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عبدالمجید مبلغی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

گفتمان اخیرا در رشتهها و شااخههاای علاوم انساانی و علاوم اجتمااعی کااربرد فاراوان و
گستردهای یافته است .گفتمان را عموما با نام فوکو و به عنوان نظریهای تبارپژوهانه میشناساند
اما این نظریه در عین حال کاربردی روششناسانه نیز یافته است .تالش ما بر آن است که طای
این نوشتار نشان دهیم گفتمان به چه معنا است و به کدام دسته از تامالت روش شناختی اشااره
دارد و نیز خواهیم کوشید نشان دهیم که بهرهگیری از گفتمان به مثاباه یار روششناسای در
عرصه بینالملل چگونه شدنی و میسر میگردد و امکان بهرهگیری روش شناختی از گفتماان را
به مثابه یر روش شناسی پسا -ساختارگرا در مطالعه حوزه بینالملل به بحث خاواهیم گا ارد.
جهت انجام این مهم مقاله در دو بخش اصلی و چند فراز فرعی ساامان پ یرفتاه اسات .بخاش
نخست با عنوان گفتمان به مثابه نظریه و روش در بردارنده فرازهایی همچون؛ گفتمان از منظار
فوکو شامل تبارشناسی و دیرینهشناسی و رویکرد روش شناسانه به گفتماان از منظار الکالئاو و
موف است .بخش دوم با عنوان بهرهگیری از روششناسی گفتمان در مطالعات روابط باینالملال
در بردارنده کاربست گفتمان در مطالعات روابط بینالملل و بازفهم روابط بینالملل ذیل مطالعات
گفتمان است.
واژگان کلیدی :گفتمان روابط بینالملل فوکو روششناسی.
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مقدمه:
هدف مقاله توضیح معنا و بررسی نحوه بهرهبرداری از روششناسی گفتمان در عرصه
مطالعات بینالملل است .فرضیه نوشتار آن است که بهرهگیری از گفتمان به مثابه یر
روششناسی در عرصه مطالعات بینالملل به توضیح سطوح نادیدهای از منطق کنش در این
حوزه میانجامد و درک ما را از منطق حاکم بر مناسبات و نحوه عملکرد بازیگران در این عرصه
بهبود میبخشد .به باور نویسندگان این مهم از آن جهت تحقق مییابد که رویکرد به
روششناسی گفتمان در روابط بینالملل پژوهشگران این عرصه را بر فراز موقعیتی ویژه قرار
میدهد؛ موقعیتی نظری که از یر سوی به فهم تبارهای سازنده و موثر در شکلگیری
نگرشهای بازیگران عرصه بینالملل کمر میرساند و از سوی دیگر پرده از سطوحی از
«دانش» موثر در کنشهای بینالمللی بر میکشد که شناسایی آن به توضیح بدیعی از منطق
عمل و تحول در عرصه بینالملل میانجامد .در این مطالعه از روش توصیفی بر پایه مراجعه
کتابخانهای به منابع طراز نخست استفاده کردهایم.
جهت اثبات فرضیه و تعقیب هدف مقاله در بخش دوم توضیح خواهیم داد که چگونه
رویکرد گفتمانی به عرصه بینالملل پای ایدهپردازیهای جدیدی را به این حوزه میگشاید و به
تامالت تازهای نظیر توضیح موقعیتهای بینالمللی در ارتباط با تبارها و زمینههای هویتی و
تاریخی آنها توجه به چگونگی شکلگیری ذهنیتها در دل ساختهای زبانی و تشریح چند و
چون تبدیل این ذهنیتها به زنجیرهای از اقدام و عمل در حوزه بینالملل میانجامد .در این
بخش به چند و چون بهرهگیری از گفتمان در عرصه بینالملل میپردازیم؛ همچنان که
میکوشیم مشخص نماییم چگونه این بهرهبردای به نتایج عینی و عملیاتی در مطالعات عرصه
بینالملل میانجامد و در نهایت در تعقیب هدف نهایی خود که ارتقاء سطح آگاهی در این دانش
است موثر واقع میشود.
بخش نخست -گفتمان به مثابه نظریه و روش
تحلیل گفتمان را باید در اواسط دهه  1960تا اواسط 1979سراغ گرفت که در علوم اجتماعی
بروز و ظهور یافت .گفتمان برآیند تحلیل متن نشانه شناسی مکتب انتقادی روانکاوی و مکتب
واسازی است که با روشهای دیرینهشناسی و تبارشناسی فوکو به لوغ رسید و با رویکرد الکالئو
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و موف وجه روش شناختی جدی یافت .گفتمان نزد فوکو در ارتباط با قدرت و دانش معنا مییابد
و نهایتا دست به تولید معنا میزند .نوشتار تالش خود را جهت تشریح چیستی گفتمان و نیز
تفسیر نقش روش شناسانه در پارههای پسین پیش میگیرد و در آغاز به توضیح گفتمان نزد
فوکو میپردازد .جهت انجام این مهم پس از مقدمه ابتدا به توضیح مفاهیم کلیدی مطرح در
نظریه گفتمان به ویژه بر اساس تامالت میشل فوکو ( )1926-1984مهمترین نظریهپرداز این
حوزه خواهیم پرداخت و سپس در بخش دوم از فصل نخست وجوه روش شناختی گفتمان را با
تاکید بر ایدهپردازیهای ارنستو الکالئو ( )1935-2014و چنتال موف ( )1943که متاثر از
فوکو راه تامل روش شناسانه بر اساس نظریه گفتمان را بسی هموار نمودهاند توضیح خواهیم
داد.
 -1گفتمان از منظر فوکو
گفتمانها از منظر فوکو نظامهای اندیشه قلمرو /سلطههای دانشی و روابط قدرت تعریف
میشود .نظامهایی که نه تنها مجموعهای از مناسبات را سبب میشوند بلکه به آنها هویت و
کارکردی مشخص میبخشند .این حوزههای سلطه و دانش در ارتباطی پیوسته با دو عنصر
نهادها 3و تکنولوژیهای گفتمانی 4عمل میکنند .به این ترتیب باید گفتمان را چارچوب نظم
دهنده و معنا بخش به مناسبات و مکانیزم اعتباربخشی به روابط دانست .بر این اساس وی
مشخص میسازد که گفتمانها برخالف ادعایی که خود آنها مطرح میکنند بازتاب دهنده
حقیقت نیستند؛ بلکه بیانگر تالشی پیوسته برای توجیه روابط قدرت موجود به مثابه امری
مطلوب میباشند و به یر معنا همیشه حاوی سطوحی از جهتگیری و جانب داری سیاسی
هستند .این جهتگیری را باید در مطالعهای دقیق در باب نحوه معنایابی مفاهیم در دل هر
گفتمان یافت؛ معنایابیای که از منظر فوکو با مراجعه به زبان و جهان واژگانی معتبر در هر
گفتمان از یر سوی و شیوه عمل و کنش آن از سوی دیگر میسر میگردد .در یر تعبیر ساده
سازانه گفتمان را باید شاکلهای دانست که به مناسبات و روابط قدرت شکل میبخشد.
1

2

1. Domains of knowledge
2. Power relations
3. Institutions
4. Discoursive technologies
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( )Vicars, McKenna ,2014:78قدرت -دانش مفهومی است که فوکو جهت ترسیم
رابطه پیوسته و پویای میان قدرت و دانش میآفریند براساس نگرش و کشمکشهای درونزاد و
نیز منتهی به پیدایش آن قدرت و مشروعیت و دانش معتبر و نهایتا شکلها و قلمروهای قدرت
و دانش را تعیین میکند )Foucault, 1977: 28( .در واقع دانش شکلی از قدرت یا آثار قدرت
را ایجاد و منتشر میکند و نهایتا این پیوستگی قدرت -دانش است که شکلهایی ویژه از سلطه
را به وجود میآورد)Foucault, 1980: 69( .
در فضایی از این دست ما نه با سوژه خودبنیاد که حداکثر با سوژه گفتمانی مواجه هستیم.
سوژه گفتمانی برخالف سوژه خودبنیاد گویای عاملیت موثر و تعیین کننده عامل انسانی نیست
بلکه بیانگر سطح محدودی از اقدام و عمل در دل روابط قدرت است .در واقع این سوژه
گفتمانی یا انسانی  1بنا بر رویکرد فوکو امری خارج از گفتمان نیست و از قبل واقع و به
گفتمان تحمیل نشده است؛ بلکه خود در درون گفتمان و متناسب با آن شکل گرفته است .به
این ترتیب عوامل انسانی درون گفتمان به هیچ وجه نباید یادآور سوژه استعالیی 2کانت قلمداد
شوند و گفتمان نیز به هیچ روی نباید فرایند ابراز کردن 3به شمار آید بلکه گفتمان آن نظام
قدرت/دانشی است که امکان عمل سیاسی را به شیوهای متناسب با خود فراهم میآورد .هم
چنین عقاید و نظرات شهروندان و هویت دولتها و جوامع نیز ناشی از گفتمان شناخته و تحلیل
میشود.
حاصل آن که مطالعه ای گفتمانی با تالش پیوسته برای شناسایی نحوه بروز و ظهور قدرت و
سلطه و متعاقب آن چند و چون پدیداری هویتها و تعاملها انجام میگیرد .تالشی که وجهه
همت آن توضیح وجوه پیدا و پنهان روابط جاری در جامعه و بازنمایی و معرفی امکانهای منجر
به این روابط است .فوکو رویکرد گفتمانی را ضمن بهرهگیری از روش دیرینه شناسی و
تبارشناسی طرح نموده و به کار برده است .ذیال به اجمال به توضیح این دو روش میپردازیم.

1. Discoursive subject
2. Transcendental subject
3. Phenomenon of expression
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الف-تبارشناسی
فوکو اولین بار اصطالح تبارشناسی را از ادبیات نیچه وام میگیرد .نیچه در «تبارشناسی
اخالق»1ریشههایی پیچیده و این دنیایی برای اخالق معرفی نمود(Nietzsche, Ansell- .
) Pearson(E), Diethe(T), 2007:xiiiوی با توسعه مفهوم تبارشناسی آن را جهت
ردیابی امکانهایی در تاریخ به کار گرفت که در ارایه تفاسیری جدید از مفاهیم موثر واقع
گردیده اند (Simons, 1995:20) .به این ترتیب فوکو از طریق تبار شناسی به بررسی ژنتیر
یر گفتمان میپردازد .منظور از بررسی ژنتیر یر گفتمان شناسایی کدهایی است که اگرچه
ریشهای عمیق در گ شته دارند اما طیفی از امکانات ویژه را برای بروز و ظهور در یر گفتمان
فراهم آورده اند .کدهایی که هم حایز محدودیت و کنترل هستند و هم منشا امکان و استعداد.
محدودیت و کنترلی که از تبار یر گفتمان بر میخیزد و قلمرو دانش و عمل در آن گفتمان را
مقرر میسازد و امکان و استعدادی که بستر اقدام و تصمیم را در گفتمان فراهم میآورد و
گروهی از اظهارات و مناسبات را در آن رقم میزند.
وجه روش شناختی تبارشناسی را باید در عالقه آن به بررسی روابط و نیروهایی دانست که
هویتهای گفتمانی را میسازند )Strozier ,2002: 83( .در واقع تبارشناسی به دنبال کشف
نیروهایی است که به چیزی هویت میدهند .تبارشناس پی جوی شناسایی چیستی نیست؛ بلکه
در پی توضیح چگونگی است .وی میکوشد تا هر واقعه را از یر سوی در درون زمینههای
متعدد منجر به پدیداری آن بررسی کنید و از سوی دیگر درکی از حضور آن در صحنه و
توضیحی از تاثیر آن بر صورت بندیهای دیگر مطرح در یر گفتمان فراهم آورد.
تبارشناسی فرصت رصد پیکربندیهای متنوع و متعددی را فراهم میآورد که در پس
دینامیسم حاصل از رفت و آمد گفتمانها مخفی مانده است؛ از منظر فوکو راه شناخت
امکانهای منجر به این دینامیسم مشخصا کشف کدهای ژنتیر2موثر در شکلگیری سوژه
گفتمانی است( .اصطالح کد ژنتیکی که توسط فوکو پیشنهاد شده است از ترکیب کارکردی
زیستی( 3ژن).

1. on the genealogy of moral
2. gene codes
3. biological function
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و نشانهای زبان شناختی( 1کد) پدیده آمده است .ر.کEncyclopedia of :
)Literature and Politics: A-G By M. Keith Booker: 264
تبارشناسی به مدد فهم آرایش گفتمانی میآید )Lightbody,2010:14( .آرایشی که
جهت توضیح آن باید دالها را موضوع مطالعه قرار دهیم و فرایند داللت به سمت مدلوالت یا
مفاهیم را طی چنین جستجویی دریابیم .باید توجه نمود که فارغ از مطالعهای تبارشناسانه راهی
به فهم دالها گشوده نمیشود .دالها هر چند در دل گفتمانی امروزین و ذیل مناسبات قدرتی
معاصر واجد معنایی ناشی از غیریت سازی پیوسته با دیگری شدهاند؛ اما این کدهای ناگشوده
بر پایه بضاعتی واجد چنین کارکردی گردیدهاند که از پیشینه آنها برمیخیزد .به این ترتیب
تبارشناسی نه بخشی مجزا از شناسایی معنای دال که به یر معنا فعالیتی مرکزی در راه نیل
به این هدف است.
ب -دیرینه شناسی
دیرینه شناسی مرحله پیش از تبارشناسی است؛ به یر معنا همچنان که توضیح خواهیم
داد تبارشناسی شامل دیرینه شناسی نیز میشود .ذیال به توضیح دیرینه شناسی و سپس ارتباط
آن را با تبارشناسی میپردازیم.
3
2
دیرینه شناس به باور فوکو میکوشد تا ساختارهای پایهای یر سیستم مفروض دانش و
عمل را آشکار سازد؛ به زبان دیگر تالش آن شناسایی نحوه شکلگیری و پدیداری یر گفتمان
است .به زبان دقیق تر دیرینه شناس به کشف و شناسایی آرشیوی از اطالعات همت میگمارد
که به فهم نحوه بروز و ظهور گفتمان کمر میرساند .این آرشیو اطالعات در نگاه تاریخ نگاری
رسمی اهمیت ندارد و موضوع تامل واقع نمیشود )Hogrebe,1977:14( .اطالعاتی که
دیرینه شناس آنها را پراهمیت و تعیین کننده مییابد .اطالعتی نظیر تفاوت نگاه به یر مفهوم
در دو گفتمان و شیوه مشروعیتیابی اعمال به ظاهر متناقض طی انتقال از یر گفتمان به
گفتمان دیگر از جمله این مفاهیم آرشیوی هستند .پرواضح است که تحوالتی از این دست کمتر
برای تاریخ نگاری رسمیاهمیت و ج ابیتی دارند و در عمل این جریان تاریخ نگارانه خود را
1. linguistic sign
2. essential structures
3. given system of thought
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ملزم به شرح خطی حوادث و نه توضیح دورانی آنها ذیل واقعیتهای جاری و پیوسته با قدرت
روزمره میبیند.
بر اساس توضیحی از این دست میتوان به رابطه دیرینهشناسی و تبارشناسی نیز پی برد:
تبارشناسی همچنان که آمد نحوه عمل در گفتمان را در ارتباط با قدرت و دانش توضیح
میدهد؛ در حالی که دیرینه شناسی بستر شکلگیری آن را به شیوه ای متفاوت با تاریخ نگاری
شناخته شده کشف مینماید .از آنجا که فهم نحوه عمل در گفتمان تابعی از چندوچون پدیداری
آن است نمیتوان به تبارشناسی یر گفتمان فارغ از فهم دیرینه شناسانه آن اقدام کرد و هم از
این روی تبارشناسی به یر معنا نه فارغ از دیرینه شناسی بلکه حاوی آن و بیانگر تاملی عمیق
تر در امکانهای منجر به آن ضمن تاملی وسیع تر از دیرینهشناسی است .نتیجه آن که دیرینه
شناسی را باید بخشی از مطالعه فراخ تر تبارشناسی دانست(Gane & Johnson .
) (E),1993:194به این ترتیب بی راهه نرفته ایم که راهیابی به نظم حاکم بر یر گفتمان را
از سمت مطالعهای تبارشناسانه ممکن معرفی نماییم.
فوکو در ادامه مطالعات خود بر قدرت به شکل متمرکزتر و مشخصتری ب ل توجه نموده
است .به باور وی قدرت جست و جوی حقیقت را نهادمند و تخصصی میسازد و به آن پاداش
میدهد( .فوکو  )65: 1391فوکو تاکید میکند که قدرت مانند ثروت تولید میشود( .همان) و
این مهم به افتادن و برآمدن گفتمانها منتهی میگردد .حقیقت تولید شده کارکرد وضع قانون را
داراست و از این طریق به عملیاتی نمودن ترجیحات گفتمانی مدد میرساند .نزد فوکو گفتمان
واجد سه مولفه اصلی قواعد حق سازوکارهای قدرت و آثار -قواعد قدرت است .در این میان
قواعد حق خطوط قدرت مسلط را به طور رسمی طرد میکند و در ادامه قدرت گفتمان نو را بر
میسازد( .همان  )59در اندیشه فوکوی متاخر گفتمان دارای سه ضلع قدرت حق و حقیقت
است .قدرت در این میان بخشهایی از قواعد حق را به اجرا میگ ارد .جالب آن که گفتمان از
قدرت کارگزار حرف نمیزند بلکه از دانشی صحبت میکند که قدرت و هویت را بازتولید میکند.
هویتی که هویت خود را در برابر دیگری عرضه میدارد و به ارائه جایگزینهایی در برابر گفتمان
مسلط می پردازد .سرانجام سخن این که براساس رویکرد فوکو گفتمان مجموعه احکام در
شرایط خاص است.
شناسایی وجوه روش شناختی نظریه گفتمان از منظر فوکو مهم و خطیر است .تالش
نگارنده بر آن است که این مهم را ضمن مراجعه به سطوح روش شناختی تحلیل فوکو از
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گفتمان در کنار بهرهگیری از تامالت روش شناختی الکالئو و موف در باب گفتمان فوکو به
فرجام رساند .به این ترتیب مناسب است دریافت روش شناختی الکالئو و موف از گفتمان
فوکویی را توضیح دهیم.
 -2رویکرد روش شناسانه به گفتمان از منظر الکالئو و موف
پیش تر آمد که فوکو خود برخی بسترهای رویکرد روش شناسانه از منظر نظریه گفتمان را
توضیح داده است؛ رشتههای تحلیلی مهمی نظیر پی جویی شکلگیری اظهارات در یر گفتمان
و نیز طرح مفاهیم بدیعی همچون غیریت و هویت در ارتباط با گفتمان از جمله این تامالت
روش شناسانه بودهاند؛ با این حال سنت فکری وی بعدتر و توسط برخی از نظریهپردازن متاثر از
وی بسط یافت و مشخصا وجوه روش شناختی و کاربردی آن به جد تقویت گردید .در این میان
نقش الکالئو و موف در انجام این مهم برجسته و تاریخ ساز بوده است .ایشان قادر به آن شدند
که منطق منجر به هویتیابی در یر گفتمان را بر اساس نحوه داللتهای پدید آمده در آن
توضیح دهند .هم از این روی جهت فهم جوانب روش شناختی بهرهگیری از گفتمان مناسب
است که به مباحث روش شناختی این دو اندیشمند نیز اشاره بنماییم:
الکال و موف کوشیدهاند تا درکی روش شناختی و کاربردی از نظریه گفتمان به دست دهند.
به صورت مشخص ایشان وجوه روش شناختی منطق رویکرد به زبان را در مطالعهای گفتمانی
بسط و توسعه دادند و رویههای پیشنهاد کردند که به کشف ساختار قدرت در یر گفتمان با
توجه به داللتهای زبانی ناشی از آن مدد شایان توجه میرساندSkålén, Fougère, ( .
 )Fellesson, 2007: 36ایشان توضیح میدهند که گفتمانها بر اساس غیریت سازی عمل
میکنند و معناپ یری واژهها در آنها در قالب داللت دال به مدلول و متاثر از فرایند فراگیر
غیریت سازی تحقق مییابد؛ فرآیندی که مبنای آرایش گفتمانی است .در واقع گفتمانها نظامها
یا منظومههای معناپردازی هستند که در آنها دالها یا نشانههای تثبیت شده بر اساس
تمایزی که با یردیگر دارند حایز معنا و متعاقب آن دارای هویت میگردند و ذیل آرایش
گفتمانی ویژه ای که بر اساس غیریت سازی پ یرای آن میشوند تصور ما را از جهان و واقعیت
شکل میدهند .نگاهی از این دست به فهم که مبنای آن معنایابی موقعیتها بر اساس تمایز
برقرار میان آنها است هویت را به جایی خارج از «خود موقعیت» ارجاع میدهد؛ بدین گونه که
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بر اساس آن هویت گفتمانی در نظام آرایش دالها یا نشانهها و واژگان به مدلولها یا معانی
شناخته میشود؛ چرا که هویت در دل وقایع اجتماعی و تاریخی و در ارتباط با کاربرد معانی و
مفاهیم در زبان جامه تحقق به تن میپوشد؛ همچنان که فهم انسانی در زبان محقق میشود و
عمیقا گفتمانی است )Howarth, 2000:101( .حاصل آن که هویت حاصل ارتباط دالها با
یکدیگر به مثابه عناصر سازنده گفتمان و نیز گویای نسبت هر گفتمان با گفتمانهای دیگر که
همان گفتمانهای آلترنتیو قدرت میباشند است .بر این اساس مشخص میگردد که هویت امر
مستقلی نیست و ناشی از مفصل بندی حاکم بر روابط و غیریت سازی این مجموعه از روابط با
گروههای دیگری از روابط است .در واقع ما با شبکهای از روابط مواجه هستیم که مجموعهای از
هویتهای برساخته را ذیل رویههای غیریت سازانه ایجاد میکنند؛ هویتهایی که اوال ناشی از
مفصلبندی در دل روابط شبکهای هستند و ثانیا معنای خود را ضمن غیریت سازی با «دیگری»
کسب کردهاند .راه شناسایی این هویت همچنان که فوکو توضیح میدهد مطالعه اظهارات
مطرح در دل گفتمان است .توضیح بیشتر آن که مطالعه چگونگی شکلگیری و تثبیت یر
گفتمان از طریق محصوالت آن گفتمان نظیر نوشتار گفتار و کنش میسر میشود .این
محصوالت را در ادبیات گفتمانی فوکویی «اظهارات» یر گفتمان مینامند .در واقع این
اظهارات یر گفتمان هستند که معانی و داللتهای یر گفتمان را نشان میدهند.
)(Maset,2002:293
در نگرشهای غیرگفتمانی برخالف این رویکرد هویت خصلتی ایجابی و اثباتی دارد؛ چه
آن که در نگرشهای غیرگفتمانی پدیداری هویت تابعی از تفاوتها در نظام داللتها نیست؛
بلکه گویای جریانی مستقل و خودبسنده در ارتباط با ذات امور است؛ به زبان دیگر برداشتهای
غیرگفتمانی از هویت آن را در ارتباط با جوهر تعریف میکنند؛ این جوهر در نگرشهای مختلف
معناهایی متفاوت مییابد( .بشیریه  ) 802 :1382به عنوان مثال فروید 1روانشناس شهیر غریزه
را در کانون رفتار انسان و شکلدهنده به سویه درونی هویت وی می یابد (بوتبی -115 :1384
 )104و یا جامعهگرایان از معنایی برای هویت سخن به میان میآورند که در پیوند و مداومت با
سنتها و اخالق قرار دارد .همچنان که مشخص است تقاریر دیگری نیز از هویت در دست است
که از پرداختن به آنها صرف نظر میکنیم .به هر حال در اندیشه گفتمانی فرآیند توضیح
1. Sigmund Schlomo Freud
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هویتها متاثر از میراث زبانشناختی فردینان دو سوسور تابعی از تفاوت دالها معرفی میگردد.
رویکرد وی عمدتا زبان شناختی باقی ماند و وی خود به عرصه تحلیل اجتماعی هویت مبتنی بر
نظام صوری تفاوتهای برقرار میان دالها ورودی نداشت .این تالشهای نظریهپردازان
فیلسوفی نظیر فوکو یا تئوری پردازانی سیاسی همچون الکال و موف بود که غیریت در شناسایی
دالها را از نظام تفاوتگ اریِ صوریِ سوسور به حوزهی توضیح وقایع اجتماعی و تحوالت
تاریخی کشاند )Critchley & Marchart ,2004: 229( .در قلب این تالشها باید به
کاربرد مفهوم غیریت در حوزه اجتماع اشاره کرد .مفهوم «غیریتسازی» در معنای علوم
اجتماعی آن رویکردی است که الکال و موف جهت انجام این مهم پیش میکشند .غیریت
سازی چگونگی تشکیل هویتهای اجتماعی را توضیح میدهد .فرایندی که مطابق آن هویت
پدیدههای اجتماعی بیانگر تفاوت آنها با اغیارشان است .به عبارت دیگر هویتهای اجتماعی نه
بر اساس منطقی درون زا که بر اساس روابط غیریت سازانه شان با دیگر موقعیتها و شرایط
تعریف و تحدید می شود :هویت اجتماعی آن چیزی است که اغیارش نیستند و عناصر سازنده
یر گفتمان بر اساس غیریتی که با دیگر عناصر درون آن گفتمان دارند و نیز بر اساس غیریتی
که با عناصر مشابه در گفتمانهای رقیب دارند ساخته و پرداخته میشوند و ذیل چنین منطقی
هویت مییابند.
ارجاع مسئله هویت به غیریت اولویت امر سیاسی را در نظریه گفتمان الکال و موف سبب
میشود؛ چرا که مطابق این فرآیند حضور «دشمن» ضمن فرایند خصومت 1در رابطهای
غیریتسازانه در ارتباط با هویت فهم میگردد (Kolozova ,2014:77) .در واقع و به زبان
دیگر اگر بپ یریم که هویت گفتمانها بر اساس غیریتسازی شکل مییابد باید بپ یریم که
گفتمان امری سیاسی است؛ چرا که به دلیل کاربردی که برای غیریتسازی در نظر میگیریم
جریان تخصیص قدرت در جامعه اهمیت مییابد و گفتمان بر اساس اولویتِ امر سیاسی قوام
مییابد (Howarth,2000:165) .این اولویتیابی سیاست در گفتمان در همه کاربردهای
نظریه گفتمان از منظر فوکو و نیز مطابق تئوری روش شناختی الکال و موف به چشم میآید.
نهایتا باید گفت توضیح وجه زبان شناسانه گفتمان میتواند به حصول درکی بهتر از بعد
روش شناسانه گفتمان یاری رساند .همچنان که پیشتر آمد مطالعات گفتمانی خاستگاهی زبان
1. antagonism
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شناسانه دارند و به موقعیتهای اجتماعی به مثابه امری زبانی مینگرند .این بدان معنا است که
در شناسایی موقعیت در یر گفتمان باید به نحوه داللت کلمات بر معنای که گفتمان مدعی
برساختگی آن بر پایه موقعیت  /دانش است بپردازیم .به این ترتیب در مطالعهای گفتمانی جای
پای دالها اهمیت مییابد و مسیر داللت که بیانگر منطق تولید معانی در دل گفتمان است
اهمیت مییابد .حاصل آن که از کلمات یا اصطالحات مرکزی و نقش آفرین به مثابه دالها یا
نشانه  /واژههای ذخایر معنا بخشی در گفتمان یاد میکنیم که چونان منابع ویژه قدرت  /دانش
بروز و ظهور مییابند و آرایشهای ویژه نظام نشانگان را در دل صورت بندی گفتمانی 1مشخص
و برمال میسازند .منظور از صورت بندی گفتمانی مجموعهای از روابط منجر به داللت در دل
گفتمان است که از جمله مهمترین آنها باید به نحوه چینش دالها در ارتباط با دال مرکزی و
نیز در فرآیند غیریت سازانه با دالهای رقیب در گفتمانهای رقیب اشاره کرد .در واقع صورت
بندی هر گفتمان حاصل اعمال مفصل بندی در آن است .مفصل بندی به معنای روابط برقرار
میان عناصر سازنده یر گفتمان است .این روابط ساختار ویژهای را در دل هر گفتمان شکل
میبخشند که تثبیت معانی واژهها توسط آن اتفاق میافتد .به این ترتیب به بی راهه نرفتهایم
اگر ادعا کنیم گفتمانها صورت بندی ویژه دالها هستند و این آرایش برقرار میان دالها است
که هویتیابی را بر اساس فرآیندهای غیریت سازانه میان آنها و دالهای مشابه در گفتمانهای
رقیب شکل میدهد؛ به زبان دیگر این ارتباطات درون گفتمانی از یر سوی و دشمنیها 2میان
گفتمانها (و در ارتباط با نحوه معنایابی هر یر از دالها با دالهای رقیب در گفتمان رقیب) از
سوی دیگر است که به هویتیابی سیاسی درون گفتمان میانجامد .آن گونه که الکال و موف
توضیح میدهند دالها ممکن است در سه نوع آرایش در درون گفتمان مشارکت کنند :دالهای
شناوری یا عناصر دالهای تثبیت شده یا وقته یا دال مرکزی .دالها ضمن پ یرش هر یر از
این سه نحوه آرایش معانی و مفاهیم (مدلولها) را «مقرر» میسازند؛ به زبان دیگر دالها ممکن
است در یکی از سه حالت (عنصر وقته و دال مرکزی) نقش آفرین واقع شوند و پ یرای معنا
گردند .طبعا این به آن معنا است که برای فهم گفتمانها باید دالها و چند و چون داللتها را
در دل آن فهم کنیم .مهمترین این دالها دال مرکزی است .این دال در کانون و هسته گفتمان
1. Discoursive formation
2. Antagonisms
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جای میگیرد .در واقع سایر دالها در میدان جاذبه معنایی دال مرکزی است که معنا مییابند و
فرصت مفصل بندی پیدا می کنند (در ارتباط با آن است که داللتهایشان شکل می گیرد) .طبعا
این به آن معنا است که دال مرکزی خود به صورت نسبی خارج از میدان جاذبه گفتمانهای
دیگر قرار دارد و بیانگر نوعی حالت نهایی شده و کمابیش غیرمتحرک است .شناسایی و رصد
تحول در منطق داللت دال مرکزی و توصیف نحوه فهم و خوانش رخ داده از آن در اطوار و
ادوار مختلف بیانگر تحول و تطور در گفتمان در درازنای زمان است؛ مهمترین نشانه یا دال
جهت شناسایی تحول در یر گفتمان همان نشانه یا دال مرکزی است .در این میان تغییر صرفا
تغییری در یر دال نیست؛ بلکه بیانگر یر صورت بندی گفتمانی تازه و پدیداری مفصل بندی
های نو است .در حقیقت دگرگونی معنایی در معنایابی و داللت دال مرکزی با تحول در آرایش
دالها و پیکربندی گفتمان همراه خواهد شد.
الکالئو و موف در مطالعات گفتمان ایفاگر نقشی مهم در ارتباط با نظریه گفتمان فوکو
گردیدند .ایشان زبان و روایتی روش شناختی به این نظریه بخشیدند و به صورت مشخص
تواناییهای آن را در مطالعهای موثر در عرصههای علوم سیاسی نشان دادند .این مهم از جمله
به دلیل توجه جدیتر ایشان به مفاهیم جریان چپ فکری اتفاق افتاد .پیشتر چپ گرایان نوین
ضمن مخالفت با ارتدوکسیسم در برداشت از مارکس و بر پایه پیشنهادهایی تاریخ ساز نظیر
طرح هژمونی به مثابه زیرساخت روابط قدرت گامهای مهمی در ارایه نظریهای روش شناختی
جهت توضیح موقعیتها از منظر نگرشهای چپ برداشته بودند .الکالئو و موف توانستند آگاهی
مهمی از این دست را در خدمت نگاههای پسا ساختارگرای فوکو به کار گیرند و منطق فوکو را
در با قدرت مویرگی در ارتباط با هژمونی و «امر سیاسی» توضیح دهند .این گامی تاریخی ساز و
تحولی رو به جلو در رویکرد به نظریه فوکو بود.
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بخش دوم -بهرهگیری از روششناسی گفتمان در مطالعات حوزه روابط
بینالملل
روابط بینالملل نیز همانند دیگر رشتههای علوم انسانی در معرض حضور اندیشههای پست
مدرن قرار گرفته است و دهههای متوالی است که اندیشههای پست مدرن مباحث هستی
شناختی و شناخت شناسانه روابط بینالملل را به جد بازخوانی نموده و مجموعهای از تامالت تازه
و ایده پردازیهای متفاوت را در آن سبب شدهاند .از جمله این ایده پردازیها آن که به باور
پست مدرنیستها روابط بینالملل بیش از آن که عرصه ایفای نقش و بازیگری بازیگران سنتی
مانند دولتها و سازمانهای بین دولتی گروههای ذی نفوذ و حتی تکنولوژی باشد حوزه نبرد
انواع آگاهی و گفتمانهای حایز جوانب فکری و عملی است .به این ترتیب جهان معاصر آن
گونه که پست مدرنیستهای دانش روابط بینالملل مایل به توضیح آن هستند بستر بروز و
ظهور گفتمانهای متعارض و مکان رقابت بر پایه نظامهای دانش  /عمل مختلف است.
توضیحی از این دست از روابط بینالملل بدون مراجعه روش شناسانه به میراث پست
مدرنیسم ممکن نیست .در میان روش شناسیهای جایز تبار پست مدرن نیز هیچ یر همچون
گفتمان که دغدغه شناسایی بینا ذهنیتها را دارد برای این امر سازگار و مناسب نیست؛ روش
شناسیای که همچنان که آمد امر عینی و انضمامی را در ارتباط با تبار تاریخی منطق ذهنی و
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نحوه هویتیابی آن توضیح میدهد .هدف این بخش از فصل نخست توضیح مزیتهای ناشی
از بهرهگیری از گفتمان در مطالعه پدیدارهای روابط بینالمللی است .خواهد آمد که رویکرد به
گفتمان در این حوزه حایز ارزش افزوده پژوهشی معتنابهی است و به صورت مشخص موجب
آن خواهد شد که سطح حساسیت پژوهش فراتر از تمرکز بر حوزههایی نظیر اندیشه نقش یا
کنش بازیگران معطوف به شناسایی نظام مند سطوح نادیدنی و پنهان مختلف اثرگ ار بر
موضوع مطالعه گردد.
حاصل آن که رویکرد گفتمانی به عرصه بینالملل راه به شناسایی و توضیح پیش زمینههای
فرهنگی و اجتماعی سازنده روابط بینالملل میبرد و به زبان دیگر ابزار تحلیلی قابل توجهی را
جهت دستیابی به فهمی ژرفتر از عقبه مناسبات بینالمللی در بسترهای فرهنگی و اجتماعی
سازنده آنها فراهم میآورد.
روششناسی گفتمان درک تازهای از منطق و شیوه جمع آوری و به کارگیری دادههای
تحقیق در حوزه روابط بین الملل به دست میدهد .در مطالعه ای گفتمانی در حوزه بین الملل
برخالف روششناسیهای کالسیر دادههای پژوهشی را به صورت خطی و بر اساس رویکردی
علی /معلولی (نگرشی پوزیتیویستی) تحلیل نمیکنیم؛ بلکه میکوشیم تا ضمن رویکردی تفهمی
به حوزههای خطیری نظیر نحوه هویت یابی بازیگران و تبار تاریخی حاکی از آن اظهارات
جهان واژگانی و زبان سیاسی در دسترس شیوههای اقدام و عمل بر پایه قدرت منتشر و
مویرگی و نظامهای دانش و مشروعیت ورود کنیم و در نهایت درکی انضمامی از آرایش قدرت
در حوزه بینالملل و نحوه فهم بازیگران آن از خویشتن و دیگری به دست دهیم .این به آن معنا
است که در چنین مطالعهای از عرصه بینالملل نتیجه گیریهای اثبات گرایانه و حایز انگارههای
خطی تاریخی جای خود را به فهم تطورپژوهانه تبارشناسانه و موقعیت پایه از پدیدارهای بین
المللی میدهد.
جهت حصول چنین درکی باید روابط بینالملل به مثابه سامانی گفتمانی که حاصل
همکنشی اعضا و تاثیر ایدهها مفاهیم و هویتها طی زمان است در نظر گرفته شود؛ ذیل
نگرشی از این دست گروههای سلفی به مثابه گفتمانی هویت پایه که در برابر گفتمان مسلط قد
برافراشته است شناسایی میشوند.
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-1کاربست گفتمان در مطالعات روابط بین الملل
طبعا رویکرد گفتمانی به حوزه بینالملل نحوه ویژهای از مراجعه به منابع و شیوه متفاوتی از
تحلیل آنها را نیز سبب میشود .در این شیوه آن گونه که ابتدا فوکو و سپس با زبانی روش
شناختیتر الکالئو و موف توضیح دادهاند میل به شناسایی داللتهای دالهای موثر در یر
مجموعه هم راستا از اظهارات اهمیتی استراتژیر دارد و بسی مهم و حیاتی است؛ چه آن که
منطق حاکم بر داللت راه به فهم قدرت مویرگی یا همه جایی حاضر در گفتمان میبرد و معانی
رفتار و اعمال مشروع و معتبر در گفتمان را را مشخص مینماید.
نکته مهم آن که باید توجه نماییم قدرت گفتمانی در مطالعهای بینالمللی نه یر موقعیت
مشخص بلکه امری همه جایی و منتشر است .این قدرت منتشر که برخی از نظریهپردزان
عالقهمند به مطالعات گفتمان در حوزه بینالملل جستجوی آن را در متن روابط (بازی متقابل
متنی) توصیه کردهاند هنگامی شناخته میشود که به رابطه هم تکمیلی و قوام بخش میان
گفتمانهای مختلف و رقیب توجه نماییم (لینکلیتر  )348:1385و تفاسیری که هر گفتمان رقیب
و حاضر در سطح بینالملل از عملکرد دیگری به دست میدهد را به مثابه بخشی مهم از مطالعه
گفتمانی خود در باب آن گفتمان درنظر آوریم؛ چنین رویکردی راه به شناسایی بهتر چند و چون
شکلگیری و تثبیت گفتمانها میبرد .بر این اساس ریچارد اشلی از نظریهپردازان پست
مدرنیسم در روابط بینالملل بر اهمیت مطالعه چند و چون شکلگیری هژمونی در عرصه
بینالملل تاکیدی ویژه میکند و میکوشد تا که توضیح دهد ما باید مفهوم نسبت مفهوم
حاکمیت و هژمونی را از منظری تازه دریابیم(Ashley, 1987:103) .
همچنین باید یادآور شویم که رویکردی اینگونه به قدرت مزیت افزودهی مهمی را برای
مطالعات روابط بینالملل به بار میآورد .چنین مطالعهای ای بسا بیش از هر روش شناسی دیگر
به شناسایی گزینههای که در فرایندهای رسمی و قدرت محور روابط بینالملل طرد شدهاند
میانجامد .به عبارت دقیقتر توجه نظاممند و سیستماتیر تبارشناسی به گفتمانهای حاشیهای
تبعید گردیده و نادیده مانده در دل مناسبات قدرت رسمی از جمله قابلیتهای روش شناختی
گفتمان در مطالعات روابط بینالملل است .در واقع نظریه گفتمان این بخت پژوهشی مهم را
پیش روی مطالعات روابط بینالملل میگستراند که به دلیل تمرکز بر قدرت مویرگی حضور
سطوح مهم اما معموال نادیده گرفته شده و یا انکار گردیدهای از مقاومت را در حاشیههای
مناسبات بینالمللی تشخیص دهد .پرواضح است که چنین بخت روش شناختیای برای مطالعات
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بینالملل بسی مغتنم و ارزشمند است .آنچه به گفتمان اجازه میدهد سرنخهای قدرت انضمامی
و مویرگی را تا شناسایی سطوح نامرئی مقاومت پی گیرد و به حصول آگاهیهای از این دست
نایل آید توجه ویژه آن به نحوه شکلگیری هویتهای حاشیهای و مقاومت پایه است .همچنین
عالقه مطالعهای گفتمانی به شناسایی هویت بر پایه مفصل بندیهای ناشی از دیالکتیر آگاهی
و عمل تیزبینیها و نکته سنجیهای از این دست را برای این روش شناسی میسر ساخته است.
 -2بازفهم روابط بینالملل ذیل مطالعات گفتمان
پست مدرنیسم با تاکید بر متنیت1اعالم میکند که تمام واقعیت یر ساخت اجتماعی است.
نمونه جالب در خصوص بینامتنی بودن روابط بینالملل درک بازیگران از منافع ملی است .اگرچه
این مفهوم یر مخرج مشترک حداقلی دارد اما با توجه به نوع بازیگران میتوان قایل به نسبیت
بیشتری برای آن گردید و تنها وجه مشترک را حفظ بقا دانست .در این میان گفتمان بر اهمیت
عناصر معنوی تاکید میورزد .به باور این رویکرد بازیگران عرصه بینالملل درگیر نوعی روابط
بین االذهانی هستند.
قدرت از جمله دیگر مفاهیمی است که در شکلگیری خود در برابر دیگری نقش دارد .در
واقع خود برآیند ارتباطهای میان قدرت و دانش است که نهایتا به مشروعیت گفتمان ختم
میگردد .در حوزه روابط بینالملل پست مدرنیسم به دنبال آن است که ایده قدرت را احیا و آن
را دوباره فرمولبندی نماید .براساس این نگرش قدرت همه جا حاضر است و از حواشی آن
نمیتواند اجتناب شود .دانش یا معرفت به عنوان قدرت عمل مینماید .همانطور که فوکو تاکید
میکند یر قانون "حضور در همه جا" و جود دارد که بر طبق آن یر ثبات کلی بین
حالتهای تفسیر و عملیاتهای قدرت وجود دارد .کار دانشمندان روابط بینالملل این است که
ببینند چگونه عملیاتهای قدرت متناسب با شبکههای سیاسی و اجتماعی دنیای مدرن شکل
میگیرد و اعمال میشود .بنابراین دانش و قدرت موجود در سیستم بینالملل را میتوان ذیل
التفات به قدرت هژمون و ایدئولوژی مسلط توضیح داد .در پرتو رویکرد فوکویی پست مدرنها
خواستار یر تئوری سیاست جهانیاند که به فهم جدید قدرت و رابطه نزدیر آن با دانش
ساخت و روایتهای بین متنی حساس باشد(Jackson, 2013:72) .
1. Textuality
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به باور ایشان ساخت شکنی گفتمان مسلط نظم بینالملل نتیجه تحرک و حضور نیروهای
اجتماعی حاشیهای (در شرق) بود که به تعامل با ایدههای نظم بینالملل موجود پرداختند و
گفتمان مخصوص خود را باز سازی نمودند .گفتمانی که میکوشد خود را در جایگاه گفتمان
غالب موفق جاسازی کند و روابط قدرت  /معرفت (دانش) را متحول نماید .بنابراین نظم و
سیستمهای بینالمللی و سیاست جهانی حاصله (قدرت) مستقیما به ایدههای جدید ( دانش یا
معرفت ) وابستهاند و همچنین مداومت برتری این ایدهها به سیستمها و نظامهای سیاسی
وابسته است(Reinke de Buitrago, 2012:xvi) .
پست مدرنها روابط بینالملل را ذیل سایه مفاهیم و واژگان هویت دانش و قدرت توضیح
میدهند به باور ایشان این دسته از مفاهیم درگیر نوعی ارتباطهای شبکهای بین االذهانی و بینا
متنی هستند و به شکلگیری و استمرار گفتمان روابط بینالملل معاصر یاری رساندهاند .در واقع
ایفای نقش هر یر از سه عامل فوق میتواند به تغییر مفصل بندی در گفتمان منتهی گردد و
تغییر ماهوی هر یر به دگرگونی یا سقوط گفتمان و پدیداری گفتمانی نوین بیانجامد .اتفاقی
که منتهی به شکلیابی دیگری ذهنی و گفتمان رقیب عینی گشته و بازیگری نو را وارد بافتار
کنش مینماید .حصول چنین درکی اوال نیازمند شناخت مناسبات بیناذهنیتی و کشف منطق
عمل بازیگران با محیط است و ثانیا وابسته به بررسی سطوح اثرگ اری این مناسبات و منطق در
حوزه بینالملل است؛ چه آنکه «آگاهی» به مثابه امری صرفا ذهنی و ماهیتا اندیشهای برای این
پژوهش اهمیتی مستقل ندارد و آن چه مدنظر است شناسایی مکانیزم تبدیل آگاهی به کنش در
عرصه بینالملل است .طبعا همچنان که واضح است شناسایی فرآیند منتهی به کنش به مثابه
عامل تاثیرگ ار بر نظم بینالملل نیز فارغ از فهم زمینههای منجر به آن و بدون تامل در آگاهی
شکل دهنده به آن ناکافی یا ناممکن است .به این ترتیب فهم دیالکتیر برقرار میان آگاهی و
کنش ما را به سمت مطالعه پدیدارهای بینالمللی ذیل بهرهگیری از روش شناسی گفتمان که
حایز قابلیتی ویژه در پردهگشایی از بینا ذهنیتها و توضیح روابط انضمانی در ارتباط با امور
ذهنی است سوق میدهد.
ظهور اندیشههای جدید در روابط بینالملل در پی پدیدار شدن انتقادها به گفتمان مدرنیسم
از سوی اندیشمندان مختلف قابل ردیابی است .در حقیقت طیف گستردهای از اندیشهها علیرغم
آنچه برنشتاین نگرانی دکارتی خوانده است به معنای نظری مدرن که مدعی است یا ما نوعی
شالوده نهایی را برای شناخت در اختیار داریم یا در بطالت امر نسبی امر غیر عقالنی امر
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دلبخواهانه و امر پوچ غوطه وریم مطرح شدهاند .اندیشمندانی مانند ویتگنشتاین وینچ کان
هابرماس فوکو و دریدا به شیوههای مختلف به نقد روایتهای جهان مدرن کمر بستهاند.
اندیشمندانی که تالش در نمایان ساختن پدیدههای در حاشیه مانده فراموش شده دیده نشده
یا نا اندیشیده گفتمان مدرن دارند .چنین رویکردهایی در تفسیر عام نوعی سمتگیری مجدد
تحلیل است که رفتن از سوال کانتی «چه میتوانم بدانم؟» به سوی پرسش فوکویی
«پرسشهای من چگونه به وجود میآیند؟» نمایان میسازد .در این بافت است که واکر 1شیوه
به وجود آمدن بسیاری از پرسشها و پاسخها را مورد بررسی قرار داده است و بر این باور است
که سنت مسلط در روابط بینالملل یر استنباط مضیق یا تاریخی از واقع گرای بن نگرهای
تقلیل یافته به حد صورت بندیهای پایدار در مورد اولویت قدرت بر اخالق ضرورت خشونت و
دسیسه مصلحت دولت و  ...را مورد تأیید قرار میدهد .به گفته وی این نوع نگرشهای
ماکیاولیستی به نوبه خود طی سالهای متمادی ماهیت مسائل از پیش معین شده را در فضایی
گفتمانی قرار داده است که در عین حال که پاسخ مشروع به آنها را تعیین مینماید از دیگر
سوی آنها را محدود نیز میگرداند .وی همچنین معتقد است انسان امروز باید قالب میراث
قضاوت غیر انتقادی و خصوصیت «امتیاز منحصر به فرد» گفتمان مدرن گرای غربی را بشکند و
به طور جدی به نداهای به حاشیه رانده شده به تاریخها و تجربههای فرهنگی مختلف گوش فرا
دهد .در واقع رویکرد واکر با توجهی ویژه به جنبشهای اجتماعی -انتقادی و توان بالقوه
رهایشی آنها توأم شده است(Walker ,1988, 3) .
نکته آنجاست که رویکرد پست مدرن به ایده مدرن «تحمیل دلخواهانه شکلی از نظم»
انتقاد میکند .دردریان با چنین رویکردی به نقد پدیدارهای مدرن در روابط بینالملل پرداخته
است .به باور وی و شاپیرو هیچ نوع همبستگی بین تجربه بالفصل ما و نمودهای تجربههای
انسانی ذیل قرائت مدرن وجود ندارد .در این میان نوع نگرش نسبت به نظم بینالملل و
پیمانهای بینالمللی تغییر کرده است گاسته سون در این ارتباط اظهار میدارد که میتوان
جهان غرب را به مثابه مجموعهای از عملکردهای سیاسی و گفتمانی تلقی نمود که در پی دفاع
از کل یر شیوه زندگی برآمده است .وی از ساختن هویت تا بهره گیری از کالن روایتهای
گفتمان مدرن سخن به میان میآورد و به عنوان نمونه بیان میدارد که در مورد ایاالت متحده
1. Walker
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خطر در تعیین حدود و ثغور قلمرو بیرونی تهدیدهایی مربوط به «فردیت» «آزادی» و «بازار
آزاد» به مثابه ابزارهای ساختن هویت ابزارهای ساختن مرز میان امر داخلی و امر بینالمللی
تلقی میگردند(Der Derian, 1987:126) .
تمرکز گفتمان بر مفهوم قدرت را باید از جمله مهمترین ویژگیهای این نگرش پسامدرن
دانست که کوشیده است تعریفی متفاوت از قدرت ارائه نماید .تعریفی که ذیل توجه به آن نحوه
فهم ما از علوم اجتماعی در معنای عام آن و علم سیاست و روابط بینالملل در معنای خاص آن
متفاوت میگردد .قدرت مویرگی و شبکهای فوکو که به عنوان دستاورد درخور توجه نظریه
گفتمان بارها و بارها از سوی دانشمندان حوزه سیاست مورد تاکید قرار گرفته است در روابط
بینالملل مورد کم التفاتی قرار گرفته است .فوکو در توضیح گفتمان از «تحلیالت قدرت»
صحبت میکند .به سخن دیگر تالش وی توضیح و یا به سخن دقیقتر تحلیل روابط قدرت
است .به باور وی قدرت «نقش مستقیما مولدی» را ایفا میکند .قدرت چند جهته است و در واقع
هم از پایین به باال ناشی و هم از باال به پایین اعمال میشود( .دریفوس؛)311- 312:1382
روابط قدرت «نیتمند و فاقد فاعل» هستند .معنای نوین ایجاد شده از همین تیتمندی ناشی
میشود .پاسخ از چگونگی نیتمندی بدون فاعل در خود کردارها نهفته است؛ کردارهایی که در
محلهای جداگانه بی شمار متمرکزاند .در واقع قدرت همان نامی است که ما به «روابط
استراتژیر پیچیده در جامعهای خاص» میدهیم .در حقیقت فوکو نه از نظریه قدرت بلکه از
تکنولوژی قدرت و انضباط صحبت میکند( .همان)316-314:
سرانجام باید گفت دانشمندان روابط بینالمللی پست مدرن دیدگاهها و نظرات بازبینانهای را
در ارتباط با این حوزه مطالعاتی اتخاذ نمودهاند .ایشان بر نهضتها و جنبشهای حاشیهای که
هدفشان آزاد سازی از ساختار قدرت خاص است و روابط بینابینی آنها متمرکز شدهاند و
کوشیدهاند وجوه دیده نشده روابط بینالملل را توضیح دهند .توضیحی که از طریق به کار بردن
اصطالحات و واژگان مغفول مانده در این حوزه مطالعاتی ارائه میگردد؛ واژگانی مانند هویت
قدرت دانش موقعیت دیگری فراروایتها و (Sánchez Bermúdez, 2012:51) . ...
برای نمونه میتوان از حضور دین گرایی در عرصه روابط بینالملل یاد نمود .ذیل رویکردی از
این دست گروههای با هویت دینی که در صدد ریخت بخشی به عرصه بینالملل بر اساس
مولفههای دینی برآمدهاند .براساس چنین دیدگاهی گروهی حضور جریانهای از این دست را در
زمره موج پساسکوالریسم مورد خوانش قرار میدهند( .دمنت همان :صص)158 -155
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پژوهشگران مطالعات گفتمان که از معنا هویت بیناذهنیت و نقش نمادها و برداشت در
عرصه بینالملل سخن میگوید نظیر پسا مدرنیستها نمیتوانند یر فهم قبلی از دنیای مادی
را بپ یرند و نشان میدهند که چگونه این واقعیت مادی به آگاهی بین االذهانی وابسته است.
عالوه برآن تعهدات مشترک به هنجارهای اجتماعی میتواند به عوامل تحرک بخشد تا به طور
اجتماعی درگیر یر فعالیت خاص بینالمللی گردند .با این وجود پسامدرنیسم این ایده را یر
قدم بیشتر توسعه میدهد .ایشان به جای پ یرفتن ساخت اجتماعی در قالب نمادها درگیر
ساخت آنها میگردد و نشان میدهد که چگونه همه سیستمهای معنا پر مخاطره و مشروط
هستند.
 نتیجهگیری و مرور مباحثمقاله با دغدغه کاربست گفتمان در مطالعات روابط بینالملل به نگارش درآمده است و این
مهم را ذیل ارائه تع یف مختصری از گفتمان در معنای عام آن به مثابه نظریه و روش ضمن
توسل به دیدگاههای پسامدرن آغاز نموده است.
در ادامه ضمن ب ل توجه به نقش تاثیرگزار فوکو بر «گفتمان» گفتمان از منظر فوکو شامل
تبارشناسی و دیرینه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه تفسیر نحوه تحلیل گفتمانی
به رویکرد روش شناسانه به گفتمان از منظر الکالئو و موف پرداختهایم .پس از مطالعه کلیات
نظریه و سپس روش گفتمان به امکان بهرهگیری از روششناسی گفتمان در مطالعات روابط
بینالملل در دو پاره کاربست گفتمان در مطالعات روابط بینالملل و بازفهم روابط بینالملل ذیل
مطالعات گفتمان پرداختهایم .این مهم ضمن بررسی دیدگاههای پسامدرن در مطالعات روابط
بینالملل و بررسی چند و چون کارآمدی روش گفتمان در این رشته از مطالعات دنبال شده
است .در واقع مطالعه ضمن اتخاذ نگرشی انتقادی نسبت به مطالعات کالسیر در روابط
بینالملل به نقد روشهای مدرن و نحوه مراجعه آنها به مسائل روابط بینالملل از یر سوی و
تعریف و توضیح مفاهیم بنیادین روابط بینالملل از سوی دیگر اختصاص یافته است .در مجموع
باید گفت ادعای دیدگاههای پست مدرن مشاهده بخشهای دیده نشده اما حاضری است که در
موقعیت اقلیت قرار دارند .این دسته از دیدگاهها در عرصه بینالملل نیز در صدد بازشناسی
واکاوی تبارشناسی و بررسی روابط چند وجهی مندرج در فضای تحت سلطه هستند .سرانجام
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باید گفت مقاله میکوشد ضمن تمرکز بر جهان واژگانی گفتمانها راهی به توضیح مباحثی هم
چون کنش معتبر و گفتمان حاکم بر صحنه بینالملل چند و چون برساخته شدن هویتها و
حضور خوانده یا ناخوانده چالش آفرین و آشوب گرانه آنها در عرصه بینالملل معاصر بگشایید.
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