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  چکیده  
نظریه گفتماِن الکال و موفه یک نظریه شاخص در زمینه سـاخت و پیشـبرد گفتمـان محسـوب     

شـدن مسـائل در    شود که در آن، روابط و عناصر موجود در یک گفتمان و چگـونگی هژمـون   می
دلیـل ماهیـت و خاسـتگاه     ظریه بهاستفاده از این ن ،روشنی بیان شده است. با این وجود جامعه به

سیاسی آن، در زمینه مسائل اجتماعی از پویـایی و تحـرك الزم برخـوردار نیسـت. از همـین رو      
یکـی از   ،هاي اجتماعی، نیازمند برخـی مـداخالت اسـت. تصـور اجتمـاعی      کاربست آن در زمینه

اي در تغییـرات   کننـده  آن، نقش تعییندهنده  مفاهیم بنیادینی است که با توجه به عناصر تشکیل
دلیل پیوند خوردن با برخی از مفـاهیم از   اجتماعی و میزان و کیفیت تحرك یک جامعه دارد و به

تواند به بازشناسی  قبیل گفتمان، بازنمایی اجتماعی، اسطوره، ساخت اجتماعی واقعیت و آیین، می
  شـوند، بیانجامـد.    عـه مـی  هایی که منجر به تغییرات اجتماعی در یک جام هاي درونی جریان الیه

هـاي نظـري عمیقـی در مـراودات      هایی که از تاریخ، فرهنگ و اسـطوره  این مقوله در میان ملت
بخشی به زندگی آنها ایفـا   برند و یا ارتباطات آیینی نقش مهمی در ذهنیت اجتماعی خود بهره می

رخوردار است. این پژوهش تر و از قابلیت باالتري جهت استفاده در ترویج گفتمان ب کند، عینی می
آمده از فرایند مصـاحبه بـا دوازده نفـر از اعضـاي     دست  به ها و مقوالت بر اساس بخشی از یافته

محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون قابلیت ارتباطـات آیینـی جهـت کاربسـت آن در     
ظریه گفتمـان،  قصد دارد با هدف ایجاد پویایی بیشتر در نو ترویج مفاهیم توسعه، صورت گرفته 

  کاربست این نظریه در امور اجتماعی نظیر توسعه را از این طریق تسهیل نماید. 
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  مقدمه. 1
اهمیـت آن در مباحـث مختلـف     دهنـده   هاي اخیر نشان در سال 1»گفتمان«کاربرد وسیع کلمه 

اي و نقـش تحلیـل گفتمـان در تحلیـل      رشـته  هـاي میـان   دلیل اهمیت یافتن پـژوهش  است و به
گفتمان که امروزه ه توجه به آن اهمیت مضاعف یافته است. واژ موضوعات متنوع اجتماعی،

شناسـی و   شناسی، انسـان  هاي مختلف علوم اجتماعی، زبان از مطالعات در حیطه حجم عظیمی 
مـیالدي  14آن در برخی از منابع به قرن ه سابق«ارتباطات اجتماعی را به خود اختصاص داده، 

هـاي نظـري    هـا و سـنت   گفتمـان، ریشـه در دیـدگاه    با اینکه .)10: 1380،مک دانل( »رسد می
نقطه آغـاز بـه شـمار رفتـه و بـا پیشـرفت زمـان و مشـخص شـدن           1960اما دهه ،گذشته دارد

هاي جدیـدي از   اي در علوم مختلف، موضوع گفتمان وارد حوزه رشته ضرورت تعامالت بین
  .)Van Dijk, 2006:159-160( دششناختی خاص  هاي گیري اجتماع با جهت

هاي معنایی، به بررسی نقـش اعمـال و عقایـد     نظریه گفتمان از طریق نظام ،طور کلی به
پردازد و در برگیرنده همه انواع َاعمال از جمله نهادهـا   اجتماعی در زندگی و رفتار مردم می

کننـده بخشـی از هویـت آن     هاست. گفتمان حاکم بر هر بحث علمی، خـود تعیـین   و سازمان
 د.کــراي کــه بایــد باشــند، درك  گونــه تــوان واقعیــت مســائل را بــه اســت و بــدون آن نمــی

هاي اجتماعی از نوع گفتمان حاکم  از آنجاکه درك انسان از پدیده .)15: 1382دایک، ون(
هـا مـدام در    گفتمان ،از آن است و از سویی متأثرگیرد یا حداقل به نحو آشکاري  نشات می

ضرورت آشنایی با چگونکی کارکرد عناصـر موجـود در نظریـه     ،حال تحول و تغییر هستند
ویـژه در موضـوعات اجتمـاعی، داراي     بـه  ،بخشـی کـاربردي بـه آن    گفتمان با هدف پویایی

  اهمیت است.  
در میان نظریات مطرح شده در خصوص ساخت و کـارکرد گفتمـان، نظریـه گفتمـان     

از جایگاه  ،دهنده به یک گفتمان شکل دلیل تبیین و تشریح روابط و عناصر به 3و موفه 2الکال
                                                                                                                                        
1. Discours  
2. Ernesto Laclau  
3. Chantal Mouffe 
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یـک چهـارچوب    1بنـدي  گیري مفهوم مفصـل کار بهاي برخوردار است. در واقع آنها با  ویژه
عمـدتًا در مـورد   ( گیـري و کـارکرد گفتمـان    دند کـه شـکل  کرارتباطی مشخصی را معرفی 

تبیـین شـده   رفته در آن، به روشنی  کار بهمسائل سیاسی) و همچنین روابط موجود در عناصر 
بـراي توضـیح و کیفیـت ظهـور و      2»نظریـه گفتمـان  «اي کـه در   است. در این رابطه، دو واژه

 5»تصور اجتماعی«و  4»اسطوره«روند، مفاهیم  می کار به 3»وجه استعاري«ها در  سقوط گفتمان
آنهـا، چنـدان در تحقیقـات و    کننـده   اهمیـت و حتـی نقـش تعیـین     رغم بهسفانه أهستند که مت

مطالعات داخلی معطوف به مسئله گفتمان در زمینه مسائل اجتماعی، مورد توجه واقـع نشـده   
 هاي مذکور، عمـدتاً  نخست مواجهه با واژه :تواند ناشی از دو عامل باشد است. این مسئله می

با رویکردي انتزاعی صورت گرفته و تمایـل انـدکی جهـت وارد کـردن ایـن دو مفهـوم در       
ماعی کاربردي وجود داشته است. دوم اینکه، وجه اسـتعاري ایـن دو   هاي اجت حوزه پژوهش

ایـن دو   درحـالی کـه  مفهوم بیش از معنا و کارکرد اصلی آنها، مورد توجه واقع شده اسـت.  
هــاي  خصـوص در طـرح   بـه  ،مفهـوم بـراي سـاخت یـک گفتمـان و متعـین شـدن در جامعـه        

باط اسـت، بسـیار مهـم بـوده و از     اجتماعی وسیع و اموري که با زندگی روزمره مردم در ارت
و ارتباطـات  » آیـین «این دو مفهوم مهم در صورت پیونـد خـوردن بـا     ،نظر این پژوهش نقطه

بخشـی بیشـتر بـه نظریـه      با توجه به وجه خارجی و عملی آن) موجب پویایی( برخاسته از آن
ود کـه  شـ  تـر مـی   شود. اهمیت این مداخله هنگامی عیان گفتمان در موضوعات اجتماعی می

دلیـل ماهیـت و کـارکرد عمـدتًا سیاسـی آن ـ در        بسـت انحرافـی نظریـه گفتمـان ـ بـه      کار به
  د.وموضوعات اجتماعی و نتایج برآمده از آن، وقوف بیشتري حاصل ش

  روش پژوهش. 2
و کاربسـت نظریـه    بخشـی  پویـایی مسئله اصلی که در این پژوهش مدنظر اسـت، چگـونگی   

ویژه در زمینه ترویج مبانی و مفـاهیم توسـعه در ایـران اسـت.      به ،گفتمان در مسائل اجتماعی
دلیـل خاسـتگاه سیاسـی نظریـه گفتمـان، مفـاهیم و عناصـري کـه مفصـل یـک            عبارتی، به به

سازند، عمدتًا کارکرد سیاسی دارند و استفاده از همین ترکیـب، بـراي ایجـاد     گفتمان را می
                                                                                                                                        
1. Articulation 
2. Discours Theory 
3. Metaphoric 
4. Myth 
5. Social Imagination  
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هاي اجتماعی و مرتبط با زندگی روزمـره، نـه تنهـا نتیجـه مطلـوبی در پـی        گفتمان در پدیده
امـروزه   ،. از سـوي دیگـر  شود مینخواهد داشت، بلکه موجب انحراف در تحلیل مسائل نیز 

ویـژه در کشـورهاي جهـان سـوم، تصـور اجتمـاعی        مشـکالت توسـعه بـه    تـرین  مهمیکی از 
در حوزه عمومی است کـه نسـبت نزدیکـی بـا توفیـق یـا        متفاوت از اهداف و جهت توسعه،

گفتمـان  دهنـده   معنابخشی به اجـزاي تشـکیل   ،هاي توسعه دارد. به همین دلیل شکست برنامه
هاي معلق در اجتمـاع کـه نـوعی بالتکلیفـی بـراي کنشـگران پدیـد         توسعه و انبوهی از نشانه

  ویج توسعه باشد. اري در امر ترذگ در سیاست  دغدغه ترین مهمآورده، شاید 
توانـد در   هاي عینـی کـه در حـال حاضـر مـی      با توجه به مالحظات فوق، یکی از نمونه

چارچوب نظریه گفتمان از طریق کاربسـت ارتباطـات آیینـی مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار        
افــق عنــوان  بــه ،در حــوزه عمــومی 1404انــداز ایــران  گیــرد، مســئله تــرویج گفتمــان چشــم

هـاي صـورت    شـواهد و پـژوهش   .ساله کشور در تمام ابعـاد اسـت   بیست ریزي توسعه برنامه
توفیق چندانی جهت تبدیل شدن به یـک گفتمـان عمـومی و    این مسئله دهد  گرفته نشان می

هـاي اجـرا شـده در ایـن زمینـه،       ها و برنامه مؤثر پیدا نکرده و از همین رو بسیاري از سیاست
 .)2: 1393معمـارزاده و دیگـران،   ( رنـد ر داانـداز مـذکو   گیري با اهـداف چشـم   فاصله چشم

تـرین سـند    عـالی عنوان  به یرانمهوري اسالمی اساله ج بیستانداز  اینکه چشم رغم بهدرواقع 
منظور پیمودن صحیح مسیر توسـعه   هاي بسیار مهمی را به ها و شاخص توسعه کشور، ویژگی

د سیاسـی ـ اجتمـاعی و    هـاي متعـد   قـراري  با این وجود، بروز بـی  ،گذاري نموده است هدف
حتی فرهنگی منجر به تصورات و تفاسیر متفاوتی نسبت به جهـت و اصـول توسـعه در میـان     

ده که در نتیجـه آن، تـرویج گفتمـان مناسـب توسـعه و متناسـب بـا        شریزان و مجریان  برنامه
 ،ه اسـت. از سـوي دیگـر   سـاخت شرایط اجتماعی ایران در حوزه عمومی را با چـالش مواجـه   

سـاله، کیفیـت تـرویج     بیسـت انداز  دلیل عدم تدوین پیوست ارتباطی و فرهنگی سند چشم به
مفاهیم متنـاظر بـا توسـعه و گفتمـان متناسـب بـا آن، در وضـعیتی قـرار گرفتـه کـه هرگونـه            

در این عرصه را با نوعی تعلیق مواجه سـاخته اسـت. در چنـین     گذاري سیاستریزي و  برنامه
بتواند که اربست یک مدل ارتباطی مؤثر در چارچوب نظریه گفتمان اندیشیدن و ک ،فضایی

مبنایی براي تدوین یک پیوست ارتباطی و فرهنگی مربوط به ایـن سـند باشـد و یـا موجـب      
هاي ترویج گردد، داراي اهمیت اساسی است. با این وصـف،   طراحی و بازاندیشی در روش

مدتًا سیاسـی آن، تـالش در ایـن عرصـه     دلیل خاستگاه سیاسی نظریه گفتمان و کارکرد ع به
نیازمند عبور از چارچوبِ صرف نظریه گفتمان بوده و ضرورت برخی مداخالت کـاربردي  
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ــاب   ــه را اجتن ــن عرص ــی  در ای ــذیر م ــد. ناپ ــین رو کن ــایی و    ،از هم ــاد پوی ــونگی ایج چگ
بخشی در برخی عناصر مهـم نظریـه گفتمـان، بـراي اسـتفاده در مسـائل اجتمـاعی و         تحرك

در  سـاله، سـئوال مهـم ایـن پـژوهش اسـت. اصـوالً        بیسـت  انداز ویژه چشم به ،ترِ جامعه نیعی
ارائه فرضیه با توجه به اهداف مورد نظر، چندان مرسوم نیست و با پیشرفت  تحقیقات کیفی،

بـا   .)233: 1390دالور،( گیرند شکل گرفته و مورد بررسی قرار می معموًالتحقیق، فرضیات 
منظور کاربست و یا  گر در این تحقیق از ابتدا بر قابلیت ارتباطات آیینی بهاین وجود، پژوهش

هاي مهم اجتماعی مانند توسـعه، متمرکـز بـوده و بـراي      بخشی به یک گفتمان در طرح ثبات
تـرین ابـزار    این موضوع را از طریق رویکرد کیفی که عمـده  ،پرهیز از سوگیري در پژوهش

باشد، مورد بررسی قـرار داده اسـت. لـذا در     اکتشافی) می هاي با پرسش عمدتًا( آن مصاحبه
، دوازده نفر از اعضاي محترم مجمع 1»گراند تئوري«این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق 

هـاي نیمـه سـاختاریافته و اکتشـافی      تشخیص مصلحت نظام به روش مصاحبه عمیق با پرسش
آمـده از اظهـارات آنهـا در فراینـد     سـت  د بـه  هـاي  مورد مصاحبه قرار گرفتند. متعاقبـًا گویـه  

بـه منظـور دسـتیابی بـه     ( باز، محوري و انتخابی) مورد بررسـی و تقلیـل  ( گانه کدگذاري سه
آمـد کـه   دست  به هاي مشخصی در زمینه این قابلیت تر) قرار گرفت و مقوله هاي جامع مقوله

اضر، عمدتًا از تأمین اعتبار پژوهش حبراي مشخص شده است. همچنین  3در جدول شماره 
معـادل روایـی و پایـایی در تحقیقـات کمـی)      ( »گوبـا «و » لینکولن«روش ارزیابی چهارگانه 

ــژوهش    ــر پ ــج در اکث ــار روش رای ــن چه ــتفاده شــده اســت. ای ــد از:   اس ــی عبارتن ــاي کیف ه
  .)Lincoln & Guba, 1985( 5، وثوق4پذیري ، انتقال3پذیري تأیید، 2پذیري اطمینان

کـه مبـانی   است اي  با توجه به اهداف مورد نظر، این پژوهش از نوع کاربردي ـ توسعه 
مورد مطالعه و بررسی قـرار گرفتـه و متعاقبـًا     اي هاي نظري آن به روش کتابخانه و چارچوب

هـاي ارتباطـات آیینـی،     ویژه در بخش قابلیـت  به ،هاي ناشی از مصاحبه با جمعیت نمونه یافته
ده شـ و با رویکرد تحلیلـی در راسـتاي مسـئله و هـدف پـژوهش تبیـین        ازطریق روش کیفی

  است.  

                                                                                                                                        
1. Grounded Theory 
2. dependability 
3. confirmability 
4. Transferability 
5. Credibility 
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  مروري بر عناصر ساختاري در نظریه گفتمان . 3
عناصر متعـددي بـراي شـکل دادن و توسـعه یـک گفتمـان        ،در نظریه گفتمان الکال و موفه

 دال، 2شـناور  دال، 1مرکـزي  دالآنها عبارتنـد از:   ترین مهمکه برخی از کنند  میآفرینی  نقش
، 9، هژمـونی 8، قـدرت 7گـونگی  گفتمـان  ، حـوزه 6، هویـت 5سـازي  ، غیریـت 4قـراري  ، بـی 3خالی

تمرکـز عمـده بـر روي سـه عنصـر       ،که در این پـژوهش است اسطوره، تصور اجتماعی و... 
بندي عناصـر فـوق را در یـک چهـارچوب      انتهایی است. الکال و موفه با ابداع مفهوم مفصل

گیـري و کـارکرد    هـا بـا ایـن کـار، شـکل      دنـد.آن کرکردي تحلیـل  مشخص ارتباطی و کار
 Laclau and( رفته در آن را به روشنی تبیین نمودنـد  کار بهگفتمان و همچنین روابط عناصر 

Mouffe,2001:60-115(. طـور   ها در کنار یکدیگر است که بـه  قرار دادن پدیده ،بندي مفصل
به گردآوري عناصر مختلـف و ترکیـب آنهـا در    طبیعی در کنار هم قرار ندارند. این مفهوم 

بنـدي حاصـل کـنش و     بر این اساس، مفصـل  .)161: 1377هوارث،( کند هویتی نو اشاره می
هـا، رفتارهـا و... اسـت کـه بـا قـرار گـرفتن در         تلفیق عناصري ماننـد مفـاهیم، نمادهـا، زبـان    

شـوند. بنـابراین    میجدید، آن عناصر ضمن تحول و دگرگونی، داراي هویتی تازه ه مجموع
بنـدي میـان عناصـر گونـاگون      اي که از طریق عمل مفصـل  هویت یک گفتمان، بر اثر رابطه

 دال ،در ایـن زمینـه   .)46: 1379تاجیـک،  ( گیـرد  هویت ارتبـاطی) شـکل مـی   ( آید پدید می
بـه   ؛اي دارد کننـده  محور اصلی و نقطه ثقـل یـک گفتمـان کـارکرد تعیـین     عنوان  به مرکزي

 دالمثـال،  عنـوان   بـه  تواند معنـایی را در داخـل زنجیـره مـدلول تثبیـت نمایـد.       ینحوي که م
گرایی، امنیت، مشارکت و غیـره را در   ها مانند آزادي، کثرت اي از دال دموکراسی مجموعه

ی که بـا توجـه   دالمرکزي بستگی دارد.  دالبه در هر کشور گیرد. اهمیت دموکراسی  بر می
 هژمونی که در نظریات اخیر الکـال  ي ازفاوت باشد. مفهوم دیگرتواند مت به نظر دیگران می

)Laclau,1990:27-31(         بسط داده شده و بـا موضـوع ایـن پـژوهش در ارتبـاط اسـت، مسـئله
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  داده شده است.  بسط ها و ساختارهاي مختلف اجتماعی  به موضوع پروژهاست که هژمونی 
منظـور توضـیح اخـتالل در نظـم      بـه » قـراري  بـی «همچنین در نظریه گفتمان، بر مفهـوم  

نظـم و   واسـطه  بهها حوادثی هستند که  قراري شود. بی نمادین ناشی از یک گفتمان تأکید می
هـاي   در اینجا دال .)39-59، پیشین( توانند نمادپردازي بشوند کارکرد گفتمانی موجود، نمی

منظور انسداد و تثبیت معنا  هاي مختلف، به وجود گفتمان واسطه بهکه  شناور عناصري هستند
دهد که همـواره امکـان تزلـزل     قراري یک گفتمان نشان می کنند و بی با یکدیگر رقابت می

هـاي   یافته در درون گفتمان وجود دارد. به همین دلیل اساسًا شاهد خلق گفتمان معانی تثبیت
و تزلزل [معـانی] از مفـاهیم مرکـزي اندیشـه الکـال و موفـه       قراري  مفهوم بی«جدید هستیم. 
نـد.  ا دلیـل وجـود خصـومت و وابسـتگی بـه غیـر، متزلـزل        هـا بـه   هـا و گفتمـان   است. هویـت 

هـاي موجـود را    هویـت  ،ي دو سویه دارند: از یـک سـو  تأثیردر دنیاي جدید نیز ها  قراري بی
هـاي جدیـد براسـاس آنهـا شـکل       مبنایی هستند که هویـت  ،کنند و از سوي دیگر تهدید می

در واقع شـرط امکـان   کرده که الکال اشاره طور همان .)198 :1383حسینی زاده،( »گیرند می
از آنجا که روند تثبیـت معنـا در    .)Laclau, 1990: 60-62( قراري ساختاري است اسطوره، بی

سـازند کـه    را می» ها بازنمایی«ها فضاي جدیدي از  نظریه گفتمان، جنبه موقت دارد، اسطوره
  نمایند. اصالحقراري را ترمیم و  کنند شکاف ناشی از فضاي بی تالش می

عناصري که در نظریه الکال و موفـه رونـد ایجـاد گفتمـان را شـتاب       ترین مهمیکی از 
دو مفهوم عمـده در ایـن خصـوص وجـود      ،دهد، مسئله هژمونی است. در نظریه گفتمان می

ها عناصر ایدئولوژیک پنداشته شده و هـدف   دارد. بر اساس یکی از این مفاهیم، همه هویت
هاي ثبات در معنـا یـا اشـکال     هاي هژمونیک معطوف به ساخت و ایجاد سیستم اصلی پروژه

در سطح اجتماعی، ایـن اشـکال حـول     .)Laclau and Mouffe, 2001: 142( هژمونیک است
دهنـد. ایـن    اند کـه نظـم اجتمـاعی را سـازمان مـی      مرکزي سازماندهی شده دالبندي  مفصل

کند کـه در   ها تثبیت می اجماع معنایی تا حدي معانی را بر روي یک مجموعه خاص از دال
خر أهـاي متـ   ر نوشـته سطور فوق این روند تشریح شد. مفهوم دیگر در ایـن خصـوص کـه د   

بـه  اسـت کـه    هـاي هژمونیـک   موضـوع پـروژه  شـده  پدیـدار   )Laclau, 1990: 27-30( الکال
  ساختارهاي اجتماعی گسترش داده شده است. 

که یک هژمونی امکان تبدیل شـدن بـه یـک گفتمـان را       هنگامی ،از نظر الکال و موفه
رفتـه در آن گفتمـان برجسـته شـده و ایـن مسـئله        کـار  بـه کند، عناصر و نظام معنایی  پیدا می

شـود.   هـاي معنـایی موجـود در آنهـا مـی      ها و نظام موجب به حاشیه رانده شدن سایر گفتمان



  91   ...بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی پویایی

مفـاهیم بـار    ،هـاي متضـاد   در درون گفتمان«شوند که  البته آنها این موضوع را هم متذکر می
  .)125: 1380دانل،  مک( »کنند معنایی پیدا می

نخسـت شـرایط    :شـود  ها مـی  قراري در پیکره گفتمان بی دو موضوع باعث کلی طور به
هـاي جدیـد کـه منجـر بـه تضـعیف و نـاتوانی         وجود بحـران  ،التغییر و دیگري اجتماعی دائم

عرصـه بـراي ظهـور     ،شـوند. در چنـین وضـعیتی    بندي هژمنویـک یـک گفتمـان مـی     مفصل
شـود. در   ایط پیش رو فراهم مـی هاي آرمانی جدید، جهت کنترل و پاسخگویی به شر نظریه

کـه بـه نـوعی در صـدد     استفاده کننـد  دهند از عبارت اسطوره  اینجا الکال و موفه ترجیح می
  .)Laclau, 2001: 61( قرار اجتماعی است. بازنمایی و تبیین شرایط بی

اهمیت اسطوره در شکل دادن به موضوعات مهم و اساسی جامعه در موارد بحـران نیـز   
در واقع اسـطوره راهـی بـراي حفاظـت از یـک جامعـه و مردمـانش و        « است. داراي اهمیت

بـدان   1انـد. افتضـاح واترگیـت    هـا اقـرار کـرده    منطبق بر معیارهایی است که آن مردمان بدان
اي بود راجع به اینکه کدام یک از تفاسـیر   اي یافت که تا حدي، مجادله سبب شکل اسطوره

هاي افـرادي کـه بـر ایـاالت متحـده       هاي بنیادین آمریکایی بر کنش احتمالی راجع به آرمان
هـاي مـدیریت    ها یکـی از راه  کنند، حاکم خواهد بود؟... به همین دلیل اسطوره حکومت می
شوند کـه بـه واسـطه آنهـا موضـوعات       ماعی هستند و به عنوانی ابزاري تلقی میتغییرات اجت

لـذا تصـور اجتمـاعی اگـر چـه       .)172: 1389 رودنبولر،( »شوند بنیادین به گفتمان کشیده می
شود، اما این روند در طـول زمـان    دلیل همنشینی با وجه استعاري گفتمان داراي قدرت می به
توانـد باعـث افـزایش     موجود در جامعه دائمی نبوده و خـود مـی  هاي  قراري دلیل وجود بی به

  سطح انتظارات از سوي مردم شود. 
ماعی از طریق مفهوم هژمـونی برقـرار   ترابطه بین اسطوره و تصور اج ،در نظریه گفتمان

هاي مربوط به پویایی در یک گفتمـان، برخـی    دلیل باقی ماندن برخی شکاف شود. اما به می
بنـدي مجـدد تصـور     در نظریه گفتمان را با فرمـول  بخشی پویاییاند که  شتهمحققان تالش دا

 4و مافیسـالی  3طبق نظرات ماسکویسی 2اجتماعی و از طریق مفهومی چون بازنمایی اجتماعی
ها  قراري دلیل اهمیت مسئله بی به ،با این وجود .)Sanchez Estellés, 2009: 35( توضیح دهند
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رسـد نیـاز بـه مـداخالتی پرنفـوذ و       ها، به نظر می فرهنگی ملت هاي مؤثر تاریخی و و تفاوت
و ارتباطات آیینی که در نظریه جیمز کـري و  » آیین«تر باشد که بر مبناي این پژوهش،  عینی

تصـور  ( تواند یکی از عناصر مهم در کنار سایر عوامـل  رودنبولر مورد اشاره قرار گرفته، می
د. از همین رو تـالش  شوبه یک گفتمان محسوب  یبخش پویاییاجتماعی و بازنمایی) جهت 

شود ضمن مرور مفهوم بازنمایی اجتماعی و رابطه آن با مسئله تصور اجتماعی، کاربست  می
  د. شوآیین و ارتباطات برآمده از آن نیز در این پژوهش تبیین 

ط بـار توسـ   هـا، نخسـتین   گیري ایده قانونی براي شکلعنوان  به مفهوم بازنمایی اجتماعی
-Durkheim, 1965: 1( گرفته شـد  کار به 1دورکیم و تحت عنوان بازنمایی جمعی یا اشتراکی

داراي یـک سیسـتم   «) و موسکوویسی مفهوم مـذکور را بـا واژه بازنمـایی اجتمـاعی کـه      34
 & Zappalà( »شناختی در زمینه منطق و زبان بود، به روزرسانی و جایگزین نمـود  مخصوص

Gray, 2012: 236: Moscovici, 2000:6(.   
هـاي اجتمـاعی نـوعی ابـزار تشـریحی تلقـی        شناسـی، بازنمـایی   کلـی در جامعـه   طور به

انـد؛   هـا در ژنتیـک تشـبیه شـده     هـا در مکانیـک و ژن   شوند و به لحاظ تئوري، آنها به اتم می
همیتـی  کنـد و ا  آنهـا تـوجهی نمـی    کـار  بـه کـس   وجود دارند ولی هـیچ  هایی که ها و ژن اتم
آینـد، ولـی    هاي اجتماعی هم در جامعه به وجود مـی  بازنمایی .دهد که چه شکلی دارند نمی
 هـا  کنـد. دورکـیم از ایـن بازنمـایی     کس به ساختار آنها و عوامل درونی آنها توجه نمـی  هیچ
هاي اجتمـاعی،   بازنمایی ،برد. از نظر وي ها نام می گیري کلی ایده قانونی براي شکلعنوان  به
کنند که علم، مذهب، اسطوره، کیفیـت زمـان    هاي ذهنی را توصیف می ف وسیعی از فرمطی

کـه در یـک    يشوند. در واقع هر نوع ایـده، احسـاس و اعتقـاد    و مکان و... از آنها ناشی می
ها گنجانده شده است. لذا در همه حال که ما با اشخاص  جامعه وجود دارد، در این بازنمایی

 هـا در آن فضـا دخالـت دارنـد     شـویم، بازنمـایی   و بـا آنهـا آشـنا مـی     یا اشیایی مواجـه شـده  
)Moscovici, 2000:26-30(. کنیم چیـزي نیسـت کـه واقعـًا      بر این اساس آنچه ما مشاهده می

هاي فرهنگی و اجتماعی و پیشینه تاریخی به ما ارائـه   وجود دارد، بلکه چیزي است که سنت
عقاید عمومی مردم دربـاره آن موضـوع نیـز محـک     کنند. میزان درستی یک بازنمایی با  می

شـود کـه در مـتن     شود. به عبارت دیگر، یک بازنمـایی زمـانی درسـت ارزیـابی مـی      زده می
اجتماعی، فرهنگی و تاریخی یک جامعه مورد قبول باشد. در این رابطه مسکوویسـی نیـز بـا    

                                                                                                                                        
1. Collective Representation 
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رتباط با دیگـران مـورد   هاي اجتماعی، آن را براي عمل در جهان و در ا طرح نظریه بازنمایی
دهد. از همین رو برخی معتقدند او بـا اسـتفاده از ایـن نظریـه توانسـت برخـی        توجه قرار می

 شـد پوشـش دهـد.    هاي ناشی از مفهوم تصور اجتماعی که در نظریه الکلو دیده مـی  شکاف
)Sanchez Estellés, 2009: 35-37(.  

ی خـاص هسـتند کـه بـه حالـت      هـای  هاي اجتماعی از نظر مسکوویسـی پدیـده   بازنمایی
سـازد و حسـی    شوند؛ حالتی که واقعیـت را مـی   اي از درك و ارتباط متقابل مربوط می ویژه

هـاي اجتمـاعی بـه وجـود نیامـده       اگـر بازنمـایی   ،آورد. به اعتقـاد او  مشترك را به وجود می
اسـت  بودند، جوامع ما قادر به فعالیت نبودند. نکته مهم در خصوص نظرات مسکوویسی آن 

هاي اجتماعی قائل  پذیرتري براي بازنمایی که وي نسبت به دورکیم ماهیت پویاتر و انعطاف
ها ظـاهر و یـا ناپدیـد     داند که با این بازنمایی است و آن را در ارتباط با رفتارها و روابطی می

تشـریح   گونـه  ایـن را » اجتمـاعی   بازنمـایی «بنابراین او  .)Moscovici, 2000: 31-32( شوند می
هایی که کـارکردي دو بعـدي دارنـد: اول،     ها و شیوه ، ایدهها ارزشیک سیستم از : «کند می

بـراي سـرآمد شـدن در جهـان مـادي و اجتمـاعی       سـازد   میایجاد یک نظم که افراد را قادر 
گیري در میان  موردنظر، خود را تنظیم کنند و در مرحله دوم، تواناسازي ارتباطی براي جاي

اي دیگـر بـراي    جامعـه از طریـق یـک برنامـه بـراي تبـادل اجتمـاعی و برنامـه         اعضاي یـک 
 »شـان و تـاریخ فـردي و گروهـی آنهـا      بندي روشـن ابعـاد مختلـف جهـان     گذاري و طبقه نام

)Zappalà & Gray, 2012: 236; Moscovici, 2000: 13(.  
بط کـه اشـاره شـد، اسـطوره و تصـور از طریـق مفهـوم هژمـونی بـه هـم مـرت           طور همان

کـردن  تـوان از طریـق هژمـون     به شرط مشروعیت، اسطوره را می ،شوند. به عبارت دیگر می
ها، براي سـاخت و   یا وقفه» لحظات«به تصور اجتماعی تبدیل کرد. با این حال، وجود برخی 

مفهوم دوم هژمونی) الزم است. ایـن موضـوع بـه ایـن معنـی      ( ساز در یک پروژه هژمونیک
لحظات، اسطوره به اندازه کافی در یک جنبش و یـا در یـک سـازمان    است که در برخی از 
طور واقعی یک طرح براي گفتمان وجود ندارد. با ایـن وجـود، فقـدان     وجود ندارد و لذا به

معناي آن نیست که نوعی بازنمایی از مسائل و چگونگی نظـم اجتمـاعی در مفـاهیم     طرح به
وجه به قابلیت ذاتی خود، بدیلی مؤثر براي اسـطوره  موجود نباشد. از این زاویه، بازنمایی با ت

از نظـر  ( از نظـر الکـال) و نقـاط شـکاف    ( هـا  قـراري  شود. با این همه، وجود بی محسوب می
الشعاع خود  توانند تحت موسکوویسی) در شرایط ویژه و بحرانی کارکرد بازنمایی را نیز می

، تصـور اجتمـاعی و بازنمـایی پیونـدي     د. لذا نیاز به عاملی کـه بتوانـد بـین اسـطوره    نقرار ده
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منطق و تجربه را با هـم ترکیـب و در جهـت ثبـات یـک       ،مستحکم ایجاد نماید و به عبارتی
یک قابلیت مـؤثر   ،شود که آیین و ارتباطات برآمده از آن گیرد، ضروري می کار بهگفتمان 

  شوند.   در این زمینه محسوب می

  اه روش تجریه و تحلیل و اعتبار داده. 4
گرانــدد ( بــراي تبیــین و بررســی قابلیــت ارتباطــات آیینــی در راســتاي روش پــژوهش 

گانـه در خصـوص جایگـاه،     تئوري) ابتدا نسبت به طرح سئواالت بـر اسـاس محورهـاي سـه    
دلیـل   مشکالت و پیشنهادات کاربست ارتباطات آیینی اقدام شد کـه بخشـی از نتـایج آن بـه    

داده شده است. همچنین نحوه عمـل و خـوانش    نمایش 2محدودیت فضا، در جدول شماره 
  نشان داده شده است.  1ها، طبق شکل شماره  آمده در مصاحبهدست  به کدگذاري مضامین

  
  
  
  
  

  ها دست آمده در مصاحبه رفته در کدگذاري مضامین به کار به. مفاهیم 1شکل 

توســط آمــده از مضــامین مــورد اشــاره دســت  بــه همچنــین بــراي ســنجش پایــایی کــدهاي
استفاده شده است. به ایـن صـورت کـه چنـد     » پایایی بازآزمون«شوندگان، از روش  مصاحبه
 نمونه انتخاب و هر کدام از آنها در یـک فاصـله زمـانی کوتـاه و مشـخص     عنوان  به مصاحبه

از درنهایـت  در این پژوهش فاصله سی روزه) دوباره کدگـذاري و بـا هـم مقایسـه شـدند.      (
عدم توافقات موجود در دو مرحله کدگذاري، شـاخص ثبـات طبـق     طریق میزان توافقات و

  .)251: 1384 ویمر و دومینیک،( دشفرمول و جدول زیر محاسبه 
  
  

نمونـه  عنـوان   بـه  ها، چند مصاحبه در جریان این پژوهش و در حین کدگذاري مصاحبه
در یک فاصله سی روزه مورد کدگذاري مجدد قرار گرفت. بـا مراجعـه و مقایسـه کـدهاي     

هـا و کدگـذاري مجـدد آنهـا، میـزان درصـد پایـایی         استخراج شده اولیـه ناشـی از مصـاحبه   
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  آمد.دست  به 1بازآزمون به شرح جدول شماره

  . میزان پایایی بازآزمون1جدول 

  
  
  
  
  

، 196روزه برابـر  تعداد کل کـدها در دو فاصـله زمـانی سـی    بر اساس مندجات جدول فوق، 
و تعداد کل عدم توافقات در ایـن دو   70تعداد کل توافقات بین کدها در این دو زمان برابر 

درصـد   71هـاي ایـن پـژوهش برابـر      است. بنابراین پایایی بازآزمون مصاحبه 32برابر  ،زمان
پـذیري   درصـد اسـت، اعتمـاد    60شـتر از  آمـده بی دسـت   بـه  است. از آنجا که میـزان پایـایی  

  .)Kvale, 1996:208( است تأییدها مورد  کدگذاري
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  آمده به مضامین و مقوالت دست به هاي گانه و تبدیل گویه شده از فرایند کدگذاري سه . بخش گزینش2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) کـه ناشـی از   2شـماره جـدول  ( شده در ایـن پـژوهش   که اشاره شد، مقوالت ارائهطور همان
آمده با جمعیت نمونه مورد نظر بوده، تنها ناظر بـر بخشـی از   دست  به هاي ها و گویه مصاحبه

که البته هر یـک از آنهـا جـاي بررسـی و تحلیـل مسـتقل خـود را         استها در این زمینه  یافته
بـا توجـه بـه هـدف پـژوهش حاضـر و بـا توجـه بـه فراوانـی ارجـاع             ،دارند. بـا ایـن وصـف   

هـاي اظهـار شـده از     درخصوص دو مقوله تفاسیر متفاوت و تصـور اجتمـاعی کـه در مقولـه    
که در مقولـه جـامع ذیـل یـک مقولـه اصـلی تصـور        ( آمدهدست  به شوندگان سوي مصاحبه
نظریـه گفتمـان، تبیـین     گنجد) و همچنین اهمیت و جایگاه تصور اجتمـاعی در  اجتماعی می
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اي را به خـود اختصـاص داده    کننده این پدیده در چارچوب اهداف این پژوهش نقش تعیین
  است.  

تصور اجتماعی پیوند ناگسستنی با مفاهیم هژمونی و اسطوره در نظریه گفتمان الکال و 
تمـان،  دلیل اهمیت و نقش تصور اجتماعی در پیشبرد یک گف به ،دارد. از سوي دیگر» موفه«

شایسته تامل و مداقه بیشـتر اسـت. تصـور     2شناسی و معرفت 1شناسی این مفهوم از ابعاد هستی
د: کـر تعریـف   گونـه  ایـن توان بر اسـاس دیـدگاه تیلـور     میشناسی،  اجتماعی را از بعد هستی

هـاي   هایی که اعضاي هر جامعه به کمک آنها به تجربـه  ها و دریافت اي از شناخت مجموعه«
تصـور اجتمـاعی   شناسـی   اما از بعـد معرفـت   .)52 :1383 تیلور،( »بخشند ود معنا میروزانه خ

هـایی اسـت کـه نسـبت آن بـا واقعیـت سـنجیده         هـا و دریافـت   اي از اسـتنباط  شامل مجموعه
  بـر دسـتگاه   تـأثیر شود. اینکه تصور اجتماعی چگونه و تا چه میزان باعـث شـناخت و یـا     می

شناسـانه بایـد بـه آن     اسـت کـه در چهـارچوب معرفـت     شـود، موضـوعی   شناختی انسان مـی 
  پرداخت. 

 Laclau and( دارد تـأثیر دلیـل اینکـه هـم در سـاخت یـک گفتمـان        تصور اجتماعی به

Mouffe, 2001( نتیجه کارکردي یک گفتمـان تجلـی یابـد، نیازمنـد     عنوان  به تواند و هم می
از اسـتعاره اسـطوره در تبیـین    توجه جدي است. براي درك این نکته که چرا الکال و موفـه  

دلیـل   . اسـطوره بـه  کـرد توجـه  » تصور اجتمـاعی «کنند، باید به مفهوم  نظریه خود استفاده می
اینکه ممکن است انتظارات یک گروه یا طبقه خاص را رهبري نماید، لـذا بـراي تبـدیل بـه     

عی کـه جنبـه   موقعیت هژمون، شرایط کافی ندارد. لذا در اینجا اسطوره باید به تصور اجتمـا 
 ،هـاي مختلـف جامعـه را دارد، تبـدیل شـود. بـه عبـارتی        منافع بخشکننده  همگانی و تأمین

: 1388 کسـرایی، ( شده تازه توسط یک اسطوره اسـت  تصور اجتماعی در اینجا، فضاي خلق
بین اسطوره و تصور اجتمـاعی از طریـق مفهـوم هژمـونی رابطـه       ،از سوي دیگر .)354-353

و هژمـون   3شود که مشـروع  طوره به شرطی به تصور اجتماعی تبدیل میوجود دارد. یک اس
یک اسطوره باید براي هژمـون شـدن    ،تعبیري دیگربه  .)Sanchez Estellés, 2009: 35( شود

از سطح نیازهاي معمولی جامعه عبور کند و با مخفی نگاه داشتن نقاط ضـعف خـود، شـکل    
مسئله در نظریه گفتمان که این پژوهش بـر آن تأکیـد    ترین مهم ،آرمانی بگیرد. با این وجود

                                                                                                                                        
1. Ontology 
2. Epistemology  
3. Legitimate 
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دارد، چگونگی تبدیل اسطوره بـه تصـور اسـت. الکـال مشـروعیت را بـراي ایـن کـار الزم         
توانـد بـه درك فراینـد ایـن تبـدیل       خیلـی نمـی  » ها قراري بی«دلیل  داند اما این موضوع به می

  کمک کند.
و  1و نظریـــه ســـاختارگراییتصـــور اجتمـــاعی از نظـــر ماهیـــت و عملکـــرد، میـــان د

شناور است. در ساختارگرایی که جامعه بر فرد اولویت دارد، اعتقاد بـر ایـن    2کارکردگرایی
غیرقابل مشاهده بـودن،   رغم بههاي اجتماعی وجود دارند که  اي از ساختار است که مجموعه

هـا   ان، انسـان شوند. در نظر ساختارگرای می  هاي اجتماعی قابل مشاهده ولی باعث خلق پدیده
 سـت رفتـار آنها کننـده   هاي اطراف خود هستند که ناخودآگـاه مـنعکس   ساختکننده  بازگو

هـاي عمیـق ذهـن، همـین      دلیل جاي داشتن در الیه تصور اجتماعی به .)140: 1376  توسلی،(
تصور اجتماعی داراي کارکردي دوگانـه اسـت. ایـن مفهـوم،      ،نقش را دارد. از سوي دیگر

در نظریـه   3نتیجه یک گفتمان اثرگذار است. مرتـون عنوان  به هم در خلق یک گفتمان و هم
شود. از نظر او، کـارکرد آشـکار    کارکردگرایی، بین کارکرد پنهان و آشکار تمایز قائل می

ر کارکرد پنهان، نتایج بـه وضـوح آشـکار    شامل نتایج مورد انتظار از یک پدیده است. اما د
از ایـن نظـر،    .)756: 1385 گیـدنز، ( نیستند و حتی ممکن است مردم نیز از آن آگاه نباشـند 

دلیـل حضـورش در    کارکرد تصور اجتماعی در خلق یا پیشبرد یـک گفتمـان در جامعـه، بـه    
  هاي پنهان ذهن، در نظریه گفتمان حائز اهمیت است. الیه

  به نظریه گفتمان بخشی پویاییارتباطات آیینی جهت  هاي قابلیت. 5
تصور اجتماعی با اینکه در نظریه گفتمان مورد اشاره قرار گرفته، ولـی چنـدان بـه نیروهـاي     

اي  ویژه در زنـدگی روزمـره، اشـاره    به ،ایجاد آن و همچنین کیفیت انتقال آن به عرصه عمل
دلیل درجه باالي انتزاعـی بـودن    سو به نشده است. به عبارتی، مفهوم تصور اجتماعی از یک

و مهم آن، کیفیـت اسـتفاده و کاربسـت    کننده  دلیل جایگاه و نقش تعیین به ،و از سوي دیگر
طور صـریح تبیـین نشـده اسـت. ایـن مسـئله، عـالوه بـر آنکـه           عملی آن در نظریه گفتمان به

ده، موجـب  شـ موجب نوعی سردرگمی و ابهام در مفهوم تصور اجتماعی بـه لحـاظ نظـري    
  شـود.   هـاي کـاربردي نیـز مـی     بخشی به آن، جهـت اسـتفاده در پـژوهش    دشواري در عینیت

                                                                                                                                        
1. Structuralism 
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بخشی بـه نظریـه گفتمـان     از همین رو یکی از عناصري که طبق این پژوهش، قابلیت تحرك
که در اینجا نباید این موضـوع بـا مناسـک    است و ارتباطات برخاسته از آن  1»آیین«را دارد، 

  صرف یکسان پنداشته شود. 
کـه ناشـی از مضـامین     ،شـده در ایـن پـژوهش    بر اساس یکی دیگر از محورهـاي یافتـه  

هـاي   ، از زمینهد ارتباطات آیینی در جامعه ایرانها بوده، بروز و کارکر مستخرجه از مصاحبه
قابلیـت   تأییـد همـین موضـوع منجـر بـه     سـت و  افرهنگی و اجتماعی قابل اعتنایی برخوردار 

  شده است.  3ارتباطات آیینی طبق جدول شماره 
سـتند  نیدر واقع آیین و ارتباطات ناشی از آن، از این قابلیت منحصر به فـرد برخـوردار   

که مانند تجربه موفق برخی کشورهاي آسیایی، تصور اجتماعی را به صحنه عمـل بکشـانند.   
هـاي   هاي ارتباطات آیینی، کاربسـت ایـن مـدل و قابلیـت     مرور ویژگیبه این منظور، ضمن 

بـه نظریـه گفتمـان در حـالتی کـه اسـطوره و تصـور         بخشـی  پویـایی منظـور   بـه  ،نهفتـه در آن 
هاي موجود، تـوان هژمـون شـدن بـراي سـاخت و توسـعه یـک         قراري اجتماعی به دالیل بی

  قرار گرفته است. مورد مطالعه و پیشنهاد ،گفتمان را در جامعه ندارند
اي از جمله بازنمایی، اسطوره و تصـور اجتمـاعی    کننده چنانکه اشاره شد، مفاهیم تعیین

بـا  » ارتباطـات «شـوند کـه توسـط     از محورهاي اصلی یک گفتمـان اجتمـاعی محسـوب مـی    
دارد. در  یالگوي ارتباطات در این زمینه نقش مهمـ  ،خورند. با این وجود یکدیگر پیوند می

دانـد.   عمده در مطالعه ارتباطات را بیش از بقیه مـی   مکتب  اهمیت دو 2ه جان فیسکاین رابط
و مکتـب دوم کـه     دانـد  مـی  3»انتقال پیـام «به عنوان الگوي حاکم) ارتباط را ( مکتب  نخستین

ــد      ــاط را تولی ــه ارتباطــات دارد، ارتب ــی ب ــردي آیین ــی    رویک ــانی برم  شــمارد و تبــادل مع
  .)10-11: 1386فیسک،(

هـا در تعامـل    ها یا متن دلبسته آن است که چگونه پیام4اعتقاد فیسک، رویکرد آیینی به 
هـا در فرهنـگ وابسـته     گیرند تا معنا تولید کنند؛ یعنی ارتبـاط بـه نقـش مـتن     با مردم قرار می

است. در اینجا، ارتباط با اصطالحاتی از جمله مشارکت، همدلی، همراهی و داشـتن بـاور و   
بسط پیـام در فضـا، کـه بـه بقـاي جامعـه در        شود. این رویکرد نه به ایمان مشترك همراه می
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شـدن  دسـت   بـه  در ایـن رویکـرد اهمیـت دارد، عمـل دسـت     آنچـه  طول زمـان توجـه دارد.   
عنـوان   بـه  1»داللـت «اطالعات نیست، بلکه تجلی باورهاي مشترك است. رویکرد آیینـی بـر   

 سی اسـت شنا رابطه متن و فرهنگ در یک اجتماع تأکید ورزیده و روش اصلی آن نیز نشانه
اصـلی  ه جریان علمی متاخري است که اید ،افزون بر این، ارتباطات آیینی .)1386 فیسک،(

تـوان آن را   است و لذا مـی » مطالعات فرهنگی«و » مطالعات ارتباطی«آن، تعامل هرچه بیشتر 
تلقـی نمـود. بـه    » مطالعات فرهنگ و ارتباطـات «سوي  هحرکت از مطالعات ارتباطی صرف ب

بـه نظـر    ودانست  نگاه آیینی را رویکردي فرهنگی به ارتباطات می 2یمز کريهمین دلیل، ج
ها و کارکرد نهادهاي اجتماعی منبعث از آن بود. نگاهی که از  او بسیاري از روابط، شناخت

اگـر چـه    .)Carey, 2009: 19-20( و معـانی اسـت   ها ارزشنظر وي در اجتماع در جستجوي 
به این واقعیت مهم اشاره کرده کـه  » مثابه فرهنگ ارتباطات به«کري در کتاب معروف خود 

درسـت ماننـد وجـه اسـتعاري معنـاي اسـطوره در       ( منظور وي از آیینوجه استعاري آن است
کارکردهـاي منبعـث از آن   بـر  نظریه گفتمان) لذا نباید در ظاهر واژه متوقف شد، بلکه باید 

  تمرکز نمود.
اندیشـمندانی   مفهوم آیین و کارکرد بنیادین آن از دیربـاز مـورد توجـه     ،از سوي دیگر
شناسی،  هاي جامعه و در حوزه 6و ژان بودریار 5، پیر بوردیو4، میشل فوکو3چون امیل دورکیم

و ویکتو  8لوي اشتراوس ،7فرهنگ و دین نیز مورد توجه برخی اندیشمندان چون مالینوسکی
مراتب اسـتفاده و کاربسـت آیـین در تحلیـل مسـائل از       ،ه است. با این وجودقرار گرفت 9ترنر

جمع بـه  «داند که  است. چنانکه دورکیم آیین را ابزاري می  درجات متفاوتی برخوردار بوده
ذهـن و جسـم بـه     ،وسیله آن، عقاید جمعی خود را خلق و تجربـه نمـوده و در فراینـد آیـین    

اما کلیفورد  .)15: 1389رودنبولر، ( »کنند وحدت رسیده و توامان در ابراز معنا مشارکت می
نظم اجتمـاعی و  «ها را نه از آن جهت که  آیین ،گراي دورکیم بر خالف شیوه تقلیل 10گیرتز
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ه آن را بلکـه بـه ایـن دلیـل کـ      ،نماینـد  هاي اجتماعی را باز می بینی گروه تر از آن، جهان مهم
) داراي 16: 1389رودنبـولر،  ( »دهنـد  سازند و به مردم الگویی براي شناخت واقعیـت مـی   می

جـزو   1»صور ابتدایی حیات دینـی «داند. با این وجود آراي دورکیم که در کتاب  اهمیت می
ویـژه   بـه  ،سزایی در توجه به این مسـئله  شود، نقش به باب محسوب می  این  اولین تفکرات در

هـایی   براي پیوند اجزاي خـود از شـیوه    دورکیم، جامعه  نظر  ساختارگرایان داشت. از در نزد
  رود.  آنها به شمار می ترین مهمکه آیین یکی از   کند می  استفاده
  ذات پدیده اجتمـاعی   تحلیل  جهت  ابزاريعنوان  به کلی، ساختارگرایان آیین را طور به

آنهـا جوامـع،     واسـطه   بـه   کـه   هـایی هسـتند   ها فعالیـت  سطورهها و ا ، آیینآنهابستند. از  کار به
ي نهفته در آیین درونـی و ابـراز   ها ارزشوسیله  و نظم اجتماعی به  شوند همبسته و همساز می

هـا   هـا و اسـطوره   گـذار از درون آیـین  تأثیراسـتخراج مبـانی هـویتی و     ،شود. از همین رو می
اي اسـت کـه    اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت بـالقوه  هاي جهت خلق و پیشبرد بسیاري از برنامه

سـازي محـور    هاي مختلف اجتماعی از جمله توسعه که موضوع فرهنگ ریزي باید در برنامه
هاي وسیع اجتماعی و زندگی  ویژه آنکه سرچشمه نظم اساسی آن است، جدي تلقی شود. به

به کیفیـت اسـتفاده از   صورت بالقوه،  جدي و نیز مشارکت فعال در مسائل کالن اجتماعی به
هـاي اجتمـاعی بسـتگی دارد. بـر اسـاس تعریـف        آیین و اسطوره و کاربست آنها در صـحنه 

گـذاري  تأثیراجراي داوطلبانه رفتـاري اسـت کـه بـه شـکلی مناسـب بـراي        «آیین  ،رودنبولر
. در )111: 1389 رودنبولر،( »نمادین بر زندگی جدي یا مشارکت در آن طراحی شده است

درستی و بـدون آنکـه آیـین بـه مناسـک و مراسـم مـذهبی تقلیـل داده شـود،           به این تعریف
 کـامالً صـورت   اي عام و از جنبه رفتاري موردنظر واقع شـده کـه از طـرف افـراد و بـه      پدیده

  شود.  ارادي در زندگی روزمره طراحی و اجرا می
تمـاعی  همچنین مفهوم عاطفی و همبستگی آیین نیز یکـی از مفـاهیم اساسـی نظریـه اج    

 کنـد  ها] مؤثر عمل می قراري دورکیم است که در حفظ نظم اجتماعی [و عامل بازدارنده بی
بخـش،   بخـش، انسـجام   چهار کارکرد عمده دین یعنی: انضـباط  ،) از نظر او1389دورکیم، (

اي در  کننـده  نیروهاي اجتمـاعی مهـم، نقـش تعیـین    عنوان  به بخش، بخش و خوشبختی حیات
هاي مذهبی از طریـق تحمیـل    : آییناستارند. در این رابطه وي معتقد حفظ نظم اجتماعی د

سـازند.   ها را براي زندگی اجتماعی آماده مـی  داري، انسان انضباط بر نفس و قدري خویشتن
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شـان را دوبـاره    هـاي مشـترك   سان، پیونـد  آورد و بدین تشریفات مذهبی مردم را گردهم می
-40: 1383دورکـیم،  ( بخشند تماعی را تحکیم میکنند و درنتیجه، همبستگی اج تصدیق می

رسـد، بـا ایـن وجـود نـافی اهمیـت و        کارانه به نظر می اگرچه این مفهوم قدري محافظه .)15
ــداري نظــم اجتمــاعی نیســت    ــین در ایجــاد ثبــات و پای ــؤثر آی موضــوعی کــه در  ؛نقــش م

  بخشی به یک گفتمان نیز قابل تسري است. ثبات
د، آیـین و ارتباطـات برخاسـته از آن، از ثبـات و پایـداري      با توجه بـه آنچـه اشـاره شـ    

ویـژه در مباحـث فرهنگـی و اجتمـاعی      به ،مراتب باالتري نسبت به سایر الگوهاي ارتباطی به
بـرد   برخوردار است و عمومًا از نوعی مقبولیت عام و مشروعیت تاریخی در اجتماع سود می

. این مسئله سازد میغالب را معطوف به خود دلیل دیرینگی و پیشینه آن، همیشه تصور  که به
بـا   و آفرینی در ایجاد و توسعه یـک گفتمـان   با توجه به رابطه متقابل آیین و اسطوره و نقش

  است. کننده  ها و نقاط شکاف، بسیار تعیین قراري توجه به حضور بی
ایـن  هاي اظهارشده از سوي جمعیـت نمونـه    بر اساس نتایج ناشی از تحلیل نهایی گویه

نفــر از اعضــاي مجمــع تشــخیص مصــلحت نظــام)، قابلیــت کاربســت آیــین و  12( پــژوهش
مـدل  «آمـده طبـق جـدول و بـر اسـاس      دسـت   به هاي اصلی و فرعی ارتباطات آیینی با مقوله

  :استبه شرح زیر » پارادایمی فلیک
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شده هاي استخراج دست آمده از مصاحبه هاي اصلی به . مقوله2شکل 
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منظور تـرویج   آمده از جدول فوق، کاربست ارتباطات آیینی بهدست  به هاي مقولهطبق 
هـاي ذکرشـده، از    دلیل حمایت شـدن از سـوي مقولـه    یک گفتمان اجتماعی نظیر توسعه، به

هـاي تـرویج    هـاي مربـوط بـه طـرح     ریـزي  و برنامـه  گـذاري  سیاسـت قابلیت مناسـبی در امـر   
در جـدول فـوق مشـخص شـده، پیامـد کاربسـت        چنانکـه  ،برخوردار اسـت. در ایـن رابطـه   

تواند منجر به سه نتیجه مهم یعنی ایجاد یکپارچگی و انسجام، کمک به  ارتباطات آیینی، می
کـه از  شـود  ساخت اجتماعی واقعیت و توسعه باور و تصورات اجتماعی مشترك در جامعه 

پیامـد  عنوان  بههم  انقطه نظر این پژوهش، فصل مشترك این سه وجه در استعداد توامان آنه
قابلیت ارتباطات آیینـی اسـت کـه در ایـن میـان، ایجـاد تصـورات اجتمـاعی،         عنوان  به و هم

اهمیت کانونی در این پژوهش دارد. با این وجود، مسئله اصلی که این پژوهش بر مـدار آن  
صورت گرفته، چگونگی کاربست این قابلیت در چارچوب نظریه گفتمان است کـه محقـق   

موده با استفاده از قابلیت ارتباطـات آیینـی، خـالء اسـطوره و تصـور اجتمـاعی را در       تالش ن
ایجاد و پیشبرد یک گفتمان در موضوعات اجتماعی نیازمند مفاهمه عمومی، تبیین نماید. به 

تبیـین ایـن رابطـه یـا همنشـینی نزدیـک اسـطوره و آیـین، از اهمیـت زیـادي            ،همین منظـور 
  برخوردار است.

  نشینی میان آیین، اسطوره، تصور اجتماعی و بازنمایی  هم استعداد. 6
کنـد و   در نظریه گفتمان، اسطوره نقشی محوري در خلـق و توسـعه یـک گفتمـان ایفـا مـی      

دلیـل پیونـد ناگسسـتنی     درحقیقت حیات یک گفتمان به آن بستگی دارد. آیین و اسطوره به
نقش منحصر به فردي در پیشـبرد یـک   توانند  میافزایی  که با یکدیگر دارند، در صورت هم

چنانکه اشاره شـد، اگـر بازنمـایی طبـق گفتـه موسکویسـی        ،گفتمان ایفا کنند. عالوه بر این
هـاي اجتمـاعی را بـراي مشـروعیت دادن بـه       تواند خالء یا فقدان اسطوره در برخی طرح می
و  کردهـاي عمـومی  کار بـه د، آیـین از جهـت سـاختاري بـا توجـه      کنـ گفتمـان جبـران    کی

یکـی   ،اجتماعی که دارد، از قابلیت مضاعفی براي این هدف برخوردار است. در این رابطـه 
خر آن بر اسـطوره  أاز مسائلی که توجه اندیشمندان را به خود معطوف داشته، تقدم آیین یا ت

) نخستین واضع نظریه اسـطوره ـ آیـین بـود. او و برخـی      1846-1894( 1است. ویلیام اسمیت
اي  دانستند. او معتقد بود که بدون آیین هرگز اسطوره را مقدم بر اسطوره می پیروانش، آیین
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بود، حال آنکه تصور آیینِ بدون اسطوره، دور از ذهـن نیسـت. او اولـین فـردي      در کار نمی
د، هر چند که این مسئله به معناي کراش با آیین تلقی  بود که درك اسطوره را مستلزم رابطه

اسطوره نبود. از نظـر وي، آیـین اجبـاري و اسـطوره اختیـاري بـوده        یکسان پنداشتن آیین و
اما اسـطوره اختیـاري اسـت. از سـویی، اسـطوره تـازه، زمـانی         ،است. آیین ثابت و مشخص

آوردنـد،   اي) که براي آیین مربوطـه مـی   دلیل غیراسطوره( شود که آن دلیل اولیه پدیدار می
تبیینـی   معموًالین مراسمی دینی است؛ آن هم . اسطوره صرفًا تبیباشدکمابیش فراموش شده 

آمد که معنـاي اولیـه آن مراسـم کمـابیش از خاطرهـا       از آن نوع که احتماًال زمانی پدید می
ــود ) و 1871-1924( 1ادوارد تیلــور ،از ســوي دیگــر .)Smith,1889:198-392( محــو شــده ب

دلیـل عقایـد    ایی را که بهه دانستند و مجموعه فعالیت همکارنش اسطوره را مقدم بر آیین می
از  .)38 :1389 رودنبـولر، ( کردنـد  میبندي  آیین طبقهعنوان  به کرد دینی آنها را همراهی می

بسـتن آن تبیـین بـراي کنتـرل      کـار  بـه نظر تیلور، کارکرد اسطوره صرفًا تبیین جهان و آیـین  
کاربست اسطوره و نه موضوع آن است. موضوع همچنان همـان   ،جهان است. در واقع آیین

تـر از آن چـون بـراي تبیـین      داند و مهم جهان است. تیلور چون آیین را وابسته به اسطوره می
  داند.  اهمیتی بیش از کنترل قائل است، اهمیت اسطوره را در دین بیش از آیین می

اسـت و    ر از مباحث این دو نویسندهت که دامنه آن بسیار وسیع ،این نزاع و جدال فکري
، رنـه  4، سـاموئل هنـري هـوك   3، جین هریسون2نویسندگان دیگري چون جیمز جورج فریزر

گیرد، بیانگر تفاوتی است کـه ایـن نویسـندگان بـین      و... را در بر می 6، والتر بورکرت5ژیرار
ند، اندیشه و کـنش  ک اشاره می 7کنش) قائل بودند. اما آنچنان که کاترین بل( اندیشه و عمل

کنند و تجلی آن در ایمان مشترك مشـاهده   هنگام برگزاري آیین با یکدیگر امتزاج پیدا می
کنـد.   امري که در ساخت و توسعه یک گفتمان نقش اساسی ایفا می ؛)Bell, 2009( شود می

این مسئله پرداخته اسـت. او معتقـد اسـت:    بندي  درستی به جمع در این خصوص رودنبولر به
آیـد. آیـین    آیین تنها شکل یا فرایندي از تفکر نیست. بلکه شـکلی از کـنش بـه شـمار مـی     «
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شـان آن را اجـرا    کـه بـا اندیشـه    طـور  همـان دهند،  شان انجام می چیزي است که مردم با بدن
دهد که ممکن است شکل بیرونی آیـین مسـتقل    هاي تاریخی نشان می کنند. اگر چه داده می

تغییـر  اش  کننـدگان  اي که همراه آن است تغییر کنـد. آیـین غالبـًا بـراي مشـارکت      از اندیشه
اي از  فـرد اسـت و بخـش عمـده     هبخشد. این قـدرت آیـین منحصـرب    شکل خود را استعال می

  .)39: 1389 رودنبولر،( »گذاري آن نیز وابسته به همین قدرت استتأثیر
منظـور درك بهتـر    پیش از پرداختن به رابطه آیین، تصور اجتماعی و بازنمایی و البته به

ساخت اجتمـاعی  «به فرایند  بخشی پویاییاین رابطه، به یکی از کارکردهاي مهم آیین، یعنی 
  شود.   اشاره می 1»واقعیت

بر اثر  ،از آنجا که در حوزه عمومی و در عرصه زندگی روزمره، ساخت اجتماعی معنا
گـران از دنیـاي پیرامـون تـا حـدود زیـادي        لـذا درك کـنش   ،گیرد کنش ارتباطی شکل می

واقعیـت در نظـر مـا بـا توجـه بـه        ،بر این اساس«حاصل ترکیب و تحقق همین ساخت است. 
گیرد. واقعیت آن چیزي است که از طریق ارتبـاط بـا    میفراگرد ارتباطی ما با دیگران شکل 

را از طریـق ارتباطـات بـا    » خـود «تـر آنکـه، مـا بخشـی از      آید. مهم دیگران براي ما پدید می
ساخت اجتماعی «از سوي دیگر، نظریه . )29: 1374 فرهنگی،( »گذاریم دیگران در میان می

حاصلِ ترکیِب ساخت اجتماعی معنا و تصور و درك مخاطب از دنیاي پیرامون را » واقعیت
معناي حاصل از تجربه شخصی یا به عبارتی، مذاکره و توافقِ علت و عاملیـت تحـت عنـوان    

رود. در  مـی  کـار  بهگرایی  گرایی در برابر اثبات داند. برساخت اجتماعی میگرایی  بر ساخت
ازد؛ بلکه ذهـن مـا نیـز    س این دیدگاه، تنها واقعیت عینی و بیرونی نیست که شناخت ما را می

گرایـان، مفـاهیم جنبـه خـاص      اي دارد. به نظر برساخت در ساختن جهان خارج نقش سازنده
تاریخی و فرهنگی خود را دارند و نتیجه شرایط خاص زمانی و مکانی خود هستند. بـه نظـر   

شـود، حاصــل مشـاهده عینــی جهــان نیسـت، بلکــه زاییــده     آنهـا، آنچــه حقیقـت نامیــده مــی  
؛ 1389 زاده، مهـدي ( )1387، برگـر و لوکمـان  ( اي اجتماعی مستمر بین افراد استفراگرده

  .)1388 نقل از: بهرامی،
اي محسـوب کـرد    تـوان پدیـده   با توجه به مطالب فوق، ساخت اجتماعی واقعیت را می

صورت توامان حاصل کنش انسان با محیط پیرامون اوسـت. امـا در ایـن میـان نبایـد از       که به
گذار در این کنش غافل شد. از همین رو جیمـز کـري ارتبـاط را یـک     تأثیرو  عوامل واسط
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و قابـل تبـدیل    اصـالح دانست که بـه موجـب آن، واقعیـت تولیـد، حفـظ،       فرایند نمادین می
قابلیـت نمادهـا [بـه عنـوان یکـی از شـقوق مهـم        « ،بـراي مثـال   .)Carey, 2009:23( شـود  می

آزمـون اثربخشـی    تـرین  مهـم هاي روانشناختی انسان [کـه]   بر جنبه تأثیرارتباطات آیینی] در 
گران  در درك و تفسیر کنش سزایی به) نقش 116 :1389رودنبولر،( »رسد نمادین به نظر می

شـود کـه    گذاري نمادها، از این ناشی میتأثیربخشی از این «نسبت به مسائل اجتماعی دارد. 
ا بر آنها سلطه داریم، آنها نیز بر مـا سـلطه   که مبه همان میزان آنها اموري اجتماعی هستند و 

دارند.... آیین همانند هر شکل ارتباطی دیگر، طبیعت خود را مرهون تضـارب آرا و اشـکال   
ها، نمادها و معانی، اختصاصـات موقعیـت    مادي بیان، تفسیر فردي و ساختارهاي جمعی زبان

لـذا ایـن پرسـش     .)117و119 :1389 رودنبـولر، ( »ارتباطی و عمومیت سنت و فرهنگ است
د، بـه نـوعی هـم بـه     نـ که ارتباطات آیینی چگونه در ساخت اجتمـاعی واقعیـت دخالـت دار   

 ،مـورد اشـاره شـد    کـه قـبالً   ،هـاي آن  ارتباطات آیینی و هم به ویژگـی دهنده  عناصر تشیکل
شـود کـه    در تمام وجوه زندگی مشاهده مـی  مربوط است. همچنین نظم تحمیلی آیین تقریبًا

در شـکل دادن و سـاخت واقعیـت اجتمـاعی و نیـز ادراك انسـان در تحلیـل و تفسـیر         خود 
  کـه   ما به این نکته واقفـیم «کنند:  سزایی دارد. چنانکه برگرو الکمن اشاره می مسائل نقش به

 است. بنابراین، واقعیت در مقام برتـري   هاي چندگانه و گوناگون از واقعیت  اي گستره  جهان
ها  داده شده [آیینی] است. پدیده  نظم  واقعیت  عنوان یک زندگی روزمره، به واقعیتعنوان  به

و جـدا از    مسـتقل  ً کـامالً   رسـد  به نظر میو شوند  ریزي و تهیه می در الگوهایی از پیش برنامه
کننـد.   مراکـز ادراکـی مـا تحمیـل مـی       بـه   ادراك و تصور ما از آنها بوده و در واقع خـود را 

را بـا    آن»مـن »  کـه   شـود  مـی   شوند. به دانشی معرفت یا شعور اطالق عیین میچیزها از پیش ت
و تقسـیم    میان وجود خود) در جریانـات طبیعـی و بـدیهی زنـدگی روزمـره سـهیم      ( دیگران

از سوي دیگر، ساختار اجتماعی که از مجموع تمام  .)412: 1387 برگر و الکمن،( »کنم می
  گیـرد، عنصـر اصـلی و ضـروري     شـکل مـی    اجتمـاعی جـاري تعامـل     ها و الگوهاي مشخصه

  هاي آیینی دارد. رود که بخش فراوانی از آن جنبه واقعیت زندگی روزمره به شمار می
  
  
  
  
  



  107   ...بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی پویایی

هـاي   ها در رابطه با اشیاء و داسـتان  گیري آیینی انسان موضع«براي نمونه، این اشاره که 
ارچوب یـک دایـره   شـود و چهـ   تاریخی، یک شکل اولیـه سـاخت اجتمـاعی محسـوب مـی     

کنـد... [کمـا اینکـه]     هاي انسانی درباره جهان را ایجاد می اجتماعی از باور پیرامون برساخت
 هـاي اجتمـاعی   آیـین  واسـطه  هاي اجتماعی نیز به هاي ادارکی از ساخت بسیاري از محدویت

تواند گواه و تأییـدي   می )Pfohl and College, 2008: 183(» افتد... شدن در جوامع اتفاق می
در همین زمینه باشد. به همـین دلیـل برگـر و الکمـن در اثـر خـود تـالش داشـتند جامعـه را          

  ).1387برساختی فرهنگی یا نمادین معرفی کنند (برگر و الکمن، 
شـده در قلمـروي    پرسش دیگري که ممکن است مطرح شود، کیفیت واقعیـت سـاخته  

رسد.  ت که از نظر ساخت و کارکرد، متفاوت به نظر میارتباطات آیینی و حوزه عمومی اس
بر محور ( دلیل حاکمیت کنش ارتباطی درست است و به کامًالبا آنکه این مطلب از جهاتی 

اي بـراي حـوزه عمـومی     کننده تفاهم عقالنی) بر فضاي حوزه عمومی، نقش برجسته و تعیین
یـا کاسـتن از نقـش آیـین و سـاخت      کند، اما این موضـوع مـانع از نادیـده گـرفتن      ایجاد می

 ،شـوند  هایی که به شکل نمادین ساخته مـی  واقعیت«شود. چرا که  واقعیت در این جهت نمی
هاي مادي، جزئی از محیط هستند و فرد باید خود را با آنهـا سـازگار کنـد.     به اندازه واقعیت

اي  شـده  د تعیـین مـان و... مـوار   هـاي  هـاي اجتمـاعی، سـنت    ها، نقـش  ها، فرهنگ براي ما زبان
با توجه به مطالـب   .)118: 1389 رودنبولر،( »هستند؛ ما اهالی این سرزمین هستیم نه خالق آن

گیـري سـاخت    توان حوزه عمومی و ارتباطات آیینی را بستر ایجـاد و جهـت   اشاره شده، می
اجتماعی واقعیت قلمداد کرد. چراکه بر اساس نظریه ساخت اجتماعی واقعیت، آنچـه افـراد   

کنند، برخاسته از کنش متقابل اجتماعی افـراد و   جامعه به منزله واقعیت احساس و درك می
و  تـأثیر ها در مسیر مذاکره و توافق عمومی در گستره همگانی اسـت. در اینجـا میـزان     گروه

ساخت اجتماعی ( گذاري بر جریانیتأثیرهدف، نشان دادن بلکه  ،سهم این دو مطرح نیست
  و مؤثرترین مسائل اجتماعی است.  ترین مهم أمبدواقعیت) است که 

ساز ارتباطات داشت که عمدتًا معطوف به آیـین   در واقع کري اشاره به طبیعت واقعیت
گیــري از ارتباطــات آیینــی در حــوزه  بهــره ،و ارتباطــات برخاســته از آن بــود. از ایــن زاویــه

سازي در گستره عمـومی   انهم قدرت گفتم ،دلیل مشترکاتی که با یکدیگر دارند عمومی به
  بخشد. دهد و هم تغییرات اجتماعی در جهت اهداف مورد نظر را سرعت می را ارتقاء می

ــ آیـین جهـت بازنمـایی و غلبـه بـر نقـاط          بر همین اساس و با توجه به پیونـد اسـطوره  
ویژه در مقاطعی  به ،گفتمان کتولید و یا تثبیت یبا هدف هاي ساختاري  قراري شکاف و بی
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هـاي شـناور    ها و دال هاي مرکزي از سوي گفتمان ی گفتمان اصلی و دالگکه امکان شکنند
ترسـیم شـده،    1که در مدل شماره  توان از قابلیت آیین چنان می ،در معرض تهدید قرار دارد

هـاي مشـترك    دلیل پیوندها و کـارکرد  آیین و اسطوره به ،بهره برد. بر اساس مدل پیشنهادي
هـاي سیاسـی)    و نـه لزومـًا در پـروژه   ( هـاي اجتمـاعی   ي بازنمـایی در طـرح  بدیل مناسبی برا

شوند. خطوط مشکی در شکل مذکور بیـانگر روابـط و مسـیرهاي متعـارف در      محسوب می
دهـد   ها و قابلیت آیین را نشـان مـی   اما خطوط مقطع آبی ظرفیت ،نظریه گفتمان الکلو است

هـا و نقـاط شـکاف     قـراري  ر کنتـرل بـی  که هم در ساخت اسطوره و تصور اجتماعی و هم د
هـا و   اسـطوره  ،کـه در ابتـداي ایـن تحقیـق اشـاره شـد       طور هماند. کنآفرینی  تواند نقش می

هـایی کـه از تـاریخ و     اما ملت ،دنها وجود دار و در میان همه ملت ها فرهنگهمه ها در  آیین
شـناختی    اي برخوردارند، بازنمایی بسیاري از روابط و رفتارهـاي اجتمـاعی و   فرهنگ دیرینه

توان در این زمینه فهرسـت کـرد کـه     هاي فراوانی را می آنها در این پیشینه تجلی دارد. نمونه
ازي در ایـن قلمـرو   سـ  بـوده و گفتمـان   اش هاي ملـی و مـذهبی   از آیین متأثررفتار یک ملت 

  ها از پایداري و مشروعیت باالتري برخوردار است.  قراري دلیل قدرت آیین بر کنترل بی به
هاي ارتباطـات آیینـی از سـوي     آمده در خصوص قابلیتدست  به هاي با توجه به مقوله

آیـین   ـ نشینی و حتی جانشینی اسـطوره  شوندگان این پژوهش و همچنین استعداد هم مصاحبه
با توجه به مسـئله  که به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی  بخشی پویاییهمچنین یکدیگر، با 
هـاي فـوق مـورد تشـریح      ها و نقاط شکاف در پیکره یک گفتمان مسلط در بخش قراري بی

  :  استتبیین نهایی روابط فوق در مدل زیر قابل ارائه  ،قرار گرفت
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  بدیل اسطوره در نظریهعنوان  به کاربست آیینقابلیت و . 3شکل شماره 

  گیري نتیجهبندي و  جمع. 7
هـا کـه الکـال در نظریـه گفتمـان بـه آن        قـراري  گیري یک گفتمان همواره با مسئله بی شکل

قـراري بـا    پرداخته، مرتبط است. موسکویسی با طـرح مسـئله بازنمـایی اجتمـاعی از ایـن بـی      
دانـد.   قراري سـاختاري مـی   شرط امکان اسطوره را بی کند. الکال عنوان نقاط شکاف یاد می

هـاي اجتمـاعی و    قـراري  کـردن بـی   شود که در خنثی وقتی یک اسطوره تثبیت می ،از نظر او
اسطوره به شرط مشـروع   ،ترکیب شماري از مطالبات اجتماعی موفق باشد. در چنین وضعی

کند. اما مشکل اینجاست کـه همیشـه اسـطوره بـراي      بودن قابلیت تبدیل به تصور را پیدا می
هــاي اجتمــاعی مختلــف وجــود نــدارد تــا تبــدیل بــه تصــور شــود. در چنــین حــالتی   پدیــده

هـاي اجتمـاعی جسـتجو و     توان اسطوره را از درون بازنمایی موسکویسی معتقد است که می
کرد و به کمک آن حتی واقعیـت را درك و حسـی مشـترك اجتمـاعی را پدیـد       استخراج

هـدف اصـلی سـاخت یـا ایجـاد ثبـات در معنـا یـا اشـکال           ،آورد. در نظریه گفتمـان الکـال  
بینـی شـده بـود؛ امـا      منظور ایجاد نظـم اجتمـاعی پـیش    مرکزي و به دالهژمنوتیک بر محور 

هـاي اجتمـاعی    ، این مسئله بـراي تبیـین پدیـده    ها قراري ها و مسئله بی دلیل ناهمگنی هویت به
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ها جهت کاربست همین شیوه، امکان باالیی  کافی نیست و در صورت اصرار برخی پژوهش
مفهـوم تصـور اجتمـاعی     ،کـه اشـاره شـد   طور همـان در انحراف آنها از واقعیت وجود دارد. 

خـرد  شناسی  ت جامعهسم اما وقتی این موضوع به ،کالن مطرح استشناسی  عمدتًا در جامعه
گـذاري آن  تأثیرکنـد، ماهیـت و    هاي اجتمـاعی حرکـت مـی    طور ویژه متمرکز بر گروه و به

  شود.   متفاوت می
مفقـود اسـت.    کامًالنظریه بازنمایی اجتماعی حاوي مفاهیمی است که در نظریه الکال 

گشـا باشـد.    شـاید راه  ،این سئوال که چرا مفهوم تصور اجتماعی به جاي بازنمایی مهم است
و مـدلول تمـایز    دالري وگوید: ما باید بـین مفهـوم سوسـ    در این خصوص چنانکه استلز می

قائل شویم. گاهی مدلول به یک تصویر واقعی مثل درخت اشاره دارد، امـا ایـن موضـوع از    
دلیـل بـاز بـودن درب     نظر محتوایی در مورد مفاهیم انتزاعی مثل دموکراسی، آزادي و.... بـه 

ها و بازیگران مختلف یکسان نیست. در اینجا تصور یک مسئله همیشـه   سوي گروه تفسیر از
منـد بـه    ها وجـود دارد. در ایـن رابطـه مافیسـولی کـه عالقـه       صورت اختالف در بین گروه به

گرایی عصر رنسـانس مـدعی اسـت     هاي منبعث از عقل هاي خرد است، در برابر نظریه حوزه
ه و پویـایی زنـدگی دارد و امکـان تقویـت اجتمـاعی را      در توسـع  سزایی بهنقش » تصور«که 
آورد. دلیل او نیز این بود که اسـطوره، تصـور و سـاخت برخـی تصـاویر از بعـد        می وجود به

دهد. با در نظر گرفتن این مطلب شاید بتوان توضیح داد که چرا  نمادین به زندگی شکل می
قـراري   سکویسـی) و یـا بـی   مو( هاي اجتماعی هنگامی که یک نقطـه بـزرگ شـکاف    گروه
ایـن قـوانین ذهنـی و     ،کنند. در واقـع  در یک مسیر حرکت می ،الکلو) وجود ندارد( بزرگ

دنبـال   منظور تعامل و تمـایز بـا دیگـران، آنهـا را بـه      روانی هستند که در زندگی روزمره و به
  .)Sanches Estellés, 2009: 38-39( کشد خود می

کاربردي که بتواند میان منطق و تجربه در ایـن موضـع   رسد یک مداخله  لذا به نظر می
نظر این پـژوهش، آیـین و ارتباطـات برخاسـته از      که از نقطه ،کند ضروري باشد پیوند ایجاد 

بخشـی   دلیـل دارا بـودن قـدرت انتظـام     ها بـه  اي در این زمینه دارد. آیین کننده آن نقش تعیین
ن و بـاور مشـترك افـراد، از قابلیـت بـاالیی      نمادین و نیز برخاستن از نظام مشـارکت و ایمـا  

ها همـواره در میـان معتقـدان و     ها برخوردارند. همچنین آیین قراري جهت تثبیت و کنترل بی
هــا بــدون  آیــین ،برنــد. از ســوي دیگــر اجراکننــدگان آن از تصــورات مشــترکی بهــره مــی 

ن، ضمن جبران خالء تصورات، امکان بروز و کارکرد ندارند. لذا این قابلیت موجود در آیی
را نیـز فـراهم     اسطوره در یـک گفتمـان، حتـی اسـتعداد خلـق تصـورات جدیـد و بازنمـایی        
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ترویج گفتمان پیرامون مسائل اجتمـاعی و چنـد بعـدي نظیـر مسـائل       ،سازد. بدون تردید می
هنگـامی   ،هـاي سـاختاري باشـد    قـراري  مربوط به توسعه که ضرورتًا باید همراه با کنترل بـی 

صـورت یـک مفاهمـه قابـل      خواهد شد که تجلی باور مشترك در حوزه عمـومی بـه  محقق 
در  سـزایی  بـه تواند سـهم   دلیل قابلیتی که در خود دارد، می احساس باشد. ارتباطات آیینی به

س آنهـا  أبرخی کشورهاي آسیاي جنوب شـرقی و در ر  ،این مسیر داشته باشد. در این رابطه
هـاي توسـعه خـود بـه بهتـرین نحـو        ابلیت آیـین در برنامـه  ژاپن و کره جنوبی از ق هايکشور

هـاي مـورد    ي که شکوفایی این کشورها بـا قـدرت و قابلیـت آیـین    طور بهاند.  استفاده کرده
چه در بخش کالسیک و  ،نیز استفاده پیوندي ناگسستنی دارد. در مطالعات مربوط به توسعه

ه از جمله بال، وانگ، دیویس، ان توسعنظر صاحبچه در بخش جدید، این ویژگی از سوي 
  ).50-90: 1388 سو،( مورد تصریح قرار گرفته است هانتینگنون

واقعیـت فـوق، متاسـفانه امـروزه درك و تفاسـیر متفـاوت از توسـعه در برخـی          رغم به
هاي ساختاري، منجر بر جریانی شده که بسیاري از عناصـر و ارکـان    قراري دلیل بی جوامع به

مربوط به مفهوم توسعه را از بعد ذهنی و رفتاري در نوعی تعلیق قرار داده است. از همین رو 
توان از ارتباطات آیینـی انتظـار داشـت، اسـتفاده از قابلیـت       میکه کارکردي  ترین مهمشاید 

  .استاین الگوي ارتباطی در همین عرصه 
توانـد در چـارچوب الگـوي     هاي عینی که می با توجه به مالحظات فوق، یکی از نمونه

در حـوزه   1404انـداز ایـران    پیشنهادي فوق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، گفتمان چشم
کـه شـواهد و    ،سـاله در تمـام ابعـاد اسـت     بیسـت ریـزي توسـعه    افـق برنامـه  عنوان  به عمومی
دهد توفیق چندانی جهت تبدیل شدن بـه یـک گفتمـان     گرفته نشان می هاي صورت پژوهش

هاي اجراشـده در ایـن زمینـه،     ها و برنامه عمومی پیدا نکرده و از همین رو بسیاري از سیاست
   .)2: 1393معمارزاده و دیگران، ( انداز مذکور داشته است گیري با اهداف چشم فاصله چشم

هاي اظهارشده از سوي جامعـه آمـاري    آمده از تحلیل گویهدست  به بر اساس نتایجلذا 
متاسـفانه   ،هاي متعدد ارتباطات آیینـی در جامعـه ایرانـی اسـت     که مبین قابلیت ،این پژوهش

آمـده در  دسـت   بـه  هـاي  ا وجود مقولـه ترویج گفتمان توسعه در چارچوب ارتباطات آیینی ب
انداز، جایگـاه   ي مربوط به ترویج چشمگذار سیاستها و  ریزي چندان در برنامهاین پژوهش 

کنـد کـه بـه     مورد اعتنایی پیدا نکرده است. این واقعیت هنگامی اهمیـت مضـاعف پیـدا مـی    
به  بخشی پویایینظور م نشینی عناصر موجود در ارتباطات آیینی و نظریه گفتمان به قابلیت هم 

به عنوان نقطـه تأکیـد ایـن پـژوهش و همچنـین نقطـه       ( ویژه در مقوله تصور اجتماعی آن، به
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  هاي توسعه) توجه بیشتري شود. آسیب برنامه
در حال حاضر یکی از مشکالت اصلی که مانع از تحقق یک  ،که اشاره شد طور همان

سـاله جمهـوري    بیسـت  انـداز  چشـم  ویـژه  به( ریزي ایران برنامه گفتمان واحد توسعه در نظام 
ده، تصورات و تفاسیر متفاوت از اصول توسعه است که در نظریـه گفتمـان   شاسالمی ایران) 

ي که تصورات مختلف در اصـول اساسـی توسـعه نـه     طور بهاي دارد.  کننده نقش بسیار تعیین
یـک گفتمـان نسـبتًا    تنها موجب همگرایی میان نیروهاي اجتماعی نشده، بلکه تـوان پیشـبرد   

کند. لذا قبل از هر اقدام در این خصوص، نیازمنـد تفاسـیر و تصـورات     واحد را نیز سلب می
هماهنگ از مفاهیم و اصول توسعه در کشور ایران هستیم و تا زمـانی کـه ایـن تصـورات در     

ه ویـژ  بـه  ،حالت تعلیق قرار داشته باشند، ترویج یک گفتمان مؤثر در مسائل اجتمـاعی ایـران  
  هاي زیادي مواجه است.  در زمینه موضوع مهمی چون توسعه با دشواري

هـاي   قـراري  در امتداد نظریه نهایی در این پژوهش، در حال حاضر جامعه ایرانی از بـی 
» همگرایـی «در فکـر و رفتـار، مـانع از    » عـدم یکپـارچگی  «متعددي در رنج است که مقولـه  

از » نـاهمگرایی «شده است. لذا غلبه بر این  نیروهاي مؤثر جهت پیمودن مسیر صحیح توسعه
هـاي   قـراري  ضـرورت یـک مفاهمـه ملـی در زمینـه برخـی بـی       هاي اساسی اسـت و   اولویت

هـاي مربـوط بـه     ریـزي  هـا و برنامـه   يگذار سیاستساختاري را به یک اولویت راهبردي در 
کـه پـیش از    ،ده است. در این رابطه بر اساس نظریه گفتمانکرترویج گفتمان توسعه تبدیل 

این مورد اشاره قرار گرفت، دو مفهوم اسـطوره و تصـور اجتمـاعی کـه در ظهـور و سـقوط       
کننده بسـیار مـؤثر    ها به نیروهاي عمل دارند، در تبدیل قابلیت اي کننده ها نقش تعیین گفتمان

دلیل اینکه همیشه اسـطوره بـه انـدازه کـافی در یـک جنـبش اجتمـاعی         هستند. با این حال به
هـاي   توجه بـه مقولـه  با  ،هاي آیین و ارتباطات برخاسته از آن د ندارد، استفاده از قابلیتوجو

کـه ایجـاد   کنـد  ظرفیت جدیدي را براي نظریـه گفتمـان ایجـاد    تواند  می، مندرج در جدول
شـمار   یکپارچگی و کمک به ایجاد تصورات اجتماعی نزدیک، یکی از نتـایج مـؤثر آن بـه   

  رود. می
ترِ ایده مذکور و رهایی از چـارچوب نظـري کـه ممکـن اسـت       ناسببه منظور درك م

هـاي آیـین و ارتباطـات     اي از قابیـت  ، بـه نمونـه  سـازد تحقق عملی این ایده را با ابهام مواجه 
گرفتـه از   شود. طبق مطالعـات صـورت   ناشی از آن در جهت ترویج گفتمان توسعه اشاره می

از محورهاي اساسـی در بازدارنـدگی یـا     ان توسعه، باورهاي فرهنگی یکینظر صاحبسوي 
 عظیمـی، ( هـاي جامعـه اسـت    یابی به توسـعه و همچنـین ایجـاد تحـول در همـه بخـش       دست
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هـاي روي داده در   قـراري  دلیـل بـی   گیري و توسعه این باورها بـه  با این وجود، شکل .)1391
ت ایسـتادگی  ها جه طول تاریخ، همواره ناظر بر یک مفهوم و کارکرد نبوده و توان اسطوره

همواره به یک میزان نبوده و حـالتی شـناور و گـاه خنثـی بـه آن      نیز ها  قراري در برابر این بی
هـاي بـاال    هاي بنیادین با قابلیت وجود اسطوره رغم بهسفانه در جامعه ایران، أبخشیده است. مت

جهت تبدیل شدن به تصور اجتماعی، گفتمـان اجتمـاعی مشخصـی پیرامـون اصـول توسـعه       
ــه اســت. از همــین رو در حــال حاضــر شــاهد شــکنندگی بســیاري از مفــاهیم     شــکل نگرفت

انضـباط   داشـت ثـروت، کـار مـؤثر،     کننده در زمینه توسعه مانند کیفیت ایجـاد و نگـاه   تعیین
وري، یکپارچگی ملی، نظارت، احتـرام بـه قـانون و اصـول      گرایی نیروها، بهره اجتماعی، هم

دلیــل  هـاي بنیـادین موجــود در بسـتر تـاریخ و فرهنــگ نیـز بـه       برنامـه و... هسـتیم و اســطوره  
طـور شایسـته از شـتاب ایـن رونـد بکاهنـد. در چنـین         انـد بـه   هـاي موجـود نتواسـته    قراري بی

هـاي مهـم آن مشـترکات ایـن الگـوي       که یکی از ویژگی ،لیت ارتباطات آیینیشرایطی، قاب
توانـد بـه کمـک     داري جامعـه در زمـان اسـت مـی     ارتباطی با حوزه عمومی و همچنین نگـاه 

هاي بنیادین بشتابد و از طریق ایجاد درك مشترك، مانع از گسستگی معنایی مرتبط  اسطوره
جهت، ارتباطات آیینی با توجه بـه بسـترهاي آمـاده و     با عناصر توسعه در جامعه شود. از این

هـاي مختلـف سیاسـی و اجتمـاعی      مؤثر در جامعه ایران که بارها و بارها در مقاطع و صـحنه 
گـذاري اسـت کـه در صـورت     تأثیر  کشور مورد آزمون قرار گرفتـه، داراي ظرفیـت بـالقوه   

هاي اجتماعی وسیع ماننـد   رحهاي آن در ط توان از قابلیت ریزي صحیح، می شناخت و برنامه
ترویج الزامات توسعه با هدف ایجاد مفاهمه ملی در اصول آن، بیشترین بهره را برد. بـا ایـن   

و  گـذاري  سیاسـت نیازمنـد   ،هم بـه لحـاظ فـرم و هـم محتـوا      ،تحقق ارتباطات آیینی ،وجود
ن مـدل  هـاي نهفتـه در ایـ    در این میـان توجـه و شـناخت ظرفیـت    است و ریزي مناسب  برنامه

تحقق اقتصاد مقاومتی کـه   ،کننده است. براي نمونه گام نخست بسیار تعیینعنوان  به ارتباطی
که دغدغـه آن  ( هاي کالن نظام قرار گرفته است، در غالب الگوي انتقال امروز جزء سیاست

انتقال فیزیکی پیام است) توفیق چندانی جهت تبدیل شدن به یک گفتمـان موفـق در حـوزه    
ها، نهادهـا   رد. چرا که ارکان آن قبل از اینکه در اعمال فردي شامل دولت،گروهعمومی ندا

و... متبلور باشد، متوجه شناخت و رفتار جمعی یـک ملـت اسـت کـه بـاور مشـترك، نقطـه        
 بیسـت انـداز   هاي مورد انتظار چشم رود. همین مسئله در تحقق ویژگی اتصال آن به شمار می

خصوص جامعه و فرد ایرانی نیز قابـل تسـري اسـت. لـذا بـا      ساله جمهوري اسالمی ایران در 
ــ   اسـطوره ( نشینی و نقطه مشترك آمده در این پژوهش و همدست  به هاي تحلیل نتایج مقوله



  دوم  و شماره بیست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل     114

آیین) در نظریه گفتمان و الگوي ارتباط آیینی، کاربست مدیریت شده این الگوي ارتبـاطی  
ت اجتماعی مـوردنظر کمـک شـایانی    در چارچوب نظریه گفتمان، به خلق و پیشبرد تصورا

هـاي غیرسیاسـی و مـرتبط بـا نیازهـاي       کند و موجـب پویـایی نظریـه گفتمـان در حـوزه      می
  .  شود میاجتماعی 
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