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  هوالقادر
  مقدمه

 که تمام هستي ذره اي ؛هتما ديگر پس از حمد و ثناي آن قادر بي بار
قدرت بيکران اوست و تمامي موجودات زنده بودن و نعمت حيات را 

العاتي علوم  پاي در وادي پژوهش و تحقيقات در حوزه مط،وامدار اويند
 که در دروان معاصر ما با توجه به ،نهيم ميالملل  بينسياسي و روابط 

محيط اجتماعي پيرامون و مباحث به به سياست خارجي بيش از پيش 
مورد توجه حتي عامه مردم قرار گرفته است و همين باعث اهميت 

امروزه مباحث معرفت شناختي که . بيش از پيش موضوع خواهد شد
 عالوه بر اين ،شده استالملل  بينه ادبيات تئوريکال روابط وارد عرص

مسئله که باعث نزديکي بيشتر اين علم به فسلفه باعث ورود جدي 
 که اين نوع ،انديشمندان به مباحث ماوراء الطبيعه در اين شده است

از جمله اين . ي خاص خود استها متد جديد قطعا داراي ويژگي
طلبد که در اثر حاضر سعي   مياي را يژهخصوصيات ادبيات و گفتمان و

شناختي و ژرفانگري که  شده است در قالب سه گفتمان ادبيات معرفت
 در حد امکان مورد ،شود  مياستفادهالملل  بيندر اين ادبيات روابط 

بررسي نشو و نماي روش  در فصل اول با. بحث و بررسي قرار گيرد
يالدي در يونان باستان ماترياليسم ديالکتيک که با قرون گذشته م

 در علوم اجتماعي و ها  سلف مکاتب ايسم:توان گفت ، ميگردد برمي
است که هگل يکي از انديشمندان شهير غربي در اين الملل  بينروابط 

حوزه متفکر و صاحب انديشه متعالي است که در فصل اول اين تکوين 
حث معرفت ماده گرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است که از مبا

                   . شناختي مورد توجه در اين حوزه مطالعاتي است
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ير  بررسي ساختارگرايي تکويني پي در فصل دوم پژوهش مذکور
شناختي از ديدگاه يکي  شناختي و معرفت بورديو، ساختارگرايي زبان

ير بوردير را مورد  ديگر از انديشمندان شهير غربي قرن بيستم بنام پي
 نيز به ،ار خواهيم ديد و به آرا متفاوتي که در اين حوزه استبحث قر

           . نوعي گذري خواهيم زد
 شناسي زبانبه مباني يک  در نهايت در فصل سوم و گفتمان آخر

 از نقطه نظر تئوريکالملل  بينآل در حوزه علوم  سياسي و روابط  ايده
که در . ورنام داردفردينان دوسوس شناسي زبانمباني  رسيم اصول و مي

از  شناسي زبان مباني و اصول ابتدائي ،اين فصل سعي شده است
ديدگاه اين انديشمند سوئيسي مورد تجزيه و تقرير قرار خواهد 

نقطه نظرات و آراي ديگر دانشمندان غربي   البته در اين رهگذر؛گرفت
علي . گيرد  ميدر اين حوزه در حد امکان مورد بحث و بررسي قرار

 ،ال متعرف هستيم که اثر حاضر نه تنها اينکه فاقد اشکال نيستايح
 در اينجاست از محضر ،بلکه انتقاداتي جدي نيز برآن وارد است

خوانندگان محترم و اساتيد پژوهشگران و دانشجويان اين حوزه 
مطالعاتي خواهان انتقال نقطه نظرات ارزشمند و سازنده خود در اين 

ي احتمالي بعدي ها  آثار و تجديدچاپخصوص و غنابخشي بيشتر در
    . پايدار و سربلند باشيد. انشاهللا.هستم

  
  والسالم علي عباداهللا الصالحين

  

  

  گر مولفانيد  و فرديدمحمدرضا موسويس
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  هوالعليم
  شگفتارپي

 کرستاييم و ش  ميخداوند منان يگانه را يک بار ديگر صميمانه 
 و در مقابل عظمت بارگاهش يک بار ديگر به عجز و ناتواني ،کنيم مي

 اگر او نخواهد ،کنيم  ميدهيم و به اين مسئله اقرار  ميخود شهادت
هيچ جنبده و حرکتي را در تمامي آسمانها و زمين اش شاهد نخواهيم 
بود و تنها اوست پروردگار جهانيان که شکر و سپاس فقط مخصوص 

  که در ؛کنيم  ميه عنوان گروه مولفان خاضعانه او را شکرو ماب. اوست
قالب يک اثر پژوهشي توفيقي دست داد دست به قلم شويم و اين در 

در مباحث معرفت الملل  بينحوزه مطالعات علوم سياسي و روابط 
شناسي در حد توان در قالب سه گفتمان اين حوزه علمي را به تصوير 

 قالب گروه مولفان بايد بگوييم که اکثر درخصوص اثر حاضر در. بکشيم
زحمات کار پژوهشي مذکور که در قالب سه گفتمان و فصل تهيه 

بوده  محسن جمشيدي تنظيم و تدوين شده است بر عهده جناب آقاي
 ، و عمده مطالب را به رشته تحرير در آورده است که با صحه صدراست

 قدرداني خويش را دانيم مراتب تشکر و  ميدر همين جا بر خود واجب
ضمنا بعنوان گروه مولفان . از اين عضو محترم گروه مولفان اعالم داريم

مراتب الملل  بينوگفتمان در روابط  شناسي زبانکتاب سه گفتمان 
تشکر و سپاس خود را از ويراستار جناب آقاي سجاد مومني و 

 آراي گرامي که در اثر حاضر متحمل زحماتي شدند اعالم داشته صفحه
و در نهايت از ناشر محترم که در تمام مراحل کار صميمانه در کنار ما 

اميد است اثر حاضر مورد توجه . بود کمال تشکر و امتنان را دارد
                                             . خوانندگان محترم واقع گردد
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  دهيچک

 ي با نوعيا  به گونهيمطالعات علم ،يعرصه علوم اجتماع در

 كه انگارند  ميني شده است و چني پنهان هم معنا تلقييگرا يماد

 و ظهور حالي در. است ماترياليسم  همراه نوعي با علمي ييها بررس

 كه دهد  مييي گراينشان يا ماد ماترياليسم فكري مكتب گسترش

 خود سابقه ممتد يد مادي عقاي براها ستياليماتر. نيست چنين

 قيار کهن و عميت را بسي درخت مادي شهي قائلند و ريخيتار

طور قلمداد کنند که اغلب دانشمندان  نيخواهند ا  مييپندارند حت مي

ا ي جوامع گذشته بودند از شش ي و عملي فکرن که رهبرانيو متفکر

 يها نير سرزميونان باستان و سايح در يالد مسيپنج قرن قبل از م

 ماده يال به معنيدر واقع، ماتر. اند  داشتهيمتمدن آن روز افکار ماد

ک از کلمه يالکتيباشد و کلمه د  ميسم معرف مسلک و مکتبيوا

باشد، گرفته   ميحثه و مکالمه مبايمعنه  بيونانيالوگ که در زبان يد

به «  اوينيب  نزد مارکس با جهانيکيالکتيروش د لذا،. شده است

 پژوهش، اين در. خته استيدرهم آم »يکيالکتيسم ديالياصطالح ماتر

سم يالي روش ماترينشو و نما ،يمعرفت شناس ،يشناس يکه هست. شد

  .ک خواهديالکتيد
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   :يديگان کلواژ

  مارکس هگل، ک،يالکتيسم دياليماتر ،کيالکتيسم، دياليماتر
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  مقدمه

 با مترادف بيشتر ماترياليسم سياسي، فلسفه و نظري ادبيات در زماني

 نيز ماركس و ديالكتيك ماترياليسم زيرا شد؛  ميدانسته ماركسيسم

 تاريخي تحوالت در مؤثر عوامل و تاريخ از اوگرايان  مادي برداشت

 گرايي ماده و ماترياليسم دريجت به كه بود يافته چنان گسترشي

 به و تدريج به اما. شد  ميشناخته گرايش ماركسيستي و نام با بيشتر

 كه دريافتند نظر اهل بسياري از بيستم، قرن آخر يها دهه در ويژه

 كه در ماركسيسم از كالسيك يها برداشت در تنها نه ماترياليسم،

 از اي ويژه تفسير تا هگرفت گرايي واقع از علمي، يها نظريه از بسياري

 گرايش به رفتارگرا، پژوهشي يها روش از برخي در حتي و ليبراليسم

 كه دريافتند نظران صاحب و متفكران به مرور است، شده بدل غالب

 جوامع و انسان وجود مبناي اصلي و اصل ،ها انديشه از برخي نزد در

 به انانس و است فراموشي حال در معاني و ها ايده يعني انساني

 محيط بر حاكم قواعد و غرائز محض تابع كه شود  ميبدل موجودي

  .است خود مادي پيرامون

قواعد  و سياست فهم در نوين ييها نگرش رفته رفته منظر، اين از

 آن پي در كه آمد وجود به بشر اجتماعي زيست بر حاكم عمومي

 و ،ها نيتعقال ،ها ايده نقش مادي، انكارناپذير برعوامل عالوه كه بودند
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 اين از را سياست و جامعه و داده قرار مدنظر را فكري يها منظومه

 با اساسي تفاوتي انساني، يها مجموعه ها آن براي. كنند مطالعه نظر

طريقي متفاوت  بايد بابت اين از و دارند طبيعي يها منظومه ديگر

در واقع، . يافت ها آن بر حاكم يها جريان و قواعد فهم براي

 ت مغزيسم معتقد به اصالت ماده است و فکر را محصول و خاصياليماتر

ل شده است و ماده را خالق عالم و يداند که آن هم از ماده تشک مي

د که ينما  ميدين مکتب قانون علت و معلول را تائيا لذا،. داند  ميروح

ز ي نيت علت است و هر علتينها ي بي دهي زائين قانون هر معلوليطبق ا

ند يگو يم ز،ين. ن ذره ماده هم اتم استيباشد و کوچکتر  ميلخود معلو

 يد وليده که علل آن معلول را کشف نماي نرسيا علم هنوز به مرحله

. تواند باشد  نمييگري ديزيکشف خواهد نمود و آن هم جز ماده چ

 معتقد يزيوجود چه  است که بيماده کس ،توان گفت که  ميپس

 را که در يائيظاهره است و فقط اشباشد که قابل درک به حواس يم

ل يرا از قب د و ماوراء آنينما  ميظرف زمان و مکان موجود است قبول

داند و  يبوده و وجود را مساوق ماده م ر مجردات منکريخدا،روح و سا

ز ي را تميزي است که هر چيکس» ستياليماتر «يگر ماديبعبارت د

  .زددهد و بتواند موضوع موجود و عقل را مشخص سا

  نه پژوهشيشيپ
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: ر اشاره نموديتوان به موارد ز يم  صورت گرفته،يها ن پژوهشيمهمتر

 يفتح ،)١٣٦٢ (فولكيه ،)۱۳۸۴( ي موسويريجزا ،)۱۳۸۶( يباغ قره

، )۱۳۸۰ (ياري، اسفند)۱۳۷۹( ، ساموئل)۱۳۵۵( يمجتهد) ۱۳۹۰(

  که در پژوهش در نظرير و جهتيچ کدام در مسيکه ه ؛)۱۳۵۴( يکرمان

 ‐ يفين پژوهش با روش توصيدر ا. اند حرکت نکرده گرفته شده است،

ک يالکتيکه د ن پرسش پاسخ دهديبه ا درصدد است،نده نگار ،يليتحل

/ ينف« بر ي مبتن ي و مارکسي و چه از نوع هگليچه از نوع افالطون

  . است» تناقض/ تيضد

 در ين چه داللتيست؟ ايب چيک با ترکيالکتين اوصاف تفاوت ديبا ا

 مختلف هر کدام يها کيالکتيرسد که د  مينظره  دارد؟ بيشناس روش

 ما در ي هستند، و از طرفيمبتن» تناقض/ تيضد/ ينف«بر  يبه نحو

  .ميسر و کار دار» تفاوت«ب با يترک

ن دو سنتز را ياند و ا تز ضد هم ي تز و آنتيک هگليالکتي مثالً در د

ه را به هم يچند نظر/ م دويخواه ي ميآورند؛ اما وقت يبوجود م

دن به يم با رسيهخوا يم و مينيب يها م  را در آنييها م، تفاوتيزياميب

گر را يات همدين نظرين تفاوت را برطرف کرد و ايتر ا ه جامعيک نظري

  .کنند يل ميتکم

  ها ستياليش ماتريدايپ
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م يار قدي بسيد خود را در اعماق افکار انسانهايشه عقاي رها اليماتر

پندارند و   ميدار شهيار ريدشان را بسيکنند و درخت عقا  ميجستجو

ق ي حقاي که بشر در جستجوي از وقتيگر يافکار مادده دارند  که يعق

 و تمدن گام برداشته ي تکامل و ترقيو اسرار جهان برآمده و بسو

دا کرده يشرفت  پي پي که علم و دانش بشرياست باالخره از موقع

 ي است دوش بدوش علوم به جلو رفته است و از همان مواقع نطفه

                                 . هزارساله کرده است دوسم در افکار منعقد شده و عمر ياليماتر

 است که ينيسم آئيالي ماتر:ديگو  مينيستر چنيطور که ژرژ پول همان

 به موازات علوم تکامل و ي دارد و در رشد و ترقيشه به علم بستگيهم

گر مرتبط و يکديسم و علم به ياليپس ماتر. دا کرده استيشرفت پيپ

ش يدايخ پي تاريبطور کل. سم کامال وابسته به علوم استياليماتر

سم قبل از مارکس که ياليماتر: شود  ميي در دو مرحله بررسيگريماد

 سم در انگلستان،ياليماتر ونان باستان،يسم در ياليماتر«شامل 

عد از بسم يالي؛ ماتر»جدهيسم در قرن هياليسم در فرانسه، ماترياليماتر

سم بعد از يالين پژوهش ماترياما در ا. کيالکتيسم دياليرا ماتيمارکس 

                                                             . مارکس مورد توجه است

ک سلسله از يسم در اثر ظهور ياليمه اول قرن نوزدهم ماتريدر ن

 يترقه ب  که علم روي نکرد و از وقتيشرفتي چندان پيخيحوادث تار
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قانون تکامل توسط  ،يبقاء انرژ  درباره سلول،ياکتشافات ت وگذاش

ن ي شد، ايدي جدي سم داخل مرحلهيالين صورت گرفت، ماتريدارو

ر باخ بودند ي به مارکس و انگلس که از شاگردان فويات علميکشف

را بر اصول   درآورده و آنيصورت کامله سم را بيالياجازه داد که ماتر

ک به جهان يالکتيسم دياليصورت ماتره  و ب استوار سازنديتر يعلم

 يوه ي معتقدند که مکتب شها ستياليماتر. علم عرضه بدارند

نکه ي است با اي مثبت کنونيها ج تمام آموزشي که جامع نتايکيالکتيد

ل شده يح تکميالد مسيانگلس در قرن نوزده بعد از م توسط مارکس و

استنباط  ،ها نير جهان بي سا، وها يوني، ايوناني در نظر دانشمندان يول

 ي اصليها هي از پايکير و تحول که يي جهان براساس تغيها دهيپد

                                             .  داشته استيرود مقام بس بلند  ميک به شماريالکتيد

   ي مختلف ماديها مکاتب

؛ مکتب ي عمليمکتب ماد: وجود دارد ي دو نوع  مکتب ماديبطور کل

 بهتر ي براي کلي دستورهاي عمليدر مکتب ماد ؛ لذا،ي نظريماد

 که با اعمال و رفتار انسان يت اداره بهتر جوامع بشريفيستن و کيز

 ين، در مکتب ماديهمچن. رديگ  مي قراريسرو کار دارد مورد بررس

نش و اسرار يفراء ورموز آيت خلقت اشيفيکه شود که ب  ميي سعينظر

 برده ي پير وسائل ماديات و مشاهدات و سايعت بواسطه تجربيطب
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 ق دري تحقيا وهي در اثر اختالف روش و شي نظريمکتب ماد ز،ين. شود

 ،کيالکتيسم دياليماتر :شود  مير منشعبيعت بدو مکتب زيمسائل طب

 از لحاظ ين دو نوع مکتب ماديا،قتيدر حق :کييزيسم متافياليماتر

ر از ي و غيدانند و ماوراء آنرا نف  ميليکه هر دو ماده را در وجود اصنيا

ستند با هم اشتراک دارند ولکن در ي قائل نيگريز ديماده و آثار بچ

عت ي طبييها دهيع و پدياصول و روش مطالعه حوادث  و نمودها و وقا

                                                                         . اختالف فاحش دارند

ک که به يزيسم متافياليگذار ماتر اني بن:کييزيسم متافياليماتر

 است بنام کسنوفان که در يلسوفي الئاتها معروف است في فلسفه

 يد مذهبي از عقايو سته است؛يز  ميحيالد مسي ششم قبل از مي سده

از جمله  ا،لذ. نمود  ميکرد و آنها را استهزاء  ميزمان خود سخت انتقاد

ند و زنون يتوان برما  مين مکتب بودنديدانشمندان الئاتها که طرفدار ا

ن يده داشت از ايت آن عقيت جهان و ابديند به واقعيبرما. را نام برد

 حرکت و ين جهت که برايون قرار داشت و از ايلحاظ در صف ماد

ن يا. آمد  مي بشمارها نيسي قائل نبود از متافزيقتير حقييتغ

، ي واحديمذهب ماد :شود  ميميز بر دو قسمت تقسيسم نياليترما

ک نوع ماده يش از ي بيطرفداران مذهب واحد ،يني اثنيمذهب ماد

ک نوع ماده ي از يستند و معتقدند که تمام موجودات خارجيقائل ن
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 به دو نوع ماده قائل بوده و ينيروان مکتب اثنياند و پ بوجود آمده

عالم ( فيماده کث جودات از دو نوع ماده،ده دارند که تمام مويعق

عت يافته است که بر طبيل يتشک) عقل و نفس( فيو ماده لط) اجسام

‐٢٧٦: ١٣٤٣ ،يحقان(  حرکت غلبه دارديعت ثاني سکون و بر طبياول

                              . ح داده خواهد شديک در ادامه توضيالکتيسم ديالياما ماتر. )٢٨١

                                               کيالکتيسم دياليماتر   يشناس معرفت و ي شناسيهست

 مختص به خود هستند ي شناسي هستيپردازان دارا هيهرکدام از نظر

در مارکس . ستين لحاظ استثنا نيپرداز از ا هيمارکس هم به عنوان نظر

 تمام با وحدت يي و با آشنايسم آلمانيئال دهيه اي با نظري جوانيروزها

 يا  شاعرانه و فلسفهيدي با ديني و متون ديينوزايوجود اسپ

سم و يده ئالين خاطر نه ايبه هم. کرد  ميخ نگاهيانه به تاريگرا انسان

 مارکس ي کارهايکامل برا يحيکدام نتواسته تشر چيم هياسيماتر

دادن  سم را به خاطر وارونه نشانيده ئاليا مارکس هگل. دندفراهم آور

 يانيگر  و مادهيکار ان راست را به خاطر محافظهيجهان متهم و هگل

 مارکس جوان يها شهيدر اند. کند  مير باخ را سرزنشيچون فو

زمان مارکس  نيشود در ا  ميدهي ديديار شدي بسي انسان برايها رگه

کند اما   ميشتر توجهي بيتک اسلوب  کيالکتيسم دياليدر اثرش به ماتر
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 در باب يليه تحلي به نظريک چند اسلوبياکتيج به فهم ديبه تدر

                                                                     . کند  ميدايته و جوامع مدرن راه پيمدرن

 اوفن، ر داشتند هگل، باخي مارکس تأثيگر متفکران که برروياز د

ر ي بر مارکس تأثينوزا هستند که هر کدام به نوعيمورگان و اسپ

  دوي دارايشناس مارکس معتقد است که انسان از نظر روان. داشتند

خ ي در طول تارها غم تفاوت انسانري ثابت که عليها  کششيکيبعد 

وه يت و شيدار که بنابه موقعيناپا يها  کششيگريدار هستند، و ديپا

                                                           . ابندي  ميرييعه تغ جاميديتول

ن ي به اييگرا نين عي ايتر است ول نيعشناس  جامعه گرچه مارکس 

ن خاطر مارکس به يگرا باشد به هم ست که فلسفه مارکس مادها يمعن

  جامعه بپردازد ازينکه از منظر فرهنگ و رو مساحت به بررسي ايجا

 و يط ماديکند و شرا  ميطيکند و شرا  ميانسان در حال کار شروع

ن عناصر قابل يتر  را از مهمي آدميشناس يا هستي جامعه ياجتماع

                                                              . دارند  ميمطالعه

صر ک و عناياتيسم دياليشتر به ماتريرد بيگ  ميآن چه مارکس از هگل

 مثل که شامل سه يکيالکتي منطق ديعنيگردد   مي آن بازيداخل

 از هگل  خود رايدئولوژي ايشود اما و  مي تر و سنستزيمرحله تز، آنت

ن يي پاينکه روي ايمارکس معتقدات که فلسفه هگل به جا. رديگ نمي
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نکه فلسفه را از ي اي هگل به جايعنيستاده است ي سرش ايستد رويبا

ن ي شروع کند از ذهن شروع کرده است به هميني عاي يجهان ماد

 او به يشناس ل جامعهين دليل فلسفه هگل وارونه است به هميدل

سم ياليچ گاه ماترياو ه. دا کرده استي شهرت پيمادشناسي  جامعه

                                    .  آن به کار نبودي فلسفي را به معنايکيالکتيد

ژه ي به وي طرفداران وي از سوها  بعديکيالکتيدم ياسياصطالح ماتر

 خود بر ي خصوصيمارکس در زندگ. ات او اضافه شديانگلس به نظر

 يني و عي ماديلهاي بود به تحليت باقيحيژه از مسي ويباور و قرائت

ن يا. يشت اقتصادي براساس معي مطالعه جامعه و آدميعنيباور داشت 

ن ي مارکس اضافه توجه به هميجواندوران گرايي  انساندگاه به نظر يد

ر يمعتقد به دو مارس جوان و پشناس  جامعهن ي از مفسريل برخيدل

مارکس در . ن نظر توسط باتامور و فروم رد شده استيهستند البته ا

 ي، در باور به سرنوشت آدمي مذهبي خود فردي شخصيزندگ

 بوالحسن،ا(  بوديگرا تي و نبيني خود عيل علميگرا و در تحل انسان

٢٦: ١٣٨٩                                                                                             (  

 به يشناس  نخست معرفتي ک در وهلهيالکتيسم دياليماترن، يهمچن

                                                     . ا دانش استي شناخت ي هي نظريعنيد، يآ  ميشمار
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 از شناخت يدگاهي ديعني است، ييگرا ن فلسفه تجربهي ايآماج اصل

 ياريشود و به   ميياروي روي واقعي  شناسنده با ابژهي که در آن سوژه

 يياروي رو،ش فرضين پي و از ا،سازد  مي ذات آن را اشکار،انتزاع

 سوژه يانجي ميشتر بيش فرض بيت، و پياقعشه با ويسرراست اند

                           . ديآ  ميقت شناخت بري حقيروني بيها ني تضمينسبت به ابژه، در پ

نش، مفهوم يک در برابر مفهوم شناخت همچون بيالکتيسم دياليماتر

دهد، و   مي را قراريظرد و همچون کردار نيشناخت همچون تول

 ،مارکس.  استي کردار نظري هيتوان گفت که خود نظر  مين،يبنابرا

د و انگلس يد  ميخ و جامعه همسازي تاريدادهايک را تنها با رويالکتيد

اما انگلس .عت گسترش داديک را به حوزه طبيالکتيبود که دامنه د

ک يالکتيسم ديلايتوان از ماتر  مي رايخيسم تاريالي نشد که ماتريمدع

ن اصطالح را به ين بار اين کار را پلخانف کرد که نخستيا. استنتاج کرد

ت جهان با ير کرد که ماهي که آن را چنان تفس،نيز لني و ن؛کار برد

                                . ديدرآ  سازگاري انقالبيآرزوها

  لذا معتقد استداند،  ي نم  شناخت  را تنها مالک ي حس  ادراک هگل لذا،

  ياز نظر و. شود ي م  متزلزل  معرفت مي قرار ده  را اصل  اگر حواس که

 با   معرفت، تنها معرفت  نوع نيرا ايز.  رفتيد پذي را با ي عقل معرفت

   از راه  بلکه، افتي   دست اتي واقع  به توان ي نم  حواس از راه.  است ارزش
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ا اتحاد ي  ني و ع  ذهن  وحدت  به هگل . کرد  آنها را ادراک توان ي م عقل

 و   معقول اني م ياز نظر و.  اعتقاد دارد  و محسوس  امر معقول انيم

  ازنظر او معقول.  است  وحدت ست، بلکهي ن يي جدا  خارج  عالم اتيواقع

                                                           .  معقول است ني ع تي و واقع  است تي واقع نيع

کند  ي م  استنتاج  طور ضرورت  به  خودش  در عالم  عقل  که  آنچه يعني

 ،)٥٢١:١٣٧٦ ،يمطهر( شود يم   واقع  در خارج  که  است يهمان

   ضرورت  به  که  است جي نتا  به لي گذر از دال  همان  هگل کيالکتيد

  ست، بلکهي ن  دهنده حي توض  علت از نظر هگل. رديگ ي م  صورت يمنطق

 است،  يستيآل دهي ا  هگل ي فلسف نظام.  است  دهنده حيل، توضي دل فقط

 و   ذهن اني م  اعتقاد وحدت نيو هم. داند ي نم ني ع  را تابع  ذهن چرا که

   خارج رد، نهي قرار گ  دستگاه ني ا ز دروني خدا ن شود که ي م  موجب نيع

را خطا ي معنا شود، ز ي ب ي هگل يشناس  معرفت اً خطا در نظامي و ثان ز آنا

  يکي را  ني و ع  و اگر ذهن  خارج  در عالم شود، نه ي م  واقع  ذهن در عالم

   مسلمات  خالف ني شد و ا لي قا  ذهن ي خطا  به توان يگر نميم، ديبدان

  )  ٢٧٧‐٧٥١: ١٣٦٦، يمطهر( است

 از  ي را ناش ي و آگاه ک، علميالکتي د سميالي ماتر انقت، طرفداريدر حق

در برخورد با . گذارند ي م ي آدم اء بر اعصابي اش دانند که ي م يراتيتأث

 فرد   اعصاب  سلسله  و به رفتهي را از آنها پذ يراتي تأث اء، حواسياش
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 برآنها  يراتي تأث  طور متقابل ز بهي ن  اعصاب سلسله. سازند ي م منتقل

  به. رديگ ي م  صورت  و انفعاالت، ادراک  فعل ني اي جهي و در نت گذارده

 در مغز  ي آثار ماد  سلسله کي بر مغز،   حواس يرگذاريگر با تأثي د انيب

   فراهم  و تفکر را در ذهن شهي اند  تحقق  موجبات وندد کهيپ ي م  وقوع به

   با سلسله سب متنا  و ادراک ، علمها مارکسيستاز نظر  .آورد يم

  ي نسب ي را امر قيلذا، آنها حقا.  است کننده   ادراک  شخص اعصاب

 کند   را ادراک يتي واقع  که يطي و شرا  فرد در هرحالت يعني. دانند يم

  ييز معناي ن  حواس ي خطا  صورت ني است، در ا قتي او حق  ادراک همان

 و مغز   مغز است تياص فکر خ  مکتب، چون ني ا از نظر طرفداران. ندارد

ر و يي تغ  تبع ز بهير، لذا فکر نيرپذيي و تغ  است عتي از طب ييز جزين

  ز از نظر آنها بهي ن قتي حق تکامل. ابدي ي م  و تکامل  مغز، تحول تحول

 با  ر و ارتباطيي تغ  در حال  موجودات چون ن،يهمچن.  معناست نيهم

  د بهيبندد با ي م  نقش آنها در ذهن از   که يمي مفاه گر هستند، پسيکدي

  . شود  مطالعه يکيالکتي د صورت

  عتي طب ير اجزاي با سا  و ارتباط  حرکت  را در حال يئي هر ش يعني

  ي دارد هنگام عتي خود از طب  در ذهن  انسان  که يمي کرد مفاه مطالعه

 .رباشدينظ عت،ي طب تي با واقع  که  است  منطبق  و با واقع  است قتيحق
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، يمطهر( دارد  عتيطب  تي واقع  باشد که يتي خاص  همان ي دارا يعني

٢١٩:١٣٨٨.(    

  خچه ديالکتيکيتار

با ين واژه تقريا.  دارديونانيشه ي است و ري باستانيا ک واژهيالکتيد

ک عبارت يالکتي واژه دي لغويمعنا. باندازه خود فلسفه قدمت دارد

ا يگفتگو  دن، امتحان کردن،کر کيتفک کردن، نيدستچ :است از

 ک مسئله استيگر درباره يکديبحث با  ج،يرا انه وي عاميسخنران

 واژه ديالكتيک در فلسفه در واقع ).٥١:١٣٩٠ زاده، ي و موسيفتح(

  كلمه ويديالكتيک به معنا. است» كردن هنر بحث«معناي يونان به 

عارضه است  مقابله يا ميدر آن به معنا »ديا« گفتار يا دليل است و

 رد و بدل ي، در واقع مفهوم ديالكتيک به معنا)٣٤٢:١٣٧٧ ،يمطهر(

 يالبته در كاربردها. مباحثه است وگو و ساختن كلمات، داليل، گفت

مجادله كردن،   مذاكره ويمصدر، صفت و اسم به ترتيب سه معنا

 واحد عيموضوي  همباحثه و ناظره بين دو نفر كه مواضع متضاد دربار

           . )١٠‐١١:١٣٦٢ ه،يفولک( دهد مياشند و فن مباحثه و مجادله را داشته ب

 داشته يخاص يمعنا دوره، هر در ديالكتيک توان گفت، لغت  ميپس

 آن يمعنا كدام شود كه آن، بايد مشخص كاربرد هنگام لذا. است

 چون خواندند؛  ميديالكتيک پدر را ياليائ زنون يونان، در است مدنظر
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 از قبل. بود استاد كند، اثبات آن، ضد ينف راه از را يامر كه اين در

 كار به ييها مناظره و ها مباحث در ديالكتيک افالطون و سقراط

 به كه آن بدون بود؛ مقابل طرف دليل باطل كردن هدف كه رفت مي

 مورد در را واژه اين و افالطون سقراط اما. شود ختم يحقيقت و يقين

 بر غلبه و صرف مشاجره. بردند كار به ودخ يعقل و يفكر يروشها

)  همان( دانستند  نميديالكتيک يقين، تحصيل و كشف بدون را خصم

 پذيرش مورد آن مقدمات كه داند ي ميقياس را ديالكتيک ارسطو

 اينكه بدون است؛ خصم بر ي پيروز آن هدف و باشد طرفين مباحثه

 يالكتيکد واقع در. باشد داشته يقين و حقيقت كشف به نظر

 دورهها همه در ديالكتيک مفهوم. است جدل صنعت همان ييارسطو

 اجتماع مسلم امتناع و مشترک اصل بر يمبتن هگل دوران از قبل تا

 :سدينو  ميديالكتيک كتاب در فولكيه پل.است بوده نقيضين و ضدين

 تناقض عدم اصل رعايت در را جديد و قديم ديالكتيک تفاوت ما

 و اشيا مطلق قانون تناقض، عدم اصل قديم لكتيکديا در. دانستيم

 باشد هم واحد آن در يشيئ كه ممكن نيست ييعن است؛ يآدم ذهن

 را متناقض قضيه دو يپياپ يآدم انديشه كه يهنگام و نباشد هم و

 جديد، ديالكتيک اما. است اشتباه دو آن از ييك مسلما كرد، تأييد

 و نيستند هم و هستند هم الح عين در كه بيند  مياشيا در را تناقض
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 جمود آن يب كه است اشيا فعاليت ياصل خود محرک تناقض اين

 م،يديه متناقض رسيد دو قضيي به تائيهنگام همچنين. داشت خواهند

                                                         . )٢٧‐٥٠، همان(م يد پنداشت که در اشتباهينبا

دا کرد و ي پيا  تازهييمعنا  آلمان،يستيدئاليک در فلسفه ايالکتيد

 از مباحث و ي که بخشييها  تضادها و تناقضي شهي اندي دامنه

ت گسترش يتناقض در واقعي  شهيبه اند شد،  مي شمردهها مناظره

 ياه شهيان با اندين مفهوم تازه که در اصل و بنيبه مرور زمان ا. افتي

ک اصل واحد ي در پرتو ها دهيزان تداخل اين مييافالطون در مورد تع

دگاه امانوئل ياز د. دا کردي پيا  تازهيکاربرد فلسف رت نداشت،يمغا

ژه يبه و ان دانش،يت متناقض اساس و بنيفي بر کيکيالکتينقد د کانت،

 انگشت. شد  مي کشاندهيکيزي متافيها تي واقعي  که به عرصهيهنگام

                                                                    . ذاشتگ مي

ف خرد ناب ي توصيک برايالکتياز اصطالح د کانت به تکرار لذا،

د بر ي تاکيتر شکل نوع شياما کاربردش ب استفاده کرده است،

 از سنجش خرد يدر واقع کانت در بخش.  متناقض را دارديها شهياند

 ي در اموري از به کار بردن اصول علمي ناشيث از اشکاالتناب و در بح

وند با ين مقوله پرداخت و سه مساله را در پيمانند نفس و جهان به ا

د کرد و به يچه با توانست دانست؟  ميچه گونه:  مطرح کرديخرد انسان
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افتن پاسخ ي يل و کوشش براين مسايا د بست؟يتوان ام  ميزيچ

ن انسان يادي و بنيارتباط آن با امکانات اساس فلسفه و ي واقعي جوهره

ن ارتباط يا هگل در مقام منتقد سرسخت کانت، لذا،. داد  ميرا شکل

 داد و سبب شد که ي خود جاي  زمانهيخينه تاري را در زميفلسف

در . دا کنديپاي  تازه ي او اعتبار و زندگيها هيک در پرتو نظريالکتيد

 و يک به عنوان وجه اصليالکتياز هگل به بعد مفهوم د قت،يحق

شه يت در انديز اهميک اصطالح حايشکل  ت،يعت واقعين طبياديبن

  . )٢٨: ١٣٨٦ ،يباغ قره( مدرن را به خود گرفت

 از بيش مدرن،ي  هفلسف در  درواقع، ديالكتيک:ک هگليالکتيد

 به هگل ديالكتيک موردنظر بازگرداندن. است هگل نام يادآور هركس

ديالكتيک  زيرا نيست؛ يآسان كار بوده، رايج قبل ياه دوره در آنچه

 حقايق كشف به عقل رسيدن يبرا يمخصوص روش و منطق هگل،

 از و شده ديالكتيک مفهوم در داخل تناقض آن، بر عالوه و است

 تناقض هگل، نظر از. شده است تعبير ديالكتيک به ها تناقض سازش

 را فراگرفته يتهس تمام و است طبيعت و فكر انيجر ياساس شرط

 يحال در زيرا است؛ ينظر منطق و يفلسف نظر هگل، است ديالكتيک

 مطرح هم را فكر روند كند،  ميتوصيف را ماهيت اشيا و واقعيت كه

. است هگل فلسفه در و ذهن عين تطابق اصل از يناش اين و كند مي
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 ييك را عين و ذهن و نيست  قائليدوگانگ ذهن، و واقعيت ميان هگل

ک را مطابقت يالکتيهگل د قت،يدر حق) ٧٢:١٣٨٢، طباطبايي (داند

نکه از لحاظ ي دانسته است و باز بدون اي فکرين ذاتيامور با قوان

عت خاص فاهمه و ي پرداخته باشد آنرا طبيگوئ فلسفه خود به تناقض

 است ي که متناهيهر امر:  اواليعني دانسته است يتمام امور متناه

 دهي ناميکيالکتي که ديرورت خاصي در صينيعا ي ياعم از امور ذهن

ر خود مطابقت ي با خود و با غيفکر موقع:ايثان.رديگ  ميشود قرار مي

در واقع منظور . رورت باشدين حرکت و صيکند که تابع ا  ميحاصل

 در زمان و ي با هستيست از مطابقت فکري مرحله ايکيالکتيهگل از د

 وحدت و ين مطابقت نوعياو منظور از .  آن دويرورت دائميدر ص

                                                              . ن استي متقابليگانگي

 و يگانگين ين مطلب است که اصل و منشاء اين منظور کشف ايهمچن

 متقابل به اجتماع ي تقابل ضروريعني. ستيوحدت در مقوله باالتر

 ن استيک از متقابليهر که در فوق وضع ي آن دو در وضعيضرور

کل  د هگل،يتوان، از د  ميپس). ٩٩‐١٠٠: ١٣٥٥مجتهدي، (انجامد  مي

                                                                      .  استيکيزيمتافي  دهيتحقق ا ت،يواقع

ا ذهن يف مراحل جهان روح ي تعري براکيالکتين از روش دي او همچن

                                                                              . )١١٨:١٣٨٤ ،يموسو(. بهره گرفت
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مثلث  براساس عين، و ذهن در اشيا حركت هگل، يديالكتيك روش در

 عبارت كه را يسقراط روش هگل واقع در توجيه سنتز و تز يآنت تز،

 در فكر جديد پيدايش و ديگر با انديشه انديشه يک نبرد از است

 را آن و تعميم داد عين، و ذهن از اعم ،يهست كل به را باالتري  همرتب

 صورت به بود، ذهن و فكري  هحوز در تنها كه ياختيار امر حالت از

، يمطهر(  در کل عالم درآوردي و جارياصل سار و ضرورت يک

٣٤٥:١٣٨٨.(                                                                                    

 مطرح ذهن مفاهيم و يمعان براساس را ديالكتيک انيجر ابتدا هگل

 پديده هر از ذهن. داد قرار عين عالم يالگو و معيار را آن سپس كرد

ي نف ضدش لهوسي به ءيش هر ييعن. رسد  ميءيش آن ضد به ءيش و

 جمع از و شود  ميجمع خود ضد و نقيض با ءيش آن، از بعد شود، مي

  ا صيرورتيعنوان شدن  با يسوم يمعنا آن، ضد و ءيش تركيب و

 حركت. داند ي ميهست را مقوله اولين هگل. گردد  ميانتزاع

 مطلق، تز عنوان به ،يهست گردد و  ميآغاز مقوله همين از يديالكتيك

 يهست نه محض، يهست يوقت. است صيرورت و حركت شروعي  هنقط

 يچيز هيچ بينيم  ميبشكافيم، را ،...ديوار و در يهست مانند مقيد

 ،يهست بطن از واقع در. نيست يهست كه كنيم  ميحكم و نيست

 را ينيست دليل، و مقدمه عنوان به يهست و شود  مياستخراج ينيست
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 بنا. گردد  ميمنتج در ينيست نفوذ و تركيب از سپس. دهد  مينتيجه

 ي تز نفي آنتيستي است و نيتز، امر اثبات ،يهست گانه، سه بر مثلث

 ،يعين عالم كل در روند  ديالكتيک. هست است و شدن سنتز است

 هگل،ي  هفلسف طبق گيرد، يم دربر را مقوالت تمام و است يجار

، ييطباطبا(است  صيرورت و شدن با يمساو يهست و طبيعت

 انين شکل آن بيتر ک را به کامليالکتيد هگل، ن،ينابراب. )نيشيپ

و  ن اثر است،ي ايي نهاي جهي مطلق نتييکند که هم به عنوان دانا مي

ن يدر ا قت هگل،يدر حق. هم از آغاز در نگارش آن به کار رفته است

د در يآزما  ميش رايخو» روش «ي  خالقانهيروي و نيقدرت علم اثر،

 ي سالحياو دارا  روح،يشناس دهيپس از نگارش پد جه،ينت

 يها نهينکه آن را در زمي ندارد جز اير است و کاريناپذ شکست

ش ي خوي زندگي هيفه را در بقين وظيگوناگون شناخت بکار بندد و ا

 يکيالکتيحرکت د ،يشناس دهينکه در پديجه آن اينت. ادامه داده است

ن حرکت در يکند که خالف جهت ا  ميري سيشناخت شناسانه در جهت

 يها ل شناختي از تحليشناس دهيهگل در پد.  هگل استيآثار بعد

ن يقياز . رسد  مي مجرديها ج به مفهوميتدره کند و ب  ميمشخص آغاز

 شيفرهنگ و مذهب پ ،يريپذ اجتماع عقل، فهم،  به ادراک،يحس



 الملل شناسي و گفتمان در روابط بين سه گفتمان زبان 

 
٣٦

 ن مفهوميتر ين و کلي مجردتريعني مطلق ييبه دانا رود و سرانجام، مي

                       . )٤٧:١٣٨١،يا خامه( ک اوستيالکتي ديعني ه همان روش او،رسد ک مي

 از بحث كه دارند نظر اتفاق  حكما: هگليکيالکتيمنشاء حرکت د

 به علت، نياز را مناطيز است؛ يمنتف ،يمنطق يها ضرورت در علّيت

  دريوقت فرضا. گردد  ميعلت از استغنا سبب ضرورت، و است امكان

 گيرد  ميقرار كبرا و صغرا مقدمه عنوان به يمطلب ذهن، يها استدالل

ي  هرابط مقدمات، و نتيجه اين ميان گردد،  ميآن منتج از يمطلب و

 سؤال لذا. است مقدمات يو ذات الزم امر نتيجه، و دارد وجود يضرور

 و ذهن ميان وحدت به لهگ كه آنجا از. ندارد معنا نتيجه، علِت از

 است، كرده ينف يجهان عين در را عليت بحث و شده قائل عين

 هگل، يفلسف يمبان بر بنا. نيست مستثنا قاعده اين از هم حركت

 »يبيرون و يدرون علت از اعم« علت از يمستغن هم ضرورت و حركت

 تضاد واقع در گردد  مياستخراج ينيست و يتركيب هست از و است

 مارکس و ماترياليسم حركت است، دليل و منشأ ،ييستن و يهست

ي  هنحو و برداشت را ذهن و عين عالم ميان فاصله هگل، :ديالکتيک

. كرد تفسير سنتز و تز يآنت گانه تز، مثلث سه براساس را آنها عملكرد

 را ذهن عمل و كرد ينف را يمعلول و يعل نظام هگل آن، بر عالوه

 براساس ضرورت ذهن كه گونه همان ينيع دانست؛ يعين عالم معيار
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 و يهست تضاد نيز خارج در رسد،  مينتيجه به مقدمات از يمنطق

 پرسش هگل، يمبان طبق. است حركت استنتاج داليِل و اجزا ،ينيست

. كند  ميعمل ذهن مانند عين، چون عالم ندارد؛ معنا حركت علت از

 و هگل از سنتز و يآنت مثلث تز، اقتباس انگلس با و ماركس

 حركت از يمتفاوت تفسير سم فوئرباخ،ياليماتر با آن درآميختن

 دادند ماده به را اصالت ،يآنها به لحاظ فلسف. كردند ارائه يديالكتيك

 يبعد فلسف. كردند تبعيت هگل ديالكتيک از شيوه نظر از و

. ک شناخته شده استيالکتيسم دياليماتر عنوان به ماركسيسم

 و دانند  ميخارج يدنياي  هآيين را ذهن هگل، برخالف ها ماركسيست

 ،يديالكتيك حركت از آنها تفسيري  هپاي بر. علت حركت را تضاد

 در نقيض اين يمرحلها يک تا و كند  ميرشد درونش ء،يش هر نقيض

 ءيش شده، ، تركيبيماد ءيش با نقيض ،يمقطع يک در. است كمون

حركتْ   فرايند، ناي در. آيد  ميوجود به )حركت يا سنتز( يسوم

. است آن يدرون علت تضاد، و است يبيرون علت از يمستغن

ک حرکت علم يالکتيسم دياليماتر با تا كردند  ميتالش ها ماركسيست

 آنها. كنند تفسير و توجيه يطبيع غير عوالم از عت را مستقليطب

 حركت ،يطبيع غير عوامل از دليل استقالل به را يديالكتيك حركت

 محرک و يرا ميكانيك حركت كه يكسان مقابِل در. ناميدند يديناميك
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 از علت استغنا ماركسيستها دانستند، يضرور آن يبرا را يخارج

 ي و عالم طبيعيم به طور مطلق در عالم انسانيتعم. دادند را يخارج

 از يرباخي فوييعت گرايو طبگرايي  انسانمارکس در چارچوب  لذا،

  خاص آن دريسم به معنايرباخيو است،اما از فياد ضد هگليبن

                                                              .  رها سازديرود که آن را به کل  ميگذرد و مي

 از يکند و بعض  ميليقا تحليک هگل را عميالکتين، ديبا وجود ا

‐ينيشناسانه و تکو نه و جامعهمانند خصلت شناسا  آن،يها يژگيو

 ره را کشفيو غ ،ي نفينف ارتقا، ،يابندگي يت نفياهم  آن،يخيتار

 يعني  شناخت نزد هگل،ي افتن شکل دوگانهي به دريگاه. کند مي

 يشود اما آن را به روشن  ميکينزد نگر، شناخت زنده و شناخت درون

                                                                                       . ابدي  نميدر

 که هنوز از نظر او پنهان مانده است وجود دو روش يا گانه نکتهي

 د کننده و سازنده،يتجر ،يبي و ترکيلي تحليعني ،ي هگليکيالکتيد

ن است که ياقت بزرگ مارکس درايل. ح استيل و روش تشريروش تحل

 ي ک رنگ وجود شناسانهي ي هگلکيالکتين اثر به دي ايچ جايدر ه

ک کلمه به اصطالح از ي يحت . داده نشده استي و صوريجزم

ا يوحدت  انقالب، ‐تحول ت،يفيک‐تيکم«ک، مانند يالکتي ديها قانون

وارونه ساختن معروف . امده استيان نيبه م جهش،  اضداد،ينهمانيا
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 ريت ز به دو صورحاًياما آن را تلو ان نشده است،يهگل به صراحت ب

  :                                                                       افتيتوان  مي

د يآن را با : استيرينظرورزانه و عص  مجرد،يک هگليالکتيد ‐الف

  .نانه ساختيو واقع ب ،يتجرب مشخص،

 . کرديد آن را انتقاديبا:  استير انتقاديک غيالکتين دي ا‐ب

ن ي خود را در عيگرا عتيگرا و طب ک انسانيالکتيدمارکس  سان، نيبد

کند که   نمياو مالحظه .داند  ميسم هردوياليسم و ماتريدئاليحال رد ا

مانند و   ميي باقيدو در درون مکتب وصول سم هرياليسم و ماتريدئاليا

 ي فراگذاري فلسفه ،يبطورکل  مدرن، ي فلسفي ن مسئلهيبزرگتر

سم در ياليسم و ماتريدئاليتضاد ا دنيددرنور به طور خاص، ،يآلمان

 ي وجود شناختي مسئله ست؛ي ني الوصوليچارچوب مکتب وصول

 دانش يا ن مسئلهيا لذا، . استي دانش شناختيا ست بلکه مسئلهين

: نيشيپ ،يا خامه( ک استيالکتيش ديدايپ  است که منشاءيشناخت

٩٥‐٩٦( .   

   مارکسيروش فلسف

 اعمال کرده يعين در علوم طبي دارو تکامل کهيمارکس از روش علم

 يلين جهت خيش استفاده کرد و به ايان افکار خويف و بنيبود در تال

ن کار مارکس را که طرفدارانش يمهمتر.  قرار گرفتيا مورد توجه عده
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 ذکر ير علوم اجتماعيخ و سايات و تارينه مطالعه اقتصاديدر زم

مارکس روش . تک اسيالتيسم دياليل اصل ماترياند، تکم کرده

ن ين روش اي اخذ کرد و اساس ايلسوف آلمانيک را از هگل فيالکتيد

شرفت يپ. ر و تحول استييز دائما در تغين جهان همه چياست که در ا

ر متقابل آنها ي متضاد و تاثيروهايالعمل ن جه عمل و عکسيو تکامل نت

ستم يکا و سي تضاد انقالب آمر،ن مثالًيبنابرا. گر استيکديدر 

درباره . ديکا گرديش ممالک متحده آمريدايا موجب پيتاني برياستعمار

 يها ن حال کمکيکش انگلس که در عي، دوست نزدين مرد انقالبيا

 دش به شماريکرد و مر  ميار به مارکسي بسيها ي فراوان و همکاريمال

ز يمارکس قبل از هر چ: "ن گفته بوديرفت، بر سر تابوت مارکس چن مي

 ين بود که در هر نهضتيش اي بود و آرمان بزرگ زندگيبک فرد انقالي

 يالت دولتي و تشکيه داري سرنگون ساختن جامعه سرمايکه برا

روش  ن،يبنابرا ).٣٤:١٣٨٠، ياحمد( "شود مي وابسته به آن آغاز

د ييخ بر چند مورد خاص تأي تار وييمطالعه مارکس در فلسفه اجتما

  : دارد

ند ي جوامع به فرآي و ساخت اجتماعخينخست در مطالعه تار ‐الف

 آنها ي ن روزمرهي و عي واقعيها زهين و رود انسان در کار و انگيع
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 ي مطالعات را پيها زهي انگيندين فرآين چنيپرداخت و براساس ا

  . نمود

د و روابط ي توليروهاي نيعني متضاد يرويجهان واقع براساس دو ن ‐ب

                                       . اند  در کنش متقابليديتول

 يروهاي به عنوان نيدي مارکس روابط توليالکتيدشناسي  روشدر 

 دهي سنتز ناميدير و تحوالت توليي تر و تغي به عنوان آنتيديتول

روها و ي مارکس به تضاد نيالکتگي دي در نظرياديشود تضاد بن مي

تضاد ن تضاد ممکن است به شکل ي مورد که اي برخيديروابط تول

 متبلور شود يدي توليها وهيان عناصر موجود در شي و تضاد ميطبقات

       . ستي درست نيت قشربنديپس شناخت جامعه بدون توجه به واقع

 قابل ي هنگامي بر قشربنديند ورود انسان در کار مبتنيفرآ ‐پ

وه ارزش ي شيريگ ن با بهرهيکه تضاد و نشان دهد و ا :مشاهده است

خ ين حرکت تاريبرابنا‐ت.  ممکن استي همگيسلوبم ايک يالکتيد

ن خاص و يرد و قوانيم به هر جامعه صورت گيد با رجوع مستقيبا

 يم و استقراري مستق، واسطهي هر جامعه و با روش مشاهده بيژگيو

ر يخ تفسين عام تارين خاص را از پرتو قوانيمطالعه نمود، و سپس قوان

 رشد فردا يشمول برا هانل روش مارکس فرمول جين دليکرد به ا

است بيني  پيشکند و آنچه قابل   نميينيب شيخ جامعه پينده تاريآ
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 سريطبقه م ي جامعه بيخ است که به سوي تاريحرکت تمام و کل

 ي براي مشارکتي مشاهدهي در فقر خود نوعي عمليزندگ‐ث. کند مي

ه و تقابل يتوانند مشکل فقر، سرما  ميمارکس بود و بهتر از همه

 تزرو يک مارکس حرکتهايالکتي د‐ج. آنها را درک کنديکيالکتيد

ف و ين و کير، کنش متقابل، تکوييرا با چهار اصل حرکت و تغ  تزيآنت

ز در شرح ي و نيگانگيند بين فرآييمارکس در ت ‐ح. کند  مينيي تينف

س و ي انگليسم در کشورهايالي به سوسيدار هي تحول سرمايچگونگ

 استفاده کرد که با منطق يا  تازهيکيتياکي ديسلوبهار از ايزگکا نايآمر

 سازگار نبود پس مارکس بدون شناخت و کاربست ي هگليتک اسلوب

ز به نام اسلوب مفلوج و ي به کشف اسلوب و نيمنطق تک اسلوب

 مدرن اسلوب يشناس کياکتي پرداخت ما امروزه در ديلياسلوب تکم

 اسلوب به کار رفته در شرح  و اسلوب مفلوج ويکانگيبه کار رفته در م

کا و اروپا را اسلوب يسم در آمريالي به سوسيدار هيل سرمايتحو

   .)١٨:١٣٨٩ ابوالحسن،( مينام  مييليتکم

ر استوار است؛ ي اصول زيک بررويالکتيسم دياليواقع، روش ماتر در

 دوران در اما است؛ بشر يقديم اكتشافات از ،ن اصليتضاد؛ ا اصل

 هگل نامي  ه كننديتداع سنتز و تز يآنت مثلث تز، و تضاد اصل معاصر

 ياساس نقش تضاد يبرا خود، يديالكتيك روش در هگل زيرا است؛
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آن  بر عالوه. است دانسته حركت دليل را آن و شده قائل

 ديالكتيک در تضاد. دانند  ميتضاد معلول را حركت نيز ها اليستيماتر

 گرايش خود ضد به خود درون در يچيز هر كه  است معنا اين به

 امر در نهايت در و دهد  ميرخ تنازع آن، ضد و ءيش ميان و دارد

 آن وضد ءيش از يتركيب سوم، امر اين كه شوند  ميتركيب يسوم

 هر ييعن متقابل، همبستگي؛ تأثير اصل يا متقابل تأثير اصل. است

  اصل،اين طبق. پذيرد  مياثر آنها از و گذارد  مياثر اشيا ساير بر ءيش

 همين را، اشيا حقيقت بلكه باشند؛ هم از مستقل توانند  نمياشيا

 و اشيا از يا طبيعت، مجموعه و دهد  ميتشكيل تأثر و تأثير و روابط

 يپديدها وجود و دارند ارتباط و پيوند يكديگر با كه است يهاي پديده

 مطرح قدما ميان در اصل ندارد امكان. اشيا، ساير از مجزا و منفرد

 را عالم وحدت از بحث اشيا، متقابل تأثير به نظر با ارسطو. است ودهب

 كه است ياجزاي از متشكل عالَم كه نحو اين به. است كشيده ميان به

 و است پيوند و يوابستگ اجزا، اين ميان بلكه نيست، منفک ازهم

 زمان از كه يمعناي البته. است ناپذير هيكل تجز يک عنوان به عالم

 ازنظر. دارد تفاوت بودند، قائل قدما آنچه با شد، رايج بعد به هگل

 ء،يش ييعن است؛ آنها ذات بر زائد امر اشيا يهمبستگ و روابط قدما

 نظر از اما. دارد اشيا ساير با يا رابطه و اضافه آن ذات، و دارد يذات
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 مجموع از است عبارت ء،يماهيت ش و ذات ها، ماركسيست و هگل

 و ءيش ميان آنها واقع در. دارد ديگر يااش با ءيش كه يروابط

 ماهيت ييعن. اند شده عينيت به قائل اشيا، ساير با آن يها يوابستگ

 از ءيش يها يوابستگ سلب و است ديگر به اشيا يوابستگ نفس ء،يش

 اين حرکت؛ طبق اصل. است ءيش آن عدمي  همنزل به اشيا، ساير

 حال در چيز همه و است يدگرگون و حركت با يمساو طبيعت اصل،

 شامل هم را طبيعت و ، فكر»چيز همه«نظر هگل  از.  است»شدن«

. است يماد عالم تنها چيز ها همه نظر ماركسيست در اما شود، مي

 ييعن است؛ يدفع صورت به سنتز به ءيش يک از جهش؛ انتقال اصل

 سنتز يسو به ناگهان اما است؛ ء پنهانيش درون در نقيض يمدت تا

ي منته كيفيت به يک ،يدفع تغيير يک با يكم تغيير و دكن  ميجهش

   .)١١٥‐١١٦ :١٣٨٤ ،يمطهر( شود مي

 از کيالکتي در واقع د:ياست خارجيک و سيالکتيسم ديالي ماتر‐٦

 تفسير برخالف فرهنگي مطالعات. است فرهنگي  مطالعاتيها شاخه

 هب شناسي فرهنگ براي علمي گرايش يك تنها نويسندگان، از برخي

 بلكه نيست شناسي انسان ياشناسي  جامعهي ها شاخه از يكي عنوان

 معنايي يها نظام كه انساني است يها پديده به نوين نگاه يك نماينده

 براساس اين. انگارد  ميانسان وجود تجلي و مظهر ترين مهم را
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 جامعه در چيز همه و است معنايي يها نظام تجلي فرهنگ، ديدگاه،

 عبارت به و فرهنگ نتيجه و محصول سياست و حتي اقتصاد بشري

 ک، توصيفيالکتيد نتيجه، در. فرهنگ هستند ابعاد از بعدي بهتر،

 از بسياري دگرگوني موجب كه است انديشه بشري بر حاكم شرايط

 زندگي مورد در انسان وذهنيت شده ها پديده فهم يها روش و ها ايده

 يك تواند  ميکيالکتي دسويي از. سازد  ميدگرگون را خويش جامعه و

 شكل وهنجارهاي ارزش آن درون در كه شود تلقي نيز ارزشي نظام

 ماترياليسم لذا،. گرد  ميمتفاوت انساني رفتارهاي به دهنده

 نوين شرايط در جامعه و فرد رشد حال دگرگوني در نوعي کيالکتيد

در ). ٦٩‐٧٠: ١٣٨٧سليمي، ( دهد  ميقرار توجه مورد را بشر زندگي

 درون در ارزشي تغييرات کيالکتيماترياليست د نگاه در قت،يحق

 از. داشت خواهد دنبال به را سياست حوزه در تحول مختلف، جوامع

 در فقط نه اساسي به تحول فراصنعتي جوامع ارزشي تغييرات رو، اين

 عرصه خواهد اين در موجود يها واقعيت در بلكه سياست فهم

 ماتريال يها ارزش از كه اساسي ونيدگرگ در نظر، اين از. انجاميد

 بين رابطه جمله، از سياست گوناگون يها زمينه گيرد،  ميصورت

 و شهروند رابطه طبيعت تحول با. كند  ميتغيير نيز شهروند و دولت

 خواهند خود حكومت از را تقاضاهاي جديدي شهروندان دولت،
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 لبط را مدني زندگي و سياست در مشاركت از جديد نوع و داشت

 مدرن از سياسي يها نظام براي را جديدي چالش امر اين. كنند مي

عرصه  در. آورد خواهد وجود به نمايندگي ساالري مردم جمله

 زمينه چند در ماترياليسم كه گفت توان  ميسياسي است و دانشيس

 را سياست درك و تفسير نحوه تعبير، تواند  ميو بوده است تأثيرگذار

 ارزيابي تنها ديگر سياست منظر، اين از نكهآ نخست. سازد دگرگون

 تنها توان  نميرا انسان. نيست انسان محض مادي نيازهاي و ها داشته

عمومي  ساحت كه دانست طلب منفعت و جو امنيت موجود يك

 مبدل خود نيازهاي تأمين اصلي عرصه به را سياست يعني جامعه

 و طلبي تمنفع و جويي امنيت گريزناپذير دراهميت است ساخته

 اما نيست، ترديدي سياسي و ي اجتماعيها عرصه در آن بروز و ظهور

 سياسي زندگي و انسان همه وجود كه است اين سخن ماترياليسم در

 تحوالت به عالوه،. كرد درك اش غريزي گرايش اين با توان  نميرا او

  ويدوران صنعت در كه است داده نشان اخير يها دهه در پديدآمده

 روابط شده دگرگون باورهاي نظام و متفاوت ي نيازهاييفراصنعت

 المللي بين يها حيطه در بلكه ي داخليها عرصه در فقط نه را سياسي

 داشته به دنبال را سياسي سامان از جديدي اشكال و داده تغيير

 توليد و اقتصاد حوزه در اي ريشه تحوالت اثر در آنكه دوم. است
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 و ذهني ساختار بلكه اجتماعي يزندگ ساختار فقط نه اقتصادي،

 اين و است شده متحول جامعه انساني در ديگران با تعامل يها شيوه

 ‐دولت روابط دولت و ماهيت در تغيير ساز سبب نوعي به تحول

 و مفهوم در اساسي تحول به تواند  ميدگرگوني اين. است شهروند

 حكومتي امور در مردم مشاركت نحوه نيز و حكمراني الگوهاي

 را نوسازي يها مدل نيز و توسعه يها نظريه تواند مي امر اين. بينجامد

 مرز جديد دگرگوني اين با آنكه سازد سوم مواجه اساسي تحولي با

 تا ها بايد و ها بود و ،ها خواسته و ها هست مطالبات، و ها واقعيت بين

فهم  و سياسي نظريه در كه معنا بدين. ريزد  ميفرو زيادي حدود

 وجود به خواهد  ميبشر آنچه با اجتماعي واقعي شرايط درك ،سياست

 كه دريابيم بايد سياسي واقعيت فهم براي زيرا آميزد؛  ميهم در آورد،

 و خواهند  ميچگونه را جامعه و انتظاراتي دارند و نگاه چه ها انسان

 فهم اين عالوه به. خود هستند خواست اين برساختن دنبال به چطور

 جهت جامعه كه دهد  مينشان ما به و دارد ارزشي بار دخو واقعيت از

 نيست محض گرايي مادي سوي به فراصنعتي جهان در ويژه به بشري

 تجلي مدرن و فرامدرن انسان زندگي در نيز ديگري ابعاد ارزشمند و

 و ابعاد سياست و مذهب حتي رابطه اساس، اين بر. است يافته

 را ي جديديها حل راه هم و مسائل هم و يافته جديد ماهيتي
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 فرايند فهم در امر اين. است گشوده فراصنعتي انسان پيشاپيش

 فهمي فقط نه مدني دنياي. است فهم قابل مدني دنياي شدن و جهاني

 سياسي زندگي براي متفاوت بلكه مسيري شدن جهاني از متفاوت

سليمي،  (است عرصه جهاني در كه داخلي عرصه در فقط نه انسان

  ).٧٧‐٩٠: پيشين

 شتر ازيست بلکه بيک ماده و جوهر نيقت مانند يشه هگل حقيدر اند

تنها به  سم،ياليمکتب ماتر .شنده استيک روح و ذهن اندي يعني آن،

ا يا ذهن يدر واقع از هدف هگل که دانش ناب  خ توجه دارد،ينقش تار

 ع،يبد( کند  ميديشنده است دورمانده و تنها بر ماده تاکيروح اند

ات ير نظري خود را از تاثيخواست فلسفه زمان  ميهگل ).١١‐١٢:١٣٦٣

ت از دست رفته آن را به کمک يکانت درباره خرد ناب رها کند و هو

 يب ذهن را از تنگنايترت ني ذهن بازگرداند و بديه نمودشناسينظر

ک بارورتر يالکتيرون آورد و به کمک تناقضات دياستدالل محض ب

 را از نظر او ذهن بايز کرد  ميديز تاکيش نن هگل بر سازيهمچن .سازد

به دانش محض  ،يود و شناخت کلخشدن بر تناقضات شناخت  رهيچ

 و ي فرديد از مرزهايانسان با  هگل،يدر نظام فکر لذا،. ابدي  ميدست

رو ذهن کامل و خودآگاه در حال تکامل باشد ي بگذرد و پي فرديذهن

 ،نيهمچن. )٥١و١٧، همان( .ابديدرقت برود و آن را ي حقيتا بتواند بسو
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 ي و ابديا تناقض را قانون کليک يالکتي قانون حرکت دها مارکسيست

بردند و   مي بکارياسي اهداف سيهان گرفت و آن را براج يبرا

 بوده در چارچوب فلسفه يکيالکتي بر حرکت دي را که متکيها هينظر

                         .  وجود آورند سراسر جهان بهي براياسي سياند تا بتواند مکتب ختهير

 کيالکتيعت را محکوم قانون دي جهان طبها مارکسيستدر واقع 

ز ياست و اجتماع نيک بر سيالکتيدانند و از نظر آنان قانون د مي

 يکشمکشها. استين تنها قانون فکر و جهان خارجيمنطبق است و ا

 ي حرکت تکامليشود که جمع بسو  ميدار سبب هيطبقه کارگر و سرما

 يبرد و سرانجام رهبر  مياني است و آنرا از ميدار هيبرود که ضد سرما

 سم،ياليبراساس ماتر ،گريبه سخن د افتد؛  ميربه دست طبقه کا

ک يالکتيروش د ،يستي مارکسيکيالکتيدر د .کنند  ميک فکريالکتيد

 يها  را شامل کشمکشياگر حرکت تکامل .استجه متناقض يبا نت

 به ي که رهبريهنگام ن مرحله،يدر واپس م،يدار بدان هيکارگر و سرما

  .ديآ  ميديحالت سکون پد افتد،  ميدست کارگران

 :ل به سکون خواهد شديات و حرکت است تبديتضاد که عامل ح

ک يالکتيدگاه ديجه گرفت که تکامل از ديتوان نت  مينيبنابرا

 ياما اگر تکامل اجتماع .سم مرحله نبود حرکت و سکون استيارکسم

ر ي تفسيا تضاد طبقاتي يکيالکتيردين غيه فکر و شعور و با قوانيبر پا



 الملل شناسي و گفتمان در روابط بين سه گفتمان زبان 

 
٥٠

 .رسد نمي گاه به سکون چيشود،حرکت همچنان ادامه خواهد داشت و ه

                         .)٤٤٤‐٤٨١:١٣٥١ صدر،(

  و دولت يک در جامعه مدنيالتيکاربرد د

 ي و اجتماعي مدنيها و نهادها  به مجموع سازمانيجامعه مدن

زند و از نظر ير ي ميا را پي پويا ان جامعهي اشاره دارد که بنيا داوطلبانه

 از نوع يجدا( حکومت يليبودن، در تضاد با ساختار تحم داوطلبانه

 از ياستفاده امروز.  و بازار هستندي بازرگانيها و موسسه) حکومت

 است که يفرگوسن کس. گردد ين اصطالح به آدام فرگوسن برميا

ر فساد نظام يي تغي برايعنوان روش  را به» يدولت تجار«توسعه 

                                                            . است ان کردهي بي فرديت آزادي و تقويفئودال

   و جامعه مشخص نکردهن دولتي بيکه فرگوسن خط فاصل يدر حال

 فلسفه يمبان« ز را درين وجه تمايا ،يلسوف آلمانياست، هگل، ف

 در روابط يا مرحله «يجامعه مدن ن اثر،يدرا. است  ح دادهيتوض» حقوق

جامعه  ‐ مالحظه شده توسط هگل، کالنين متضادهاي بيکيالکتيد

 يفلسوين فيهگل نخست. باشد يم» )خانواده( جامعه ‐و خرده) دولت(

د يگو  ميهگل . و دولت وارد کرديان جامعه مدني ميزياست که تما

 جلوتر از زمان ي اندکيعنين يد است و ايت جديک واقعي يجامعه مدن

ته يت مدرني واقعين جامعه مدنيبنابرا.  نبوده استياو جامعه مدن
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شتر يدر اروپا به خصوص تا قبل از قرن هجدهم ب .است) ديدوران جد(

 از   جيدرون فلسفه بودند و به تدر) ي و اجتماعيم انسانعلو( ها دانش

بود که » ياسيعلوم س «ها نين اي از نخستيکي. فلسفه جدا شدند

 و ياوليمه اول قرن شانزدهم با ماکيه از زمان رنسانس در نيزودتر از بق

از فلسفه را ) ياسيامر س( استيسندگان حوزه فلورانس استقالل سينو

               . اعالم کردند

  مطرحيان دو حوزه دولت و جامعه مدني که ميزيبحث هگل با تما

شد،   ميت و متحققي در اروپا تثبيخي که به طور تاريکرد از تجدد مي

   پرداخت کهين دستگاه مفهومين هگل به تدويبنابرا. رفت  ميفراتر

.  بودييد انقالب نوي جدي فکريم و مبناي قدي فکرين نظاميبا تدو

ت ياهم. دا کرديان سنت و تجدد پي از نسبت مي متفاوتيهگل تلق

ان يم) کيالکتيد( ک رفت و برگشتيهگل در آن است که با 

د گرچه يدگاه جديد. جاد کردي را ايد راه سومي و جدي سنتيها دگاهيد

) اتانيلو( تواند هم حوزه دولت مقتدر  ميدگاهين ديبرال است اما هميل

ان دولت و يک ميالکتيجامد، چرا که دانيباشد و هم به هرج و مرج ب

 ، دريي ارسطويهگل ضمن قبول مبنا. فرد را از نظر دور داشته است

ل يد اصين معتقد بود که فرد دوران جديحال، هم چون متاخر نيع

 بشود محدود کرد و در ييد در جاهاين اصالت فرد را باي اياست ول
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.  نشوديد منته قرار داد که استقالل فرد به استبداد فريچارچوب

 باز کرد که در آن اصالت فرد يگريد حوزه دين در برابر دولت بايبنابرا

 بر اصالت دولت يم مبتني قدياسيشه سي هگل اند به نظر. ن شوديتام

ن دو ي از ايي رهايبرا. د اصالت فردي جدياسيشه سيبود و در اند

د يود، باش  ميب منجر به استبداد دولت و فردي متفاوت که به ترتيمبنا

ن دو يا.  بماننديجادکرد تا فرد و دولت در استقالل خود باقي ايزيتما

تواند وجود   نمييگري بدون ديکي بمانند و يد در کنار هم باقيحوزه با

  .)http://ariadne1.persianblog.ir( داشته باشد

هگل متوجه شده بود که اگر قدرت دولت وجود نداشته باشد جوامع 

شود و با جداکردن حوزه فرد و   مي منجرييبورژواطره يد به سيجد

فرد بدون دولت و :  برده بوديته پين مدرنياديدولت، به سرشت بن

ته به سمت ي که جهت مدرنيرسد در حال  نميييدولت بدون فرد به جا

ه يدر واقع نظر. رود  ميشيان آن دو پين دو حوزه و شکاف ميز ايتما

ن دو حوزه را قبل از آن که ين جاست که شکاف اي هگل ايانقالب

ته را در استقالل آن دو يح شود متوجه شده بود و جهت مدرنيتصر

 قدرتمندند که ييها تر آن است که دولت ينکته اساس .کند  ميحرکت

 يعني. )برخالف ظاهر( دهند  ميي را در جامعه مدنيش تري بيها يآزاد

جمع و فرد ان يم) ي رفت و برگشت‐يتحول (يکيالکتي که دييآن جا



٥٣ الملل    ناسي و گفتمان در روابط بينش سه گفتمان زبان

 از ين قدرت ناشياما ا .وجود نداشته باشد، ظاهرا نشانه قدرت است

ن ي است و چون اي فرديها يت شناختن آزاديضعف دولت در به رسم

. )ي شرقيمثل اروپا( کنند  مي سقوطها ک وجود ندارد دولتيالکتيد

 تنش يبر مبنا.  به علت عدم تحول و تضاد و تنش استها سقوط دولت

 است که ييخورد و به تعادل در آن جا  ميروها بهيابطه ناست که ر

 در قرن نوزدهم در ييک مورد استثناين رو هگل ياز ا.تنش وجود دارد

شه ي به قدرت و انديکرد متفاوتي است که روياسيشه سيخ انديتار

 مشهود ي در بحث جامعه مدنيکيالکتيه ديکاربرد نظر.  داردياسيس

 که در جامعه به ي و اجتماعي مدنيدهانها ها، مجموع سازمان است،

کنند و به   مي افراد دفاعيو از حقوق فرد ت دارند،يع فعاليصورت وس

 يدر جوامع دموکراس باشند،  ميشتري بي فرديها يدنبال تحقق آزاد

  .شود  مي محسوبي از اصول چهارگانه دموکراسيکي يجامعه مدن

 ي در جمهوريردمم  ويت الهيک در باب مشروعيالکتيسم دياليماتر

  يران نمونه پژوهشي اياسالم

 تضاد وجود ي و مردميت الهين مشروعيت بيران از زمان مشروطيدر ا

  که در رأس حکومت هستنديا افراديداشت که نوع حکومت 

ت ياز زمان مشروط ؟يا مردمي باشند يت الهي مشروعيست دارايبا مي

 ادهي پي غربي الگو ويت مردميشتر مشروعي بيتا قبل از انقالب اسالم
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) ره(يني به واسطه امام خمي از زمان ظهور انقالب اسالميشد ول مي

ت ي مشروعيعني تز يآنت  از تز ويبيد ارائه شد که ترکي جديک مدلي

  .  بودي و مردمياله

ت يکه در هدا مي داريعيت تشري و هداينيت تکويدو نمونه هدا

 يعيت تشريدا در هيز در اراده خاص خداست ولي همه چينيتکو

از زمان بروز   باشد وي و حاکم شرعيه احکام شرعيست بر پايبا مي

ه يت آنها مسلمان بودند پاينکه اکثري مردم به واسطه ايانقالب اسالم

ن دادند که قانون ي بر اي را قبول کردند و رأي احکام شرعيعنياول 

 ينيمت امام خي از رهبريز جملگي انتخاب حاکم، ني باشد و براياسالم

 را به عنوان حاکم ينيقت امام خمي کردند و در حقيبانيت و پشتيحما

ران مطرح شد ين بار توسط اي که اولين مدليبا ا.  انتخاب کردندياسالم

 ۱۳۶۸ بعد از سال يت بود و از طرفيت و اسالمي از جمهوريبيکه ترک

ست رهبر انتخاب يبا  ميکه) ره(يني زمان بعد از فوت امام خميعني

ندگان يشود و نما  مي که رهبر به واسطه مجلس خبرگان انتخابشود

م از يرمستقيطور غه کنند پس رهبر ب  ميخبرگان را مردم انتخاب

 ي مدل جمهوريعنيشود که همان سنتز است   ميطرف مردم انتخاب

وجود دارد و )  تزيآنت( تيو جمهور) تز(  که درآن هم اسالمياسالم

  .يم اساليشود جمهور  ميسنتز آن
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  يريگ نتيجه

نقش اسلوب  .ابندي  مييا ندهيت فزاي اهميدر عصر ما مسائل اسلوب

 به علت دو روند مهم جهان يستياليک ماتريالکتيک و ديالکتي ديعلم

 ش است،يوسته رو به افزايک دارند پيوند نزديگر پيکديمعاصر که با 

 .ي و فني روند انقالب علميگري و دي روند انقالب اجتماعيکي

 تکامل و در ي انقالبيسم تئوري مارکسيک روح و هسته انقالبيالکتيد

ژه يدر زمان ما بو. ت استير واقعييوه شناخت و تغين حال شيع

ک يالکتين دي و بکاربردن درست مقوالت و قوانيوه علميآموختن ش

 يها  همواره با منافع گروهيرا که تکامل اجتماعيت فراوان دارد زياهم

 يراتيي مرتبا تغي طبقاتيروهايدر تناسب ن .کند  ميمختلف برخورد

انحرافات از  د،يآ  ميدي پديي متضاد و نويها شيگرا شود،  ميحاصل

ن ياستثناها و تصادفات در ح  عقب گردها و پس رفتها،ير اصليخط س

 يک اسلوب علميبدون داشتن  .شود  ميش رونده مشاهدهيتسلط پ

بها و سمت يدها و فراز و نشدايتوان خصلت چند گونه و متضاد رو نمي

وه عمل ين شين و موثرتريتر  را درک کرد و درستيخي تاريعموم

ک يالکتيل دين جهت تحليبه هم. ن نموديي را متناسب با آن تعيانقالب

 ياتيت حياس هر کشور اهمي معاصر و در مقيخي دوران تارينيو ع

در  .ون دارديف انقالبي تکامل جامعه و وظاين دورنمايي تعيبرا
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ن ي و قوانيجامعه مدن است، در بحث انقالبها،ي مختلف سيها عرصه

 علم ارتباطات و يعت و جامعه و تفکر و حتيرشد و حرکت و تکامل طب

 از ديالكتيک. ميک را مشاهده کنيالکتيتوان اصول د  ميوندهايپ

 هگل. است رفته كار به يمختلف يمعان در هگلي  هدور تا يپيداي

. برد كار به پيشينيان از يمتفاوت و جديد يعنام را در ديالكتيک

خته و ي هگل و مثلت سه گانه فيفلسف يمبان ساير با ديالكتيک ادغام

 با ها ماركسيست. گشت يمنته يديالكتيك ه حركتيبه نظر نگ،يشل

 خود يها انديشه ،يديالكتيك حركت ژهيبه و هگل، يمبان يبرخ اَخذ

 كه هگل برخالف و كردند رحمط ديالكتيک اليسميرا در قالب ماتر

 وجود دانست،  ميعلت از يمستغن خود نظر يمبان طبق را حركت

 حركت علت برخالف اين اما. دانستند يضرور حركت يبرا را علت

 واقع حركت يدرون علت تضاد، بلكه نيست؛ يخارج علت ،يمكانيك

 يديناميك حركت عنوان با حركت از آنها اساس، اين بر و شود مي

 مختلف هر يها کيالکتيتوان گفت که، د  ميقتيدر حق. كردند تعبير

 ما ي هستند، و از طرفيمبتن» تناقض/ تيضد/ ينف« بر يکدام به نحو

  . ميسر و کار دار» تفاوت«ب با يدر ترک

ن دو سنتز را ياند و ا تز ضد هم ي تز و آنتيک هگليالکتي مثالً در د

ه را به هم يند نظرچ/ م دويخواه ي ميآورند؛ اما وقت يبوجود م
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دن به يم با رسيخواه يم و مينيب يها م  را در آنييها م، تفاوتيزياميب

گر را يات همدين نظرين تفاوت را برطرف کرد و ايتر ا ه جامعيک نظري

 ي صورت گرفته سه نوع اصليها ين، با بررسيبنابرا. کنند يل ميتکم

 اسانه هگل،ک شناخت شنيالکتيد: ص داديتوان تشخ يک را ميالکتيد

 ي ک وجود شناسانهيالکتيو د  مارکس،ي ک روش شناسانهيالکتيد

ن يک دروغيالکتيک دي توان گفت  يک راميالکتين  ديانگلس،که ا

 با يقيک حقيالکتيرا دي است زيکيالکتياد ضددي از بنياست و حت

 يي ابتدايها تمام شکل لذا،. ر استيناپذ  سازشيشناسوجود

ن دست بوده ياند از ا ش از هگل آمدهيکه پ يمندانشيک انديالکتيد

 بسازند و از يکيالکتي ديشناسک وجوديخواستند   مينانيا .است

ن است که ي هگل در ايستگيشا .اند رو محکوم به شکست بوده نيا

راسته و آن را چون ي پيک را از جودشناسيالتين بار دي نخستيبرا

  . به کار برده استيروش

 علوم ي هان گردآوردن تمام شناخت و همه که خوايمنتها روش فلسف

 .ت سازيت بخش و کليت تامي نهاي بي روشيعني درخود بوده است؛

 ييرا در چنان سطح بااليز ک هگل ذاتا شناخت شناسانه است،يالکتيد

شناخت ساده و  موضوع روش جز شناخت مطلقا مجرد، م،ياز تعم

ن رو يااز  . شناخت، نتواند بوديکيالکتي حرکت ديعني محض،
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ش و پرورش شناخت يدايف پيشناسانه جز توص ک شناختيالکتيد

 يحيو توض ،يفيتوص گرانه، ک تنها نظارهيالکتين ديا . نتواند کرديکار

نده ي آي عمل و زندگيبرا. تواند  نميي و فراگسترينده نگرياست و آ

د يگو  مينده به ماي آي  که دربارهيزيگانه چيلذا،. کامال سترون است

ت ين است خطر تاميش خواهد رفت و ايهم پ ست که شناخت بازن ايا

خواست دستگاه   نميبرعکس مارکس،. کيالکتي به ديدن افراطيبخش

ر يناپذ ک افزار خدشهيک يالکتيد از دياو کوش . بسازديفلسف

 ژه،يک علم وي  از شناخت،ي خاصي نهي زمي بررسي برايشناخت روش

ن شکل يتر ک او در کامليالکتيد .فراهم آورد ،ياسي اقتصاد سيعني

ن يا.  استيو عمل ،يانتقاد ن حال مثبت،يشناسانه و در ع آن روش

گانه ين يا . سودمند استي و فراگسترينده نگري آيک برايالکتيد

. ر استي شناخت کاربردپذي جزئيها نهي است که در زميکيالکتيد

 يا ک هگل شکل دوگانهيالکتي مارکس از ديشناخت ک روشيالکتيد

 دو يک دارايالکتينزد هگل د . را به ارث برده استيبيترک‐يليتحل

هگل  .يبي ترکيگري و ديلي تحليکي :وسته استيشکل سخت به هم پ

ن يموده است که اي چنان راه افراط پيبيک ترکيالکتيت ديدر اهم

دگاه ياز د ر آن نهفته،يکه در ز  را،يريناپذ ل خدشهي تحليبيشکل ترک

ش و يدايکرد که پ  ميجابي هگل اينيشناخت آفر .پنهان ساخته است
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 شرح داده ي آشکاريکيالکتيوند دي پي لهيپرورش شناخت به وس

 لذا، .جاب وجود نداردين اي مارکس ايک شناختيالکتي دياما برا .شود

در واقع در  . آن استيح تنها محدود به آثار آموزشيت روش تشرياهم

  .ن است اصل روش تجسس آيشناخت ک روشيالکتيد

 هگل بدست يليک تحليالکتي ديافتگين روش تجسس که کمال يا

ن ياصول ا . وابسته استيمعمولشناسي  روشسخت به  مارکس است،

 از ياند اما بعض چ گاه به صراحت برنشمردهيروش را هگل و مارکس ه

 :ريتوان از آثار آن استنباط کرد مانند اصول ز  مي آن راياصول راهنما

شک  ‐۲ . استي نسبيقانون هر داور هر هر مفهوم، .تياصل نسب ‐۱

ارزش ي  درباره پرسش مستمر ‐۳ .ها دهي در ثبات پديدستور

اصل مکمل  ‐۴ . مايات پژوهشيعملي  وهي مراجعه و شيها گاهيپا

 يها شين منظرها و گراييتع ‐۶ .يدگاهينگرش چند د ‐۵. بودن

ک يالکتيما دو ا. يخيتار ‐ينينش تکويب ‐۷ .دهيمتضاد در هر پد

 دهد،  ميليح مارکس را تشکيروش تشري  هي هگل که پايبيترک

 يعني« يابندگي ياصل نف : دو اصل دوگانه استيتنها دارا برعکس،

در  .» آني تظاهر درونيعني« کار اضداد،يو اصل پ»  آنيرونيتظاهر ب

و  ،ي نفيک مانند ارتقا،نفيالکتين ديگر اي ديقت تمام عنصرهايحق

 نه علم شناختي روشک يالکتيد .گردند  مين دو اصل بازيره به ايغ
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 منطق يد آن را از ماوراي است که بايک متالوژياست و نه منطق بلکه 

  شناخت به همان اندازه به کاري جزئيها نهياصول آن در زم.ز داديتم

 ت،يني مانند عي معموليشناس  روشي از قوائد عموميرود که بعض يم

ک را در برابر منطق يالکتين دينکه ايمسئله اپس  ره،ي و غيموشکاف

ن يا .ستيم اصال مطرح ني بگذاري تجربيشناس ا روشي يصور

شود   نمين آنهايجانش ست،يب آنها نيک مکمل آنهاست رقيالکتيد

ک را يالکتيگاه د چيدر واقع مارکس و هگل ه .کند  ميبلکه آنها را کامل

که آنها را به موازات هم گذارند بل  نمييشناس در برابر منطق و روش

  .برند  ميبکار
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  فصل دوم
  

   يي ساختارگرايبررس
  وير بوردي ي پينيتکو
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  دهيچک

ستم نفوذ ي در قرن بي روشنفکر و دانشگاهيها ان چهرهيو درميبورد

ن يشمندان بر ايشتر انديامروزه ب . داشته استي قابل توجهيفکر

 يحت . خواهد داشتيري چشم گيگذارريتاث و،يه بورديباورند که نظر

 و،يم بورديز در سراسر جهان با الهام از مفاهي نيا  گستردهيانهايجر

 و يسبک زندگ ورزش، هنر، ،يمانند نقد ادب ،يار متنوعي بسيها عرصه

و در همه يبورد در واقع، ره را موضوع مطالعه خود قرار داده اند؛يغ

ق و ي تحقيها  و روشن ابزارهاي بياش هماهنگ ي پژوهشيکارها

 گوناگون ي که اجزايا به گونه کند،  ميتي را رعايچارچوب نظر

 قتيدر حق. اند گر مرتبطي به همديوار ش مانند انداميها پژوهش

ن است که هر ي ايني تکويين ساختارگراياديبني  هيتوان گفت فرض مي

 يتي با معنا به وضعي دادن پاسخي است براي کوششيرفتار انسان

 يان فاعل و عمل موضوعي ميجاد تعادليا ن رهگذر،ي و از همنيمع

 است تا ي حاضر تالشي مقاله. است که عمل بر آن نوع واقع شده است

                         . ل قرار دهديه و تحليو را مورد تجزيربوردي يپ يني تکوييساختارگرا

  

   :يديواژگان کل
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 ،منش ه،يسرما دان،يم روش، و،يبورد ،يني تکويساختارگرا

  يشناس انسان

  

  

   مقدمه

 به يني تکوي مشابه ساختارگرايزين بار بونالد از چي اوليد برايشا

 برآمدن و زوال ي دورياو اعتقاد داشت که الگو .اد کرديمثابه روش 

ک جامعه به کار ي ماندگار يدبن بيافت ترکي دريتواند برا ها مي دولت

 را از چشم انداز ها خ آنيک ملت تاري يقانون اساس از نظر او، .ديآ

 را ي ملتياسين سياگر قوان ن،يبنابرا .کند  ميانيج مترتب برآن بينتا

م يکنبيني  پيشم ي توانيم،مين رفته است بدانيش از بيان پيکه در سال

 افتاده است و چه بسا يقشان چه اتفاي گذشته اياسي سيکه در زندگ

 يينجا ساختارگراي،و در ايقي تطبيي کالبدگشايق گونه ايبتوان از طر

 کوچک آن يها ماندهي ناشناخته را از باقيوانيچنان که ح ،ينيتکو

بونالد به  .مي کنيز بازسازيآن ملت را ن م،يکن  ميييشناسا

 به بودن ساختارها توجه کرد و يث دوري از حيني تکوييساختارگرا

                                        . اعتنا ماند يب  ساختارها،يخين تاريتکو
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 و فقط از ي بعدها به لحاظ روان شناسيني تکوييدگاه ساختارگراياما د

 به هگل و مارکس و يدگاه شناخت شناسياز د د،يدگاه به فروين ديهم

 يکس و گرامش به هگل و ماريخي و تاريشناخت ث جامعهيو از ح اژه،يپ

د بتوان گفت که گلدمن يشا ن همه،يبا ا .افتيوست و ادامه يو لوکاچ پ

 را در نظر يني تکويياند که ساختارگرا  بودهين کسانيتر و مهميو بورد

و با الهام از يدر واقع بورد. اند  کرده و به کار گرفتهيبند و عمل صورت

 کرد با افزودن يرفت و سعي پذيشناس ن نوع از روشياژه و گلدمن ايپ

ن يدآورنده حيه اثر و پديدر دو سو ،يي به ساختارگرايخيبعد تار

رسد که او از ساخت   مينظره ب .آن را توسعه دهد ات،ي ادبيبررس

 نه به خدمتين زميز در همين را نيکند و تکو  ميساختارها آغاز

  سوژه در متن ساختارياي کردن به احيخي تاريرد تا با نوعيگ مي

                                                                . ازدپرد مي

 ين است که هر رفتار انساني ايني تکويين ساختارگراياديبني  هيفرض

ن ين و از همي معيتي با معنا به وضعي دادن پاسخي است برايکوشش

 است که عمل بر آن يان فاعل و عمل موضوعي ميجاد تعادليا رهگذر،

به شرط آن که   است،يرفتنيه البته پذين فرضيا .ع شده استنوع واق

 و يريگ  ساختيندهايفرا گرچه در مجموع، مطلق نباشد،

ست که در هر مورد ي نياما الزام کنند،  ميجادي تعادل ايشکن ساخت
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ت و اثر ياگر واقع ن همه،يبا ا .معنادار باشدي  خاص پاسخ داده شده

 وجود ي درونيي معناست که معنا مستقل دارند بداني ساختاريادب

                      .  کردين بررسيتوان آن را به شکل تکو  ميدارد که

 ساختارها به يدهد که بررس  مي نشانيني تکويياصطالح ساختارگرا

 ست و هدف،ير موردنظر نيرناپذييستا و تغي ايوهاي خود به شيخود

ن يست و اها کرد آن تحول ساختارها و کاريکيالکتيند دي فرايبررس

 يدر پ و،يلذا بورد.  دارديستيد سرچشمه مارکسيترد يشه بياند

 متفاوت ياست که درآن ساختارها )دانيه مينظر( يا هيافکندن نظر

و به تبع  د منش،ي موجد تولي اجتماعي گوناگون در فضايها دانيم

                                                                                      . شوند يم د اثريموجد تول آن،
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  نه پژوهشيشيپ

: ر اشاره نموديتوان به موارد ز ي صورت گرفته، ميها ن پژوهشيتر مهم

 ييرضا ،)١٣٨١(يکتب ،)١٣٨٥(ان ي و چاوشيجوافشان ،)١٣٨٤( يفکوه

که  ،)١٣٨٦(  و شهرامها يديجمش ،)١٣٨٣( دهيفر ،)١٣٨٧( يو طلوع

 گرفته شده است،  که در پژوهش در نظرير و جهتي در مسچ کداميه

 ،، نگارندهيليتحل ‐يفين پژوهش با روش توصيدر ا. اند حرکت نکرده

ن ي اي و اجتماعي فکريها نهيثار و زم آت،يابتدا شخص درصدد است،

و به نقد و ي بورديها شهي و اندين نظام فکرييسپس با تب متفکر،

                                                                             . ميپرداز  ميي وياه شهيل انديتحل

  يوگرافيب

او در سال  .ون فرانسه متولد شديدر دنگ .م١٩٣٠و در سال يبورد

 س،يو در اکول نرمال پار .ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد .م١٩٦٢

‐١٩٥٨ يها ر در سالياستقالل الجزاان جنگ يفلسفه خواند و در جر

ق انسان يتحق کرد،  مي که در ارتش فرانسه خدمتيو زمان. م١٩٦٢

 شهرت ير انجام داد که مبنايالجزاشناسي  جامعه با عنوان يا يشناخت

ک ي اکول پراتيها ر مطالعهيمد .م١٩٦٤در سال  . او شديشناخت جامعه

ار يفرانس را در اختکالژدوشناسي  جامعه يکرس.م١٩٨١شد و از سال 
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لبواکس و مارسل ها  سيمور مون آرون،يار ريگرفت که قبل از او در اخت

                                                     . موس بود

مون آرون ياروپا رفت که رشناسي  جامعهبه مرکز  .م١٩٦٨ در سال يو

 .ر عهده داشتاست آن را بي که تا زمان مرگش رييجا ان نهاده بود؛يبن

 له آن،يه گذاشت که بوسي را پاين رشته ايمجله ب .م١٩٧٥در سال 

 را يرفته شده در آثار جامعه شناختي پذيکرد تا احکام کل  ميتالش

 در سال يو .ر دهدييتغشناسي  جامعه ي به دقت علميبنديعالوه بر پا

زه گافمن از يجا ،١٩٩٦در سال  ،يق علمي تحقيمدال مرکز مل .م١٩٩٣

مدال انجمن  .م٢٠٠٢ و در سال ي برکليايفرنيدانشگاه کال

 پرفراز و يسرانجام زندگ. افت کردي را دري سلطنتيشناس انسان

س ي در پاريسالگ ٧١به سرامد و درسن  ٢٠٠٣ه يژانو ٢٣ب او در ينش

                                                                       . )٥٥:١٣٨٣، کلهون و وکان( در گذشت

  يني تکويي ساختارگرايکردهاي به روينظر

 يريو در بکارگي آن است که گلدمن و بوردي اصليادعا در واقع،

 کنند؛  ميمشابه عمل اري بسيني تکويي ساختارگراي براييها کيتکن

                           . ار متفاوت استين روش بسيشان به اي اي نظريآورياما رو

 يني تکويي ساختارگرايچارچوب مفهوم :کرد گلدمنيرو: الف

 است که محل يافتي رهيخي تارييا ساختارگراي گلدمن يگرا عام



٦٩ الملل    ناسي و گفتمان در روابط بينش سه گفتمان زبان

ات ي وابسته به خلق ادبي اجتماعيندهايط و فراي شرايتمرکزش بررس

 را به ي و ملهم از لوکاچ جوان است که متن ادبيستيدر سنت مارکس

نزد  لذا، .برد  مي به کاريمعه شناخت جاي بررسي برايمنزله ابزار

دهد   ميلي را تشکيکيالکتيشه دي هر اندي که مبنايا يژگيگلدمن و

کوشد در   مين رو انسانياز ا . معنا دارندي انسانيآن است که رفتارها

ش را چنان دگرگون سازد که يرامون خويمواجهه با هر مسئله جهان پ

ن امر سبب يا کند و همدي مسئله طرح شده پي معنادار برايپاسخ

  دگر،ياز سو .شود  مييق ساخت شکنيد از طري جديد ساختارهايتول

احساس و  شه،ي بر اندييها  به نظر او بازتابيتعلق فرد به گروه اجتماع

 يين ساختارگرايبنابرا .کند  ميني ساختاررا تضميرفتار او دارد که بقا

 و يخيار منش تيبررس  از نظر گلدمن بصورت فشرده،ينيتکو

 ي در زندگي اجتماعيها  متاثر از گروهيني عيها  داللتياجتماع

  اثر،يکارپرداز اصل ن،يبنابرا .ننده اثر استي آفري و عقالنيعاطف

نه  افته است،ي در اندرون آن تدارک ين جهان نگري است که ايگروه

        . )٣٤:١٣٦٩ گلدمن،( سنده که فقط کارگزار اثر استينو

 به سارتر که يشناخت  جامعهي پاسخيو در پيبورد :ويردکرد بويرو: ب

با توسل به  .فلوبر ساخته است  از فلوبر،يزيده بود چه چيپرس

 يا زندگي صرف يشناخت  رواني از بررسيني تکوييساختارگرا
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 سنده بري نويات فرديع روزمره در حي و استناد به وقاينامهءپژه

سنده ي نوي اجتماعيکه فضادهد   مين امکان را به دستيگذرد و ا مي

سر تصاحب   از منازعات بريدانيم وياثر که با اصالحات خود بورد

 يهومولوژ با مفهوم منش و . گوناگون استيها هيت و سرمايموقع

  روشن ترين امر زمانيا. نقد و نموده شود  وييشناسا اثر در ساختار

 است يناسانش و از جمله معدود جامعهيم بوردياورياد بيشود که به  مي

 پرشمار و ي تجربيها ر است و هم پژوهشي شهيپرداز هيکه هم نظر

ه و روش معتقد ي صورت داده است و به ارتباط تنگاتنگ نظريبزرگ

  نداشته باشد طردي تجربي را که مبنايه نابي که نظريا به گونه است؛

 صورت گرفته يک خالء نظري را که در ي خالصييگرا کند و تجربه مي

و در يبورد ن سبب،يبه هم ).٧٣٣:١٣٧٤ ترز،ير( پسندد  نميزين ،نباشد

ق و ي تحقيها ن ابزارها و روشي بياش هماهنگ ي پژوهشيهمه کارها

 گوناگون ي که اجزايا به گونه کند،  ميتي را رعايچارچوب نظر

                                                   . اند گر مرتبطي به همديوار ش مانند انداميها پژوهش

 بودن همزمان را ي و تجربي نظريژگيز وي چون تمايو در آثاري  بورد

کاربست   متعدد ويها دانيو ضمن پژوهش در م اعمال کرده است،

 ه عام خود،يت به نظريهمواره با عنا ،يفي و کي گوناگون کميها روش

 مناسب با آن يو خلق و خو با منش يدان مورد بررسيبه رابطه م
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دان را ين رابطه است که آن ميکند و از خالل مطالعه ا  ميدان توجهيم

 را در يا  سه مرحلهيو فراگرديبورد ن منظور،يبه ا .کند  ميليتحل

دان يرابطه آن م ن مرحله،يدر نخست .رديگ  ميدان به کاريل ميتحل

م يبه ترس له،ن مرحيدر دوم .کند  مييدان قدرت بررسيخاص را با م

پردازد و   ميدانيک مي درون يها گاهيان جاي روابط مينيساختار ع

 درون يها گاهي را که انواع جاي عوامليها منش باالخره در مرحله سوم،

                               . )٧٢٤:١٣٧٤ ترز،ير( کند  مينييتع کنند،  مينه را اشغاليک زمي

ن امر در يا .و بودي بوردي سوداييگرا  و ذهنيينگرايدر واقع گذار از ع

 بر ي روشي انحصارگرايها گر صورتي در تقابل با ديشناس سطح روش

به منزله  ،شناختي روش يين جا رابطه گرايدر ا .گذارد  ميديروابط تاک

                                     . )٧٢٦:نيشيهمان پ( شود  مين مطرحيگزي جايراهبرد

ر ينه خود را درگ ،يشناخت ن نوع نگاه روشيمحقق در ا قتيدر حق

 يفي کيها کند و نه در حد روش  ميي اثباتيها  طرحيها يريگ سخت

  گوناگون بهرهيها بلکه به فراخور از روش ماند،  مييانه باقي گرايذهن

 و شکلينظام بوردن عمل در يين مناسبت است که تبيبه هم .برد مي

 است که در آن،منش در يدانين ميي تبين عمل نوعييتب .رديگ مي

ند و در يآ  ميق دريرد و علت و معلول به تعليگ  ميدان قراريرابطه با م

ت آنها را ينقش منش و موقع ،ي اجتماعيها در فضا اعمال انسان آن،
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ن ي به از با توسليو ني بورديشنهاديپشناسي  روش لذا، .دهد  مينشان

                                    .  نام دارديني تکوييم ساختارگرايمفاه

ن قرابت را با يشتريو بي بورديني تکوييساختارگرا قت،يحق در

ت با يه را در ضدين نظريو ايبورد . گلدمن دارديني تکوييساختارگرا

و  .کنند  مي را حذفي که عامل انسانيي ساختارگرايها دگاهيد

 دهي را ناديني عي که نقش ساختارهاييگرا ساخت  بريکردهايرو

                                   . رند مطرح ساختيگ مي

 پردازد که آن را تضاد پوچ فرد و جامعه  مييزيبه نقد آن چ ويبورد

توان گفت با   مي کهي سنتييت ساختارگراينيع ،ياز طرف .داند مي

ت يافت از ظرفياستروس ادامه م آغاز شد و با سوسور و يدورک

ت يذهن گر،يکند و از طرف د  مي غفلتي افراد انسانيساختارساز

 يروين از ني و کنش متقابل نماديدارشناسيپد سم،ياليستانسياگز

کردار  .غافل است ،ياسيژه سيبه و و  قدرت،ير ساختارهايانکارناپذ

 يرد و في ساختاريها نيق تعي از تلفي محصولي به روشنياجتماع

جه ي نتها و منش  رفتار،يهنجارها و الگوها ،ي اجتماعيها خصلت .است

ه يسه با کنش متقابل اگو در نظريکه قابل مقا اند؛ يکردار اجتماع

سات ي به هر حال بر تاسين کنش متقابل گافمنيا . گافمن استيشينما

ن يبه هم.  استي مبتنيدان اجتماعي و روابط قدرت در ميساختار
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تواند به منزله تجسم   مي است ويخي تاريندهاي از فرايسبب محصول

                                        .  در نظر آورده شودي فرديها شهيافته کنش و انديسازمان 

 با يافراد اند،  خاصي منشي که دارايدان اجتماعيک مين يشيافراد پ

 يزيدان آن چيو از ميدرک بورد در واقع،. کنند  ميديهمان منش تول

است که در آن هدف مردم به دست آوردن و انباشت و گستردن 

ن امر يش است و همواره روابط قدرت در اي قدرت خويها تيموقع

 ي ساختاريري کنشگران تصويو برايبورد ب،ين ترتيبه ا .ل استيدخ

 .اند ساختنکار  خود در يکند که افراد انسان  ميمياز جامعه ترس

 فرد و جامعه را به ينه دوگانگيري مسئله دوي، لذا بورد)١٩٩٠و،يبورد(

 يدان هسته اصليرابطه منش و م. ل کرديدان تبديرابطه منش و م

دهد کمتر از واژه   ميحيو ترجيبورد .دهد  ميليه او را تشکينظر

با کند که   ميين واژه سوژه را تداعيچرا که ا گر استفاده کند، کنش

ا کارگزار يشتر از واژه عامل يو بيبورد . ندارديمفهوم منش همخوان

اند تا بر  اند که گماشته شده ي کسانيعوامل اجتماع: کنند  مياستفاده

گرند و   همه کنشيعني .ت را خلق کننديتا واقع ت اثر بگذارند،يواقع

‐١٦ و،يبورد( نديها ن کنشي مامور به ايبلکه عامالن ستند،يهم ن

١٧:١٣٨١( .                                                                               
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  را صورتيني شده ساختار عيبند  طبقهيها نکه کنشيعامالن ضمن ا

 و،يبورد( کنند  مييبند  را طبقهها ن کنشيز ايخود ن دهند، مي

 و شود  مييشان ناشي ايها اعمال کارگزاران از منش ).٤٦٧:١٩٨٤

ک سو ي از يعني قرار دارند؛ها داني با ميکيالکتي ديا  در رابطهها منش

جهان  ان خود،ياند که از خالل تعاون و تنازع م ين عامالن اجتماعيا

گر ي دياما از سو کنند،  ميجاديش ايها يبند مي را با همه تقسياجتماع

 و يماع در سلسله مراتب اجتها گاه آنيجاد متاثر از جاين انسجام و ايا

 به خود اختصاص ها گاهي است که آن جايا هيب سرمايزان و ترکيم

 يالبته با اندک ن سخن پاسکال،يو به ايبورد ن جهت،يبه هم .اند داده

  در بريا  ما را مثل نقطهيکند که جهان اجتماع  مياستناد ر،ييتغ

جهان  و،يدر نگاه بورد. فهمم  مي من آن رايول بلعد،  ميرد ويگ مي

ک نقطه ين نقطه ي در بر گرفته است اما ايا  ما را مثل نقطهياعاجتم

                               . )٤٣‐٤٤: ١٣٨١ و،يبورد( ک چشم انداز استيدر واقع  نظر است،

 است که در يها  ما متناسب با موضعيها يريگ موضع ن رو،ياز هم

 منش ما را ها گاهي موضع و جانيم و ايا  اشغال کردهي اجتماعيفضا

 فراهم آمده است که ي امکانات و مقدوراتين فضايشکل داده و همچن

‐٩٤همان،( .ميکن مي  و اقدام به عمليريگ  موضعها نهين گزيان اياز م

 منش و يو رابطه ساختي بورديني تکوييساختارگرا قت،يحقدر. )٥



٧٥ الملل    ناسي و گفتمان در روابط بينش سه گفتمان زبان

 يدارا کدام، چيه دان،ي که در آن نه منش و نه ميا رابطه .دان استيم

 يک جانبه کنش اجتماعيکردن   مشخصيت و استعداد الزم برايظرف

                                                   . سازد  ميم ما را قادرين مفاهيان ايارتباط م .ستندين

 ي و اجتماعي ذهنيتارها که ساخيد در زمانيکه موارد مربوط به باز تول

ز يو ن کنند،  ميتيگر را تقويکديگر قرار داشته و يکديدر توافق با 

 و يدان و منش ناسازگارين مي که بي را در زمانيموارد دگرگون

 يرات ساختارييبحران و تغ ،يد و باعث نوآوريآ  ميدي پديناهمخوان

‐٣٣٨:١٣٧٩ واکووانت،( ميح کنيشود را روشن ساخته و تشر مي

٣٣٧( .                                                                               

  وي بوردي فکريها نهي و زمي، معرفت شناسي شناسيهست

 ي مبتني فلسفينه اي به طور عمده بر زميو به امر اجتماعينگاه بورد

س س فلسفه آغاز کرد و سپيل و تدريکار خود را با تحص و،يبورد. است

 ياز سه منبع اساس ن حوزه،ي آورد و در اي روي حوزه اجتماعيبسو

  .  توسعه داديه عموميک نظريرفت و آنها را در غالب ير پذيتاث

توان در   مي نفوذ مارکس را: مارکسيانتقادشناسي  جامعه: الف

و به خصوص در رابطه با حوزه يه بوردي نظريسم انتقاديکاليراد

دگاه ي او با دي فکريرسد که مبنا  ميبنظر .ده کردهاست کامال مشايس

شه را متاخر از عمل و فرع بر آن و ي دارد که انديکيمارکس نزد
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 اقتصاد ين تفاوت که به جايالبته با ا .دانست ها مي ر ساختيمحصول ز

 و يفرهنگ ،ي از قدرت اقتصاديا دهيشبکه درهم تن ،ديو روابط تول

   .دهد  مين را قرارينماد

و همچون يبورد :مي دورکيستيتيپوز‐يکاربردناسي ش جامعه: ب

 ر است،يک ناپذيگر تفکيکدي از يم معتقد است که علوم اجتماعيدورک

گذاشته  ريم بر او تاثي دورکيشناس روش ز،يش از هر چياما ب

 که در يستيتوي و پوزي کميها و به حفظ روشيعالقه بورد.است

   .دهد  مير را نشانين تاثيا شود،  مي از آثار او مشاهدهياريبس

 وبر در يتفهمشناسي  جامعه : وبريتفهم‐يخيتارشناسي  جامعه:ج

 .ش مشهود استيها لي در تحليخي و توجه او به امر تاريدگاه فلسفيد

ز ين و به سازش دادن سوژه با ابژه دارد،ي که بورديليتما ن،يعالوه بر ا

                                  . )٥٥،١٣٨٣ کلهون و وکان،(  از وبر استيريرپذين تاثي ايايگو

      ويشه بوردي در فهم اندي شناختيهست

داند که   ميايال و پوي سي را امريت اجتماعيو واقعين سطح بورديدر ا

و سوژه و يالبته بورد. ان سوژه و ابژه شکل گرفته استيک ميالکتيد از

توان   مين معنايک ا دريفهمد و برا  نميانهي ذات گرايا وهيابژه را به ش

ن در سطح يبنابرا. ن گرفت، بهره بردينشتي که او از ايريبه تأث

 توسط مشاهده گرو به ي اجتماعياي در بنا نهادن دنيشناس يهست
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دو مساله  ل در دسترس او است،ي مطالعه و تحلي که برايتيمنزله واقع

رش ي از پذيهر دو مساله ناش .و وجود داردي بورديها در نوشته

ف يو کاشانه طي بوردي اجتماعياول فضا . شکاکانه استييگرا جربهت

 يدادهايرو ،يستيافراد ز :ن استي معيها دهي از پديار محدوديبس

 و مبهم ير قطعيگر غي ديزهايهمه چ .ي ماديايقابل مشاهده و اش

ه يما ي و بيرفتني او ناپذيان مدل عامالن فردين مياز ا دوم، .هستند

                                                                                  . است

م آن يتوان  مي است کهيي از واقع گرايو شکلي بورديشناس  اما معرفت

دگاه است که ين دي اي به معنييواقع گرا .مي بنامييه گرايسازما را

 هيسازما . ظواهر نهفته استيدايا در پس جهان پي ي وراييت جايواقع

 يني به صورت ساختار عي اجتماعياين معنا است که دنيز به اي نييگرا

م ين ساختار در دسترس مشاهده مستقيا .شود  ميي روابط تلقيو ماد

د به نوبه خود با يم باينيم ببيتوان  مي را که مايزيدر واقع چ .ستين

                                                          . ن شوديي تبي روابط مادييربنايهمان ساختار ز

 از ماده ييها  هر دو صورتييه گراي و سازماييهر چند که تجربه گرا

 و معضالت ها ابهام .گر دفع متقابل دارنديکدياما با   هستند،ييگرا

ن يب ناسازگار اي که مطرح شد از ترکيشناس يف و هستيمربوط به تعر

ک يختار هم ي مثال ريبرا .رنديگ  ميتو نشايدگاه در تفکر بورديدو د
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کننده  نييو به عنوان تب ت دارد،ي است که جسميماد /يده تجربيپد

ان يتناقض م . است که فراتر از حوزه ظواهر وجود دارديزيعمل چ

ت يني و مشابه آن عيني پشت مفهوم عييه گراي و سازماييتجربه گرا

و هر   استوارنديا واقعي يني عيايه مدل دنيهر دو برپا .شود  ميپنهان

 ينيک از آنها واژه عي هستند اما در هر يي گرايني از عيدو وجوه

ن جاست که شبهه و اغتشاش يو از هم . دارديبا متفاوتي تقريمعن

 انين مساله را به وضوح عيو ايه عمل بوردينظر .ديآ  ميشيپ

ق يا از طرينوعا  دهند،  مي آنچه مردم انجاميعنيت عمل يواقع.کند مي

ن آن يياما تب شود  ميم رفتار با استفاده از آمار معلوميمشاهده مستق

 که خود کنشکران از عمل ييها نييتب .د جستي بايگري دي در جا را

 ياي از دنيست که بخشي نيگريش از عمل دي بيزيکنند چ  ميشيخو

ا ي و يا ناکافيانه يدگاه واقع گراين از ديبنابرا.  استيت تجربيواقع

                                     . ن استنامطمئ

ن ما ييت مورد تبيهرچند که واقع .ن شوندييد تبي باها نيين تبيخود ا

اما آنچه واقعا  شود،  ميليا و روابط آنها با هم تشکيفقط از افراد و اش

جه يدر نت. استيا متفاوت با جهان تجربيش از يان است بيدر جر

 که در يي ساختارگرايشناخت نخوت معرفتو به رغم مخالفت با يبورد
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سرانجام موضع  داند،  ميز را بهتري همه چيآن دانشمند اجتماع

                                    . )٢٦:١٣٨٥ نز،يجنک( کند  مي اتخاذيمشابه

  وي بوردي اجتماعيها شهيو اندشناسي  روش

 يها  است و از روشيقيتلفشناسي  روشک ي و،يبوردشناسي  روش

ه يار شبيکار او بس لذا،.  بطور همزمان استفاده کرده استيفي و کيکم

 يها ز بطور همزمان هم از روشيم نيچرا که دورک م است؛يکار دورک

                                                       .  استفاده کرده استيفي کيها  و هم از روشيکم

 ي و هم عملي،هم نظريو در جامعه شناسيسهم بورد ب،ين ترتيبه ا

ق ي خود را با تحقي نظريها دهياو به طور معمول،تالش کرد تا ا .است

 يش از هرجايو بيبورد قت،يدرحق. وند دهدي روزمره پي از زندگيتجرب

لذا، سه اصل . پردازد  ميشناسانه خود ق مباحث روشيگر به تدقيد

                                                  :       و عبارتند ازي بورديشناخت روش

 به کار گرفتن هرگونه روند يعني :شناختي روش يگانه انگارچند ‐الف

 که با موضوع مورد مطالعه بهتر يگر  و اثباتيقت پژوهيمشاهده و حق

 که به واسطه يجيوسته نتايسازگار داشته  باشد و مقابله مستمر و پ

                                          . )٣٣٢:١٣٧٩ واکووانت،(د يآ ي م متفاوت بدستيها روش

ن توجه يا: كسان به تمام كارها و عملكردهاي يشناخت  توجه‐ب

 پرسشنامه شروع شده و تا ي منابع و طراحي با گردآوريشناخت
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، انجام مصاحبه، يرها تا كدگذاري و متغها ت، نمونهيف جمعيتعر

 از ين شرحيچن. ابدي  ميم متن ادامهي تنظ ويسيمشاهده و رونو

ن ي كامل بيزيك هم آمي اندام واره و يانگر وجود رابطه ايق، بيتحق

                                                                              . ه و روش استينظر

از به ين اصل، عبارت است از ني ا:شناختي روش يبازتابندگ ‐پ

 كه مورد استفاده ي علم اجتماعيت مستمر بر ابزارهابازگش

 كنترل بهتر ي است براين بازگشت، تالشيا. استشناس  جامعه

  كه در ساخت موضوع به واسطه سه عامل عرضهييها ينادرست

ت، طبقه، ي جنسيعني.  محقق استيت فردين عامل، هوياول. گردد مي

دان يدر م يت وين عامل، موقعيدوم. ت و آموزشيت، قوميمل

 به ي اجتماعي در فضايت ويز از موقعي است كه متمايروشنفكر

 يل انتقاديه و تحلين عامل ما را به تجزيا.  گسترده آن استيمعنا

 نسبت ياريز هوشي وارث آن است و ني كه وي و مسائلها م، روشيمفاه

 يق سازمانيا عالي ي كه به واسطه تعلّق خاطر رشته ايبه سانسور

                               . خواند  ميد؛ فراشو  ميجاديا

ن ي ايش داورين منشا پيبدتر.  استييگرا ز، مكتبين عامل نيسوم

 يد الزاما موضع و برخوردي مطالعه جامعه بايشناس، برا است كه جامعه

 را يطه اجتماعيشود كه ح  مين باعثيا. رديانه به خود بگيمكتب گرا
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 يد در زمان و مكان واقعي كه باي عمليارها از كيا ا شبكهينه مجموعه 

) كنند  مييگران اجتماع  كه كنشي همان كاريعني(به انجام رسند 

د ي كه بايلي تأويي را به مثابه معمايطه اجتماعير كند؛ بلكه حيتعب

                          . )٣٣٢:١٣٧٩ ،استونر( .كند  ميريافت، سوء تعبي آن ي برايحل راه

ه يک نظريو در مجموع از ي بوردي اجتماعيها شهياند قت،يدر حق

ک نظام سلطه يز يش از هر چين که جامعه پيا: رنديگ يم  منشاءيا هيپا

اندازد تا بتواند خود را   مي را به راهيشمار ي بيو کارها است که ساز

ز دست يش از هر چيپ ن،ياديه بنين نظرياو در چارچوب ا. د کنديبازتول

م را در يه و مفاهين نظريزند و سپس ا  مييدي کليميجاد مفاهيبه ا

                      . رديگ  مي به کاريات اجتماعي گوناگون حيها حوزه

 يرهاير و تفسي و بدون توسل به تعبي تجربيها با استفاده از روش

 خود ياي ظاهرا گويدهد که آنچه در امر اجتماع  مينشان ،يصرفا ذهن

 يقت از سازو کارهايدر حق ست،ها بودن يعي و طبها يختگيانگ

 همچون ييها ن ما نه فقط در عرصهيبنابرا .رديگ  ميشهي ريمشخص

 م،ير سلطه روبرو هستي سلطه گرو زيها با گروه ،يمناسبات اقتصاد

ان مردان و ي نمونه روابط ميز برايگر ني ديها  از عرصهياريبلکه در بس

ز با يو ن ..ونيزيو و تلويادعرصه مطبوعات و ر ک،يروابط آکادم زنان،

ن يدر همه ا ،ييويه بورديبنا بر نظر. مين نوع از رابطه سرو کار داريهم
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 کردن روابط سلطه ي براساس دروني اجتماعيها د نظاميموارد بازتول

توانند به  ها مي  انجام گرفته و نظاميگران اجتماعيدر ذهن و کالبد باز

ر ي پيديم کلين مفاهي مهمتردر واقع .ابندي تداوم يصورت نامحدود

  :                                 و عبارتند ازيبورد

ک ي تفکي اجتماعيافراد با فضا شرفته،ي پيها در جامعه :داني م‐١

 ن،يد علم، هنر، ،ي گوناگون زندگيفضاها .ستندي روبرو نيا شده

 ين جهانيدادن به که خواستار شکل. . .است ويس قانون، اقتصاد،

 خود ي ژهي اقتدار ويها ن و شکليقوان  هستند که از قواعد،يا اگانهجد

ن يدر نخست دان،يم. نامد  ميدانيو آن را ميبرخوردار است که بورد

 يدان زور است که اجبارهايم ،ها گاهي جاي افتهي ساختاريوهله فضا

ن يبنابرا .ل خواهد کردين شود تحمآژه خود را بر هرکس که وارد يو

 ندارد يا ک دانشمند را به دست آورد چارهيخواهد مقام   مي کهيزن

 الزم را بدست آورد و به رسم و رسوم و يه علميته سرمايمگر آنکه کم

                                          . بند باشدي آن زمان و مکان پاي علمي فضايليقواعد تحم

 است که در آن کارگزاران و يا ارزه مبيدان فضايم ن وهله،يدر دوم

ا يه را دست نخورده نگاه دارند ي سرمايع کنونيخواهند توز  مينهادها

 يها انيدان جنگ است که در آن بر سر بنين ميا لذا، ر رو کنند،يز

                                . ان استيان در جريپا ي بيريشه درگيت و سلسله مراتب هميهو
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 آن يزان خودمختاريدان مي حساس هر ميژگين وين رو سومياز ا

داشتن    مصونيان گسترش خود براي که در جريا يي توانايعني .است

 در يگذار  ارزشي  سنجهيرون و نگهداري از بيريرپذيخودش از تاث

پس  . به دست آورده استيليا تحميدان همجوار ي ميها برابر سنجه

 يان آنان که از اصول خودمختاريوسته ميپ برخورد يدان جايهر م

خواهند   مي است کهيکنند و آنان  ميدان دفاعي مناسب آن ميداور

 يروهاي ني از به پشتوانهيرا نيز رو افکنند؛ شي را پيگري ديها استانده

 و،يبورد( ت کننديگاه مسلط خود را در آن تثبي دارند تا جايرونيب

 يش محدودي کمابي پهنه اجتماع،يه ويلذا، در نظر. )٢٣‐٢٢: ١٣٨٧

 با يا کنشگران اجتماعيگران ي از بازيادياست که در آن تعداد ز

شوند و   مي وارد عمليا هي سرماييها ييف شده و از تواناي تعرها منش

پردازند تا بتوانند به   ميگريکديا مبارزه با ي ييهمگرا به رقابت،

 ياقع از تعداد بجامعه در و. ابنديازات ممکن دست يحداکثر امت

 ،يدان هنريم ،يدان دانشگاهيم :ل شده استيدان تشکي ميشمار

                         . .. وها دان رسانهيم دان حکومت،يم دان صنعت و تجارت،يم

 او از مارکس در يريکه نفوذپذ وين مفهوم در نزد بورديا :هيسرما ‐٢

رود که   ميي مارکسهينظر ار فراتر ازيشود، بس  ميدهي ديآن به روشن

ن انباشت را محور ي اي و انباشت آن سازوکارهايه اقتصاديسرما
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ه يسرما و،يدر نزد بورد .داد  مي خود قراريخيتار‐يل اجتماعيتحل

 رمنقول،يراث منقول و غيم ،ي ماليها هي شامل سرماياقتصاد

ه موجود در جامعه ي از سرمايکيتنها  ره،ي گوناگون و غيها ييدارا

نخست  .مياز داريه نيگر سرمايالقل سه نوع د در کنار آن مااست و 

 ي فرهنگيها تيالت و بدست آوردن قابلي شامل تحصيه فرهنگيسرما

 بدست آوردن ي به معنيه اجتماعيدوم سرما ،ي و کالميانيب ،يو هنر

 از يا ش گستردهي کمابيها  از شبکهي و برخورداريت اجتماعيموقع

  به نفع فرديتوانند در مواقع ضرور  مي کهانيدوستان و آشنا روابط،

 يها تيل موقعين که به دليه نماديو سوم سرما وارد عمل شوند؛

 نمونه ي برايا نهيش زمي پيه بر نمادها و قدرتهايا با تکيک و يزماتيکار

ن يبد. شود  ميجادي فرد ايبرا ...ت ويقوم ن،يد سازمانها، نهادها،

 ي کليا هي سرمايراد در جامعه داراب هرفرد و هر مجموعه از افيترت

و يبه نظر بورد . نامبردهيها هي است از سرمايبيشوند که خود ترک مي

دان قدرت ي که مين رده اجتماعيدر باالتر  مثل فرانسه،يدر جوامع

 ز هستند،يه کل نين سرماي باالتريرند که دارايگ  مي قرارياست کسان

                                                     . استاستمداران و مشاغل آزاد ي همچون سيکسان

ن يرند که کمتريگ  مي قرارين رده کسانين تريي که در پايدر حال

 ي و کارگران صنعتيران زراعير مزدبگينظ ه کل را دارا هستند،يسرما
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 يه فرهنگي و سرمايه اقتصاديب سرمايان ترکين ميدر ا. ساده

 مثال يبرا اورد،ي را به وجود بي متفاوتيجتماع ايها تواند گروه مي

توان در   مي باال رايه اقتصادين و سرمايي نسبتا پايه فرهنگيسرما

 که يدرحال داران متوسط مشاهده کرد، هيع و سرماي صنايروسا

توان در   مي نسبتا باال رايه فرهنگين و سرمايي پايه اقتصاديسرما

 ،يفکوه( دين و هنرمندان د همچون معلمايدارندگان مشاغل فرهنگ

١٤٤‐١٤٦:١٣٨٤( .                                                           

): يا ساختمان ذهنيبودن  وهيش ،يژگيو عادات واره،( منش ‐٣

 يآنها را درون  خود،ي که فرد در طول زندگها تي از قابليا مجموعه

به  کند؛  ميليش تبدي خويه براي ثانويعيبه طب قت،يکرده و در حق

 .کند  ميبراساس آنها عمل که لزوما اگاه باشد،  که فرد بدون آنيا گونه

  است؛ي شده اجتماعي شده و درونيت اجتماعي ذهنيبه معنا منش،

                                                           . پس متفاوت از مفهوم عادات است

 ساختن ي براين و ذهن اجتماعي عده ازيچي پيبيترک واقع، در

و يوردب .کند  ميزي متمايگري را از ديت افراد است که هر شخصيشخص

ن و ذهن رابطه برقرار کند و منش فرد را يان عيخواهد م  مين راهياز ا

منش قبل از  . رفتار کنديستم اجتماعيکند که چطور در س  ميتيهدا

گاه درآمده و سپس به  است که بصورت ناخودايريادگيجه يز نتيهر چ
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 .کند  ميط جلوهيدر مح  تحول آزادي برايعيشکل استعداد ظاهرا طب

 يينوا مقدمه و آزادانه از ساز خود، يتواند ب  نميدانيقيموس  مثال،يبرا

ن کرده ي را تمرها  سلسله نتيادي زيها مگر آنکه مدت رون دهد،يب

 کار هر نيهمچن .ف و اهنگ را آموخته باشديباشد و قواعد تضع

قا بر ذهن ي است که عميي و ساختارهاها يجه دشوارينت ،يتالشگر

                                                 . )٢٢٩:١٣٨١ه،يدورت( شده است يآنان نشسته و درون

 است ييها  مجموعه تفاوتيز به معنايمفهوم تما ):تشخص( زي تما‐٤

 يها تيل موقعي افراد جامعه به دلي زندگيها که رفتارها و سبک

 ي اجتماعيها دانيه و قرارگرفتن در ميشان از لحاظ سرما متفاوت

قه يهرچه سل و،يبه باور بورد .شود  ميان آنها ظاهريگوناگون م

شود و ممکن است کامال   ميدهيره نامي و غي هنريها انتخاب ،يفرهنگ

م و يرابطه مستق  افراد شمرده شود،ي ذاتيها حهي از قريش و نايعيطب

 و،ياز نظر بورد.  آنها دارديت اجتماعيت و موقعي با وضعيقابل اثبات

کنند و هر طبقه   ميقهي اعمال سليت اجتماعيافراد براساس موقع

 ها ر طبقهيخود را از سا اش، قهيکند با شکل دادن به سل  مييسع

 زيوع را در کتاب معروف خود به نام تمان موضي ايو .ز کنديمتما

دهد و   مي گسترده است نشانيدانيق ميک تحقيکه حاصل  )١٩٧٩(

 غذا، چون ورزش، ،ييها ان حوزهيتوان م  ميکند که چگونه  ميثابت
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ت يک سو و وضعيات از ي و ادبيعکاس ،يقيموس ،يق هنريسال لباس،

                                                . کرد برقراريرابطه منطق گر،ي دي افراد از سوياجتماع

با  دان قدرت،ي مانند فرانسه در ميدهد که در جامعه ا  مياو نشان

 مورد يها يم که سرگرمي سروکار داريا ي زندگيها عملکردها و سبک

است در  ...شطرنج و ،ياسب سوار س،يتن ، آبي روياسک عالقه آنها،

دن يا شني و نواختن يريگ يماه ف مقابل با فوتبال،ي که در طيحال

دهد که چگونه   مين نشانيهمچن .ميدار  سروکاريقيگر انواع موسيد

 که ييها از مکان ون منزل،ي انتخاب شده تا دکوراسياز نوع خودروها

نوشند   ميخورند و  ميادکنند تا آنچه افر  مي انتخابي عکاسيبرا

                                  . )١٤٦:١٣٨٤، يفکوه( دهد  مي افراد را جهتي اجتماعيها الزام

ل و يک پتانسي ن،يا قدرت نمادين يخشونت نماد: ني خشونت نماد‐٥

به شدت شود افراد   ميا خشونت است که سببيامکان اعمال قدرت 

 خود را کنترل کرده و خود را با منش و بروز آن خشونت يرفتارها

 آرام و پنهان است که با هم يخشونت گر،ي ديبه سخن هماهنگ کنند؛

ن نوع يا .ن خشونت قرار دارديرد که هدف ايگ  مي انجامي کسيداستان

ن يا .رديگ  ميبلکه ذهن را به کار رد؛يگ  نميجسم را نشانه خشونت،

ا ي شکل گفتمان ارباب مابانه يگاه ،ها ل کردهي جهان تحصعمل در

                                                       . )٢٣٠:١٣٨١ ه،يدورت( کند  ميدايسخن استادانه پ
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ن يه نمادين مفهوم با مفهوم سرمايا و،يدگاه بورديقت در ديدر حق

کردن  ين از راه درونيخشونت نماد به طور عمده، . دارديلوند کاميپ

کند و   مي که اعمال سلطهيکس آن، رد که دريگ  مينظام سلطه انجام

 ناخوداگاه يدو ممکن است به صورت هر ر سلطه قرار دارد،ي که زيکس

 کنند که به صورت خودکار در ينظام سلطه را در چنان درون

شان آن را دائما  ي و در تمام ابعاد زندگاه در انتخاب  روزمره،يها حرکت

                                                              . )١٤٦:١٣٨٤ ،يفکوه( د کننديد و باز توليتول

فرهنگ و  ،ي، روشنفکرها رسانه« و دريدگاه بوردي کاربردها و ارائه د‐٦

 و ي اجتماعي مختلف زندگيها نهيدر زم ويبورد :»استو هنرياموزش،س

دگاه پرداخته و ي اطراف خود به اظهارنظر و ارائه ديها تيواقع

 يها شهيم و انديش مفاهيدان آزماي را مي گوناگون اجتماعيها حوزه

است و ي در عرصه سيرگذاريکمتر حوزه تاث .خود قرار داده است

ره و مناظ و درباره آن بحث،ياجتماع وجود داشته است که بورد

از  ،ي رزميات تا ورزش و هنرهاياز هنر و ادب .کرده باشد اظهارنظرن

د و از فرهنگ و تمدن گرفته تا ي جدين گرفته تا تکنولوژيفلسفه و د

س در يو .و قرار گرفته استي مورد توجه بورديبه نوع شدن، يجهان

م و يه خود با استفاده از مفاهيق نظري بر تطبيتمام آنها سع

و در انتخاب يژه بوردين نشانگر توان وي دارد که ايکاربرد يها اصطالح
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ک يد يو را بايبورد . آنها استيريق پذيم و قدرت تطبين مفاهيا

شناسان   دانست که وجه مشترکش با جامعهيانتقادشناس  جامعه

ده سلطه در جامعه و اشکال مختلف ي پديبه خاطر بررس گر،ي ديانتقاد

ون مارکس يد او را مديم سلطه با مفهويهرچند در بررس .آن است

ل مارکس ي سلطه با تحلي از سازوکارهايل وي تحليول دانست؛

 است که يتياهم کند؛  ميزيو را متمايل بورديآنچه تحل .متفاوت است

                                                       .  دهدين در روابط طبقاتيه و سلطه نماديبه سرما

ژه يبه و ،ها ه رسانهيعل وي مکرر بورديهايريموضع گ :ها نقد رسانه ‐الف

 يد از اصطالح غذايه روزنامه نگاران که آنها را به تقليعل

ن را آون که يوزيه تلوين عليداد و همچن  ميع ناميع،متفکران سريسر

 ها ن رسانهيسبب شده بود که در ا کرد،  مييابي ارزيک فساد ساختاري

 ي برايسته شود و از هر ابزاري مشکوک نگريگاههمواره به او ن

دان دادن به مخالفان به اصطالح ي و ميت ويب شخصيتخر

ن شکل از يون اشکارتريزيتلو به باور او،. روشنفکرش استفاده شود

ر ي که اصوال فکرکردن در زيدرحال ع است،يده فکر سريبروز پد

 يقيکار در تحمه جين نتيبنابرا ست؛ير نيفشارزمان و با سرعت امکانپذ

ل کرده و آنها ي تحمين ابزار به شکل گسترده بر افکار عمومي که ااست

 ي براساس ابزارهايت اجتماعي به درک واقعييرا از توانا
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ن کمک يتواند بهتر  ميبين ترتيکند و به ا  مي محروميشناخت جامعه

ک ي ونيزي تلوين از نظر ويبنابرا .د نظام سلطه انجام دهديرا به بازتول

ر يز زيک ابزار سانسور است که خود ني ن حال،ي و با ايابزار ارتباط

                                                 . ن نوع سانسور قرار دارديبدتر

،به  يشناس  در جامعهيميو در تداوم سنت دورکيبورد :ي روشنفکر‐ب

دخالت  ،شناس  جامعهي و اخالقيفه علمين باور بود که وظيشدت برا

ن يت محروم تريجاد بهبود در موقعي اي براي اجتماعيها تيدر واقع

 و همچون فوکو،يبورد :ديگو  ميهابرماس ن خاطر،يبه هم .اقشار است

  است که اجازهيشمندان بزرگ دانشگاهين دسته از اندآجزء 

 و تعهد روشنفکرانه انها ياسيان تعهد سيچ کس بتواند ميدادند ه نمي

موضوع  /بر رابطه پژوهشگر ب او،ين ترتيبه ا .ندجاد کي ايسد

ک دانشمند يت يتوان موقع  نميگاه چيد دارد و از نظر او هيتاک پژوهش،

ک فعال ي ي و حتيک کنشگر اجتماعيت او به مثابه يرا از موقع

 ن تعهد در کاريدهد که ا  ميثار او نشانآ به ينگاه . جدا کردياسيس

شناسي  جامعه يعنين اثر او ينخست . داشته استي خاصيبرجستگ او،

 يکردينکه روآعالوه بر  و .ن را به انشار رساندآو ير که بورديالجزا

 يريگ  جهتيايگو گذارد،  ميشيشناسانه را در کار او به نما انسان
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 به شدت حساس و يگر درحوزه اي در کنار روشنفکران ديروشن و

                                                  . )١٥١‐١٥٢:١٣٨٤ ،يفکوه( است ياسيس

 که در ييها و با استفاده از تجربهي بورد: فرهنگ و اموزش‐پ

 د،ي که به انجام رسانييها ز با پژوهشي اندوخت و نيموزشآ يها طيمح

 نهفته يموزشآد کرد که در نظام ي تاکييها ي و نابرابرها يعدالت يبر ب

 ي بااليها  فرزندان ردهيل براينده تحصيآاست و نشان داد که چگونه 

 ورود به دانشگاه دارند و يش از پنجاه درصد براي بي که شانسيشغل

افتن به ي راه ي کمتر از دو درصد برايکه شانس ک کارگر،يفرزند 

گر به طور ي ديطهايا محيدانشگاه دارد و به واسطه اشخاص 

از نظر  لذا، .متفاوت است شود،  ميشناآم با دانش و دانشگاه يمستقريغ

 يها  است و هرچه از طبقهي حذفينظام  موجود،يلي نظام تحصيو

عمل  م،يشو  ميکي محروم نزديها  دور و به طبقهيمرفه اجتماع

از مجموعه  .شود  ميکند و مامل تر  ميداي پيشتريشدت ب حذف،

 ه جوانان،ي اوليط اجتماعيکه مح شود  ميدهين فهمي چنها مطالعه

رسد   مي است و به نظريت ان از نظر نظام اموزشن عامل تفاويمهمتر

 ي اجتماعيها تي در موفقيشتر از وجوه اقتصادي بيکه وجوه فرهنگ

                                                                         . جوانان نقش دارد
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 يها ب طبقهيد ترکي در بازتولينظام اموزش و،ياز نظر بورد قت،يدر حق

 که در انتخاب افراد ينشيچون با انجام گز  دارد،ينقش موثر ،ياجتماع

 ي را از کساني ارثيه فرهنگي سرمايموزان داراآ دانش رد،يگ  ميبه کار

 يها باعث حفظ تفاوت ن،يبنابرا کند؛  ميجدا که فاقد انها هستند،

                        . )٢١٥‐٢١٦:١٣٨٢،يکتب( شود  ميان افراديش موجود مي از پياجتماع

 است که درون يي جاياسيدان سيم و،ياز نظر بورد :ياسي حوزه س‐ج

گر بر سر محصوالت يکدير، دست به رقابت با يآن، کنشگران درگ

 يعيم، وقاي، مفاهها ري، تفسها لي، تحلها ، مسائل، برنامهياسيس

  »کننده مصرف«ک يت ي در آنها به موقعي که شهروندان عاد زنند مي

 هستند که امکان اشتباه در آن به ياند و ناچار به انتخاب افتهيل يتقل

 فاصله) استيس(د ي آنها از مکان تول  ابد کهي  ميشيزان افزايهمان م

 با محدود   در واقعياسيدان سيتوان گفت که م  مينيبنابرا. رنديگ مي

   ق محدودکردن حوزهين طري و از هم ياسيگفتمان سکردن حوزه 

ر سانسور کننده يد، تاثيشي به آن اندياسيتوان از لحاظ س  ميآنچه

         . دارد

کند   مي محدوديي را صرفا به فضاياسيدان سي ميل دهندگين تقليا

ک ي   در چارچوبيعني شود،  ديد و بازتوليد در آن تولي گفتمان با  که

  توانند  ميييها يري که در آن موضع گييبه مثابه فضا ياسيپرسمان س
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ا به عبارت يند، يدان به تحقق درآي در همان ميبه صورت عمل

 که از ي صرفا براساس ضوابطها يريگ  که در آن موضعييفضا  گريد

دان الزم بوده ي ورود کنشگران به مي برايلحاظ جامعه شناخت

، يا ناگفتني ي گفتنياسي سان آنچه از لحاظيمرز م. ردياست،انجام گ

 ه ازق هر طبي برا شود،  ميدن تصوريشير قابل انديا غيدن يشيقابل اند

ان يان منافع به بي که م شود  مينيي تعياستمدارن، بنا بر روابطيسريغ

 که ييها ن منافع بنا بر ضمانتي ا انيت بي و قابل ن طبقهيا  در آمده

 به آن داده  ياسيآن طربق س و از يت آن طبقه در روابط فرهنگيموقع

                                                   . است، وجود دارد

ان کنشگران ي رقابت مي برايداني را مياسيو حوزه سيبورد قت،يدرحق

ه کل يداند که در ان هر کس با سرما  مي)ت مدارانياسيس( يا حرفه

 به ين براينت نمادپردازد و از خشو  ميخود وارد شده و به مبادله

با  کند؛  ميب استفادهيرون راندن رقيت خود و بينشاندن موقع يکرس

 ين را هدف اصليد خود است و ايستم به دنبال بازتولين حال کل سيا

ه قابل ينکه اشکال گوناگون سرمايبا توجه به ا. دهد  ميخود قرار

 ،ي عالبودن مدارکالت و دارايتحص و،ينظر بورد از ،ل به هم استيتبد

دهد و افراد با قرار گرفتن   ميار افراد قراري را در اختيمشاغل پردرامد

دست ز يبلکه به قدرت ن توانند نه تنها به پول، ها مي تين موقعيدر ا
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ت يدن به موقعيت بخشي مشروعي هم برايکنند و از نمادها  ميدايپ

                   . )١٥١:١٣٨٣ ممتاز،( خود استفاده کنند

 را ييبايده زي که پديلسوف آلمانيف ‐برخالف کانت و،يبورد :نر ه‐چ

 دهد و آن را فر آورده ذهن  ميحي توضي متعاتيبه صورت حس

قه خوب و بد ي به سليشناخت ييبايمعتقد است که حس ز ‐داند مي

قه يشود و سل  مي محسوبي شخصي مربوط است و داورها انسان

.  داردي در جامعه بستگگاه اوي و جايت اجتماعيثيشخص هم به ح

 يزيص و وجه تماي را به خاطر تشخيا فالن نقاشي يقيانسان فالن موس

داشتن  ا به دوستيدارد و   ميدوست ،آورد  مي اويص براين تشخيکه ا

ن که برخوردار از ي نمادي به منزله امرياثر هنر .کند  ميآن تظاهر

اشاگران  وجود دارد که توسط تميفقط در صورت ارزش و معناست،

 که يشناخت ييبايا مهارت زي يي که از توانايالبته تماشاگران .درک شود

 است بهرمند ي با آثار هنريي و آشناي همراهيند طوالنيمحصول فرا

ان دو وجه ي ميينوا هم  ويجه همسازينت ،ي تجربه اثر هنريعني باشند؛

 د؛گرنيکديادگذار يدو متقابال بن  واحد است که هريخيک نهاد تاري

                                    . )١٥١‐١٥٢:١٣٧٩، ويبورد( يخته و حوزه هنري منش فرهيعني

: ويشه بورديرگذار بر اندي و مکاتب تأثي فلسفيشناس  انسان‐۷

و مفهوم مقابل  (ييو براساس مفهوم شناساي بوردي فلسفيشناس انسان
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ه مفهوم منافع و يبنا شده است، نه بر پا)  غلطيي شناسايعني آن،

 ي رفتار عطش فرد برايي او معتقد است که خاستگاه غايدلبستگ

تواند آن را   مين تنها جامعه است کهيکسب ارزش و شأن است و ا

ک کارکرد به يک مکان، يک نام، يچرا که با اختصاص . راب کنديس

شامدها، ي از پييتواند به رها  ميد، فردا نهايک گروه يفرد، در درون 

 انسان يدواريام. دوار باشدي امي هستيي نهايها ي و پوچها تيمحدود

ن يا. گران استي دي در گرو تن دادن به قضاوت و داورييبه رها

  .ت بوده استيت و عدم امني عدم قطعيقضاوت اصل اساس

 يست برا اي داشته باشد، قاعده اين همه، بدون آنکه تناقضيبا ا

، به ي اجتماعيرو، هست ني؛ از ايافتگينان خاطر و تقدس يت، اطميقطع

 بر سلسه مراتب داللت دارد، که به ي است و ناهمساني ناهمسانيمعنا

 و يگر هي داعيانتها يک بيالکتي است بر دينوبه خود آغاز

قت يدر حق. يلي دلي غلط، جبر و بيي و شناسايي، شناسايزگذاريتما

شه ير. رفته استير پذي، تأثي و مکتب انتقاديي ساختارگراو، ازيبورد

شه را متأخر از عمل و فرع بر ي او با سخن معروف مارکس که انديفکر

ن تفاوت يالبته با ا. دانست قرابت دارد ها مي رساختيآن و محصول ز

 از قدرت يا دهيد، شبکه درهم تني اقتصاد و روابط توليکه به جا

  .دهد  مين را قراري و قدرت نمادي و قدرت فرهنگياقتصاد
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ست دانست که البته يک نئومارکسيتوان او را   مييبه عبارت

کند و غالبا   ميسم را نقدي شده مارکسيشيگر بازاندي ديها تيروا

از . کند  ميل اجتماع منتسبي در تحليريگ  سهلي را به نوعها آن

مانند : هن معنا کيبه ا. توان او را نوساختارگرا دانست  مييطرف

ا اشتراوس که سوژه را در مقابل ي همچون آلتوسر يانيساختارگرا

 از صالبت يست، بلکه قدريکنند، ن  ميساختار، کامالً خلع سالح

توان او را   مي هميتيبه روا. کاهد  مييساختار به نفع عامل اجتماع

کند و با   ميدا نقدي را شديت روشنگريفرانوگرا دانست، چون عقالن

دن در قالب ساختکار بازار، مخالف است و تنوع فرهنگ را ش يجهان

  .  مخالف استي و فرهنگ عموميکند و با غرب محور  ميبيتصو

گر از متفکران بزرگ، ي ديو همچون بعضيبورد: د بتوان گفتيشا

 شناخته يميک چارچوب پاراداي در يمختصات خود را دارد و به سادگ

و يبوردشناسي  جامعه يها يژگي توان گفت که ويم .رديگ  نميشده جا

 ها  که او به آني موضوعات تجربي با همه گوناگون‐الف :عبارتنند از

 ي، ابزارهاي کوچک و محدود از اصول نظريا پرداخته، مجموعه

 وجود دارد که به ياسيحال س ني و در عي علميکردهاي و رويمفهوم

ن ينوع ترع او در متي وسيکارها. دهد  ميي منطقي او نظميها نوشته
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 و هم نقد يک، هم علم عمل انسانيرقابل تفکي آن به شکل غينمودها

  .  استي و مارکسيسلطه به مفهوم کانت

ده و ياو، نخست منتقد مقوالت به ارث رسشناسي  جامعه ‐ب

 است که يف اصول و قواعديرفته تفکر و اشکال ظري پذيها وهيش

برند و   ميت به کاريروشنفکران و فن ساالران، به نام فرهنگ و عقالن

 يها استيض و سي قدرت و تبعي رسميها در وهله دوم، او منتقد قالب

  .  آن استيحام

، ساختار و شناخت، ضد دوگانه ي برداشت او از کنش اجتماع‐ج

 را که يت و تقابليکند تا ضد  مين برداشت تالشيا.  استيانگار

ه در م شده در مباحث طرح شدي ترسيشگيمشخص کننده خطوط هم

 يها وهين شي که بيخط.  است از سر راه بردارديعلوم اجتماع

 ي و نهادين ابعاد مادي بيپرداز هي نظرييگرا ي و ذهنييگرا ينيع

، يري و تفسيحي و تشريلين سطح تحليز بي و ني اجتماعيزندگ

  .م شده استي، خرد و کالن، ترسي و دو زمانيهمزمان

 است که در آن يبي ترکيا هويو، شي بورديوه عمل و تفکر علمي ش‐د

 در يا  و رشتهشناختي روش، يه اي نظريبه طور همزمان، مرزها

وه ي، شياز لحاظ نظر. شود  مي استفادهيشود و از همگ  ميدهينورد

 يانات فکريجر.  استيانات فکري جريعمل و تفکر او در محل تالق
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و  متفاوت باشالر يها ز فلسفهيم و وبر، و نيمارکس و موس، دورک

 يها هي و شوتز و نظري مرلوپونتيدارشناسين، پديتگنشتايو

، يانات در سنت دانشگاهين جريا. .. وي سوسور، چامسکيشناخت زبان

و يقات بوردي، تحقيبه لحاظ روش شناس. شود  ميينوعا متضاد تلقّ

 ي، گفتمانير تعامليم و تفسي را با مشاهده مستقي آماريها نوعا روش

د وبر يو در جامعه همانند ديد بوردي د‐۵. ندک  ميبي ترکيو اسناد

 يگاه رقابتي، جاياز نگاه او قلمرو اجتماع. است) agonistic( يجدل

 ييها  تفاوتها ن رقابتيان ايان و در جريان است که از مي پايد و بيشد

  را فراهمي اجتماعي هستيکند که ماده و چارچوب الزم برا  ميظهور

ن ي، جدال است نه سکون و همي جمعيگر زندي فراگيژگيو. آورد مي

 در روشن کردن آن ي گوناگون خود، سعيها  در پژوهشياست که و

    . )۳۲۹:۱۳۷۹استونر، ( دارد 

 يري شکل گيمنتقدان با اشاره به چگونگ: وي نقدها به مکتب بورد‐٨

ت يو در نهايه بورديکنند که نظر  مي انتقاديط اجتماعيشرا منش بر اثر

هرچند که دو عنصر  به نظر واکوانت،. انه استياختارگراه سي نظرينوع

 يت معرفت شناختياولو ستند،يکسان نياما  اند، يک اندازه ضروريبه 

انه تمام شده يگرا تيانه از شناخت ذهنيگرا تينيبه سود قطع رابطه ع

                                      . )١٩٨٤:١٧٣ و،يبورد( .است
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و در جان يکند که بورد  مياني مشابه بيدر نظرز يز نيجنگ ن،يهمچن

بند يانه درباره جهان پايگرا تينياش به نظر ع يشناخت کالم جامعه

به  .کند  مي که او کارشان را به شدت رديدرست مانند کسان است،

و ين ضعف کاربورديتر ياتيد حيشا ،ييل نهايدر تحل گر،يعبارت د

 کنز،يجن( ته باشديويکردن مسئله سوبژکت  او در حليناتوان

 و ييکايبرال آمريپرداز نول هينظر الکساندر، يجفر ).١٥٤:١٣٨٥

و نتوانسته است يز معتقد است که بورديو نين منتقد بورديتر يجد

 دي را در آثار خود حل نماييپارادوکس نقد همزمان سوژه و ساختارگرا

                                                                       . )٤٦:١٣٨٢ ،يفاضل(

اما  آورند،  مي فوق را فراهمينه نقدهايو زمي عبارت بوردياگرچه برخ

 را به يخواهد کنشگران زنده واقع  مينکهي بر ايو مبنيد بورديتاک

 ين اتهام را از وي بودن رابطه ايکيالکتين ديصحنه بازگرداند و همچن

در  ،يت اجتماعيواقع :سديون  ميه کنشيو در نظريبورد .کند  ميدور

شدن   به جز برساختهيياند که مبنا ي اجتماعيها هم افسانه حال، نيع

ث که به صورت ين حياز ا و هم واقعا وجود دارند،  ندارند،ياجتماع

ز واکووانت ين. )١٨٣:١٣٧٩ و،يبورد(اند  ت شناخته شدهي به رسميجمع

ر غلط از ين تعابيتر جيرا :داند  ميو را غلطيقرائت ساختارگرا از بورد

ن معامله و ي از دو طرف ايکي هستند که ييها و آنيه عمل بوردينظر
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قرائت  :رنديگ  ميدهين آن دو را نادين روابط گوناگون بيبنابرا

 يکي مکانيتوجه بوده و اخالق و رفتار را به شکل يساختارگرا به منش ب

ده باور يفا که قرائت غلط يکند در حال  مي جداياز ساختار اجتماع

نظر قرار نداده و خود را محکوم ساخته که کنش را به حوزه را مورد

 واکووانت،(   کندي نفع و عالقه فرد کنشگر تلقيريگ يعنوان پ

٤٧٩:١٣٧٩( .                                                   

 افت،ين رهيو اگرچه ايه بورديده باکاک در نظرين، به عقيهمچن

 ،ي طبقاتيهمچون ساختارها(  است که ساختارهايافت قويره

مستقل از ) تيت و جنسي قوميساختارها ،ي گروه منزلتيساختارها

 ،ها کنش ن ساختارها،ياما ا  بر مردم دارد،ير واقعي تاثي ذهنيآگاه

ن يکند و چن  نمينييال کنشگران را تعيا امي ها ارزش اعتقادات،

ه ي در ساختار سرماها  گروهتي نسبت به موقعييا آرزوهايالت يتما

نکه کامال از هم جدا ي را دارند بدون اي از خودمختارييدرجه باال

 يها از خوشان راه ک ساختار،ي درون يها تيدر واقع موقع. باشند

 و يت ساختاريلذا موقع .کنند  نمين خلقي نماديا معناهاي و يزندگ

مستقل  يرهاي متغييگرا  همچون مصرف و مصرفي فرهنگيها هيرو

                                              ).٩٤‐٩٦: ١٣٨١ باکاک،( هستند
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 نقش يعني رابطه يک سويو به يد بتوان گفت که در آثار بورديشا

شتر يدادن به عمل ب  در شکلي اجتماعي مختلف ساختارهايها گاهيجا

ش يها ليو در تحليدات مکرر بوردياما با وجود تاک پرداخته شده است،

 داني بودن روابط منش و ميکيالکتيه بودن و دي بر دو سويمبن

 ي قرار داد که نقش عامل انسانياني را در زمره ساختارگرايتوان و نمي

از يوستارياگر پن سخن مقبول است که يکن ايل .رنديگ  ميدهيرا ناد

اند  ت و ساختار بودهين عامليوند بي که درصدد پيقي تلفپردازان هينظر

رند که يگ  ميوستار قراري از پييو در سويگاه بورديم جايري بگدر نظر

 يو به طور نظري اگر برورديحت.ان داردي با ساختارگرايشتري بيکينزد

ه خود ير را در نظرييت و تغي پرداختن به عاملي الزم برايها هيدستما

 ،نيشيپ ،ييرضا( مواجه است ي عمليگنجانده باشد باز هم با مانع

٢١٢:١٣٨٥.(   

ن يو ايه بوردي در نظرين اشکال اصليتوان گفت مهمتر  ميقتيدر حق

 به يديچ اميه  که،يد است به طوريه بازتولينظر ه،ين نظرياست که ا

 را يطيا بخواهند شراي و طبقات فرودست بتوانند ها ن ندارد که گروهيا

ر داده و از ييآموزند تغ  ميکنند و  ميکار کنند،  مييکه تحت آن زندگ

             . سازندنو ب

  يريجه گينت
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خ ي تار  دانست که کمتر دريه پردازنيو را از جمله نظريتوان بورد مي

استروس  م؛ وبر،ي از نوع دورکياند، کسان افتهي ظهور   ياسيشه سياند

ار يه منسجم و بسيک نظري از يل برخورداري که به دليکسان. ..و

 يريگنه به کارين در زمشايها ل ناتمام ماندن پروژهيده و به دليچيپ

                                       . اورنديتا قرنها ممکن است، دوام ب ،يت اجتماعيآنها در واقع

و ي بازگشت به بورديبرا يديو، نقطه آغاز جديدگاه مرگ بوردين دياز ا

 کتاب و هزران مقاله و رساله  صدها وز تا امر زيل نين دلياست و به هم

ن يف در آمده است و ايجهان درباره او به تال  زبانها  به دهيدانشگاه

ن امر تازه با توجه به آنکه يشه همچنان در حال گسترش است و اياند

 انجام شده  ويه بر چند اثر محدود بوردين توسعه تنها با تکياکثر ا

ن ياز ا. رسد  مي اثريش از سيو به بي که تعداد آثار بوردياست در حال

 ياسيد بتوان گفت که همچون مارکس که با مرگ سيلحاظ شا

، بار ١٩٩٠ در دهه ي ويها شهيرون آمده از اندي بياسي سيها ستميس

 و فلسفه ي علوم اجتماع  خود را در حوزه ت در خوريگر مشروعيد

 يها  رقابتي واقع دانيگر از مين پس که ديازا زيو نيافت،بورديباز

 ين شانس را براي جهان خارج شده است، بشتري و علميدانشگاه

به لحاظ  .نده خواهد داشتي آيها افتن و گسترش در ساليتداوم 

 ر قائل نبوده،يرناپذييک روش ثابت و تغيو به يز بوردي نيروششناس



١٠٣ الملل    ناسي و گفتمان در روابط بينش سه گفتمان زبان

 و يري تفسيها و روش ،ي و کميشيماي پي از روشهايبيبلکه ترک

 ي فرديت و رفتارهاين، منتقدان شخصيدهد همچن  مي را ارائهيفيک

 يها  کتاب ادها رفته بودند امايو از يات بوردي در زمان حيو حتيبورد

 ي که درباره زندگيلم معروفير کارل،کارگردان فيو، به قول پيبورد

ساخته شد، تا »  استيک ورزش رزميشناسي  جامعه«و با عنوان يبورد

     . س شوندي تدرها اهقرنها بعد ممکن است در دانشگ
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  دهيچک

د در مطالعه ي جديکرديشناس اهل ژنو رو نان دوسوسور زبانيفرد

 عرضه کرد که نه ي فرهنگيها دهي پدي  در همهيزبان به طور ضمن

م بر ي عظيريرا دستخوش انقالب کرد، بلکه تاث شناسي زبانفقط 

ر او يتاث . متعاقب آن بر جا گذاشتيي و پساساختارگراييساختارگرا

ست بلکه مربوط است به درس يک اثر چاپ شده ني از يناش

 ي او از رويها يش سخنرانيراي و ويسي که بازنويعموم شناسي زبان

ل ي تحليان کوشش او براين ميدر ا .انش بودي دانشجويها ادداشتي

اش با   که درآن هر عنصر به روابطيوان نظامزبان و نه گفتار به عن

 سوسور يبرا .ژه برخوردار استيت ويگر وابسته است از اهميعناصر د

 ي واژه با شيش قراردادي با پيعي طبي  رابطهي  واژه نه به واسطهيمعنا

معنا  .شود  مينييگر تعي ديها  واژه با واژهي بلکه به واسطه رابطه

ک نظام ي در ها ان واژهيجود م مويها  است بر تفاوتيمبتن

در  : مشهور او خالصه شده است کهي ن مطلب در جملهيا .يزبانشناخت

 ي معرفي است براي حاضر تالشي مقاله . وجود دارندها زبان فقط تفاوت

ل قرار يه و تحلي را مورد تجزي وي آراينين و بازبينو شناسي زبانپدر 

                                                                                                    . دهد
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  :يديواژگان کل

 نشانه گفتار، ،دگريها ،ييساختارگرا ،شناسي زبان سوسور،
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  مقدمه

ف به ين تعريا اما، .است شناسي زبانموضوع علم   زبان،يمطالعه علم

 ها يدگيچيپ  وها ن ابهاميشتريظاهر روشن و بدون ابهام است که ب

 است که بدون يهيبد ست و زبان کدام است؟يعلم چ .نهفته است

نان يفرد .ستي ممکن نشناسي زبانف يتعر ن دو مفهوم،يف ايتعر

ف روند ارائه يخته زمان و با تعري درخشان و فرهيماين سيدوسوسور ا

ا مطالعه ي يبررس ا کشف مسئله،ي يابي  بصورت مسئلهيه علمينظر

 ،يا مطالعه انتقادي يوارس ه،يا فرضيا وضع گانه ي ينيآفر گمانه ،ياجمال

ا يا وضع نگرش ي ينيا کشف قانون و سرانجام نگرش آفري يابيقانون 

د و با يازي دست ها  نظام نشانهي به بررسيابتدا با هوشمند ،هينظر

اوال زبان  ،اما ست،ها  از نشانهيز نظاميافت که زبان نيکشف آنها در

ر تکامل يجه سيهمچنان که نشانه نت انه است،ر تکامل نشيجه سينت

چ و يتر و پرپ از نظام بغرنج مندبودن، واسطه تکامله ا بيثان. عالمت است

 يسوسور که دانش و فلسفه زمانه خود را بدرست .تاب برخوردار است

ک يالکتيه بر ديبا تک  انسانه زمانه خود بود،يدرک کرده بود و براست

  . نظام زبان را بشناسديوابط و چگونگر هگل تالش کرد تا اجزاء

 ها را همکاران او در دانشگاه در ي و هوشمندها ن تالشيجه همه اينت

 را شناسي زبانخ تفکر ي تاريوقت . کردندي گردآوريژنو پس از مرگ و



١٠٩ الملل    ناسي و گفتمان در روابط بينش سه گفتمان زبان

 چون قرارداد و يها  و عبارتها هرکجا به اصطالح م،يکاو مي

تجربه  ،ييسامانگرا  بودن زبان،ياريمعتقدان به اخت ون،يقرارداد

 يگر فيتوص ،يجتماعا يا دهيزبان همچون پد ،ينگر ينيع ،يبادر

 ،ي زبانيها داده ،يشناس رده ،يطبقات دستور ،يمند نظام و نظام زبان،

  .ميخور  مي بريل زباني و تحلي زبانيها کرهيپ

ر ين سيدر ا .ميابيساختارگرا را باز شناسي زبان از از ييها م رگهيتوان يم

توان   ميژهيبه و ،شناسي زبانخ يچ و تاب در تاريفت و پرو پشگ

  چون ارسطو،يان آراء متفکراني را در ميي ساختارگرايها رگه

 تس،يبنيال جر،ياسکال جونز، ورنر، م،يگر ،ينيپان وارون، ان،ياسکند

بروگمان و ماركس و دوركيم و زيمل،  رستهوف، خر،يشال هومبولت،

سوسور اولين متفكري  در واقع، .ديگران دي از دشيب ...تو و ديلتاي پاره

هاي او ديده شد؛ لذا  نيست كه تمايل ساختارگرايانه در افكار و انديشه

توان نخستين كسي دانست كه اصول ساختارگرايي را مدون    را مييو

به همين . شده ارائه داد بندي مند و صورت و قواعد آن را به صورت نظام

ها و مطالعات متفكران  توان در تحليل رايانه را ميدليل، تمايل ساختارگ

توان  هاي تحليل ساختاري را نمي قبل از او ديد، اما اصول و چارچوب

  . به خوبي و صراحت از كارها و آثار آنها استخراج نمود
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جايگاه سوسور در ساختارگرايي، جايگاه و موقعيت يك مبدع فكري و 

ايگاه مؤلف و مدرسي است يا مؤسس يك نحله نظري نيست، بلكه ج

كه اصول پراكنده نظري در درون يك سنت فكري را تدوين و انسجام 

 درگذشت، ،۱۹۱۳در سال  نان دوسوسوريکه فرد يهنگام .بخشد مي

 سده يهمزمان شناسي زبان يگشا کرد که او راه يم  تصوريکمتر کس

طور که گفته شد پس از درگذشت  لذا همان .ستم خواهد بوديب

ه و شارل يآلبرسه شه  دو تن از همکاران او در دانشگاه ژنو، ،سوسور

ه يش تهيها ي ضمن سخنرانيان وي را که دانشجوييها ادداشتهي ،يبال

 يعني ن کتاب،يگرچه ا .ش کردنديرايو  انتشار،يبرا .نموده بودند

 اول پس از انتشار چندان يها در سال ،يهمگان شناسي زباندروس 

شناسان   از زبانياريبس  پس از ربع سده،يول مورد توجه واقع نشد،

 الهام ين کتاب منبع اصليدند که ايجه رسين نتيبه ا برجسته جهان،

 محدود زبان ي خود تنها از شماريها در پژوهش دوسوسور .آنهاست

اما   بودند،يي اروپايها ز از زمره زبانيشتر آنها نيبهره جست که ب

شتر از يستم بمتراتب بيقرن ب اسيشن زبانر و نفوذ او در يدامنه تاث

توان گفت   مي که به جراتيگر است،تا جائير هرکس دينفوذ و تاث

  .ستم را خود او آغاز کرده استي قرن بيشناش زبان
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 به ي او را کسانيهمگان شناسي زبانکه انتشار دروس  ن روستياز هم

هرچند که  .اند ن موضوع خاص مانند کردهي در ايکيک انقالب کپرني

 يسوسور آرائ ش ازيک سده پيک به ينزد ز در واقع،يفون هومبولت ن

 با آرا يکه همگ. مطلعه زبان مطرح ساخته بود چند در باب زبان و

ست يج معلوم نيراستا است اما ه هم ن باره هم سنخ ويا در دوسوسور

 .رفته استيپذ ريهومبولت تاث ما ازيتا چه اندازه مستق که دوسوسور

 وجود ييوندهايان افکار ان دو پياند که م  زدهيهائ هرچند حدس

به گوش افراد  نان دوسوسورينام فرد ۱۹۶۰ ش ازيتا پ .داشته است

  .نها خورده بودآا خارج از ي ي از محافل علمياندک

ن يتکرار نام ا  ازيا  اروپا به همهمهي فکريزندگ۱۹۶۸اما پس از 

را سوسور يز. دل شي تبدييساختگرا  ويعلم شناسي زبان انگذاريبن

 يعنين که چرا سوسور يا قدر واسطه انتقال فکر بود که نو اور، همان

ک يع تروعامه مردم ي وسي علمي دگاه جامعهيد از ک زبانشناس وي

د به ي بايياروپا هند و ت وي سانسکريش زبانهايمتخصص غامض اند

 يخود جا ل شود،ي تبديانسان  وي در علوم اجتماعي فکريورآمنشا نو

ستم ي قرن بيخيدهد که در آغاز دوران تار  مين نشانيا. ر داردفک

 از زبان يني نوي که الگوي داده بود بطوري کامال منحصر بفرد رويزيچ

نه ي در زميپرداز هي نظري سوسور به الگويکرد ساختاريبراساس رو
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خ يه سوسور در تارينظر .ل شدي تبديفرهنگ  وي اجتماعيزندگ

  رادر بري آن کل علوم اجتماعيها اما استلزامشه دارد ير شناسي زبان

  .مين هر دو جنبه نظر کنيد در اين بايبنابرا .رديگ مي

    شناسي زباننه يشيپ

  :ر اشاره نموديتوان به موارد زي صورت گرفته، ميها ن پژوهشيمهمتر

 ،)۱۳۷۸ (رمقدميدب ،)۱۳۸۳ (يصفو ،)۱۳۷۸ (يباقر ،)۱۳۸۸ (يشمها

 زاده بيط ،)۱۳۴۴( يريدهش ،)۱۳۷۴( اسحقشن ،)۱۳۸۱( ياحمدخان

گرفته   که در پژوهش در نظرير و جهتيچ کدام در مسي هکه ،)۱۳۸۱(

 ‐ يفين پژوهش با روش توصيدر ا. اند حرکت نکرده شده است،

 ينين و بازبينو شناسي زبان پدر يد بر معرفيبا تاک ،نگارنده ،يليتحل

در  سوسور شناسي زبانت يکه اهم ن پرسش پاسخ دهديبه ا ،ي ويآرا

نان دوسوسور ي فرديها شهيت انديرسد اهم يم نظره ست؟ بيچ

 عالقمندان به ي او را نه فقط براياد است که مطالعه آرايان زنچ آن

 وابسته به يها ژه رشتهي و بوها ان تمام دانشيپو  رهيزبان بلکه برا

                                                           . کند  ميالزام ،يعلوم انسان

                                                                                                          ييساختارگرا

توان آن   مياگرچه  است درباره زبان،يا  در اساس آموزهييساختارگرا

ن آنها را با  انسان تا آنجا که بتوايگر زندگي ديها را در مورد جنبه
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 ،ييگرا کرد ساختيوجه مشخصه رو .د بکار برديل زبان فهميتمث

 و نه ي مشترک زبان بطور کلييربناي زي بر مطالعه ساختارهايپافشار

                                                       .  خاص استيها ر در زبانيي تغيخي تاريندهايفرا

ن گزاره خالصه يتوان در ا  مي رايي ساختارگرايان نظريبن در واقع،

 برحسب يتوان به لحاظ نظر  مي راي انسانيهمه کردارها:کرد

ت داشته و يخ و جامعه موجوديش از آن در تاري که پيي غايساختارها

 از يکي .ل کرديتحل شه دارد،ي ري ذهن آدميست شناسيتا در زينها

 ،يو انسانشناس شناسي زبانکرد در عرصه ين روي اي فلسفيها استلزام

ت ي شفاف واقعيي است که زبان را بازنمايدگاهيه ديکردن پا سست

م ما را يسرشت جهان مفاه ،يياز منظر ساختارگرا .داند  ميينيع

م هستند که سرشت يکند بلکه برعکس مفاه  نمينييدرباره جهان تع

                                                       . کنند  مينييجهان را تع

 م،يشو  مي قائلها ن انواع ابژهي را که بييزهاي زبان تمايساختارها لذا،

ن استلزام يدوم .کنند  مينييتع شه ما،يزها در اندي چيبند  دستهيعني

 است که يير سوال بردن مفهوم سوژه استعاليز ،يي ساختارگرايفلسف

 . از دکارت به بعد قرار داشته استيي اروپايها فهشتر فلسيدر مرکز ب

:                          ر خالصه کرديتوان در موارد ز  مي راييکرد ساختارگرايرو ،يبطور کل
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ر است که ما ي درک پذيينه ساختارهايشه آگاهانه ما فقط بر زمي اند‐١

                        . مياز آنها ناآگاه

افت يتوان   ميياجتماع ‐ي را در پس هر فراورده فرهنگيعناصر ‐٢

 را ين رابطه ساختاريگر دارند و ايکدي شبکه گوناگون با يا که رابطه

 ياجتماع ‐يده فرهنگيتا در کانون پديدهد که نها  ميليتشک

                                                                                                  . موردنظر نهفته است

 است که در يزيش داده شده و شفاف بلکه چي از پيزي سوژه نه چ‐٣

               . شود  ميزبان ساخته

 که خداوند مقرر يا  است و نه واقعهي خصوصينه تجربه ا  معنا،‐۴

 ،يمنوچهر( ت مشترک اسي داللتيها  نظاميبلکه حاصل برخ کرده،

٨١‐٨٦:١٣٨٧( .                                                                

 گسترش درک ي را برايه ساختارگرا نقطه شروع مهمينظر ،در واقع

ه ين نظريرا ايکند؛ ز  مي فراهميح از گفتمان در علوم اجتماعيصح

 يبرا. دارد  مي مفروضين زبان و روابط اجتماعي را بيشباهت آشکار

کند که ناخودآگاه انسان مثل زبان ساخت   ميالکان ادعا مثال ژاک

شناس ساختارگرا، معتقد است  انسان ، اشتراوسيکلود لو افته است وي

 يتوان مانند ساختارها  ميرا» ييابتدا« در جوامع يکه روابط اجتماع
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ل ي و جوامع به دلها ن برداشت، زبانيدر ا.  در نظر گرفتيزبان

                              . شوند  مييکسان تلقي مشترک، يها يژگي و وي منطقيختارهاسا

 يها يبند  مانند، صورتي گوناگونيها دهي آن است که پدين به معنايا

، متون و ي، روابط خانوادگها ، اسطورهياسي سيها يدئولوژي، اياجتماع

 عناصر مرتبط يها توانند همچون نظام  ميي، همگي کشتمسابقات

 سوسور يه زبانيانه جامعه با نظريظهور درک ساختارگرا. درک شوند

 از گفتمان ارائه نکرده است، يزي که او برداشت متمايآغاز شد، در حال

 ي است که او به علوم اجتماعي اشناختي روشن تناقض، کمک يل ايدل

                                                                         . کرده است

 يها لي را در مورد تحليکرد گفتماني رويرين امکان به کارگياو همچن

 چون مارکس، يسندگانيدر کنار نو. سازد  مياي مهي و اجتماعياسيس

 در فهم جوامع ي اجتماعيها ستميد، سوسور به نقش سيم و فرويدورک

دادها، ي افراد، رويداً با تمرکز رويد، شدين تأکيا. داردد ي تأکيانسان

 يکردهاي و رويستيويتي پوزييگرا  با تجربهيند تکامليا فرايق يحقا

ستم يدر مقابل، سوسور به س  تناقض داردي در علوم اجتماعينظر

                                   . د دارديدهد، تأک  مي ما را شکليعي که زبان طبها مشترک دال

ک مجموعه هنجارها ياز به يگر اشکال ارتباطات، نيکلمات، نمادها و د

. سازند  مييآموزند و درون  مين مشترک دارند که انسان آنها رايو قوان
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 انسان يها تيگر اعمال و فعالين امر، در مورد دياو معتقد است که ا

ز ي، ني مدنيها ي دادن در انتخابات و شرکت در نافرماني، رأيمانند باز

کنند و   مي خود را کسبي معناها تين فعاليتمام ا. صادق است

ن يکنندگان در ا  اگر هم شرکتيشوند، حت  مين ممکنيبنابرا

نه شده به ين نهادي از قواني مجموعه ايبر رو  و هم ناظران،ها تيفعال

 يها دهينکه پدي ايلذا، سوسور به جا. ا عدم توافق برسنديتوافق و 

رد، بر ي مجزا و پراکنده در نظر بگيها ي را به عنوان هستياعاجتم

افتند و   مي در آن اتفاقها تين فعالي که ايري فراگي اجتماعيها بافت

                                                                                  . د دارديشوند، تأک  ميقابل درک

                         ي معرفت شناسي شناسيهست ،يوگرافيب

 يها ن خانوادهيتر  از سرشناسيکيدر ١٨٥٧ر سال بنوام ١٧ سوسور،

 بودند که در ياز پناهندگان فرانسو خانواده او .ا آمديشهر ژنو به دن

 ي علميو شهرتشان به خاطر انجام کارها کردند  مييس زندگيسوئ

 د بود،يگموندفرويم و زيم دورکهايعصر مستق او هم ن سان،يبه ا .بود

ل ي تحصي ناموفق در دانشگاه ژنو براي پس از گذاراندن ساليو

 .ک رفت تا زبان بخوانديپزيبه دانشگاه ال١٨٧٥ در ،يميک و شييزيف

 يسالگ ٢١در  ن،يت در برليجده ماه مطالعه سانسکريدنبال هه سپس ب

 و مصوتها ي نام گزارش درباره نظام ابتدائرساله بس مقبول خود را به
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ل يام پس از مرگ سوسور، لذا،.  منتشر کردي هند و اروپائيها در زبان

نده ين اثر کل پژوهش آيا : گفتيزبانشناس نامدار فرانسو ست،يبنون

 نشانه يه سرشت قرارداديکه از نظر ت زبان،يسوسور را درباره ماه

 ،١٨٨٠در سال  ،(dinneen,1978:195) .بشارت دادگرفت   ميالهام

بهره حالت اضافه منطق در  سوسور پس از دفاع رساله خود در

 ي ادبيک و آلماني مدرس گوت١٨٨١س رفت و در يت به پاريسانسکر

تا  س کرد،يتدرس يک دهه در پاريش از يب .ک شديکهن در اکول پرات

گاه ژنو  در دانشييت و هند اروپاي سانکريها  زبانيآنکه به مقام استاد

  ).٢١٤:١٩٤٦ لچت،( ديرس

 از يکيعنوان ه ن است که زبان بي سوسور ايها شهين انديتر از مهم

 يدانش نشانه شناس  ازي جز بخشيزي چي زبانيها  نشانهيها نظام

  محسوبيشناخت  نشانهي در درجه نخست مسائليمسائل زبان .ستين

 را يبان شناختتوان مسائل ز  مي نه تنهاين علميق چنياز طر .شوند مي

                                 . حل کرد

 است که يا ساختاريرد که زبان نظام يگ  ميجهين سوسور نتيبنابرا

ن ساختار ي ايها رون از محدودهيدهنده آن در ب ليتک عناصر تشک تک

 يتا زمان کند،  مي وضعي زبان ساختگي که نوعيکس . هستنديمعن يب

ان يار خود داشته باشد که بر جري در اختتواند آن را منحصرا مي
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 ي وارد زندگين زبانيچن  کوتاه،يپس از گذشت زمان .فتاده باشدين

چگونه وجه ي که هينيق قواني خود خواهد شد و از طريا نشانه

انتقال  ه اش ندارند،ينش اولين حساب شده آفري با قوانياشتراک

قت يدر حق. ازگرددتواند به گذشته آن ب  نمييگر کسيافت و ديخواهد 

 رييز تغيزبان را ن سازد،  ميز را دگرگونياز نظر سوسور زمان که هر چ

:                                              اما. زدي بگرين قانون جهانيتواند از ا  نميدهد و زبان مي

ن ي همبه کند،  ميک مهره را جابجايهر حرکت در شطرنج تنها  ‐الف

                                       . گذارد  ميريرات بر عناصر منفرد تاثييز تغيب در زبان نيترت

ز يکن ني بازيبرا .گذارد  ميري دستگاه تاثيهر حرکت بر نما ‐ب

 ها  در ارزشراتييتغ .ر ممکن استير غين تاثيق حدود ايدقبيني  پيش

ار ي بسيتيا از اهمي نداشته باشد يتيچ اهميتوان ه  ميحسب موردبر

 را منقلب ينواند کل باز  ميک حرکتي.ا متوسط برخوردار باشدياد يز

 يجينتا  بر عهده ندارند،ي که موقتا نقشييها  مهرهي برايسازد و حت

 ن شکل استيم که مسئله در مورد زبان به هميديداشته باشد و د

                                                                                     ).١٢٧، ١١١، ١١٠ همان،(

ن زبان ي انتخاب بيکه ابتدا در برابر دوراه شناسي زبان به نظر سوسور،

 ي تالقيعني يگري ديست به تالقيبا  ميحال و گفتار قرار گرفته بود،

به نظر سوسور زبان  . بپردازديهمزمان و يدر زمان شناسي زبان



١١٩ الملل    ناسي و گفتمان در روابط بينش سه گفتمان زبان

 يد در همبستگيتواند و با  ميشيها  است که تمام بخشيدستگاه

 به روابط يهمزمان شناسي زبانرد و ي قرار گيهمزمان مورد بررس

 ونديگر پيکدي خواهد پرداخت که عناصر متقارن را به ي و ذهنيمنطق

 يدستگاه يک جامعه زبانيان يدهد و در ذهن مشترک سخنگو مي

                    . آورد  ميواحد را بوجود

تواند   نميي به طور کليچ نظامياز آنجا که ه جه از نظر سوسور،يدر نت

 يخي به نام دستور تاريزيچ  چند دوره معتبر باشد،يدر آن واحد برا

 جزء يزيقت چيدرحق م،يشناس  مين ناميآنچه را به ا .وجود ندارد

 يژگينان دوسوسور ويبه اعتقاد فرد .ستين يدر زمان شناسي زبان

 مثل آب در نظر ي خاصيائيميب شيتوان در ترک  ميدوگانه زبان را

ن دو يک از ايژن است و اگر هر يدروژن و اکسي از هيبيآب ترک .گرفت

 آب يژگيچکدام ويگر هيم دي قرار دهي نفسه مورد بررسيعنصر را ف

  ). ١٩٢، ١٤٩، ١٤٢، ١٢٩ همان،( را نخواهند داشت

  يشناس موضوع و روش زبان

ات ارتباط ي تمام تجليبررس شناسي زبانبه نظر سوسور موضوع علم 

. ي متمدن و خواه قوم وحشيست خواه قومها ان انساني در ميزبان

          : باشديطي شرايد داراي بايد وياز د شناسي زبانموضوع علم 

 آن؛                                          يخيان تحول تاري و بها ف کننده تمام زباني توص‐الف
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ن يح قوانيح و تشريروها و عوامل موثر در زبان و توضي کشف ن‐ب

  ؛                                 يکل

خواست   ميسوسور رامون خود؛ي پيفي مشخص کردن حدود و تعر‐ج

                                          .  باشددين که زبان؛ چگونه بايد زبان چگونه است نه ايبگو

گاه به تبيين ماهيت موضوع بررسي  هيچ« شناسي زباناز نظر سوسور، 

خود نپرداخت، و بدون اين عمل بنيادين هيچ دانشي قادر به اتخاذ 

 شناسي زبان و روش  كار اساسيياز نظر و. نيست  خوديروشي برا

پيش از هرچيز، بررسي و شناخت ماهيت خود زبان به عنوان سوژه 

 به غايت پيچيده و يا  پديده زبان انسان مورد مطالعه است؛ زيرا،

 از يتواند دنياي ي ساده مينامتجانس است كه حتي يك عمل گفتار

ه  بيتوجه و لذا،.  سر به مهر را با خود حمل نمايديها و رمزها راز

 سوسور نگرش :توان گفت يم لذا،. بود ها  زباني خچهيسرچشمه و تار

اساس آن عوامل تکرار شونده ک که بريروش کالس کرد وي و رويعلم

 که يخيتار شناسي زبانشوند را به   مييدر موضوع مورد مطالعه بررس

                                             . وند زديپ  دهد،ي رامورد مطالعه قرارمها  زباني خچهيتار

 مخالف دو يکرد سوسورامده است بطور کليرو شناسي زبانخ يدر تار

دگاه نخست همان است که در يدگاه نافذ در باره زبان دانسته اند ديد

ال النسلو وارنو مطرح شد که ي در کتاب دستور زبان پورت رو١٦٦٠



١٢١ الملل    ناسي و گفتمان در روابط بينش سه گفتمان زبان

 به نظر .داند  مي جهانشمولي بر منطقينمبت  وها شهينه انديزبان را آ

دگاه دوم يد.  استيال زبان اساسا عقالنيمان پورت رو سيدستورنو

ک ي يت فعليدگاه زبانشناسان قرن نوزدهم است که در آن وضعيد

                                                       . شود  ميح دادهيخ آن زبان توضيزبان خاص با تار

ت زبان مقدس هند باستان که آن را يدگاه سانسکرين ديدر ا

حال حلقه واسط تمام زبانها بود  نيدانستند در ع  مين زبانيتر يميقد

‐ ٢١٥:١٩٤٦ لچت،( شدند  مييکيت يخ ان در نهايکه زبان وتار يبطور

 ني به زبان چنيکرد عقالني رويا تا اندازه  ويخيکرد تاريرو ،)٢١٤

زها ي به چها  اطالق واژهيگذار ند نامي که زبان در اساس فراانگارد مي

 يوند وذاتي پيده نوعين نام ونامين که بيا ر آن ويا غي ياليخواه خ

 ده خاص برخوردار است راين که چرا ايکرد اين رويبه باور ا .وجود دارد

هرچه  .ن کرديي تعيخيش تاري پيا حتي  ويخي تارييتوان بر مبنا مي

به  .ميشو  ميتر کيده آن نزديا م به انطباق نام ويعقب بروخ يدر تار

 يکند که زبان اساسا به معن  مي فرضيانداز ن چشميچن گفته سوسور

                                 . ستها دهيا  وها  موضوعي از نامها برايا  است مجموعهينامگذار
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   يآواشناس :ي زبان شناسيها هشاخ

د صدا با ي توليپردازد و چگونگ ي زبان ميبه مطالعه صورت ماد

  . انسان را مطالعه کندي صوتيها اندام

 ي در پيشناس نحو زبان. پردازد يبه دستور زبان م :يشناسنحو

ک نظام است و ين آن به صورت ياستخراج قواعد دستور زبان و تدو

دانش . ن قواعد داردي ايريادگي روش يساز  آسانيوسته برايتالش پ

ر ييوسته در حال تغي دارد و پيکامالً جنبه تجرب شناسي زباننحو در 

                                         . است

 يبه کاربرد زبان و ارتباط آن با ابعاد مختلف زندگ :يکاربردشناس

                           . پردازد يم بشر

ر گسترش آن را يش زبان و سيداي پيخير تاريس :يخيتار اسيشن زبان

 گوناگون آن ممکن است ين ساختارهايبنابرا. ستا استينه ا  ميمطالعه

. نديگر بنشي ساختار دي به جايخ دگرگون شود و ساختاريدر طول تار

                        .  دارديت فراوانين تحوالت در فهم متون کهن نقش و اهمي اييشناسا

پردازد و معادل آن در  ي کلمات ميها شهيبه شناخت ر :يشناس شهير

 يشناس شهير. است» علم االشتقاق«ات عرب ي ادبي سنتيها دانش

شه ي است و ري کامال تجربي، دانششناسي زبان يها گر شاخهيمانند د

ش يداير پيکند و س ي استخراج ميخي مستندات تاريواژگان را بر مبنا



١٢٣ الملل    ناسي و گفتمان در روابط بينش سه گفتمان زبان

ر ي تنها به سيشناس شهيدر ر. شود يل ميشرفت آنها تحليپو 

نه آن در يشيشود و پ يک زبان بسنده نميشه درون ي ريها يدگرگون

                                                                                . شود يز دنبال ميگر ني ديها زبان

 آن يها يشرفت و دگرگونير پيش معنا و سيدايپبه  :يمعناشناس

 يا  و شبکهييم مختلف را شناساين مفاهي بييپردازد و روابط معنا يم

  )                  تايب ،يمعمور( کند ي مرتبط به هم را استخراج مياز معان

  ه سوسور درباره زبانينظر

او . کند ي ارائه ميشناخت ه زباني را درباره نظريزيموضوع متما سوسور

» يدر زمان«و » يهم زمان« شناسي زبانن يگذاشتن بزيکار خود را با تما

دگاه اول، زبان به مثابه يطور که گفته شد، در د همان .کند يشروع م

شود،  ي مرتبط، بدون ارجاع به زمان در نظر گرفته ميها  از واژهينظام

ن اشاره  زبان در طول زمايدگاه دوم به توسعه تکاملي که ديدر حال

ن دو بعد را از هم جدا کرده و به بعد يسوسور ا ،(saussure:81) دارد

ست که سوسور ي نين معنين بدياما، ا. دهد ي مياز خاصي امتيزمان هم

ن يز تنها به اين تمايرا او معتقد است ايتوجه است، ز ي بير زبانييبه تغ

منجمد در «ستم کامِل يک سيتوان به عنوان  يل است که زبان را ميدل

 ه شوديبا استناد به آن توج شناسي زبانر ييدر نظر گرفت که تغ» زمان
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(culler,1976:34-45). يا لهيچ وسي، هيزمان دگاه همي ديريکارگ بدون به 

                                                                . م انحرافات از هنجار وجود نداردي ترسيبرا

شنهاِد به ظاهر ساده و در يتوان در پ ين کار مهم سوسور را ميدوم

ها است که   از نشانهيزبان نظام«د که معتقد بود، ي او ديحال انقالب نيع

اصطالِح ا به ي(ها   از نشانهيزبان به عنوان نظام» .کند يان ميها را ب دهيا

 شناسي زبان از قواعد ي ضروريا  و حامل مجموعه)»Langue« سوسور

طور معنادار ارتباط برقرار  ان زبان، اگر بخواهند بهيگو است که سخن

 يها رـ واژهيمجموعه از تصاو«ن يا. ت کننديد آنها را رعايکنند، با

گفتن  ا گفتار که به عمل سخنيبا کالم » شده در ذهن تمام افراد رهيذخ

   .ور استفرد اشاره دارد، به شدت در تقابل  سوس

(sausssure:5-13) است را از ي کردن زبان آنچه که اجتماعزي متمايبرا 

ا ي است و ي است را از آنچه فرعي است و آنچه اصليآنچه فرد

                                 ).١٣‐١٤: ١٩٧٤همان، ( کند ي است، از هم جدا ميش اتفاقيوب کم

 ممکن است که ي از زبان هنگاميگر، هراستفاده فردي به عبارت د

اد گرفته و در ي زبان را يسندگان، نظام اصول اساسيان و نويسخنگو

 کند و يباز خواهد شطرنج  ي که ميدرست مانند کس. ک باشنديآن شر

 هم که به ين آن است، شخصي قوانيريادگيح او مستلزم ي صحيباز



١٢٥ الملل    ناسي و گفتمان در روابط بينش سه گفتمان زبان

دهنده   شکلين زبانيد نظام قوانياب سد،ينو يا ميد يگو ي سخن ميزبان

                                                                 . رديآن زبان را بپذ

ک يها  نشانه. ها هستند ک زبان از نظر سوسور، نشانهين ياديعناصر بن

. دهند يوند ميرا به هم پ) مدلول(ک مفهوم يو ) دال(ر يا تصويصدا 

و ) گربه( مانند ييک دال که صدايشامل » گربه«ن نشانه يبنابرا

ن شامل مفهوم گربه است که دال يو همچن) گربه( به شکل يا نوشته

 بودن ياريبه اخت ه سوسور،ي نظريدياصل کل .کند ين مييآن را تع

ن دال و مدلول ي بيعيچ رابطه طبي هيعنيت نشانه اشاره دارد؛ يماه

 وجود ندارد که چرا يل خاصيچ دليگر، هيبه عبارت د. وجود ندارد

ک ي ين امر به سادگيا. شود ي ميبه به مفهوم گربه تداع گر نشانه

 سوسوراما  .ميکن ي است که ما از آن استفاده ميکارکرد و قرارداد زبان

 ي زبان فقط براکند که کارکرد ي، ادعا نم)٦٥‐٦٨: ١٩٧٤همان، (

                                                             . اء در جهان استيکردن به اش ا اشارهيدن ينام

ن فرض را در برداشته يانگارانه از زبان ممکن است ا ن برداشت ناميا

 موجود در جهان ياي است که به اشيباشد که زبان فقط شامل کلمات

 ثابت، يوندي بر پيطور ضمن   ممکن است بهين نگرشياشاره دارد چن

 که آنها را يمي و مفاهين کلمات به عنوان اسامي، بيارياگرچه اخت

. کنند، داللت کند ي مي که در جهان معرفييايکنند و اش ي مييبازنما
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ستم زبان ي در داخل سيطور کل اما طبق نظر سوسور، معنا و داللت به

 يد، بلکه براستني از قبل موجود نيمياء مفاهي، اشيحت. افتد ياتفاق م

 ,Wittgenstein)  هستنديمتکستم زبان ي خود، به سيمعنا

harris,1988,1972) کند کلمه  ياشاره م که جاناتان کولر، يهمان طور

در .  شده استيعي وسير مفهومييدچار تغ» گله گاو cattle« يسيانگل

 عام بود، سپس به طور  به» ييدارا «يبه معنن کلمه ي، ايک دوره زماني

 شده ي اهلي گاوهايت معنيان محدود شد و در نهاي چهارپايها ييادار

 بر ي مختلف به سادگيها ب، زبانين ترتيبه هم. را به خود گرفت

 يا  مختلف اشاره ندارند، اما اصطالحات کامالً قابل ترجمهياياش

 ي کلمات فرانسو، اشتراوسيلوبه عنوان مثال . (culler:22) .هستند

»bricoleur«  و»bricolage« ها در آن   که اسطورهي گزارش روشيرا برا

چ ي هيسيرد، اما از آنجا که در زبان انگليگ يکار م ابند، بهي يمشکل 

م آنها مشکل است ين کلمات وجود ندارد، ترجمه مستقي اي برايمعادل

                         . مانند ي مي خود باقيو آنها به همان صورت فرانسو

نکه به ي ايها به جا توان ادعا کرد که کلمات در زبان يمن حالت، يدر ا

شده عمل کنند،  ش مشخصي از پياي اشي براييها عنوان برچسب

 کنند يان ميخود را ب مخصوص يايم و اشيمجموعه مفاه

(holdcroft,1991:2-50).  
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 يامدهاي، پ نشانهياريعت اختين شکل خود، طبيتر ين در افراطيبنابرا

ن دال و يوند بي است که پيسوسور نه تنها مدع. ردارد را در بيانقالب

 يتيچ خصوصي است، بلکه معتقد است که واقعاً هياريمدلول اخت

 و مدلول، تنها دال. (culler:23) داردوجود ندارد که مدلول را ثابت نگه 

ک زبان خاص معنا يگر در ي ديها ها و مدلول شان با دال له روابطيوس به

                                                                                                  . ابندي يم

انه، منجر به درک يگرا ا ذاتيانه يگرا  واقعيدگاهي دين ادعا به جايا

 از اشکال يزبان شامل نظام. گردد ي از زبان مي و تعامليا رابطه

اء و يله ارجاع آنها به اشيوس  آنها بهيها تي و زبان است که هويمفهوم

شان  ي داخليها ن امر توسط تفاوتيشود، بلکه ا يت نميجهان تثب

  (sturroch,1979:10) رديگ يصورت م

 يل ارجاع به موجودي خود را نه به دليمعنا» مادر«به عنوان مثال 

و » دختر«، »مادربزرگ«، »پدر«ل متفاوت بودنش از يخاص، بلکه به دل

ه يگِر نظرين بحث با دو اصل ديا .کند يط، کسب م مرتبيها گر واژهيد

طبق اصل اول، زبان شکل است نه جوهر . ب شده استيسوسور ترک

ها بدون  تفاوت«و طبق اصل دوم، زبان شامل ) عرض است نه جوهر(

ن ين اصل که زبان شکل است نه جوهر، با ايا. است»  مثبتيها واژه

ن دال و مدلول است؛ در ي بياريک رابطه اختيده که نشانه فقط يا
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ها فقط دال و  د که نشانهيگو ين نکته را مين موضوع، ايا. تقابل است

 مستقل و مجزا يتيحال ماه  نيدهند و در ع يوند ميها را به هم پ مدلول

                                                                                        . دارند

آنچه که سوسور آن را  خواهد بود بر  ين امر تنها تمرکزيهرحال ا به

ک ي ي ادبيها معنا  است که در آن داليداللت راه. نامد يم» داللت«

ن اصل سوسور ي ا  بهيکردين رويچن. کنند يان ميمفهوم خاص را ب

 از اصطالحات متقابِل وابسته ين نظامي ندارد که زبان همچنيياعتنا

ها  گر واژهيزمان د واژه تنها از حضور هماست که در آن ارزش هر 

ده يک اي ين تناقض که کلمات به جايح اي توضيبرا. شود يحاصل م

ت و معنا مجبورند با ي کسب هويحال برا نينند، اما درعينش يم

               . گر ارتباط داشته باشنديکدي

ن مفهوم را از ياو ا. کند ي ميرا معرف» يارزش زبان«سوسور مفهوم 

به عنوان مثال، سوسور زبان را به . کند ي ميسه معرفيق چند مقايطر

چ يک مهره خاص، مثالً شاه، هيکند که  يه مي شطرنج تشبيک بازي

ک ي است که به ي ندارد و فقط درون بازي خارج از بازييت و معناياهم

 گردد يل مي، تبد ارزش استي که داراي و واقعيعامل ماد

(saussure,1974:110-133) نکه ين مهره؛ اي اي ماديها يژگي عالوه، وبه

ا ي سوار بر اسب است يه مرديا شبي ،ا چوبيک باشد يجنس آن پالست
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ن شطرنج و يله قوانيوس ارزش و کارکرد آن تنها به. ستير، مهم نيخ

طرز   به .شود  ين ميي، تعي بازيها گر مهرهي آن با ديروابط رسم

ک کلمه، يک سو يگردد؛ از  ين ميي از دو راه تعي، ارزش زبانيمشابه

، درست مانند ) که متفاوت هستندييها وجود(کند  يان ميده را بيک اي

 شاه در شطرنج قرار يجا توانند به يا کاغذ که ميک قطعه سنگ ي

رد که ي قرار گيد در تقابل با کلماتيک کلمه بايگر، ي دياز سو. رنديگ

، )ه هم هستنديشب که ييوجودها(درست در خالف آن قرار دارند 

گر يت دين حاکم بر فعاليدرست مانند ارزش و نقش شاه که توسط قوان

له يوس ک کلمه تنها بهيطور خالصه، ارزش  به. شود ين مييها، تع مهره

 موجود يها شود، بلکه توسط تقابل ين نمييکند تع يان مي که بيا دهيا

در . شود ين مييز تعيدهند، ن يل مي از عناصر که زبان را تشکيدر نظام

 از ارزش که آن را از اقتصاد گرفته است کلمات ينجا سوسور، با مثاليا

 از پول يپوند به مقدار. کند يسه ميک پوند مقايک سکه مثالً يرا با 

ت اتوبوس معاوضه يک کاال مانند بليتوان آن را با  يداللت دارد که م

 را شکل ي پولستمي پول که سيگر قلمروهايکرد؛ اما، ارزش پوند به د

                                 .  دارديز بستگي مانند دالر نيج پولي رايها گر نظاميا ديدهد  يم

 ٧/١د با ي را دارد و شايک ده پونديک دهم ارزش يک پوند، ين يبنابرا

ک مقطع ين ارزش به نرخ مبادله در ي کند که ايکا برابريدالر آمر
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 سوسور يي نهاين مباحث، به اصل نظريا . داردي مشخص بستگيزمان

 يمنته»  مثبت وجود دارنديها ها بدون واژه تفاوت«که در زبان تنها 

 و نه ييها دهيم، زبان نه ايريچه دال و چه مدلول را در نظر بگ .شود يم

  وجود داشته باشد، بلکه زبانيستم زباني دارد که قبل از سييصداها

ستم منتشر ي است که از سي و مفهوميي آوايها تنها شامل تفاوت

ت يک نشانه دارد، از اهمي که ييا عنصر آوايده يت اياهم. است شده 

              . اند، کمتر است ها که آن را فرا گرفته گر نشانهيد

ل يها، فوراً تعد ستم ناب تفاوتيک سيد بر زبان به عنوان ين تأکياما، ا

ماند  يدار مي پاين امر تنها هنگاميد ايگو يطور که سوسور مشد؛ همان

ک ين دو در ي که اياما هنگام. شوند يکه دال و مدلول جدا فرض م

ت مثبت که در حال يک تماميشوند سخن گفتن از  ينشانه متحد م

 که ما يوقت.شود ير ميپذ ها است، امکان ک نظام ارزشيکارکرد در 

گر يم، ديکن يسه ميگر مقايکدي با  را   مثبتيها ها، واژه نشانه

ان ممکن است مناسب نباشد، يب. مييم از اختالف سخن بگويتوان ينم

ده يا دو اير به مثالً پدرو مادر يسه دو صدا ــ تصويرا آنها تنها بر مقايز

ک يک، يدو نشانه، که هر : ده مادر، داللت دارنديا ايده پدر يمانند ا

 زنديستند، بلکه تنها متمايوت نک مدلول دارند متفايدال و 

(saussure:115-121). زبان که ي و صوريا ه رابطهين در نظريبنابرا 
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ها و  ت هر عامل، محصول تفاوتيکند، هو يت ميسوسور از آن حما

. ديآ يدست م  بهيستم زباني است که توسط عوامل سييها تقابل

ها  ا و مدلوله ن دالير را در سطوح داللت ــ روابط بين تصويسوسور ا

. دهد ي مانند کلمات نشان ميــ و با توجه به ارزش اصطالحات زبان

/ پ/ن، واج يبنابرا. شوند يز ميها، متما  در سطح واجي شفاهيها دال

» دار«، »بار« مانند ي، در کلمات/ل/، /ب/ها، مانند  گر واجيدر تقابل با د

/ ب/ واجها، گر واجي دينيگزيجدا از جا. شود يمشخص م» خار«و 

، »بام« را بسازد؛ مانند کلمات يها کلمات گر واجيب با ديتواند با ترک يم

شناسان  ابه قول زباني ي نوشتاريها دال ن،يهمچن .»باال«، »باد«

مان، شناخته يها گر حروف در نوشتهيشان با د له تقابليوس به ،»حروف«

                                                                                      . شوند يم

ز قائل يگر حروف تمايو د» د«ن حرف يم بيتوان ي که ما مي تا هنگام

طرز  به. ميافت کنيها معنا در م و از نوشتهيم بخوانيتوان يم، ميشو

ستم يد سيما با» مادر« مانند يا  کلمهي درک معني، برايمشابه

و » دختر«، »مادربزرگ«، »پدر«اصطالحات مربوط به خانواده مثل، 

. ص استيقابل تشخ» مادر«را که در تقابل با آنها يم، زيره را بفهميغ

ت ي هوي هنگاميز صادق است؛ رنگ صورتين امر در مورد رنگ نيا
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 داده شودص ي تشخيا  و قهوهيابد که مثالً از رنگ قرمز، آبي يم

(Wittgenstein,1977:27) ،و روابط استها  ، شامل تفاوتن زبانيبنابرا .                         

کنند و روابط  ي را خلق م ي زبانيها تيها، هو ها و مدلول ن داليتفاوت ب

 از کلمات مانند عبارات و جمالت يا  رشتهيريگ ها به شکل ن نشانهيب

 ي مفهوميبند ميک تقسين، سوسور يبا توجه به ا. شود ي ميمنته

در زبان » ها  ارزش نظم «ينينش  و هميني را با عنوان جانشيگريد

ن امر استوارند که کلمات ممکن است ين دو نظم، بر ايا. کند ي ميمعرف

نکه کلمات يا ايب شوند يترک) عبارات و جمالت (ي خطيک تواليدر 

. ن شونديگزيژه جايو يشناخت  زبانيک تواليب با کلمات حاضر در يغا

(saussure:7-22) ،ي پادريگربه رو«ک جمله مانند ي مثال، در به عنوان 

 خود را در ارتباط با کلمات قبل و بعد يها معن ک از واژهيهر» نشست

                         .  زبان استينينش ن نظم هميا. کند يافت مياز خود در

ن جمله يک از کلمات اين هريگزيتوانند جا ي ميگرياما، کلمات د

ن شود و يگزيجا» پشه«ا ي» خفاش«، »موش«تواند با  يگربه م. شوند

ن يا. ن گردديگزيجا» نيزم کف«ا ي» زيم«، »فرش«تواند با  يم» يپادر«

و از . نامد ين زبان مي است که سوسور آن را نظم جانشيزيهمان چ

ابند ي يب ميگر ترکيکديها در حافظه انسان با   که در آن نشانهيروش

طبق نظر سوسور، اصول نظم  ،(harris,1988:124) .شود يمشتق م
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ن امر، از يا.  در تمام سطوح زبان مشهود استينينش  و همينيجانش

 مختلف در کلمات تا نظم کلمات در ييها  واجينيب و جانشيترک

                                   . جمالت و گفتار گسترش دارد

کند  يان مي که بيکسانيو ن سوسور با استفاده از اصول مشابه يبنابرا

ل کند و هم يتواند روابط درون سطوح مختلف زبان را تحل يهم م

ن مطلب جنبه يا. دي نماين سطوح مختلف را بررسيتواند روابط ب يم

 يدي از نقاط ارجاع کليکيدهد و  يه او را شکل مي نظرييساختارگرا

 را يان و انسي در علوم اجتماعيي ساختارگرايشناس  توسعه روشيبرا

                                                      . کند يفراهم م

ادآور شد ين ينو شناسي زبانگذار  انين بار سوسور بنياول :زبان و گفتار

گر ي ديک از آنها را به ناميد هر ي دارد که بايا که زبان وجوه دوگانه

                     :                   ز ساختيگر متمايکديخواند و از 

ا يک زبان يان ي سخنگوي که تمامي مشترکيآن نظام ارتباط ‐١

برند   ميآموزند و به کار  ميکسانيرندگان آن بطور مشترک و يفراگ

 که در ي مشترک خود را بر ذهن هر کودکين نظام کليا. زبان نام دارد

 ان را که آن زبيا هر فرديد و يگشا  مي چشم به جهانيک جامعه زباني

 و يک دستگاه و نظام ذهنين زبان يبنابرا .کند  ميليآموزد تحم مي

ن نظام در ي است که کامال دور از دخل و تصرف فرد است و ايانتزاع
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 قواعد يرندگان آن همگيکسان است و فراگيان بدان يذهن همه آشنا

تواند در آن   نميل خوديآموزند و فرد به م  مي رايکسانين يو قوان

                                                   . جاد کنديا يرييتغ

 ي و ذهني از نظام کليسد بخشينو  ميايد يگو  ميهر بار که شخص ‐٢

  دارد و گفتار خواندهيکيزي و فينيبرد که جنبه ع  ميزبان را به کار

 ي و شخصيان زنده زبان است که اختصاصيلذا گفتار جر. شود مي

 زبان ينظامند در واقع،. گر متفاوت استيبه فرد د ياست و از فرد

ت گفتار يتوان آن را از کلت  مي مشخص است کهيا ر شاخهيمنحصر به ز

ن را در  آد وير شاخه را جوهر زبان نامين زيسوسور ا. منتزع گرد

 است يا سخن قرار دارد جوهر زبان نشانگر نظام مجرديمقابل گفتار 

ک جامعه ين تمام افراد ي که بيوابطر  زبان استري،يروابط ساختار

                                          .  مشترک استيگفتار

قا يکه هرگز دق  تکلم است،يگفتار نشانگر کنش فرد گر،ي دييدر سو

د بتوان گفت که زبان و گفتار يشا. شود  نميکسان دوبار تکراريبطور 

 وجود زبان، .گرنديکدي  با هم دارند و مستلزم وجوديارتباط تنگاتنگ

 .که گفتار قابل فهم باشد و منظور خود را برساند،الزم است  آنيبرا

ده ي پديخياز نظر تار جاد گردد؛ي آن الزم است تا زبان اي گفتار برايول

ک يک فکر را به يتوان   ميچگونه .شه بر زبان مقدم استيگفتار هم
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ک عمل گفتار يد در ونين پيا اگر در آغاز، وند داد،ي پير زبانيتصو

  خود را فراي زبان مادريگر ما زماني دييازسو صورت نگرفته باشد؛

م زبان تنها در يده باشيگران را شنيم که صحبت کردن ديريگ مي

رد و يگ  مييشمار است که در مغز ما جا ي بيها افت و تجربهيجه درينت

                                              . دارد  مين گفتار است که زبان را به تحول وايسرانجام ا

 توانند،  ميافت شدهيرات دريتاث م،يشنو  ميگران راي صحبت ديوقت

 يوستگي پيب نوعين ترتيبه ا . ما را دگرگون سازنديعادات زبان

حد ابزار و دستاورد زبان در آن وا ان زبان و گفتار وجود دارد؛يمتقابل م

قا از ين دو دقينها مانع از آن نخواهد بود که اي تمام ايول. گفتار است

. نمود  ميسهي مقايسوسور زبان را با سمفون .ز نباشنديگر متمايکدي

ر و گفتار ير ناپذيي ثابت و تغيقيانگر قطعه موسيزبان نما جوهر

ر يشابه سا است که هرگز ميقي آن قطعه موسي واقعيانگر اجراينما

‐ ١٣٧٨،٢٧دوسوسور(  نخواهد بوديقي همان قطعه موسياجراها

٢٨،٣٤( .                                                                               

  جوهر و اصل زبان

. م و الفاظ استين مفاهي بيدگاه سوسور زبان همانند حلقه ارتباطياز د

سوسور صوت را دال و .  و فکر استن صوتي زبان حلقه بيبه عبارت

ک عنصر يوند به عنوان ين پيخواند و آنچه که از ا  ميفکر را مدلول
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 دارد که ي است که فقط بدان جهت معنيد، صورتيآ  ميدي پديزبان

 را ين عنصر زباني ايو.  استيک مفهوم ذهنيک صوت و يان يرابط م

 ا عالمتي يان دال و مدلول است نشانه زبانيکه حاصل ارتباط م

 است ي قراردادي امريا نشانه زبانيدگاه سوسور عالمت ياز د. نامد مي

 که دال بر يان مدلول و سلسله اصواتي ميوند درونيگونه پ چي هيعني

 يان لفظ و معنين ارتباط ميدگاه سوسور اياز د. آن هستند وجود ندارد

  .(saussure:123-124) دانستد جوهر و اصل زبان يرا با

  ياسيدر علوم س شناسي زباند کاربر

، اغلب در شناسي زبان خارج از محدوده ي وفکرياسيانات سيجر

لذا،  .کرد مستقل به زبان موثر بوده استي رويت نسبيمحبوب

ست ي سازگار ني مترقياسيمستقل نه تنها با اهداف س شناسي زبان

 . برد به کارين اهدافي به چنيابي  دستيتوان آن را خالقانه برا يبلکه م

 دو سده جدل يشامل بررس شناسي زبان ياسي سيها جنبه درواقع،

ن مباحث نظام يدرباره استقالل مطالعات مربوط به زبان است که با ا

د مارکس و انگلس درباره زبان، حمله يآرا و عقا ن،يهمچن .افته استي

 يها نقش گروه ن،يتلر و استالي توسط هيساختار شناسي زبانبه 

االت متحده ين رشته در اي ايگذار انيان در بني و نظاميحين مسيمبلغ
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 و ينوآم چامسکياسيد سي و عقايشناخت  زبانيها هين نظريو رابطه ب

                 . ل اشاره کردين قبيگر از اي ديمطالب

  يران نمونه پژوهشيدر جهان اسالم و ا شناسي زبان يها يبررس

ران از آغاز تا زمانه خودمان يا در ي زبانيها ي گذرا به بررسياگر نگاه

ن يل ايشبرد و تکميران در پيم آشکارا که سهم ايتوان يم ،ميندازيب

ن بوده يفرآ شکوهمند و غروري در جهان اسالم سهمها يل بررسيقب

 ي کسيعني ه،يبويم که سياداور شوي است ين باره فقط کافيدر ا .است

 ر بلند آوازده خود، جهان اسالم را با نگارش اثي زبانيها يکه بررس

با وجود  .ن برخاسته استين سرزمياز ا د،يالکتاب به اوج کمال رسان

 قران از ي آنکه زبان کتاب آسمانيالکتاب ظاهرا عمده اسباب الزم برا

  از گذشت زمان مصون بماند،ي ناشيها يگزند روزگار و افت دگرگون

                                     . کجا فراهم شده استي

 آنکه مثل ي به جاي در زبان فارسيسيشگامان دستورنويقت پيدر حق

 د،يا مثل زبانشناسان جدين اسالم يان در قرون آغازين دستورينخست

 و يل زبان فارسيان ببندند و از رهگذر تحليخود کمر همت به م

  آن بپردازند،ي مناسب براين دستور زبانيم آن به تدوي مستقيبررس

 يبردار ا حداکثر به گردهي يي اروپايرجمه دستور زبانهاده به تيناسنج

گر را بر ي ديبرند و نادانسته  مقوالت و قوائد زبانها  ميدست،از آنها
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ن کار زبان يشوند که با ا  نميکنند و متوجه  ميلي تحميزبان فارس

ن يشگفت آنکه ا .کشاند  مييا راهه ي زبانان را به چه بي و فارسيفارس

ز يد و هر روز نيپا  ميابد و تا زمانه مايس تداوم يوه دستورنويش

 موجود و مشهور يها گردد و از دل آن انبوه دستور زبان  ميدارتر شهير

 بر ين ماجرا چه ستميشوند که در ا  نميد و متوجهيآ  ميدي پديفارس

ن زبان راست کرده ي بر تن ايتي رفته است و چه جامه عاريزبان فارس

گردد بلکه   نمين وضع دور از رواليس هم معترض اچ کير هياند و ناگز

انگارند سنت   ميکنند که  مين وضع عادتيهمگان چنان به ا برعکس،

ن سنت يلذا ا .رين است و الغي در فرهنگ ما هميسيل دستورنوياص

                                    . رسد  ميسابقه اش به حدود صد سال
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  رانياد در ي جد شناسي زبان آغاز

 زبان متضمن يها يد به عرصه بررسيجد شناسي زبانقت ورود يدر حق

 يها لذا اصل اول در پژوهش  است،ي آمدهاي و پها يگرگونيچه د

جدا  د به طور مستقل وي را باين است که هر زباني همانا ايشناخت زبان

د ي را بايدستور هر زبان ف کرد ويل و توصي تحليگرياز هر زبان د

 ان نوشت ودر ي واقعيمتناسب با ساختارها  همان زبان ويامنحصرا بر

 يک زبان بر زباني يها ل مقوالت و قواعد و انگارهيد از تحمين جا بايا

د يجد شناسي زبان ييهرچند که هدف نها. ز نموديگر جدا پرهيد

 ين هدف هنگامي است اما به ايک دستور زبان جهانيافتن به يدست 

دمساز با  ق وي مستقل دقيفي توصير زبان هيد که برايتوان رس مي

 ن رهگذر است کهيتنها از ا چه،.ات همان زبان فراهم شده باشديواقع

ن ياز ا  راه برد،ي بشريها توان به وجوه تشابه و وجوه اختالف زبان مي

 زبان يشناسان فارس  زبانيم سعينيب  مي است اگريعيانداز طب چشم

ف کنند که ي را چنان توصيارسن بوده است که زبان فآهمواره بر 

ده ي باشند که ناسنجيا نه انکه تداوم بخش سنت صدساله هست و

ده تاکنون يشينا اند  شده ويف مستقل فارسيتوص ل وين تحليگزيجا

                                                                                             . افته استيتداوم 
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شناسان که به صرف  م زبانينيب  ميست اگريب نيعج ن چشم اندازياز ا

 ندارند و در ي در مجامع علمي چندان محکمي پايتازه وارد بودند جا

 در يسينه دستورنوي در زميد بر سنتييتواند مهر تا  نميحال نيع

 ين به طرزيک ناسنت است تا سنت راستيشتر ي بگذارند که بيفارس

اند و عموما   پس رانده شدهي زبان فارسيها يسروزافزون از حوزه برر

 در ين اتفاقينکه چنيا .اند گانه قرار گرفتهي بيدر خدمت آموزش زبانها

خود  .کند  مي دسته و پنجه نرمي افتاده که به انواع مسائل زباني جامعه

 که ي کارهايابي م به ارزشياگر بخواه. گر استي دي مساله

کند که   مياند انصاف حکم روز انجام داده تا به اميرانيشناسان ا زبان

 انجام ي که کارهايتنها هنگام چه، .ميت باال را از نظر دور نداريوضع

م يشو  ميم متوجهيده  ميت باال قراريشده زبانشناسان را در متن موقع

ه در سنجش با كگو آن ز نبوده است،ي نا چيچ رويکه خدمات آنان به ه

ر يالبته چندان چشمگ لوب انجام شود،ط مطيتوانست در شرا  ميآنچه

                                                  . )١٢٣‐١٢٥:١٣٧٨، گراني و ديارمحمدي( جلوه نکند

  سوسور شناسي زبان به يينقدها

به  از عقايد ما درمورد زبان را يسوسور بسيار شناسي زبان يالگو

 ي بر اينكه كلمات تنها به اشياي ما مبنيها او فرض. كشد يچالش م

كنند يا اينكه آنها، افكار درون ما را بيان يا  موجود در جهان اشاره مي
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 كه ما استفاده ي بين كلماتيكنند، يا وجود پيوند ثابت ي ميبازنماي

 در. كند يكنند را رد م ي كه آن كلمات بيان ميهاي كنيم و ايده مي

 است و زبان ياختيار شناسي زبانمقابل او معتقد است كه نشانه در 

و ( مثبت يها ها است و نه واژه زبان شامل تفاوت. شكل است نه جوهر

 اين نگرش ي بالقوه طرح سوسور انكار قطعيپيامدها. )ها نه شباهت

ها است كه ما به طرز مشخص و   شفاف از نشانهياست كه زبان نظام

                                         . هايمان را تبادل كنيم كنيم تا ايده يستفاده ممعلوم آن را ا

هايمان در نويسنده بودن  يدهنده تواناي اين طرح همچنين انكار تكان

  . مان است اميال براي تمايالت و

بطور . اند  نشدهيطور كامل شناساي حال اين پيامدهاي بالقوه به هر به

او . هاي سوسور وارد ساخت توان چهار نقد اساسي به نوشته ي ميکل

كند كه با يكديگر نشانه را   ميي بين دال و مدلول معرفيرابطه همانند

                         . كند  مي تثبيتي ضروريها را در الگوي  نشانهيو معنا. دهند يشكل م

 خودمختار زبان را در ذهن دارد و همچنين او قادر نيست او ايده سوژه

قت،اوالً، تصور يدرحق. دركي ماندگار از گفتمان را توسعه بخشد

بخشد و   مي دقيق بين دال و مدلول را قدرتيسوسور،از نشانه، جداي

 يجا او به. سازد  يك به يك بين اين دو جنبه از نشانه برقرار مييتعادل

 )مفهوم(و مدلول ايدئال ) صدا يا تصوير (يددرهم آميختن دال ما
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طور   بر اينكه زبان بهيچيزي كه بايد منطقاً از ديدگاه سوسور مبن

اين دو جنبه را به دو هويت .  كندي است پيرويا  و رابطهيخالص صور

                      . كند يتركيب م كند و سپس آنها را در خوِد نشانه باز متمايز تقسيم مي

تواند  اين معنا است كه يك مدلول بدون يك دال، مي  به ياين جداساز

ها   ايدهياز يك سو، اين نكته راه را برا. وجود داشته باشد و به عكس

 كند كه در ذهن جا داده شوند و بنابراين قبل از زبان شكل يابند يباز م

ها بايد بيان يا تبادل شوند،  كه در اين حالت، تنها هنگامي كه ايده

از سوي ديگر . ها در زبان بيان شوند وسيله دال مجبور خواهند بود به

 و محسوس ي ماديها ها تنها ماهيت  بر آن است كه داليچنين نگرش

 از استنباط يا تصوري بودن هستند، در يطور كلي عار هستند كه به

ها، منجر به يك ماترياليسم   بودن دالي، صحبت از ماداين حالت

                                                             . شود انگارانه مي ساده

 سوسور را مبني بر اينكه اوالً يدو ادعا) تناقضات(ها  اين پارادوكس

 يها زبان شكل است و نه جوهر و ثانياً زبان شامل تمايزات بدون واژه

گونه   شروع، او دال و مدلول را اينيبرا. كند يمثبت است را تضعيف م

اين نكته از نظريه .  استي معنوي و ديگري ماديسازد كه يك جدا مي

 كند تا يك مدلول ناب را ي سعيكند كه اگر كس ي مي پيرويخود و

به عنوان مثال، پيدا . كند يها را پيدا م تعيين كند، او تنها، ديگر دال
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 تشخيص كلمه ي يك كلمه در فرهنگ لغت، تنها با تواناييردن معنك

پذير  كلمات ديگر، امكان) ها مدلول (يها و همچنين فهم معني) دال(

                                                                       . شود مي

 ي مختلف، تشخيص تفاوتيها به همين شكل، تنها راه تميز بين دال

» مرد«و » مرگ«تمايز بين .  استي نيست بلكه ذهنياست كه ماد

 اين يوسيله معنا نيست، بلكه اين تمايز به» د«و » گ«فقط تفاوت بين 

 از ي منطقيگير طور خالصه نتيجه به. شود يكلمات نيز تعيين م

 سوسور، محو كردن تمايز بين دال و مدلول است تا يسيستم نظر

                                 . وجود نداردي جديايز كه ديگر هيچ تميا نقطه

 يبر ديگر) گفتار يا صدا(عالوه، سوسور به يك مجموعه مواد   به

. بخشد ي خود دال امتياز ميدر درون قلمرو) نوشتار يا تصوير(

سازد، بلكه سهواً به  يبنابراين، او نه تنها دال را از مدلول جدا م

امتياز ) نوشتار (ي به موضوعات گرافيكنسبت) كالم (يموضوعات آوا

كند كه  ي مي را در زبان معرفي ديگرياين نكته تفاوت ماد. دهد يم

 خوانش ساختارشكنانه سوسور ي براي دريدا نقطه ورود خوبيبرا

  . )٦٧:١٣٧٨ دوسوسور، (شود يمحسوب م

              يريجه گينت
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  زبان انسانيبه مطالعه علم به گفته زبانشناسان، ،شناسي زبان

 است ساخته شده از ينظام ز به گفته زبانشناسان،يزبان ن پردازد؛ مي

. ديآ  ميامي و انتقال پيانسان  که به کار ارتباطيي آوايها نشانه

 .ي ارتباطيا نقشي دارد و ثانيي آوايزبان اوال سرشت ف،يتعر ن،يبنابرا

.  دارد هميگري ديها  خود نقشي زبان انسان به جز نقش ارتباطيول

 يشناخت  روانياندازها نان از چشمآژه يشناسان به و  از زبانيبرخ لذا،

 به زبان يادب اي  وي فلسفي فرهنگي عصب شناختيجامعه شناخت

                                  . اند ستهينگر

شناسان  ن گروه از زبانينند ايب  ميش از اندازه محدوديف باال را بيتعر

ز يسرشت او ن  ازيت انسان ولذا جزئي از شخصيا پارهبرانند که زبان 

ا خانه يد، يآ  مي او هم به حسابي جمعي از هستيا ا گوشهيهست 

 او هم يا جهاني ي و تباري قوميساخت هست سطح و ، انسانيفرهنگ

با  د ويآ  ميز به شماري او نينيب يجهان  از شناخت ويا هيا ماي هست؛

 يشک. شود  مي او هم قلمدادياللهفه ي عرصه خليگر نشيفرآ يفضا

محض به زبان  شناسي زبان ي سواي که از منظري کسانيست که براين

ابد فرار ي  ميانداز گسترده است که ن چشميهم نگرند،  مينآومسائل 

ف زبان ي که در تعريا نان زبان به گونهي اينان قرار داده شود براآ يو
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واند باشد که هرچند الزم ت  ميگنجد تنها نقطه اغاز  ميشناسان محض

  .ستي نياست اما کاف

د به ي شناخت همان چشم انداز گسترده نخست باين همه برايبا ا

 جهت شناخت خود زبان جدا از  زبان شناسان محض دريها تالش

نان را با يد تا حاصل کار ايگر پرداخت و انگاه کوشيمالحظات د

 همراه کرد تا به  وجز انيفلسف ،يفرهنگ ،يشناخت  روانيدستاوردها

د يتوان ام  مين رهگذر است کهيافت تنها از اي دست ئيمقصود نها

 از نقش زبان در روند رشد فرد و يداشت که سرانجام به فهم درست

ک و در رفع ي خاص هريها ن علوم در قالب زبانيجامعه و در تکو

 يات فکريگر سطوح حي به کمک دانش زبان و در ديمسائل فرهنگ

                                                                       .  کرد توجهيآدم
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   و مأخذمنابع

، يترجمه کورش صفو ؛يعموم شناسي زباندوره  ؛)١٣٧٨( نانيفرد دوسوسور، ‐

 . انتشارات هرمس :تهران

شماره  ،ات و زبانها، چاپ اوليادب ؛نان دوسوسويفرد؛ )١٣٨٣(، کورش يصفو ‐

٢٢..  

 ،يميمحسن حک ،ترجمه ؛تهي تا پسامدرنيياز ساختارگرا؛ )١٩٤٦(جان  لچت، ‐

  .خجسته :تهران

مجله قران و علم،  ؛ميم دائره المعارف قران کريمفاه؛ )تا يب( يعل ،ي معمور‐

 .١شماره  :تهران

 در شناسي زبانت علم ي وضعيبررس ؛)١٣٧٨( گرانيد اهللا و لطف ،يارمحمدي ‐

  .٣٤اره  شمنامه فرهنگ ؛رانيا

  .انتشارات نشر مرکز: تهران مارکس و سياست مدرن؛ ؛)۱۳۸۰( احمدي، باتب ‐

 :مشهد شناسي؛ هاي جامعه درآمد بر مکاتب و نظريه ؛)۱۳۸۹(  ابوالحسن، حسين‐

  .نشر مرنديز

 :تهران احمد آرام، ترجمه، ؛مبادي و انديشه معاصر ؛)۱۳۶۳( امير مهدي  بديع،‐

  .خوارزمي

سال  مسائل ايران؛ »ديالکتيک و کمونيسم ‐ ماترياليسم ؛)۱۳۶۴( محمد  پروين،‐

  .چهارم،شماره هشتم

کالم معارف  تاريخ پيدايش ماترياليسم، فلسفه و؛)۱۳۴۳( حسين  حقاني،‐

  ، ۲شماره  ؛ تهران،جعفري
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علوم :نشريهديالکتيک و سياست جهان امروز ؛)۱۳۸۴ (فريده جزايري موسوي، ‐

  .۲۱۲ و ۲۱۱ شماره ، اقتصادي‐ اطالعات سياسي  سياسي

نشر پژوهش  :تهران ؛تجديدنظر طلبي از مارکس تا مائو ؛)۱۳۸۱(انور اي،  خامه‐

  .فرزان روز

- دانش سياسي؛ دانش تحول و ماترياليستي ؛ پست)۱۳۸۷( حسين  سليمي،‐

  .۲شماره  تهران، ،۴سال سياسي،

هاي  هاي بنيادي درباره مکتب فلسفه ما يا بررسي ؛)۱۳۵۱( محمدباقر  صدر،‐

 ؛ماترياليسم ديالکتيک ماترياليسم،مختلف فلسفي بويژه مکتب فلسفي اسالم و

  .نشر مرتضي: مرعشي شوشتري، مشهد حسنمحمدسيد :شرح و ترجمه

 :تهران رئاليسم؛ روش و فلسفه اصول ؛)١٣٨٢ (محمدحسيندسي  طباطبايي،‐

  .دهم چاپ صدرا،

مؤسسه : تهران رحيمي، مصطفي ترجمه ديالكتيک؛ ؛)١٣٦٢ (پل  فولكيه،‐

  .آگاه انتشارات

سنتزي از  :ديالکتيک هگل؛ )۱۳۹۰( صديقه زاده، حسن و موسي  فتحي،‐

  . اولشماره سال دوم، ؛ تاريخ فلسفه،ديالکتيک کانت در برابر ديالکتيک افالطون

ديالکتيک واژگان و اصطالحات فرهنگ : انديشه ؛)۱۳۸۶( اصغر علي باغي، قره ‐

  .۸۱شماره  گلستانه، ها ادبيات و زبان؛ جهاني

 چاپ تهران، انتشارات صدرا،: تهران ؛فلسفي مقاالت ؛)١٣٨٤ (مرتضي  مطهري،‐

  .هشتم

  .تشارات صدرانشر ان :؛ تهراننقدي بر مارکسيسم ؛)۱۳۸۸ (مرتضي  مطهري،‐

  .انتشارات  صدرا رنش: تهران ،١٣ ج ؛آثار مجموعه ؛)۱۳۷۷ (مرتضي  مطهري،‐
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  .انتشارات حکمت ، نشر۳ و۲  ؛ ج  منظومه  مبسوط شرح ؛)۱۳۶۶(مرتضي   مطهري،‐

 مجله دانشکده ادبيات و ؛ه هگلديالکتيک در فلسف؛ )۱۳۵۵ (کريم مجتهدي، ‐

  . ۲شماره ، علوم انساني دانشگاه تهران

و حسن ليال جوافشاني  :؛ ترجمهريچارد جنکينز ؛)۱۳۸۵( ير پي بورديو،‐

 . تهران، انتشارات نشر ني چاووشيان،

ترجمه مراد  ؛شناختي ناب  تکوين تاريخي زيبايي؛ )۱۳۷۹( ير پي  بورديو،‐

  .۱۷شماره  ارغنون، فرهادپور،

ترجمه  گفتارهايي درباره ايستادگي در برابر نوليبراليسم؛؛ )۱۳۸۷( ير پي  بورديو،‐

  .اختران: عليرضا پالسيد، تهران

انتشارات  :تهران ها، ترجمه مرتضي مردي نظريه کنش؛؛ )۱۳۸۱( ير يپ  بورديو،‐

  .نقش و نگار

انتشارات نشر : تهران ترجمه خسرو صبري، مصرف؛؛ )۱۳۸۱( رابرت  باکاک،‐

  .شيرازه

يادي از ( شناس جامعه شناس، پيربورديو انسان؛ )۱۳۸۱( ژان فرانسوا  دورتيه،‐

  .۱ش  شناسي،نامه انسان ترجمه مرتضي کتبي، ؛)بورديو

ترجمه مهرداد ميردامادي،  شناسي؛ متفكران بزرگ جامعه؛ )۱۳۷۹(  راب استونز‐

  .نشر مركز: تهران

گيري ذهنيت در  تحليل چگونگي شکل سوژه و قدرت،؛ )۱۳۸۵( محمد  رضايي،‐

  .۲۷شماره پيايي  نامه علوم اجتماعي، مطالعات فرهنگي؛

ترجمه محسن  دوران معاصر؛  درشناسي نظريه جامعه؛ )۱۳۷۴( جورج  ريترز،‐

  .انتشارات علمي :تهران ثالثي،
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نامه علوم  فصل فکري؛ پرسمان دانش و روشن :پير بورديو ؛)۱۳۸۴( ناصر  فکوهي،‐

  .۵ش اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد،

 ؛)به ياد بورديو( همه چيز اجتماعي است؛ )۱۳۸۳(لوئيک کريک و وکان،  کلهون،‐

  .۸۱ش اب ماه علوم اجتماعي،کت ترجمه شيرين جاللي،

دوره  شناسي، نامه انسان ؛دانشجويان و فرهنگ وارثان،؛ )۱۳۸۲( مرتضي  کتبي،‐

  .۳ش اول،

انتشارات : تهران ترجمه محمدتقي غياثي، ؛نقد تکويني ؛)۱۳۶۹( لوسين  گلدمن،‐

 .بزرگمهر نشر

امه پژوهشن معرفي مفهوم طبقه از ديدگاه بورديو؛؛ )۱۳۸۳( فريده  ممتاز،‐

  .۴۲و ۴۱ش نساني دانشگاه شهيد بهشتي، ادانشکده ادبيات و علوم

ترجمه  ؛شناسي در متفکران بزرگ جامعه پير بورديو،؛ )۱۳۷۹( لويک  واکووانت،‐

  .نشر مرکز :مهرداد ميردامادي، تهران
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