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بازنمايي ،قدرت ،زبان ،سوژه و معنا
دكتر حميد عضدانلو
مفهوم بازنمايي مترادف فارسي مفهوم
 representationانگليسي است .اين مفهوم ،در اين
چند دهه ،در بخش مطالعات فرهنگي و بويژه در
ادبيات و نظريههاي پسااستعماري ،كاربرد بسيار يافته
است .بازنمايي را بيشتر از اين ديدگاه تعريف ميكنند
كه آيا توصيف يا تجسم يك چيز درست و دقيق است
يا بازتابي تحريف شده است؟ پرسشي كه در اينجا
پيش ميآيد اين است كه چگونه ميتوان تصاوير و
موضوعاتي را كه هر روز در زندگي به ما ارائه و معرفي
ميشود مورد آزمون قرار داد؟ يا چگونه ميتوان آنها را
بازجويي كرد؟ از راههاي بازجويي تصاوير ارائه شده،
طرح پرسشهاي دشوار دربارة آنها ،به جاي پذيرش
دربست آنهاست .همانگونه كه يك كارآگاه به گذشتة
داستا ِن فرد مظنون برميگردد تا بهتر به علتها و زمينهها
پي ببرد ،ما نيز بايد درونمايه و گذشته تصاوير ارائه
شده را بررسي كنيم .در پاسخ به اين پرسش كه چرا
بايد اينگونه انديشيد ،اجازه دهيد به مثالي از مارشال
مكلوهان اشاره كنم .او ميگويد« :مطمئن نيستم چه
كسي آب را كشف كرد ،اما شك ندارم كه كاشف
آب ماهي نبوده است ».به سخن ديگر ،زماني كه غرق
در چيزي هستيم كه پيرامون ما را فراگرفته است و
چنان درگير آن شدهايم كه چيز ديگري در پيرامون
خود نميبينيم ،اين امكان وجود دارد كه آنرا بخشي از

يك واقعيت طبيعي بهشمار آوريم .اين بدان معناست
كه بايد از آب بيرون آييم و محيط پيرامون خود ،از
جمله آب را مورد آزمون قرار دهيم.
اين مفهوم داراي معناي دوگانه است -1 .به
معناي ارائه دادن ،معرفي كردن ،به تصوير كشيدن،
ترسيم كردن ،مجسم كردن ،به نمايش گذاشتن چيزي
ديگر و -2 ...ميتواند معناي چيزي را در خود داشته
باشد كه پيشتر وجود داشته و از راه رسانهها دوباره به
نمايش گذاشته شده ،يا بازنمايي شده است .اين مفهوم
همچنين رسانندة معناي ضمني ديگري است كه در
چارچوب سياست كاربرد دارد .در اين چارچوب ،اين
مفهوم به اين معناست كه برخي از سياستمداران ما را
نمايندگي ميكنند و خواستهاي ما را درجايي كه نيستيم
به نمايش ميگذارند .به سخن ديگر ،ما خواستهاي
خود را به آنان ارائه و معرفي كردهايم و ايشان اين
خواستها را در فرايند تصميمگيري بازنمايي ميكنند.
در اين حالت ،آنان درجايي ايستادهاند و به جاي (يا از
سوي) ما سخن ميگويند كه ما (به هر دليل) نميتوانيم
آنجا باشيم .بدينسان ،اين مفهوم ايستادن در جايگاه
ديگري نيز معنا ميدهد .وقتي ميگوييم آنان نمايندة ما
هستند ،به اين معناست كه در جايي كه ما نميتوانيم
باشيم ،آنان جاي ما را پر كردهاند .در چنين وضعي ،فرد
در درون گفتمان قدرت هژمونيك بازنمايي ميشود.
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استوارت هال از انديشمنداني است كه توجه و
تأكيد بسيار بر مفهوم بازنمايي و پيوند آن با زبان،
انديشه ،قدرت و معنا كرده است .نزد او« ،بازنمايي
بخش حياتي فرايندي است كه در آن معنا توليد و ميان
اعضاي يك فرهنگ مبادله ميشود 1».بازنمايي ،معنا و
زبان را به فرهنگ وصل ميكند .در پاسخ به چگونگي
اين وصل شدن ،استوارت هال توجه ما را به سه رهيافت
گوناگون در مورد بازنمايي جلب ميكند .با وجود فرق
بزرگي كه ميان اين رهيافتها وجود دارد ،هر سه در پي
يافتن پاسخ اين پرسشند كه چگونه بازنماييِ معنا از
درون زبان صورت ميگيرد؟ به سخن ديگر ،پرسش
كليدي اين است كه معنا چگونه شكل ميگيرد؟ و
ما چگونه ميتوانيم به درستي يا نادرستي معناي يك
واژه يا تصوير پي ببريم؟ اين رهيافتها عبارتند از:
بازتابنده ) ،(reflectiveعمدي ) ،(intentionalو سازنده
2
).(constructionist
در رهيافت بازتابنده ،زبان آيينهاي بهشمار ميآيد كه
منعكسكنندة معناي «واقع»ي اشياء ،اشخاص ،ايدهها و
رويدادهايي است كه در جهان «واقع»ي هستند .در
اين رهيافت ،زبان توانايي بيان واقعيت و بهنمايش
گذاشتن آنرا دارد و جهان از راه زبان در دسترس ما
قرار ميگيرد .اين بدان معناست كه اشياء و پديدههاي
موجود در طبيعت داراي معنايي در ـ خود و ثابتند و
ما از راه آيينه زبان به معناي واقعي آنها پي ميبريم.
سادهتر گفته شود ،زبان پنجرهاي است بهسوي جهان
«واقع»ي ،و دانش ما برخاسته از تجربة مستقيم واقعيت
است و زبان نميتواند آنرا تحريف و آلوده كند.
انسان ← زبان = آيينه ← جهان = واقعيت
برخالف رهيافت بازتابنده ،در رهيافت عمدي اين
سخنگو يا نويسنده است كه معناي خود را از راه زبان
به جهان تحميل ميكند .واژهها تنها همان معنايي را
ميدهند كه سخنگو يا نويسنده خواهان آن است .به
سخن ديگر ،واژهها همان معنايي را ميدهند كه مورد
نظر سخنگو يا نويسنده است .اين بدان معنا نيست
كه سخنگو يا نويسنده ميتواند زبان شخصي خود را
بسازد و منبع معناي يگانة خود در زبان باشد .ماهيت
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● مارشال مكلوهان ميگويد« :مطمئن نيستم چه
كسي آب را كشف كرد ،اما شك ندارم كه كاشف
آب ماهي نبوده است ».به سخن ديگر ،زماني كه
غرق در چيزي هستيم كه پيرامون ما را فراگرفته
است و چنان درگير آن شدهايم كه چيز ديگري در
پيرامون خود نميبينيم ،اين امكان وجود دارد كه
آنرا بخشي از يك واقعيت طبيعي بهشمار آوريم.
اين بدان معناست كه بايد از آب بيرون آييم و
محيط پيرامون خود ،از جمله آب را مورد آزمون
قرار دهيم.
زبان برقراري ارتباط است و اين  ،به نوبة خود ،وابسته
به پيمانها و مقررات مشترك زباني (ساختار زبان) در
يك فرهنگ است .زبان هرگز نميتواند يك بازي
شخصي باشد .سخنگو يا نويسنده براي رساندن معناي
مورد نظر خود ،بايد وارد اين پيمانها و مقررات زباني
شود و از آنها پيروي كند؛ وگرنه انتقال معنا صورت
نميگيرد.
انسان ← زبان = مقصود سخنگو ← جهان
برخالف اين دو رهيافت ،رهيافت سازنده ،كاركرد
نمايشدهندگي زبان را مردود ميشمرد و اين ايده
را ميپذيرد كه زبان نه بازتابنده بلكه سازندة جهان
است .از اينرو ،دانش همواره با زبان ،يعني در ساية
اوضاع تاريخي و محيط ويژهاي كه در آن پديد ميآيد،
تحريف و آلوده ميشود .اين بدان معناست كه هرگز
نميتوانيم زبان را از فضاي ويژهاي كه در آن زاده
ميشود جدا كنيم .آنچه در اين رهيافت از اهميت
بسيار برخوردار است ،ويژگي اجتماعي بودن زبان
و نيز اين نكته است كه نه خود اشياء ميتوانند معنا
را تثبيت كنند ،نه كاربرندگان زبان .به سخن ديگر،
اشياء و پديدهها به خودي خود معنا ندارند ،بلكه ما ،با
كاربرد نظامهاي بازنمايي (مفاهيم و نشانهها) به آنها معنا
ميدهيم يا برايشان معنا ميسازيم .اين رهيافت تمايزي
ميان جها ِن مادي (جايي كه اشياء و پديدهها هستند)
و اَعمال نمادين و فرايندهايي قائل ميشود كه از راه
آنها بازنمايي ،معنا ،و زبان عمل ميكنند .پيروان اين
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رهيافت «هستي جهان مادي را انكار نميكنند؛ اما اين
جهان مادي نيست كه معنا را منتقل ميكند[ :آنچه معنا
را منتقل ميكند] نظام زباني يا هر نظام ديگري است
كه از راه آن مفاهيم را به كار ميبريم .اين بازيگران
اجتماعي هستند كه نظامهاي مفهوميِ فرهنگ ،زبان،
و بازنماييهاي ديگ ِر خود را به كار ميبرند تا معنا را
بسازند .به جهان معنا دهند ،و بهصورت معناداري با
3
ديگران ارتباط برقرار كنند».
رهيافت بازتابنده را ميتوان به دو بخش اصلي
تقسيم كرد -1 :رهيافت نشانهشناسي  semioticsكه
بيشتر از زبانشناسي فرديناند دوسوسور اثر پذيرفته
است -2 .رهيافت گفتماني  discursiveكه در پيوند
با انديشههاي فوكوست .گرچه رهيافت نشانهشناسي
درگير پرسش زمان ،چگونگي و چرايي كاربرد زبان
نيست ،اما آنرا مطالعة نشانهها در يك فرهنگ تعريف
كردهاند (فرهنگ به مثابه زبان) .بر سر هم ميتوان
گفت كه نشانهشناسي مطالعة نظامهاي ارتباطي مرسوم
و متداول است .زبان ،يعني نظام كاربرد واژهها براي
برقراري ارتباط ،تنها يكي از اين نظامهاست .نشانههاي
نمادين مانند حركتهاي دست و صورت (ژست) ،رنگ
چراغهاي راهنمايي ،رنگ و تركيب پرچم ملتها و...
در زمرة اين نظامهاست .سوسور بر آن بود كه زبان،
نظام قانونمندي است كه ميتواند با دقت علمي مورد
بررسي قرار گيرد .نزد او ،توليد معنا وابسته به زبان
است و زبان نظامي از نشانههاست .آواها ،تصاوير،
واژههاي نوشتاري ،نقاشي ،عكاسي و ...زماني كاركرد
نشانهها را در زبان دارند كه خواهان بيان يا انتقال يك

● استوارت هال از انديشمنداني است كه توجه
و تأكيد بسيار بر مفهوم بازنمايي و پيوند آن با
زبان ،انديشه ،قدرت و معنا كرده است .نزد او،
«بازنمايي بخش حياتي فرايندي است كه در آن
معنا توليد و ميان اعضاي يك فرهنگ مبادله
ميشود ».بازنمايي ،معنا و زبان را به فرهنگ
وصل ميكند.
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ايده باشند 4.براي تبادل ايدهها ،اين نشانهها بايد بخشي
از نظام قراردادي يك اجتماع زباني باشند.
سوسور زبان را به دو بخش تقسيم ميكند :بخش
نخست ،دربرگيرندة قوانين و مقررات كلي نظام زبان
(قواعد گرامري) است كه همة اعضاي اجتماع زباني،
اگر بخواهند ارتباطي معنادار با يكديگر داشته باشند،
بايد از آنها پيروي كنند .اين قوانين و مقررات همان
اصولي هستند كه در فرايند يادگيري يك زبان با آنها
آشنا ميشويم و براي برقراري ارتباط با ديگران بهكار
ميبنديم .براي نمونه ،در زبان انگليسي ،ترتيب واژهها
بهصورت فاعل ،فعل ،مفعول است(the cat sat on the .
) chairدر صورتيكه ،در زبانهاي التين و فارسي ،فعل
معموالً در آخر ميآيد (گربه روي صندلي نشست).
سوسور اين قوانين و مقررات را اصل ساختاري
مينامد كه هدايتكنندة زبان است و ما را قادر به
ساختن جمله ميكند .بخش دوم دربرگيرندة سخن
گفتن ،نوشتن يا نقاشي ويژهاي است كه يك سخنگو
يا نويسنده انجام ميدهد .البته نويسنده يا سخنگو بايد
از قوانين و مقررات ساختاري پيروي كند .در حقيقت،
اصل ساختاري امكا ِن سخن گفتن يا نوشتن را براي
5
سخنگو يا نويسنده فراهم ميكند.
از ديد سوسور ،بخش ساختاري زبان (قوانين و
مقررات) بخش اجتماعي آن بهشمار ميآيد؛ بخشي
كه ،به علت محدود و مسدود بودنش ،ميتواند مورد
بررسي دقيق علمي قرار گيرد .بهظاهر ،از آنرو كه
اولويت او مطالعه در سطح ساختاري زبان بوده است،
او را در دستة ساختارگرايان جاي دادهاند .بخش دومِ
زبان ،يعني سخنِ سخنگو (آنچه گوينده يا نويسنده
ميگويد يا مينويسد) بخش بيروني يا سطحي زبان
است .اين بخش امكانات نامحدودي در اختيار سخنگو
يا نويسنده ميگذارد ،و از قوانين و مقررات محدود
و سخت بخش نخست آزاد است .جذابيت مدل
سوسور براي پژوهشگرا ِن پس از او اين بوده كه بخش
ساختاري اين مدل را (بخشي كه ما را قادر به بررسي
دقيق علمي زبان ميكند) با بخش بيروني و سطحي
آن (آزادي نامحدود و پيشبيني ناشدني سخنگو يا
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نويسنده) تركيب كرده است .از ديد آنان ،مدل سوسور
اين امكان را فراهم ميكند كه پژوهشگران رهيافتي
علمي در مورد موضوعي (فرهنگ) در اختيار داشته
6
باشند كه ظرفيت بررسي علمي كمتري دارد.
با جدا كردن بخش ساختاري يا اجتماعي زبان
ِ
فردي عملِ برقراري ارتباط يا سخن
) (langueاز بخش
سخنگو ) ،(paroleسوسور درك متداول و معمول ما از
چگونگي كاركرد زبان را تغيير ميدهد .درك متداول
و معمول اين بوده (و چه بسا هنوز هم هست) كه
زبان از درون ما (سخنگو يا نويسنده) بيرون ميآيد؛ و
سخنگو يا نويسنده مؤلف يا سازندة معناست .اين همان
«رهيافت عمدي» است كه در باال به آن اشاره كرديم.
اما بر پاية طرح سوسور ،هر سخني كه سخنگو بر زبان
بياورد يا هر جملهاي كه نويسنده بنويسد (اگر خواهان
برقراري ارتباطي معنادار با ديگران باشد) وابسته به
قوانين و مقررات ساختاري نظام زبان است؛ قوانين و
مقررات مشتركي كه رعايت آنها امكان برقراري ارتباط
معنادار را فراهم ميكند .درست است كه سخنگو يا
نويسنده تصميم ميگيرد چه بگويد يا بنويسد ،اما او
نميتواند تصميم بگيرد كه قوانين و مقررات ساختاري
زبان را رعايت نكند .در اينصورت ،سخن يا نوشتة او
از سوي اجتماع زباني درك نخواهد شد و نميتوان
معنايي را منتقل كند .اين بدان معناست كه ما در
درون زبان زاده ميشويم و ،مانند بسياري از عناصر
تشكيلدهندة فرهنگ ،قوانين و مقررات زبان نيز به ما
تحميل ميشود .به سخن ديگر ،بخش ساختاري زبان
پيش از تولد ما بوده است و ما در درون آن به دنيا
آمدهايم .بدينسان ،سوسور زبان را پديدهاي اجتماعي
ميداند و بر آن است كه فرد به تنهايي نميتواند زبان
شخصي خود را با قوانين و مقررات منحصر به فرد،
ابداع كند .منابع زبان نه در طبيعت يا در درون سوژة
فردي بلكه در درون جامعه ،در درون فرهنگ ،در
آداب و رسوم و مقررات فرهنگي ،و در نظام زباني
نهفته است .يكي از پيامدهاي اين ديدگاه اين است كه
زماني كه به فارسي سخن ميگوييم يا مينويسيم ،به
فارسي نيز ميانديشيم؛ زباني كه با آن سخن ميگوييم
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● در رهيافت بازتابنده ،زبان آيينهاي بهشمار
ميآيد كه منعكسكنندة معناي «واقع»ي اشياء،
اشخاص ،ايدهها و رويدادهايي است كه در جهان
«واقع»ي هستند .در اين رهيافت ،زبان توانايي
بيان واقعيت و بهنمايش گذاشتن آنرا دارد و جهان
از راه زبان در دسترس ما قرار ميگيرد .اين بدان
معناست كه اشياء و پديدههاي موجود در طبيعت
داراي معنايي در ـ خود و ثابتند و ما از راه آيينه
زبان به معناي واقعي آنها پي ميبريم .سادهتر گفته
شود ،زبان پنجرهاي است بهسوي جهان «واقع»ي،
و دانش ما برخاسته از تجربة مستقيم واقعيت است
و زبان نميتواند آنرا تحريف و آلوده كند.
يا مينويسيم ثمرة ساختاري است كه م ّقدم بر ما بوده
است .از اينرو ،سخنِ سخنگو ثمرة ساختار زبان
است؛ و اين ساختار پيش شرط ضرور براي سخنِ
سخنگوست و بر آن تقدم دارد.
از ديد استوارت هال ،دستاورد مهم سوسور اين
بوده كه توجه ما را به زبان بهمثابه يك عمل اجتماعي،
بهمثابه فرايند بازنمايي ،و همچنين نقشي را كه زبان
در توليد معنا بازي ميكند ،جلب كرده است .در اين
ِ
واسط شفاف ميان
كار ،سوسور جايگاه زبان بعنوان يك
اشياء و معنا را تغيير داد ،و در عوض نشان داد كه
بازنمايي ،خود ،يك عمل است 7.يكي از برجستگيهاي
كارهاي سوسور در اين است كه او نشانه را به دو
عنصر تقسيم ميكند :عنصر نخست ،صورت يا شكل
ظاهري واژه ،تصوير ،نقاشي و ...است؛ و عنصر دوم
ايده يا مفهومي است كه با ديدن يا شنيدن آن واژه
يا تصوير در ذهن ما نقش ميبندد .او عنصر نخست
را دال  signifierو عنصر دوم را مدلول signified
مينامد .براي نمونه ،هرگاه واژهاي (دال) مانند «تلفن»
را ميشنويم ،ميخوانيم ،يا تصويرش را ميبينيم ،در
ذهن ما مفهوم يا ايدهاي دربارة چيزي نقش ميبندد
(مدلول) كه با آن ميتوانيم از راه دور با ديگران مكالمه
كنيم .بهسخن ديگر ،دال اشاره به مدلول دارد يا آنرا
بازنمايي ميكند .گرچه براي توليد معنا به هر دو آنها
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نياز داريم ،اما اين ارتباط ميان آنهاست كه بازنمايي را
حفظ و تقويت ميكند ـ ارتباطي كه در پرتو فرهنگ
و قوانين و مقررات اجتماع زباني تا اندازة زيادي
تثبيت شده است .از اينرو ،نشانه ائتالفي است ميان
صورت يا شكل ظاهري واژه يا تصوير (دال) و مفهوم
يا ايدهاي كه دال آنرا بازنمايي ميكند (مدلول) .گرچه
سخن شفاهي ،در ظاهر ،كياني مستقل بهنظر ميرسد
اما بخشي از نشانه است كه آن نيز بخش اصلي زبان
8
بهشمار ميآيد.
سوسور همچنين بر اختياري بودن رابطه ميان دال
و مدلول (عناصر سازندة نشانه) انگشت ميگذارد.
«پيوندي طبيعي و بديهي ميان دال و مدلول وجود
ندارد 9».بهسخن ديگر ،معناي ذاتي و ثابتي در نشانه
نيست .نزد سوسور ،آنچه داللت بر رنگ سرخ دارد،
ماهيت سرخي آن نيست ،بلكه تفاوتي است كه با،
مث ً
ال ،رنگ سبز دارد .به باور او ،نشانهها اعضاي
يك نظام هستند و در ارتباطشان با اعضاي ديگ ِر آن
نظام تعريف ميشوند .براي نمونه ،معناي «پدر» تنها
برحسب نظام خويشاوندي و ارتباطي قابل تعريف

● برخالف رهيافت بازتابنده ،در رهيافت عمدي
اين سخنگو يا نويسنده است كه معناي خود را از
راه زبان به جهان تحميل ميكند .واژهها تنها همان
معنايي را ميدهند كه سخنگو يا نويسنده خواهان
آن است .به سخن ديگر ،واژهها همان معنايي را
ميدهند كه مورد نظر سخنگو يا نويسنده است .اين
بدان معنا نيست كه سخنگو يا نويسنده ميتواند
زبان شخصي خود را بسازد و منبع معناي يگانة
خود در زبان باشد .ماهيت زبان برقراري ارتباط
است و اين  ،به نوبة خود ،وابسته به پيمانها و
مقررات مشترك زباني (ساختار زبان) در يك
فرهنگ است .زبان هرگز نميتواند يك بازي
شخصي باشد .سخنگو يا نويسنده براي رساندن
معناي مورد نظر خود ،بايد وارد اين پيمانها و
مقررات زباني شود و از آنها پيروي كند؛ وگرنه
انتقال معنا صورت نميگيرد.
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است كه با «مادر»« ،دختر»« ،پسر» و ...دارد .قائل شدن
تفاوت در نشانههاي تشكيلدهندة زبان ،كليد اصلي
توليد معناست .سادهترين راه براي تفاوت قائل شدن
ميان نشانهها اين است كه هر نشانه را در ارتباط با
ضد آن تعريف كنيم :شب  /روز ،سياه /سپيد .گرچه
بعدها منتقدان سوسور ميان رنگ سياه و خاكستري
تيره ،خاكستري تيره و خاكستري روشن ،خاكستري و
كرم متمايل به سپيد و ...تفاوت قائل شدند ،اما توجه
او به اين نكته او را بهسوي طرح فرضيهاي انقالبي
در زبانشناسي هدايت كرد كه :زبان شامل دالهاست
) (signifiersاما ،براي توليد معنا ،اين دالها بايد در
نظامي از تفاوتها متشكل شوند .همين تفاوت ميان
دالهاست كه ميتواند توليد معنا كند.
گذشته از همة اينها ،سوسور بر اين نكته نيز تأكيد
ميكند كه رابطة ميان دال و مدلول كه با مقررات و
آييننامههاي فرهنگي تثبيت ميشود براي هميشه ثابت
نميماند .واژهها تغيير معنا ميدهند .مفاهيم (مدلول)
نيز كه واژهها به آنها اشاره دارند تغيير ميكنند .اين
تغييرات نتيجة دگرگونيهاي تاريخي و فرهنگي جامعه
است .با هر دگرگوني تاريخي و فرهنگي ،واژهها و
مفاهيم نيز ميتوانند دگرگون شوند .براي نمونه ،در
گذر سدهها ،جوامع غربي واژة «سياه» را مترادف با
تاريكي ،شيطاني ،ممنوع ،بد ،خطرناك ،و گناهآلود
ميدانستند .اما آگاهي سياهپوستان آمريكا در دهة
 1960معناي اين مفهوم را تغيير داد و شعار «سياه
زيباست» بر سر زبانها افتاد .در حقيقت ،واژة «سياه»
(دال) كه زماني اشاره بر مفاهيمي (مدلول) داشت كه
به آنها اشاره كرديم ،پس از دگرگونيهاي تاريخي و
فرهنگي در جامعة آمريكا ،داللت بر ضد آن مفاهيم
(مدلول) دارد 10.نزد سوسور ،زبان فراهمآورندة ارتباطي
اختياري ميان دالها و مدلولهاي انتخابي خود است .هر
زبان نه تنها توليدكنندة مجموعهاي از دالهاي متفاوت
(الگوهاي آوايي و شيوههاي نوشتن) خود است بلكه
مجموعهاي از مفاهيم و ايدههاي (مدلول) خود را نيز
11
توليد ميكند.
در نشانهشناسي سوسور ،معنا ميتواند از دو منبع
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سرچشمه گيرد :منبع نخست ،رابطهاي است كه ميان
دال و مدلول در يك «نشانه» وجود دارد؛ و منبع دوم،
رابطهاي است كه ميان نشانهها (كه هر يك دربرگيرنده
دال و مدلول مربوط به خود است) پديد ميآيد .براي
نمونه ،در يك نشانه ،واژة «درخت» (دال) اشاره به گياه
بزرگي دارد (مدلول) كه در طبيعت رشد ميكند .واژة
درخت كه از حروف د ،ر ،خ ،ت تشكيل شده ،هيچ
شباهتي با درخت «واقع»ي موجود در طبيعت ندارد.
صدايي نيز كه براي ناميدن آن (الگوي آوايي) از خود
درميآوريم شباهت به صدايي ندارد كه درخت از
خود درميآورد (اگر صدايي در آورد) .در اين نظام
بازنمايي ،ارتباطي كه ميان دال (واژة درخت) و مدلول
ِ
(درخت «واقع»ي در طبيعت) وجود دارد ارتباطي

يكسره اختياري و دلخواه است .منظور از اختياري و
دلخواه اين است كه ما ميتوانيم ،براي اشاره به درخت
يا بازنمايي درخت «واقع»ي در طبيعت ،حروف
سازندة واژه درخت (د ،ر ،خ ،ت) و الگوي آوايي آنرا
هرگونه كه بخواهيم تغيير دهيم و آنرا ،مثال ،با تركيب
(ت ،خ ،ر ،د) و تلفظ متفاوت بهكار بريم .اينكه در
زبانهاي متفاوت مفهوم «درخت» را متفاوت مينويسند
و تلفظ ميكنند ،بيانگر اختياري بودن اين رابطه است:
در فارسي (درخت) ،در انگليسي ) ،(treeو در فرانسه
) .(arbreهمة اين واژهها ،حروف و صداهاي متفاوت،
اشاره به گياه بزرگي دارند كه در طبيعت رشد ميكند.
براي پي بردن به اهميت كارهاي سوسور تنها نبايد به
مفصل زبانشناسانة او بسنده
تجزيه و تحليلهاي دقيق و ّ
كرد .ديدگاه كلي او دربارة مسئلة بازنمايي ،راهگشاي
نظريههايي در حوزة مطالعات فرهنگي نيز شده است.
مدل زبانشناسي او رهيافتي پيش روي ما نهاده است
(رهيافت نشانهشناسي) كه از راه آن ميتوانيم به مسئلة
بازنمايي در زمينههاي گوناگون فرهنگي بپردازيم .اگر
اين فرضيه را بپذيريم كه ارتباط ميان دال و مدلول
برآيند قراردادهاي ويژه در يك نظام اجتماعي مشخص
ِ
خاص تاريخي است ،ميتوانيم به اين
در يك زمان
نتيجه برسيم كه همة معناها در تاريخ و فرهنگ توليد
ميشوند .معناها هرگز نميتوانند براي هميشه ثابت
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● رهيافت سازنده ،كاركرد نمايشدهندگي زبان
را مردود ميشمرد و اين ايده را ميپذيرد كه زبان
نه بازتابنده بلكه سازندة جهان است .از اينرو،
دانش همواره با زبان ،يعني در ساية اوضاع
تاريخي و محيط ويژهاي كه در آن پديد ميآيد،
تحريف و آلوده ميشود .اين بدان معناست كه
هرگز نميتوانيم زبان را از فضاي ويژهاي كه در
آن زاده ميشود جدا كنيم .آنچه در اين رهيافت
از اهميت بسيار برخوردار است ،ويژگي اجتماعي
بودن زبان و نيز اين نكته است كه نه خود اشياء
ميتوانند معنا را تثبيت كنند ،نه كاربرندگان زبان.
به سخن ديگر ،اشياء و پديدهها به خودي خود
معنا ندارند ،بلكه ما ،با كاربرد نظامهاي بازنمايي
(مفاهيم و نشانهها) بهآنها معنا ميدهيم يا برايشان
معنا ميسازيم.
بمانند بلكه همواره و در اوضاع مشخص تاريخي و
فرهنگي دستخوش تغييرند .از اينرو ،هيچ «معناي
حقيقي» ،تغييرناپذير و جهانشمولي وجود ندارد؛ زيرا
رابطة ميان اين دو اختياري است« .نشانه در كليّت خود
يك موضوع تاريخي است و تركيب يك دال و مدلول
معين ،در يك زمان خاص ،ثمرهي يك فرايند تاريخي
تصادفي است 12».اين فرضيه ،معنا و بازنمايي را از
راهي بنياني وارد تاريخ و تغيير ميكند .گرچه تمركز
و تأكيد سوسور بر نظام زبان در يك لحظة زماني،
بيدرنظر گرفتن تغييرات آن در گذر زمان ،بوده است
اما نكتة مهم در رهيافت او اين است كه ثبات معنا را
فرو ميريزد و پيوند طبيعي و گريزناپذير ميان دال و
مدلول را ميشكند .اين كار ،بازنمايي را وارد بازي يا
لغزش هميشگي معنا ،توليد پيوستة معناها و تفسيرهاي
تازه ميكند.
استوارت هال بر آن است كه توجه بيش از اندازة
سوسور به سيماهاي ساختاري و رسمي زبان ،او را از
پرداختن به سيماهاي محاورهاي آن (كاربرد زبان در
گفتگوهاي روزمره ميان افراد گوناگون) غافل كرده،
و دخالت قدرت در زبان را ناديده گرفته است :براي
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نمونه ،گفتگو ميان افراد از جايگاههاي متفاوت اجتماعي
و سياسي 13.گذشته از اين و برخالف سوسور ،هال و
بسياري ديگر از نظريهپردازان فرهنگي براين باورند كه
زبان يك شيء طبيعي نيست كه بتوان آنرا با دقت علمي
مورد بررسي قرار داد .گرچه نظريهپردازان فرهنگي از
زبانشناسي ساختاري سوسور بهرة بسيار بردهاند ،اما
علمي بودن آنرا نپذيرفتهاند .از ديد آنان ،گرچه زبان
قانونمند است اما نظام بستهاي نيست كه بتوان عناصر
سازندة آنرا بهگونه مستقل تفكيك و بررسي كرد.
از آنجا كه زبان پيوسته دستخوش دگرگوني است،
براساس تعريف ،نامحدود و نرمشپذير است.
در رهيافت نشانهشناسي ،نوع كاركرد واژهها ،به
مثابه نشانهها در زبان ،شالودة بازنمايي بهشمار ميآيد؛
اما در درون يك فرهنگ ،معنا بيشتر وابسته به واحدهاي
بزرگت ِر تجزيهوتحليل است :روايتها ،جملهها ،گروههاي
گوناگون تصاوير ،كل گفتمانهايي كه در متون گوناگون
در رفتوآمدند ،قلمروهاي دانش دربارة موضوعي كه
آمريت فراگيري كسب كردهاند 14.گرچه نشانهشناسي

● سوسور درك متداول و معمول ما از چگونگي
كاركرد زبان را تغيير ميدهد .درك متداول و
معمول اين بوده (و چه بسا هنوز هم هست)
كه زبان از درون ما (سخنگو يا نويسنده) بيرون
ميآيد؛ و سخنگو يا نويسنده مؤلف يا سازندة
معناست .اما بر پاية طرح سوسور ،هر سخني كه
سخنگو بر زبان بياورد يا هر جملهاي كه نويسنده
بنويسد (اگر خواهان برقراري ارتباطي معنادار
با ديگران باشد) وابسته به قوانين و مقررات
ساختاري نظام زبان است؛ قوانين و مقررات
مشتركي كه رعايت آنها امكان برقراري ارتباط
معنادار را فراهم ميكند .درست است كه سخنگو
يا نويسنده تصميم ميگيرد چه بگويد يا بنويسد،
اما او نميتواند تصميم بگيرد كه قوانين و مقررات
ساختاري زبان را رعايت نكند .در اينصورت،
سخن يا نوشتة او از سوي اجتماع زباني درك
نخواهد شد و نميتوان معنايي را منتقل كند.

شماره  / 306زمستان 1395
فرايند بازنمايي را محدود به زبان كرد و آنرا يك نظام
بسته يا ايستا بهشمار آورد ،اما پيروان سوسور انديشة
او را گسترش دادند و بازنمايي را بهمثابه منبعي براي
توليد دانش اجتماعي بهشمار آوردند .بهسخن سادهتر،
آنان به نظام بسته و ايستاي سوسور پويايي بيشتري
دادند و بازنمايي را به كاركردهاي اجتماعي و موضوع
قدرت پيوند زدند .در رهيافت نشانهشناسي ،سوژة
سخنگو از مركز زبان بيرون رانده شده و اين زبان
است كه به جاي او سخن ميگويد .نظريهپردازان پس
از سوسور ،سوژه را وارد معادالت زبانشناسي خود
كردند و فضايي را كه سوسور براي سوژه (بعنوان
مؤلف يا منبع معنا) خالي گذاشته بود پر كردند .حتا
اگر اين فرضية سوسور را بپذيريم كه زبان از راه ما
سخن ميگويد ،نميتوانيم اين نكته را نديده گيريم كه
برخي از مردمان ،در برخي از زمانهاي تاريخي و در
سنجش با ديگران ،از قدرت بيشتري براي سخن گفتن
دربارة برخي از موضوعات برخوردارند .براي نمونه،
چنانكه فوكو ميگويد ،پزشكان مرد در سدة نوزدهم از
آمريت بيشتري براي اظهارنظر در مورد «ديوانگان» زن
برخوردار بودهاند .از اينرو ،مدلهاي بازنمايي چارهاي
جز اين ندارند كه موضوعات دانش و قدرت و رابطة
آنها با سوژه و زبان را در معادالت خود بگنجانند.
فوكو و رهيافت گفتماني:

ميشل فوكو معرف رهيافتي تازه (رهيافت گفتماني)
در مورد فرايند بازنمايي است كه اهميتي ويژه دارد.
آنچه براي او اهميت داشت ،فرايند توليد دانش (و نه
معنا) از راه گفتمان (و نه زبان) بود .يكي از پروژههاي
اصلي فوكو درك اين نكته بود كه چگونه انسان خود را
در درون فرهنگ درك ميكند؛ و چگونه دانش دربارة
جامعه ،فرد و معناهاي مشترك ،در دورههاي گوناگون
تاريخي ،توليد ميشود .گرچه اين پروژة فوكو تا اندازة
زيادي مديون سوسور است ،اما او راه خود را يكسره
از سوسور جدا ميكند .كارهاي فوكو نه بر رهيافت
نشانهشناسي بلكه بر ستون ويژگيهاي مشخص تاريخي
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استوار است .او نه بهدنبال ارتباطات معنا بلكه بهدنبال
ارتباطات قدرت بود .يكي از موضوعات ويژهاي
كه فوكو توجه بسيار به آن داشت ،رشد شاخههاي
گوناگون علوم انساني و اجتماعي بود .اين شاخهها
رفتهرفته از قدرت و نفوذ بسيار برخوردار شدند و
نقش چشمگير در شكلگيري آن چيزي داشتند كه
امروزه «فرهنگ مدرن» خوانده ميشود .در بسياري
موارد ،اين شاخههاي «علوم» رفتهرفته از همان آمريتي
برخوردار شدند كه ،پيش از پيدايششان ،مذهب از آن
برخوردار بود .همچنان كه مذهب مدعي آشكار كردن
«حقيقت» بود ،اين شاخهها نيز مدعي آن شدند كه
دانش «حقيقي» را در اختيار ما ميگذارند.
براي دريافتن بهتر رهيافت فوكو دربارة مسئله
بازنمايي ،اشاره به سه ايدة كليدي او بايسته است:
مفهوم گفتمان ،موضوع دانش و قدرت ،و مسئلة سوژه.
او براي فاصله گرفتن از رهيافت سوسور ،قلمرو «داللت
ساختاري» سوسور را كنار گذاشت و تجزيهوتحليلهاي
خود را بر ارتباطات زور ،رشد و توسعة استراتژيك ،و
تاكتيك بنا كرد« .در اينجا باور من اين است كه نبايد
به مدل زبان ) (langueو نشانهها بلكه بايد به جنگ و
نزاع رجوع كرد .تاريخي كه خود را بر ما تحميل كرده
و ما را ساخته است نه تاريخ زبان بلكه تاريخ جنگ
است« :ارتباطات قدرت ،نه ارتباطات معنا 15»....فوكو با
مردود شمردن ماركسيسم هگلي (كه او آنرا ديالكتيك
مينامد) و نشانهشناسي ،فرضية خود را اينگونه دنبال
ميكند:
نه ديالكتيك (بهمثابه منطق تضاد) و نه نشانهشناسي
(بهمثابه ساختار برقراري ارتباط) هيچ يك نميتواند
بهروشني ماهيت دروني تضادها را توضيح دهد.
ديالكتيك ،از راه فرو كاستن آن به طرح كلي
ِ
واقعيت
هگلي ،راه گريزي است براي گريز از
همواره پر مخاطرة تضاد؛ و نشانهشناسي ،از راه
فرو كاستن آن به شكل صوري زبان و ديالوگ
افالطوني ،راهي است براي گريختن از ويژگي
16
خشونتبار ،خونين و مرگآور آن.
بر اين پايه ،فوكو توجه خود را بيش از هر چيز
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● سوسور زبان را پديدهاي اجتماعي ميداند و بر
آن است كه فرد به تنهايي نميتواند زبان شخصي
خود را با قوانين و مقررات منحصر به فرد ،ابداع
كند .منابع زبان نه در طبيعت يا در درون سوژة
فردي بلكه در درون جامعه ،در درون فرهنگ،
در آداب و رسوم و مقررات فرهنگي ،و در نظام
زباني نهفته است .يكي از پيامدهاي اين ديدگاه
اين است كه زماني كه به فارسي سخن ميگوييم
يا مينويسيم ،به فارسي نيز ميانديشيم؛ زباني كه
با آن سخن ميگوييم يا مينويسيم ثمرة ساختاري
است كه م ّقدم بر ما بوده است .از اينرو ،سخنِ
سخنگو ثمرة ساختار زبان است؛ و اين ساختار
پيش شرط ضرور براي سخنِ سخنگوست و بر
آن تقدم دارد.
به گفتمان و فرايند شكلگيري آن معطوف كرد .شايد
بتوان گفت كه ،نزد او ،گفتمان يك نظام بازنمايي است.
پيش از او ،گفتمان بيشتر بهمثابه مفهومي زبانشناختي
بهكار برده ميشد كه عبارتها و واژهها را در يك نوشته
يا سخنراني به هم وصل ميكند .اما فوكو معناي
ديگري براي آن قائل شد ،و توجه خود را به مقررات
و اعمالي معطوف داشت كه توليدكنندة عبارتهاي
معنادار در دورههاي گوناگون تاريخي هستند .از ديد
او ،گفتمان ،گروهي از عبارتها يا جملههاست كه زباني
را در اختيار ما قرار ميدهد كه بتوانيم ،در يك لحظة
معين تاريخي ،در مورد موضوعي خاص صحبت كنيم.
اما از آنجا كه اَعمال اجتماعي حامل معنا هستند ،و معنا
شكلدهندة رفتار و اثرگذار بر آن است ،هر عمل از
يك وجه گفتماني برخوردار است 17.اين بدان معناست
كه مفهوم گفتمان نه يك مفهوم زبانشناختي صرف
بلكه مفهومي است دربارة زبان و عمل .فوكو ميكوشد
فاصله ميان آنچه ميگوييم (زبان) و آنچه انجام
ميدهيم (عمل) را از ميان بردارد .به باور او ،گفتمانها
سازندة موضوعات دانشاند؛ تعيينكنندة شيوههايي
هستند كه ميتوان از راه آنها ،به گونه معنادار ،درباره
موضوعي سخن گفت يا استدالل كرد .آنها همچنين
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تأثير عمدهاي بر چگونگي عملي شدن ايدهها و تنظيم
رفتار ديگران دارند .به همانسان كه آنها تعيينكنندة
آن چيزهايي هستند كه ميتوان در وضعي معين گفت،
بر پاية تعريف ،تعيينكننده آن چيزهايي نيز ميشوند
كه نميتوان دربارةشان صحبت كرد .بدينسان ،معنا
و عمل معنادار در درون گفتمان ساخته ميشوند.
برخالف نشانهشناسان و ساختارگرايان ،فوكو بر اين
باور است كه توليد دانش و معنا نه از راه زبان ،كه از
راه گفتمان صورت ميگيرد .نزد او« ،هيچ چيز بيرون
از گفتمان معنا ندارد 18».اين بدان معنا نيست كه او
هستي مادي جهان را انكار ميكند ،بلكه به دنبال منبعي
است كه معنا از آن سرچشمه ميگيرد .او اين منبع را
در گفتمان (بهگونهاي كه خود تعريف ميكند) يافته
است .مثال سادهاي را كه او ،در پيوند با فرضية خود،
به آن اشاره ميكند كالس درس است .كالس درس
چيزي نيست جز يك اتاق با چهار ديوار ،يك در ،و
تعدادي پنجره .از راه گفتمان آموزش و پرورش ،از
اين اتاق بعنوان فضايي براي درس خواندن استفاده
ميكنيم .گرچه درس خواندن در يك اتاق صورت
ميگيرد ،ولي در گفتمان آموزش و پرورش به اين
توافق رسيدهايم كه اين فضا نه يك اتاق بلكه فضايي
براي درس خواندن است .همگان پذيرفتهاند كه اين
اتاق يك كالس درس است .بهسخن ديگر ،اتاق از راه
گفتماني كه با آن درگير است داراي معنا شده است

● با هر دگرگوني تاريخي و فرهنگي ،واژهها و
مفاهيم نيز ميتوانند دگرگون شوند .براي نمونه،
در گذر سدهها ،جوامع غربي واژة «سياه» را
مترادف با تاريكي ،شيطاني ،ممنوع ،بد ،خطرناك،
و گناهآلود ميدانستند .اما آگاهي سياهپوستان
آمريكا در دهة  1960معناي اين مفهوم را تغيير
داد و شعار «سياه زيباست» بر سر زبانها افتاد.
در حقيقت ،واژة «سياه» (دال) كه زماني اشاره
بر مفاهيمي (مدلول) داشت ،پس از دگرگونيهاي
تاريخي و فرهنگي در جامعة آمريكا ،داللت بر
ضد آن مفاهيم (مدلول) دارد.
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و بيرون از گفتمان ،تنها تعدادي ديوار است و هيچ
معنايي ندارد.
عياند و هستند،
اين ايده كه اشياء و اعمال واق 
اما تنها در درون گفتمان معنا مييابند و تبديل به
موضوع دانش ميشوند ،گرانيگاه نظرية معنا و
بازنماييِ ساختارگرايان است .بحث فوكو اين است
ِ
دانش ما نسبت به
كه ،از آنجا كه معنا تعيينكنندة
اشياء و پديدههاست ،اين گفتمان (و نه خودِ اشياء و
پديدهها) است كه توليدكنندة دانش است .موضوعاتي
مانند «ديوانگي»« ،تنبيه» و «گرايشهاي جنسي» تنها در
درون گفتمانهاي توليد شده دربارة آنها معنا مييابند .از
اينرو ،بررسي گفتمانهايي مانند «ديوانگي»« ،تنبيه» يا
«گرايشهاي جنسي» دربرگيرندة عناصر زير ميشود:
 -1عباراتي دربارة «ديوانگي»« ،تنبيه» يا «گرايشهاي
جنسي» كه نوعي دانش دربارة آنها در اختيار ما قرار
ميدهند.
 -2قوانين و مقرراتي كه تجويزكنندة شيوهها و
راههاي سخن گفتن دربارة اين موضوعاتند :اينكه
چه چيزهايي را ميتوان يا نميتوان درحال و هواي
مشخص تاريخي ،گفت.
 -3سوژههايي كه ،برپايه انتظارات و دانش ما از
آنها ،در يك زمان مشخص تاريخي ،به گفتمان ويژگي
ميدهند :فردِ «ديوانه»« ،بزهكار» يا «منحرف».
 -4چگونه چنين دانشي (دربارة موضوع مورد
بحث) آمريت خود را ،در يك لحظه تاريخي ،كسب
كرده و «حقيقت» تلقي شده است.
 -5كارها و رفتارهايي كه نهادها ،در پيوند با
اين افراد ميكنند :درمان پزشكي و تجويز دارو براي
«ديوانگان» ،تنبيه «بزهكاران» و تأديب «منحرفان» جنسي
كه رفتارهايشان با مقررات اين نهادها ناسازگار است و
اين نهادها خواهان بهنظم درآوردن آنها هستند.
 -6تشخيص اين نكته كه گفتمان يا اپيستمهاي
متفاوت ،در يك زمان تاريخي ديگر ،پديد خواهد
آمد و جاي گفتمان كنوني را خواهد گرفت ،مفاهيمي
تازه از «ديوانگي»« ،تنبيه» و «گرايشهاي جنسي» سر بر
خواهند آورد و گفتمانهايي با قدرت و آمريت جديد
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براي نظم دادن اَعمال اجتماعي ،از راههاي تازه ،شكل
خواهند گرفت.
براين اساس ،معنا و عمل معنادار در درون گفتمان
ساخته ميشود .گرچه فوكو را نيز ميتوان ،مانند
نشانهشناسان ،از ساختارگرايان بهشمار آورد ،اما تفاوت
عمده ميان آنان در اين است كه فوكو بهدنبال فرايند
توليد معنا و دانش نه از راه زبان بلكه از راه گفتمان
است .يكي از نكتههاي كليدي براي شناخت رهيافت
فوكو اين است كه او ،برخالف رهيافت نشانهشناسي
(كه رهيافتي غيرتاريخي است) ،گفتمان ،بازنمايي،
دانش ،و «حقيقت» را تاريخي كرده است؛ بدين معنا
كه اشياء ،پديدهها ،و رويدادهاي يكسان در زمانها و
اوضاع متفاوت تاريخي ،رسانندة معناهاي متفاوت
هستند .باور كلي او اين است كه يك پديده ،در اوضاع
تاريخي متفاوت ،نميتواند داراي معنايي يكسان باشد.
گفتمانهاي توليدكنندة اشكال ،موضوعات ،سوژهها،
و اَعما ِل دانش ،در دورههاي متفاوت تاريخي تفاوت
دارند .اين بدان معناست كه ،براي نمونه ،واقعيت
بيماري رواني در دورههاي متفاوت تاريخي و در درون
فرهنگهاي گوناگون ،معناهاي يكسان نداشته است و
ندارد .مثالي را كه خود فوكو به آن اشاره ميكند
«گرايشهاي جنسي» است .ارتباطات جنسي هميشه
وجود داشته است ،اما راه و روشهاي سخن گفتن از
آن ،مطالعه و به نظم درآوردن آن ،در دورههاي مختلف
تاريخي ،متفاوت بوده است .همجنسگرايي ،بعنوان
نوعي رفتار ،همواره وجود داشته است ،اما معناي
امروزي و شيوههاي تازة برخورد با آن ،از ديدگاههاي
قانوني ،اخالقي ،و پزشكي ،معنا و شيوههايي است
كه برآيند گفتمانها و نهادهاي نوظهور در اواخر سدة
نوزدهم است 19.او در كتاب تولد درمانگاه كه در 1973
منتشر شد ،نشان ميدهد كه چگونه ،در كمتر از نيم
سده ،اين دريافت كالسيك پزشكي ،كه علت بيماري
بيرون از بدن انسان است ،تغيير كرده و دريافتي تازه
جايگزين شده است ،مبني بر اينكه علت بيماري
ميتواند در درون بدن انسان باشد .اين تغيير جهت
گفتماني ،عمل پزشكي را دگرگون كرد و به پزشكان
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● استوارت هال بر آن است كه توجه بيش از
اندازة سوسور به سيماهاي ساختاري و رسمي
زبان ،او را از پرداختن به سيماهاي محاورهاي
آن (كاربرد زبان در گفتگوهاي روزمره ميان افراد
گوناگون) غافل كرده ،و دخالت قدرت در زبان
را ناديده گرفته است :براي نمونه ،گفتگو ميان
افراد از جايگاههاي متفاوت اجتماعي و سياسي.
گذشته از اين و برخالف سوسور ،هال و بسياري
ديگر از نظريهپردازان فرهنگي براين باورند كه
زبان يك شيء طبيعي نيست كه بتوان آنرا با دقت
علمي مورد بررسي قرار داد.
قدرت و اعتبار بيشتري براي كنترل و تحت نظر قرار
دادن بيماران خود بخشيد 20.بحث اصلي فوكو اين
است كه دانش و عملي كه برپاية آن صورت ميگيرد،
وابسته به اوضاع مشخص تاريخي و فرهنگي است.
آنها نميتوانند ،خارج از گفتمانهاي مشخص ،داراي
معنا باشند .در حقيقت ،معناي آنها وابسته به شيوههاي
بازنماييشان در گفتمان ،شيوههاي توليد دانش ،و
تكنيكهاي ويژة انضباطي و تأديبي يك جامعه در يك
زمان مشخص تاريخي است.
آنچه در كارهاي بعدي فوكو ذهن او را بيشتر
مشغول كرد اين بود كه چگونه دانش ،از راه اَعمال
گفتماني ،در نهادهاي ويژهاي به كار گرفته ميشود كه
خواهان بهنظم درآوردن رفتار ديگرانند .در اين كارها،
ذهن او بيشتر بر رابطهاي متمركز است كه ميان دانش
و قدرت وجود دارد و اينكه قدرت چگونه در درون آن
چيزي عمل كرده و ميكند كه او آنرا «ابزار نهادينه» و
تكنيكهاي آن مينامد .براي نمونه ،ابزارهاي تنبيه شامل
عناصر متعدد و گوناگون (زباني و غيرزباني) مانند
گفتمان ،نهادها ،شيوههاي معماري ،مقررات ،قوانين،
معيارهاي اجرايي ،عبارات علمي ،و پيشفرضهاي
فلسفي ،اخالقي ،انساندوستانه و ...ميشود .اين ابزارها
نهتنها همواره در بازي قدرت دخيلند ،كه با دانش نيز
در پيوندند .بهسخن ديگر ،اين ابزارها كه همواره در
بازي قدرت حضور دارند ،هم از سوي دانش حمايت
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ميشوند و هم آنرا حمايت ميكنند 21.بهعبارت
ِ
دانش توليد شده در هر زمان نيازمند ابزارهاي
سادهتر،
قدرتي است كه آنرا گسترش و «حقيقت» جلوه دهد،
و ابزارهاي قدرت به دانشي نيازمندند كه مشروعيت
قدرت را تثبيت كند.
اين رهيافت فوكو ،مشوق پژوهشهاي تازه دربارة
رابطه ميان دانش ،قدرت و بدن انسان شد .دانش
همواره بهگونه جداييناپذير توسط ارتباطات قدرتي
احاطه شده است كه پيوسته براي به نظم درآوردن
عمل اجتماعي ،بويژه بدن انسان ،بهكار گرفته ميشوند.
توجه به رابطة گفتمان ،دانش و قدرت تأثير مهمي در
توسعه و رشد رهيافت ساختارگرايي ،دربارة بازنمايي،
داشت كه در باال به آن اشاره كرديم .در حقيقت ،اين
رهيافت فوكو ،بازنمايي را از تبديل شدن به يك نظرية
رسميِ ِ
صرف نجات داد و به آن ويژگي تاريخي ،عملي
و اينجهاني بخشيد .اين رهيافت همچنين نظريههاي
كالسيك ماركسيزم ،دربارة ايدئولوژي ،را به چالش
كشيد .ماركس بر آن بود كه ايدهها در يك دورة
تاريخي ،منعكسكنندة زيربناهاي اقتصادي و روابط
توليدي است و از اينرو ،ايدههاي مسلط ،ايدههاي
طبقة حاكمي است كه اقتصاد سرمايهداري را زير كنترل
دارد و بهدنبال خواستها و منافع خود است .ولي از
ديد فوكو ،اين نظر ماركس تقليلگرايانه است و همة
روابط دانش و قدرت را به پرسشي دربارة قدرت و
خواستهاي طبقاتي فرو ميكاهد .گرچه فوكو وجود

● ميشل فوكو معرف رهيافتي تازه (رهيافت
گفتماني) در مورد فرايند بازنمايي است كه
اهميتي ويژه دارد .آنچه براي او اهميت داشت،
فرايند توليد دانش (و نه معنا) از راه گفتمان (و نه
زبان) بود .يكي از پروژههاي اصلي فوكو درك
اين نكته بود كه چگونه انسان خود را در درون
فرهنگ درك ميكند؛ و چگونه دانش دربارة
جامعه ،فرد و معناهاي مشترك ،در دورههاي
گوناگون تاريخي ،توليد ميشود.
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و اهميت طبقات اجتماعي را ناديده نميگيرد ،اما با
فرو كاستن نظرية ايدئولوژي به عناصر اقتصادي و
طبقاتي ،سخت مخالف است .از اين گذشته ،نزد فوكو،
ماركسيزم به مخالفت با دانش بورژوازي گرايش دارد
و مدعي «حقيقت» خود ،يعني «علم ماركسيست» است.
اما به باور فوكو ،هيچ شكلي از انديشه نميتواند مدعي
«حقيقت» ،بيرون از گفتمان باشد .او بر آن بود كه همة
انديشههاي سياسي و اجتماعي ،بهگونة گريزناپذير،
درگير فعل و انفعاالت دانش و قدرتند .از اينرو ،فوكو
اين انديشه ماركسيزم را كه زبان ،بازنمايي و قدرت
تنها از راه خواستهاي طبقاتي عمل ميكنند به چالش
ميكشد.
به نظر ميرسد انديشههاي فوكو به گرامشي
نزديكتر است .گرامشي نيز ،با اينكه سخت تحت تأثير
انديشههاي ماركس بوده ،تقليلگرايي طبقاتي ماركس
را مردود ميشمارد و تعريفي از ايدئولوژي بهدست
ميدهد كه تا اندازهاي به دريافت فوكو از گفتمان
نزديك است؛ گرچه جايگاههاي طبقاتي مورد نظر
ماركس مورد تأييد اوست .نزد او ،گروههاي اجتماعي،
از راههاي گوناگون كه شامل ايدئولوژي نيز ميشود،
ميكوشند توافق گروههاي ديگر را بهدست آورند و،
در ارتباط با آنها ،به نوعي برتري ،در انديشه و عمل،
دست يابند .اينگونه قدرت ،همان چيزي است كه
گرامشي آنرا هژموني مينامد .نكتة ظريفي كه ،در مورد
اين مفهوم ،بايد به آن توجه كرد اين است كه هژموني
ثابت و پايدار نيست و نميتوان آنرا به خواستهاي
اقتصادي و طبقاتي جامعه تقليل داد.
آنچه ،بيش از هر چيز ،ديدگاه فوكو در مورد
گفتمان ،دانش و قدرت را از نظرية خواست طبقاتي و
انحراف ايدئولوژيك ماركس متمايز ميكند ،دو فرضية
تازه و جنجالي اوست .نخست ،دريافت فوكو از رابطة
دانش و قدرت است .تصور متداول و مرسوم بر اين
بود ،و چه بسا هنوز هم هست ،كه قدرت در يك
مسير و به شيوة وحشيانه و سركوبكننده عمل ميكند
(البته گرامشي از چنين دريافتي از قدرت فاصله گرفته
بود) .فوكو براين باور است كه دانش نه تنها همواره
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شكلدهندة قدرت است ،بلكه قدرت نيز همواره در
شيوههاي كاربرد و بهرهگيري از دانش دخيل است.
نزد او ،مسئله كاربرد و اثرپذيري رابطة دانش  /قدرت
اهميت بيشتري از خود «حقيقت» دارد .دانش ،در پيوند
ِ
آمريت «حقيقت» ميكند بلكه
با قدرت ،نهتنها تظاهر به
اين توان را دارد كه خود را «حقيقت» جلوه دهد .همة
دانشها ،زماني كه در جهان واقعي به كار گرفته ميشوند،
اثر خود را ميگذارند و در فرايند اين اثرگذاري ،به
«حقيقت» تبديل ميشوند .دانش ،زماني كه براي بهنظم
درآوردن رفتار ديگران بهكار گرفته ميشود ،مستلزم
محدوديت ،مقررات و اَعمال انضباطي است .از اينرو،
ِ
ارتباط قدرتي نميتواند بيهمبستگي ساختاري
«هيچ
به يك حوزة دانش وجود داشته باشد ،و هيچ دانشي
نميتواند وجود داشته باشد كه همزمان ،دربردارنده و
22
سازندة ارتباطات قدرت نباشد».
از ديد فوكو ،آنچه تصور ميكنيم ،در يك دورة
معين ،براي نمونه ،در مورد بزه «ميدانيم» ،شامل
چگونگي نظم دادن ،كنترل و تنبيه بزهكاران است.
دانش در خأل عمل نميكند ،بلكه از راه يك رشته
تكنيكها و استراتژيهاي كاربردي ،در اوضاع مشخص
تاريخي و رژيمهاي نهادي شده عمل ميكند .براي
مطالعه در مورد تنبيه ،بايد به اين نكته توجه كرد كه
چگونه آميزة گفتمان و قدرت (دانش  /قدرت) برخي
از مفاهيم بزه و بزهكار را توليد كرده است ،چه آثار
واقعي بر بزهكار و تنبيهكننده گذاشته و چگونه ،در يك
برهة مشخص تاريخي ،كاربرد عملي يافته است.
ِ
«حقيقت»
شايد به همين دليل است كه فوكو از
دانش ،بهمعناي مطلق آن ،سخن نميگويد و تنها
بهدنبال صورتبندي گفتمانياي است كه از «رژيم
حقيقت» حمايت و آنرا تقويت ميكند .براي نمونه،
گرچه ممكن است درست باشد كه تك سرپرستي،
بهگونه گريزناپذير ،به «انحراف» و خالفكاري جوانان
ميانجامد ،اما اگر همگان به اين فرضيه باور داشته
باشند و بر پايه همين باور تك سرپرستان را تنبيه
كنند ،عمل تنبيه هم بر كودكان و هم بر سرپرستان اثر
خواهد گذاشت؛ و همين آثار واقعي است كه تبديل
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● يكي از موضوعات ويژهاي كه فوكو توجه
بسيار به آن داشت ،رشد شاخههاي گوناگون
علوم انساني و اجتماعي بود .اين شاخهها
رفتهرفته از قدرت و نفوذ بسيار برخوردار شدند
و نقش چشمگير در شكلگيري آن چيزي داشتند
كه امروزه «فرهنگ مدرن» خوانده ميشود .در
بسياري موارد ،اين شاخههاي «علوم» رفتهرفته
از همان آمريتي برخوردار شدند كه ،پيش از
پيدايششان ،مذهب از آن برخوردار بود .همچنان
كه مذهب مدعي آشكار كردن «حقيقت» بود ،اين
شاخهها نيز مدعي آن شدند كه دانش «حقيقي» را
در اختيار ما ميگذارند.
به «حقيقت» ميشود :گرچه چنين فرضيهاي هرگز،
بهصورت قطعي ،ثابت نشده است .نزد فوكو:
حقيقت خارج از قدرت نيست ...حقيقت يك متاع
اينجهاني است و تنها به واسطة محدوديتهاي متعدد
توليد ميشود .حقيقت توليدكننده و برانگيزندة آثار
معين قدرت است .هر جامعه ،داراي رژيم حقيقت
و «سياستهاي جامع» خود است :يعني شيوههايي
گفتماني كه [جامعه] ميپذيرد و آنرا به تابعي از
حقيقت تبديل ميكند ،مكانيزمها و مواردي كه
فرد را قادر به تشخيص عبارات حقيقي از كاذب
ميكند ،ابزارهايي كه توسط آنها ،هر يك از افراد
تأييد و تصويب ميشود ...موقعيت كساني كه
23
مجوز آنرا دارند كه بگويند حقيقت چيست.
دومين نوآوري فوكو ،ارائه دريافتي يكسره تازه از
قدرت است .دريافت مرسوم و متداول از قدرت اين
بوده و هست كه تنها در يك مسير ،از باال به پايين،
ِ
مشخص آن پادشاه،
حركت ميكند و منبع يا مناب ِع
دولت ،طبقة حاكم و ...است .نزد فوكو ،اما «قدرت
كاركرد زنجيرهاي ندارد ،پراكنده و در گردش است و
هرگز به انحصار يك مركز [قدرت] درنميآيد .قدرت
گسترش مييابد و از راه تشكيالتي شبكه مانند عمل
ميكند» 24.اين نظر فوكو گوياي آن است كه همة ما
(ستمگر و ستمديده) درگير گسترش دادن و به گردش
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درآوردن قدرتيم .قدرت نه از يك منبع و يك مكان
سرچشمه ميگيرد ،نه حركت آن از باال به پايين است.
ارتباطات قدرت در همة سطوح هستيِ اجتماعي نفوذ
دارد و از اينرو ،در همة اين سطوح عمل ميكند ـ
از قلمروهاي خصوصي خانواده و گرايشهاي جنسي
گرفته تا سياست ،اقتصاد و قانون كه متعلق به قلمروهاي
همگاني است.گذشته از اين ،فوكو بار منفي مفهوم
قدرت را كاهش ميدهد و بار مثبت آنرا نيز مينماياند.
قدرت تنها سركوبكننده و در جستوجوي كنترل
نيست؛ مولد و خالق نيز هست .قدرت موانع را پشت
سر ميگذارد و مولد پديدهها و اشياء ،اشكال دانش،
اشكال گفتمان ،و محرك خوشي و لذت نيز ميشود .از
اينرو ،بايد آنرا شبكهاي خالق و مولد نيز بهشمار آورد
25
كه در كل بدنه اجتماع در حركت است.
خالصه كردن رهيافت فوكو دربارة بازنمايي ،بسيار
دشوار است ،اما برسرهم ميتوان گفت كه توجه او
بيشتر معطوف به شيوههاي توليد دانش و معنا از راه
گفتمان و نه از راه زبان است .گرچه تجزيهوتحليلهاي
او دربارة متون و بازنماييها شباهت بسيار به
نشانهشناسان دارد ،اما اين تجزيهوتحليلها بيشتر بر
صورتبنديهايي گفتماني استوار است كه متن يا عمل

● پيش از فوكو ،گفتمان بيشتر بهمثابه مفهومي
زبانشناختي بهكار برده ميشد كه عبارتها و واژهها
را در يك نوشته يا سخنراني به هم وصل ميكند.
اما فوكو معناي ديگري براي آن قائل شد ،و توجه
خود را به مقررات و اعمالي معطوف داشت
كه توليدكنندة عبارتهاي معنادار در دورههاي
گوناگون تاريخي هستند .از ديد او ،گفتمان،
گروهي از عبارتها يا جملههاست كه زباني را در
اختيار ما قرار ميدهد كه بتوانيم ،در يك لحظة
معين تاريخي ،در مورد موضوعي خاص صحبت
كنيم .اما از آنجا كه اَعمال اجتماعي حامل معنا
هستند ،و معنا شكلدهندة رفتار و اثرگذار بر آن
است ،هر عمل از يك وجه گفتماني برخوردار
است.
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به آنها تعلق دارد .توجه او بيشتر به دانشي است
كه توسط علوم انساني و اجتماعياي توليد ميشود
كه سازماندهندة رفتار ،درك ،عمل ،باور و مقررات
رفتارهاي فيزيكي افراد و كل جمعيت يك جامعه است.
گرچه كارها و انديشههاي او در آستانة ظهور انديشة
«بازگشت به زبان» (كه ستون رهيافت ساختارگرايي،
در مورد بازنمايي ،بر آن استوار است) ،و در ساية آن
شكل گرفته ،اما تعريف او از گفتمان بسيار فراتر و
گستردهتر از زبان است .مفهوم گفتمان فوكو عناصري
مانند عمل و مقررات نهادها را نيز دربرميگيرد كه در
رهيافت زبانشناسانة سوسور حضور ندارند .گذشته
از اينها ،نزد فوكو ،ريشههاي اشكال مختلف دانش /
قدرت را بايد در حال و هواي مشخص تاريخي آنها
جستوجو كرد .از همه مهمتر ،نزد او ،توليد دانش
همواره از شبكههاي قدرت و فيزيك بدن عبور ميكند،
و همين امر است كه محدودة بحث درباره بازنمايي را
بيش از پيش گسترش ميدهد.
از نكتههاي ديگري كه تجزيهوتحليلهاي فوكو
را پيچيده و گاهي مبهم ميكند ،اين است كه ،بهنظر
ميرسد ،سوژه در درگيريها ميان دانش و قدرت
حضور چنداني ندارد .درست است كه او سوژه را
وارد گود رابطة دانش  /قدرت ميكند ،اما براي او
استقالل چنداني قائل نيست و او را مؤلف بازنمايي و
معنا نميداند .از ديد او ،اين گفتمان ،و نه سوژه ،است
كه توليدكنندة دانش و معناست .فوكو با ديدگاه سنتي
و متداول ،دربارة سوژه ،مخالف و نسبت به آن سخت
مشكوك است .در ديدگاه مرسوم و متداول ،سوژه فردي
آگاه ،مستقل ،و منبع اصلي عمل و معناست .برپايه اين
ديدگاه ،زماني كه فرد سخن خود را ميشنود ،خود را
يكسان و منطبق با آن چيزي احساس ميكند كه گفته
است .اين احساس ،فرد را در جايگاهي ويژه و ممتاز،
در ارتباط با معنا ،قرار ميدهد .حتا اگر ديگران سخنان
او را درنيابند يا نادرست دريابند ،او همواره سخن خود
را درمييابد و معناي آن براي خود او روشن است .به
سخن ديگر ،او خود را خالق معنايي ميداند كه خودِ
او ،مستقل از شرايط عيني و اپيستمة زمان ،توليد كرده
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است.
چنان كه در باال گفته شد ،با جهتگيري تازة
ساختارگرايان در مورد زبان و بازنمايي ،سوژه مكان
ويژه و ممتاز خود ،در پيوند با دانش و معنا ،را از
دست داد .اين ،در مورد رهيافت گفتماني فوكو نيز
صادق است .اين گفتمان ،و نه سوژه ،است كه سخن
ميگويد و توليد دانش ميكند .اين امكان وجود
دارد كه سوژهها متون مشخصي را توليد كنند ،اما در
محدودههاي اپيستمه ،صورتبنديهاي گفتماني ،رژيم
حقيقت ،و در يك دورة مشخص تاريخي و فرهنگي
عمل ميكنند .يكي از جنجاليترين فرضيههاي فوكو
اين است كه «سوژه» در درون گفتمان توليد ميشود.
اين سوژة گفتماني نميتواند بيرون از گفتمان باشد،
زيرا مطيع و تحت كنترل گفتمان است و بايد تسليم
مقررات ،پيمانها و گرايشهاي قدرت /دانش شود .سوژه
ميتواند حامل نوع دانشي شود كه گفتمان توليد ميكند
يا تبديل به موضوعي شود كه قدرت از راه آن تقويت
ميشود؛ اما نميتواند ،بهمثابه منبع و مؤلف معنا ،بيرون
از قدرت  /دانش قرار گيرد .فوكو در يكي از نوشتههاي
خود زير عنوان «سوژه و قدرت» ميگويد:
هدف من ساختن تاريخ شيوههاي متفاوتي بوده
است كه بواسطة آنها ،در فرهنگ ما ،انسانها به سوژه
تبديل شدهاند ...شكلي از قدرت است كه خود را
بر زندگي روزمرة بالواسطهاي تحميل ميكند كه
به فرد هويت ميدهد ،او را با نشان خاص فرديت
خودش مشخص ميسازد ،به هويتش ميپيوندد،
قانو ِن حقيقتي را بر وي تحميل ميكند كه خود
او بايد آنرا تصديق كند و ديگران نيز بايد آنرا در
وجود او بازشناسند .اين قدرت نوعي از قدرت
است كه افراد را به سوژه تبديل ميكند .واژة
سوژه داراي دو معناست :نخست ،بهعلت كنترل و
وابستگي ،سوژة ديگري بودن؛ و دوم ،سوژهاي كه،
بهعلت خودآگاهي و خودشناسي ،مقيّد به هويت
خود است .هر دو معنا دربردارندة گونهاي از قدرت
26
است كه سوژه را ميسازد و اسير خود ميكند.
براين پايه ،تاريخي كردن گفتمان و بازنمايي
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● فوكو ميكوشد فاصله ميان آنچه ميگوييم
(زبان) و آنچه انجام ميدهيم (عمل) را از ميان
بردارد .به باور او ،گفتمانها سازندة موضوعات
دانشاند؛ تعيينكنندة شيوههايي هستند كه ميتوان
از راه آنها ،به گونه معنادار ،درباره موضوعي سخن
گفت يا استدالل كرد .آنها همچنين تأثير عمدهاي
بر چگونگي عملي شدن ايدهها و تنظيم رفتار
ديگران دارند .به همانسان كه آنها تعيينكنندة
آن چيزهايي هستند كه ميتوان در وضعي معين
گفت ،تعيينكننده آن چيزهايي نيز ميشوند كه
نميتوان دربارةشان صحبت كرد .بدينسان ،معنا
و عمل معنادار در درون گفتمان ساخته ميشوند.
برخالف نشانهشناسان و ساختارگرايان ،فوكو بر
اين باور است كه توليد دانش و معنا نه از راه
زبان ،كه از راه گفتمان صورت ميگيرد .نزد او،
«هيچ چيز بيرون از گفتمان معنا ندارد».
در تجزيهوتحليلهاي فوكو ،با تاريخي كردن سوژه
هماهنگي كامل دارد .براي دستيابي به تجزيه و تحليلي
كه بتواند شكلگيري سوژه را در چارچوبي تاريخي
بررسي كند ،بايد از سوژة خودمختار چشم پوشيد و
27
آنرا كنار گذاشت.
پرسشي كه در اينجا به ذهن خطور ميكند اين
است كه جايگاه و مكان سوژه ،در رهيافت گفتمانيِ
فوكو و در ارتباط با معنا ،بازنمايي و قدرت ،كجاست؟
بهنظر ميرسد جايگاه و مكان سوژة مورد نظر فوكو ،از
دو جهت ،از راه گفتمان توليد ميشود .نخست اينكه،
خودِ گفتمان توليدكنندة سوژههاست .اين سوژهها به
اشكال ويژة دانشي كه گفتمان توليد ميكند شخصيت
ميدهند .اين سوژهها ،همچنين ،ويژگيهاي مورد
انتظاري دارند كه گفتمان تعريف كرده است :ديوانه،
همجنسباز ،بزهكار و ....خود سوژهها را نيز رژيمهاي
گفتماني در دورههاي مشخص تاريخي ،توليد كردهاند.
گفتمان ،همچنين ،مكاني را براي سوژه توليد ميكند
(خواننده يا تماشاگري كه در معرض گفتمان قرار دارد)
كه در آن دانش مشخص و معناي آن بيشتر دريافتني
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است .برپايه اين دريافت از گفتمان ،گريزناپذير نيست
كه همة افراد ،در يك دورة مشخص ،به سوژههاي
يك گفتمان مشخص تبديل شوند ،و از اينرو ،حامل
قدرت /دانش آن گفتمان باشند .اما اين سوژهها بايد
خود را در وضعي قرار دهند كه ،در آن ،گفتمان
بيشترين معنا را ميدهد .اين بدان معناست كه آنها،
براي تبديل شدن به سوژه ،خود را در معرض معناها،
قدرت و مقررات آن گفتمان قرار ميدهند .از اينرو،
همة گفتمانها موقعيتهايي براي سوژهها توليد ميكنند
كه از راه آنها معنا شكل ميگيرد.
اين رهيافت گفتماني فوكو اثري بنيادي بر نظرية
بازنمايي گذاشت .در اين رهيافت ،گفتمانها موقعيتهايي
براي سوژه ميسازند كه در آن معناها شكل ميگيرند
و آثار خود را ميگذارند .گرچه ممكن است افراد
از نظر طبقة اجتماعي ،جنس ،نژاد ،ويژگيهاي قومي
و ...تفاوت داشته باشند ،اما نميتوانند به معنا دست
يابند مگر آنكه موقعيتهاي توليد شده توسط گفتمان را
تشخيص دهند ،مطيع مقررات آنها شوند ،و از اينرو،
به سوژههاي قدرت /دانش آن گفتمان تبديل شوند.
فوكو در فصل آغازين كتاب نظم اشياء و براي ارائة
نظرات خود دربارة بازنمايي و معنا ،با دقت و وسواس
بسيار به توصيف تابلوي نقاشي «زنان عاليتبار» (الس
مِنيناس  ،(Las Meninasاثر نقاش مشهور اسپانيايي

● آنچه در كارهاي بعدي فوكو ذهن او را بيشتر
مشغول كرد اين بود كه چگونه دانش ،از راه اَعمال
گفتماني ،در نهادهاي ويژهاي به كار گرفته ميشود
كه خواهان بهنظم درآوردن رفتار ديگرانند .در
اين كارها ،ذهن او بيشتر بر رابطهاي متمركز است
كه ميان دانش و قدرت وجود دارد و اينكه قدرت
چگونه در درون آن چيزي عمل كرده و ميكند
كه او آنرا «ابزار نهادينه» و تكنيكهاي آن مينامد.
ِ
دانش توليد شده در هر زمان نيازمند ابزارهاي
قدرتي است كه آنرا گسترش و «حقيقت» جلوه
دهد ،و ابزارهاي قدرت به دانشي نيازمندند كه
مشروعيت قدرت را تثبيت كند.
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والزكز  Velasquezميپردازد .در اينجا قصد پرداختن
به اين نقاشي و تفسيرهايي چند كه دربارة آن شده
است نداريم و تنها اشارههايي كوتاه به تفسير فوكو
از اين نقاشي ميكنيم 28.به اين نكته نيز بايد اشاره
كنم كه تفسير فوكو تنها و معتبرترين تفسير نيست؛
چيزي كه خودِ فوكو آنرا تأييد ميكند .زباني كه فوكو
براي توصيف اين نقاشي بهكار برده است متفاوت از
زباني است كه معموالً تاريخنگاران هنر براي توصيف
اينگونه كارهاي هنري به كار ميبرند .آنچه در اين
نقاشي توجه فوكو را جلب ميكند ،شبكه پيچيدهاي از
ارتباطات بصري ميان نقاش ،سوژه يا مدل او و بيننده
است:
ما به نقاشياي نگاه ميكنيم كه در آن نقاش
نيز درحال نگاه كردن به ماست :يك رويارويي
صرف ،چشمها نظر يكديگر را جذب ميكنند و
نگاههاي مستقيم يكديگر را قطع ميكنند .با اين
ِ
باريك دامنه ديد اين نگاه دوسويه
همه ،ريسما ِن
در بردارندة شبكة كامل و پيچيدهاي از ترديدها،
مبادلهها و نيرنگهاست .نقاش تنها تا آنجا چشمهاي
خود را به سوي ما ميچرخاند كه ما در همان
موقعيتي قرار داشته باشيم كه سوژهي او قرار
29
دارد.
از ديد فوكو ،اين نقاشي نخستين نشانة پيدايش
يك اپيستمه يا شيوة تازة تفكر است .اين اپيستمه نقطة
مركزي ميان اپيستمه يا شيوة تفكر كالسيك و اپيستمة
مدرن است« .شايد ،در اين نقاشي والزكز ،هم بازنمايي
از نوع كالسيك آن و هم تعريف و تعيين فضايي وجود
داشته باشد كه بهروي ما ميگشايد ...و بازنمايي ،زماني
كه ،سرانجام ،از ارتباطي رها شده باشد كه مانع اوست،
30
ميتواند خود را بهمثابه بازنماييِ ناب عرضه كند».
به نظر ميرسد كه فوكو ،با تفسير خود از تابلوي
نقاشي زنان عاليتبار ،ميكوشد به نكتههاي كلي نظرية
خود دربارة بازنمايي ،بويژه نقش سوژه ،اشاره كند.
بهسخن ديگر« ،خوانش فوكو از اين نقاشي برحسب
مفهوم بازنمايي و سوژه است 31».اين نقاشي نه تنها
صحنهاي را نشان ميدهد (بازنمايي ميكند) كه در آن
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شاه و ملكة اسپانيا به تصوير كشيده شدهاند ،بلكه در
مورد كاركرد بازنمايي و سوژه نيز حرفي براي گفتن
دارد ،دانش خود را توليد ميكند ،و زيربناي آن بر
بازنمايي و سوژه استوار است .بهروشني مشخص است
كه بازنمايي ،در اين نقاشي ،بازتاب «حقيقت» يا تقليد
واقعيت نيست .هرچند كساني كه به تصوير كشيده
شدهاند افراد واقعي ،در دربار اسپانيا ،بهنظر ميرسند،
اما گفتمان تصوي ِر ارائه شده فراتر از تالشي ساده
براي منعكس كردن دقيق آن چيزي است كه وجود
دارد .همه چيز در صحنة نقاشي قابل رؤيت است،
اما معناي آن وابسته به شيوة خوانش ماست .نقاشي
در حول و حوش چيزهايي ساخته و پرداخته شده كه
هم ميتوان و هم نميتوان ديد« .ما نميدانيم او چه
چيزي نقاشي ميكند ،زيرا پشت بومِ نقاشي رو به ما
قرار گرفته است 32».ما نميبينيم مدلهاي نقاش به چه
چيز نگاه ميكنند ،مگر آنكه فرض كنيم انعكاسي از
آنان در آيينه است .آنان هم در تصوير حضور دارند و
هم حضور ندارند .به سخن ديگر ،حضور آنان از راه
نوعي جايگزينسازي به تصوير كشيده شده است .ما
نميتوانيم آنان را ببينيم ،زيرا مستقيم بازنمايي نشدهاند.
اما «غيبت» آنان ،از راه انعكاسشان در آيينه ،بازنمايي
شده است .فوكو بر اين باور است كه معناي اين
تصوير ،از راه تأثير متقابل و پيچيدهاي ميان آنچه قابل
رؤيت است و آنچه قابل رؤيت نيست ،توليد ميشود.
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● رهيافت فوكو ،نظريههاي كالسيك ماركسيزم،
دربارة ايدئولوژي ،را به چالش كشيد .ماركس بر آن
بود كه ايدهها در يك دورة تاريخي ،منعكسكنندة
زيربناهاي اقتصادي و روابط توليدي است و از
اينرو ،ايدههاي مسلط ،ايدههاي طبقة حاكمي
است كه اقتصاد سرمايهداري را زير كنترل دارد
و بهدنبال خواستها و منافع خود است .ولي از
ديد فوكو ،اين نظر ماركس تقليلگرايانه است و
همة روابط دانش و قدرت را به پرسشي دربارة
قدرت و خواستهاي طبقاتي فرو ميكاهد .گرچه
فوكو وجود و اهميت طبقات اجتماعي را ناديده
نميگيرد ،اما با فرو كاستن نظرية ايدئولوژي به
عناصر اقتصادي و طبقاتي ،سخت مخالف است.
بهعبارتي ميتوان گفت كه بازنمايي از دو راه صورت
گرفته است :هم از راه چيزهايي كه در نقاشي آشكارا
ديده ميشوند ،و هم از راه چيزهايي كه پنهان بهنظر
ميرسند.
در اين نقاشي شاهد چند جايگزيني يا جابهجايي
هستيم .براي نمونه ،از يكسو چنين بهنظر ميرسد
كه «سوژه» و كانون نقاشي ،دخت ِر پادشاه و ملكة
اسپانيا باشد .از سوي ديگر ،چنين نيز بهنظر ميرسد
كه «سوژه» و كانون نقاشي شاه و ملكة اسپانيا باشند:
كساني كه نميتوانيم آنان را ببينيم ،اما ديگران به آنان
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مينگرند .گرچه شاه و ملكه را مستقيم نميبينيم ،اما
انعكاس آنان را در آيينهاي ميتوان ديد كه روبهروي
ما قرار دارد .در حقيقت ،شايد بتوان گفت كه آنان
نيز در كانون ديد ما قرار گرفتهاند .از اينرو ،ميتوان
گفت كه هم شاه و ملكه و هم دخترشان «سوژه»هاي
اصلي اين نقاشياند .البته اين ،بستگي به اين دارد كه
بيننده از چه جايگاهي به نقاشي نگاه ميكند :جايگاهي
بيرون از صحنه يا از جايگاه كساني كه در نقاشي به
تصوير كشيده شدهاند .اگر اين بحث فوكو را بپذيريم،
شايد به اين نتيجه برسيم كه اين نقاشي دو «سوژه» و
دو كانون دارد و آميزة اين دو ،يعني گفتمان آن ،ما
را وا ميدارد كه ،بيرسيدن به يك نتيجة نهايي ،در
ميان اين دو در نوسان باشيم .گرچه بازنماييِ تابلوي
نقاشي روشن و واضح بهنظر ميرسد و همه چيز در
جاي خود قرار دارد ،اما شيوة نگاه كردن به آن ،ميان
دو كانون ،دو سوژه ،دو موقعيت ،و دو معنا در نوسان
ِ
مطلق آن
است .اگر اين نكته را بپذيريم كه «حقيقت»
وابسته به معنايي است كه به آن ميدهيم ،به اين نتيجه
ميرسيم كه گفتما ِن نقاشي ،به عمد ما را معلق و در
حال نوسان نگه ميدارد .بهعبارت سادهتر ،معناي آن
پيوسته در حال ظهور است؛ گرچه معناي نهايي همواره
به تأخير ميافتد.
با تعقيب توازن و هماهنگي نگاهها (چه كسي به
كجا و به چه كسي مينگرد) ،تا اندازة زيادي ميتوان به

● نزد فوكو ،ماركسيزم به مخالفت با دانش
بورژوازي گرايش دارد و مدعي «حقيقت»
خود ،يعني «علم ماركسيست» است .اما به باور
فوكو ،هيچ شكلي از انديشه نميتواند مدعي
«حقيقت» ،بيرون از گفتمان باشد .او بر آن بود
كه همة انديشههاي سياسي و اجتماعي ،بهگونة
گريزناپذير ،درگير فعل و انفعاالت دانش و
قدرتند .از اينرو ،فوكو اين انديشه ماركسيزم را
كه زبان ،بازنمايي و قدرت تنها از راه خواستهاي
طبقاتي عمل ميكنند به چالش ميكشد.
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گفتماني بودن و معناي نقاشي پي برد .نگاه ما ،به مثابه
بينندة تابلو ،ارتباطات نگاههايي را تعقيب ميكند كه در
تصوير بازنمايي شدهاند .ميدانيم كه ،در اين تصوير،
دختر پادشاه و ملكه از اهميت زيادي برخوردار است،
زيرا حاضران در تصوير به او نگاه ميكنند .اما اين را
نيز ميدانيم كه اشخاص مهمتري كه نميتوانيم آنان را
ببينيم ،در جلوي صحنة تصوير نشستهاند؛ زيرا بسياري
از حاضران در تصوير (دختر پادشاه و ملكه ،دلقك ،و
خود نقاش) به آنان نگاه ميكنند .از اينرو ،بيننده (كه
خود نيز در معرض گفتمان نقاشي قرار گرفته) دو نوع
نگاه به تصوير دارد :نخست ،نگاهي كه از بيرون به
تصوير ميكند؛ و دوم ،و همزمان ،نگاهي كه از جايگاه
حاضران در تصوير به بيرون صحنه (يعني موقعيت
خود بيننده) ميكند .با قرار دادن خود در جايگاه
سوژههاي تصوير ،مفهوم آن براي ما روشنتر خواهد
شد .با اين كار ميتوانيم موقعيتهايي را اشغال كنيم
كه توسط گفتمان نمايان شده ،با آنها احساس نزديكي
و همدردي كنيم ،خود را در معرض معناي آن قرار
دهيم ،و تبديل به «سوژة» آن شويم.
آنچه ،نزد فوكو ،از اهميت بسيار برخوردار است،
اين است كه نقاشي معناي كاملي ندارد و معناي كامل
آن تنها در ارتباط با بيننده توليد ميشود .به سخن
ديگر ،اين بيننده است كه معناي نقاشي را كامل ميكند.
در حقيقت ميتوان گفت كه معناي نقاشي در درون
ديالوگي ساخته ميشود كه ميان نقاشي و بيننده پديد
ميآيد .بيگمان والزكز نميتوانسته است بداند كه چه
كس يا كساني در موقعيت بيننده قرار خواهند گرفت.
اما ،براي اينكه نقاشي معنايي بيابدّ ،
كل صحنة آن
ميبايست در ارتباط با نقطة ايدهآلي ترسيم ميشده كه
بيننده از آنجا به نقاشي نگاه ميكند .ميتوان چنين تصور
كرد كه موقعيت بيننده نيز ،در برابر تابلوي نقاشي ،به
تصوير كشيده شده است .در اينصورت ،ميتوان گفت
كه گفتمان توليدكنندة موقعيت سوژه براي سوژة بيننده
است .اگر نقاشي بخواهد اثرگذار باشد ،بيننده (هر كه
ميخواهد باشد) بايد خود را در معرض گفتمان نقاشي
قرار دهد .در اين صورت ،بيننده تبديل به بينندة ايدهآل
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نقاشي و توليدكنندة معناها ،يعني سوژة آن ميشود.
اين بدان معناست كه گفتمان ،بيننده را بهمثابه سوژه
ميسازد .بهسخن ديگر ،گفتمان موقعيت سوژهاي را
نيز ميسازد كه به نقاشي نگاه ميكند و به آن معنا
ميدهد.
از اينرو ،بازنمايي دستكم در سه موقعيت،
در نقاشي ،خود را متجلي ميكند .پيش از هر چيز،
بينندهاي كه ،با «نگاهش» به نقاشي ،عناصر و ارتباطات
موجود در تصوير را در معنايي كلي بههم ميپيوندد و
متحد ميكند .اين بدان معناست كه اين سوژه (يعني
بيننده) بايد حضور داشته باشد تا نقاشي معنا يابد
ـ گرچه خود در نقاشي بازنمايي نشده است .دوم،
خود نقاش است كه صحنه را بهتصوير كشيده است.
او همزمان در دو مكان حضور دارد :او زماني ،براي
نقاشي كردن صحنه ،درجايي ايستاده بوده كه اكنون ما،
بهمثابه بيننده ،ايستادهايم ،اما در همان زمان خود را نيز
در صحنه بازنمايي كرده و به پشت خود ،يعني جايي
كه اكنون ما (بيننده) ايستادهايم و جاي او را گرفتهايم،
نگاه ميكند.
از نكتههاي مهم ديگري كه ،در اين نقاشي ،توجه
فوكو را به خود جلب ميكند آيينة نصب شده بر ديوار
است كه روبهروي بيننده قرار دارد .اگر اين آيينه واقعي
ميبود ،ميبايست انعكاس ما (بيننده) را بازنمايي
ميكرد ،زيرا ما درست روبهروي آن قرار داريم .اما
آيينه منعكسكنندة ما (بيننده) نيست ،و بهجاي ما،
شاه و ملكة اسپانيا منعكس و بازنمايي شدهاند .فوكو
براين باور است كه گفتمان اين نقاشي بيننده را در
جايگاه سلطان يا فرمانروا قرار ميدهد .نزد او ،اين
نكته بسيار روشن است كه كاركرد گفتمان بازنمايي
اين نقاشي بهگونهاي است كه بايد از جايگاه سوژهاي
به آن نگاه كرد كه از روبهرو به آن مينگرد و براي
آن معنا ميسازد .اين همان جايگاهي است كه ،براي
نمونه ،دوربين فيلمبرداري از صحنة مورد نظر خود
فيلمبرداري ميكند .بهعبارت سادهتر ،بيسوژهاي كه
بيرون از صحنه قرار دارد (بيننده) و در نقاشي بازنمايي
نشده است ،نقاشي معنايي ندارد .اين بدان معناست
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● فوكو براين باور است كه دانش نه تنها همواره
شكلدهندة قدرت است ،بلكه قدرت نيز همواره
در شيوههاي كاربرد و بهرهگيري از دانش دخيل
است .نزد او ،مسئله كاربرد و اثرپذيري رابطة
دانش  /قدرت اهميت بيشتري از خود «حقيقت»
دارد .دانش ،در پيوند با قدرت ،نهتنها تظاهر به
ِ
آمريت «حقيقت» ميكند بلكه اين توان را دارد كه
خود را «حقيقت» جلوه دهد .همة دانشها ،زماني
كه در جهان واقعي به كار گرفته ميشوند ،اثر
خود را ميگذارند و در فرايند اين اثرگذاري ،به
«حقيقت» تبديل ميشوند.
كه نقاشي ،يا هر پديدة «واقع»ي ديگري ،معنايي در ـ
خود ندارد و تنها در ارتباطي معنا مييابد كه با سوژه
و موقعيت او برقرار ميكند .سوژهاي را كه والزكز در
جايگاه بيننده قرار داده خود سلطان يا فرمانروا (سرور
همة بررسيها و برآوردها) است كه هم سوژة (موضوع)
نقاشي و هم سوژهاي در نقاشي است :كسي كه گفتما ِن
نقاشي او را در جايگاه مناسب خود قرار داده ،اما
همزمان ،از راه نگاهي استادانه ،براي آن معنا ميسازد
و آنرا درك ميكند.
از جمله انتقاداتي كه به ديدگاههاي فوكو ميشود
اين است كه او بيش از اندازه مجذوب مفهوم گفتمان
شده و همين ،پيروان او را تشويق به ناديده گرفتن تأثير
عوامل ساختاري ،بويژه اقتصاد ،در پيوند با دانش /قدرت
ميكند .برخي از منتقدان فوكو او را متهم به نسبيگرايي
ميكنند ،زيرا او معيارهاي «حقيقت» ،در علوم انساني
را مردود ميشمارد و از ايدة «رژيم حقيقت» و خواست
قدرت (خواست قدرتي كه «حقيقت» را ميسازد) دفاع
ميكند .به هر روي ،نميتوان تأثير انديشههاي او در
مورد بازنمايي و معنا ،در نظريههاي معاصر ،را ناديده
گرفت.
بازنمايي و فرهنگ:

ميبينيم كه بحث دربارة مفهوم بازنمايي و پيوند
آن با معنا ،سوژه ،دانش /قدرت و فرهنگ پيچيدهتر از
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آن است كه بحث خود را با آن آغاز كرديم .بازنمايي،
در سادهترين تعريف خود ،فرايندي است كه توسط
آن اعضاي يك فرهنگ ،با كاربرد زبان (به معناي عام
آن كه عالئم و نشانهها را نيز دربرميگيرد) توليد معنا
ميكنند .اين تعريف دربردارندة فرضية مهمي است:
اشياء ،پديدهها ،مردمان و رويدادها داراي معنايي
حقيقي ،ثابت ،و در ـ خود نيستند .اين ما هستيم كه
از درون جامعه و فرهنگ براي آنها معنا ميسازيم.
برپايه اين فرضيه ،معنا ،در زمانها و فرهنگهاي گوناگون
همواره در حال تغيير است و هيچ ضمانتي وجود ندارد
كه اشياء ،پديدهها و رويدادها در يك فرهنگ ،معنايي
يكسان در فرهنگ(هاي) ديگر داشته باشند .بنابراين ،در
پيوند با مفهوم بازنمايي ،بايد درجهاي از نسبيگرايي
فرهنگي و نبود همارزي در فرهنگهاي گوناگون را
بپذيريم .اين همان رهيافت سازنده است كه در باال
به آن اشاره كرديم .حال اگر اين فرضيه را بپذيريم
كه فرهنگ يك فرايند و يك عمل است ،اين پرسش
پيش ميآيد كه بازنمايي چگونه عمل ميكند؟ برپايه
رهيافت سازنده ،براي ساختن معنا ،بازنمايي ،ائتالفي
ميان سه چيز يكسره متفاوت برقرار ميكند :نخست،

● دريافت مرسوم و متداول از قدرت اين بوده
و هست كه تنها در يك مسير ،از باال به پايين،
ِ
مشخص آن
حركت ميكند و منبع يا مناب ِع
پادشاه ،دولت ،طبقة حاكم و ...است .نزد فوكو،
اما «قدرت كاركرد زنجيرهاي ندارد ،پراكنده و
در گردش است و هرگز به انحصار يك مركز
[قدرت] درنميآيد .قدرت گسترش مييابد و
از راه تشكيالتي شبكه مانند عمل ميكند» .اين
نظر فوكو گوياي آن است كه همة ما (ستمگر
و ستمديده) درگير گسترش دادن و به گردش
درآوردن قدرتيم .قدرت نه از يك منبع و يك
مكان سرچشمه ميگيرد ،نه حركت آن از باال
به پايين است .ارتباطات قدرت در همة سطوح
هستيِ اجتماعي نفوذ دارد و از اينرو ،در همة
اين سطوح عمل ميكند.
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جها ِن اشياء ،مردمان ،رويدادها و تجربهها :دوم ،جها ِن
مفاهيم يا مفاهيمي كه در ذهن خود از جهان «واقع»ي
داريم؛ و سوم ،عالئم و نشانههايي كه در درون زبان
نظم يافتهاند و جايگزين مفاهيم براي انتقالشان به
ديگران ميشوند.
از آنجا كه بازنمايي معناي چيزي را در خود دارد
كه پيشتر وجود داشته و از راه رسانهها ،كتابها ،هنر و...
بار ديگر به نمايش گذاشته شده يا بازنمايي شده است،
بايد به اين نكته توجه داشت كه در اين مفهوم و كاربرد
آن ،شكافي ديده ميشود .اين شكاف بيشتر خود را در
تفاوتي متجلي ميكند كه ميان بازنمايي يك رويداد،
يا يك پديده ،و معناي واقعي آن وجود دارد .در اين
صورت ،براي بازرسي يا «بازجويي» يك بازنمايي
بايد بكوشيم شكاف ميان معناي «واقعي» و چگونگي
بازنمايي آن در رسانهها ،كتابها و ...را مورد آزمون قرار
دهيم .براي روشنتر شدن موضوع ،مثالي ميآوريم.
تصور كنيد نشستي ميان مقامات رسمي ،براي رسيدگي
به مسئلة هستهاي ايران ،در ژنو در جريان است.
پرسشي كه در اينجا ميتواند مطرح شود اين است
كه معناي اين نشست و ديدار مقامات رسمي چيست؟
بيگمان ،نميتوان در مورد معناي آن تصميم گرفت.
براي رسيدن به يك نتيجه كمابيش مطلوب ،و پيش
از آنكه تصميمي در اين مورد بگيريم ،دستكم چند
نكته را بايد بدانيم :تاريخ فرايندي را كه به اين نشست
انجاميده است؛ آنچه هر يك از شركتكنندگان در اين
جلسه بهدنبال آن است (به چه دليل شركتكنندگان در
اين نشست حضور يافتهاند)؛ و ارزيابي و تخمين نتيجه
يا نتايجي كه ممكن است از اين نشست بهدست آيد.
پس از آگاهي از همة اينها ،درمييابيم كه مسئله
دشوارتر از آن است كه بتوان به نتيجه يا تفسيري
جهانشمول دربارة معناي اين نشست رسيد .در
حقيقت ،معنايي جهانشمول در مورد اين نشست
وجود ندارد ،زيرا بازنمايي نميتواند كل فرايند را
جذب و تسخير كند .دليل اين امر آن است كه ،از
آغاز ،چيز ثابت و پايداري وجود نداشته كه بازنمايي
بتواند آنرا جذب كند يا به تسخير خود درآورد .اين
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بدان معنا نيست كه رويدادي در جريان نيست .بيگمان
رويدادي در جريان است و مقامات رسمي در نشستي
شركت كردهاند ،بحث و جدل ميكنند ،و به تصميماتي
ميرسند كه در پي خواهد آمد .اما آنچه مشكوك و
غيرقابل اعتماد است معناي «واقعي» اين نشست است.
معناي «حقيقي» اين نشست دستكم به دو چيز بستگي
دارد :نخست ،معنايي كه براي آن قائل ميشويم؛ و دوم،
اينكه اين نشست چگونه بازنمايي شده است .نكتة مهم
اين است كه چنين نشستي ،پيش از بازنمايي ،براي
ما هستي نداشته است .اين بدان معناست كه فرايند
بازنمايي ،خود ،به درون رويداد ميرود و به بخشي
از آن تبديل ميشود؛ گرچه مستقيم بخشي از رويداد
نبوده و حادثه پيش از بازنمايي آن اتفاق افتاده است.
براين پايه ،ميتوان به اين نتيجه رسيد كه بازنماييهاي
متفاوت ،از يك رويداد ،خالق معناهاي متفاوت هستند.
اين بدان معناست كه بازنمايي نه بيرون از رويداد و نه
در پس آن ،بلكه بخشي از رويداد است .اگر اين فرضيه
را بپذيريم ،اين تصور معمول و متداول كه بازنماييِ
رويدادها ارتباطي به معناي حقيقي آنها ندارد مردود
شمرده ميشود.
يكي از پرسشهاي كليدي در بخش مطالعات
فرهنگي اين است كه معنا چگونه خود را وارد حادثه
ميكند و آنرا ميسازد؟ در اين رشته از مطالعات،
فرهنگ نيروي اوليه و مهمترين نيرو بهشمار ميآيد.
فرهنگ عاملي است كه از راه آن جهان را ميفهميم و
به آن معنا ميدهيم .اين فرضيه نيز مورد تأييد است كه
دريافت و شناخت ما از اشياء و پديدهها يكسان نيست
و هر يك از ما جهان مفهومي خود را دارد .اگر مفهوم
مشتركي براي دريافت و شناخت جهان نداشته باشيم،
نميتوانيم درك مشتركي از جهان پيرامون داشته باشيم.
نميتوانيم كار اجتماعي انجام دهيم مگر اينكه بتوانيم
تصوير كمابيش مشتركي از جهان داشته باشيم .فرهنگ
دربرگيرندة نقشههاي معنايي و چارچوبهايي براي
دريافت و شناخت جهان است .اين نقشهها و چارچوبها
به ما اجازه ميدهند از محيط پيرامون سردربياوريم .اما
نكتة كليدي اين است كه جهان پيرامون ما ،تا زماني
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● فوكو بار منفي مفهوم قدرت را كاهش ميدهد
و بار مثبت آنرا نيز مينماياند .قدرت تنها
سركوبكننده و در جستوجوي كنترل نيست؛
مولد و خالق نيز هست .قدرت موانع را پشت
سر ميگذارد و مولد پديدهها و اشياء ،اشكال
دانش ،اشكال گفتمان ،و محرك خوشي و لذت
نيز ميشود .از اينرو ،بايد آنرا شبكهاي خالق و
مولد نيز بهشمار آورد كه در كل بدنه اجتماع در
حركت است.
كه براي آن معنايي قائل نشويم ،بيمعناست .بنابراين،
در يك جامعة فرهنگي معنا زماني ظهور ميكند كه
اعضاي گروه يا جامعة فرهنگي نقشههاي مشترك
مفهومي را به كار گيرند.
از شيوههايي كه با آن به اشياء و پديدهها معنا
ميدهيم ،ردهبندي يا دستهبندي كردن آنهاست .ما بايد
كمابيش اين را بدانيم كه يك شيء يا پديده در كدام
يك از دستهبنديها يا كدام طبقه از اشياء يا پديدهها قرار
دارد ،متعلق به كدام يك از آنهاست ،و چه تفاوتي با
ديگر اشياء يا پديدهها دارد .پيش از دانستن اين نكتهها،
نميتوان به سادگي نقشهاي روشن از اشياء و پديدهها،
بهصورت مشترك ،داشت .ما اين را بهخوبي ميدانيم كه
توان كاربرد مفاهيم و طبقهبندي كردن آنها در ما هست.
در حقيقت ،اين توانمندي هديهاي طبيعي يا خداداد و
يكي از سيماهاي ژنتيك انسان است .اما سيستم ويژة
طبقهبندي كردن در جامعه اكتسابي است .براي تبديل
شدن به سوژة انساني بايد نقشههاي مشترك معنايي در
فرهنگ جامعه را آموخت .اين همان فرايندي است كه
در جامعهشناسي «جامعهپذيري» خوانده ميشود .براين
پايه ،ميتوان گفت نقشههايي مفهومي كه در ذهن ما
هستند و به ما اجازه ميدهند جهان را درك كنيم
و بفهميم در جهان چه ميگذرد ،خود ،يك سيستم
بازنمايي است .از اينرو ،فرهنگ را ميتوان يك
سيستم بازنماي بهشمار آورد.
مفاهيم به ما اجازه ميدهند تصوير اشياء را در ذهن
خود ذخيره كنيم و به آنها بينديشيم .از راه مفاهيم
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ميتوانيم حتا به اشياء و پديدههاي زيادي بينديشيم كه
در دسترس ما نيستند .بهعبارت سادهتر ،بياين مفاهيم
و نشانهها ،فكر متوقف ميشود .پرسشي كه در اينجا
به ذهن ميرسد اين است كه چگونه ميتوان فهميد
كه درك ما از جهان مشابه يا متفاوت است؟ فرضيهاي
كه ميتوان در پاسخ به اين پرسش مطرح كرد اين
است كه تا زماني كه مفاهيم راه خود را ،از مسير زبان،
به برقراري ارتباط نگشايند ،ما متوجه تشابه يا تفاوت
درك خود از جهان نخواهيم شد .اين بدان معناست كه
مسئلة ارتباط و زبان دايرة بازنمايي را كامل ميكنند.
نقشههاي مشترك مفهومي← زبان (بهمعناي عام آن)
← ارتباط
در حقيقت ،زبان نمود بيروني يا تجسم خارجي
معنايي است كه به جهان ميدهيم .درست در همين
لحظه است كه بازنمايي از جا كنده ميشود و شروع
به پرواز ميكند .اين بدان معنا نيست كه چيزي غير از
زبان يا گفتمان وجود ندارد ،يا تنها چيزي كه وجود
دارد معناست .آنچه ميخواهيم بر آن تأكيد كنيم اين
است كه هيچ چي ِز معناداري بيرون از گفتمان وجود
ندارد .اين بدان معنا نيست كه هيچ چيز خارج از
گفتمان وجود ندارد .جهان وجود دارد ،ولي اگر معنايي
براي آن قائل باشيم ،اين معنا خود را در درون گفتمان
متجلي ميكند .بهسخن سادهتر ،تا آنجا كه مربوط به
معناست ،ما نيازمند زبان و گفتمان ،يا چارچوبي براي

● از جمله انتقاداتي كه به ديدگاههاي فوكو
ميشود اين است كه او بيش از اندازه مجذوب
مفهوم گفتمان شده و همين ،پيروان او را تشويق
به ناديده گرفتن تأثير عوامل ساختاري ،بويژه
اقتصاد ،در پيوند با دانش /قدرت ميكند .برخي
از منتقدان فوكو او را متهم به نسبيگرايي ميكنند،
زيرا او معيارهاي «حقيقت» ،در علوم انساني
را مردود ميشمارد و از ايدة «رژيم حقيقت» و
خواست قدرت (خواست قدرتي كه «حقيقت» را
ميسازد) دفاع ميكند.

شماره  / 306زمستان 1395
درك و تفسير جهان و معنا دادن به آن ،هستيم .مسئلة
اصلي اين است كه تبادل معنا نميتواند بيزبان صورت
گيرد ،و بيزبان بازنمايياي وجود نخواهد داشت .معنا
خودبهخود در جهان وجود ندارد و اين ما هستيم كه
معنا را توليد ميكنيم .در اينجا وقتي از معنا سخن
ميگوييم ،منظور اين نيست كه معنا به گونهاي ثابت و
تغييرناپذير ،در جهان ،وجود دارد و ما از راه زبان آن
را كشف ميكنيم (اين همان «رهيافت بازتابنده» است
كه از سوي پيروان «رهيافت سازنده» مردود شناخته
ميشود) .منظور اين است كه ما هر روز معناي تازهاي
از جهان توليد ميكنيم و ،برپايه آن ،ارتباط خود با
ديگران را سامان ميدهيم.
پيش از آنكه به اشياء و پديدهها معنا بدهيم و از
راه آنها با ديگران ارتباط برقرار كنيم ،نوعي كنشها
و رفتارهاي نمادين صورت ميگيرد .اين كنشها و
رفتارها ،كه از راه آنها معنا توليد ميشود ،همان چيزي
است كه آنرا «عمل داللت دادن يا معنا بخشيدن»
 signifying practiceمينامند .در اينجا بايسته است
به اين نكته اشاره كنيم كه ،در دوران مدرن ،رسانهها
يكي از نيرومندترين و همهجانبهترين سيستمهاي به
گردش درآوردن و متداول كردن معنا هستند .اين بدان
معنا نيست كه رسانهها تنها ابزاري هستند كه معنا را
در جامعه به گردش درميآورند و متداول ميكنند .از
جمله مشخصترين و آشكارترين راهها ،صحبتهاي
شخصي و رودررو با ديگران است .اما با پيشرفت
سرسامآور تكنولوژي كه در پرتو آن ابزارها كمابيش
جاي صحبتهاي شخصي و رودررو را گرفته ،به
گردش درآوردن و متداول كردن معنا بسيار پيچيده
شده است.
پرسش دربارة به گردش درآوردن معنا و متداول
كردن آن ،خواسته يا ناخواسته ،ما را درگير پديدة
قدرت ميكند .چه كساني قدرت دارند؟ چه كساني
چه معنايي را براي چه كساني به گردش درميآورند
و متداول ميكنند؟ بههمين دليل است كه موضوع
قدرت هرگز نميتواند بيرون از موضوع بازنمايي
قرار گيرد .شايد بههمين دليل باشد كه ادوارد سعيد
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دانش غرب دربارة شرق (بازنمايي شرق) را در پيوند
با قدرت ميبيند .معناي تصوير ،نوشته ،يا رويدادي
را كه رسانهها ،كتابها و ...بهدست ميدهند ،بايد در
پيوند با انتظارات ما (كه معموالً هرگز در بازنمايي آنها
ديده نميشود) و واقعيت تصوير يا رويداد ارائه شده
جستوجو كرد .گرچه رسانهها ،نوشتهها ،هنر و ...در
آنچه به تصوير ميكشند ،ما را دعوت به توجه ميكنند،
اما معني آنها همواره همان نيست كه در تصوير يا نوشته
ارائه يا بيان ميشود .زماني ميتوان گفت كه معني آن
در تصوير يا بيان ارائه شده است كه آن تصوير يا بيان
ارائه شده توانسته باشد انتظارات ما را گمراه يا از راه
به در كند؛ انتظاراتي كه ما به درون فرايند معناسازي
وارد كردهايم .به سخن ديگر ،آنچه در تصوير يا بيان
رويدادي ارائه شده ،از سوي رسانهها ،كتابها و ...گفته
نشده به همان اندازه در ساختن معنا اهميت دارد كه
گفته ميشود .به زبان سادهتر ،هر تصوير بازنمايي شده،
تا اندازهاي ،در برابر آن چيزي قرار ميگيرد كه ارائه
نشده است .اين بدان معناست كه توليدات رسانهاي،
سازندة كل معنا نيستند .آنچه فرايند معناسازي را كامل
ميكند ارتباط ميان نوع نگاه ما ،به تصوير ،با تصويري
است كه براي ما ساخته شده است .تصوير ارائه شده
ظرفيت بينهايت معنا را دارد ،اما معنايي كه ما ،بعنوان
بيننده يا مخاطب ،به تصوير ميدهيم بستگي به نوع
درگيري ما (چه در بُعد رواني و چه در بُعد تخيلي و
فرضي) با آن دارد.
برپاية آنچه گفته شد ،ميتوان چنين نتيجه گرفت
(شايد شتابزده) كه تصاويري كه ميبينيم ،و جهاني كه
در برابر چشم ما قرار دارد ،داراي معاني ثابت و پايداري
نيستند و ظرفيت معنايي گستردهاي دارند .گرچه اين
نكته ممكن است مورد تأييد قرار نگيرد و مجادلهانگيز
باشد ،اما بهنظر ميرسد كه راه گريزي از اين فرضيه
نيست كه :معنا ،سرانجام ،همان تفسير است .معناها،
در اوضاع تاريخي متفاوت ،تغيير ميكنند .بهسخن
ديگر ،معنا همواره در اوضاع تاريخي ساخته و پرداخته
ميشود و خود را متجلي ميكند .ساخت و پرداخت
معنا همواره فرايند تفسير آن چيزي است كه بهنمايش
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● پرسش دربارة به گردش درآوردن معنا و متداول
كردن آن ،خواسته يا ناخواسته ،ما را درگير پديدة
قدرت ميكند .چه كساني قدرت دارند؟ چه
كساني چه معنايي را براي چه كساني به گردش
درميآورند و متداول ميكنند؟ بههمين دليل
است كه موضوع قدرت هرگز نميتواند بيرون
از موضوع بازنمايي قرار گيرد .شايد بههمين دليل
باشد كه ادوارد سعيد دانش غرب دربارة شرق
(بازنمايي شرق) را در پيوند با قدرت ميبيند.
گذاشته شده يا بازنمايي ميشود و تفسير ،همواره
وابسته به اوضاع تاريخي و فرهنگي است .از عواملي
كه ميتوان گفت خواهان تثبيت و ثابت نگهداشتن معنا
هستند ،قدرت و ايدئولوژي است كه بيشتر در پيوند با
هم عمل ميكنند .اين عواملند كه به ما ميگويند معناي
نشستي كه در ژنو برگزار شده چيست .ايدئولوژي و
قدرت ميكوشند معناي تصاوير و زبان را تثبيت كنند.
در چنين وضعي ،تنها اميدي كه ،در پيوند با كاركرد
قدرت در بازنمايي ،ميتوان داشت اين است كه روزي
شخص ديگري به ما بگويد كه آن تفسير قدرت ،از
رويداد يا تصوير ،تفسيري نادرست است .از آنجا كه
ضمانتي براي تثبيت معنا وجود ندارد ،هميشه ميتواند
به هم بريزد ،استواري خود را از دست بدهد ،و سست
و فرسوده شود .شايد علت اينكه قدرت ميكوشد در
بازنمايي دخالت كند اين باشد كه ميخواهد معنا را
تثبيت كند .تثبيت معنا خواست قدرت است .قدرت
خواهان آن است كه پيوند ميان تصوير و تعريف
قدرت از آن ،طبيعي بهنظر آيد.
ادوارد سعيد و بازنمايي

برسرهم ميتوان گفت كه مفهوم بازنمايي يكي
از مفاهيم كليدي براي درك گفتمانهايي است كه
در آنها دانش ساخته و پرداخته ميشود .پرسشي كه
سعيد مطرح ميكند اين است كه آيا اصوالً بازنمايي
دقيق امكانپذير است؟ 33اين پرسش دريچهاي بهروي
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مطالعات فرهنگي گشود كه از درون آن بهتر ميتوان
به پيوندها ميان زبان ،انديشه ،قدرت و معنا پيبرد .اگر
بازنماييها از درون زبان ،فرهنگ و نهادهاي بازنماگر
(معرفيكننده) بيان ميشوند« ،بايد آمادة پذيرش اين
حقيقت باشيم كه بازنمايي تنها بر خود داللت دارد و
در هم تنيده و درآميخته با بسياري چيزهاي ديگر غير
از «حقيقت» است ،كه خودِ «حقيقت» نيز يك بازنمايي
است» 34.اين باور كه بازنماييهايي مانند آنچه در كتابها
مييابيم با واقعيت جهان همخواني دارند ،همان چيزي
ِ
«گرايش متني» )(textual attitude
است كه سعيد آن را
مينامد ،نزد او ،آنچه را ولتر در رمان كانديد و سروانتس
در رمان دونژوان به سخره گرفتهاند اين فرضيه است
كه ميتوان ،با تكيه بر كتابها (يا متون) ،آشفتگيهاي
پيشبيني ناشدني و مشكالت شگفتانگيز و گيجكنندة
انسان را درك كرد 35.اين درست همان چيزي است
كه در متون شرقشناسي رخ داده است .اين متون
داللت ضمني بر آن دارند كه حقيقت را بازنمايي
ميكنند :خودِ شرق وادار به سكوت شده و واقعيت
آن به دست شرقشناسان بازنمايي و آشكار شده است.
از آنجا كه متون شرقشناسان بيانگر نوعي آشنايي و
حتا صميميت ،با واقعيتي دور از دسترس و عجيب و
غريب است ،خودِ متون از موقعيتي برخوردار ميشوند
كه اهميتشان بيش از موضوعاتي ميشود كه درصدد
توصيف آنها هستند .سعيد بر آن است كه «چنين متوني
نه تنها خالق دانش بلكه خالق واقعيتي ميشوند كه در
ظاهر توصيفش ميكنند» 36.از اينرو و با توجه به اين
نكته كه خودِ شرقيان اجازة سخن گفتن ندارند ،اين
متون هستند كه خالق و توصيفكنندة واقعيت «شرق»
ميشوند.
پس از جنگ جهاني دوم ،قدرت آمريكا رفتهرفته
جانشين قدرتهاي فرانسه و انگلستان گرديد و آمريكا
«ميراثخوار استعمار» اروپا شد .اما با وجود اين انتقال
قدرت ،تغييري استراتژيك در گفتمان شرقشناسي پديد
نيامد .در اين مرحله ،موضوعات مربوط به كشورهاي
عرب و مسلمانان نه تنها ،از راه رسانهها ،وارد ذهنيت
آمريكاييان شد بلكه بخش بزرگي از مطالعات علومِ
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اجتماعي را در دانشگاههاي آمريكا اشغال كرد .از ديد
ادوارد سعيد ،اين كار تا اندازة زيادي از راه نشاندن
گفتمان ضد عرب و اسالم بهجاي گفتمان ضد يهود
امكانپذير شده است 37.نتيجة تسلط علوم انساني ،پس
از جنگ جهاني دوم ،اين بود كه َرداي شرقشناسي از
دوش شرقشناسان برداشته شد و بر شانة علوم اجتماعي
قرار گرفت .عالمان علوم اجتماعي مسيري را كه
شرقشناسان اروپايي پيموده بودند ،دنبال و آنرا تضمين
كردند .بهعبارتي ميتوان گفت كه آنان منطقة خاورميانه
را ،از نظر مفهومي ،در گفتمانهاي خود اَخته كرده و آنها
را به خواستها ،گرايشها و آمارها فرو كاستهاند .به زبان
سادهتر و بهگفتة سعيد ،آنان را به اشياء طبيعي و «فاقد
صفات انساني» تقليل دادند 38.از اينرو ،شرقشناسي،
در مرحلة تازه نيز همان گفتمان اروپامحوري است كه
«شرق» را در ساية دانش انبوه شده بهدست نسلهايي
از نويسندگان و پژوهشگراني ميسازد كه از امنيت،
قدرت و «خردِ برتر» برخوردارند .اين بدان معناست
كه گفتمان شرقشناسي تازه نيز همچنان بر ستونهاي
قدرت استوار است و با تكيه بر همين قدرت است كه
ِ
«ديگري» غيرعقالني و
ميتواند «شرق» را بعنوان يك
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