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  چکیده
با اوج گرفتن مباحثات و مجادالت ناشی از چرخش پسامدرن و رواج 

هاي پساساختارگرایی و پسامارکسیم در ادبیات علوم اجتماعی،  رهیافت
  مفاهیم ایدئولوژي، هژمونی و گفتمان به پرکاربردترین و مناقشه

دستاورد این منازعات فکري . برانگیزترین مفاهیم در این حوزه بدل شدند
به . گیري طیف وسیعی ازنظریات و تفاسیر در مورد این مفاهیم بود کلش

هاي اخیر نیز گرایش و عالقه فراوانی در فضاي فکري  فراخور، در سال
ویژه در قالب رواج نظریه و روش تحلیل گفتمان ایجاد گردیده  جامعه ما به

اهی شود که این مفاهیم بدون توجه و آگ ، در مواردي مشاهده میاما. است
بر . دنشو میبکار برده ها  از تشابهات و تمایزات نظري و مفهومی میان آن

 در این مقاله تالش گردیده است با اخذ رویکردي توصیفی و ،همین اساس
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ترین  تحلیلی تشابهات و تمایزات این مفاهیم در میان دیدگاه مهم
کالئو پردازان این حوزه همچون مارکس، آلتوسر، گرامشی، فوکو و ال نظریه

نتایج حاصل از این مطالعه نیز .  قرار گیردبررسیو موفه مورد مطالعه و 
 ،هاي مختلف  در نظریهیادشدهبیانگر این نکته است که هر یک از مفاهیم 

  محققان باید پیش از کاربست هر یک ازبنابراینیابند؛  معناي متفاوتی می
ر خود مفاهیم را  مفاهیم با مشخص نمودن نوع رویکرد نظري مورد نظاین

که مفهوم سنتی ایدئولوژي و هژمونی  چرا. کارگیرند در معناي مناسب به
که   درحالی،داراي بار ارزشی بوده و مبتنی بر وجود حقیقت استعالیی است

ها  و معتقدند که این گفتمان اند تحلیلگران گفتمان منکر وجود حقیقت
  .پردازند هستند که به تعریف حقیقت می

گفتمان، ایدئولوژي، هژمونی، سوژه، قدرت،  : کلیديهاي واژه
  حقیقت

  
  مقدمه

در نیمه دوم » پسامدرن«با اوج گرفتن مباحثات و مجادالت نظري ناشی از چرخش 
، »ایدئولوژي«م، سهاي پساساختارگرایی و پسامارکسی  و رواج رهیافتمسده بیست

ی مبدل شدند که در چند ترین مفاهیم ترین و پر ارجاع به مهم» گفتمان«و » هژمونی«
دهه اخیر در شکل دادن به تفکر فلسفی، اجتماعی و سیاسی غرب نقش بسزایی ایفا 

نوبه خود مفاهیمی تازه و بدیع در فلسفه و  یک از این مفاهیم، به اگرچه هیچ. اند کرده
ها در چند دهه اخیر متناسب با   معانی آنامااندیشه سیاسی و اجتماعی غرب نیستند؛ 

ت نظري و پارادایمی دنیاي غرب دستخوش تحول و تنوعات معنایی فراوان و تحوال
که استعمال و کاربرد هر یک از این مفاهیم بدون توجه به  طوري  به؛اي گردیده است تازه

ها، اغلب امري  اساس نظري، نقاط افتراق و تشابه و مالحظه دامنه تغییرات معنایی آن
به عبارتی، در حال حاضر، مفاهیم ایدئولوژي و گفتمان . نماید کننده و نامفهوم می گمراه
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 که حتی زمانی که آن را با دقت به کار ؛اند  شده معنا تبدیل به واژگانی مبهم و گاه بی
در فضاي علم و اندیشه سیاسی و . یابند برند در هر بستري معنایی متفاوت می می

واژه مد » گفتمان«ویژه مفهوم  هاجتماعی جامعه ما نیز چند سالی است که این مفاهیم ب
شود که این مفاهیم بدون توجه به مبانی نظري  مشاهده میدر این رابطه . اند  شدهروز
ها و  جاي یکدیگر در متن ها به ها و بعضاً بدون در نظر گرفتن تشابه و تفاوت میان آن آن

 در ،مثال  عنوان به. شوند به کار گرفته میو تحقیقی اساتید و دانشجویان هاي علمی  بحث
برخی موارد ذیل عنوان تحلیل گفتمان بیشتر شاهد تحلیل ایدئولوژي هستیم تا یک 

 تا عالوه بر معرفی مبانی رو تالش داریم ، در نوشتار پیشبر همین اساس. تحلیل گفتمان
ها را نیز در یک بستر تاریخی ـ  مفهومی و نظري این مفاهیم، تفاوت و ارتباط نظري آن

  .لیل و بررسی نماییمنظري تح
 اذعان نمود که باوجود مقاالت و یدر رابطه با ضرورت نگارش این مقاله بایست 
هاي اخیر در جغرافیاي نظري و مفهومی این مقاله به  هاي متعددي که در سال کتاب

اي به شکل تخصصی و منسجم به  تاکنون در ایران مقالهاما اند؛  رشته تحریر درآمده
براي .  و تمایزات تحلیلی مفاهیم ایدئولوژي و گفتمان نپرداخته استها بررسی تفاوت

تحلیل : در مقاله خود با عنوان سوژه و قدرت) 1385(نمونه، آزاد ارمکی و رضایی 
گیري ذهنیت در مطالعات فرهنگی، به ارزیابی و تحلیل نقش ایدئولوژي  چگونگی شکل

در ) 1391(قادري . اند  پرداختهگیري ذهنیت سوژه و بازتولید آن و گفتمان در شکل
سوژه، حقیقت و قدرت در اندیشه میشل : اي با عنوان نقد گفتمان فلسفی مدرنیته مقاله

سیاسی مدرنیته /هاي میشل فوکو، گسست وي از گفتمان فلسفی فوکو، به بررسی اندیشه
ر مقاله نیز د) 1393(ربانی خوراسگانی و میرزایی . پردازد ها می هاي وي بر آن و تداوم

خود با عنوان ایدئولوژي، سوژه، هژمونی و امر سیاسی در بستر نظریه گفتمان، 
مفروضات بنیادي نظریه گفتمان الکالئو و موفه را در مورد ایدئولوژي، سوژه، هژمونی 

ترین کار به این مقاله، بخشی از  شاید نزدیک. اند و امر سیاسی را تحلیل و تبیین نموده
 .باشد) 1385(شناسی ارتباطات تألیف نظام بهرامی کمیل  ها، جامعه کتاب نظریه رسانه
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مؤلف در قسمتی از بخش تحلیل گفتمان کتاب خود به بررسی تفاوت مفهوم گفتمان با 
مفاهیم مشابهی چون ایدئولوژي، فرهنگ، ساختار، پارادایم و درك عمومی پرداخته 

. ت مفهوم فوکو از گفتمان استوجه بارز کار بهرامی کمیل در این زمینه محوری. است
و منسجم تنها تفاوت جامع صورت  بهاین در حالی است که مقاله حاضر تالش دارد 

نظران این حوزه مورد مطالعه  صاحبترین  مهمایدئولوژي و گفتمان را در آراء و دیدگاه 
  .و ارزیابی قرار دهد

 و به این منظور مورد هاي ایدئولوژي و گفتمان، غالباً در رهیافتی انتقادي نظریه 
گیرند تا وجه مشترك میان تولید اجتماعی دانش و ماندگاري روابط  استفاده قرار می

عدالتی و  شود فهمی از بی ها تالش می در این نظریه. نابرابر قدرت را توضیح دهند
در این . نابرابري اجتماعی با برداشتی از تولید و چرخه قدرت و دانش پیوند داده شود

مند  هاي نظام فت، تولید و انتشار اجتماعی دانش منشأ رضایت ما نسب به نابرابريرهیا
نقطه شروع بحث ما در این » ایدئولوژي«بر این اساس، مفهوم کلیدي . اجتماعی است

نظریه مارکسیستی، مفهوم ایدئولوژي را در توصیف فرآیندي به کار  .نوشتار است
 منافع اقتصادي طبقه ، درون یک جامعه مشخصهاي مسلط واسطه آن ایده برد که به می

 است که مفهوم ایدئولوژي مفهومی  شده حال، ثابت بااین. دهد حاکم آن را بازتاب می
علت این است که مفهوم ایدئولوژي داراي گستره کلیِ معانی . مند است مسئله

ان گفت تو که، می طوري به. ها نیز باهم سازگار نیست یک از آن سودمندي است که هیچ
هاي مفهومی  مفهوم ایدئولوژي یک متن است، متنی که از یک بافت کلی از رشته

 است و هیچ اجماع روشنی درباره چیستی آن، نحوه عملکرد و  شده گوناگون بافته
هر دیدگاهی پیشنهادهاي خود را ). 19: 1381ایگلتون، (ها وجود ندارد  نحوه تحلیل آن

نظر از  باوجوداین، در این نوشتار، صرف. ها رقابت دارد کند و با دیگر دیدگاه عرضه می
گستره معانی ایدئولوژي، تنها برداشت مارکسیستی آن محور بحث قرار گرفته و تحول 

  . است شده و انقطاع معنایی آن بررسی
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  مفهوم ایدئولوژي: مارکس
  فیلسوف فرانسوي در سالمفهوم ایدئولوژي نخستین بار توسط دوستوت دو تراسی

به کار بسته ] ها در استقالل خودشان بررسی ایده[ براي اشاره به علم ایده شناسی 1796
اي نداشت تا زمانی که کارل مارکس آن را در  اما، کاربرد گسترده). 5: 1370بِشلر، (شد 

این در اثر مارکس ایدئولوژي اشاره دارد به . پردازي کرد  مفهومایدئولوژي آلمانیکتاب 
هاي مسلط در یک جامعه مشخص با مبهم و طبیعی ساختن واقعیت  ه چگونه ایدکه

وفصل ظاهرفریب تضادهاي واقعی، منافع طبقه اقتصادي حاکم را  اجتماعی و حل
کنند  هاي حاکم طراحی می ها را گروه ایدئولوژي). 28: 1381ایگلتون، (دهند  انعکاس می

  ).125: 1387ون دایک،  (تا به سلطه آنان مشروعیت ببخشد و آن را بازتولید کند
.  است3»ماتریالیسم ـ تاریخی«برداشت مارکس از ایدئولوژي مبتنی بر رویکرد 

وي در مقدمه نقد اقتصاد سیاسی خود، عبارت مکملی را در مورد اصول بنیادي 
اش تسري یافته است، به این  گونه که در جامعه بشري و پیشینه ماتریالیسم تاریخی همان

شوند که  ها در تولید اجتماعی وارد روابط مشخصی می انسان«: ندک شکل ارائه می
شان است؛ این روابطِ تولید با مرحله معینی از رشد نیروهاي  ضروري و مستقل از اراده

جمع کل این روابط تولید، ساختار اقتصادي جامعه را . مادي تولید در تطابق است
شود  ن، روبناي قانونی و سیاسی بنا میاي حقیقی که بر روي آ  شالوده،کند ریزي می پایه

 ،شیوه تولید در زندگی مادي. و اَشکال مشخصی از آگاهی اجتماعی با آن مرتبط است
آگاهی . کند طورکلی مراحل زندگی اجتماعی، سیاسی و روشنفکرانه را تعیین می به

کند؛ بلکه برعکس، موجودیت اجتماعی  ها موجودیت و حیاتشان را معین نمی انسان
بر همین اساس، مارکس ). Marx, 1977(» کند شان را تعیین می ها است که آگاهی آن

کند که مشخصه عمده جوامع انسانی، چگونگی سازماندهی تولید مادي آنان  استدالل می

                                                
1. Destutt de Tracy 
2. The German Ideology 
3. historical - materialist 
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توان گفت که  کند، اما در کل می او این قضیه را به اَشکال مختلف بررسی می. است
 صورت شناسی نیروي کار و با توجه به هستیدرك مارکس از جهان با دیدي مادي 

به اعتقاد مارکس، کار انسان در تاریخ، تولیدکننده و ). 40: 1388جِسپ، (گیرد  می
بنابراین، ). 30: 1385بشیریه، (سازنده همه اشکال و نهادهاي تاریخی و اجتماعی است 

ید و دریافت که در وهله اول باید بر وسایل اصلی تولید اقتصادي جامعه متمرکز گرد
چرا یک جامعه معین کار اقتصادي یا وسایل تولید خود را به شکل مشخصی 

تبیین اجتماعی مارکس در این رابطه، پویش طبقاتی است که بر . سازماندهی کرده است
نوبه خود،  گذارد؛ که این نیز به نحوه سازماندهی زندگی اجتماعی ـ اقتصادي تأثیر می

در حقیقت، این نکته اساسی رویکرد . کند  را تعیین میساختار و جهت کل جامعه
  .ماتریالیسم تاریخی مارکس است

گونه که  همان. اي طبقاتی درباره جامعه ارائه کرده است در واقع، مارکس نظریه 
تاریخ تمام جوامع تا به امروز، تاریخ منازعه «: گفته است» مانیفست کمونیست«در 

رده، اشرافی و عامی، ارباب و رعیت، استادکار و شاگرد، آزادمرد و ب. طبقاتی بوده است
). Marx, 1974: 67(» اند کالم ستمگر و ستمدیده، رو در روي یکدیگر ایستاده و در یک

وسایل «کننده  هایی که مالک و کنترل تمام جوامع، در گذشته و حال، به دودسته، آن
طبقه .  است شده ستند، تقسیمهایی که صرفاً مالک نیروي کار خود ه اند و آن» تولید

به همین . اش داراي قدرت بیشتري است واسطه منابع اقتصادي مالک وسایل تولید، به
عالوه بر این، آنچه طبقه . توجهی سازمان کار را تعیین کند دلیل قادر است به میزان قابل

ظیم تواند قدرت ع کند، این است که می مالک را به نیروي اجتماعی کلیدي تبدیل می
اش را در راستاي کنترل بر نهادهاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اعمال کند  اقتصادي

ترین روابط طبقاتی میان طبقه  داري، مهم در شیوه تولید سرمایه). 44: 1392سیدمن، (
. مثابه مالکان ابزار تولید برقرار است دار به مثابه طبقه تولیدکننده، و طبقه سرمایه کارگر، به

                                                
1. ontology of labour 
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واسطه مالکیت بر وسایل تولید، قدرت تصرف در نیروي کار طبقه  دار به ایهطبقه سرم
 این کهمنظور توضیح  به» ایدئولوژي«در این لحظه، مفهوم . آورد کارگر را به دست می

مثابه یک امر ثابت و تغییرناپذیر   سلطه، روابط استثمار گونه تولید را بهزیرچگونه طبقه 
واسطه  هایی که این امر به یکی از راه. شود  مارکس میپذیرد، وارد چارچوب نظري می

 به کاالهایی است که بر اساس  باارزش مصرفیپذیرد؛ تبدیل اشیاء آن صورت می
شوند  یعنی کاال و خدمات با این هدف تولید می. اند  شده  مشخصشان اي ارزش مبادله

االها و خدمات چه  کاین کهکه منفعتی پولی نصیب تولیدکنندگان خود کنند و به 
 توسط  شدهکاالي تولید). 44: 1388جِسپ، (شود  مصرف آنی دارند، توجهی نمی

. منظور هدف خاصی مورد استفاده قرار گیرد انسان تا جایی ارزش مصرف دارد که به
اي دارد که براي  اي اشاره به نیروي کار اجتماعی این در حالی است، که ارزش مبادله

  .داري، الزم است به براي اقتصاد سرمایهتولید کاالهاي مشا
اي،  مارکس معتقد است انتقال از سیستم ارزش مصرف به سیستم ارزش مبادله 

 کاال 4»انگاري بت«در واقع . کند  محو می،عینیت نقش نیروي کار را در تولید ارزش
 و ه شد توسط نیروي کار از او جدا شدهاي دارد که در آن کاالي تولید اشاره به شیوه

گیرد  داري جاي می اي در چارچوب شیوه تولید سرمایه مجدداً درون یک اقتصاد مبادله
)Marx, 1977: 165 .(یک فرآیند ایدئولوژیک است از این  به تعبیر مارکس، این

این امر . کند نظر که اهمیت محوري نیروي کار را براي حیات اجتماعی نامفهوم می نقطه
کند که براي  تبدیل می» هیروگلیف اجتماعی«نی را به یک تولید مادي نیروي کار انسا

واسطه این  به). Marx, 1977: 167(داري ناخوانا است   سلطه نخبگان سرمایهزیرطبقات 
کارگران . سازند داري را طبیعی می هاي اجتماعی مسلط روابط تولید سرمایه فرایند، گروه

دسترس است؛ جایی که  ، تنها گزینه درداري رسند که شیوه تولید سرمایه به این باور می

                                                
1. objects 
2. use value 
3. exchange value 
4. fetishism 
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. دار بفروشند منظور تأمین کاال به طبقه سرمایه ها مجبورند نیروي کارشان را به آن
بنابراین، کارکرد ایدئولوژي تضمین مشارکت طبقه کارگر در روابط استثمار گونه تولید 

  .است
اال به خود داري نیروي کار کارگر شکل یک ک عالوه بر این، در نظام سرمایه 

در واقع، کارگران ). 44: 1388جِسپ، (شود  گیرد و در بازار کار خریدوفروش می می
منزله تنها کاالیی که مالک آن هستند، به فروش  شان را به» نیروي کار«توان کار یا 

سازي  در همین رابطه، مارکس معتقد است معادل). 47: 1392سیدمن، (رسانند  می
واسطه آن رضایت  دار به نیروي کار با پول یا دستمزد شیوه دیگري است که طبقه سرمایه

کند تا  ا دستمزد معاوضه میطبقه کارگر نیروي کارش را ب. کند طبقه کارگر را کسب می
این . دار بخرد  از طبقه سرمایه،وسیله آن بتواند کاالیی را که خودش تولید کرده است به

در . کند تبدیل نیروي کار به دستمزد، یک واقعیت کاذب براي طبقه کارگر ایجاد می
 ارزشی ،1»تخصیص ارزش اضافی«سازي روابط استثمار گونه  اینجا، دستمزد در پنهان

-Marx,1977: 156(کند   ناشی از نیروي کار است، نقشی ایدئولوژیک ایفا میکالًکه 

157.(  
. داري مظهر اعالي انصاف و آزادي است از منظر مبادالت اقتصادي، سرمایه 

انداز کارگر نظر کنیم، چهره  دار و کارگر از چشم که اگر به دادوستد میان سرمایه درحالی
البته . کارگر باید نیروي کارش را بفروشد تا زنده بماند. دشو استثماري آن آشکار می

پردازد، یعنی  اي به کارگر می دار دستمزد منصفانه این در ظاهر درست است که سرمایه
کارگر در ازاي این دستمزد باید . دستمزدي معادل ارزش مبادله نیروي کار او

اما کارگر ارزشی بیش . ر کار کنددا اند، براي سرمایه زمانی که بر سر آن توافق کرده مدت
، پس. کند دار ایجاد می شود براي سرمایه صورت دستمزد به او پرداخت می از آن چه به

کند؟  کشی اعتراض نمی این سؤال مطرح است که چرا کارگر مورد بحث به این بهره

                                                
1. surplus value 
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 داري با این ادعا که ایدئولوژي سرمایه. دار است پاسخ در ایدئولوژي طبقه سرمایه
گیرد و سود ناشی از خطر کردن، کار  دهد دستمزد می هرکس براي کاري که انجام می

. کند داران است، استثمار را پنهان می سرمایهبراي هاي مدیریتی  سخت و مهارت
هاي  داري که از مبادله برابر و منصفانه بین انسان مارکس، برخالف ظاهر جامعه سرمایه

داري بر پایه نابرابري طبقاتی و  شود که سرمایه  میظاهر آزاد حکایت دارد، مدعی به
  ).48: 1392سیدمن، (کشی استوار است  بهره

  اي تحریف ساختار اقتصادي جامعه و پدیده بنابراین، ایدئولوژي بازتابی از زیر 
تنها سلطه خود را  واسطه ایدئولوژي نه دار به طبقه سرمایه. کننده است  و گمراهشده

هاي  در نوشته. سازد فراهم میهم  بلکه شرایط بازتولید آن را بخشد مشروعیت می
او . مارکس، مقاومت در برابر ایدئولوژي در ابتدا باید شکل مادي به خود بگیرد

را نه باواسطه نقد ذهنی بلکه ) ایدئولوژي(کلیت مسئله تولید آگاهی کاذب «: نویسد می
هاي ایده باورانه منجر   به این حقهتنها از راه سرنگون کردن روابط اجتماعی واقعی که

کنش سیاسی بایستی ). Marx and Engels, 1989: 258(» توان حل کرد شوند، می می
طور که واقعیت مادي منجر به  مردم را درگیر تغییر در شیوه تولید نماید؛ همان

ق داري نیز تنها از طری شود؛ غلبه بر ایدئولوژي سرمایه ایدئولوژي سلطه در جامعه می
  .شود تغییر زیر ساختار اقتصادي جامعه ممکن می

  
  ایدئولوژي و سوژگی: آلتوسر

عقیده آلتوسر این . ، ماهیت تأکیدش بر کار مارکس استشاخص کار لویی آلتوسر
با  خواهد اند؛ و او می درستی تفسیر نکرده ها کار مارکس را به است که بیشتر مارکسیست

: 1389ریتزر، (خواند، از پس این مسئله برآید  س میآثار مارک» خوانی درست«چه که  آن
یک  ها بنیان  دقت خواند و مدعی شد که از آن  آثار متأخر مارکس را به،آلتوسر). 219

                                                
1. Louis Althusser 
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مدل ساختاري از جامعه را استخراج نموده که به فرهنگ و سیاست نقشی مستقل 
 سطوح ، سه سطحکند که این آلتوسر توجه خود را به این واقعیت معطوف می. دهد می

 در کهاند و روابط مختلفی دارند،   شدهساختاري هستند که از عناصر مختلف تشکیل
کند که  وي همچنین این بحث را مطرح می. ها باید به این نکته توجه کنیم تحلیل آن

سطوح سیاسی و ایدئولوژیک، برخالف رویکرد مارکسیسم جبرگرا، صرفاً محصول 
ها موجودیت واقعی خاص خود را دارند، و   هر یک از آن، بلکهسطح اقتصادي نیستند

اصطالحی که آلتوسر ). 201: 1388کرایب، (اند  هاي گوناگون به یکدیگر وابسته به شیوه
ی وجود دارد اما برد، این است که نوعی پیوند علّ در توصیف این رابطه به کار می

گام ). 201: 1388ایب، کر( است 1»استقالل نسبی«وابستگی کامل نیست، بلکه نوعی 
بعدي آلتوسر در فاصله گرفتن از مارکسیسم جبرگرا، طرح مسئله دوسویه بودن 

سطوح سیاسی و ایدئولوژیک نیز بر سطح اقتصادي تأثیر : فرایندهاي علی است
منظور درك معناي این عبارت، باید حریف دیگر  به). 202: 1388کرایب، (گذارند  می

تر  هاي خام رغم حمله به صورت وي به. رد توجه قرار دهیمنبرد سیاسی آلتوسر را مو
هاي اومانیستی و سوژه محور، که  مارکسیسم سنتی همچنان در مقابل تجدیدنظرطلبی

کرد، از نوعی مارکسیسم جبرگرا، دفاع  هرگونه اولویت سطح اقتصادي را نفی می
تقالل نسبی سطوح  اسبا وجودوي همچنان نیاز به طرح این مسئله داشت که، . کرد می

. نوعی داراي اولویت است ها، سطح اقتصادي به ی آنایدئولوژیک و سیاسی و تأثیر علّ
  شدهبندي جمع» کننده است اقتصاد در تحلیل نهایی تعیین«حل این مسئله در عبارت  راه

این مرحله نهایی «است؛ عبارتی از انگلس که آلتوسر بالفاصله با طرح این نکته که 
  ).204: 1388کرایب، (کند  آن را تعدیل می»  نخواهد آمدهرگز پیش

اما، آن جنبه از کار آلتوسر که اهمیتی دوچندان براي بحث ما دارد اندیشه او در  
نظریه او درباره ایدئولوژي و .  استارتباط با موضوعات ایدئولوژي و سوژگی

                                                
1. relative autonomy 
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تز آلتوسر این است . ت اس شدهها منتج ها از درك او از رابطه دولت و سوژه ایدئولوژي
، بلکه از طریق RSAs(1 (هاي سرکوبگر دولتی تنها از طریق دستگاه که دولت نه

 نیز، که در نهادهاي دولتی جا گرفته است، ISAs(2(هاي ایدئولوژیک دولت  دستگاه
هاي سرکوب دولتی مانند پلیس، دادگاه و زندان، مستقیماً به اعمال  دستگاه. کند عمل می

ها افراد را  دولت از طریق این دستگاه. پردازند نطباق رفتار مردم با قوانین میزور جهت ا
کند  اما، مکانیزم دومی که آلتوسر بررسی می. اي معین رفتار کنند گونه کند تا به وادار می

ها آن را درونی  مثابه افراد و گروه کنند که ما به نهادهایی هستند که ایدئولوژي تولید می
هاي ایدئولوژیک دولتی نام  وي این نهادها را دستگاه. کنیم طابق آن عمل میکنیم و م می
هاي ایدئولوژیک دولت شامل مدارس، مذاهب، خانواده، نظام حقوقی،  دستگاه. نهد می

ها تولید  هایی از عقاید و ارزش ها نظام این سازمان. شوند می... سیاست، هنر، ورزش و 
همین مسئله است که آلتوسر آن را . ها باور داریم امعه به آنمثابه افراد ج کنند که ما به می

کنند،  ها خلق می هایی را که این دستگاه ما چگونه ایدئولوژي. دهد مورد تحلیل قرار می
  .)Altusser, 1995: 125( کنیم؟ ها باور پیدا می درونی کرده و به آن

. شود یماز  و ایدئولوژي آغها يدئولوژیاپاسخ آلتوسر با تفکیک میان  
ي متعددي ها يدئولوژیا درباره میتوان یمما . اند متفاوت خاص، تاریخی و ،ها يدئولوژیا

اما .  ایدئولوژي دموکراتیک، موارد دیگر سخن بگوییم ونظیر ایدئولوژي مسیحی
 که ایدئولوژي یک ساختار است و در نتیجه دیگو یمآلتوسر . ایدئولوژي ساختاري است

 آلتوسر که آندلیل . صورت همزمان مورد مطالعه قرار گیرد ید بهیعنی با. ابدي است
عنوان  او مفهوم ایدئولوژي به.  همین مسئله است، ایدئولوژي تاریخ نداردکند یماعالم 

 که ایدئولوژي را بخشی از کند یمیک ساختار را از این اندیشه مارکسیستی استنتاج  
ا با مفهوم ناخودآگاه فروید و الکان پیوند ، اما او ساختار ایدئولوژي رداند یمروبنا 

.  تغییر کنندتوانند یمازآنجاکه ایدئولوژي یک ساختار است، محتواي آن . دهد یم
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 آن را با هر چیزي پر کرد، اما فرم آن، همچون ساختار ناخودآگاه، همیشه توان یم
یدئولوژي نیز ا. کند یمهمچنین ایدئولوژي ناخودآگاهانه فعالیت . ماند یمیکسان باقی 

، دیگو یم و با ما سخن میکن یممانند زبان، نظام و یا ساختاري است که ما در آن زندگی 
 آزادانه میتوان یم که گویی ما آن را در اختیار داریم، یا کند یماما ما را دچار این توهم 

ی مادي شرایط گانگیازخودبپاسخ آلتوسر این است که . اعتقادات خود را انتخاب کنیم
 را از ها آنیی را شکل دهند که ها ییبازنماواقعی، زمینه را براي مردم مهیا کرده است تا 

ي دار هیسرما، روابط مادي تولید در نظام گرید عبارت به. این شرایط مادي دور نگاه دارد
 با این واقعیت ناگوار مواجه شوند و در توانند ینم ها انسان است، اما کننده  گانهیازخودب
 هم بد نیست، سرهم قدرها آن این شرایط تولید این کهیی را درباره ها داستان ها آن نتیجه

  . کنند یم
ی خیالی یکنند که آنچه در بازنما ها درباره بازنمایی و واقعیت، فرض می این ایده

. شود، جهان واقعی و یا شرایط واقعی هستی است ي منعکس میژجهان در ایدئولو
 بلکه روابط نوع بشر ،کند ی نمییولوژي، جهان واقعی را بازنماگوید که ایدئ آلتوسر می

در واقع، ما . کند ی میی از شرایط واقعی هستی را بازنماشان افتیبا جهان واقعی، یا در
شناسیم همیشه  صورت مستقیم بشناسیم، آنچه ما می شاید نتوانیم جهان واقعی را به

در نتیجه، . مان با این جهان هایی از روابط هایی از این جهان است، یا بازنمایی ییبازنما
هایی که ما درباره  ، داستان شدهییایدئولوژي این نسخه خیالی است، نسخه بازنما

عنوان   ایدئولوژي را بهمارکسیسم اصالتاً. گوییم روابطمان با جهان واقعی به خود می
تز دوم  .ه استبندي کرد  صورتشان یها با شرایط واقع بازنمایی کاذب روابط انسان

ي که آلتوسر به آن ا یالیخ  رابطه. مادي داردتوجودیمدئولوژي یا: آلتوسر این است
 اي مسئلهایدئولوژي به عقاید معتقد نیست یا .  مادي استرابطه، یک کند یماشاره 

نیست که به شرایط ذهنی یا هوشیاري مربوط باشد، بلکه اعمالی واقعی است که 
بنابراین، چیزي که ). 208: 1380استریناتی،  (رسانند یمنجام  و مؤسسات به اها گروه

 آن است که ایدئولوژي ، ایدئولوژي مادي است در نظر دارداین کهآلتوسر هنگام بیان 
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همچون مناسک، یا هر ـ ها یا اعمال   یکی در دستگاه:همواره در دو جایگاه وجود دارد
 در دیگري و  ـشود ی دیکته میشکل دیگري از رفتار که توسط هر ایدئولوژي معین

 .)1395کلیگز،  (سوژه، در فردي که بنا بر تعریف مادي است

مثابه کرداري مادي به مفهوم سوژه   که ایدئولوژي بهبر این باور استآلتوسر 
 از این کههیچ کرداري وجود ندارد مگر «در نتیجه این دو تز او یعنی . بستگی دارد

 توسط این کههیچ ایدئولوژي وجود ندارد مگر «و » طریق ایدئولوژي و در آن باشد
طور خالصه، هیچ نظام عقایدي و هیچ کرداري که توسط این  به. »ها سوژه و براي سوژه

که کسی وجود داشته باشد که به   مگر آن، باشد وجود ندارد شده هاي عقاید تعیین نظام
 به بخش نهایی بحث ،جهدر نتی .ها باور داشته باشد و مطابق آن عقاید عمل کند آن

 گیرند؟ هاي منفرد در ساختارهاي ایدئولوژیک شکل می چگونه سوژه. رسیم آلتوسر می
هایی است که بر ذهن یک فرد یا  ها و بازنمایی نظر آلتوسر، ایدئولوژي نظامی از ایده از

جاي خود واقعیت  ایدئولوژي با بازنمایی واقعیت به. شود گروه اجتماعی مسلط می
 ,Altusser(کند  برند، تأسیس می  خیالی افراد با رابطه واقعی را که در آن به سر میرابطه

نظر او کارکرد ایدئولوژي عبارت است از تبدیل افراد به  از ،بنابراین). 125 :1995
، انطباق خواهند  شده وسیله این ساختارها ارائه ی که بهیها هایی که با وضعیت سوژه

. پذیرد  صورت می1»استیضاح« این روند از طریق فرایند آلتوسر معتقد است. داشت
 چه کسی است، به همراه مجموعه این کهکسب درك و شناختی از جانب فرد مبنی بر 

هاي الزم و متناسب با  ها و نگرش تصوراتی درباره جایگاه فرد در جامعه، و مهارت
 آن رعایت شود، همگی هاي اوقات فراغت و مانند جهتی که باید در کار خانواده فعالیت

» گرایی اراده«رسد که آلتوسر در رد  به نظر می. با این درك و شناخت پیوند خورده است
آلتوسر . در انکار فاعلیت انسانی، افتاده باشد» گرایان ساخت« به ورطه ،گرایان انسان

 ، شده کند که ما همواره موضع سوژه بودن را که به ما اختصاص داده فرض می

                                                
1. interpellation 
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شویم و هیچ امکانی براي  هاي ایدئولوژي بدل می یم و در نتیجه به سوژهپذیر می
  ).40: 1389یورگنسن و فیلیپس، (مقاومت وجود ندارد 

  هژمونی: گرامشی
 است، در این  شده نقطه مثبت مفهوم ایدئولوژي، در برداشتی که توسط مارکس ارائه

هاي  نظام. شود عمال میقضیه نهفته است که قدرت در سرتاسر عرصه فرهنگی جامعه ا
پذیري و  هاي اجتماعی اطاعت ایدئولوژیک در راستاي یکپارچه نمودن مردم درون شبکه

 این مدل از ایدئولوژي داراي محدودیت است چراکه ،حال بااین. کنند سلطه عمل می
این در شرایطی . دهد  از ایدئولوژي ارائه می2»گرا تمامیت« و 1»یکپارچه«برداشتی کامالً 

 تفسیر 3»هژمونی«مارکسیست ایتالیایی، با تمرکز بر مفهوم  ست که آنتونیو گرامشی، نوا
  .دهد تري از ایدئولوژي ارائه می متفاوت و پیچیده

مثابه   به5»رضایت« و 4»اجبار«ریشه در تمایز گرامشی میان » هژمونی«مفهوم  
ها براي  یی دولتاجبار اشاره بر توانا. هاي جایگزین قدرت اجتماعی دارد مکانیسم

توانند علیه افرادي که از مشارکت در روابط تولید  اعمال خشونت دارد که می
در مقابل، قدرت هژمونیک در راستاي . ورزند، استفاده کنند داري امتناع می سرمایه

ها و هنجارهاي اجتماعی  متقاعد نمودن افراد و طبقات اجتماعی جهت پذیرش ارزش
جاي  این شکلی از قدرت اجتماعی است که به. کند ي عمل مییک نظام اساساً استثمار
هژمونی .  بر مشارکت داوطلبانه و همراه با رضایت مبتنی است،تهدید به تنبیه و توبیخ

مان  یابد که زندگی روزمره ما را هدایت و دریافت  تجلی می6»باور عامیانه«مثابه یک  به
بنابراین، هژمونی مبتنی بر رضایت . )Gramsci, 1971: 333(دهد  شکل میرا  از جهان

اي اشاره دارد که  اما، گرامشی با این مفهوم به نکته. سلطه استزیر هاي  داوطلبانه گروه
                                                

1. unitary 
2. totalizing 
3. hegemony 
4. coercion 
5. consent 
6. common sense 
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گیري این رضایت و هم تفاوت اساسی آن با مفهوم ایدئولوژي را بیان  هم نحوه شکل
نافع و هژمونی این رضایت را نه با تحمیل اغواگرانه و موذیانه همه م. کند می

هاي فرودست اعمال  هاي مسلط، بلکه به مدد توجه به منافع گروه هاي گروه خواسته
باوجوداین، این . نوعی ازخودگذشتگی بزند در واقع، گروه پیشرو باید دست به. کند می

 :Gramsci, 1971(تواند مسائل ضروري و بنیادي را در برگیرد  مصالحه و مسامحه نمی

هژمونی «و » هژمونی سیاسی«را به دو قسمت تقسیم کرد؛ گرامشی، هژمونی ). 161
نهادهاي هژمونی «عنوان  وي از قواي مجریه، مقننه و قضائیه دولت لیبرال به. »مدنی

، ها دانشگاه کارگري، خانواده، مدارس، هاي اتحادیهو از کلیساها، احزاب، » سیاسی
در این . کند مییاد » مدنینهادهاي هژمونی «عنوان   و نهادهاي فرهنگی بهها روزنامه

؛ گوید می باره دراینگرامشی . شود میسطح است که دولت اخالقی و فرهنگی مطرح 
 وظایف آن ارتقاي سطح اخالق و ترین مهمهر دولتی اخالقی است، زیرا یکی از 

 ها دادگاهعنوان کارکرد آموزنده مثبت و  در این راستا، مدارس به. هاست تودهفرهنگ 
 دولت را هاي فعالیت ترین اساسیرکرد سرکوبگر و آموزنده منفی دولت، عنوان کا به

 و ابتکارات خصوصی متعدد دیگري نیز دقیقاً همین ها فعالیتاما در واقع . گیرند دربرمی
دستگاه هژمونی فرهنگی و « و ابتکارات، در کل ها فعالیتاین . کنند میهدف را دنبال 

 در واقع، منظور گرامشی از دولت در معناي .ددهن میطبقات حاکم را تشکیل » سیاسی
تواند نهادهایی را که در نظر حیات سیاسی   ساختار فراگیر روبنا است که می،وار آن اندام

نظر گرامشی قلمرویی است که در  اما جامعه مدنی از. اجتماعی مهم هستند، شامل شود
هاي روشنفکرانه و  هاي تشکیل هویت، مبارزه ایدئولوژیک، فعالیت همه پویش  آن

گیرد، جامعه مدنی بستري است که در آن سوژه   شکل می،ساختار تسلط ایدئولوژیک
  ).95: 1383شی، گرام (شود یابد و وارد عمل سیاسی می آگاهی می

گرامشی، در مقایسه با مارکس، اهمیت زیادي براي روبناي فرهنگی جوامع  
اي از اساس  روبناي جامعه انعکاس سادهانداز،  در این چشم. شود داري قائل می سرمایه

این . ها وجود دارد اقتصادي آن نیست؛ بلکه، میزان معناداري از استقالل میان عرصه
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کننده  هاي طبقات حاکم تعریف  ایدهاین کهبدین معنی است که ضرورتی نیست در 
ه هاي اجتماعی هستند ک در عوض، این کنش. مثابه یک کل باشند هاي جامعه به ارزش

 نتیجه منازعه ،هاي اجتماعی قدرت شبکه. کنند قدرت هژمونیک را تولید و بازتولید می
جایی که منازعه  از آن). Gramsci, 1996: 21(هاي تابع است  میان نخبگان حاکم و گروه

خواهی از سلطه  اساس فرایند تکوین هژمونی است، در نتیجه، نظام یکپارچه و تمامیت
هژمونی و ضد هژمونی همواره در حال تنازع با یکدیگر . ایدئولوژیک وجود ندارد

اي که  گرامشی معتقد است یکی از مسائل عمده. دهند هستند و یکدیگر را شکل می
توانند میزان  هاي اجتماعی حاکم با آن مواجه هستند؛ این است که چگونه می گروه

 سلطه تأمین رزیهاي  الزمی از یکپارچگی ایدئولوژیک را جهت تضمین رضایت گروه
  ).Gramsci, 1971: 328(کنند 

هدف تحلیل چندجانبه گرامشی از جامعه، ارائه درك موجزتري از عناصر  
تبع آن او را از کسب آنچه که گرامشی  سوژه تأثیر گذاشته و به گوناگونی است که بر

سازي جامعه و کارگزاران  محور بحث مفهوم. دارد نامد، بازمی می» آگاهی واقعی«
. هاي مسلط حاکم است تماعی گرامشی این است که هر فردي اساساً تحت تأثیر ایدهاج

از » احساس مشترك«طور ناخودآگاه از طریق فرافکنی  در اغلب موارد، این تأثیر به
احساس « هژمونی از طریق اشاعه درك ،بنابراین. کند سوي هژمونی نمود پیدا می

شان  ناخت آگاهی واقعی و منافع بنیاديها را از ش معینی از جهان، توده» مشترك
ها  که جهت کسب رضایت توده جهت ایده احساس مشترك هژمونی ـ بدین. دارد بازمی

جوید ـ چیزي نیست مگر منافع خودخواهانه و  نسبت به قدرت خود از آن بهره می
). 31: 1385بوتکو، (شود  بینانه نخبگان که با منافع عمومی مردم تلفیق می کوته

ها به شکل سفت و سختی  واسطه نقش زبان در انتقال ایده دیگر، هژمونی به عبارت به
گیریم؛  مان به کار می هاي لغاتی که ما در گفتگوها و نوشته. جامعه را محصور کرده است

وسیله ایدئولوژي مسلط در   و به شده وسیله تعامالت اجتماعی در طول تاریخ ساخته به
اند که ما را مقید به   شدهها با معانی فرهنگی پر  آن،بنابراین. گرفته است  هر زمان شکل
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به اعتقاد . دارند سبک خاصی از تفکر نموده و از توانایی تفکر به طرق دیگر بازمی
ایم که در راستاي خدمت به   شدهاي مشروط گونه وسیله زبانمان به  ما به،گرامشی

  .ایدئولوژي حاکم بیندیشیم و احساس کنیم
اي از  مالحظه شود مفهوم هژمونی گرامشی به شکل قابل ر که مالحظه میطو همان 

چیز به این بستگی دارد که  ترتیب، همه این به. گیرد مفهوم ایدئولوژي مارکس فاصله می
 گرامشی دو تغییر بنیادي و جدید در الگوي ،در این جا. ایدئولوژي چگونه درك شود
.  ایدئولوژي استشت وي از مادیتنخست، بردا. کند کالسیک مارکس ایجاد می

عامالن اجتماعی » آگاهی کاذب«یا همسان با » ها نظام ایده«ایدئولوژي، همسان با 
ها تبلور  اي و ارگانیک است که در نهادها و دستگاه شود؛ بلکه کلیتی رابطه پنداشته نمی

 چنین .دارد کننده نگاه می یابد و بلوك تاریخی را حول شماري از اصول ترکیب می
در واقع، از رهگذر . شود از امر ایدئولوژیک می» روبنایی«برداشتی مانع از خوانشی 

بخش ما را از  منزله سیمانی ارگانیک، مقوله کلیت مفاهیم بلوك تاریخی و ایدئولوژي به
اما این کافی نیست چون، رهبري اخالقی و فکري هنوز . برد روبنا فراتر می/ تمایز زیربنا

شد که طبقه هژمونیک بر دیگر  منزله تلقین ایدئولوژیک تصور می بایست به می
اي وجود ندارد که  در آن صورت، مواضع سوژگی. کند هاي فرودست القا می بخش

 چون هر موضعی که چنین کند در واقع، بخشی از متعلقات طبقه ،طبقات را درنوردد
اي از  منزله پدیده هتواند ب هاي دیگر فقط می شود و حضورش در بخش مسلط تصور می

تغییر خودش را معرفی  ترین در این جا گرامشی دومین و مهم. آگاهی کاذب درك شود
طبقات که گرامشی عقیده داشت . گرایی ایدئولوژي گسستن از مسئله تقلیل: کند می

هاي  اراده« بلکه مجموعه ؛هاي سیاسی ـ به بیان دقیق کلمه ـ نیستند سیاسی سوژه
بندي  سیاقی مشابه، عناصر ایدئولوژیکی که طبقه هژمونیک مفصلبه . اند» جمعی

: با توجه به نکته اول، موضع گرامشی روشن است. کند، تعلق طبقاتی ضروري ندارد می

                                                
1. materiality 
2. collective will 
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بندي سیاسی ایدئولوژیکی نیروهاي تاریخی متفرق و  اراده جمعی محصول مفصل
ی، را حتی در فعالیت توان اهمیت بعد فرهنگ به این دلیل است که می. پراکنده است

تواند به انجام  یک عمل تاریخی را فقط انسان جمعی می. جمعی عملی استنتاج کرد
برساند و این عمل مستلزم وحدتی فرهنگی ـ اجتماعی است که از طریق آن چندگانگی 

هاي متفرق با اهداف ناهمگون بر پایه درکی مشترك و برابر از جهان، ذیل  خواسته
» گرد هم آمده حول هدفی منفرد«، »انسان جمعی «میان این. رسند م میهدفی منفرد به ه

در خصوص نکته دوم نیز کامالً .  فاصله زیادي نیست،و مفهوم لنینیستی ائتالف طبقاتی
آشکار است که به عقیده گرامشی، ایدئولوژي ارگانیک، نگاهی بسته و صرفاً طبقه محور 

گیرد که لزوماً  بندي عناصري شکل می صلدارد بلکه از طریق مف به جهان عرضه نمی
  ).121: 1392الکالئو و موفه، (تعلق طبقاتی ندارند 

هاي مخالف جامعه را براي چالشگري  برخالف آلتوسر، گرامشی توانمندي گروه 
واسطه چالش فرهنگی که به  این امر به. سلطه عقاید و نظریات حاکم، دریافته بود«با 

پذیرد، اتفاق  اي بدیل براي زندگی صورت می ت یا شیوهنفع یک بینش اخالقی متفاو
کند که در آن  گرامشی تصویري از جامعه براي ما ارائه می). 305: 1388بنتون، ِ)افتد  می

در مقایسه با آلتوسر، قدرت . قلمرو فرهنگی جایگاهی محوري براي اعمال قدرت است
 تاریخی، تصادفی و پایانچیزي است که پیوسته در معرض چالش و به لحاظ  هژمونیک

 سلطه، روشنفکران و احزاب زیرگرامشی اهمیت باالیی براي طبقات . نایافته است
براي گرامشی، تصرف انقالبی . عنوان عوامل تغییر اجتماعی قائل است سیاسی انقالبی به

جایی . داري مدرن نیست ابزار تولید تاکتیک مناسبی براي تغییر رادیکال جوامع سرمایه
جاي اجبار است، جنگ  مشخصه یک جامعه، اساساً اعمال قدرت هژمونیک بهکه 

 و  شده مواضع فرهنگی اهمیت بیشتري دارد، جایی که هژمونی طبقات حاکم تضعیف
این امر در شرایطی اتفاق ). Femia, 1981: 34(یک هژمونی جدید شکل یافته است 

لسوف تجربه روزمره خودشان  فیاین که سلطه ظرفیتشان براي زیرافتد که طبقات  می
 کنند که در غیر این ها شروع به فهم باور عامیانه هژمونیکی می آن.  تحقق یابد،باشند
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مجموع، بایستی اذعان نمود که گرامشی برخالف  در. بایست آن را بپذیرند صورت می
حال او نیز  بااین. شود ها قائل می آلتوسر نقش و اهمیت فراوانی براي کنش سوژه

یک نئومارکسیست معتقد به تمایز آگاهی کاذب و آگاهی راستین است و نقد  عنوان  به
  .داند ایدئولوژي را دغدغه اصلی خود می

  
  قدرت و حقیقت: فوکو

که نظریه گرامشی تغییر زیادي در الگوي مارکس از ایدئولوژي ایجاد نمود،  درحالی
ماند؛ جایی که طبقه  اقی میحال الگوي او نیز در چارچوب رویکرد مارکسیستی ب بااین

 به رهیافت نظري ،در ادامه. دهد نیروي اصلی است که به کنش اجتماعی ساختار می
 و  شدهپردازیم که به شکلی اساسی از چارچوب مارکسیستی دور پردازانی می نظریه

  .اند عنوان جایگزین مفهوم مارکسیستی ایدئولوژي قرار داده را به» گفتمان«مفهوم 
نقشی محوري در کارهاي فکري میشل فوکو فیلسوف و » گفتمان«مفهوم  
مختلفی از  هاي او در سراسر آثار خود تعریف. کند پرداز متأخر فرانسوي ایفا می نظریه

گوید مفهوم  می) 1969 (شناسی دانش دیرینهاو در . دهد این مفهوم به دست می
عنوان گروه فردیت  ، گاهی بهها قلمرويِ عمومی همه گزاره«را براي اشاره به » گفتمان«

کننده شماري  مند که تبیین عنوان روالی منظم و قانون ها، و گاهی هم به پذیري از گزاره
» ها قلمروي عمومی همه گزاره«مقصود او از عبارت . برد به کار می» ها است از گزاره

هایی به  رهها و گزا توان براي اشاره به همه کالم را می» گفتمان«این است که اصطالح 
عالوه بر این، . شوند اي بیان می قصد حصول نتیجه منظور افاده معنایی یا به کار برد که به

کند،  استفاده می» ها پذیري از گزاره هاي فردیت گروه«گاهی از این مفهوم براي اشاره به 
دهند، از  بندي یا گروهی خاص را تشکیل می رسد دسته هایی که به نظر می یعنی کالم

گاهی اوقات هم او مفهوم گفتمان را . شناسی یا گفتمان نژادپرستی بیل گفتمان شرقق
به » ها هستند کننده شماري از گزاره مند که تبیین هایی منظم و قانون روال«براي اشاره به 

هاي خاصی را پدید  اي که گفتار و گزاره ها و ساختارهاي نانوشته برد، یعنی قانون کار می
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 یک گفتمان را شکل ،دست نظر فوکو، مجموعه ساختارها و قوانینی ازایندر . آورند می
دهد همین قوانین است، نه  چه فوکو بیش از همه به آن عالقه نشان می د داد، و آننخواه
هایی است که به  مند از گزاره اي قانون در واقع، گفتمان مجموعه. ها ها و متن گفته
اي از قوانین  گفتمان را مجموعه. آمیزند ها درمی رهپذیر با دیگر گزا بینی هاي پیش شیوه

میلز، (شود  هاي خاصی را سبب می ها و گزاره کند که انتشار و رواج گفته هدایت می
1389 :91-90.(  

براي فوکو، مفهوم . کند گفتمان را از ایدئولوژي متمایز می فوکو صریحاً 
نظریه مارکسیستی، ایدئولوژي  در این کهنخست، . ایدئولوژي داراي چندین مسئله است

. شود است، تلقی می عنوان چیزي دروغین که در برابر دانش حقیقی قرار گرفته نوعاً به
گیرد  کند که چگونه حقیقت در روابط باقدرت شکل می که فوکو توصیف می درحالی

)Foucault, 2000: 15 .(مد عنوان پیا پردازان اجتماعی اغلب ایدئولوژي را به دوم، نظریه
خواست تولید حقیقت را  گیرند؛ در مقابل، فوکو می ساختارهاي اقتصادي در نظر می

سوم، به نظر . جاي ساختارهاي اجتماعی در چارچوب روابط اجتماعی قرار دهد به
هاي جمعی  فرض است که افراد و سوژه رسد که ایدئولوژي مبتنی بر این پیش می
فوکو، . اند وضع اطاعت به خواب فرورفتهواسطه ادعاهاي دروغین طبقه حاکم در م به

نیروي کار مطلقاً ماهیت عینیت یافته انسان نیست؛ «برخالف مارکس، معتقد است 
 ,Foucault( است  شده داري تحریف واقعیتی ملموس که توسط ایدئولوژي سرمایه

دیگر، در ادبیات مارکسیستی، ایدئولوژي نقش روبنایی داشته و  عبارت به). 86 :2000
که در نظریه فوکو،  درحالی. بازتابی از شالوده اقتصادي یا شیوه تولید جامعه است

اي نداشته و همچنین انعکاس صرف شرایط اقتصادي  گفتمان نقش روبنایی و حاشیه
 نقش ایدئولوژي، حفظ روابط تولید ،از طرف دیگر، در ادبیات مارکسیستی. نیست

 ،بنابراین. شود یالي طبقه حاکم منجر میموجود است که در واقع به حفظ قدرت و است
مارکس معتقد بود ایدئولوژي . ها کارکردي طبقاتی دارد ایدئولوژي در نزد مارکسیست

که طبق اندیشه  شود؛ درحالی داري منجر به شیوع آگاهی کاذب می حاکم در نظام سرمایه
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کارکرد  استگاه یااما در اندیشه فوکو، گفتمان خ. او آگاهی راستین نزد طبقه کارگر بود
بر این،  عالوه . گیرد هاي آن را در برمی طبقاتی نداشته و کل جامعه و طبقات و گروه

اي خاص را حامل   طبقهاین کهتوان تصور کرد؛ چه رسد به  هیچ گفتمان راستینی را نمی
  ).221: 1391بهرامی کمیل، (آن گفتمان راستین بدانیم 

ین فرض مأخوذ از نیچه استوارند که معرفت  اهیپاي فوکو آشکارا بر ها لیتحل 
قدرت سازنده است؛ «به تعبیر فوکو، . ي قدرت داردها شبکهي با ریناپذ کیتفکپیوند 

دریفوس، (» سازد سازد، قلمرو متعلقات شناخت و مناسک حقیقت را می واقعیت را می
بلکه در باید پذیرفت که قدرت و دانش نسبت به یکدیگر خارجی نیستند،  ).42: 1382

 ـ و نه کند یمقدرت دانش را تولید . اند بوده یکدیگر سازندهطی تاریخ متقابالً مولد و 
صرفاً با مهیاکردن شرایط براي دانش به دلیل خدمت دانش به قدرت، و نه صرفاً با 
استفاده از دانش به دلیل مفید بودن آن ـ؛ باید پذیرفت که نه مناسبات قدرتی بدون 

از دانش همبسته با آن وجود دارد و نه دانشی که مستلزم مناسبات ي ا حوزهایجاد 
پس نباید این مناسبات . حال، مناسبات قدرت را پدید نیاورد قدرت نباشد و درعین

ي که یا از نظام قدرت ا سوژه شناخت تحلیل کرد، سوژهرا بر اساس » قدرت ـ دانش«
ي مورد شناخت و ها ابژهده و  شناسنسوژهرها است یا رها نیست؛ بلکه برخالف باید 

ي بنیادین قدرت ـ دانش و ها استلزاممنزله اثرهاي بسیار این  ي شناخت را بهها وهیش
این دانش ـ قدرت، فرایندها و ] در واقع. ... [ به شمار آوردشان یخیتاري ها یدگرگون
ت که  اسردیگ یم شکل ها آن و قدرت ـ دانش از گذرند یمیی که از خالل آن ها مبارزه
  ).40: 1388فوکو،  (کنند یمي احتمالی شناخت را تعیین ها حوزه و ها شکل

شود  واسطه آن مولد می ترین مفهومی که ازنظر فوکو، قدرت به بنابراین، عمومی 
هاي  ها و ذهن شدت در تولید بدن ویژه دانش علوم اجتماعی، به دانش، و به. دانش است

 است که فوکو براي توصیف این نظام دانش اصطالحی» گفتمان«. مطیع دخالت دارد
، که قبل از این »واقعی«مثابه گفتمان، دانش جهان  دانش به. برد به کار می علمی شبه

دهنده واقعیت عینی نشان  ها خود را ارائه اگرچه گفتمان. دانش وجود دارد، نیست
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» اقعیو«دهند  می» نمایش«ها در حقیقت موضوعات دانشی را که  دهند اما آن می
جهان » دانش«عنوان  هاي درك جهان متمایز است و به دانش از دیگر شیوه. سازند می

ازنظر . وسیله کردارهاي قدرت مورد حمایت قرار دارد شود، چراکه به عینی تلقی می
فوکو تحلیل گفتمان مستلزم مشخص کردن این مسئله است که چگونه موضوعات 

کنند و  ایط گفتمانی و غیر گفتمانی ظهور می چه شرو درکنند،  جدید دانش ظهور می
حقیقت «کند،  گونه که فوکو اشاره می همان. نمایند ویژه چه تأثیرات قدرتی ایجاد می به

هاي قدرت، حقیقت را  که نظام طوري یک رابطه دوري با نظام معانی قدرت دارد، به
نَش، (» دهد ترش میکنند و حقیقت نیز تأثیرات قدرت را القاء و گس ایجاد و تقویت می

1389 :40.(  
 که فوکو بیشترین تأثیر را بر نظریه  شدهچه موجب آن) 1389(به تعبیر کیت نَش  

مایه اصلی  گفتمان بگذارد عقاید او در مورد ساختن سوژگی است که به عبارتی درون
نبع  سوژه ماین کهگرایان را مبنی بر  فوکو عقیده انسان. آید نیز به شمار می کارهاي او

 دهیعقبه . دینما یم، وحدت و عقالنیت است، رد معناي ارادي، بازاندیشی خویشتن
   و کردارهاي قدرتی ساختهها گفتمان هستند و در  شده همواره مطیعها سوژهفوکو 

 از همه در تر مهم را در موقعیت سخنگویانی در تصرف خودآگاهی و ها آن که اند شده
فوکو اظهار . دهد یم، قرار کند یمگاه که آمال را تعیین سده بیستم در تصرف یک ناخودآ

 آشکار کردن حقیقت شخصیت نابهنجار یا روابط هدفشانیی که ها گفتمانداشت 
 که مدعی کنند یمیی کمک ها ابژهجنسی آدمی یا مجرم است، به خلق و کنترل همان 

؛ کند یمي عمل ا عمدهمثابه قدرت اجتماعی  معرفت علمی به.  هستندشان شناخت
ي علمی از طریق دولت، خانواده، بیمارستان و نهادهاي درمانی، افکار غالب ما ها رشته

 چه کسی هستیم، چه چیز مجاز است، چه چیزي را چه کسی و چه این که درباره
  ).238: 1392سیدمن،  (دهند یمشکل را  بگوید، تواند یمزمانی و به چه شکلی 
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یرات قدرت بر بدن و سوژگی را با استفاده از بدیهی است که فوکو نتوانسته تأث 
تحلیل او بر مبناي بررسی جزئیات .  فراگیر در مورد قدرت مشخص کندهینظریک 

ي ها تیهو و کردارهاي خاص تاریخی قرار دارد که براي ساختن ها دانشدقیق 
 حال، بااین. کنند یمي گوناگون عمل ها وهیشساختگی و مطیع در نهادهاي گوناگون به 

ي منفی در مورد قدرتی که او با آن ها نگرش به دنیغلت درمطالعات فوکو به اتهام 
، شدیداً کند یمیک نیروي سلطه یکپارچه و مطلق ترسیم  مخالف است و از آن

مشخصاً بیانگر یک دیدگاه » قدرت« او از اصطالح استفاده. اند گرفتهموردانتقاد قرار 
از این جنبه بدون . باشد یم یشدگ ابژه و  انقیادانتقادي در مورد کردارهاي کنونی به

 داشته گشته ئیشي اجتماعی ها ساختی نمودن عیرطبیغشک قدرت تأثیر زیادي در 
ي اجتماعی محصول ها تیهو که اگر همه روابط و کنند یماما منتقدین استدالل . است

ن زمینه دو منتقدین در ای. فایده است قدرت هستند نگرش انتقادي فوکو عمالً بی
 مفهوم قدرت حکایت از آن دارد که با اعمال آن این کهاول : کنند یماستدالل را مطرح 

وسیله  ي انسان بهها ییتوانا همهبنابراین، اگر .  است شدهچیزي غلبه یافته یا مسلط
؟ اگر قدرت نه اجبارگر بلکه مینام یم، چرا اصالً آن را قدرت شوند یمقدرت ایجاد 
 مفهوم تحلیلش از دست برود این که بدون توانست یمابراین، فوکو مولد است؛ بن

 هر چیزي در روابط این که نه شود یمبگوید که هر چیزي در ظرف اجتماعی ساخته 
دومین استدالل این است که اگر قدرت ). 42: 1389نَش،  (گردد یمقدرت تولید 

د که فقط فضا اشغال  موجوداتی هستنها انسان، پس هاست ییتوانا همهتولیدکننده 
دیگر، در این  عبارت به.  و هیچ منبعی براي مقاومت در برابر قدرت ندارندکنند یم

 که هایی و ارزش خود یا تولید معناها آزادانهگونه توانایی براي خلق  صورت افراد هیچ
  ).42: 1389نَش، ( علیه تأثیرات قدرت استفاده کنند، ندارند ها آن از توانند یم

                                                
1. subjection 
2. objectification 
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در این آثار نوعی . گردد ونه انتقادات به آثار فوکو در مورد قدرت برمیگ این 
ي مثبت، لحن ا دهیپدعنوان  به»  قدرتتایلیتحل«ي فوکو به نظرناسازگاري بین تعهد 

 که کند میاو اشاره . خورد یمي تاریخی او از قدرت به چشم ها لیتحلبسیار منفی 
 جمله فوکو در جلد اول تاریخ جنسیت ،لمثا  عنوان به. جا وجود دارد قدرت در همه
جا وجود دارد؛ نه به این دلیل که هر چیزي  قدرت در همه«: دیگو یمکه مشهوري دارد؛ 

نهاد، یک  قدرت یک. شود یمچیز ناشی  گیرد بلکه به این دلیل که از همه را در برمی
استراتژیک  دهیچیپ بلکه نامی است که ما به یک وضعیت ؛ساختار یا یک دارایی نیست

جا  منتقدین بدون شک در بیان این نکته محق هستند که اگر قدرت در همه. »میده یم
 را از اش ینییتب و همه محتواي هنجاري و شود یمهست، به یک اصل متافیزیک تبدیل 

 عقایدي در مورد قدرت اش يبعداما فوکو در آثار  ).42: 1389نَش،  (دهد یمدست 
 تحوالت فکري فوکو در این نیتر مهم. ین انتقادات بودابراز داشت که پاسخگوي ا

ي قبل از مرگش در ها یسخنرانزمینه عقایدش در خصوص سلطه، قدرت و مقاومت و 
  . بود1»يمند حکومت«مورد 

 قدرت، سلطه و مقاومت رابطهفوکو در کتاب سوژه و قدرت به بحث در مورد  
ه هر جا که قدرت وجود دارد مقاومت  ککند یماو استدالل . پردازد یمدر جامعه معاصر 

 این عقیده را ابراز کرده بود اما در کتاب مذکور آن اش هیاولاو در آثار . هم وجود دارد
عمل » ي آزادها سوژه«را بسط بیشتري داد و استدالل نمود که قدرت لزوماً بر روي 

مت وجود تفکر در مورد قدرت تنها درجایی معنادار است که توانایی مقاو. کند یم
ي مختلفی را در ها ییتواناطور کامل تعیین نشوند بلکه بتوانند   بهها سوژهداشته باشد و 

در ). 425 -433: 1391فوکو، ( قرار دارد، تحقق بخشند ها آنیی که فراروي ها حوزه
دولت باوجود «کند که  استدالل می» قدرت و حقیقت«موضع مقاومت، فوکو در مقاله 

تمامی به  تواند میدان روابط واقعی قدرت را به ر پرقدرت خود، نمیهمه ابزارهاي بسیا
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 زیرهاي  گروه). 122: 1980 به نقل از فوکو، 85: 1389میلز، (» نفع خود قبضه کند
 شرایط خاص در.  بدون قدرت باشندکالًآید که  ندرت پیش می سلطه و اعضاي آن، به

هایی امکان دارد درگیر اشکال  اجتماعی ـ اقتصادي، سیاسی یا فرهنگی، چنین گروه
تواند مکانی هم براي قدرت و هم  بنابراین، گفتمان می .متنوعی از مقاومت شوند

 ,Gaventa(هاي قدرت باشد  اي از فرار، نبرد یا برانداختن استراتژي مقاومت با دامنه

مچنین تواند وسیله و برآیندي از قدرت باشد، اما ه به عبارتی یک گفتمان می). 3 :2003
مشی اعتراضی باشد  تواند یک مانع، نقطه مقاومت و آغازي براي یک خط می

)Foucault, 1998: 100 .( ،کنترل نخبگان و در فقط در انحصار و ها گفتمانبه عبارتی 
قدرت جامعه نیز در مواقع لزوم  ؛ طبقات فرودست و بیندي رسمی جامعه نیستها قدرت

ي ها قدرته و نامشروع جلوه دادن قدرت نخبگان و از این ابزار پرقدرت، براي ناموج
 در جامعه، متزلزل کردن مشروعیت  شده رسمی، در هم ریختن هنجارهاي تثبیت

 نقش ها آنیی که در تثبیت فرودستی ها گفتماننهادهاي رسمی، و همچنین شکستن 
  ).67: 1380عضدانلو،  (کنند یمد، استفاده ندار

. یابند  افراد استفاده از مفهوم گفتمان را مفید میاز همین رو است که بسیاري از 
اند تا بگویند که  کاربرده پردازان مارکسیست مفهوم ایدئولوژي را به بسیاري از نظریه

بسا در رابطه با  اند و چه ها تحت سلطه نهادها به وجود آمده ها و ایده برخی گزاره
تر از ایدئولوژي  گفتمان پیچیدهاما مفهوم . هاي افراد نقش بسزایی داشته باشند ایده

هاي فوکو در باب قدرت و مقاومت، گفتمان صرفاً به  است، چراکه با توجه به اندیشه
در نظریه مارکسیستی، فرض بر این . ها بر افراد نیست اي از ایده معناي تحمیل مجموعه

ه اي از باورهاي غلط ک است که ایدئولوژي چیزي منفی و محدودکننده است، مجموعه
کند که هر گفتمان در درون  جا استدالل می که فوکو در این چیز، درحالی در مورد یک

اي براي سرکوبگري و یا  تواند شیوه خود داراي داعیه حقیقت است و توأمان می
باوجوداین، در رویکرد فوکو، همچون آلتوسر، سوژه اسیر . اي براي مقاومت باشد شیوه

چرخه قدرت ـ دانش است و براي او و سایر وپرداخته  گفتمان است که ساخته
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پساساختارگرایان هویت سوژه در موقعیت استیضاح یا فراخواندن است که توسط 
منزله  کلی از برداشت غربی از سوژه به این نگرش به.  است شدهقدرت ـ دانش استعمار

ریخ فوکو بر این باور بود که تا.  متفاوت است2»خودفرمان« و 1»آیین خود«یک هستی 
شناسیم، در واقع تاریخ  عنوان تاریخ می چه که به شود زیرا آن توسط افراد ساخته نمی

ها به وضعیت سوژه شدن، تبعیت و  ها بر اساس آن هاي متفاوتی است که انسان شیوه
  .آیند انقیاد درمی

  
  نظریه گفتمان: الکالئو و موفه

در ) 1985 (اتژي سوسیالیستیکتاب هژمونی و استر در  و شنتال موفهارنستو الکالئو
تالشند تا با تلفیق مارکسیسم و ساختارگرایی در قالب یک رهیافت پساساختارگرا از 

الکالئو و موفه، برخالف فوکو، تمایز . دن امور اجتماعی برداشتی گفتمانی ارائه دهتمام
عناصر گذارند و معتقدند که گفتمان هم  میان امور گفتمانی و غیر گفتمانی را کنار می

نظریه ). 173: 1392الکالئو و موفه، (گیرد  زبانی و هم عناصر غیرزبانی را در برمی
 قرار شناسی ساختارگراي فردیناند دو سوسور گفتمان الکالئو و موفه تحت تأثیر زبان

 در یک بازي متفاوت  شدهعنوان امري تولید سوسور معنا را در زبان به. داشته است
 است  شده نه امري که از راه نمایش موضوعات در جهان ایجادکند ها تلقی می نشانه

گیري از این اصل در اندیشه سوسور، با  الکالئو و موفه با بهره). 47: 1389نَش، (
هاي سیاسی ـ  اند که هویت گرایانه به مخالفت برخاسته و ادعا کرده هاي تقلیل دیدگاه

اي مانند  گرایانه گرش تقلیلبر اساس ن. اي هستند اجتماعی داراي شخصیتی رابطه
مارکسیسم سنتی، همه امور روبنایی به طبقه و در نهایت به ابزارهاي تولید تقلیل پیدا 
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توان گفت که اقتصاد هسته مشترك معنایی و زیربناي  بر چنین نگرشی، می بنا. کنند می
گرایی است که  این نوع تقلیل. هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است همه پدیده

در . خیزند هاي سوسور به مخالفت با آن برمی گیري از اندیشه کالئو و موفه با بهرهال
کنند و آن هسته مشترك که به همه  زدایی می ها نگرش مارکسیستی را مرکز حقیقت، آن

رو، به اعتقاد الکالئو و  ازاین. برند از بین میرا بخشد،  هاي دیگر هویت و معنا می پدیده
ها معنا و هویت بخشد، بلکه   بنیادینی وجود ندارد که به دیگر پدیدهچیز موفه دیگر هیچ

گردد  اند، کسب می  شدههاي دیگري که با آن مفصل هویت هر چیز در شبکه هویت
اصل سوسوري دیگري که الکالئو و موفه از آن بسیار سود ). 73: 1392سلطانی، (

. دهند دال را به مدلول پیوند میها  نشانه. هاست  نشانه1»اختیاري بودن«اند؛ اصل  جسته
اي اختیاري است  سوسور مدعی شد که رابطه دال و مدلول یا کلمه و مفهوم رابطه

تواند به هر مدلولی اشاره داشته باشد  اي که عمالً هر دالی ـ واژه یا صدایی ـ می گونه به
 ی همبر همین اساس، الکالئو و موفه معتقدند امور اجتماع). 216: 1392سیدمن، (

اي در جهانی که  گفتمانی هیچ نقش سازنده  امور فرااین کهاند و  گستره با امور گفتمانی
این نکته به معناي انکار وجود جهان فرا گفتمانی نیست، بلکه منظور . شناسیم ندارند می

اند و تنها از دریچه گفتمان براي ما  شکل این است که مواد و اشیاء فرا گفتمانی بی
  . دریافت هستندفهم و قابل

گرایانه  هاي ساخت هایی با نگرش اگرچه برداشت گفتمانی الکالئو و موفه شباهت 
ها از چند جهت داراي  نظام زبانی و مفهوم نشانه دارد، ولی برداشت آن سوسور به

 سه در این رابطه، دیوید هوارث. هاي بنیادینی با مفهوم سوسوري زبان است تفاوت
نظام  ها بستگی به نخست، ازنظر سوسور هویت نشانه: شمارد تفاوت عمده را برمی

ها در درون دستگاه زبان دارد، ولی او توضیحی در خصوص هویت خود نظام  تفاوت
ها   نشانهدوم، مدل زبانی سوسور مبتنی بر شخصیت همزمانی. دهد زبانی ارائه نمی
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حال تأکیدش بر  اینگیرد؛ با  زبان را نادیده نمیاگرچه وي تحوالت درزمانی. است
بدین ترتیب، زبان شخصیتی ایستا، . شخصیت همزمانی زبان و مطالعات زبانی است

سوم، در نظام زبانی سوسور جایی براي ابهام و تکثر . ثابت و بدون تغییر خواهد داشت
  ).165: 1377هوارث، (معنایی وجود ندارد، زیرا رابطه بین دال و مدلول ثابت است 

.  نیستیادشدههاي  کدام از خصیصه نظر الکالئو و موفه داراي هیچاما گفتمان از 
واسطه عمل   گفتمان اگرچه همانند نظام زبانی به عناصر درون خود بهاین کهنخست 

هاي خارج  بخشد، ولی براي کسب هویت ناچار است به گفتمان بندي هویت می مفصل
ها داراي شخصیت  فتمانعکس نظام زبانی سوسور، گ همچنین، به. از خود رجوع کند
ها همواره  شود که آن ها منجر به این مسئله می مندي گفتمان تاریخ. اند درزمانی و تاریخی

 این کهتغییر رهایی یابند و نهایتاً  در معرض تغییر و دگرگونی باشند و از ایستایی و عدم
کان جدا شدن اندازي پساساختارگرایانه که ام مدل گفتمانی الکالئو و موفه با اخذ چشم

بر . کند آورد، فضا را براي ابهام و چندگانگی معنایی باز می دال از مدلول را فراهم می
ها گفتمان را تثبیت موقت معنا درون یک قلمرو خاص تعریف   آن،همین اساس

» بندي مفصل«واسطه عمل  تثبیت معناي یک نشانه در درون یک گفتمان به. اند کرده
اي میان عناصر  ها هر عملی را که منجر به برقراري رابطه و، آنر ازاین. گیرد صورت می

بندي  که هویت این عناصر درنتیجه این عمل تغییر و تعدیل شود، مفصل طوري شود، به
: 1392الکالئو و موفه، (نامند  می» گفتمان«و کلیت ساختارمند حاصل از این عمل را 

183- 171.(  
هاي معاصر  ردیف شماري از جریان ه همتحلیل الکالئو و موفه در این زمین 

اندیشه است ـ از هایدگر تا ویتگنشتاین ـ که بر عدم امکان تثبیت معانی غایی اصرار 
این تثبیت معنا تحت . ها تنازع دائمی براي تثبیت معنا وجود دارد در میان گفتمان. دارند

د و توقف معناي نشانه الزمه تثبیت، انسدا. شود اراده هژمونیک به ثبات گفتمان منجر می

                                                
1. diachronic 



   
  
  
  

 137  ...  سوژه، قدرت و  :  از ایدئولوژي تا گفتمان

. راندن معانی رقیب است سازي معناي مورد نظر و طرد و به حاشیه در گفتمان، برجسته
  تثبیت معنا امري موقت و تصادفی است و همواره امکان تزلزل معانی تثبیت،اساساً

طور کامل تثبیت شود  تواند به ، هیچ گفتمانی نمیپس. یافته در درون گفتمان وجود دارد
قراري و زوال کامل در تردد است و این ویژگی  میشه در طیفی از تثبیت کامل تا بیو ه

در واقع، نقطه عزیمت این . شناختی این نظریه است خصیصه نهادین و گرانیگاه هستی
ها و در نتیجه هر پدیده اجتماعی امري محتمل ـ  بندي نظریه این جاست که تمام مفصل

بودن هم بنیان فلسفی این نظریه و هم موتور محتمل . ممکن و نه ضروري ـ است
  .تحلیلی آن است

الکالئو، متأثر از فوکو، با همنشینی ایدئولوژي و حقیقت، نسبت دادن سوژه به  
رو، در  ازاین. ورزد هاي ایدئولوژي مخالفت می بندي ایدئولوژي و تعیین اقتصادي فرمول

مثابه سطح متمایز  دئولوژي بهعرصه پساساختارگرایی، براي الکالئو همچون فوکو ای
این، الکالئو و موفه در نظریه  باوجود. کلیت اجتماعی یا آگاهی کاذب جایی ندارد

کنند   بلکه با بازتعریف آن سعی می؛گذارند گفتمان در اصل ایدئولوژي را کنار نمی
گیري تعریف کنند  مثابه اشکال گفتمانی قابل تصمیم جامعه و عاملیت اجتماعی را به

دیگر، الکالئو و موفه معتقدند مفهوم ایدئولوژي را صرفاً  عبارت به). 34: 1383تاجیک، (
ایدئولوژي، شامل درك نادرست . توان حفظ نمود سازي محتواي سنتی آن می با واژگون

ثبات و  عکس، به معناي امتناع از درك وجه بی جوهري ثابت و ایجابی نیست، بلکه به
 اشکال گفتمانی که :امر ایدئولوژیکی عبارت است از: اشدب پیوندي صورت اجتماعی می

ها جامعه خود را بر اساس فرو بستگی، تثبیت معنا و عدم درك بازي  از طریق آن
الکالئو و موفه براي اجتناب از ). 302: 1383کلِگ، (کند  ها، تأسیس می پایان تفاوت بی

ندرت از این مفهوم  یدئولوژي، بهاشتباه گرفتن منظورشان از ایدئولوژي با نقد سنتی از ا
در نظریه . استفاده کنند» عینیت«جاي آن از مفهوم  دهند به کنند و ترجیح می استفاده می

اند که تصادفی بودنشان   شده هایی که چنان محکم تثبیت گفتمان به آن دسته از گفتمان
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 کرده رسوبشود؛ در واقع، عینیت گفتمانی  هاي عینی گفته می  گفتمان شده فراموش
  ).72: 1389یورگنسن و فیلیپس، (است 

در نظریه گفتمان خود تحت » سوژه«الکالئو و موفه در تعیین جایگاه و موقعیت  
آلتوسر معتقد است که . ویژه اندیشه لویی آلتوسر هستند تأثیر مارکسیسم ساختارگرا به

 فاقد ،ه خودمختارپذیرند و ایده سوژ ها صرفاً توسط اعمال ایدئولوژیک شکل می سوژه
ها توسط اعمال  الکالئو و موفه اگرچه این جنبه از کار آلتوسر، که سوژه. اعتبار است

. گراي اندیشه او مخالفند هاي تقلیل پذیرند اما با جنبه گیرند، را می ایدئولوژیک شکل می
درون ساختار » مواضع سوژگی«منظور الکالئو و موفه از مقوله سوژه در نظریه خود، 

ها و اضمحالل آزادي عمل  موضع سوژگی به احاطه گفتمان بر سوژه. فتمانی استگ
). 188: 1392الکالئو و موفه، (ایشان در درون نظام معنایی گفتمان اشاره دارد 

 به اعتقاد الکالئو و موفه، به دلیل عدم قطعیت و ثبات معنا، مواضع سوژگی، ،حال بااین
ها سوژه همواره تعین ناپذیر است؛ هیچ   ازنظر آن.مواضعی ثابت و بدون تغییر نیستند

این . اي وجود ندارد که صرفاً به یک موقعیت سوژه واحد اشاره داشته باشد منطق عینی
ها ندارند ناشی از  اي تعارض بارزي با سایر موقعیت هاي سوژه  برخی از موقعیتکه

شوند و یک  یهاي ممکن طرد م فرآیندهاي هژمونیک است، که طی آن دیگر گزینه
الکالئو و ). 80: 1389یورگنسن و فیلیپس، (کند  گفتمان خاص حالت طبیعی پیدا می

کنند که در آن  مثابه وجه دیگر سوژه مطرح می را به» سوژگی سیاسی«موفه مفهوم 
هاي اجتماعی موقعیت یک گفتمان را در معرض تزلزل و زوال قرار  قراري افزایش بی

زند و هژمونی  یک عامل سیاسی دست به عمل سیاسی می  عنوان دهد، و سوژه به می
گفتمان حاکم را به چالش طلبیده، نظم مورد نظر خویش را بر جامعه و گفتمان حاکم 

هوارث، (در این شرایط سوژه از آزادي اراده و استقالل برخوردار است . سازد می
1377 :168.(  
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  گیري نتیجه
این .  ایدئولوژي، هژمونی و گفتمان ترسیم شدهاي در این نوشتار، پیوستاري از نظریه

 چگونه ایدئولوژي و گفتمان در این کهها در رابطه با  ها مجموعه متنوعی از تبیین نظریه
کنند، فراهم  هاي نابرابري اجتماعی عمل می راستاي توجیه مردم جهت پذیرش نظام

 و مقاومت در برابر هاي تغییر اجتماعی ها امکان و فرصت عالوه بر این، آن. آورد می
  .کنند قدرت ایدئولوژیک را نیز بررسی می

. در ابتداي این پیوستار رهیافت ماتریالیسم تاریخی کارل مارکس قرار دارد 
. کند مارکس در چارچوب رویکرد خود جامعه را به دو بخش زیربنا و روبنا تفکیک می

ناي جامعه قرار دارند و شرایط مادي، اقتصاد و مالکیت وسایل تولید در محدوده زیرب
ترین ویژگی  مهم.  متعلق به روبناي جامعه هستند،هاي فرهنگ، سیاست، آموزش نظام

چیز را تعیین  بندي این است که اقتصاد در مرکز قرار دارد، به این معنا که همه این دسته
ردم چه کند م کند و در نتیجه اقتصاد است که تعیین می زیربنا روبنا را تعیین می: کند می
داري طبقه  مارکس معتقد است که در جامعه سرمایه. کنند گویند و چه فکر می می

داري است و در مقابل طبقه   مالک وسایل تولید و تولیدات نظام سرمایهدار سرمایه
منطق حاکم بر روابط میان این دوطبقه، منطق . کارگر تنها مالک نیروي کار خویش است

داري متأثر از زیربناي اقتصادي با  ه روبناي نظام سرمایهبدین ترتیب ک. استثمار است
ها در نظام، محصول نیروي کار  ساخت و انتشار ایدئولوژي ضمن تضمین مشارکت آن

پردازان مارکسیست و انتقادي بر روي این قضیه  نظریه. کند ها را نیز استثمار می آن
 و فراگیر رضایت طبقات متمرکز هستند که چگونه جریانات ایدئولوژیک به شکل واحد

  . کنند داري را کسب می  سلطه نظام سرمایهزیر
جبرگرایی نهفته در اندیشه مارکس و عدم تحقق انقالب مارکسیستی در جوامع 

ها را به تأمل و بازاندیشی در نظریه مارکس  داري پیشرفته بسیاري از مارکسیست سرمایه
ر آلتوسر و گرامشی بر نقش عوامل و هایی نظی بر همین اساس نو مارکسیست. فراخواند

 هژمونی پرداختند که در روبناي جامعه قرار  وعناصر تأثیرگذاري نظیر ایدئولوژي
کننده است؛ به اعتقاد  آلتوسر معتقد بود که تمثیل روبنا و زیربناي مارکس گمراه. داشتند
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وي جامعه فرماسیونی است که از سه ساختار اساسی شامل اقتصاد، سیاست و 
 داراي ، است و هر یک از این عناصر ضمن تأثیرپذیري متقابل شده ایدئولوژي تشکیل

مثابه  بر مفهوم هژمونی به آنتونیو گرامشی نیز با استعمال و تکیه. استقالل نسبی هستند
 سلطه بدون توسل به خشونت و زیرفرآیندي که طی آن رضایت و آگاهی طبقات 

اي در  شود نقش عمده نی سازماندهی و ساخته میاجبار و از طریق نهادهاي جامعه مد
حال، این افراد با وفاداري منطق طبقاتی  بااین. گشودن گره جبرگرایی اقتصادي ایفا نمود

با اندکی اغماض در » نهاییدر تحلیل «کنندگی نقش اقتصاد  جامعه مدرن و تعیین
در . گیرند ر می ماتریالیسم تاریخی مارکس و برداشت وي از ایدئولوژي قرامحدودة

دانش و شبکه مویرگی و / هاي قدرت مقابل میشل فوکو، متأثر از نیچه، با اعتقاد به رژیم
سویه مارکسیستی ارائه  گسترده قدرت در جامعه، برداشتی متفاوت از الگوي یک

  .دهد می
فوکو به دلیل پراکندگی قدرت در سرتاسر جامعه مفهوم ایدئولوژي را مفهومی  

در اندیشه فوکو، گفتمان . کند را پیشنهاد می» گفتمان«جاي آن مفهوم  د و بهدان نارسا می
بر . شود گیرد و قدرت از طریق آن اعمال می واسطه قدرت شکل می مفهومی است که به
شود و بر  هاي گفتمانی و غیر گفتمانی تمایز قائل می عرصهبین همین اساس فوکو 

این در حالی است که الکالئو و موفه برخالف . ندک ها تأکید می رابطه دیالکتیکی میان آن
ها معتقدند تمام امور  آن. شوند فوکو، تمایزي میان امر گفتمانی و غیر گفتمانی قائل نمی

ها معنا و مفهوم  اجتماعی، حتی اقتصاد، اموري گفتمانی هستند و در چارچوب گفتمان
 چارچوب جدید نیز  که درنددقبر همین اساس این دو نیز مانند فوکو معت. یابند می

ها با تغییر معناي ایدئولوژي، آن را به معناي  آن. ایدئولوژي محلی از اعراب ندارد
 ،گفتمان هژمون، گفتمانی که توانسته است با طرد معانی متعدد موجود در میدان گفتمان

 نبنابرای. گونگی معناي مدنظر خود را در نظام دال و مدلول خود مفصل و هژمون نماید
گر واقعیت و تخدیر  هاي تحریف ایدئولوژي در معناي جدید نه به معناي نظامی از ایده

ها بلکه به معناي گفتمان مسلط است که جهان اجتماعی را معنا و مفهوم  کننده توده
  .بخشد می
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ها داراي بار ارزشی بوده و در پی اثبات  توان گفت ایدئولوژي طور خالصه می به
پردازد، در نهایت  کسی که به بررسی ایدئولوژي می. وسقم موضوعات هستند صحت

ایدئولوژي . یص دهدخواهد ایدئولوژي راستین و حقیقی را از انواع کاذب آن تشخ می
هرچند . یک مفهوم مدرنیستی است؛ اما گفتمان مربوط به ادبیات پسامدرن است

وسقم موضوعات را دارند؛ ولی تحلیلگر گفتمان چنین  ها نیز ادعاي صحت گفتمان
هاي معنایی  ها، سازنده حوزه گفتمان. داند ادعایی را از اساس پوچ و غیرقابل اثبات می

بنابراین معناي . توان براي یک دال، مدلول پیدا کرد ها می گفتمانهستند و به تعداد 
در تحلیل ایدئولوژیک به دنبال نشان دادن سره . اصیل و حقیقتی استعالیی وجود ندارد

هاي منطقی و عقالنی در کدام ایدئولوژي  خواهیم بفهمیم استدالل از ناسره هستیم؛ می
ها بر اساس روابط  یم نشان دهیم که گفتمانخواه اما در تحلیل گفتمان می. وجود دارد

اي که  نکته ).225: 1391بهرامی کمیل، (اند  گرفته قدرت و تعامل قدرت و آگاهی شکل
پردازان  جا باید به آن توجه نمود این است که دیدگاه فرکالف و دیگر نظریه در این

که  ست، درحالیهاي سنتی از ایدئولوژي ا انتقادي تحلیل گفتمان انتقادي بر برداشت
 برداشت متفاوتی از ،نظریه گفتمان الکالئو و موفه در چارچوب فهم پساساختارگرایی

تحلیلگران انتقادي گفتمان برداشتی از قدرت دارند که بر اساس آن . ایدئولوژي دارد
اند و بر دیگران حکم  اي صاحب قدرت شود که در آن عده جامعه به طبقاتی تقسیم می

اند؛ وضعیتی که منتهی به وجود ظلم و نابرابري  اي دیگر فاقد قدرت رانند و عده می
خورد، زیرا  رو، قدرت با ایدئولوژي نیز گره می ازاین. شود اجتماعی در جامعه می

گونه  نگرشی این. بخشی به قدرت و تولید اجماع است ایدئولوژي سازوکار مشروعیت
 اساس آن سیر تحول تاریخ منتهی به جامعه، مشخصاً نگرشی نو مارکسیستی است که بر

شود و همه تحقیقات این تحلیلگران انتقادي نیز در راستاي رهایی  ها می به رهایی انسان
همچنین، برداشتی که این تحلیلگران از قدرت دارند . گیرد ها صورت می بخشی انسان

  .ددگر شود و به برداشت ماکس وبر نزدیک می از مفهوم فوکویی قدرت دور می
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