را واقعیت خودشان از کارگزاران

 .ندارند دسترسی واقعیات این به روزمره هاي خودفهمی و کرد رسوخ واقعیت بنیاد به توان نمی ها فهمی
 است ممکن که دارد وجود ایراد این بازیابی تاویل در که شود می گفته تعبیر این در: تحقیقی یا بیانی تاویل. 3

 و بیفتد قلم از واقعیات از بسیاري دلیل، همین به و نباشد کامل هماهنگی موجود واقعیات و رایج زبان بین
 که تایلور چارلز دیدگاه از. نیست قائل ارزشی هیچ ها خودفهمی براي چون است، ناقص هم بدگمانی تاویل

 واقعیت بیانگر و باشند مخدوش است ممکن مستقیم هاي خودفهمی که حال کند، می طرح را تاویل این
 به و برسیم اولیه هاي فرض پیش به است ناخودآگاه که االذهانی بین معانی از باید نباشند، اجتماعی سیاسی

 . یابیم دست آگاهانه هاي فهمی خود

 به سیاسی پردازان نظریه و کارگزاران فرض با توان می سیاست در هرمنوتیک کاربرد مورد در حال، هر به
 به مردم فرض با سرانجام و سیاسی، حیات متن عنوان به وقایع و حوادث فرض و سیاسی حیات مؤلفان عنوان
 . کرد استفاده هرمنوتیک انواع از سیاسی، حیات گران قرائت و خوانندگان عنوان
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 مدرنیسم پست نظریه

 گویند می ،فلسفه،معماري،هنر،ادبیات،وفرهنگ انتقادي نگرش در اي گسترده تحوالت سیر به  مدرنیسم پست
 مفهومی مدرنیته پست آمد پدید آن جانشین عنوان به ،ویا آن به واکنش ودر)مدرنیسم( نوگرایی ازبطن که

 پسامدرنیسم در»پسا« پیشوند شود می اطالق مدرنیته از بعد تاریخی دوران به که است شناختی جامعه– تاریخی
 از پس عمومی هوشیاري تاثیر وتحت نوگرایی به واکنش در اصل در پساتجدد ندارد زمانی تاخر به اشاره الزاما
 مراتب سلسله فاقد که دارد اشاره وهنري فرهنگی،فکري مکتب به گرایی پسانو آمد وجود به دوم جهانی جنگ

 درونی انسجام عدم و ،تنوع ،تناقض،ایهام مفرط پیچیدگی گیرنده بر ودر مشخص یافته ساخت اصول یا مرکزي
  است

  اند داده نسبت گوناگون عوامل از طیفی به را مدرنیته پست پیدایش
  اخالقی هاي تبیین به وایمان عقیده باختن رنگ 
  پساصنعتی  جامعه وپیدایش روزمره زندگی در کار ومرکزیت اهمیت افول 
 ومتون تصاویر از کثرتی درآوردن گردش به در ها رسانه افزایش به رو قدرت 

 تمرکز به ما عصر تکنولوژي وشرایط اقتصاد که است پایه براین گرایی پسانو طرفداران بحث خالصه طور به
 وکپی داخلی ارجاعات کننده ارایه اعتقادات آن در که اند انجامیده جمعی هاي رسانه سلطه تحت جامعه زدایی

 محصول که سازي جهانی هستند ،مفاهیم ارتباطات مقاصد براي هدف یا ،ثبات اصالت نوع هیچ وبدون یکدیگر
 در تمرکز عدم آن محرك که نیرویی عنوان به گاهی است ونقل ارتباطات،تولید،وحمل هاي زمینه در ابداعات
 داراي که گردید خواهد گرا جمع اي جامعه ایجاد باعث نهایتا که است شده شناخته است مدرن زندگی

 می ذهنی محصوالت ویا سیاسی،ارتباطات غالب قدرت مرکز هرگونه وفاقد بوده جهانی درون عمیق ارتباطات
  باشد

 توان بیشتري عوامل که همچنان گردد می بر دانش کنترل چگونگی به قدرت سکوي حاضر حال در بنابراین
 تحت آنچه به ها دولت وجود واقع در یابد می کاهش ها دولت یابند،قدرت می را دانش وکنترل کردن اداره

 واز شود می گزارش ملت قاطبه به آنها طریق واز کارا بطور ها دولت کارکرد است گردیده وابسته دارند کنترل
 نقش گردند می جاري امورات در گیري تصمیم به قادر ها ،دولت ملت تعالیم یعنی رهگذر این

 
 

 در.گردید وارد سیاست حوزه به سپس شد مطرح سیاست حیطه از خارج در ابتدا مدرنیسم پست مباحث
 هاي حوزه در قدر آن امروزه اما بوده مطرح هنري و ادبی هاي قالب در عمده طور به مدرنیسم پست گذشته

 نظر در صرف هنري یا ادبی مکتب یک صورت به را آن توان نمی دیگر که یافته گسترش و نفوذ اجتماعی علوم
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 خواهد می زیرا نامید ضدمدرن توان نمی را مدرن پست ،البته)مدرنیته انکار( است بزرگ انکار یک بلکه گرفت
 هستی هاي عرصه در جانبه همه تحول از مدرنیسم پست حال هر به بگذرد آن از یا رود فراتر مدرنیته از

 .کند می جانبدار اجتماعی و سیاسی مسائل و تاریخ اخالق شناسی، شناخت شناسی،
 هستند  مدرنیسم شناسانه شناخت و سیاسی هاي بحران برابر در گیري موضع بیانگر مدرن پست هاي نظریه

 افرادي. اند داشته مدرنیسم پست گیري شکل در بسزایی نقش دوم جهانی جنگ از پس فرانسوي روشنفکران
 .مرلویونتی -سارتر مانند
 :کرد بندي جمع توان می مشترك محور چند در شناسی روش و شناسی شناخت نظر از را مدرنیسم پست

. ندارد باور نظري فرض پیش از عاري هاي تجربه طرفانه بی توضیح به و است تفسیر بر مبتنی رویکرد این-1
 .است گرا تفسیر آن تبع به هم مدرن پست سیاست

 علوم در عینیت به یابی دست امکان به و نیست قائل دانش براي ناپذیري خدشه و ثابت مبناي نگرش این -2
 مبناي عنوان به را تجربه و عقل وسهم است مبنا اصالت مخالف دلیل همین به. ندارد اعتقاد سیاست و اجتماعی

 .داند می مردود دانش انباشت براي مطمئن
 محلی حالت ها زبان. نیست تصور قابل جهان امور گزارش براي واحدي زبان مدرنیسم پست براي -3

  که است دلیل همین به. است شفافیت فاقد تجربه. دانند نمی شفاف امري را زبان مدرن پست رویکردهاي.دارند
 .یافت دست شفافی زبان به توان نمی هم سیاست عرصه در

 شناسیروش شوند،می ظاهر فلسفی مواضع دیگر و هرمنوتیک گرایی،فراساختار منظر از گاه ها مدرنپست
 خود، ادعاي برخالف اثباتی، اجتماعی علوم معتقدند آنها. اندداده قرار جدي انتقادات مورد را پوزیتویستی

 روابط محصول زمان درهر حقیقت بلکه ندارد، وجود معنا این به حقیقتی زیرا نیستند؛ حقیقت کشف وسیله
 .است قدرت
 و فلسفی گفتمانهاي نفی و نقد بر 1980 دهه در مدرن پست تفکر دیگران، و نیچه و هایدگر اندیشه تاثیر تحت
 که برابري و عدالت و ترقی همچون مدرنیته، کالن روایات دیدگاه این از یافت؛ تمرکز مدرنیته گراي ترقی
 کانتی، گرایی عقل روشنگري، معرفتی نظریه کلی طور به تفکر این. است فروپاشیده اند، کلی عقل بر مبتنی

 کل دیدگاه این از. است کرده سراسري نقد را انسان عقالنی و ثابت هویت و سرشت دکارتی، ابزارگرایی
 اولویت اشیا بر واژگان مدرن، پست تفکر نظرگاه از. دارد گفتمانی سرشت و  است گفتمان محصول معرفت
 در نیست؛ حقیقت بازتاب معرفت ندارد، وجود معنا براي منبعی یا مبنا هیچ است، نامتعین اساسا معنا دارند؛

 .کند می نفی دهند می دست به حقیقت براي مبنایی که را کالنی روایات همه مدرنیسم پست مجموع
 ضد واقع در. دارند خود براي سیاسی اصول عملی، دالیل به بودن، ضدمبنا رغم به سیاست در مدرنیسم پست
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 مقبولترین را دموکراسی ها مدرنیست پست. انجامد نمی سیاسی شکاکیت به مدرنیسم، پست فلسفی گرایی مبنا
 . باشد دموکراسی اصول خالف تواند نمی سیاست در مدرنیسم پست رو این از. دانند می حکومت شکل

 را غرب فکري واقعیت از بخشی مدرنیسم پست اکنون. است سیاسی مسائل براي جدید هاي حل راه دنبال به
 امکانات متن زمینه و متن گرفتن نظر در و گرایی مطلق از پرهیز با سیاست، در مدرنیسم پست.دهد می تشکیل

 سرچشمه مدرنیسم پست. آورد می فراهم دموکراتیک اصول تقویت و سیاسی موازین بسط براي را اي تازه
 محصول مدرنیسم پست. است مدرنیسم پست فلسفی بازوي داردساختارگرایی متعددي فکري هاي

 میان زندگی واقعیت توضیح به قادر ساختارگرایی چون بود ساختارگرایی از فرانسوي روشنفکران سرخوردگی
 .نبود اجتماعی

 ظهور همچنین. است مدرنیته تحوالت باالي سرعت و دوگانگی و تردیدها شکاکیت، محصول مدرنیسم پست
: دارد گوناگونی انواع مدرنیسم پست.بودند موثر مدرنیسم پست ظهور در نیز اجتماعی جدید هاي جنبش

 سبز صلح -گرا سوم جهان -آنارشیتی -فمینیستی

 عظیم فرایندهاي فهم براي کوششی گونه هر خود، اروپایی نیاکان نفس به اعتماد غیاب در مدرنیسم پست
 و دارند انتقادي موضع عقل  به نسبت و کنند می رد را علمی شناخت گونه هر. داند می بلندپروازانه را جهانی

 تالشی هر و دارد باور حقیقت درباره گیري تصمیم براي فلسفی اعتماد قابل شالوده یک فقدان به کلی طور به
 .گذارد می نافرجام را باشد فرخی حقایق یا شده طراحی پیش از اصول اساس بر که تحقیق یک براي
 چند از حمایت. بیاید متن به حاشیه از دیگري باید و است دیگري به گذاشتن احترام: مدرنیسم پست هدف

 مورد گرایی کثرت. فرهنگی تنوع و چندگانگی از حمایت طلبی اقتدار و خواهی تمامیت با مخالفت -صداي
 .است گرفته قرار تائید
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  یابی ساخت نظریه
 فکري موضوعات در را هم از دور و مختلف نظریات و ها ایده توانسته که بوده این گیدنز تئوریک خالقیت
 نقطه را آنان پردازان نظریه سایر که موضع، دو بین از را خود یابی ساخت نظریه گیذنر. آورد هم گرد مشترك

 نظریه و طرف یک از جمع به مربوط هاي نظریه بین از یعنی. آورد می وجود به کنند می تلقی یکدیگر مقابل
 تصور یک اساس بر تا یابد می را مشترکی زمینه نظریه دو این بین در او. دیگر طرف از فرد به مربوط هاي
 بر در جهانی هاي سیستم آنچه از اجتماعی زندگی در چیزي هر کند، تدوین را خود یابی ساخت نطریه ساده
 می وجود به اجتماعی) رسم و راه( کردار یک در شود می محسوب فرد یک فکري وضعیت آنچه تا گیرند می
 فراتر جهت بلندپروازانه نظري تالش یک نظریه این) است تعامل و رفتار ماهرانه اجراي معنی به کردار. (آید

 .است کارگزار -ساختار انگاري دوگانه از رفتن
 کند می مطرح را یابی ساخت نظریه گرایی اراده بسته نگاه یا و ساختارگرایی بسته نگاه بر تاکید جاي به یعنی
 هستند سیاسی و اجتماعی تعامل شرط که ساختارهایی بین دارد تالش که است ترکیبی یا هیبریدي نظریه یک

 . کند ایجاد وفاق دیگر طرف از کنشگران کارگزاري و استقالل پذیري، انعطاف و طرف یک از

 گیذنر دارد فمینیستی نظریه و الملل بین روابط سیلسی، اندیشه سیاسی، شناسی جامعه در کاربردهایی نظریه این
 یک به تنها زمان یک در که نگرد می سکه یک در که نگرد می سکه یک روي دو مثابه به را کارگزار و ساختار

 بنگرند آلیاژ یک درون فلز دو مثابه به کارگزار و ساختار که گویند می اي عده البته. نگریست توان می آن روي
 می مطرح را درونی ارتباط و متقابل وابستگی ایده یابی، ساخت مفهوم ارائه با وي.است شده تهیه آن از سکه که

 .سازد
 اعمال به »منابع« و »قواعد« که است استوار فکر این برپایه»ساخت« تازه مفهوم گیدنز نظر از عبارتی به 

 آن وسیله به و پردازد می آن به گیدنز که است دیگري مفهوم »ساخت دوسویگی. «دهند می ساخت اجنماعی
 و قواعد به متقابل کنش تولید در کنشگران ساخت، دوسویگی مفهوم براساس. کند می تبیین را ساخت بازتولید

 بنا و ریزي¬پی مجدداً متقابل کنش همین رهگذر از منابع و قواعد همان ترتیب بدین اما. میشوند متوسل منابع
 .شود¬می متجلی اجتماعی تولید باز در کل و جز میان رابطه آن در که است حالتی ساخت بنابراین،. شود¬می

 آدمهاي حضور به بستگی متغیرها این دو هر. هستند اي کننده تعیین متغیرهاي گیدنز نظریه در مکان و زمان
 همان در دیگران اي گونه به که است این رو در رو و متقابل کنش اساسی شرط. دارند ومکان زمان در دیگر
 مکان و زمان در اجتماعی نظامهاي روي هر به. باشند داشته حضور دارد وجود کنشگر که مکانی و زمان

 . باشند نداشته حضور دیگر است ممکن دیگران نتیجه در و یابند می گسترش

 با یابی ساخت نظریه تفاوت.  پرداخت نیز ساختارگرایی با یابی ساخت نظریه تفاوت به باید این کنار در
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 گیري،شکل در ساختار درون انسانی عوامل یا فردي کنشگر ساختارگرایی در که است این در ساختارگرایی،
 تکالیف و ها¬الزام به ساختارها ناخودآگاه، تأثیر تحت غالبا و ندارند نقشی چندان ساختار تکمیل یا تعدیل

 چارچوب در چند هر انسانی عوامل گیدنز، ساختاربندي نظریه در که آن حال کنند،می عمل ساختاریشان
 ساخت حتی و تکمیل تغییر، در اما کنند،می عمل ساختاري قواعد الزام تحت اياندازه تا و ساختارها

 رابطه انسانی عوامل و ساختارها میان نظریه این اساس بر واقع، در. باشند داشته نقش توانندمی نو ساختارهاي
 جدایی هیچگونه اجتماعی جاري عملکرد در عاملیت و ساختار گیدنز اعتقاد به. است برقرار دیالکتیکی و متقابل

 این سکه روي دو و دهندمی تشکیل را اجتماعی واقعیت ناپذیر تفکیک بعد دو واقع در دو این و ندارند هم از
 همدیگر به مکانی و زمان در اجتماعی نظام ساخت و فرد یابی،¬ساخت نظریه در. آیندمی شمار به واقعیت
 مکان، و زمان پهنه در که است اجتماعی اعمال بررسی اجتماعی علوم مطالعات قلمرو و کنند¬می پیدا ارتباط

 .اند¬کرده پیدا نظم
 گیدنز یابی ساخت نظریه گرفته انجام کالن و خرد مسائل تلفیق زمینه در که کوششی ترین رسا و ترین شناخته

 دو این از یک هیچ گیدنز اعتقاد به. است کرده مطرح 1970 دهه در بار نخستین را نظریه این گیدنز.  است
 تمایز کالن و خرد میان تمایز « که کند می گیري نتیجه  نداردو برتري دیگري بر کالن و خرد اصطالح

 ارتباط به باید تنها بلکه ، نداریم کالن و خرد  اصطالحهاي کاربرد به نیازي ، گیدنز نظر به  نیست سودمندي
  باشیم داشته توجه سطح دو این متقابل

 هاي شناخته «بر کالن هاي نظریه که چرا ، است کرده انتقاد  کالن و خرد نظریه دو هر»  جویی سلطه«  از او
 دو هر با را یابی ساخت یا بندي ساختار نظریه گیدنز »شناسا« بر خرد هاي نظریه و ، کنند می تأکید»  اجتماعی

 نه ، ساختاربندي نظریه بنابر ، اجتماعی علوم بررسی اساسی پهنه: «  داند می مغایر شده یاد هاي نظریه نوع
 در که است اجتماعی عملکردهاي آن بلکه»  اجتماعی جامعیت نوع هر وجود نه و است فردي کنشگر تجربه

 نکته این بر ولی ، کند می آغاز بشري هاي فعالیت با را کارش گیدنز گیرند می سامان مکان و زمان راستاي
 کنشگران وسیله به تنها نه انسانی هاي فعالیت یعنی ، دارند راجعه خصلتی ها فعالیت این که کند می پافشاري
 ، گیرند می پیش در وجودشان ابراز براي کنشگران که هایی راه همان طریق از بلکه ، آیند نمی پدید اجتماعی

 ها فعالیت این که کنند می ایجاد را شرایطی فعالیتهایشان طریق از اجتماعی عامالن.  شوند می ایجاد باز پیوسته
»  واقعیت اجتماعی ساخت«  - آگاهی نه ، گیدنز شناختی هستی آغاز ،نقطه سان بدین»  سازد می پذیر امکان را
  دهد می رخ مکان و زمان در که است شرایط و ها فعالیت میان دیالکتیک بلکه اجتماعی ساختار نه و است -

 که نیست معنا آن به این اما ، دارد وجود هایی الزام جهان در که دهد می تشخیص را نکته این گمان بی گیدنز
 زیرا»  دارد اولویت ذهنیت بر منطقاَ«  قدرت ، گیدنز عقیده به.  ندارند را گزینشی گونه هیچ قدرت کنشگران
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 دوگانه هاي نظریه با گیدنز ، سان بدین.  است موقعیت سازي دگرگون توانایی یا و قدرت مستلزم کنش
 یا و) نمادین متقابل کنش نظریه مانند( دارند کنشگر نیت به قدرت دادن نسبت به گرایش یا که اي انگارانه
  است مخالف دهند می  نسبت ساختار را قدرت

 به ساختار ، نظریه این در.  است  نهفته ساختار دوگانگی نظام ساختار مفاهیم در ساختاري نظریه کالم جان
 هاي نظام در مکان و زمان شیرازه دهد می اجازه که است شده تعریف اي دهنده ساختار خواص«  عنوان

 در تا سازند می فراهم اجتماعی همانند تقزیباَ عملکردهاي براي را امکان این که خواصی ، کند عمل اجتماعی
 از» .  بخشد می نظامی با«  صورت عملکردها این به نیز و باشد داشته وجود مکانی و زمانی متفاوت هاي پهنه
 می نمایش به را ساختاري خواص بلکه ، ندارند ساختار اجتماعی هاي نظام که گفت توان می جهت این

 زمان بسته در کنشگران شده ایجاد باز هاي عملکرد صورت«  به(  اجتماعی نظام در ساختار ، واقع در.  گذارند
 گیدنز.  شود می متجلی ،» )  سازند می مشخص را انسانی آگاهانه رفتار جهت که خاطراتی در نیز و» )  مکان و

 ، اینجا در(  خرد سطح به هم و)  اجتماعی هاي نظام(  کالن سطح به هم را)  منابع و قواعد معناي به(  ساختار
 ساختار نظریه قضایاي مهمترین از یکی: ((  انگارد می کننده تعیین بسیار را تلفیق این و زند می پیوند)  خاطره
 ، شوند می پرداخته و ساخته اجتماعی کنش تولید باز و تولید جریان در که منابعی و قواعد که است این بندي

  آیند می شمار به نیز نظام تولید باز وسایل ضمن در
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 گفتمان نظریه

 خصوصیاتی و ها ویژگی داراي شناسی روش نظر از نظریه این: شد متولد شناسی زبان در ابتدا گفتمان نظریه
 خصوص در فوکو دیدگاه با ارتباطی. کند می متمایز اجتماعی علوم هاي روش دیگر از را روش این که است
 به را گفتمانی نظریه فوکو، نظریه از استفاده با موف شنتال همسرش و الکال ارنستو.دارد دانش قدرت، رابطه
 واقعیت، جهان کلی طور به سیاسی و اجتماعی امور نظریه این در. دادند تعمیم سیاسی و اجتماعی امور همۀ
 .دهند می شکل جهان از ما فهم به گفتمانها و اند فهم قابل گفتمانی ساختهاي درون در تنها

 گفتمانی هاي بندي مقوله گذر از تنها و است پیچیده و پراکنده جهان، که است این نظریه این مفروضات از
 از بلکه خارج جهان به ارجاع واسطه به نه را خود معناي کلمات و ها نشانه سوسور نظریه طبق. شود می درك
 اي پدیده و عمل هر و آورند می دست به کنند می برقرار زبانی نظام درون در یکدیگر با که اي رابطه طریق
 .گیرد قرار گفتمانی نظام درون در باید شدن فهم قابل و شدن معنادار براي

 در. نو هویتی در آنها ترکیب و مختلف عناصر گردآوري منظور و دارد وجود بندي مفصل گفتمان درون در
 .کنند می بندي مفصل هم با را گرایی عقل و دموکراسی -آزادي چون مفاهیمی لیبرالیسم گفتمان
 اي مجموعه یکدیگر با پیوند در و هم کنار در آن هاي نشانه و ها واژه که است معنایی مجموعه یک گفتمان
 .آفرینند می را معنادار

 علوم چون هایىرشته در خصوص به پوزیتیویسم، از نارضایتى را نظریه این رشد دلیل ترینمهم بتوان شاید
. کندمى تأکید اجتماعى واقعیت ایجاد نیز و بازنمایى در زبان نقش بر نظریه این.دانست شناسىجامعه و سیاسى
 هرگز زبان طریق از واقعیت بازنمایى اما است؛ میسر زبان طریق از تنها واقعیت به دسترسى نظریه، بنابراین
 در. کندمى ایفا نقش واقعیت ایجاد در زبان بازنمایى، این در بلکه نیست، عینى و موجود پیش از واقعیت بازتاب

 هاپدیده و اشیا است معتقد اما کند،نمى نفى را واقعیت وجود نظریه این البته. هاستگفتمان محصول جهان واقع
 بازنمایى و اطالعات انتقال گذرگاه صرفاً زبان نظریه، این در دیگر، عبارت به یابند؛مى معنا گفتمان طریق از تنها

 روابط و هاهویت. کندمى معنادار و سازدمى را اجتماعى جهان که است ماشینى بلکه نیست، واقعیت صرف
 خواهد همراه به را اجتماعى جهان در تغییر گفتمان در تغییر و هستند هاگفتمان و زبان محصول نیز اجتماعى

 اي گسترده مجموعه گفتمان مفهوم. شودمى منجر اجتماعى واقعیت تولید باز و تغییر به گفتمانى نزاع و داشت
 . کند می برخورد متن مثابه به آنها همه با و گیرد می بر در را زبانی غیر و زبانی هاي داده از

 گرفته فوکو از را قدرت مفهوم آنها. دادند بسط فوکو از پیروي به را گفتمان مفهوم موف، شنتال و الکال ارنستو
 جاي به سوسور دو »نشانه« واژه از گفتمان ساختار توضیح براي همچنین. کردند استفاده گفتمان تحلیل در و

 انعطاف با را گفتمان تحلیل نظریه ،»حکم« جاي به »نشانه« از استفاده لذا. کردند استفاده فوکو»حکم« واژه
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 دیگري مفهوم آنها. هاست نشانه از اي آنها؛مجموعه نظر از گفتمان این بر بنا. است نموده مواجه بیشتري پذیري
 هم با ها نشانه آن، واسطه به که است فرآیندي بندي مفصل. »بندي مفصل«بنام کردند، گفتمان تحلیل وارد را

 و است پراکنده و پیچیده جهان که بود این آنها مفروضات از.دهند می تشکل را معنایی نظام یک و خورده پیوند
 .شود می درك ما گفتمانی بندیهاي مقوله گذر از تنها

 ذهن و شده چیره ها گفتمان دیگر بر بتواند گفتمان یک اگر. آید می شمار به نظریه این بنیادین مفهوم هژمونی
 را آنان اجتماعی هاي فعالیت و رفتار هویت راه، این از و بگیرد اختیار در را اجتماعی هاي عامل اندیشه و

 .است شده تبدیل جامعه در هژمونیک گفتمان به دهد قرار تاثیر تحت
 روابط نظام. است سیاسى هاىبندىمحصولمفصل اجتماعى عمل و جامعه بناى تفکر، شیوه موف و نظرالکال به

 بر که معنا این به اند،سیاسى هایىساخته همواره هاگفتمان از شده بندى مفصل هایىمجموعه عنوان به اجتماعى
 جهان از ما فهم به و سازندمى را جامعه که هایىگفتمان بنابراین. استوارند غیر طرد و خصومت و قدرت اعمال

 منظر این از. کنندمى تفکیک سیاسى امر از را سیاست موف و الکال. اندسیاسى ذاتا هایىسازه بخشندمى نظم
 در خصومت و منازعه دایمى وجود به سیاسى امر. شودمى تلقى سیاسى امر از مشتق و ثانوى مفهومى سیاست
 غیریت و خصمانه اىرابطه همواره اىجامعه هر در زیرا است، جوامع همه ذاتى منازعه. دارد اشاره جامعه
 و خاص نظم ایجاد پى در که است نهادهایى و هاگفتمان اعمال از اىمجموعه سیاست اما دارد؛ وجود سازانه

 تاثیر تحت که زیرا باشد، آمیزمنازعه تواندمى بالقوه صورت به همواره که است شرایطى در اجتماعى سازماندهى
 طرد با پیوسته را جامعه آن طى در ما که دارد اشاره هایىشیوه و فرایندها به سیاست. است سیاسى امر

 بر غلبه و شدن تثبیت براى هاگفتمان بین منازعه عرصه سیاسى امر. کنیممى ایجاد موقت تثبیت و احتماالت
 شکل یافته عینیت جامعه کرد طرد را خود رقباى و هاجایگزین و شد مسلط گفتمانى که زمانى و است سایرین

 طرد هایشبدیل و هاجایگزین که گفتمانى است؛ گرفته شکل جامعه و شده تثبیت گفتمان یک عینیت،. گیردمى
 فراموش آن سیاسى هاىریشه و رسدمى نظر به دایمى و طبیعى شده تثبیت گفتمانِ شرایط این در. اندشده
 گزینه تنها عنوان به را خود غالب گفتمان شوند فراموش بدیل هاىگفتمان و هاجایگزین که زمانى. گردندمى

 مفصل با و شوند سیاست بازى وارد زمان هر توانندمى شده طرد هاىگفتمان اما کند؛مى مطرح حقیقت
 کامل تداوم از مانع خورده، شکست و خفیف چند هر غیر، وجود. گردند تبدیل مسأله به جدید هاىبندى

 . است یافته عینیت گفتمان

 :دارد وجود گام پنج موف و الکال  گفتمان نظریه به عنایت با سیاسی، امر با مواجهه چگونگی در
 براساس را خود معنایی نظام و کرده پیدا هویت دشمن واسطه به همیشه گفتمانها:  تخاصم فضاي شناسایی -

 بدون را آن توان نمی و نیست امکانپذیر باشد حاکم جامعه بر مطلقا که گفتمانی اساس براین. کنند می تنطیم آن



 

39 
 

 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 گفتمانهاي شناسایی با زمان هم: مکان و زمان تعیین -.داد قرار بررسی مورد دشمن برابریک در گرفتن قرار
 تحوالت و معنایی منازعات -. کرد تعیین را نظر مورد گفتمانهاي مکانی موقعیت و زمانی مقطع باید متخاصم،
 رویدادهاي بنابراین. هستند دیگري معناي طرد و خودي معناي حفظ براي تالش در همواره گفتمانها: اجتماعی
 .کرد بررسی معنایی تحوالت سایه در باید را تاریخی

 ابزاریبراي فاقد اما دارد، نشانه و معنا به زیادي ارجاعات اگرچه الکال نظریه: گفتمان تحلیل در متن و معنا -
 .هستند متن تحلیل
 دو به آن عدم یا زبان بکارگیري جهت از اجتماعی کردارهاي:اجتماعی باکردارهاي ومعنا متن ارتباط کشف
 هستند، زبانی گفتمانی کردارهاي که غیره و مقاله یا سخنرانی مثل نوشتار یا گفتار تولید: شوند می تقسیم دسته

 هردو. هستند زبانی غیر گفتمانی اعمال که غیره و دادن راي مالی، وحمایتهاي تحریمها مانند دیگر وکردارهاي
 رانی حاشیه و سازي برجسته بنابراین. هستند دیگري حذف یا راندن حاشیه به و خودي کردن برجسته پی در

 .است سیاسی هاي گفتمان رفتارهاي کلیه بر حاکم اصل
 از توانمى چگونه دانست باید هم و بود آگاه نظرى چارچوب مبانى به باید هم تحقیق یک دادن انجام براى
 .پرداخت آن تبیین و توصیف به و کرد حرکت مطالعه مورد پدیده سوى به نظرى چارچوب این منظر

 این از استفاده چگونگى ،موف شنتال و الکال ارنستو گفتمان نظریه مبانى معرفى بر عالوه تا شد خواهد تالش
 نظریه این از کلى نمایى ابتدا. شود داده نشان اجتماعى - سیاسى هاىگفتمان تحلیل براى روشى مثابه به نظریه
 اختصار به نظریه براین نقدهایى پایان در. گیرندمى قرار بررسى مورد آن روشى هاى جنبه سپس و شودمى ارائه

 گفتمان نظریه جایگاه تا شودمى ارائه گفتمان هاىنظریه درباره کوتاه بحثى چیز، هر از پیش اما. آمد خواهد
 .شود مشخص گفتمان هاى نظریه میان در موف و الکال
 اگرچه. است گذاشته سر پشت را مختلفى مراحل تاکنون و شد متولد شناسىزبان در اساساً گفتمان نظریه
 ساختگراى شناسزبان هریس زلیگ 1952 سال در اما بود، مانده غافل گفتمان تحلیل از هامدت شناسىزبان

 گفتمان تحلیل را آن و داد قرار شناسى زبان توجه کانون در را »جمله« از بزرگتر واحدهاى بررسى آمریکایى،
 گرایىنقش گسترش با. شودمى تعریف جمله از بزرگتر زبان، مثابه به گفتمان ساختگرا، گفتمان تحلیل در. نامید

 گفتمان و کردند گفتمان تحلیل وارد نیز را بافت مفهوم شناسان، زبان از اىعده میالدى، 70 و 60 هاىدهه در
 گرانقش گفتمان تحلیل توانمى را گفتمان تحلیل از نوع این. گرفتند نظر در کاربرد هنگام به زبان مثابه به را

 کار به آن در زبان که است محدودى مکانى و زمانى شرایط گرانقش گفتمان تحلیل در بافت از منظور. نامید
 فاولر، رو این از است؛ محلى و محدود بسیار نظر مورد بافت که است این فوق نگرش ضعف نقطه. رودمى

 در گفتمان تحلیل غالب جریان وارد نیز را ایدئولوژى و قدرت انتقادى، شناسى زبان قالب در ترو و کرس هاج،
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 گفتمان تحلیل به و کرد پیدا اىمالحظه قابل رشد 90 و 80 دهه در انتقادى شناسى زبان. کردند شناسى زبان
 انتقادى گفتمان تحلیل در عمده رویکرد سه گذاران بنیانفرکالف و ،وداك ،دایک ون. شد معروف انتقادى
 ساختگرا، گفتمان تحلیل قالب در توانمى را شناسى زبان در گفتمان تحلیل تحول سیر ترتیب، این به. هستند
 گفتمان مفهوم انتقادى گفتمان تحلیل در اگرچه. کرد خالصه انتقادى گفتمان تحلیل و گرانقش گفتمان تحلیل
 گفتمان از بزرگتر زبان هاآن در که است این آنها همه مشترك وجه ولى است، دیگر رویکرد دو از بزرگتر بسیار
 .است
 که شد گذارى پایه 60 دهه در فوکو میشل دست به سیاسى فلسفه حوزه در گفتمان به نگرش از دیگرى نوع

 بزرگتر تنها نه گفتمان نگرش، این اساس بر. است شناسىزبان در گفتمان به رایج هاىنگرش از متفاوت بسیار
 اجتماعى فاعالن یا هاسوژه بر راحقیقت هاىنظام و گیردمى بر در را اجتماع حوزه کل بلکه است، زبان از

 در و است گزاره شبیه اگرچه حکم هر. است »حکم« فوکو، گفتمان نظریه در کلیدى مفهوم. کندمى تحمیل
 شکل را گفتمانى صورتبندى یک حکم، چند مجموعه. نیست زبان جنس از ولى است، بیان قابل زبان قالب

 صورتبندى به متعلق که زمانى تا را، احکام از اىمجموعه ما: «کندمى تعریف گونه این را گفتمان فوکو. دهندمى
 براى توانمى که است احکام از محدودى تعداد از متشکل] گفتمان... [ نامیممى گفتمان باشند، مشترکى گفتمانى

 »کرد تعریف را وجودى شرایط از اىمجموعه آنها
 رادیکال سیاست سوى به: سوسیالیسى راهبرد و هژمونى کتاب در موف، شنتال و الکال ارنستو گفتمان نظریه 

 نقطه اگرچه. است اجتماعى-سیاسى فلسفه حوزه در فوکو گفتمان نظریه بسط واقع در و گرفت شکلدموکراسى
 سوسور، چون متفکرانى نظریات کارگیرى به با آنها ولى است، بوده فوکو گفتمان مفهوم موف و الکال کار آغاز

 تبیین قابلیت و انسجام که دادند شکل را کارآمدى بسیار نظریه آلتوسر، و گرامشى الکان، بارت، دریدا،
 .شودمى تشریح اختصار به نظریه این مبانى ادامه در. دارد اىالعادهفوق

 موف و الکال گفتمان نظریه مبانى. 2

 معنایى نظام جااین در گفتمان. اندگرفته وام فوکو از را خود گفتمان مفهوم موف و الکال شد، بیان که طور همان
 اختیار در واسطه به و گرفته خود سیطره در را اجتماع حوزه از هایىبخش گفتمان هر و است زبان از بزرگتر
 مفهوم همچنین موف و الکال. دهدمى شکل آنها اجتماعى و فردى رفتارهاى و گفتارها به ها،سوژه ذهن گرفتن
 به اما. بخشیدند راننده پیش نیرویى گفتمان به ترتیب این به و کردند خود گفتمان نظریه وارد نیز را فوکو قدرت

 این بر بنا. کردند استفاده گفتمان ساختار توضیح براى سوسور »نشانه« از فوکو »حکم« جاى به آنها رسدمى نظر
 صورتبندى مفهوم. هاستنشانه از اىمجموعه بلکه احکام از اىمجموعه نه موف و الکال نظر از گفتمان

 بندى مفصل که چرا است، موف و الکال گفتمان نظریه در »بندىمفصل« مفهوم با قیاس قابل نیز فوکو گفتمانى
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 همین. دهندمى شکل را معنایى نظام یک و خورندمى جوش هم با ها نشانه آن، واسطه به که است فرآیندى
 نظریه این به دید، خواهیم که طور همان ،»حکم« جاى به »نشانه« از استفاده و کوچک ظاهر به جایى جابه

 .است بخشیده اىالعاده فوق پذیرى انعطاف
 به را خارج جهان و زبان میان رابطه سوسور. گذاشت بنیان سوسور دو فردینان را شناسى نشانه و نشانه مفهوم

 تنها نشانه سوسور، نظر از. دهندمى شکل را آن گوشه سه مصداق و مدلول دال، که دهدمى نشان مثلثى صورت
 رابطه این بلکه ندارد، وجود خارج جهان یا مصداق و نشانه میان ذاتى اىرابطه و است مدلول و دال از متشکل

 اىرابطه واسطه به بلکه هامصداق جهان به ارجاع با نه هانشانه معناى ترتیب، این به. است تصادفى ودلبخواهى
 اساس بر معنا تشکیل. آیدمى دست به شودمى برقرار زبان شناختى نشانه نظام درون در هانشانه خود میان که

 سوسور که بود مهمى بسیار گام خارج جهان به ارجاع بدون و زبان شناختى نشانه نظام درون در هاتفاوت نظام
 .اند داده بسط خود گفتمان نظریه در را آن نیز موف و الکال و برداشت

 قابل وقتى هاپدیده و هافعالیت. باشد گفتمانى باید شدن معنادار براى اىپدیده و عمل هر موف، و الکال نظر از
 بلکه نیست، هویت داراى خود خودى به چیزى هیچ. گیرند قرار خاص گفتمانى قالب در که شوندمى فهم

 :گویدمىهوارث که طور همان. کندمى کسب است گرفته قرار آن در که گفتمانى از را هویتش
 کلمات، اجتماعى معناى. است هویت 16اىرابطه شخصیت مؤید دارند گفتمان از موف و الکال که برداشتى
 معنایى هر. فهمید توانمى هستند آن از بخشى خود اینها که اىکلى بافت به توجه با را نهادها و اعمال گفتارها،

 در عمل آن که[ خاصى گفتمان به توجه با را عملى هر و است وقوع حال در که اىکلى عمل به توجه با تنها را
 . شناخت باید ،] دارد قرار آن

 و جوهرگرایانه هاىدیدگاه کلیه با اندکرده سعى موف و الکال اى،پساساختگرایانه دیدگاه چنین اتخاذ با
 گونه هر نفى به اجتماعى، هاى پدیده و هاهویت همه دانستن مشروط و محتمل با آنها. کنند مخالفت مبناگرایانه

 صورت، این در. اندپرداخته استعالیى و گرا عقل اثباتگرا، هاىدیدگاه از ناشى گرایى قطعیت و گرایى عینیت
 قابل و بنیادین حقیقت هیچ گفتمان قلمرو از خارج و است فهم قابل هاگفتمان قالب در تنها اجتماعى جهان
 نهادهاى و عامالن و کنندمى تولید را نادرست و درست هاىگزاره که هستند هاگفتمان این. ندارد وجود فهمى

 .کنند عمل هاگزاره این اساس بر دارندوامى را اجتماعى
 رابطه بودن ثابت اما اند،گرفته وام سوسور از را گفتمان شناختى نشانه نظام بودن اىرابطه موف و الکال اگرچه

 را سوسور مدلول و دال دوگانگى دریدا. کنندمى تبعیت دریدا از خصوص این در و پذیرندنمى را مدلول و دال
 هنگام به را معنایشان که هایىدال پندارد؛مى مدلول بدون هاىدال از اىمجموعه را زبان و شکندمى درهم

 یک که این و شوندمى منتسب دال به مختلفى هاىمدلول مختلف شرایط در واقع در. آورندمى دست به کاربرد
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 انقالب از بعد ایران در که بینیممى مثال، براى است؛ مناقشه مورد همواره است مدلولى چه متضمن خاص دال
 همواره و اند شده گرفته کار به مختلفى معانى با غیره و ،»نظارت« ،»قانون« ،»آزادى« ،»والیت« ،»لیبرال« هاىدال
 هاىگفتمان از کدام هر. است بوده نظر اختالف باشد باید چه یا چیست آنها به منتسب مدلول که این سر بر

 آنها معنایى نظام با که کنند تعریف اىگونه به را هادال این کنندمى سعى ایران سیاسى صحنه در فعال سیاسى
 بخشى مشروعیت اساس بر که خود، معنایى نظام مطابق را، »نظارت« دال اصولگرایان نمونه، براى باشد؛ سازگار

 مشروعیت اساس بر طلباناصالح ولى کنند،مى تعریف »استصوابى نظارت« صورت به است، پایین به باال از
 کاربستن به با توانستند موف و الکال ترتیب، این به. دانندمى »استصوابى غیر« را» نظارت« باال به پایین از بخشى
 .آورند فراهم را سیاسى مناقشات تبیین امکان گفتمان، نظریه در نشانه دریدایى مفهوم

 مختلفى انواع به و نیستند برخوردار برابر ارزش از گفتمان یک در شده بندى مفصل هاىنشانه همه بعالوه،
 دیگر هاى نشانه که است ممتازى نشانه مرکزى دال است؛»مرکزى« دال هانشانه این ترین مهم. شوندمى تقسیم
 نگه خود معنایى جاذبه قلمرو در را آنها و کندمى شارژ را دیگر هاىدال دال، این. یابندمى انسجام آن حول

 زیرا آورد، حساب به گرااصول گفتمان مرکزى دال را]» فقیه مطلقه[ والیت« دال بتوان شاید مثال، براى دارد،مى
 دال حول که را دیگرى هاىدال موف و الکال. است استوار دال این مفهوم بر گفتمان این معنایى نظام کل

 گفتمانگونگى حوزه در گفتمان در شدن بندى مفصل از پیش تا وقته یک. نامندمى »وقته« آیندمى گرد مرکزى
 شناور دال شود؛مى یاد»شناور« دال عنوان تحت گاه مرکزى دال یا وقته یک از. شودمى نامیده عنصر و دارد قرار
 هم با آن به مدلول انتساب براى سیاسى مختلف هاىگروه و است شناور آن مدلول حقیقت در که است دالى

 .کنندمى رقابت
 گفتمان یک که صورتى در. است مرکزى دال حول دیگر هاىدال معنایى انسجام بر مبتنى گفتمان یک هژمونى

 عبارت به یا کند، نزدیک گفتمانش هاىدال به را خود نظر مد هاىمدلول خود مرکزى دال بر اتکا با شود موفق
 رضایت و کند تثبیت موقت، طور به چند هر اجتماع، جمعى ذهنیت در را خویش مطلوب معنایى نظام دیگر،

 کمک به بتواند رقیب گفتمان که صورتى در اما. شودمى هژمونیک گفتمان آن کند، جلب را عمومى
 جمعى ذهنیت در گرفته شکل معنایى ساختارهاى و کند شکنى شالوده را معنایى نظام این مختلف سازوکارهاى

 به سیاسى هاىگروه موفقیت بنابراین. دهدمى دست از را اشهژمونى گفتمان این گاه آن بریزد درهم را مردم
 .دارد بستگى معنا تولید براى شان توانایى

 آنها تحلیل به جا یک و کندمى ترکیب هم با را اجتماع و سیاست معنا، موف، و الکال گفتمان نظریه نتیجه، در
 و الکال. است نهفته مارکسیسم کشیدن نقد به در معنا سوى به اجتماع از نظریه این حرکت نقطه. پردازدمى

 دست به مارکسیستى نظریه از که هایىیافته دادن ربط کمک به و سنتى مارکسیسم انتقادى قرائت طریق از موف
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 نظریه اندکرده سعى ایم،داشته گفتمان مفهوم و معنا تشکیل هاىشیوه خصوص در که مباحثى با اندآورده
 . باشد داشته کارآیى سیاسى امور ویژه به و اجتماعى امور کل تبیین براى که دهند دست به گفتمانى

 و شود نزدیک مدلولش به خاصى دال که شودمى حاصل زمانى هژمونى موف و الکال نظر از ترتیب، این به
  شود؛ حاصل نشانه آن معناى سر بر اجماع

 ولى داد، انتقال روبنا به زیربنا از را معنابخش فرآیندهاى از بخشى هژمونى مفهوم کارگیرى به با گرامشى
 این موف و الکال اما ماند؛ باقى ساختگرا و کرد حفظ تولید روابط و اقتصاد معنابخشى به را خود اعتقاد همچنان

 این موف، و الکال نظر از. دادند سیاسى و گفتمانى فرآیندهاى به را اصالت و کردند ادغام هم در را الیه دو
 عام معنایى اینان نظر ازسیاست. کنیم عمل و فکر چگونه ما کنندمى تعیین که هستند سیاسى هاىبندىمفصل

. »سازدمى طرد را دیگر هاىشیوه که سازیممى را اجتماع اىشیوه به مداوماً ما که گرددبازمى حالتى به« و دارد
 ممکن هاىشیوه که نحوى به است خاص اىشیوه به جامعه به دادن سازمان سیاست آنها دیدگاه مطابق واقع، در

 شیوه به جامعه سازماندهى سر بر است ممکن مختلف هاىگفتمان ترتیب بدین. سازدمى طرد و نفى را دیگر
 .برخیزند مبارزه و رقابت به هم با خودشان خاص

 جایگزینى تصور امکان که هستند طبیعى چنان ما اجتماعى رفتارهاى و ما بر حاکم فضاى رسدمى نظر به گاه اما
 گفتهیافته عینیت هاىگفتمان گفتمان، نظریه در چنین این هایىگفتمان به. گرددمى ممکن غیر موجود وضع براى
 زیر امکان و آنها بودن الوقوع محتمل که رسندمى نظر به شده تثبیت آنچنان یافتهعینیت هاىگفتمان. شودمى

 عینیت است؛ سیاسى هاىنزاع و فرآیندها تاریخى نتیجه عینیت. «نمایدمى ممکن غیر تقریباً شانبردن سؤال
 مفهوم. است تاریخى و سیال مرزى سیاسى امر و عینیت میان مرز نتیجه، در و... است کرده رسوب گفتمانِ
 شوند، سیاسى دوباره است ممکن عینیات که گونه همان. گیردمى قرار سیاسى امر و عینیت میان هژمونى

 طبیعى هانگرش حالت، این در. بسپارند بدیهیات و عینیات به را خود جاى است ممکن نیز شدید هاىنزاع
. شودمى حاصلهژمونیک مداخله شرایط در عینیت به سیاسى نزاع از گذر. گرددمى غالب اجماع و کرده جلوه

 .گرددمى غالب و طبیعى خاص نگرش یک فقط و شده سرکوب جهان از فهم مختلف هاىشیوه حالت این در
 دست در که نیست چیزى قدرت. است فوکو نزد قدرت مفهوم شبیه بسیار موف و الکال نظریه در قدرت مفهوم
 و هویت دانش،. کندمى تولید را اجتماع که است چیزى قدرت نیست؛ هابعضى دست در و هاستبعضى

 چون است، غیرممکن قدرت چنبره از رهایى. است قدرت پرداخته و ساخته ما اجتماعى و فردى موقعیت
 و پرورش و آموزش بهداشت، رفاه، به نیاز زیستن براى. است گرفته فرا را ما اجتماعى و فردى زندگى سراسر

 .آوردمى فراهم برایمان را آنها همه قدرت و داریم اجتماعى نظم
 سوژه اساس بر را خود سوژه مفهوم موف و الکال. است گفتمان نظریه کلیدى مفاهیم از نیز »سوژه« مفهوم
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 را الکان نظریات) 1994( الکال سیوسیالیستى، استراتژى و هژمونى کتاب نگارش از بعد اما. دادند شکل آلتوسر
 سوژه. بدهد نظریه این به بیشترى عمق طریق آن از و ببخشد ناخودآگاه یک سوژه به تا کرد گفتمان نظریه وارد
 نوزادى با الکان سوژه نظریه. شود تبدیلکل یک به کندمى تالش همواره که است ناقصى ساخت الکان براى
. کندمى زندگى اطرافش جهان و مادر با همزیستى در و است اطالعبى هایشمحدودیت از که شودمى آغاز
 فاصله چه هر. ماندمى باقى او در کمال و تمامیت احساسِ خاطره ولى گیرد،مى فاصله مادر از تدریج به نوزاد
 اجتماع وارد وقتى. گردد تبدیل نوزادى دوران تمامیت به دوباره تا کندمى تالش شودمى بیشتر نوزادى از سوژه

 را خارجى هاىهویت این او. شودمى اعطا او به مختلف هاىگفتمان طریق از متفاوتى هاىهویت شودمى
 سازگار هم با دو این که یابددرمى ولى دهد،مى تطبیق دارد حافظه در نوزادى از که تصویرى با کرده درونى
 در هم و هستند خود شناسایى مرجع او براى هم دهدمى فرد به اجتماع که هایىشخصیت و هاهویت. نیستند

 همواره سوژه. 36است 35تکهتکه اساس در سوژه بنابراین. آیندمى شمار به اشبیگانگى خود از منشأ حال عین
 مرجع و شودمى داده او به اجتماع از که هایىهویت ناسازگارى و نوزادى دوران کمال احساس میان تناقض در

 به کامل و واقعى خود. گیردنمى شکل گاه هیچ اشواقعى خود و بردمى سر به هستند خود از او شناسایى
 .نیست بیشاىاسطوره الکال اصطالح

 که نیرویى بخشید، راننده پیش نیرویى سوژه به و کرد گفتمان نظریه وارد را سوژه از گونه این تعبیرى الکال
 واسطه به را خود الکان سوژه. باشد خودش یافتن پى در مختلف هاىگفتمان میان در همواره داردوامى را سوژه

 را آن هاگفتمان که است »سوژه هاىموقعیت« همان گفتمان نظریه در چیز این و شناسدمى خارجى چیز یک
 .آوردندمى فراهم

 شکل مشترکى اصول تحت سوژه هویت و گروه تشکیل یاجمعى هویت موف و الکال گفتمان نظریه در
 هر جمعى هویت یا گفتمان هویت و سوژه هویت. است مبهم و کدر هویت نوع دو این میان مرز اما گیرند،مى
 و او ناخودآگاه میان تعارض واسطه به سوژه هویت. گیرندمى شکل بیرون و درون میان تقابل واسطه به دو

 و غیریت واسطه به هویت حقیقت، در. غیر و دشمن واسطه به گفتمان هویت و گیردمى شکل اطرافش اجتماع
 سر بر مبارزه شده، ارائه تاکنون موف و الکال گفتمان نظریه درباره که مباحثى در. گیردمى شکل سازى غیریت

 و انداخته سایه جامعه کل بر تقابل و نزاع نظریه، این چارچوب در. است داشته محورى نقشى همواره معنا خلق
 در گفتمانى هر زیرا شود، تثبیت و بگیرد شکل کامالً هرگز تواندنمى گفتمانى هیچ. است آن راننده پیش نیروى

 هاىمشى و خط و کنند تعریف دیگر اىگونه به را واقعیت دارند سعى که است دیگرى هاىگفتمان با نزاع
 متفاوت هاىهویت که شوندمى پیدا وقتى اجتماعى هاىسازىغیریت. کنند ارائه اجتماعى عمل براى متفاوتى
 .سازندمى طرد و نفى را همدیگر
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 - مارکسیستى ساختگرایى و سوسورى ساختگرایى - ساختگرایى نوع دو از موف و الکال که این خالصه
 مطابق که یافتند دست پساساختگرایانه اىنظریه به نهایت در آنها نقد همچنین و بردارى بهره با و کرده حرکت

 .شودمى بازتولید و تولید معنا آن در که شودمى تصور نظامى مثابه به اجتماع حوزه کل آن
 گفتمان نظریه نقدهاى 

 این ترینمهم. است گرفته قرار نقدهایى مورد تاکنون ولى است، جدیدى نسبتاً نظریه اگرچه گفتمان نظریه
 .متمرکزند گرایى نسبیت و گرایى آرمان مفهوم دو حول که هستند نظریه این فلسفى نقدهاى نقدها،

 اگر. دارد قرار گرایى واقع مقابل در جهتى از گرایى آرمان. است گرایانه آرمان گفتمان نظریه که شودمى گفته
 که معناست این به گرایى واقع باشد،»خودمان نظرات و هابرداشت به واقعیت تقلیل« معناى به گرایى آرمان

 وجود چون نیست گرایانه آرمان گفتمان نظریه. »دارد وجود ما ذهنى هاىبرداشت و نظرات از مستقل واقعیتى«
 جهت دو از نظریه این گوید،مىهوارث که طور همان حال، عین در اما کند؛نمى انکار را ذهن از خارج واقعیت

 هیچ« که گرایى واقع ادعاى این با گفتمان نظریه یک،: ندارد همسویى نیز گرایى واقع رویکردهاى از بعضى با
 این« که پذیردنمى نظریه این بعالوه، است؛ مخالف »ندارد وجود معنادار هاى پدیده براىاىفراگفتمانى قلمرو
 . »آنهاست معناى کننده تعیین هاپدیده مستقل قلمرو

 وجودشان در که دهندمى شکل را هاپدیده از مستقلى قلمرو فراگفتمانى، هاىواقعیت گفتمان، نظریه اساس بر
 طریق از تنها معنایشان بلکه نیستند، معنادار خود خودى به فراگفتمانى هاى پدیده این اما نیست، تردیدى
 به توانمى نه را معانى رو این از نگریم؛مى هاپدیده آن به ما آنها دید زاویه از که شودمى ممکن گفتمانى
 این نه و است ناپذیر انکار فراگفتمانى هاىواقعیت و جهان وجود زیرا داد، تقلیل ذهنى تصورات از اىمجموعه

 برایمان هاگفتمان که هایىچارچوب طریق از تنها ما زیرا کرد، محدود فراگفتمانى جهان به را آنها توانمى که
 .کنیممى درك را هاواقعیت این آورندمى فراهم
 گفتمان نظریه. گراست نسبیت نظریه این که است این شودمى داده نسبت گفتمان نظریه به که دومى انتقاد

 دارد مبناگراقرار نگرش برابر در مبناگرایى ضد. است مشروط ما دانش است معتقد رو این از است؛ ضدمبناگرا
 انسانىِ اعمال قلمرو فراسوى در که باشد استوار محکمى فرانظرى مبناى بر است ممکن دانش آن اساس بر که

 بودن واقعى بتواند که تغییرى غیرقابل و بنیادین حقیقت هیچ گفتمان نظریه اساس بر بنابراین. است مشروط
 ارزش و گراست نسبى گفتمان نظریه که معناست بدان این آیا. ندارد وجود کند تضمین را ما باورهاى و دانش

 هویت که استدالل این«است منفى پاسخ هوارث نظر مطابق داند؟مى برابر دیگر اعتقادات با را اعتقاد گونه هر
 نادرستى یا درستى به راجع قضاوتى هیچ که نیست معنا این به است خاص هایىگفتمان به وابسته هاپدیده
 براى که داردمى اظهار گفتمان نظریه. کرد تواننمى اند،شده تصدیق خاصى هاىگفتمان در که هایى گزاره
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 و معانى از مشترکى مجموعه - مشترکى گفتمان باید تجربى، و اخالقى ادعاهاى درباره کردن قضاوت
 به گفتمان نظریه بنابراین کرد اتخاذ را هاتصمیم گونه این بتوان آنها واسطه به که باشد داشته وجود - مفروضات

 فرض پیش مفاهمه و گو و گفت هرگونه براى را مشترکى گفتمان وجود بلکه نیست، گرا نسبى مطلق طور
 زمینه این وجود اگر حال. شودمى ناممکن گو و گفت مشترکى زمینه چنین وجود بدون است بدیهى. گیردمى

 مبتنى نادرستى و درستى و کنندمى پیدا معنا آن قالب در نادرست و درست هاى گزاره آنگاه پذیرفتم را مشترك
 .شوندمى بیان مشترك گفتمان آن در که است ادعاهایى کنندگى قانع درجه و قوت، پیوستگى، بر
 و گام به گام روشى موف، و الکال گفتمان نظریه مفاهیم از بعضى به کوتاه نگاهى از بعد شد سعى بخش این در

 شناسایى به باید ابتدا منظور، این براى. شود ارائه مطالعاتى مورد به نظریه این کاربستن به براى اى مرحله چهار
 آن معنایى نظام گیرى شکل باعث و بخشدمى هویت گفتمان یک به آنچه زیرا پرداخت، متخاصم هاىگفتمان

 آن، اجتماعى-سیاسى کردارهاى و گفتمان یک معنایى نظام بررسى براى. است گفتمان آن »دیگر« شود،مى
 .است ضرورى رقیب گفتمان کردارهاى و معنایى نظام شناسایى

. کرد مشخص را رقیب هاىگفتمان میان منازعات بررسى زمانى قلمرو و جغرافیایى محدوده باید سپس
 تأثیر کار روش در حدودى تا مکان و زمان عامل دادن دخالت و دارند حضور مکان و زمان در هاگفتمان
 به که گفتمان یک تبارشناسانه بررسى یک،: گرفت قرار بحث مورد خصوص این در روش دو. داشت خواهد

 حال زمان تا آن تحول چگونگى همچنین و سیاسى گفتمانى نظم به آن ورود و گفتمان یک شدن فعال زمان
 .خاص زمانى مقطع یک در موجود پیش از گفتمان دو تعامل بررسى دو، پردازد؛مى

 زیرا معناست، تحلیل حقیقت در گفتمانى تحلیل که است این داشت نظر در باید بعد مرحله در که اىنکته
 براى. است ضرورى متن تحلیل رو این از هاست؛سوژه ذهن بر قدرت اعمال سازوکار بهترین معنا تشکیل
 متون تحلیل براى هم و »جمله« تحلیل براى هم که هلیدى گراىنقش دستور راهکارهاى از توانمى متن تحلیل

 غیرزبانى اجتماعى کردارهاى که دانست باید اما گرفت؛ بهره گذاردمى اختیارمان در مناسبى ابزارهاى تر طوالنى
 و هاسوژه گفتمانى کردارهاى همه گفتمانى تحلیل در این بر بنا. دارند اهمیت زبانى کردارهاى اندازه به

 .کرد ارائه منسجم تحلیلى بتوان تا گیرند قرار بررسى مورد یکجا طور به باید سیاسى هاىگروه
 تحلیل کلى روش از که شد پیشنهاد جااین در گفتمانى هاىتحلیل به بخشیدن انسجام براى نهایت، در و

 بر هم و زبانى کردارهاى بر هم رانى حاشیه و سازى برجسته. شود استفاده هارانىحاشیه و هاسازى برجسته
 با رو این از. دهندمى سامان منفى و مثبت قطب دو میان فاصل حد در که را آنها و حاکمند غیرزبانى کردارهاى

 استفاده »دیگرى« راندن حاشیه به و »خود« ساختن برجسته براى متخاصم هاىگفتمان که سازوکارهایى بررسى
 .رسید هاگفتمان کارکردهاى کلیه از منسجمى تحلیل به توانمى نمایندمى
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 : منابع

 .)تهران دانشگاه انتشارات تهران( سیاست در جدید هاي نظریه شناسی روش- علمداري معینی جهانگیر -1

 .هرمس نشر ، هرمنوتیک، علم- پالمر ریچارد -2
 ))ع( صادق امام دانشگاه پژوهشکده-تهران( -سیاسی علوم در پژوهش- امامی سید کاووس -3

 )سمت– تهران( -سیاسی علوم در روش و رهیافت- منوچهري عباس -4
 تهران یوسفی، حاجی امیر: ترجمه سیاسی، علوم در نظریه و روش-  استوکر جري و مارش دیوید -5
 .)راهبردي مطالعات پژوهشکده(

 .)سوم هزاره نشر( محمدي، فتاح: ترجمه گفتمان،- میلز سارا -6

 )1380 گفتمان، فرهنگ: تهران( نوذرى على حسین گفتمان،ترجمه هاىبرنظریه اىدانل،مقدمه مک دایان-7
 دانشگاه: تهران( درمطبوعات قدرت سازوکارهاىجریان: وزبان اصغرسلطانى،قدرت،گفتمان سیدعلى-8     

 ) 1383 طباطبایى، عالمه

 ).1383( 28 سیاسى،ش علوم سیاسى،فصلنامه وتحلیل گفتمان زاده،نظریهحسینى محمدعلى-9

 ) مفید دانشگاه انتشارات-(قم – ایران در سیاسی اسالم- زاده حسینی محمدعلی سید -8
 )معاصر نگاه نشر- (تهران– سیاسی دانش آموزش- بشیریه حسین -9

 )سروش: تهران( شناسی، جامعه هاي نظریه ارمکی، آزاد تقی-10
 )1379 -مرکز نشر -تهران(-میردامادي مهرداد ترجمه - -شناسی جامعه برزگ متفکران استونز راب -12
 )نو گام- تهران( ، هرمنوتیک ساختارو- احمدي  بابک  -13
 )نی نشر- تهران(، تعین عدم و پسامدرن ایده میان ،رابطه  تابعی احمد -14
 )نو طرح انتشارات -تهران( بیستم، قرن سیاسی هاي اندیشه تاریخ- بشیریه حسین -15
 )نو طرح- تهران( اجتماعی علوم امروزین فلسفه- فی برایان -16
 گودرزي منصور ي ترجمه-– چهارم موج- جهانبگلو رامین -17   

 عباس و میرزایی خلیل: ترجمه مدرن، شناسی جامعه نظریه) 1390. (جی داگالس گودمن، جورج؛ ریتزر، -18
 )شناسان جامعه انتشارات: تهران( زاده، لطفی

 ) ققنوس. تهران(، مدرنیته پست هاي اشارات– باومن -19
 )نشرنی.تهران( ؛ قاضیان حسین ترجمه یابی ساخت -پارکر -20
 )1380 گفتمان، فرهنگ: تهران( نوذرى حسینعلى ترجمه گفتمان، هاىنظریه بر اىمقدمه دانل، مک دایان-21



 

49 
 

 مهرـ استاد: دکتر امیر دبیري دکتراي تخصصیـ مقطع:  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسیدرس: 

 ) 1377 سال( 2 ش سلطانى، اصغر سیدعلى ترجمه سیاسى، علوم فصلنامه گفتمان، نظریه هوارث، دیوید-22

 دانشگاه: تهران( مطبوعات در قدرت جریان سازوکارهاى: زبان و گفتمان قدرت، سلطانى، اصغر سیدعلى-23
 ) 1383 طباطبایى، عالمه

 ).1383( 28 ش سیاسى، علوم فصلنامه سیاسى، تحلیل و گفتمان نظریه زاده،حسینى محمدعلى-24


