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هایِ رغمِ امکانعلی« هاتاریخِ مفهوم»مباحثِ مرتبط با  :مترجممقدمه 

نظران قرار اش در ایران تا کنون چندان موردِ توجهِ صاحبانتقادی

یِ پیشِ رو )و چند متنِ دیگر که به مرور یِ مقالهنگرفته است. ترجمه

ِی مطالعاتی منتشر خواهد شد( به قصدِ فتحِ بابی تازه در این حوزه

در  کیستماتیس یِهاییکردنِ )سوء(بازنما برمال گیرد.صورت می

روزآمد  یِلیو تحل ینظر یِابزارها ازمندِیبه شدت ن رانیمعاصرِ ا خِیتار

 است. ریاخ یِدر چند دهه یاقتصاد-یاسیمتناسب با تحوالتِ سو 

با فراهم آوردنِ مقدماتی  یِ متونی از این دست وبا ترجمه امید است

بازاندیشی و بازخوانیِ تاریخِ ایران ای نزدیک در آیندهبتوان در  ،نظری

و « هاتاریخِ مفهوم» هایِ انتقادیِ)به ویژه تاریخِ معاصر( از امکان

 بهره گرفت.« مطالعاتِ انتقادیِ گفتمان»

*** 

 چکیده

ها، بسیاری از یِ تمرکز بر مفهومدهد که به واسطهاین مقاله نشان می

معاصر به شکلی روزافزون به سمتِ  هایِگفتمان

کنند هایِ انتزاعیِ متفاوت چرخش می)تعریف/بازتعریف(هایی از ایده

هایِ فرآیند متأثران ازتمرکزشان از بازنماییِ عامالن و  هنگام کههم

یِ فزایندهفرآیندِ . تمرکز بر شوداقتصادی دور می-ماعی و سیاسیاجت
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یِ دهندهیِ کلیدی نشاناین ماهیتِ مفهومیِ گفتمان به عنوانِ یک نکته

است، مقاله  1تنظیمیمنطقِ نئولیبرالیِ معاصر در گفتمانِ عمومی و 

ها و حتی در که در سیاست) محورکند منطقِ مفهومیاستدالل م

دِ ( نیازمندِ ابزارهایِ جدیسیاسی مشهود است ها و ژانرهایِرسانه

است.  )زین پس: ماگ( مطالعاتِ انتقادیِ گفتماندر  نظری و تحلیلی

از دلِ تاریخِ  2هاآمیزیِ ایدهسو درهمکند که از یکاین مقاله پیشنهاد می

این هم موردِ  ضروری است. از سویِ دیگر ماگبه درونِ  3هامفهوم

که در آن  هاییشیوهگیرد که یک بازاندیشیِ عمیق بر بحث قرار می

نیز به همان  شود،نزدیک میبه عنوانِ یک مفهوم  4گردانیبافت به ماگ

به  یحتمل بینشهر دو  که شودمیزان اهمیتِ حیاتی دارد. استدالل می

و این  کمک خواهند کرد هاگفتمان پویاییِ مفهومی )در(مواجهه با 

                                                           
1  Regulatory 
2Ideas   
هایِ رایج ام که یکی از ترجمهبه کار برده istoryHonceptual Cها را در مقابلِ تاریخ مفهوم  3

هایِ دیگری نیز به کار رفته است. در انگلیسی به صورت Begriffsgeschichteیِ آلمانیِ از واژه

. نیکفر پیشنهاد داده در History of Concepts یا  History of Conceptاست مثاًل : 

استفاده کنیم، چرا که ممکن است در حالِت « هاتاریِخ مفهوم»از « تاریخِ مفهوم»فارسی به جایِ 

 به عنوانِ صفت درک شود.« مفهوم»اول 
ام و به همین اعتبار معادلِ استفاده کرده Contextبافت را به پیشنهاد آشوری در مقابل    4

 خالصه منظور این است که به طورِ .مناسب دیدم Recontextualisationبرایِ گردانی را بافت

شود و در بافتی دیگر قرار داده اش کنده میاولیه یک عنصرِ زبانی از بافتِ ،گردانیبافت در فرآیندِ

جایی و قرار گرفتن در بافتی جدید معنیِ دیگری بر واژه سوار یِ این جابهشود. اما به واسطهمی

 شود.می
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شناسیِ امر از طریقِ ردیابیِ منطقِ مفهومیِ گفتمان و شناساییِ هستی

و عمومیِ معاصر میسر خواهد شد.  تنظیمیهایِ ایدئولوژیکِ گفتمان

ها هایی که در آنها همچنین کمک خواهند کرد به تدقیقِ گفتمانآن

یرِ ساختنِ تصوشده است و در جایی که لب تنظیمجتماعی اغا کردارِ

منفیِ یابیِ اغلببه مشروعیت غیرِعامل از تغییرِ اجتماعی «نامرئیِ»

 دهد.اقتصادی مجال می-هایِ اجتماعی و سیاسیپویایی

 مقدمه

و تحلیل کردنِ گفتمان در  پردازینظریه ،ماگ یکی از تمایالتِ اصلیِ

هایی هدفِ اصلیِ ماگ دیدنِ روش درواقع ارتباط با جامعه است.

 تولیدهنگام که جامعه و فرهنگ را بازگفتمان هم»است که در آن 

)فرکالف و « هاستشدن توسط آنتولید کند توأمان در حالِ بازمی

 نظری و تفسیریِ  1هایِانگاره(. عالوه بر این برایِ 258: 1997وداک 

دیک، ( یا ایدئولوژی )ون1995در ماگ، مثلِ قدرت )فرکالف،  اصلی

چرخد در ماگ حولِ این می کلیدی نظریِ هایِمفهوم( ابزارها و 1998

برخی  شود.بازنمایی می(سوءِ)که جامعه چگونه در گفتمانِ عمومی 

در ماگ مثلِ رویکردِ گفتمانِ تاریخی، رویکردِ  کلیدیمکاتبِ 

                                                           
1Notions  
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هایِ مرتبط با فرآیندهایِ چندوجهی، بر تشناختی یا سن-اجتماعی

هایِ (، استراتژی1984دیک، گروهی )ونگروهی و برونساختنِ درون

( یا بر 2001یسل و وداک، یِ خود و دیگری در گفتمان )رارائه

( متمرکز 2008لوون، بازنماییِ بازیگرانِ اجتماعی )ون الگوهایِ

 شدنِ چگونگیِ ساختهها تحلیل کردنِ یِ آندفِ همهاند. هشده

هایِ مختلفِ اجتماعی یا تحلیل کردنِ وهگفتمانیِ مرزها میانِ گر

های گوناگونِ جامعه از بُرِش ی است کهای و مخدوشکلیشه تصویرِ

 .شودارائه می

بازنماییِ جامعه و )سوءِ(بر برایِ ماگ تمرکز  شکبی گرچه

)اگر نگوییم محوری( است،  بسیار مهمهایش همچنان اعضایش/گروه

گفتمانِ  ها دربرایِ مواجهه با دیگر گرایشباز هم نیازی فزاینده 

. یک چنین گرایشی نشان وجود دارد معاصرویژه تنظیمیِ عمومی و به

دهد در اینجا چه چیزی یحتمل به عنوانِ ماهیتِ مفهومیِ روزافزونِ می

دخیل است که به  گفتمان ساخته شده است. این امر در این واقعیت

هایِ اجتماعی، گفتمانِ عمومیِ جایِ تمرکز بر تصاویرِ افراد و گروه

هایِ اجتماعی معاصر به نحوی فزاینده حولِ بحث و بازتعریفِ مفهوم

یِ واقعی چرخد عوضِ اینکه جامعهو سیاسی و در واقع انتزاعی می

 یا اعضایِ آن را بازنمایی کند.
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و  اندیمفهوم گوناگونِ عناصرِ مملو از شهیهم یعموم یِهاگفتمان

 را به عنوانِ  یاجتماع یِهافرآیندکه  ندادر پِی این بوده شهیهم

از  یموارد ای «یدموکراس الیسوس»، «سمیبرالیل»، «اقتصاد»، «استیس»

 یتح ای یانتزاع هایِتاز عبار نید، بنابرانکن یگذاردست برچسب نیا

 یِ براتا ( 812: 2008فرکالف، ) برندبهره می« یفن اصطالحاتِ»

 (.2008 ، گیلی)ب دست و پا کنند یلیتحل زبانِ  «یواقع جوامعِ» واکاویِ

و باه از موارد به اشت یاریدر بس فوق شِیرسد که گرایبه نظر ملیکن 

 یِ با ابزارها ی رااجتماع مختلفِ یِهافرآیندکننده گمراه به نحوی

 یِجامعه بازنماییِمندانه از هدف لذا ،کندی میگذاربرچسب یمفهوم

 .رودطفره میآن  یِو اعضا یواقع

شوند تا مانع می به همین دلیل هامفهوممعاصر،  هایِمانگفت در

تعمیم داده است،  شده درک در سطحی وسیعکه  یاجتماع یتیواقع

و  سازیعادی یِبرا یاتیعمل هایِمفهومو در عوض به  شود

 هانیا شوند.یم لیتبد گریتنظیم مختلفِ اَشکالِ بخشیِتیمشروع

و  ییکه به بازنما ستندین 1زباناَبَر کی ی ازعناصر ایفقط الحاقات 

                                                           
ها گزارش یِ دیگر زباننویسد: منظور از اََبرزبان زبانی است که دربارهنیکفر در توضیحِ َابَرزبان می  1

که ما در  یپندار کند،یرزبان عمل مبَاَ  در مقامِ روزید امروز نسبت به زبانِ زبانِدهد... ]مثالً[ می

. برایِ کسبِ اطالِع تر استکه پست مینگریم یاقله به گذشته کی و از فرازِ میاستادهیا ترالبا ییجا

 مراجعه کنید.« هاتاریِخ مفهوم»بیشتر به جستارِ محمدرضا نیکفر با عنوانِ 
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 نِ یگزیجاآشکارا  اغلببلکه ند، اگره خورده یاجتماع کنشِ انتزاعِ

 ایشوند می یاجتماع رِییتغ (ییبازنما معنایِدر ) یِگفتمان هایِساخت

دستخوشِ برخی  ای/و دارعهدهکه  شوندمی ییهاآن جایگزینِ

 .اندیناگهان اغلبو  عیسر یِاجتماع یِهافرآیند

 یِهاگفتمان فوق، بحثِ مواردِ نشان دادنِ یِبرا نمونه نیبارزتر دیشا

بحث  یِمهاجرت است که به جا معاصر درموردِ تنظیمیِو  یعموم

را  1«ادغام» مانندِ هاییمفهوممند است عالقهمهاجران،  طِیشرابه راجع

 یِ مربوط بهصادو اقت یاسی، سیاجتماع یِ ندهایفرآ با اکثرِ ارتباطدر 

به  ،ادغام]مفهومِ[ بر  نموردِ بحث قرار دهد. متمرکز شد تمهاجر

 شدند،یشناخته م 2«سازیهمگون» عنوانِ اکه قبالً ب ییهااستیس

  یکاهدا کردنِ از طریقِ واقعدر  و این کار رادهد مشروعیت می

و  کرژنفسکیسازد )یم میسر هابه آن یِ نواجتماع دارِطنین مفهومِ

از  رحمانهبی انتقادِ یِبرا مرسوم یابهانهبه  امر نیاما ا (.2009وداک، 

که  ، کسانیشودیم بدل (مهاجرانجا نیدر ا)ی اجتماع یِهاگروه

 موردِ حملهنگاران و روزنامه مداراناستیس توسطِ یتوانند به راحتیم

 ادغام به»شود انگ بخورند که ادعا می یکسان و به عنوانِ رندیقرار بگ

                                                           
1Integration  
2Assimilation  
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 به آن] دیرو نبا نیو از ا «دنشو ادغام»خواهند ینم و «دهندتن نمی

طرد  (.2010، کرژنفسکی، 2015)بنت ،  .دنتعلق داشته باش [جامعه

به  ها(استی)س تنظیم هایِگفتمانآن در  یِ قهریِاجرا یزکردن و ن

 ارجاعاز  خصوصاً ناتوانعامل و رِیعمدتاً غ اش،یمفهوم تمرکزِ یلِدل

 .بر عهده دارندرا  یمشخص یِندهایآکه فر کسانی است به

در  ژهیوالذکر بهفوق شِیکند، گرایمقاله استدالل م نیطور که اهمان

 اوجِ  که مطابق با است افتهیگسترش  وسیعاًگذشته  سالِ 20-30

جهان است  اسرِتدر سر یاسیس و اقتصادِ برالینئول استِیس ییِشکوفا

از  یابه مجموعه ماگفوق،  مطابق با مواردِ  (.خوانیدجلوتر می)

این با  کهد نکن شکمک تادارد  ازین دیجد یِلیو تحل یمفهوم یِابزارها

 .دست و پنجه نرم کندمعاصر  یِعموم گفتمانِ روزافزونِ یِپردازمفهوم

آغاز شده بود  که قبالً یکند بحثیم شنهادیمقاله پ نیا منظور به همین

)و نیز تحلیلیِ(  ینظر دستگاهِ آمیزیِدرهم امکانِ یِدرباره یعنی بحث

)ر.ک. ادامه پیدا کند  یاجتماع خِیدر تار محورمفهوم هایِعرصهبا  ماگ

 میانِ  مرتبط کلیدیِ ایِهعرصه مقاله . لذا این(الف 2013، کرژنفسکی

را  از سویِ دیگر )زین پس ت.م( 1هامفهوم خِ یو تار سوماگ از یک

از  یبرخ روشن خواهد شد که از این طریق کند.یمشخص م

                                                           
1Begriffsgeschichte  
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 خانوادهیِ همهامفهوم ،ییمعنا یِهامیدان مانندِ  ت.میِاصل هایِانگاره

 هایِ آغازگاه به عنوانِ خوانید()جلوتر می یِ متضادهامفهومو 

 یِسلطهتحت یِهاگفتمان کردنِ لیتحل ومحور ماگ یِپردازهینظر

 . اندچقدر مهم پردازیمفهوم یِندهایآو فر هامفهوم

برایِ دست و پا  نیز الذکر وفوق میانجیِ برایِ این امر به دلیلِ اهمیتِ

 شنهادیمقاله پباشد،  محورمفهوم کهگفتمان  یِانتقاد لِیتحل یککردنِ 

 یِکه برابازاندیشی شود چرا « گردانیبافت» یِانگاره موردِکند تا دریم

 استدالل نجایبوده است. در ا ماگ برایِ مرکزی ایانگاره چند دهه

و  دقیق، تازه یبه فهم ازینمحورِ گفتمان مفهوم ییِایشود که پویم

 نیکند که ایم شنهادیمقاله پ نیدارد. بنابرا «گردانیبافت»از  مندنظام

انجام  گردانیبافت یِاصل یِدر معنا قیدق یِبازنگر قِ یکار را از طر

 است.صورت گرفته ( 1990) نیبرنشتا لیباس که توسطِ چنانآن میده

از این جهت ضروری است  نیبرنشتا یِ پیشنهادِاصلیِ یِ هستهبازخوان

 یِعموم در گفتمانِ یمفهوم رِییتغ جهیو در نت یگفتمان رِییتغ درکِکه 

 اغلب این امر که کندرا عیان می تیواقع نیا و کندرا میسر می معاصر

 یجیو تدر کیاستراتژ از اقداماتِ یامجموعه توسطِ مندانههدف

 ترقیدق ی، نگاهکندیشود. همانطور که مقاله استدالل میم داده بیترت

 تا لحظاتِ  دهدمی مجالبه ما  نیبرنشتا یِاصل یِهادهیبه ا
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 دریابیم را تیواقع نیو ا میده صیتشخی را گفتمان جابجاییِ/رِییتغ

 مهیارا  نهیزمشیپ نیا نیهمچن دارند. کیاستراتژ عمدتاً ماهیتیکه آنها 

 ایانگارهماگ  یِبرا که یدئولوژیا یِانگارهچگونه  بفهمیم کند کهیم

 یِهاگفتمان نظمِ یِبررس ، هنگامِ(1998، کید)ون محوری است

برجسته  گرید بارِ معاصر یِمفهوم رِییتغ بافتِ در  تنظیمیو  یومعم

 شود.یم

 هاها و ایدئولوژیها، مفهومگفتماننئولیبرالیسم: 

 است که منطقِ  تیواقع نیا سمیبرالینئول یِاصل یِهایژگیاز و یکی

 یو خصوصاً عموم یاجتماع هایِساحتو بازارمحور را در  یاقتصاد

مشخص  یاقتصاد که قبالً با روابطِ هاییساحت، کندیوارد م

 ندیآفر نیا (.2001، نی؛ تور2012؛ جسوپ، 2011)کراوچ،  شدندنمی

است  یگفتمان و جابجاییِ رییتغ از یمختلف شکالِاَ مستلزمِ

 دهدی را تغییر مییهاوهیش ،موثر نحوی( که به ب 2013، کرژنفسکی)

 یعموم یِقلمرودر  یاجتماع جامعه و کنشِها یِ آنکه به واسطه

به » سمیبرالینئول هاجابجاییو  راتییتغ آن قِی. از طرشودبازنمایی می

هنگام هم( 3: 2005، ی)هارو «شودیم کیهژمونگفتمان  نوعی عنوانِ
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 هایِماندر گفت 1«عموم» هایِمفهوم هب یبرالینئول یِحمله امکانِ که

: 2005، )کوالس آیدیفراهم م (تنظیمی هایِگفتمان از جمله) مختلف

70.) 

 کیدئولوژیا زدوخوردهایِاز  یاریمنجر به بس سمیبرالیرو نئول نیاز ا

 بخشی بهتیمشروع توأمانو  جادیا شود که در خدمتِیم یو مفهوم

 نیاست. ا ینامرئ یحت دیشا ایعامل  رِیغ یِاجتماع رِییاز تغ یریتصو

در  ژهیواما به ،(2014فیالن، افتد )یو رسانه اتفاق م استیامر در س

، ب 2013، کرژنفسکی) دهدرخ می یبیترک تنظیمیِ گوناگونِ یِهاژانر

 عملیاتیرا  برالینئول یِهااستی( که س2013 سم و جزوپ،؛ 2015

و  تنظیمی یِهاگفتمان رِ یها و سااستیکه س هنگامهم کنند.یم

 شتریب وبیشتر  (هاآن یِاتیعمل هایِفهومم ای)ها آن «محرکِ »یِ هادهیا

 تِیگرچه ماه) رندیگیقرار م یبحث و بررس موردِ یعموم یِقلمرودر 

 تردید موردِ اغلب دیبا هابحث و گفتگو این یِورزانهراستی تأملبه

 ییبازنما بیترت نیبه ا عدر واق در گفتمان یاجتماع رِیی، تغ(ردیقرار گ

 یمفهوم ای کیدئولوژیکامالً ا گذارِ کی اغلب به عنوانِ  بلکهشود یمن

ذیلِ  هااستیو س ندهایفرآ نامِ رِییبا تغ. شود یم دهیکش ریبه تصو

 یعموم غالباً بر گفتمانِ اَشکالِ تغییریافته نیمختلف، اهایِ مفهوم

                                                           
1  The Public 
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 به طورِ  شانمعانیاساس،  همینبر  حال آنکهد نشویمسلط م

 .موشکافیِ دقیق و انتقادی است مندِازین یاندهیفزا

 کی نیاست که ا نیا سمیبرالینئول درموردِ جیرا یِهااز مغالطه یکی

و  چند دهه یِکه ط نبودههنگ اهم ای کیاستراتژ یِالمللنیب یِپروژه

انجام شده است  یو اجتماع یاسیس گرانِیخاص از باز گروهی توسطِ

آنچه عوض اما  در (.2014فوربرگ و اولسن،  ، شولز2005، ی)هارو

تصور است که  نیا (شودتلقی می مشروع معوالًو )است  رایج

داری  سرمایهمنطقِ مربوط بهخاص  «یِعیطب» شرفتِیپ کی سمیبرالینئول

به اصطالح  یِدر کشورها خصوصمتأخر )به  یِدارهیسرما ژهیبه و

از جمله ) یاجتماع سازمانِ یِآن بر الگوها رِی( بود که تأثیافتهتوسعه

خاص  ییبه معنا زیجهان ن اسرِ ت( در سریرفاه یِهانظامدولت و 

 یزیچ به عنوانِ سمیبرالیاز نئول یواقع رِ یغ رِیتصو نیا بود. «یمنطق»

از  خاصِفرآیندِ  کی آن را به عنوانِ تصویرِ ،«رخ داده به هر حال»که 

تثبیت  یعموم یِهابا گفتمان تصویر نی. اسازدبرمیبه باال  نییپا

بنا بر  که (و رسانهها استیس امورِ سیاسی، در به ویژه) شودمی

 یاو رسانه یاسیس هایِکردار عاملِ واقعیِ نقشِ از را توجه شانمیل

 به نظمِ  یبخشتیمشروع نیو همچن تثبیت، شبردیدر پ هاو سازمان

 کنند.منحرف می یبرالینئول
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 تا دهدیم مجالکه  نهدپیش میرا  ینظر یبیترک مقاله، نیا

از باال  یِگفتمان ندِآیفر کیرا اساساً  سمیبرالینئول یِگفتمان یِهاساخت

 دارد یفرامل ماهیتی  گفتمانیِ از باال به پاییناین فرآیندِ. ببینیم نییبه پا

افتِ خاص بدر هر  هایِ گفتمانیِجابجایی از طریقِ انطباق نیازمندِ اما

 مانیِ گفت رِییتغ شدنِ یاتی( که به عملب 2013، کرژنفسکی)است 

 ضروری است بدانیم: بافت نیکند. در ایکمک م یفرامل

ی خاص هایِمفهوممتشکل از  ،یدئولوژیا کی به عنوانِ سمیبرالینئول

 ابندییکنند و تکامل میم رییزمان تغ با گذشتِشان یکه معان است

 مرکزیِ  هایِمفهوم شکبیبازار  و اقتصادِ یفرد یِآزاد ولیکن( …)

 فیو تعر ریتفس گوناگون هایِشیوه، آنها به هستند سمیبرالینئول

در  شهیکه ر اندهشد بیترک ییهادهیو ا هاهوماند و با مفشده

 یدموکراسالیسوس ای یکارمحافظه مانندِ یگرید یِهایدئولوژیا

اسب باشند. )شولز فوربرگ متن یخاص مسائلِ ای طیشرا رایِتا ب ،دارند

 (6: 2014، و اولسن

 نجایکه در ا اییلیتحل خصوصاًو  یمفهوم ی،نظر بِیدر واقع ترک

 تِیماه این تواند به کشفِیکه ماست  یدیمف اریبس ارائه شده ابزارِ

 افتِبهر هایِ گردانیبافت بر که چرا ،کمک کند سمیبرالینئول یِمفهوم
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طور که همان دارد. تکیه یجهان برالِینئول یِهایدئولوژیا خاص در

گفتمان  کیعنوان به سمیبرالینئول یِشکنساختکند، یمقاله استدالل م

 فقطنه  این امرباشد.  متکیمحور مفهوم لِیتحل کی بر دیبالزوماً 

 برالینئول یِ گفتمانهژمونیِ  تسلطِحامیِ که  هاییمفهوم ییِشناسا

 که چگونه منطقِ  دهدمینشان  نیهمچنبلکه  ،کندمی تسهیل هستند را

 یِ هایدئولوژیبه ا هامفهوم گردانیِبافتو  یگفتمان ساختِ

 ها چگونهنیا دهدنشان می اشاره دارد و سمیبرالیاز نئول یترگسترده

 یابد.معاصر شیوع می تنظیمیِدر اَشکالِ زبانِ عمومی و 

 هاتاریخِ مفهوم جامعه: یِو بازساز هامفهومزبان، 

 1950 یِدر دهه Begriffsgeschichte ای )ت.م( «هاهوممف خِیتار»

 . از زمانِپا گرفت یآلمان دِیفق ، مورخِلکزکو نهارتیار توسطِ

 خِ یدر تار هاانیجر نیتریاز مترق یکی عنوانِبه همواره ت.م، سیتاس

 یاریبس اینکه ت.م از جمله .در نظر گرفته شده استمدرن  یِاجتماع

 ییهاآن مثالًی را بازتعریف کرد، خیتار یِدیکل یِهاها و روشهیاز نظر

هایی که به آن ای ی بودندخیتار منابعِ  برتریِ رِ یکه مربوط به تفس

؛ 2002لک، ز)کو دادندمرکزیت می یخیتار قاتِیدر تحق نگاریوقایع

 (.2012اولسن، 
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 رخدادها دینبا یخیتار قِیتحق یِاصل که هدفِ گیردیفرض م ت.م لذا

 یکه برا هستند یاسیو س یاجتماعهایِ مفهومبلکه  باشد عیوقا ای

 برایِ  .اهمیت دارند یاجتماع نظمِ مختلفِ یِهاجوامع و جنبه فِیتعر

 یِهامحصولِ بافترا  هامفهومکه بسیاری از  این اهمیت دارد ت.م

که اغلب در  و خاص ببیند مشخص یِزمانییو فضا یاسیسیاجتماع

ساخته  یو اقتصاد یاسی، سیاجتماع مختلفِ یِهابحران انِیجر

 یِ و ادعا مشخص لِیپتانس و همچنان (1988، لکز)کو شوندمی

 ت.م یِمطالعه موردِهایِ مفهوماز  یاریبس نیبنابرا د.ندار 1کلیّت

دیده هایی مفهومبه عنوانِ  (حکومت ای یدموکراس مخصوصاً)

 ساخت/دریافتِ اجتماعی یِاصل هایِبافتاز  فراترلزوماً  شوند کهمی

در  هاافتباز  یاریدر بس جابجایی و قدرتِ اندیِ حیات دادهادامه

 .اندرا کسب کرده ییایجغراف یِو فضا یخیتار زمانِ طولِ

 رصد کردنِ که با  ،شده است بدل یاجتماع خِیتار یِاصل ترندِبه  ت.م

به مجدداً شکلی موثر به  ی توجهش رااسیو س یاجتماعهایِ مفهوم

متمرکز  یمفهوم رِییو تغ ییایپو یِاصل حاملِ زبان به عنوانِ سمتِ

( 2004لک )وزک طور که خودِهمان (.2011، اشتاینمتزکند )یم

 هاواژهو  هاتنم بر( یِ نخستلههو)در  تمرکزِ ت.م»، هاستدالل کرد

                                                           
1Universality  



 

Problematicaa.com 
 

 

16 

 کردنِ  ریتفس قِیاز طر مستمر توان به طورِیرا م کار جنتای[ …]است 

ها مفهوم ت.مو  کوزلک به همین اعتبار (.75)ص  «کرد یابیارز هانمت

( یِگفتمان جهی)و در نت یِواژگان بازنماییِبا  کینزد اریبس را در ارتباطِ

هر مفهوم » اگرچهکنند که یها استدالل م، آنحال نی. با ابینندمیها آن

و  یاجتماع مفهومِ کی واژههر  اما است ]...[ بستههم واژه کیبا 

 (.418: 1982، کوزلک) «ستین یاسیس

امر  نیشوند و ایم مهوبه مف لیتبد هاواژهاز  یکم فقط تعدادِ نیبنابرا

 لِ یود پتانسشمیگفته   افتد کهیاتفاق م هاییواژه در موردِ عمدتاً

دارند  یاجتماع یِمعان سازیِذخیره ای به چنگ آوردن یبرا مشخصی

 (.1982، کوزلک)هستند  1همگانیّت قویاً مدعیِکه  هاییواژهو نیز آن 

 ندِ آیفر کیکه اساساً  ندیآیبه وجود م 2گریداللت ندِیدر فرآها مفهوم

و  خدادهارگری بر برایِ داللتمعنا  مانی میانِ چندگفت زدوخوردِ

ها بر این هوممف»( 2004لک )زکو نظرِ طبقِ است. یاجتماع یِهاکنش

پس (. 85)ص  «اندمتمرکز شدهمتعددی  یِاساسیِ نامع حولِ اساس

 در محلِ  هامهوکه مف داشته باشیمخاطر هرا ب تیواقع نیا حتماً دیبا

 شهیهم حتماً دیتعادل با .گیرندشکل می همگانیتو  جزئیت یِتالق

                                                           
1Generality  
2Signification  
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 واژهیک » رایها حفظ شود زآن یِواژگان یِهابازنماییو  هاهوممف نِیب

 کیمعنا و تجربه در  تمامِشود که یم تبدیل مفهوم به یک یفقط وقت

 شودیاستفاده م واژه کیآن  یِکه در آن و برا یاجتماع یاسیس بافتِ

 زبانِ . به (85، ص 2004لک، ز)کو «متراکم شود واژه کی درونِ بتواند

 حتماً دیبا شوندمی پردازیمفهومکه  هنگامها همهوم، مفماگ

، ارتباطِ بافتاری مرزِماندن در  یبا باق چرا که شوند، نیز پردازیبافت

 (. خوانیدجلوتر می)کنند شان را فعال میزداییها پتانسیلِ بافتآن

هایِ مفهومبا محور بافت روابطِ جادِیا فرآیندِرا در  شانگیرایی هامفهوم

 نِ یب شودت.م تمایز قائل می، لیدل نیآورند. به همیبه دست م گرید

 کلیدی ای یبه اصطالح اساس یِاسیو س یاجتماع هایِمفهوم)الف( 

(Grundbegriffe) )یِ هامفهوم ای هیهمسا هایِمفهوم، )ب

هایِ رقیب یا مفهوم( و )ج( Nebenbegriffe) خانوادههم

 .(Gegenbegriffe) یِ متضادهامفهوم

(Grundbegriffe) هایی کهمفهوم عنوانِهایِ کلیدی بهیا مفهوم 

که  هاییمفهوم عنوانِو به اندژهیو جابجاییِ یِروین کی یِدارا

 یِ اصل یِدر هسته، ظاهر شوند خیتار حساسِ در لحظاتِ اندمتمایل

 مانندِ  هایی )به قولی عظیم(مفهومها به آنت.م قرار دارند.  عالیقِ
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 ، معناهایِ خیتار ، که در طولِ(2002، ایورسن) دهندرجاع میا «تمدن»

خود را  1کلییِ هسته همچنان، اما اندکرده دایپ محورِ مختلفیبافت

 یعنی - هامفهوم گرِید انواعِ گرید یِاز سو. اندحفظ کرده

Nebenbegriffe   و Gegenbegriffe بسیار  یِمفهوم از نظرِ زین

 لِ یو پتانس یاجتماع یِروین گرِدیتأکشِ در نق عمدتاًاما  اندمهم

 یِ هامفهوموجود دارد.  Grundbegriffe ای که درجابجایی

 به هیشبهایی مفهوم، Nebenbegriffe ای خانوادههم

Grundbegriffe یِ هامیدانها در آن گاهیجا و به نشان دادنِ هستند 

نشان ( 2003ایورسن )طور که همان د.نکنیبزرگتر کمک م ییِمعنا

 یِ هامفهوم اینتواند با استفاده از یم «حکومت» بنیادیِ ، مفهومِدهدیم

 نی. اشود دیتأکبیشتر آن  یِمعنابر و  مشخص شود شتریب خانوادههم

 کیو  هستند «یشهروند» ای «دولت»، «سرزمین» شاملِ هامفهوم

 انِ عنوبه «حکومت» یِواقع یِاز معنا یعدچند بُ نماییِخصیصه

Grundbegriffe، مشخصییِایو جغراف یخیتار یِهاونِ بافتدر  

 یِ هامفهوم روابطِ یِریگشکل فرآیندِ خالفِبر .دنآوریرا فراهم م

 مرزهایِ مِ یترس یِبرا Gegenbegriffe، خانوادههم

Grundbegriffe ،نشان دادنِ یِ حیاتی است و این کار را به وسیله 

                                                           
1Universal  
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انجام  هستند،هایِ اساسی در تقابل با مفهوم ذاتاًکه  هاییمفهوم

احتماالً بهتر درک  «تمدن» فوق، مفهومِ با استفاده از مثالِدهد. می

به آن « تیبربر» رِیآن نظ متضادِ هایِهوممف اندازِچشماز  یشود وقتیم

 کندیم دی، بلکه تأکه نیستدهد تمدن چیکه نه تنها نشان مبنگریم 

آنچه در ارتباط با تمدن  اب یی کههاها و ارزشدهیاز ا یامجموعه بر

 (.2002، رسنوی)ا ، متضاد هستنداست

 هایِ مفهوم یِریقرارگ یِنحوه (لِیما تحل دگاهِیو از د) ایجاد ندِیفرآ

 ندِ یفرآ هایِ متضادشان،مفهوم و خانوادههم یِهامفهومبرابرِ در  بنیادی

 نیا نامد.یم ییمعنا یِهامیدانآن را  ت.م یزی است کهچآن ایجادِ

 مفهوم به طورِ  کیکه  یروابط ی ازتعداد سازیِذخیرهبه  موردِ اخیر

  خاصِلِیتحلیِ نقطهدر  یعنی، کندیکمک م کرده دخیلهمزمان 

و  خانوادههم معناهایِ)از جمله  هافهومم یِکه معنا یزمانفضایی

 یِ هالیدر تحل ییمعنا میدانِ یِانگارهلذا  دهد.یها( را نشان مآنمتضادِ 

 این است که نشان دادنِ اصالًآن  یِفهیوظ رایاست ز یاساس ت.م

 ، نیازمندِ متفاوتهایِ ، مفهومخیتار مختلفِ ظاتِلحدر  هچگون

هایِ ها چگونه همچون مفهوماینو  اندتفاوتم ییِمعنا یِهامیدان

 (.خوانیدجلوتر می)کنند اساسیِ موردِ بحث، در طیِ زمان تغییر می
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بالقوه  یِهااتصالتوان یم هاوجود دارد که در آن هایِ متعددیمیدان

با -طور که قبالً استدالل کردم همان. مالحظه کردرا  ت.مو  ماگ نِیب

 -الف( 2013، کرژنفسکی) ماگ یِگفتمانیخیتار کردِیرو مثالِ تکیه بر

 کیاز  دوگانه در نظر گرفت. ایشیوهتوان به یها را مییافزاهم نیا

عمدتاً به  «گفتمان»)مختلف  استفاده از اصطالحاتِ رغمِیلع- طرف

 انباشتِ  عنوانِبه «هاهوممف» در مقابلِ یاجتماع یِمعان تداومِ عنوانِ

 ماگو  ت.م -شود(یدرک م رهی، و غیمعان نیچن تاریخاً تصادفیِ

یِ در ساختن به مثابهآن  نقشِزبان و  موردِدر یاریبس یِ نظر یِهادهیا

در گذارند. بازسازیِ جامعه، واقعیتِ اجتماعی و تاریخ به اشتراک می

زبان  شکالِرا دارند که اَ دهیعق نیا کردی، هر دو روانیم نیا

 ،مختلف یِ ها، فضاها و ژانرهامیداندر ، (هامفهومها/)گفتمان

 شوند.می («گردانیبافت»، دیگویم ماگطور که همان ای)گردانی ظاهر

 نِ یب مشهودکامالً  یِریو تفس یلیتحل پوشانیِهم، چند گرید از طرفِ

هایی مثلِ انگاره پوشانی،این نقاطِ همدر  وجود دارد. ماگو  ت.م

 ییگرااز هم یمهم اریبس یِالذکر نقطهفوق «ییِ معنا یِهامیدان» همین

 نِ یمحور و بمفهوم گفتمان و تفکرِ نِیب ایگرایی، همدهندرا شکل می

چونان  گریداللتیِ عملیاتی کردنِ فرآیندِ به مثابهزبان  یِهاشیوه

 .عنایِ فرآیندهایِ اجتماعیِ تغییربندیِ/ممفصل
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 گردانیبازبینیِ بافت

 روثم نحویتواند به یم ت.مالذکر، فوق هایِرتباطبا استفاده از ا

 اشیاصل هایِانگارهاز  یکیرا به  ماگ باشد که ایشیوهگرِ تقویت

 وی شمحورِ بازتابمفهوم نگاهِیک . کندنزدیک می گردانیبافت یعنی

 هنگام در ژهیوبه یابدضرورت می هاگفتمان گردانیِبر بافت قیعم

 هایدئولوژیاچگونه  اینکه از یشکنتارو ساخ یلیتحلیانتقاد یِبررس

در  -(خوانیدمیجلوتر کنم )یتمرکز م سمیبرالینئول رب اینجامن در -

هایِ میدانی، درونِ و درمیانِ و مل یملراف تِیحاکم هر دو سطحِ

 .شوندیابند و تقویت میگسترش می اجتماعیِ گوناگون

 در ماگ گسترده اریبسدر شکلی مفهوم   یکعنوانِبهگردانی بافت

 درونِ  آن منطقِ  از محققان درموردِ یاریاستفاده شده است. بس

 یِ هانظریهدر رابطه با  ای( 2000، کودا) یزبان خاصِ یِهاردارک

، دیکوناند )ارائه داده یحاتیتوض درموردِ بافت ماگ ترِگسترده

 یِ زبانانتقاد یِمرتبط با مطالعه هایِعرصه، ماگعالوه بر  (.2008

نسبتاً  ای نیگزیجا یِهاانگاره( شناختیزبان یِشناسانسان )مانندِ

؛ 2005، تبلومار؛ 1چرخانیبافت مثالً مفهومِدهند )یرا ارائه م یمشابه

                                                           
1Entextualisation  
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کنند که یها استدالل مدهیا نیا یِ، همهیکل به طورِ .(2008 هاجز،

زبان و  مختلفِ از عناصرِ یخاص حرکتِ فِیتوص گردانی،بافت

مورد،  نیتر. شاخصاست یاجتماع مختلفِ یِهاجایگاهگفتمان در 

 است« گفتمان پذیرشِو  ساخت یِهامحل» اصطالحبه میانِ حرکتی

در را  تیواقع نیاست و ا یچتر اصطالحِ کی نیا. (1991، کید)ون

گسترش و  نیو همچن یاجتماع کردِکار، ماگدر  ژهیکه به و بر دارد

 مختلفِ  یِهابندیمفصل نِیب ینامتنیب ارتباطِ رب یگفتمان متک انتشارِ

 خیتار گوناگونِ لحظاتِو در  گوناگون یهاِبافتدر  یاجتماع نظمِ

 است.

را منعکس  گردانیبافت یِکل فوق مطمئناً منطقِ یِهادهیا گرچه

 از مفهوم )و منطقِ ی ترقیدق یِشود بازخوانیم شنهادیپ اما ،دنکنیم

 ، صورت بگیرد.شده یدر آن معرف این بحثکه  کتابی آن( بر اساسِ

 نِ کدها و کنترل: ساخت، طبقه»با عنوانِ: ( 1990) نیبرنشتا کتابِ یعنی

آموزش  استِیس قدرت و منطقِ لِیبا تحل نیبرنشتا .«یآموزش گفتمانِ

 را گردانیبافت، تاچر یِ( در دورههیاول برالِ ی)نئول سیانگل و پرورشِ

از  یبرخ حرکتِ مستلزمِ فقط که نه مستدل کرد یندیآفر عنوانِبه

، بلکه ست( اهامفهوم، هادهی، اهاگفتمان )استدالل یِهاالیهها/بخش

سله گذاریِ سلبرایِ پایه کیاستراتژ ندِیآفریِ نخست یک در درجه
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( ادعا 1990) نیطور که برنشتاهمان ها است.گفتمان خاصِ مراتبِ

 گوناگونِ  )انواعِ یستگشای گفتمانِیک [ …] یآموزش گفتمانِ»کرد، 

 نحویکند به یم یجاساز یاجتماع نظمِ گفتمانِیک ها( را در مهارت

 . (183)ص  «یابدغلبه می یبر اول شهیهم یکه دوم

، هاستگفتمان یزمانییفضا انتشارِ ندِآیفر فقطنه  گردانیبافت لذا

 .نیز است سطحهم یِمانگفت یِهانظم جادِیا یِبرا یندیبلکه اساساً فرآ

 گردانیبافترا  گرید یِهاها نه تنها بخشاز گفتمان یدر آن، برخ

از  یبرخ یِهژمون تثبیتِو  تشکیل ندِیدر فرآ یکنند، بلکه به ابزاریم

 رو منطقِ  نیاز ا شوند.یم لیتبد نیز یگفتمان هایِچارچوب

شود یختم م «تنظیمی گفتمانِ تسلطِ»به  هموارهگردانی بافت

کارکردِ خاص  یِهاگفتمان ندیفرآ نی(. در ا184: 1990، نی)برنشتا

دیگر  غصبیِ ای ثانویه یِدهند و به ابزارهایخود را از دست م یِاولیه

هر »، ندآیفر ایندر  نیبرنشتا به قولِ ای شوند.یم لیها تبدگفتمان

« شودگرِ چیزی غیر از خود بدل میبه داللت شدهگردانیبافت گفتمانِ

 (.1990، نی)برنشتا

 نیوجود دارد، برنشتا گردانیبافتکه از  فهمِ رایجی ، برخالفِاً یثان

از  ادیز اتِیرو با جزئ نیبود و از ا دقیقآن  یِدهیچیمنطق پ موردِدر
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و  یگفتمان ندِیآفر کی به عنوانِ گردانیبافت گوناگونِ یِهاجنبه

، دیتول یعنیگردانی بافت یِتبهسه مر میانِاو  .سخن گفت یاجتماع

 نیو همچن( 1990، نی)برنشتا تمایز قائل شد بازتولید،و  گردانیبافت

 نخست یعنیفرق گذاشت، گردانی با بافتمرتبط  بافتِ نوع سه میانِ

گفتمان( و  دِ یبازتول «هدفِ » افتِب) دوم، گفتمان( دِیتول «منبعِ » افتِب)

 بازتولیدِ و  «منبع» دِیتول میانِ یندیآفر شاملِ بافت) گردانیبافت بافتِ

گفتمان دهیِ و بازنظم ییآن جابجا قِیکه از طر شودمی« هدف»

 .(193( )ص. ردیگیصورت م

 شودیآغاز م یمتن از عناصرِ اولیه« 1یابیِ بافت» یِدقیقهاز  گردانیبافت

است  یندآیفر» گرِنشان نیا (.191: 1990،  نی؛ برنشتاهیاول بافتِ)در 

که فرآیندی شود ]...[ یم یابیتیو موقع افتهی گسترشکه متن در آن 

، شوندیم ساخته به طورِ گزینشی« دیجد» یِهادهیآن ا به موجبِ

 یتخصص یِهاکه گفتمان ییو جا ابندییم رییشوند و تغیاصالح م

 دوم با آنچه یِهتبفقط در مرما  (.1990، نی)برنشتا «ابندییتوسعه م

« بازتولیدِ گزینشیِ» یعندر نظر گرفته شده ی  درستگردانیِبافت اًسنت

طرحِ حال در  نی(. با ا1990، نی)برنشتا میدار سر و کارگفتمان 

گردانی بافت ودشیتصور مطور که معموالً همان ،نیبرنشتا یِشنهادیپ

                                                           
1Contextualization   ]در متن نشاندن[ 
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ی ندیفرآ ، بلکه در واقعنیست که در پایانِ کار صورت بگیرد یندیفرا

 قدرتِ  ی برلیدل عنوانِبه نیامر همچن نیا است. دیتولبازو  دیتول میانِ

که  یمعن نیشود، به ایم در نظر گرفته گردانیبافت یِندهاآیفر یِواقع

جا جابهدر  یعنیاند، واقع شده هایِ میانجیبافتدر  ییها در جاآن

بر  «.هدف»هایِ افتو ب« منبع»هایِ شدن از )و ناپدید شدن در( بافت

 گردانیبافت عملِاساس،  نیا

ها، تیموقع، که سازدمیرا  هامیداناز  ایمجموعهریز ای میدان کی

ها است ردارک/هانمت هایِتها مربوط به حرکآن یِهاردارکو  هالامع

و  میدان نیموجود در ا یِهاکردارو  هاعاملها، تیموقع کارکردِ]...[ 

، نی)برنشتا ها استنمت گردشِکردنِ  میآن تنظ یِهامجموعهریز

1990 :192) . 

 یِکل منطقِ یِابیرد ای یریگیپ در گردانی فقطبافت فهمِ دِیکل نیبنابرا

(  مشخصگفتمانِیک  یِساختارهاها/الیهاز  بعضی ظهورِباز یعنیآن )

و  دیتول یِشناسیسو بر هستکیاز  شدن، تمرکزدر م، بلکه ستین

 ای) بازتولید یِاصول و الگوها بر گرید یِو از سو هاگردانیِ متنبافت

 یِ هاردپا دیبا گردانیبافت لِیتحل رو هنگامِ نیاز ا .است ( آنانتشارِ

دقیقه یا  یعنی( 1990، نیرا دنبال کرد )برنشتا ییزدابافت یِگفتمان
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و شوند یم بندیبازتنظیم و بازصورتها که گفتمان هاییدقیقه

)از جمله  رندیگیقرار م دیجد کِیاستراتژ مراتبِه در سلسل نیهمچن

 زداییبافت (.مانیگفت عناصرِ رِیمختلف و سا هایِهوممفبا استفاده از 

 کیدئولوژیا ست که گفتمان از نظرِیادقیقه انگرِیب رایاست ز مهم

متن را  دِیجد یِکیدئولوژیا یابیِتیموقع» ای. شودمی یابیتیموقعباز

( که 193: 1990، نی)برنشتا «کندیم میخود تنظ ییِجابجا فرآیندِدر 

 است. گردانیبافت ندِآیفر یِکل هدفِ

 تنظیمی در گفتمانِ یو گفتمان یمفهوم رِییتغ

مطالعه،  نیارائه شده در ا یِو مفهوم ینظر از ادغامِ اینمونهبه عنوان 

اشاره اروپا  یِهیاتحاد استِیس یِهاگفتمان لِیمن مختصراً به تحل

، 2012، کرژنفسکیبه  بنگریدمن ) مدتِبلند که در آن تمرکزِ کنممی

به  یملفرا ه گفتمانِ تنظیمیِ چگونبر این بوده که   (2015، ب 2013

اروپا  یِحکمرانسطوحِ  گریو د یمل و به سطوحِ ابدییمرور توسعه م

تا نشان دهم که  گیرمپژوهش را به کار می نیمن ا .ابدییگسترش م

، از جمله هااستیس یِو مفهوم یگفتمان قلمروِ ییِایپو یِبررس

تواند به ما کمک کند تا به یم چگونهگردانی، بافت یِندهایآفر

 .پی ببریمها آن کِیاستراتژ-یاسیو س کیدئولوژیا یِهازیربنا
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 1اروپا یِهیاتحاد یِو چندزبان یزبان استِیخواهم به سیمن م نجایدر ا

 1997 نیدو دهه ب اًبیتقر یِآن در ط یِ( و توسعهEULMPپس زین)

که  کنمیم میترسادامه را در  هایِ مختصرممثالبپردازم. من  2015و 

 استیکه س ستاروپا یِهیاتحاد یِاصل سندِ 35از  شیب لِیتحل شاملِ

 2013، کرژنفسکی)گیرد را در بر می ارتباطات استِیس یِهاژانرو 

 یِ نهاد راتِییو تغ استیس یِتوسعه یِرا در ط دوره نی( و چندب

مشتمل بر اول  یِدوره دهد.یاروپا پوشش م یِهیمرتبط در اتحاد

 بندیِ مفصلتوسعه و  کهاست  2008-2007 و حدودِ 1997 نِیب یزمان

 قیدق جِیو نتا مفصل بحثِ یِ)براگیرد را در بر میمذکور  استِیس

دوم  یِدوره که در حالی( 2011، وداکو  کرزیانوفکسیبه بنگرید 

 نابود شدنِ یحت دیشا ای یجیتدر زوالِ یِدوره تاکنون( 2008)

 است. مذکور استِیس

 یِکنندهنییتع یِاصل دهد که عاملِینشان م EULMP یِنمونه

 نظر موردِ استِیس میدانِخارج از  ،آن داشتنِ و وجود گسترش یافتن

در  یدیکل یابزار عنوانِبه EULMP تربه طورِ مشخصقرار دارد. 

)مشهور به اروپا  یِهیاتحاد یِبرالینئول یِاصل یِاستراتژ خدمتِ

که است  شناخته شده (اروپا یِهیاتحاد 2000 سالِ سبونِیل یِاستراتژ

                                                           
1EU Language and Multilingualism Policy  
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 اقتصادِ  نیاتریو پو نیتریبه رقابت»اروپا  یِهیکند اتحادیاستدالل م

 داریپا یِاقتصاد خواهد شد که قادر به رشدِ لیدر جهان تبد بنیاندانش

، اروپا یِ)شورا «است شتریب یِاجتماع و بهتر و انسجامِ شتریب با مشاغلِ

 رایج در شعارهایِاز  یبر برخ نیهمچن سبونیل یِاستراتژ (.5: 2000

به وضوح  «هامهارت» موضوعِ بین نیداشت. در ا دیتأک  بازاراقتصادِ

 عنوانِ که به «العمرمادام یِریادگی» بافتِبود، از جمله در  در مرکزِ توجه

 در نظر گرفتهاروپا  برالِینئول دِیجد خویشتنِ ساختنِ ی برایِضرورت

 نحویکه قبالً به  یزندگ گوناگونِ یِ هاحوزه، زمانهمشد. یم

 یِهاجنبه ، اکنون از نظرِ شدندیم یگذارنشان یاسیس ای یاجتماع

 پیدا یدیجد یِهاچارچوب مختلف، «عِیصنا»در  ای «رقابت» گوناگونِ

یِ دنبالهو  سبونیل یِ، استراتژبیپس از تصو یِهااند. در سالکرده

با  (2010اروپا،  ونِیسی)کم 2020اروپا  یِاستراتژ یعنی، اشبعدی

اروپا تسلط  یِهیاتحاد استِیس یِهاحوزه شترِیدر ب ،EULMP وجودِ

 .افتی

- توانیممی نجایدر ا ماکه  باشد یزیهمان چ شاید سبونیل یِاستراتژ

 یِهیاتحاد برالِ ینئول استِیس گفتمانِ دِیتول بافتِ -نیبرنشتا به زبانِ

 هیاول تنظیمیِ گفتمانِ نیا باید گفت که نیهمچن. میریدر نظر بگ اروپا
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یِ تنظیمیِ هاگفتمان 1ناسازنمایانه نحویاست که به  ایمرحلهفرا ای

 جادیا یِهاگفتمان مراتبِسلسله سِأکند و در ریم جادیابیشتری را 

 لِ یطور که تحلهمان .گیردمیقرار  گردانیبافت یِندهایآفر شده توسطِ

 با گذشتِ  ریاخ دهد، موردِینشان م EULMP گفتمانِ 2درزمانیِ 

 ردیگیقرار م «یبرالینئول» گوناگونِ یِهااستدالل یِسلطه ، تحتِهاسال

 سبونیل یِو از استراتژ کندرا بیان می اروپا یِها و چندزبانزبان که

 شود.یم یناش

یعنی از زمانِ به بعد ) 2000 سالِ از حدودِ ویژهبه  EULMP آغازِ

 ریتأثتحتِ یاندهی( به طور فزاسبونیل یِاستراتژ یِهیاول بِیتصو

همراه با  ی بودها و چندزبانزبان یِبازارمحور و اقتصاد یِهاچارچوب

 یِ اصل  چارچوبِعنوانِبه سبونیلاستراتژیِ آشکار به  رجاعاتِا

از  گرچه (.دیمراجعه کن 1 )به مثالِ کیدئولوژیو ا سانهشنایهست

بر ی ادیز دِی( تأک1997 سالِ )حدودِ استیس گسترشِ این یِابتدا

 «یزبان یِهامهارت» عنوانِبه نهایتاً)که  شدمی الذکرفوق «یِهامهارت»

 2005 سالِ از بعد مخصوصاً و 2000 سالِ  از بعدشود( یشناخته م

 EULMP(، اشیکل هایِشکست رغمِیعللیسبون استراتژیِ  احیایِ)

                                                           
1Paradoxically  
2iachronicD  
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با  یکند که چندزبانیاستدالل م تیواقع نیا به نفعِ یاندهیفزا طورِبه

ارائه  ییهااستدالل زمانو همگره خورده است  عمیقاً یاقتصاد رقابتِ

 تِیموفق یِبرا یها و چندزبانزبان مندیِفایدهراجع به  دهدیم

 و رقابتِ جهانی: اروپا( یِهیاتحاد یعنیاروپا ) یِاقتصاد

 1مثال 

پذیریِ اقتصادِ اروپا برایِ رسیدنِ ی، سهمی واقعی در رقابتچندزبان

در اروپا  یزبان یِهامهارت به اهدافِ استراتژیِ لیسبون دارد ]...[ ارتقاءِ

مردم  یِهایستگیها و شامهارت ءِارتقا یِبرا ست کهیمهم نیز مقصودِ

. گیردصورت می سبونیل رشد و اشتغالِ یِاز استراتژ یبخش عنوانِبه

 (1: 2007، اروپا ونِیسی)کم

گفتمانِ نئولیبرالِ  استراتژیِ لیسبون اگرچه بافتِ اصلیِ تولیدِ رو نیاز ا

گردانیِ بافت توأمان منبعِ اصلیِ دهدیِ اروپا را تشکیل میاتحادیه

 اغلبِ در عمدتاً) نیز هستاروپا  یِهیاتحاد یِبرالینئول گرِتنظیم گفتمانِ

اروپا قابل مشاهده است؛  یِهیاتحاد یِ اخیرهااستیسهایِ چارچوب

متعاقب خبر  یِهااستیس از که( 2015، ب 2013، کرژنفسکیر.ک. 

مقابله  هایِسیاست ، از جملهکندها را تعریف میدهد و درواقع آنمی
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 چیزهایی دادنِ حیترج نیو همچنگرا جامعه یِهاییها و بازنمادهیبا ا

 ها مرتبط است.سازیِ این سیاستو پیاده که به منطقِ

 دیتول بافتِو  گردانیبافت نخستِ به مراحلِ قیدق یکه نگاه هنگامهم

و  کیاستراتژ یِشناسیهست کشفِ برایِ، زداییبافت نیو همچن

است،  یاساس یامر EULMP یِبرالینئول چارچوبِ کِیدئولوژیا

 دهد تا منطقِ یرا م کانام نیبه ما ا ت.مو  ماگ یِشنهادیپ بِیترک

 اش قرار دارد راهیاول دِیتولی که پسِ پشتِ استیس گفتمانِ یِبعد

توجه قرار  الذکر موردِفوق یِمفهوم منطقِ اجدر آن .ردگیری کنیم

 که مختلف است هایِهوماستفاده از مف قِ یاز طر عمدتاً رایز ردیگیم

 شاملِ هایِ مختلف این مفهوم. شودمیبازتعریف و  فیتعر استیس

 سنتاً د که نشومیتر گسترده نِیها و مضامبه بحث نقاطِ ورودِ مشخص

 یِ هاسنت و به طورِ خاص، ماگ تر ازتعریفی وسیع کانونِ توجهِدر 

، تامینک )فورتنر و  دنقرار دار آن یِخیتاریو گفتمان یشناختیاجتماع

 (1991، دیکون؛ 2010، کرژنفسکی؛ 2012

 سالِ  است. از حدودِ EULMP یِاصل مفهومِ شکبی «یزبانچند»

که ای کانونی استِیس مفهوم بدل شد به کلیدِ نی، ابه بعد 2003

 یِ مختلف برا یِهاتالش حولِ آن عمدتاً یِگفتمان ساختِ
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چرا و در خدمتِ  نکهیو ا) یزبانچند  برایِمداومِ پردازیِمفهوم)باز(

و  یاقتصاد حاتِیکه توض یدر حال گرددمی (باشدکسانی باید چه

 ایهدی، ابه شکلِ جالبی. دکنیاز آن ارائه م یتردهیچیپ یِبرالینئول

 ییهانمونهبنگرید به  نی)همچن یچندزبان اینجادر - «معصوم»ظاهر به

 که باید شودیم چیزیبه  لیتبد -، در باال(رهیمجدد و غ از ادغامِ

 خدمتِدر  مفهوم نیا یعنیکرد.  شفیتعر یاتیعمل یمفهوم عنوانِبه

را  یترگسترده کِیدئولوژیا یِهااست تا چارچوب استیس گفتمانِ

 یِ ندهایآفر کِ یدئولوژیا یِربنایبه ز واقعدر  لذا، کند یاتیعمل

مفهوم است که  نی، انیبرنشتا تبعیت ازبه  ایاشاره دارد.  گردانیبافت

 «شاز خود ریغ یزیچ یِبرا یدالّ» بهکند تا کمک می EULMPبه 

 (.184: 1990، نیبرنشتا) بدل شود

از  یعنی) ت.ممطابق با  ،یچندزبان ییِمعنا میدانِاز  درزمانی لِیتحل

 یِ هامفهومبا  ی که میانِ مفهومیندهایآفر مانیِگفت یِابیرد قِیطر

 کندروشن می (کندرابطه برقرار می هایِ متضادشهوممف و خانوادههم

حیاتی  ییزدابافتو  هیاول دِیتول بافتِدر  فقطنه  آنیِاتیعمل کارکردِکه 

در   اولیهکِیدئولوژیا چارچوبِ حفظِ یِن برای، بلکه همچناست

، 2008-2000 یِدورهدر  نیبنابرا نیز ضرورت دارد. یبعد تحوالتِ

 آن تحتِ ییِمعنا میدانِرسد ی، به نظر مEULMP اوجِ روزهایِیعنی 
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 نیحال، ا نیبا ا (.دینیرا بب 1 )شکلِ بودی اقتصاد چارچوبِ یِسلطه

 آشکارِ  یِخانوادههم مِمفهوبر   زیادارِیبس نه تنها در تمرکزِچارچوب 

در  نی، بلکه همچنقابل مشاهده است «یچندزبان اقتصادِ»از  یچندزبان

 رِ یغ ظاهراً یِخانوادههم یِهامفهوماست که  نمایان تیواقع نیا

 اً سنت هایِانگارهیِ به واسطه که «یچندزبان یِجامعه» مانندِ یاقتصاد

 «و توسعه قیتحق» بحث درموردِ قِیاز طر ایها مهارت از برالینئول

د. نکن نیرا تأم یاقتصاد اهدافِ دیدر واقع بانیز ، دنشویم فیتعر

( نه تنها یجامعه )چندزبانیِ خانوادههم مِمفهو ،زمانهم

بر جامعه( بلکه  کیدئولوژیا تمرکزِ بدونِ )پردازی شده بازمفهوم

فهمِ و سازیِ لیسبونی موهبتی از اقتصادی) نیز شده است گردانیبافت

 .است یبرالینئول تنظیمیِ هژمونیکِ گفتمانِ رو تابعِ نیاز انئولیبرال( 

 کردنفیتعر ندِ یفرآ تمامِ  و ت.م دادن به اصطالحاتِ مجال

 ی،چندزباناز  متعاقبش (درزمانی) کردنِبازتعریف( و 1یزمان)هم

صورت  اشمفهوم ییِمعنا میدانِ فردِمنحصربه ییِایپو از طریقِضرورتاً 

 2«جزءشماریِ» پیدا کردنِ ندِیفرآ یِساخته دوم عمدتاً . موردِردیگیم

 مختلف (Nebenbegriffe) یِخانودههم یِهادهیا قِیمفهوم از طر

                                                           
1ynchronicallyS  
2Particularisation  
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موردِ ( Gegenbegriffe) مفهومِ متضادی چیه اینکه بدونِ است

 رایرسد زیبه نظر م کیاستراتژ اًتیماه نیا .استفاده قرار گرفته باشد

در تطابقی آشکارا مختلف  آن عناصرِ که به موجبِ سازدمی یریتصو

ها مفهوم یِابیتیموقع بیترت نیبد شوند.یارائه م گریکدیبا  طبیعی

 ها در چارچوبِکه آن دارد دیتأک بر این زین اندوابسته متقابالً که

)و همانطور که در باال   پیشنهادیبرالِینئولسازیِ شدید و اقتصادی

یکدیگر قرار  به راحتی در کنارِ( گردانی شدهبافت، نشان داده شد

 گردانیِ بافتاشاره دارد که  تیواقع نیبه ا نیامر همچن نیاگیرند. می

 نیبرنشتادر نظرِ که  چنان، شودیکنترل م کیاستراتژ از نظرِ هامفهوم

نیز چنین  تنظیمی گفتمانِ منبعی برایِ یِمثابهبه  گردانیبافت بهراجع

 نیاز ا یریبه جلوگ کندکمک می امر نیما، ا بحثِدر  .شودیفرض م

 یِ به معناضدیت  ای) یِنف که موجبِ مفهومیمثالً هرگونه  که فهمسوء

Gegenbegriffeباشد،  یچندزبان یِشنهادیپ یِبرالینئول یِ ( معنا

 شود.حل می EULMP مانِدر گفت ای/شود ویم گردانیبافت

 گیرینتیجه

 یکیگفتمان  یِمفهومیِ فزاینده تِیبحث شده است که ماه نجایدر ا

 یبرالینئول یِهاشیگرا مِیاز گسترش و تحک تیحما یِاصل یِاز ابزارها
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 رخ یعموم یِهاگفتمان در انواعِ امر نیا معاصر است. در جوامعِ

در  اشبیشترین پتانسیل اما (رسانه ای استیاز جمله در س) دهدیم

و  میتنظ که قدرتِ ییهااستیس گفتمانِ مانندِاست  ییهاگفتمان

مقاله ادعا  نیا .را دارند یاجتماع و نظمِ تیحاکم یِالگوها زِیتجو

 تنظیمی که یِهاگفتمان محورِمفهوم یِریگکرده است که جهت

 دلبخواهیاصالً قابلِ مشاهده است  یگسترده به راحت یشیگرا عنوانِبه

مندِ ازین پس این .است استراتژیک تاًیماهدر اصل ، بلکه ستین

نقادیِ این به تواند میاست که  ماگبر  یمبتن یلیتحلو  یساختارشکن

گردانی بافتها در گفتمان هامفهومچگونه /چه زمانی که کمک کند امر

از جامعه شکل  یِدیجد کِیدئولوژیا یِها(برداشتءِو )سو شوندمی

 .رندیگیم

ی و میتنظهایِ گفتمان محورِ مفهومکند که منطقِیمقاله استدالل م نیا

و ) ینظر دِیجد یِابزارها گیری ازبهره ،معاصر عمومیِ نئولیبرالِ

سو، کیشده که از  شنهادیپسازد. را ضروری می ماگدر  (یلیتحل

است  یضرور یلیتحلیو انتقاد یخیارتیمفهوم یِهادگاهیاز د یبیترک

 رایج یِانگارهها که با آن ییهاشیوه ضرورت دارد در ،گرید و از طرفِ

بازاندیشی کنیم. و  یبازنگرکنیم، پردازی میگردانی را مفهومبافتاز 

ماگ به ، سو کیاز  کهگیرد نشئت میاز آنجا  یبیترک نیچن یِمطالبه
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 یِمیو تنظ یعموم یِشناسیهست با سر و کله زدن یِ برا ابزارهایِ بهتری

هایِ تا بنیان دارد ازی( نهااستیمثال س عنوانِها )بهگفتمان

از بتواند  دیبا ماگ، گرید از طرفِشان را دریابی کند. ایدئولوژیک

 یِ مفهوم قلمروِ گردانیِبافتتوسعه و  چگونگیِیِ توضیحِ عهده

 یِکیدئولوژیا تِیتبع یِبراسازد فضایی می نی، بنابرادیایببرگفتمان 

-یاسیس ترِگسترده یِهاها و پروژهیاستراتژ تاثیرِها تحتِگفتمان

و  ینظر یِابزارها ی نیازمندِاندهیبه طور فزا ماگرو،  نیاز ا. یاقتصاد

 گریِ اوالً تنظیم دهد که تا بتواند توضیح است( یلیتحل نیز)و  یمفهوم

 مختلف و گفتمانِ  ها و معناهایِمفهومبا استفاده از  فقط کیدئولوژیا

اینکه  و ثانیاً، شودبندی )تولید( نمیشان، مفصلییمعنا یِهاقلمرو

گردانی بافت تنظیمی مجدداًو  مانیگفت قدرتِ حفظِ یبراها این

 شوند.می

 یفرامل یِگذاراستیبا تمرکز بر سمختصر  یِهاهمانطور که در مثال

 یِ ابیرد ندِیدر فرآ ت.مو  ماگ بِیدر اروپا نشان داده شده است، ترک

 تنظیمیِ یِهاگفتمان یِاصل محورِ به هامفهوم شدنِ لیتبد یِنحوه

 یِ هادهیها و ادگاهیها به دآن یِبخشتیو مشروع یدهشکلمعاصر و 

 است. یاتیح اریبس یاجتماع و کنشِ یاجتماع تِیواقعمرتبط با 

 بینشان داده شده است، ترک زیمختصر ن یلیطور که در تحلهمان
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 این به ترقیعم ینگاه گرِت.م، پشتیبان و تسهیل-یِ ماگشنهادیپ

 ها،ماندر گفت معانی لِیو تبد گردانیچگونه بافت است که سوال

ها ، مثالقتیدر حق کند.یم میو تنظ فیتعر را معاصر یِعموم قلمروِ

 تنظیمی مراتب در گفتمانِسلسله ایجادِ فرآیندِ اند که نشان داده

 در کنترلِ (شده است تصریح( 1990) نیبرنشتا طور که توسطِهمان)

با ، این کنترلِ نئولیبرالی دارد یاساس نقشِ یعموم بر اذهانِ یبرالینئول

 حاضر، اغلب بر مباحثِ  که در حالِ گوناگونی هایِهوماستفاده از مف

، کنندیعمل م یمیتنظ گفتمانِ یِمبان عنوانِو به داشته سیطره یعموم

 شود.مشروعیت یافته و فهمیده می

 

 ای است از:متن فوق ترجمه

www.journals.sagepub.com/doi/10.1177/095792

6516630901 
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 1شکل شماره 

 سندهینو معرفیِ

رسانه و  مطالعاتِ  بخشِ رِیو مد تماماستاد  کرژنفسکی کلیما

 یِمجله رِیسردب یاوربرو سوئد است. و ارتباطات در دانشگاهِ

«Language and Politics» هایِمجموعه کتاب مشترکِ رِیو سردب 

« Bloomsbury Advances  »گفتمان یِ انتقاد مطالعاتِ یِبارهدر

 راتِ ییتغ یِگفتمان درباره یِ انتقاد طالعاتِم درموردِ  آثاری یاست. و

 ها و ارتباطاتِ رسانه با تمرکز برمعاصر  یِدر اروپا یاسیو س یاجتماع
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این  به شتریاطالعات ب یمنتشر کرده است. برا یو سازمان یاسیس

 آدرس مراجعه کنید: 

 

www.oru.se/english/employee/michal_krzyzano

wski  

 

 @MichalTweetsاکانت توئیتر نویسنده:  

 

http://www.oru.se/english/employee/michal_krzyzanowski
http://www.oru.se/english/employee/michal_krzyzanowski
http://www.oru.se/english/employee/michal_krzyzanowski

