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!چيست؟»لهئمس«
شناسي فرهنگي با رويكرد مطالعات فرهنگيلهئمس

 سخن نخست

و يك برنامههرگونه سياستگذاري چيست؟ آيا» مبنا«اما اين. استوار باشد»مبنا«ريزي الجرم بايد بر

و برنامه يك  و برنامه» مسئله«نقطه عزيمت سياستگذاري از است؟ يا آنكه سياستگذاري » آرمان«ريزي

مي» اهداف غايي«و و سياستگذاري چه تفاوتي خواهند شوند؟ در هر صورت الگوهاي برنامه آغاز ريزي

و پرسش اين پرسش داشت؟ رنظ. هايي از اين دست، اهميت فراواني براي سياستگذاران كشور دارد ها

از مجموعه 1393ها از پاييز است كه دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش بودهبه چنين اهميتي اي

و مطالعات فرهنگي درباره نشست و استادان حوزه سياستگذاري شناسي مسئله«ها را با متخصصان

. آغاز كرده است» فرهنگي

اله فاضلي عضو ها با سخنراني دكتر نعمت رو حاصل برگزاري بخش اول از اين نشست متن پيش

و مطالعات فرهنگي است  و آذر هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و در محل مركز 1393كه در آبان

و آقاي دكتر فاضلي جلسه اين بخش مجموعاً پنجدر. هاي مجلس برگزار شده است پژوهش برگزار شد

و تاريخي مرتبط با بحث مسئله شناسي، معرفت تالش كرد ابعاد مختلف هستي را شناسي شناسي فرهنگي

و جدي به ماهيت. واكاود آن.تأكيد كرده است»لهئمس«ايشان در ابتدا بر ضرورت توجه مجدد پس از

و هستي باره ابعاد معرفترد مس شناسانه و به اين ترتيب تالش دارد از شناسانه ئله توضيح داده است

آن. كند» زدايي بداهت«مسئله  مي» فهمي«در گام بعدي ايشان درباره ابعاد در كه تواند ما را

و در ادامه درباره پارادايم مختلف برنامه و سياستگذاري سياستگذاري ياري رساند توضيح داده است ريزي

م از ابتداي شكل ـ ها، نشست آخرين بحث ايشان در اين سلسله. لت تاكنون بحث كرده استگيري دولت

. معاصر استايران لف تبييني درباره وضعيت كالن فرهنگي اجتماعيتبررسي الگوهاي مخ

شدبا نظارت ايشان،سازي هاي ايشان بعد از پياده سخنراني ماحصل. در چند مرحله ويرايش

از» گفتاري درس«مسير تالش شده تا متن خصلت ايندر. رو شده است تبديل به گزارش پيش خود را

و در نتيجه به شكلي تا مخاطب به كمك متن در فضاي واقعي نشست،دست ندهد ها قرار گيرد

و بنابراين اين متن نه شبيه به متن. داشته باشد» حضور«خالقانه بتواند در آن  هاي رايج نظري

و نه به متن هاي مجلس پژوهي كه در مراكزي شبيه به مركز پژوهش سياستهاي رايج آكادميك است

و بنياد. شوند شباهت دارد توليد مي كهيبا اين حال در اين متن درباره مهمترين ترين مسائلي

ذك. سياستگذاران با آن درگيرند بحث شده است اي است اين متن صرفاً به منظور ايجاد زمينهرالزم به
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و جدي و به هيچ درباره بنيانتر براي بحث بيشتر وجه هاي سياستگذاري فرهنگي تهيه شده است

و توضيح ضروري ديگر درباره پانويس. هاي مجلس نيست مواضع رسمي مركز پژوهش نماياننده ها

و توضيحات كه ممكن در فرازهايي از متن برخي مثال.م مهم متن استيهاي انگليسي مفاه معادل ها

ي با اين حال اين.ا رواني متن لطمه بزند، به پانويس منتقل شده استبود به سياق منطقي بحث

مي ها به روشن پانويس در برخي موارد نيز منابعي براي آشنايي. كند تر شدن ابعاد ديگري از متن كمك

تمامي اين تغييرات كه خارج از متن پياده شده سخنراني.و مطالعه بيشتر در پانويس ذكر شده است

پانويس منتقل به هاي انگليسي به عمد معادل. صورت گرفته استييد آقاي دكتر فاضلبا تأي،بود

و معادل اند تا مخاطب در مسير مطالعه متن به شكل روان نشده . هاي آن درگير شود تري با مفاهيم

 نشست اول

و شناسي فرهنگي، ماهيت آن، مباني معرفت جا درباره مسئله بحث ما در اين شناسي روش شناسانه آن
و پس از آن وارد اصل مطلب شوم. آن است .اما قبل از هر چيز الزم است بر چند مقدمه تأكيد كنم

 رويي سرخ داروياواز/ زردروي باشدش خودكه به قول سعدي؛ طبيبي: نخست

در الزم است تأكيد كنم به هيچ. مجوي هاي برابر پرسش وجه اين طور نيست كه

و يا نسخه شما، پاسخي آماده همراه خود آورده مي ام را تواند همه اي دارم كه دردها

كه. درمان كند فرهنگ، ها در حوزه»دغدغه«دليل اصلي آن هم، اين است

و همراه با نوعي عدم قطعيت»دغدغه« امر«واقع اين، ماهيتدر. اند هايي سيال

امر.ي روشن از ماهيت امر فرهنگي داشته باشيمما بايد درك. است» فرهنگي

و سيال است مند، زمان فرهنگي، امري مكان البته اين عبارت به اين معنا نيست. مند

و عدم قطعيت مواجه نيستيم و سطوح با سياليت بلكه در پرتو. كه در ديگر موارد

مت ديدگاه وأهاي امر اجتماعي خري كه امروزه مطرح است امر سياسي، امر اقتصادي

مي. دانيم را هم برخوردار از نوعي سياليت مي در به گمان من آن زماني كه تصور شد

و يا عينيت حوزه و اجتماعي، نوعي قطعيت، انجماد، ماديت هايي از زندگي جمعي

و بنابراين حتماً مي توان قوانيني كشف كرد تا تمامي آن واقعيت جمعي وجود دارد

يا دوره. دهد، به پايان رسيده استيا اجتماعي را توضيح  آن رويكردهاي پوزيتيو

ميايجابي يا تحص كرد، اگر نگوييم براي لي كه به اين شكل مذكور به واقعيت نظر

با. يردازان، براي اكثر ايشان به پايان رسيده نظريه همه البته مباحث نظري مناسب

ميبنابر. اين بحث را در آينده بيشتر توضيح خواهم داد توان اين نبايد تصور كنيم كه

و يا هر نوع بحث ديگري،  و يا روشي بار براي يكاز طريق گفتگو يا بحثي نظري،

عــدم قطعيــت 
و ســـياليت در 

 امر فرهنگي
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هاي تغيير دادن امر فرهنگي، ماهيت امر فرهنگي، شناسايي امر فرهنگي، راههميشه

و يا بسازيم .و شكل دادن امر فرهنگي را كشف كنيم

و حتماً:دوم ـ هم با توجه به مالحظات فوق، معتقدم شما حاضرين در اين جلسه

و به همين ما دليل هم اين جلسه را تشكيل داده بر اين باور هستيد، ـ كه ايد

و فرهنگي كنوني هستيم  و بافت تاريخي، اجتماعي سياسي نيازمند گفتگو در بستر

و هميشگي باشد به اين معنا كه بهترين راهبرد.و اين گفتگو بايد منظم، مستمر

و نظري براي مواجهه با سياليت امر فرهنگي چه از حيث روش شناسانه

و چه از حيث معرفت هستي و مستمر شناسانه شناسانه، همين گفتگوهاي منظم

و پژوهشگران بايد انجام دهند است كه انديشه يك. ورزان  Thinkاين مطلب براي

Thank ق ام كند صد دارد دو چيز را همزمان با يكديگر ادغيا مركزي پژوهشي كه

قصالزم است؛ مركزي كه از يك از» توليد«د دارد دانش را سو و سوي ديگر كند

مي» برداري بهره«خواهد از دانش مي و از طرف» اقدام«خواهد كند؛ از طرفي كند

كه»بنيان«خواهد ديگر مي و نظري روشني نيز داشته باشد؛ مركزي هاي روشي

مي» ذهنيت«و» عينيت«خواهد مي خواهد ابژه شناخت را شكل را با هم ادغام كند؛

و در عين حال مي و كنش خواهد در رويه دهد هاي فرهنگي هم حضور داشته ها

و ـ. مداخله كند باشد به همين دليل اين مركز، يا اين مركز مطالعات راهبردي

مي تعبيري كه براي اين ـ نيازمند روشگي گونه مراكز به كار از هاي ويژه رند اي

همين گفتگوهاي دائمي، مهمترين راهبردهاي روشي. است» تصميم«و» تحقيق«

و پيوسته است بي كه. وقفه لذا متناسب با اين نياز بايد ساختاري شكل بگيرد

و تريبون موقعيت هاي مختلفي ايجاد كند تا ما با همين گفتگوهاي سيال، منعطف ها

به يك شناخت نسبتاً» موقعيت«و» لحظه«شونده بتوانيم براي اين گرگوندو دائماً

و قابل استدالل برسيم 1.روشن

ـ كه نه تنها با من، بلكه قطعاً با ديگران هم انجام به همين دليل بر اين باورم كه اين نوع گفتگوها را

ـ  و هم نظريهخواهد شد و انتشار دهيم، چيزي كه هم تجربه جهاني را بايد توسعه هاي اجتماعي آن

اين مسئله بايد مهمترين راهبرد يا چارچوب روشي مراكزي باشد كه تحت عنوان. دهند نشان مي

. كنند مطالعات فرهنگي فعاليت مي

رص اهميت گفتگو در تصميمدرخصو.1 :ك.گيري
و تجربه شهري محور، بحث شهر در جستجوي عدالت« و ديگران، مترجمان: ويراستاران» هايي در نظريه هادي: پيتر ماركوس

و محجوبه كشميري، تهران .1392،مؤسسه نشر شهر: سعيدي رضواني
و نيز؛

.1393انتشارات تيسا،: تهران،اله كشاورز ترجمه عين» ريزي از طريق فرهنگ برنامهدهي جديد شكل«گرگ يانگ

گفتگو؛ ضـرورتي

شــــناختي روش

و  ــه در مطالعـــ
مــــــــديريت 

 فرهنگ
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ا بهپس از ذكر طور خالصه بگويم قصد دارم در اين جلسات چه مسيري ين دو نكته مهم مقدماتي، بايد

كنندگان اين جلسه با من طرح به پرسشي اشاره خواهم كرد كه برگزار براي توضيح مجدداً. را طي كنم

و مبناي آغاز اين جلسات بوده است؛ كرده : پرسش اصلي اين است اند

به» عزيمت نقطه« و مديريت فرهنگي كجاست؟ از كجا بايد اقدام ما در مطالعات

و س... شروع كنيم؛ از كجا بايد عمل را آغاز كنيم؛ ميؤاين هاي تواند به شكل ال

مي. مختلف ديگري مطرح شود در شود؟ معموالً چرا اين پرسش ايجاد كساني كه

و كنش هاي فرهنگي قصد دارند دست به فعاليت سازمان هاي مؤثر بزنند با انواعي ها

مي روبه» معضله«از  و به واسطه رو اين معضالت است كه با اين پرسش اصلي شوند،

س روبرو مي ال مقدماتي استؤشوند؛ چه بايد كرد؟ كه اين پرسش خود حاوي اين

. چه هستند» معضالت«اما اين.»بايد آغاز كرد از كجا«كه 

و فعاالن فرهنگي با آن روبرو هستند اين است كه نخستين معضله كه عمدتاً مديران

و بوروكراتيكي هستند كه سازمان ايشان ميراث و دار سنت اداري، اجرايي ها، ادارات

و انباشتي مختلف فرهنگي توليد كرده مؤسسات و اين سنت به صورتي تاريخي اند

و در نتيجه پيچيده ايجاد آن مجموعه يا كليتي درهم بر روي هم قرار گرفته است

مييهوشده، كه اين مديران از هر زا و تعارض شوند، با تناقض اي وارد آن هايي ها

و نهايتاً شد مواجه نابراين اولين مشكل ما گستردگي،ب. دچار سردرگمي خواهند

و انباشت و اجرايي ادارات پذيري اين رويه قدمت هاي تكنوكراتيك، بوروكراتيك

م سازمان و مي. سسات فرهنگي استؤها و يا مشاوران مشكلي كه باعث شود مديران

و زاويه ورودشان به مسا .ل اشتباه بوده استئايشان تصور كنند شايد نقطه

و مؤسسات فرهنگي با دوم معضله و مجريان سازمان به رابطه ذهني كارگزاران

و ارزش ايده بسياري از مديران اين. گردد هاي فرهنگي مورد تأكيد سازمان بازمي ها

مي سازمان در كنند كه شايد همكاران يا كارمندان ها پس از مدتي احساس شان

و  و يا حتي مخاطبان بيروني سازمان، آن باور ـ كه سازمان، و كافي را ايمان قطعي

ـ نسبت به مجموعه ارزش يا الزمه فعاليت فرهنگي مؤثر است ها يا گفتمان

اين تصور خود منجر به نوعي. هاي فرهنگي مورد تأكيد آن مديران ندارند طرح

به! ايم؟ درستي وارد شده كه آيا از زاويه شود دودلي در مديران مي چون مديران

ك تجربه فهميده ـه نمياند و يا كل سيستم را تغيير دهند توانند همه را عوض كنند

بلكه مطلوب هم نيست، چون براي تغيير،و اين تغيير دادن نه تنها ممكن نيست

.ابتدا خود بايد تغيير كنيم

پرســش اصــلي
ــت ــده جه دهن

ــروژه  ــه پـ  بـ
 فكري حاضر

 ســه معضــله
ــه ــلي كـ اصـ

مـــــــديران 
فرهنگي بـا آن 
 روبرو هستند
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مي سوم اين است كه مديران غالباً درباره اين معضله يا توان ارزش كه چگونه ها

به» هاي فرهنگي سياست« اينبه. اند تبديل كنند، سردرگم» كنش فرهنگي« را

مي كه در بسياري موارد طرح معنا مي شود، برنامه هايي انديشيده گردد، هايي طراحي

مي قوانيني تصويب يا سياست يا ها، برنامه شود، اما اين طرح هايي تدوين و ها، قوانين

آن سياست و يا حتي» تحول«ها به رفاهي كه مدنظر مديران يا فرهنگي، اجتماعي

مي. شود سياستگذاران است منجر نمي شود اين سومين ابهامي است كه باعث

درباره نوع طرح مسئله يا زاويه ورود خود» سازمان فرهنگي«مديران يا پژوهشگران 

.ل دچار ترديد شوندئبه مسا

و چگونگي مسئله«بنابراين مالحظات، طرح ضرورتي عملي است، چون واجد» شناسي فرهنگي چيستي

و پژوهشگران كمك مي و كشف مسا به مديران وئكند تا درك بهتري از نحوه شناسايي ل داشته باشند

.درباره اين كه از كجا بايد آغاز كنند دچار سردرگمي نشوند

و و اگر بخواهيم از منظري مفهومي ـ كه نظري مجموعه دغدغه با اين اوصاف هايي را

ـ مهم كه مطرح شد مورد بحث قرار دهيم  مسئله«ترين پرسش در برابر ما اين است
مي» چيست؟ فرهنگي تواند به چند پرسش ديگر تجزيه شود؛ نخست اين پرسش خود

و چه شرايطي دارد؟ فرهنگي«دوم اينكه» چيست؟ مسئله«اين كه  و سوم اينكه» چيست

و اگر مسئ« و الزاماتي پديد خواهد آمد؟ فرهنگيله در» را با هم تركيب كنيم چه شرايط

.اين صورت اين پرسش، خود به پرسشي متفاوت از دو ديگري تبديل خواهد شد

ركزي تمامي مباحثي كه تاكنون مطرحم مسئله چيست؟ كانون تئوريك يا هسته

از) Problem(شد اين است كه مسئله  و يا آن چيزي كه پس و يا امر پرابلماتيك،

. چيست»)Problematization( سازي مند مسئله«اين توضيح خواهم داد،

مندسازي در ادبيات رايج علوم اجتماعي قبل از هر چيز بايد ديد آيا مسئله يا مسئله

بهدر كشور  و غناي الزم هست يا خير؟ و انگيزي كتاب طور شگفت داراي پيشينه ها

و  ـ كه دراين روزها به وفور ترجمه متون مرتبط به روش تحقيق در علوم اجتماعي

ـ دراين تأليف شده هاي مربوط به بحث بخش. اند باره به اجمال بسيار بحث كرده اند

و حتي در اين متون، گاهي در چهار تا پنج» مسئله« صفحه، در برخي يك صفحه

در تمامي اين متون، گرچه مباحث با مبحث مسئله1.يك پاراگراف مطرح شده است

 
به.1 و جوليت كوربين؛:، ترجمه هادي جليلي، تهران»درآمدي بر تحقيق كيفي«فيلك، اووه؛: براي مثال رجوع كنيد نشر ني اشتراوس، انسلم
ـ رويه: اصول روش تحقيق كيفي« و شيوه نظريه مبنايي و مطالعات فرهنگي:، ترجمه بيوك محمدي، تهران»اه ها .پژوهشگاه علوم انساني

و رويه(روش تحقيق كيفي ضدروش«محمدپور، احمد؛ .شناسان جامعه: تهران»)شناسي كيفي هاي عملي در روش مراحل
 ...و

ــم ــرين مهـ تـ
و  ــا ــش م پرس

ــش ــاي پرس ه
 مرتبط با آن

و ــئله مســــــ
مندسـازي؛ مسئله

مبحث مهمـي كـه 
ــون روش  در متــ
تحقيق مورد غفلت 

. واقع شده است
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و گرچه در امتداد آن، مباحث با تكنيكيآغاز شده است، و تحقيق مرتبط به تفصيل

و سنگ بناي، بهمسئلهدقت طرح شده است، اما درباره اين كه  عنوان ركن ركين

و جدي از كجا پيدا مي1تصميمتهو البتحقيق  و دقيق اي شود، هيچ بحث مفصل

را بنابراين الزم است كه براي يك2.صورت نگرفته است  مند مسئلهبار مسئله

)Problematized (تا بتوانيم بفهميم كه مسئله چيست؟. كنيم 

و متأسفانه خيلي بديعئجا ارا بحثي كه تالش خواهم كرد در اين . استه دهم، شايد

! چنين نباشدو البته اميدوارم كه اين

مي مسئله مي ماهيتاً چيست؟ مسئله از كجا گيرد؟ آيد؟ مسئله چگونه شكل

مي» موضوع« به چگونه به مسئله تبديل دسترسي پيدا ها مسئله شود؟ يا ما چگونه

و يا به تعبيري ديگر، مي از كجا دغدغهچيست؟ Preoccupation دغدغهكنيم؟

ما. آيد مي  شويم؟مي مند دغدغهيا چگونه

كه ما، در حوزه هاي مفهومي اين امر ترين جنبه به اعتقاد من يكي از بنيادي

مي ايدهفرهنگ،  اي كنند؛ ايده كنيم، اما ديگران به آن اعتقادي پيدا نمي اي را طرح

مي ايجاد نمي تحولياما،كنيم را طرح مي به شود؛ ايده را طرح كنيم، اما ايده

و فرآيند طرح شود، به اين برمي تبديل نمي سياست گردد كه در فهم ماهيت مسئله

مشكلي كه بايد سازوكار حل آن را با همديگر روشن.يمآن، دچار مشكل ظهورو 

گام. ايم البته اگر بتوانيم اين كار را به سرانجام رسانيم، صرفاً يك گام برداشته. كنيم

يكبه فرهنگي دوم اين است كه زماني كه ق صفتعنوان رار براي آن مسئله

و پس از اين، حتي اگر بتوانيم ماهيت مي گيرد، اين تركيب جديد، چه خواهد بود

يق اين مفهوم از لحاظ تاريخي،دمسئله فرهنگي را توضيح دهيم، بايد ديد مصا

و مكاني واقع در ايندر. زمانيِ معين ما چه هستندـ اجتماعي، جغرافيايي، سياسي

مو مرحله با دومين بعد پروژه  مندي بافتاجه خواهيم شد؛ يعني مان

)Contextualization .( در اين مرحله به شكل انضمامي در اين باره بحث

 
يك ديسكور خاص عنوان)Cultural Stadies(منظور در اينجا مطالعات فرهنگي( فرهنگ مطالعه در حوزه تصميمو تحقيق.1

از دو روي يك سكه فرهنگ، مديريت حوزهو) نيست و  مديريتاز فرهنگ در لحظه اكنون، دور مطالعهنه. نيستند پذير تفكيكهم اند
 حتي. است ناممكن تقريباً هست چيزيچه كدامكه اين تشخيص است؛ فرهنگ مطالعهاز دور فرهنگ مديريتنهو فرهنگ است،
تصميم در حال حوزهاز دوربه پندارندميكه كسانيچهو اند گيري در حال تصميم تحقيق، بدون كنندمي گمان كساني كه
كه بدوندوهر اند، تحقيق يك آگاه باشند، آن يك دارند واحد قرار]ِ يا گفتمان[ اجتماعي معرفت يا فضاي ساختار در را كارو درواقع
.دهندمي انجام

و همان هاي راهنماي آشپزي تدوين شده مانند كتاب تحقيق، روش راهنماي هاي كتاب عمدتاً مجموعه.2 يك اند؛  دخترخانم طور كه
با محققي هيچ شود، نمي آشپز آشپزي، كتاب با  اين امر، همين داليلاز يكي اتفاقاً!شود نمي محقق تحقيقي، روشِ كتاب هيچ هم

آكه است و نسبت و محقق روشن نشده استماهيت مسئله !ن با تحقيق

غفلــت از فهــم
ــت  ماهيـــــ
مســئله، دليــل 
ــامي در  ناكـــ
تحقــــــــق 

ــده ــاي ايـ هـ
و  ــديران مـــ
سياستگذاران

مسير كلي پروژه
 فكري حاضر؛

از
مندسازي مسئله

Problematization 
 تا

ــت ــدي بافـ منـ
Contextualization
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اين كل فرآيند پروژه فكري حاضر است،. ما چه هستندمسائل فرهنگي خواهيم كرد

.اگر بتوانيم آن را با موفقيت به سرانجام رسانيم

و نخست ذكر يك نكته مقدماتي ضروري است؛ چرا پرداختن به بحث مسئله

كه مندسازي مسئله ما، براي جامعه»چيست؟مسئله«و پاسخ به اين پرسش امروز

مي ضرورت دارد؟ به مهم مندسازي مسئلهپرداختن به بحث. دهم طور خالصه پاسخ

در كافي نپرداختهن خصوص به اندازهاست، چرا كه منابع فارسي ما در اي اند؛ حتي

و متون مرتبط با روش تحقيق به حد كافي هاي دانشگاهي آموزش مان در دروس

ماهيتاً چيست بحث پرسش تحقيقكه درباره اين كه مسئله چيست، درباره اين

مي.يمكن نمي و فني صورت كه به جاي آن مجموعه وسيعي از مباحث تكنيكي دهيم

گوييم كه پرسش اما نمي» هايي داشته باشد؟ پرسش تحقيق بايد چه ويژگي«مثالً 

و مسئله، ماهيتًا، چيست؟ توجه داشته باشيد كه اين دو بحث كامالً از هم جدا  تحقيق

و متون روش تحقي. هستند اين. اند ق، دچار مسئله يا مشكلاز اين جهت خود كتب

مي گونه متون به و پرسش تحقيق مواجه پرسش«شوند كه گويي اي با امر تحقيق

است؛) Ready Made Problem( آماده مسئلهيك جان ديوييبه تعبير» تحقيق

و آماده كرده ما چونان فست فود، غذايي كه ديگران پخته كنيم؛ كافي مصرف اند تا

و كتابخانه كتاب است تا ما به و ها ها مراجعه كنيم، مسئله را از منابع مشخص

و براساس تعريفي مشخص آنها را به نگارش شده بندي طبقه اي استخراج كنيم

از. درآوريم . در طرح مسئله است نكات انحرافياين يكي

و و فني مطرح به شيوه پرسش تحقيقگاهي اوقات نيز امر مسئله امري تكنيكي

و بصيرتي شود، كه گويي الزم نيست محقق به تفكري عميق، انديشه مي اي فلسفي

هر جانبه، درباره همه و سياست نياز داشته باشد؛ گويي كليت تاريخ، جامعه، فرهنگ

مي كارشناسنوآموزي، هر  و گوييو هر تكنسين تحقيق  اينجاتواند مسئله را بيابد؛

و گويي اينجا تكنيك! جاي سختي نيست كه دادههايي از پيش طراحي شده

يك. را پيدا كنند پاسخو پرسشتوانند پژوهشگران به كمك آنها مي به عبارتي ما با

و تقليل بحران ساده ايم؛ در چنين روبرو شده) Reductionism(گرايي سازي

ميفني وضعيتي ماهيت پيچيده مسئله به يك امر ساده با تقليل داده شود، گويي

مي ازپيش اجراي يك فرمول يا پيمودن يك راه ساده توان به يك مسئله معلوم،

كه هاي پژوهشي هاي بارز چنين وضعي، اولويت يكي از مثال. رسيد اي است

مي سازمان و اعالن اين اولويت. كنند ها اعالم ها به اين معنا است كه با دنبال اعالم

 مواجهـــــــه
فودي يـا فست

تكنيكيِ متـون 
روش تحقيـــق 

 مسئلهبا 

چـــرا پاســـخ بـــه
پرســـــــــــش 

مندســـاز مســئله«
.مهم است»ي
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، به راحتي مسئله خود را به ما نشان خواهد داد يا مسئله همان اولويت كردن اولويت

. است

و اين بحران ساده دارد تا مهمترين ركن ما را وامي گرايي تكنيكي تقليلسازي

ترين زمان، كمترين ترين طريق ممكن، كوتاه تحقيق، كه مسئله است، را به ساده

و، بيخالقيتهزينه، كمترين  و حتي با كمترين احساس تعلق هيچ درك شهودي

تواند بدون نوعي درگيري درگيري عاطفي برگزار كنيم؛ گويي محقق مي

)Involvement (و يك جانبهو بدون يك درگيري همهايماني عاطفي وجودي

كه كند، اين طرحمسئله را  و ميتخصص تبديل به يك تفكر جا جايي است شود

و پژوهش اين با! جاست لحظه تولد بوروكراسي دانش اين وضعيت ناشي از مواجهه

يك/تحقيق تصميم فرهنگي در چارچوبي تكنيكي است؛ چارچوبي كه تحقيق را

يكمي» روش« و نه و بروز آن در رفتار محقق، جدايي.»منش«داند امري كه ظهور

.او از تحقيق است

قرار دارد كه تأكيدش گادامرگرايانه، رويكرد كسي نظير در مقابل اين رويكرد تقليل

و روشدر كتاب  مي تفكربر اين بود كه تمامي داستان حقيقت شود، با مسئله آغاز

ميبا مسئله ادامه  مي پيدا و با مسئله نيز به پايان وانگهي از نظر او اين. رسد كند

و نه مسئله تابع روش به عبارتي داستان مسئله! روش است كه تابع مسئله است

يك بخشي تمام آن را پشت» مرحله«شدني از كل ماجراي تحقيق نيست كه چونان

مي سر گذارد؛ گرچه بسياري از ما اين در» پرسش تحقيق«قسمت! كنيم چنين

تز بسياري تحقيقات ما جنبه ميئاي به همين دليل است كه وقتي. كند يني پيدا

مي تحقيق به پايان مي شويم كه نتايج تحقيق ربطي به پرسش رسد با اين مواجه

مي! تحقيق ندارند دهند كه بايدو براي جبران، كساني چون داوران تحقيق پيشنهاد

و و اين يعني !! يا حتي پرسش تحقيق را بايد تغيير داد عنوان تحقيق را عوض كرد

و به عبارتي اين كه در تمامي فرآيند تحقيق، محقق محترم ما، پرسش تحقيق،

و يا  ديگر پروپوزال را به اين منظور تدوين كرده كه در پايان دستمزد مشخص

و پايان پايان و در اينجا پول . اند معنا شدههم نامه دو واژه نامه معيني را دريافت كند؛

و حوصله فراواني درباره چون. مسئله گفتگو كنيم بنابراين الزم است كه با شكيبايي

م و به همين نسبت مهمترين مؤلفه لفهؤمسئله مهمترين  ساختاري پژوهش است؛

و البته بيشتر از آن در فرهنگ و مديريت در هر حوزه، . ساختاري سياستگذاري

ي مسئله بسيار بيشتر از آن چيزي است كه ما گمان چون در فرهنگ پيچيدگ

. كنيم مي

بحـــــــران
ــل ــي تقلي گراي

ــا  در مواجهــه ب
 مسئله

 مسئله؛
ــه ــري كـ امـ

تمامي فرآينـد 
ــق را  تحقيـــ

 دهد جهت مي

ــرورت ضــــ
ــو ي گفتگــــ

ــبورانه  صــــ
 مسئلههدربار



___________________________________________________________�

در با اين وصف، اين مسئله است كه براي ما مسئله است؛ و هم هم در مديريت

دو طور كه گفتيم اين همان. تحقيق مان چنين اند؛ تحقيقات روي يك سكه دو،

و مديريت وضعي دارد كه مديريت كه مان چنان شده مان تحقيقاتمان چنان بوده

. اين دو از حيث آنتولوژيك دو امر جدا از يكديگر نيستند. چنين شده اين

و اهميت مسئله در فر يندآما هنوز نه خود آگاهي كافي نسبت به جايگاه

و نه دانش نظري الزم را كه بتواند راهنماي ما در اين تصميم گيري فرهنگي داريم،

و فرهنگي موجود باشد نتيجه ما نياز داريم بفهميم مسئلهدر. فضاي تاريخي

يا فرهنگيكه بدانيم چيست؟ قبل از آن مي فرهنگي مسئلهچيست تواند چه چيزي

. باشد

كه ماهيت نظري مسئله را درك چگونه بايد فهميد كه مسئله چيست؟ براي آن

تبديل) Theorical Concept(كه مسئله را به مفهومي نظري كنيم، براي آن

د چه كنيم؟ كنيم، باي

. اي توصيفي نيست، واژهمسئلهتئوريك است در پژوهش؛) Term(، ترم مسئله

يا كند كه به كمك واژه در عالم خارج، داللت نمييشيئمسئله به اي چون مسئله

ش دغدغه و يا جرم آن . را اندازه بگيريميءيا هر واژه ديگري بخواهيم بعد، حجم

آن. چنين چيزي نيست مسئله در فرآيند پژوهش ترم تئوريكي است كه به كمك

از خواهيم نوعي تحليل ارائه كنيم؛ به كمك آن قصد داريم امكان فهمي عميق مي تر

سيالِ تودرتوي مبهم را فراهم آوريم؛ مسئله مفهومي است چيدهيپ هاي درهم هستي

تا زندگي برش پيچيده هاي درهم كه ما به كمك آن قصد داريم در هستي هايي بزنيم

و. براي ما فراهم شودانتخابو گزينشها، امكاني براي اين برش به واسطه پيش

ب مسئلهكه بيش از آن و محسوس چيزي باشد كه توانيم با آن به يك هستي ملموس

و انضمامي اشاره كنيم يا آن را اندازه بگيريم، درواقع، مفهومي است كه با كمك آن 

آن گفتگو مسئله نوعي زبان است كه ما به واسطه. در حال انديشيدن هستيم

يِ، مسئله اندازه نيست، متر نيست، شيء نيست، مسئله يك امر مادكنيم؛ مي

و بيرون از ما نيستمحسوس مسئله مفهومي است كه در فضاي.، ملموس، عيني

و در چارچوب نظري معيني) Discourse(االذهاني مشخصي، در گفتمان بين

. شكل گرفته است

و آن دستگاه نظري چيست؟ ما وقتي از مسئله سخن آن چارچوب، آن گفتمان

و درواقع به واسطهيماجتماعي مدرنگوييم، در حال تغذيه از گفتمان علم انساني مي

؛ مســـــــئله
ابـــــــزاري

مفهومي بـراي 
و  ــيدن انديشـ

ــطه  ــا واس اي ي
زبــاني بــراي

 گفتگو 

؛ مســـــــئله
مفهومي واجـد

داللت ويـژه در 
ــم  ــان عل گفتم
ـ  ــاعي اجتمـ

 انساني مدرن 
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آن. ايم پيش آن گفتمان را پذيرفته سخن گفتن از مسئله پيش گفتماني كه در

درباره ماهيت) Assumptions(ها فرض اي از پيش لحاظ فلسفي مجموعه به

و انديشه و ماهيت انديشيدن . ورزي وجود دارد معرفت، ماهيت تحقيق

در بنابراين وقتي كه مي گوييم مسئله يك ترم تئوريك است به اين معناست كه اگر

بلكه. سخن ما مسئله از درون آن گفتمان ويژه مطرح نشود ديگر مسئله نخواهد بود

و در زبان عاميانه از آن به  تعبير» مشكل«بيشتر همان مفهومي است كه عرفاً

هاي اين گفتمان درواقع امكان گفتگو از ميان فرض بدون پذيرش پيش1.شود مي

ـ اجتماعي درباره مسئله مي رود؛ به عبارتي ديگر وقتي خارج از گفتمان علوم انساني

و مسئله گوييم، به شكلي بسيار عمومي در حال گفتگو درباره سخن ميمسائلو  ايم

. اما معاني مشتركي را مدنظر نداريم،مشتركي به كار ببريمممكن است كه ما الفاظ 

، بسياري از مواقع، مسئلهبه دليل همين فقدان توجه به خصلت گفتماني مفهوم

دانيم درباره چه سخن زماني كه در حال سخن گفتن از مسئله هستيم، درواقع نمي

2.گوييم مي

از فرض اي از پيش اما اين دستگاه نظري شامل چه مجموعه هاي تئوريك است؟ يكي

اي است كه كمي پيش از آن گفتيم؛ تحقيق با مسئله ها همان نكته فرض اين پيش

فرض را قبول البته برخي اين پيش. فرضي تئوريك درباره تحقيق پيش. شود آغاز مي

John( جان ديويي. ندارند Dewey (نگاشته است با نام3كتابيHow We 

Think .مي 140در صفحه انديشانه دهد كه بسيار سطحي اين كتاب او توضيح

چرا كه در حوزه انساني. شود است اگر گمان كنيم كه تحقيق با يك مسئله آغاز مي

 
و اقتباس البته بسياري از جامعه.1 و عاميانه اخذ شناسان نظير گيدنز بر اين باورند كه مفاهيم در علوم اجتماعي از فهم عرفي
و اقتباس نوعي هرمنوتيك مضاعف. شوند مي مي) Double Hermeneutic(اما در اين فرآيند اخذ همين فرآيند. دهد رخ

.دهد هرمنوتيكي است كه گفتمان علوم اجتماعي مدرن را قوام مي
و تبعاً.2 او ممكن است فردي از ما تقاضاي پول كند و به اين ترتيب بخواهيم با پرداخت پول به و بدانيم ما مسئله او را فقر بخوانيم

ما. اما مقصود ما در اينجا از مسئله يك ترم تئوريك نيست. او را حل كنيم مسئله و فرد خير(گرچه همچنان هردوي در) فرد سائل
مي فرض اي از پيش چارچوب مجموعه و اصول نانوشته سخن به ها و ـ . اي از اصول اخالقي عبارتي درون يك گفتمان؛ با مجموعه گوييم

و اصول و نه تئوريك فرهنگي،اما در اينجا اين مفروضات  يا نوعي Cultural knowledge عبارت ديگر نوعيبه. اند
Cultural Background ـ را فراهم ـ يعني دستگيري از فقير و گفتگو را در اين موقعيت خاص وجود دارد كه امكان عمل

. ولي ترم فرهنگي هست،مسئله ترم تئوريك نيستهبنابراين در اينجا واژ. كند مي
ميالبته مدعي نيستيم كه وقتي درون علوم انساني اجتماعي از مسئله سخ همن  مفروضات گوييم، مفروضات فرهنگي نداريم؛ اينجا

 رسميتبه عمدتاًكه داريم، نظر ضمني هاي داللتبر بيشتر گوييممي فرهنگي مفروضاتاز سخن اما وقتي. دارد وجود فرهنگي
 دستگاهي ابعادكه است مدنظر صريح هاي داللت نوعي بيشتر گوييممي سخن نظري مفروضات دربارهكه وقتي اما. شوند نمي شناخته

.كندمي تعيينرا شودمي مطرحها گزارهو مفاهيمآن درون كه
 How We Think: a Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the"نام اين كتاب.3

Educative Process" شده است منتشر 1910در بار اولينكه است.

فقدان توجه بـه
ــلت  خصــــــ
ــاني  گفتمـــــ

، موجـب مسـئله
بدفهمي دربـاره

 شود آن مي

ترديــد در يكــي
از 

هـاي فـرض پيش
گفتمــان علــم 

 عي مدرن اجتما
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، با يك Challenging Situation، با Perplexed Situationـ اجتماعي ما با

و چالش سردرگم، درهموضعيت بسيار وضعيت. رو هستيم انگيز روبه تنيده، مبهم

گونه نيست كه مسئله را از يك موقعيت استخراج كنيم، آنگاه واقعيِ تحقيق به اين

و سپس به شكلي سيستماتيك ادامه  دهيم تا به نتايج تحقيق شروع به تحقيق كنيم

مم اتفاقاً. حل مسئله برسيمو راه كن است كه ما در انتهاي يك در بسياري موارد

و نه ابتداي تحقيق آن. تحقيق به مسئله برسيم و البته ـ  در چنين وضعيتي محقق

محققي كه به دنبال فرآيند واقعي تحقيق است نه آني كه به خاطر دستمزد يا براي

به نامه تصويب پايان ـ ممكن است خود را در وضعيتي تحصيلي اصطالح تحقيق كند

و  و حتي جنون پيچيده مبهم، سردرگم ببيند، دچار اضطراب، افسردگي، تنش، يأس

و نه تنها نمي كامل شود؛ چون نمي مي داند به قول. داند داند كه نمي داند، بلكه
1Nicholas Taleb تحليلگر معروف آمريكايي مشكل ما آنجايي نيست كه جهل

اش دانيم كه نمي بسيط داريم؛ يعني مي تباهات ما از جهل مركب دانيم، بلكه عمده

و نمي جايي كه نمي ماست؛ آن اتفاقاً همين امر بايد موضوع. دانيم دانيم كه نمي دانيم

و  تحقيق قرار بگيرد؛ بايد ناممكن را هدف قرار دهيم، نه آنجايي كه مجهولي داريم

از. به آن مجهول آگاهيم و بسياري تعيين اين مجهول حاصل تحقيقات زيادي بوده

و ابعا و بنابراين اين مجهول ديگر مسئله ما نيست؛ عمده تحوالت د آن روشن شده

و نمي اتفاقات درباره موضوعاتي است كه درباره آنها نمي ـ دانيم كه نمي دانيم دانيم

و تحقيق واقعي از جهل مركب شروع مي . شود يعني جهل مركب

هاي رايج در مديريت فرض توان درباره يكي ديگر از پيش به شكلي متناظر مي

مي» تصميم«فرهنگي نيز ترديد كرد؛ آيا  شود؟ اين هم قابل نقد هم با مسئله شروع

ك اتفاقاً بسياري از اختالف. است هاي مديريته درباره تبيين ناكارآمدينظرهايي

و تصميمات فرهنگي وجود دارد، ريشه در همين پرسش اساسي دارد؛  فرهنگي

و  .مسئلهپرسش از نسبت تصميم
و بنابراين مديران ناچارند » تصميم«گرچه ماشين سياست هميشه بايد حركت كند،

و آنها نمي. بگيرند آنها كار. مسئله را پيدا كنندتوانند منتظر بمانند تا نسبت تصميم

و البته اين خود را انجام مي مي دهند كه با كار ايشان تحولي رسند، اين كه به نتيجه

.شود يا نه بحثي ديگر است ايجاد مي

1.Nassim Nicholas Taleb ت ـ لبناني كه داراي او از جمله مهم. ليفات متعددي استأتحليلگر معروف آمريكايي ترين آثار
 است؛» قوي سياه«كتاب 

The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable 

تحقيق واقعـي
لزومـــــــاً از 
ــاز  ــئله آغ مس

ــي ــود، نمـ شـ
بلكــه از جهــل 
ــاز  ــب آغ مرك

. شود مي

ــي پرسشــــ
ــا  ــاظر؛ آي متن
ــميم از  تصـــ
ــاز  ــئله آغ مس

 شود؟ مي
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مي دومين پيش  گوييم، اين است كه مسئله قابل نوعي فرض ما وقتي كه از مسئله

مي قطعي است، كه درون آن صورت) Formation( بندي صورت  توان ابعاد بندي

شده نيز قابل مناقشه فرض عمدتاً بديهي انگاشته اين پيش. مسئله را تعيين كرد

. است

و ديگر اجزاي تحقيق پيش اين. دارد تناسبفرض سوم اين است كه مسئله با روش

با اي معرفت هم مقوله و البته قابل خدشه است؛ ما در عالم واقعيِ علم شناختي

و اي كه طرح كرده بسياري از تحقيقات مواجهيم كه نسبتي با مسئله اند، ندارند

ممكن است بگوييم اين تحقيقات. مسئله ندارند بسياري از تحقيقات را كه اساساً

با گفتن. ولي اين سخن فقط يك توجيه است. اند از جريان صحيح علم» خطا«

هاي بسياري تحقيق. هستند، قصد داريم از واقعيت فرار كنيم» خطا«كه اينها اين

كه وجود دارد، كه اين ما هستيم كه در خوانش مجدد آنها تعيين مي  مسئلهكنيم
نظ اين ما هستيم كه به اين تحقيق. آنها چه بوده است ـ ري ها انسجام روشي

ـ يعني متون متفكران بزرگ. دهيم مي  بسياري از متون كالسيك علم

)Founding Father of Modern Sciences (به از اين جمله رغم اند، كه

و عمق، فاقد آن انسجا الهام و غنا و نتايجبخشي و روش .اندم آرماني در مسئله

و روش خود را به شكلي اند كه به شكل رايج كنوني مسئله كدامين متن از اين متون

و آن را رعايت كرده باشند عنوان اكنونهم انسجامالبته اين. منسجم توضيح داده

مي نوعي پيش و فرض براي ما مطرح است؛ ما گمان كنيم كه مسئله با روش

مند داشته باشد؛ همه اجزاي اي سيستماتيك يا نظام مجموعه تحقيق بايد رابطه

ـ مانند اجزاي بدن؛ بايد واجد تحقيق بايد يك ارتباط ار گانيك با هم داشته باشند

و هماهنگي باشند؛ در اينجا مسئله به بخش سازمان دهنده تحقيق نوعي هارموني

.شود تبديل مي

مي فرض اين پيش همه مي ها به اين باز خواهد سيستماتيك گردد كه علم جديد

مي باشد، مي و ميخواهد متديك باش خواهد ابجكتيو باشد خواهد همه د؛ علم جديد

و به همين داليل است كه بايد به مسئله اين ويژگي عنوان يك ترم ها را داشته باشد

.تئوريك نگريسته شود

و مديريت نيز وضع به همين منوال است؛ چون تصميم فرهنگي سياستگذاري در

ا،تصميم، خود دانش نيست. شكلي از تحقيق فرهنگي است .ستاما شكلي از دانش

در تصميم نيز، روش مطرح است،. مسئله مواجهيم در تصميم نيز، چونان تحقيق با

كه. آنسان كه در تحقيق نيز روش مطرح است در تصميم با فرآيند روبروايم، آنچنان

فـــرض پـــيش
مســـئله: دوم

ــل  قابـــــــ
ــورت ــدي ص بن

.است

فـــرض پـــيش
ــذير مناقشــه پ
مســئله: ســوم

ــزاي  ــا اجـ بـ
ــق  تحقيـــــ
و  تناســــــب

. انسجام دارد

عينيــــــت،
و  ــمندي روشـ

ــام ــدي نظ : من
ــي ــايي ويژگ ه

ــبت  ــه نسـ كـ
ــا  ــئله را ب مس
ــم  ــان عل گفتم
مــدرن قــوام 

. دهد مي
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داريم، آنچنان) Problem Solving(در تصميم هم قصد حل مسئله. در تحقيق

و خروجي در تصميم. كه در تحقيق چنين قصدي داريم به دنبال نتيجه

)Output(و نهايتاً اينايم كه در تصميم، يا در فرآيندهاي كلي، كه در تحقيق نيز

و سياستگذاري، نيز با تصوري از وجود نوعي  ، ايم مواجه» مندي نظام«مديريت

و تحقيق بسيار. آنچنان كه در تحقيق نيز چنين تصوري وجود دارد بنابراين تصميم

ش به  بنابراين تمامي مناقشاتي كه درباره مسئله در تحقيق مطرح. اند بيهيكديگر

.توان طرح كرد است درباره تصميم نيز مي

ميگويي تصميم را سيا. انديشي بيشتري در تصميم وجود دارد اما ساده و ست گيرد

و بنابراين سياست در نتيجه مسئوليت آن را قبول مي بهكند مي گذار بايد سادگي

تحقيق. گونه نيست گرچه در حوزه تحقيق اين. چيز باشد پاسخگوي همه

به در اينجا گويي با آكادمي! اي ندارد كه بتوان به او تاخت»متولي« و ها طور كلي

دا جريان و حكومتي در حالي! ريمهاي عمده معرفتي سروكار كه در تصميم با دولت

مي مواجه و مؤاخذه ايم كه . اش كرد توان به سراغش رفت

عبارتيبه. ايم وريك به نام مسئله مواجهبنابراين در حوزه تصميم نيز با يك ترم تئ

از ديگر در اين حوزه نيز با مجموعه . ايم شده مواجه انگاشته هاي بديهي فرض پيشاي

به دليل فقدان تأمل بر روي همين. شان بديهي نيستند كدام هايي كه هيچ فرض پيش

مي هاست كه مرتباً دچار فرض پيش آن. شويم مشكل به به دليل لحاظ ذهني درون كه

به فرض ين پيشا مي ها به سر ميرراحتي هم از كنا بريم، از.يمكن آنها عبور اما نبايد

جا بايستيم؛ عيب خود ها هراسيد؛ بايد همين فرض مواجهه انتقادي با اين پيش

صائب. جاهالن منفعل از جهل را جاهل مخوان/ هاست نايافتن باالترين عيب

و در عين حال گويد عيب خود را ندانستن بدترين عيب مي از جهل نفرت هاست

. خود نوعي دانايي است

و به درباره مسئله، مسئله الزم است كه ما با يكديگر تفاهم كنيم كه احتماالً داريم

مسئله يك مفهوم پيچيده. اين ترتيب خود را آماده تأملي جدي درباره مسئله كنيم

و. است ما. ندارد Concreteمسئله مفهومي روشن مفهومي بسيار پيچيده است كه

و براساس باي و به شكلي موقتي درباره آن به اجماع برسيم د راجع به آن بحث كنيم

و گذرا از اين مفهوم استفاده كنيم و اجماع موقتي يكي از اشتباهات اين. آن تفاهم

زا در حالي كه اين كار خود مسئله. بريم است كه از مسئله در مقام توصيف بهره مي

و نه مفهومي) Analytical Concept(مسئله مفهومي تحليلي. است است

البته من درون حوزه فرهنگ دارم صحبت ). Descriptive Concept(توصيفي 

ــئله« ،»مســـ
،»روش«
،»فرآينـــــد«
ــي« ،»خروجــ
» حل مسـئله«
و
؛»منـدي نظام«

ــي ــاي ويژگ ه
ــترك  مشــــ
و  تصــــــميم

 تحقيق 

ــ درلهئمســـ
حــوزه تصــميم 
نيـز يـك تـرم 
ــك  تئوريــــ

. است

،لهئمســـــــ
ــومي مفهــــ

ــي ــه تحليل و ن
 توصيفي
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ما. اي نظير پزشكي كنم نه در حوزه مي و تكنولوژي جديد به در حوزه پزشكي ابزارها

را كنند تا اختالالت موجود در بدن كمك مي عنوان يك موجوديت مادي طبيعي

مي. گيري كردو اندازهبتوان شناسايي  به» بيماري«توان در اين حوزه صورت را

اما در حوزه فرهنگ، فشار خون فرهنگ را با چه دستگاهي. كانكريت توضيح داد

 !! توان اندازه گرفت؟ مي

و اما چطور مي توانيم تا حدودي به اين پيچيدگي نظريِ ماهيت مسئله پاسخ دهيم

اساساً مفهوم. يي استفوكوپاسخ من، پاسخي. تري از مسئله برسيم به مفهوم روشن

. تر به آن اشاره كرده بودم، مفهومي فوكويي است كه كمي پيش» مندسازي مسئله«

و مطرح دهه فوكو، در هاي اين مفهوم به خاطر انديشه هاي اخير، عموميت پيدا كرده

در. نيز مفهومي فوكويي است) Preoccupation( دغدغهحتي مفهوم. شده است

مي اين و تكوين آن توضيح دهم جا سعي . كنم در چارچوب آراي فوكو درباره مسئله

و يك اراده طور كه پيش همان تر اشاره شد، تعريف مسئله يك اقدام، يك انتخاب

هاي زندگي، كه درون جانبه با واقعيت ما مسئله را از طريق يك درگيري همه. است

ميايم ها قرار گرفته آن واقعيت يك مندي مسئلهبه بيان فوكويي. آوريم، به دست

آن. از نگاه فوكو دو معنا داردمندي مسئلهبودن فرآيند. است فرآيند معناي نخست

و بينش ها، منش اين است كه ما در مواجهه با كنش با ها هاي اجتماعي، در مواجهه

مي هايي كه زندگي جمعي ما انسان واقعيت به ها را قوام دهند، به تعبير فوكو، دست

به. زنيممي) Defamiliarization(»زدايي آشنايي« اين اصطالح در اصل متعلق

و كساني نظير فرماليست از نظر ايشان، كاركرد. است ياكوبسنهاي ادبي روسيه

و داستان نويس يا نويسندة رمان آن امور زدايي است؛ داستان نويسي آشنايي ادبيات

و جاري ميها به شكلي روزمره انج اي را كه ما انسان عادي مي ام سازد دهيم برجسته

و جز ميئو به شكلي تفصيلي جز. كندي تبديل به داستان يات، از منظري،ئاين شرح

جز. فاقد ارزش خاص معنايي است يات هيچ نسبتيئحتي ممكن است كه اين شرح

و داستان نيز نداشته باشد نويسد تكنيكي رماناما اين راهبر. با بقيه اجزاي روايت

م. است مي گويد ما در زندگي جمعي، علييفوكو كنيم؛ االصول، زندگي را دروني

واقعدر. ما قرار داردناخودآگاه زندگي در سطح. كنيم چونان هوايي كه تنفس مي

و طبيعي  اما. است) Taken for Grounded(زندگي در بادي امر براي ما بديهي

ما ناگهان اموري از زندگي به رخ ما كشيده مي شويم؛ ما به امور امور ميجهمتوشود؛

بهمي فكر و امور ميتدريج برا كنيم ازبه. شوندي ما تبديل به مسئله عبارتي ديگر

شويم، امور براي ما بالقوه تبديل به مسئله ميخودآگاه گاهي كه نسبت به امور آن

ــام واجهـــه بـ
ــئله درون  مسـ
ــارچوبي  چـــ

 فوكويي 

منــدي مســئله
ــد  ــك فرآين ي

. است

 زدايي آشنايي
Defamiliarization 

از مهمتـــرينييكـــ
 گفتمـاني يندهايآفر

 مندسازي مسئله
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مي گفتمانياين خودآگاهي از خالل فرآيندي. شوند مي فوكو به اين. گيرد صورت

. گويدمي زدايي آشناييفرآيند 

ا اند، به دليل همين موري كه پيش از اين مسئله نبودهدر روزگار ما بسياري از

اند؛ بدن، لباس، زنانگي، زندگي مسئله شدهتبديل به زدايي آشناييفرآيند گفتماني 

و حتي زما و زمانن در زندگي معاصر پرابلماتيك شدهروزمره و ما ناچاريم انرژي اند

را » زمانه عوض شده«اين تعبير رايج. بگذاريممسائل زيادي براي هر كدام از اين 

ي ما روزمره برااين عبارت به اين معناست كه امور مختلف زندگي. ايم بسيار شنيده

طوري كه در سطوح مختلف درباره آن بسياربه. تبديل به مسئله شده است

و حتي نگران مي بهانديشيم و بسياري از امور. داريمدغدغه عبارت ديگر درباره آنها يم

چنين اند، اين يل به مسئله شدهروزمره پيش از اين، آنچنان كه امروزه براي ما تبد

ميكنفوسيو. اند نبوده و عادت بكاريد فرهنگس گويد تكرار بكاريد عادت درو كنيد

و. درو كنيد و مبدل به عادت شده بود تاريخ با ما چنين كرده بود، رفتارها تكرار

استراتژي تاريخ براي توليد فرهنگ. فرهنگ همين بود. ها به فرهنگ تبديل عادت

. همين بوده است

كه بنابراين مسئله آن هر محقق يا جامعه»ِمن«چيزي نيست و يا شناس يا فيلسوف

يا صاحبنظر در ديگر ديدگاه و مي»ِمن«ها، . كنم سياستمدار تعريف

Problematization مي در. افتد عنوان نوعي فرآيند در درون زندگي اتفاق فوكو

شود، آن، ميزدايي آشناييدهد كه چگونه وقتي از امري آثار مختلف خود توضيح مي

مي پرابلماتيك به امر  زدايي آشنايياما در دنياي مدرن از كل فرهنگ. گردد مبدل

هاي مختلف، به كمك دانش، زيرا در اين وضعيت مدرن به كمك تكنولوژي. شود مي

و دانشگاه، به كمك ارتباطات، لحظه به لحظه نه فقط دنياي پيرامون خويش  مدرسه

زداييا قرار گرفته است آشناييم» شناخت«را، بلكه از تمامي تاريخي كه مورد 

به ما اكنون در لحظه. كنيم مي مي اي كل سر بريم كه تالش داريم تا نسبت به

و خودآگاهي پيدا كنيم شيوه ما براي هر جزء. هاي زندگي در طول تاريخ آگاهي

روز اينو پس از آن به كمك دستاوردهاي نوين روزبه ايم زندگي دانش درست كرده

را دانش مي همگانيها و تر و گستردهزدايي آشناييسازيم مي را بيشتر . كنيم تر

و فرهنگ ايم، بلكه درباره پيدا كرده دغدغهمان بنابراين ما نه تنها درباره خودمان

يخ ترين نقاط جهان، درباره سياه دورافتاده هاي قطب پوستان، درباره ذوب شدن

ان جنوب، درباره انقراض گونه آمريكاي دونزي، درباره حيات بوميانهاي حيواني در

و  . ايم پيدا كرده دغدغههم ... جنوبي

ــنايي ــي آش ؛زداي
فرآيندي مسـتمر

درون زنــدگي كــه 
ــتره ــل گس اش ك

و فرهنــگ  تــاريخ
را شـــامل شـــده 

.است
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و به نوعي فعالزدايي آشناييبنابراين اين فرآيند ، كه از جنس نوعي انديشيدن است

شدن ذهن در مواجهه با زندگي است، نه تنها امور را براي ما تبديل به مسئله

مي مي و سردرگمي ما نيز شود كند، بلكه هم. تواند موجب سرگرداني كه چون زمان

مي دانش ما نسبت به و تعارض شود، تناقض امور زياد ما ها نيز در دانسته ها هاي

مي افزون و اين تر هاي انتزاعي فراگيري كه بتواند جاست كه نياز ما به سيستم گردد

مي با معنابخشي مجدد اين تعارض كه شود، همان ها را براي ما رفع كند، بيشتر طور

ا از افسون وبر و ما رو آشنايي ايناز. گويدمي زايي جهان مدرن فسونزدايي زدايي فقط

ما مان خودآگاه نمي را نسبت به موقعيت كند، بلكه در عين حال، موقعيت را براي

مي چالش را. سازد برانگيز نيز بايد گفت پرابلماتيك شدن زندگي در دنياي جديد، ما

در. سازد به تناقضات ذاتي اين جهان رهنمون مي باره هر به همين دليل است كه ما

كنيم، در نهايت خود را با موقعيتي چيزي كه به شكلي جدي تأمل مي

موقعيتي كه ظاهراً در آن، همه چيز به همه چيز. بينيم پارادوكسيكال مواجه مي

»ها پيچيدگي نظريه«هايي نظير جا زمينه براي ظهور تئوري اين. ربط دارد

)Complexity Theory (مي چيز ربط دارد، يز به همهچ شود؛ وقتي همه فراهم

آن پس نمي و وقتي كه بخواهيم در دنيايي كه در توان گفت سيستمي وجود دارد

و آنچه كه هست آشوب  سيستمي را وارد اگر است،) Chaos(سيستمي وجود ندارد

و درهم مي كنيم آشوب و شديدتر كنيم؛ آن زماني كه قصد داريم ريختگي را بدتر

ميمسيست مي بسازيم، زندگي را به آشوب : گفت كشيم؛ براي همين بود كه نيچه

را.»سازها متنفرم من از همه سيستم« تفكرات سيستمي كه قصد دارند جامعه

مي كنند، چون موفق نمي اتيكسيستم و عمالً آشوب به وجود آيد، به منظور شوند

را كنترل آشوب دست به خشونت مي و وقتي كه خشونت ميزنند كنند، اعمال

مي،خشونت مي. آورد خشونت ديگري را به دنبال خود در وقتي كه خشونت خواهد

ـ گاهي مداخله نكردن خود شكلي سطح سيستم عمل كند بسيار وسيع خواهد شد

! از يك مداخله مؤثر است

كه. است» فرآيند«از نظر فوكو مندسازي بار ديگر مرور كنيم؛ مسئله فرآيندي

آن اين آشنايي. استزدايي آشناييآن شكلي از  كه ما را نسبت به امور زدايي ضمن

مي سازد، اما پيچيدگي خودآگاه مي و تناقضات جهان را براي ما افزون از ها و كند

جايي كه در چارچوب آراي فوكو، هر شكلي از شناخت با شكلي از عمل پيوند آن

و خودآگاهي ما از امور، زماني كه مند هاي دانش، نظام درون سيستم دارد، شناخت

مي شود، با شكلي از مداخله سيستماتيك در حيات مي و بروز و جهان ظهور . يابد مان

؛ زدايي آشنايي
فرآيندي كه

با هم زمان
گسترش شناخت، 
موجب توسعه 
تناقضات ما 

.شود مي

ــك پرابلماتيــ
ــدگي  شــدن زن
روزمـره زمينــه 
ــراي  را بـــــ
مــــــداخالت 
سيســـتماتيك 

كنـد فراهم مي
ــدو مـــي توانـ

منجـــر بـــه 
ــترش  گســــ
ــوب در  آشـــ

. زندگي شود
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مي به واسطة چنان پيچيدگي تواند منتهي اي كه در جهان موجود است، مداخالت ما

ـ شايد بهتر است بگوييم به اشكال متنوع خشونت، منجر به اخالق زدايي

و زداي عاطفه .گردد... ي،

تبديل شدن از عبارت است مندسازي، مسئلهاما در آراي فوكو وجه ديگري از فرآيند

مي. شناخت ابژةبه مسائل  كنيم مسئله را در چارچوب يعني آن زماني كه قصد

بندي كنيم؛ قصد داريم دانش توليد كنيم، در اينجا نظريات علمي، صورت

يا) Problematization( مندسازي مسئله و به يك نوع شيوه خاص تفكر

مي) Methodology(شناسي عبارتي به نوعي روش به برخالف وجه. شود تبديل

و نوعي هستيمندسازي مسئلهنخستي كه از  ) Ontology(شناسي، طرح كرديم

ش و به و ربط وجوه مادي ما را به وجود مندسازي مسئلهن واقعيأبود نظر داشت

وشن يك شأن معرفت مندسازي مسئلهداد، اينجا شناختي ما نشان مي اسانه

مي روش مندسازي خود، نوعي بارت ديگر در اين شأن مسئلهعبه. يابد شناسانه

قصد. كنيممند مسئلههامان را، مسئلهدر اين شأن قصد داريم. متدولوژي است

در اينجا قصد توليد علم نداريم، بلكه. هامان صورت مسئله بدهيم داريم به مسئله

كه مي و براي اين كار نياز داريم را موضوع هاي خود مسئلهخواهيم مديريت كنيم

مي. دانشي نوين قرار دهيم و چالش . شويم اتفاقاً اينجاست كه ما دوباره دچار تنش

شناختي رخ داده مورد كه در مقام آنتولوژيك يا هستيرا چه طور بايد آن چيزي

و از آن به شكلي مجدد آشنايي زدايي كنيم؟ مشاهده قرار دهيم، بفهميم،

ميزدايي نخست را مردم در زندگ آشنايي كهي خود انجام ـ آنچنان و برگردهند

مي ساخت اجتماعي واقعيتدر الكمن دهند كه چگونه كنشگران در فرآيند نشان

زدايي دومين را ما از طريق اما اين آشنايي. كنند زندگي دانش توليد مي

مي آشناييمندسازي مسئله از. دهيم زدايي نخست انجام بنابراين در اينجا ما نه

، مردميابي مسئله يامندسازي مسئله مردم بلكه از فرآيندهايايه مسئله
.كنيم ميزدايي آشنايي

 Problematization Studies،Problematizationاينجا زمينه براي

Theories وProblematization Approaches و هاي مسئلهـ نظريه يابي

مي مند مطالعات مسئله ـ فراهم در در سال. شود سازي هاي اخير اين مطالعات

البته در اين ميان چون دانش مديريت. اند مباحث مديريتي به وسعت طرح شده

و بايد پاسخگو باشد، زودتر از سايرآبيشتر از سايرين درگير فر يندهاي واقعي است

ــه دوم  وجــــــ
ــ ــازيلهئمس ؛مندس

ــي آشــنايي از زداي
خـــــــــــود

 مندسازيلهئمس

ــات مطالعـــــــ
مندســازي؛ مســئله
ــه ــراي زمينـ اي بـ

گيـري دانـش شكل
 نوين مديريت




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا �


و در پرتو ديدگاههاي ديگر شاخه ه كردهئهايي كه فوكو ارا دانش، با اين مطالعات

.است، درگير شده است

*** 

ـ را از هم متمايز كنم؛4در ادامه بحث تالش خواهم كرد و تصميم ـ  نوع تحقيق

Non: يكم Problematization Researches ؛ تحقيقات بدون مسئله يا

 مندي تحقيقات فاقد مسئله

Low: دوم Problematization Researches or Under 

Problematization Researches مي با يا چيزي كه من به آن گويم تحقيقات

 مندي حداقلي مسئله

 Highيا Over Problematization Researches: سوم

Problematization Researches به نوعي از تحقيقات و كه طور حداكثري

مي شكنانه مسئله شالوده . كند مندسازي

و تفريط Problematizationخود:و چهارم و خارج از افراط كه به شكلي معتدل

و مؤثر مسئله ميو البته مناسب .كند مندسازي

ازاي شناسي مندسازي چيست بايد گونه ما براي اينكه بفهميم مسئله ابداع كنيم تا

طريق آن بتوانيم آن چيزي را كه ما در مسير فكري خود، در پروژه حاضر، تجربه 

به مي ـ يا و تمايز ميان اين چهار! زدايي كنيم عبارتي آشنايي كنيم، بهتر بشناسيم

. مندسازي به همين خاطر انجام شده است نوع از مسئله

ميهاي مختلفو گونهمندسازي مسئلهمطالعه تا آن تواند به ما كمك كند

و تصميم فرآيندهاي تصميم گيري در سازمانِ اجراييِ خود را نيز بهتر سازي

مان، اين يكي از كارهاي بسيار مهم است كه بدانيم در سازمان. زدايي كنيم آشنايي

مي را صورتلئمساچه طور  طور كه پيش از اين به بياني ديگر همان. كنيم بندي

و در اشاره شد،  سياستگذاري در حوزة فرهنگ تابعي از فرهنگ سياستگذاري است

مندسازي است؛ بقيه همه فرهنگ سياستگذاري مهمترين ركن، همين فرآيند مسئله

ايم اي در اختيار داشته كه از چه روشي استفاده كرديم، چه بودجه اند؛ اين فرع قضيه

حا.... يا داريم و دردسر دغدغهل مهم اين است كه آن فرآيندي كه در !!! آفريني

و مورد شود را بتوانيم، ببينيم، آشنايي مي ـ و سپس نشان دهيم زدايي كنيم

.هاي آتي ما خواهد بود اين گام آغازين بحث. شناسايي قرار دهيم

**** 

چهار نوع از
فرآيندهاي رايج 

در مسئله مندسازي
و تصميم  تحقيق
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 نشست دوم

و پرسش در فرآيند تصميم تاكنون درباره مطالعات گيري در حوزه اين بحث كرديم كه جايگاه مسئله

و من سعي كردم رويكردي را مطرح كنم كه در اين ميان، جايگاه اصلي را به  مديريت فرهنگي كجاست

و مسئله مي طه با جايگاه پس از آن تالش كردم اين نكته را مطرح كنم كه ما، در راب. دهد طرح پرسش

كه اساساً اين جايگاه را ناديده مسئله در مديريت فرهنگي، دچار مشكالتي هستيم؛ نخست اين

در گرفته و در عمل، توجهي جدي به جايگاه مسئله و مديريت تصميمو تحقيقايم يعني در مطالعات

و مهمتر از آمو هايي در حوزه سعي كردم ادعاي خود در اين مورد را با مثال. ايم نكرده و پژوهش زش

.سياستگذاري توضيح دهم آن در حوزه

سعي كردم توضيح. اي دارد دوم سعي كردم توضيح دهم كه مسئله ابعاد پيچيده

يا دهم كه حداقل دو رويكرد را مي توان به مسئله داشت، نخست رويكرد ابزاري

و فلسفي و ديگري رويكرد تفكري فرق اين دو اين است كه در نگاه. تكنيكي

مي سادگي صورت تكنيكي مسئله به مي بندي مي شود؛ گفته توانيم به كمك شود كه

و در تحقيق بگنجانيم انتقادي كه طرح كردم اين.چند فرمول مسئله را كشف كرده

توان مسئله را به امر تكنيكي نمي. گرايانه است بود كه اين تلقي نوعي خطاي تقليل

و كسي  و سياست تكنيكي است و از آنجا كه رويكرد غالب در حوزه علم تقليل داد

و يادگيري آن باور ندارد، همه در جستجوي تكنيك براي صورتبه غير از  بندي

و علم هر دو دچار ناكارآمدي شده . اند هستيم، سياست

كسي چون هايدگر. تحقيقي است منشكردن مستلزم نوعي اما در مقابل، تفلسف

به بودن از نوع نيست، بلكه داشتنكه نگاهش از نوع  روش مثابه است، دانش را

مي هويتزندگي؛ يعني نوعي  آن. كند تلقي گاه كه مسئله را طرح متفكراني چون او

اندازي كه به نوعي نگرند، بلكه از چشم كنند، به مسئله تكنيكي يا ابزاري نمي مي

و ايمان بازمي مي تعلق خاطر، باور . كنند گردد، به آن نگاه

تواند، يك بازي عاطفي يا صرفاً ايدئولوژيك نيست؛ مسئله ميمسئلهعين حال در

و همان دچار بحران تعميم مي گرايي ايدئولوژيك شود تواند كار طور كه تعميم ابزاري

مي مندسازي ما را عقيم كند، تعميم مسئله تواند كار گرايي ايدئولوژيك هم

.سازي ما را عقيم كند مند مسئله

ومن مسئله دسازي مستلزم نوعي ديالكتيك است، ديالكتيك بين تفكر از يكسو

و متن ازسوي ديگر و گشايي افقاين همان،. واقعيت است؛ محقق در مقام تفسير

خ بهفهم واقعيت از سويي و تفكر و خالق باشد مثابه يك رخداد اتفاق ودش بجوشد

دو رويكـــــرد در 
ــه  ــرداختن بـ پـ
ــئله : مســـــــ

ــزاري-تكنيكــي اب
ــري -و تفكـــــ

 فلسفي

ــاه ــدي نگ ناكارآم
ــراي  ــزاري بـ  ابـ

 مندسازي مسئله
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وبه تفكر. بيافتد از طرف ديگر هم امكاني عنوان يك تجربه همچون ايمان رخ دهد

در نتيجه پژوهشگر بتواند بين. ها خودشان صاحب صدا شوند فراهم شود تا واقعيت

و واقعيت است، رابطه افق ذهني خود  و پديده و افق معنايي كه در متن عنوان سوژه

م ايدئولوژيك شويم، مثل همان نگاهساگر از اين منظر دچار دگماتي. برقرار كند

و بد ميابزاري و امكان مسئله تر از آن دانش را عقيم مندسازي را از خود سلب سازيم

. كنيم مي

در فرهنگي، بايد آن ايده اشاره شد كه به منظور مطالعه گفتگوي فرهنگي را كه

به. چارچوب تلقي كساني چون فوكو معنادار است، دنبال كنيم يعني براي رسيدن

و مسئله ، بايد فرآيندي تفصيلي را تجربه كنيم، در اين حالت يك نوع هرمنوتيك

كه. دهد رخداد فهم رخ مي در اين رويكرد فوكويي مسئله دو وجه دارد، يكي جايي

مييك پروسه در واقعيت اجتما آن عي رخ و ديگري جايي كه چه در پروسه رخ دهد

مي داده است به ابژه هاي يعني چيزي كه ما در دانششود، شناخت ما تبديل

و ارتباط وجود. دهيم مختلف موضوع بحث قرار مي بين اين دو وجه نوعي هماهنگي

مي بين جايي كه پروسه. دارد دهد كه يك رفتار، پديده، امر يا حادثه اي رخ

مي. شودمي مند مسئله مي براي مثال جايي كه فوكو و1شود كه جنون گويد چه

. شوندميمند مسئلهجنسيت

 دانشـ مندي از طريق سازوكارهاي قدرت فوكو اعتقاد دارد كه مسئله

)Power-knowledge (مي وي با استفاده از مفهوم. آيدو توليد سوژه به وجود

)Governmentality (مي چه توضيح زماني به وجود آمده دهد دولت مدرن از

مي به نظر وي از زماني كه دولت دغدغه سوژه. است كند، نيازمند توليد ها را پيدا

مي سوژه هايي مانند دولت مدرن حاصل توليد سوژه. شود ها به جاي سركوب آنها

تا پيش از دولت مدرن.تر شهروند است كارمند، سرباز، ارتشي يا در حالت كلي

آنها. ديوانساالر دوران پيشامدرن كارمند نبود. ند وجود ندارداي به نام كارم سوژه

و نه يك شبكه سراسري كه همه مردم از طريق اتصال به آن  تعداد محدودي بودند

يا حتي شهروند كه يك نوع توليد سياسي دنياي جديد. شبكه از دولت ارتزاق كنند

 
درهم هنوزم،يبرو18 قرنتاستين الزماما. نبودكيپروبالمات18 قرنازشيپتا جنونكه دهديم نشان جنونخيتار كتاب.1

در،كننديميزندگ مردمنيب گانناويد فراهانمايروستا ،ندنكينميي زدا انسانآنهااز كنند،ينم طردرا آنهاهانييآو مراسم مردم
ايبراتيعقالن چون نشدهاين مردم مسئلهيبرا جنون.ندردا مشاركتهانييآ تمامدروندا مردم به آسودگي در ميان مسئله شاني

 كندفيتعرراتيعقالن بتواندكهنيايبرا،كندفيتعررا خودتيهوتيعقالنبا قصد داشتكه مدرنيايدن فوكو،ريتعببه اما. يستن
 خواهديماو چون شوديمكيپروبالمات نظم فوكو لقيتدر سياقنيهمبه. كندفيتعر است جنونكهراآنضدكه داشتازين
.كند برجستهو بكشد چالشبهراينظميب

ــه دو وجــــ
ــئله در  مســ
 رويكرد فوكو

ــئله در مس ــدي من
ــدرن از  ــش م دان
ـ  ــدرت ــق ق طري
و توليـــد  دانـــش

 سوژه
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و مردم خواهد رابطه است، زيرا مي از. برقرار كند جديدي بين دولت مركزي تا پيش

و حاكميت، رابطه اين رابطه و رعيتي بود ميان مردم . تبعيت، پيروي

و نه سوژه، چون بايد به تعبير فوكو، دغدغه اصلي دولت پيشامدرن، سرزمين بود

مي مالكيت خود بر زمين يك رهبر يا كاريزما در نظم پيشامدرن. كرد ها را حفظ

با درحالي. كرد وجود داشت كه سايرين را به پيروي كاريزماتيك خود وادار مي كه

از سوژه در دولت مدرن، اين دولت براي وادار ايجاد دغدغه كردن افراد به تبعيت

و توسعه و وحشت هاي سيستم خود، از طريق سركوب افراد ناراضي، ايجاد رعب

هاي هايي كه آلتوسر به آنها دستگاه بلكه از طريق دستگاهامنيتي، عمل نكرده، 

ازمي) Ideological State Apparatuses(ايدئولوژيك دولتي  ـ يعني گويد

و طريق ارتش، سيستم داده استـ فرآيندي را شكل ... هاي دفاعي، خدمات رفاهي

مي. شوند كه مردم خود كنترل مي آ فوكو اسم آن را شكل دانش ـ و گذارد موزش

و شهر، همه شكل آن هايي از دانش پرورش، رفاه و از قدرت جايي كه كارويژه اند،

دانش كه از جنس قدرت كند خود را به وسيله جديد توليد سوژه است، تالش مي

و نظم سياسي جديد از جنس دانش. مدرن است، پنهان كند و دولت مدرن اند

در بنابراين سعي مي به همين دليل. افراد، قرار گيرند Mentalityكنند درون افراد،

. گويدمي Governmentalityفوكو به اين شكل از حكمراني جديد 

قدرت، دانش به معناي تكنيكي آن نيست، البتهـ درواقع منظور فوكو از دانش

هاي زيستي كه فوكو از آن نام شود؛ بايوتكنولوژي يا تكنولوژي شامل آن هم مي

ميبرد، علوم مي و روانشناسي را هم در بر اما دولت از طريق علم. گيرد پزشكي

مي كند، بلكه سوژه پزشكي فقط مردم را درمان نمي تفاوت. كند ها را تربيت نيز

و پيشامدرن مي. زيادي است ميان بيمار در دنياي مدرن شويم امروزه وقتي بيمار

مي هم فكر مي و هم فكر را كنيم دولت باعث بيماري ما شده كنيم دولت بايد آن

اما ذهنيت. كه در دوران پيشامدرن چنين تصوري وجود نداشت در حالي. درمان كند

)Mentality (به به گونه ما مي اي شكل گرفته است كه كنيم علت طور طبيعي تصور

و درمان آن نيز با دولت است در. بيماري ما دولت است چون اين ذهنيت را

. ايم اد كردهساله ايج 200اي پروسه

و مسئله مي بحث فرهنگ و به اينكه انسان مندسازي از همين جا به وجود ها آيد

در يند واقعيتآچطور در فر هاي اجتماعيِ پروبالماتيك شده، به اين دليل كه

و عادات وفصل امور نمي حل كنند، ناچار به تفكر شان تكيه توانند صرفاً به ناخوداگاه

ميو تحليل روي مي و تحليل اي كه انسان آن لحظه. شود آورند، مربوط ها به تفكر

اَشـــكال دانـــش، 
ابـــزار كنتـــرل 

 هاي مدرن دولت

تالقي نقطه
و فرهنگ
 مندسازي مسئله
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و تمام سازوكارهاي آنها وادار مي شوند؛ زندگي اجتماعي، فرهنگ، اقتصاد

ميپروبال به ماتيك مي شود؛ دائماً بايد تحليل كرد، ما در عصر تحليل بريم؛ يعني سر

و من با نگاه شاعر و خلق متافيزيكي و با خوي انه خود قادر به فهم دنيا نيستم

و اينجا تمام واقعيت. توانم وضع خود را بفهمم حكمت تاريخي نمي ها پروبالماتيك

مي مسئله و فرهنگ نيز مسئله مند مي شوند 1.شود مند

بايد اين خودآگاهي را پيدا كنيم كه دانش مندسازي كنيم، خواهيم مسئله وقتي مي

زيرا موانع تاريخي، زباني،. دادن حقيقت يا امر واقع به ما نيست به دنبال نشان

و حتي خود علم در اين امر مداخله  و نگرشي عوامل ايدئولوژيك، مذهبي، بينشي

بي مي و اين مداخله، بي كنند و و عقيم گاهيآزيرا ما خود. اثر هم نيست طرفانه

و خرد جمعي، بعضي بر بعضي ديگر، ارجحيت  و گفتگو انتقادي داريم، با استدالل

و در واقعيت شدن، در مرحله ماتيكبنابراين پروبال. يابند مي رخ اول، در زندگي ها

با. شوندمي دار مسئلهها ها در زندگي انسان دهد، يعني خود واقعيت مي اما ما

بهها مندي مسئله مي ابژه، زماني كه كه شناخت تبديل شوند، سروكار داريم، زماني

مي به ابژه و الجرم با آنها به كمك ايدئولوژي تصميم يا تحقيق تبديل ها، شوند،

و مي ها فاصله دانش مذهب، زبان و انتقادي . گيريم سياسي

م اتفاقاً تمام داستان از اينجاست؛ اين و ثرترؤكه چگونه بفهميم كدام روايت كارآمدتر

ميو كدام به واقعيت نزديك و كدام يك ما را قدرتمندتر كند؛ كدام تر يا دورتر است

به)Negative Knowledge(به ما  را واسطه، يعني دانشي كه آن بتوان خود

به مصون نگاه داشت، مي ـ مثالً اگر وش واسطه غلبه گفتارهاي روان دهد ناسانه

آننارو را قدر در سطح اجتماع بيمار رواني هست كه ديگر نمي درماني توان كسي

نشوم روانياين گفتارها كنانه توانم از طريق نقد شالوده سالم انگاشت، من چطور مي

گيري به دانش مثبت دهد ما در تصميمو كدام روايت به ما دانش ايجابي مي

)Positive Knowledge (د اريم، دانشي كه بتواند ما را از بعضي نياز

و كاستي محدوديت و ضمناً راه ها ما ها نجات دهد هايي براي عمل پيش روي

.بگشايد

مي به مرحله تصميم يا تحقيق آييم، يعني جايي كه موضوعي به ابژه دوم بحث

و فرآيند اين تبديل چيست؟ مثالً. شود تبديل مي  در اينجا چه راهبردهايي داريم

دانش كرد؟ راه غلط اين خانواده، آن را ابژهمندسازي مسئلهتوان براي چطور مي

 
به.1 بههجاي فرهنگ، واژ البته فوكو مي گفتمان را را كار و باختين منطق مكالمه از. برد » فرهنگ«بسياري از كسان ديگر نيز

مي نمي و بلكه مفاهيم ديگري استفاده .باره بيشتر خواهم گفت در اين بعداً. كنند گويند

ــاتواني دانــش در ن
ــان ــر نش دادن ام
 واقع

ضــرورت دانــش
ــابي  و ايج ــت مثب

 تصميمبراي 
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و مسئله روشن است است كه فرض كنيم در خانواده طالق رخ مي در اين. دهد

شناسي ما اين است كه به استناد آمار، كل مسئله را كشف فرض معرفت حالت پيش

به از راهييك. ايم كرده فرمي مند مسئلهلحاظ نظري، هايي كه ض كنيم، اين است كه

و براساس عينيت كنيم اينها حقيقت عيني مطلق مي كل اند گرايي معرفتي، عينيت

مي اجتماعي را پيش مسئله مهمترين دليل آن اين. اين راه غلط است. گيريم فرض

و متنوعي وجود دارد؛ است كه از مسائل به  موردردظاهر عيني تفاسير گوناگون

ميعينيي كه به شكليلئمسايتمام مي بررسي و تبيين شوند هاي توان تفسيرها

1.مختلفي طرح كرد

زمانهميميعني ما قادر. امور تأكيد كنم تفسيرياينجا قصد دارم بر ماهيت در

اگر دقت كنيم خواهيم. اي داشته باشيم چندين خوانش مختلف از هر امر يا مسئله

يا ديد همه . اي همچون فقر دارد، حتي مسئلههرمنوتيك چيز ماهيت تفسيري

م ازلو يك روانشناسِ مذهبيِم.اند ازلو معتقد است نيازها چند مرحلهكسي چون

او. مراتب در نيازها باور داشت را بود كه به وجود شكلي از سلسلهگ انساني از نظر

چ نيازهايي چون نياز جنسي در پايين اين سلسله قرار مي و به ترتيب نيازندگيرد

و خودتحقق اما. بخشي ديگر در باالي اين سلسله؛ نياز به احترام، خودشكوفايي

توهم عامه اين. مراتب نيست سلسله مراتب لزوماً واقعيت اين است كه اين سلسله

ب دراست كه اين نيازها يك واقع اينايد به ترتيب برطرف شوند، اما طور نيست؛

مي مرتاض با انكار نيازهاي اوليه، مستقيماً به سراغ خودتحقق در بسياري. رود بخشي

به موارد ما نيازهاي زيستي مي نفع نيازهاي غيرزيستيمان را . گذاريم مان كنار

مي ازسوي ديگر خود مسئله شد؛ خيلي از شعرا فقر در گذشته يك ارزش محسوب

و فقر لزوماً فقير بودند، صدها شاعر تخلص مساوي بدبختي نبود، بلكه شان فقير بوده

هم مي و نشينتوانست در. باشد... با فرهيختگي، تفكر انتزاعي، فضيلت جهان فقر

ـ براي برخي گروه امروز مصادف با نگون هاي اجتماعي همين االن بختي شده است

و بسياري از مفاهيم كليدي كه در توسعه به كار واژه. گونه نيست هم فقر اين فقر

تفسيري جديد، خوانش كوبالگراياني نظير توسعه چارچوب نظريات مابعد رفته، در

رسند، ميمسائل عيني راين بسياري از اموري كه به نظر بناب. اندو متفاوتي پيدا كرده

در توانند خوانش مي و از اين جهت الزم است هاي مختلفي داشته باشند

 
و تنوع تبيين.1 از شايد برخي چنين وضعيتي را، يعني تلون و اشيا را ناشي تهيمدرنبه سنتازماتا بدانند؛ گذارعتيطبها از امور
چه زماني به پايان شده، شروع چه زماني گذارنياستين معلوم مند نيست؛ كفايت گذارگفتار البته. استنيهماوضاعم،يبرس
و باالخره مي راميتوانيميكرسد مي هرحالبه!؟ميريبگ جشنعبور از گذار !ميگذار دورهدر فعالًكه شود گفته
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ــت ــدي ناكفاي من
ــت ــي عيني گراي
 معرفتي 




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا ��

اين ماهيت تفسيري مسئله را پس از اين بيشتر. نظر كرد مندي آنها مجدداً مسئله

. توضيح خواهم داد

و عبور از رويكرد ش. مهمي است مسئله انگاريءشينقد تواند خانواده،مييءاين

و نقد اين رويكرد، ما بايد. رسانه، امنيت يا هر چيز ديگري باشد اما به منظور عبور

را مسئله نيازهاي اين اقدام يكي از پيش. كنيم وارونهيا معكوسمندسازي

صح مسئله و كارآمد استمندسازي به. يح تدريج قادر خواهيم چراكه به كمك آن،

يك. كنيم ها را حذف اي از نگرش به ابژه شده هاي تثبيت بود شيوه يعني از طريق

گي را از اموري كه در گذشته مسئله حركت سلبي يا حذفي، ماهيت مسئله

شيدر. گرفت دانستيم، خواهيم مي به درباره اي كه عمدتاً انگاريءواقع همين مسئله

.آن دچاريم، خود بخشي از مسئله است

و سياست به مسئله نياز داريم همان اما در اين. طور كه گفته شد، ما براي تصميم

و. ميان دانش سلبي ضروري است زيرا همچون آن مسير ضروري كه براي پيشرفت

و ابطال رشد علم الزم جز است، بايد چيزهايي را ابطال كنيم ازئهاي ما نيز ي

مي تحقيقات گر بايد بفهمم كه چيزهايي پژوهشعنوانبهمن. آيند مان به حساب

و بتوانم چيزهايي را  كژبه مسئله نيست تشخيص. راهه تشخيص دهم عنوان بيراهه يا

مي آن بيراهه و امور ابطال شده، كمك را ها و امر ايجابي خود كند تا بتوانيم مسئله

هاي كردن گزاره، ابطالدرستپيدا كنيم، يعني يك راه رسيدن به خود مسئله 

مي مسئله .كرديم مسئله هستند مندي است كه تا به حال فكر

شي گرايي دنبال زماني كه براي مسئله ميءامر كه گونه بگرديم، توانيم بفهميم

مي كار معموالً براي اين. گرايي است انگاري، نوعي تقليلءشي اول افتد، دو اتفاق

مي اين مي كه به سراغ چيزهايي و اين، كار را ساده  مثالً. كند رويم كه ماديت دارند

ن و توصيف امور، مشكل كمتر به ميدر مطالعات اقتصادي، در تبيين چون. رسد ظر

و كاال سروكار دارند، آن شي آن مطالعات با اشيا، ثروت . موضوع ما استءجا خود

مي ولي وقتي وارد حوزه و فرهنگ مي اجتماع منتها براي. شويم شويم، دچار مشكل

و با نزديك رويم سراغ پيدا اينكه كارمان مثل آنها راحت شود، مي شدن كردن اشيا،

مي به اشيا كار خود مي. كنيم را آسان و انضمامي چون توانيم اين امور را ملموس

اما اين كار دچار مشكالت اساسي است؛ مثل بيماري كه وقتي مسكن. كنيم

مي مي كند درمان شده است، در اينجا هم رفتن سراغ كاالهاي اقتصادي، خورد، فكر

و ساده تقليل. درواقع رفتن سراغ اشيا است را گرايي ميسازي ما . برد به اين سمت

روش
مندســازي مســئله

ــوس؛  معكــــــ
نياز مقابله بـا پيش
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بي وقتي مسئله از مندسازي ما گرفتار باشد، به ماهيت تفسيري امور اعتنا باشد،

درخالل نوعي رويكرد سلبي، اب و گزينشي برنخاسته باشد، واقع ما هنوز وارد طالي

در مندي نشده مسئله Nonايم؛ يعني Problematizaiton ميبه براي. بريم سر

البته اين. سازي معكوس را دنبال كنيم گذر از اين مرحله بايد در اينجا مسئله

از. يابي است زدايي نيست، بلكه خودش مسئله مسئله خود اين امر بخشي

. مندسازي است مسئله

پر يكي از استراتژي خأل هاي رايج براي يافتن مسئله،  كردن يك شكاف يا

)Gap Spotting (مي. است يابيم؟ راهبرد اصلي ذيل اين اين شكاف را از كجا

و پايان استراتژي براي پيدا نظري نويسي، مرور ادبيات نامه كردن مسئله در مديريت

و آخرين اطالعات استو بررسي داده مي در اين. ها شود تا مجموعه جا سعي

و از اين مقايسه هاي موجود درباره ديدگاه و سپس مقايسه شود مسئله بررسي

مي. گردد نتايجي اخذ مي كه چنانچه ادبيات افتد؛ يكي اين در مرحله بعدي دو اتفاق

و تب مسينظري موجود به منظور توصيف ئله خلل يا نقصاني داشته باشد، آن ين

قبهشود نقص يا خأل برطرف مي صد دارد براي توضيح عنوان مثال پژوهشي كه

و بورديو، اين دو ديدگاه را براي توصيف وضعيت فرهنگي تفاوت ديدگاه هاي پارسونز

و نهايتاًـ اجتماعي ايران معاصر ارزيابي مي اعالمتر دو را مناسب از اينييك كند

مي در اين. كند مي يا جا پژوهشگر براي ارزيابي اين دو ديدگاه تالش كند خلل

ا) Gaps(نواقص  جتماعي ايران يكي از دو ديدگاه را با توجه به وضعيت فرهنگي

بهبه. معاصر نشان دهد از) Apply(»ِ كاربست«عبارت ديگر پژوهشگر سعي يكي

مس. اين دو نظريه دارد در ئلهچنين رويكردي به مندسازي براي توسعه دانش

. كارساز باشدتصميم دانشگاه مفيد است، اما معلوم نيست براي 

به) Gap Spotting(اما شكل ديگر از عنوان مثالبه. هاست» داده«مربوط

گيري ضريب شناسي براي اندازه هاي روان ها در جايي مدعي شدند كه تست فمنيست

و هوشي سوگيري مر كنيم خواهيم فهميد ها را عوض بنابراين اگر گويهدانه دارند

يا زنان هم باهوش و .ندتر حتي باهوش اند

مي بنابراين در اين استراتژي، وقتي مسئله ) Gap(كنيم ابتدا نوعي شكاف مندسازي

مي مي و سپس سعي كار ادبيات را مرور كنيم آن را پر كنيم؛ براي اين سازيم

را كنيم، داده مي ميها مي كنيم؛ اين بررسي را خواهيم گاهي تعميم جا دهي نظريه

تر سازيم، گاهي بگوييم در ايران تر كنيم، گاهي پشتوانه تحقيقاتي آن را محكم بيش

مي به درد مي و تفاوت خورد، گاهي جز خواهيم مقايسه كنيم ...ي را آشكار كنيمئهاي

اســـــــتراتژي 
)Apply (و

ايجـــــــــــاد
ســازي مند مســئله
حداقلي
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بهكشيم، چيزي را به چالش نمياما در مجموع چيزي. طور بنيادين نفي را

و نظريه يا ديدگاه جديدي نمي. دهيمه نميئكنيم، يا بديل ارا نمي و ترديد سازيم

به)Apply(» كاربست«اين استراتژي. آوريم تشكيكي به وجود نمي ، منجر

مي مسئله مندسازي، اين نوع مسئله. شود، اما مؤثر نيست مندسازي حداقلي

دا محافظه و نسبت به بيكارانه مي نش موجود و تالش كند دانش موجود طرف است

و قصد به چالش كشيدن آن را ندارد . را بازتوليد كند

مي در اين ميان شكلي از مسئله اما هيچ،شود مندسازي نيز هست كه پژوهشي انجام

تز خأليي را پر نمي مي يني است، نه دادهئكند، مرور ادبيات در آن نه اي دهد،

چون فاقد،دهد، حتي به گفتمان خودش نيز مرتبط نيست تعميمي به دست مي

در مند است ماهيت مسئله . واقع شكلي از تكثير مكانيكي دانش استو

راي انواعي از مسئلهكشيدن است، اين استراتژ استراتژي ديگر، به چالش مندسازي

شناسي، هاي فلسفي، معرفت فرض كشيدن پيش كند، از طريق به چالش ايجاد مي

و سياسي، مسائل خود يا مسئله مي تجربي شود، هاي جديد ديگر به چالش كشيده

و دانش اند، پس اين به تعبير فوكويي به هم درآميخته اگر قبول كنيم كه معرفت

ك .ه از منظر مناسبات قدرت هم دانش موجود را به چالش بكشيمحق را هم داريم

ما اگر. ها وجود دارد فرض كشيدن پيش در اين مورد، اَشكال مختلف به چالش

در هاي به چالش مندسازي كنيم، بايد استراتژي بخواهيم مسئله كشيدن

و از اين طري مسئله بهمندسازي را بدانيم بارتعق به اينكه مسئله ما چيست، يا

و از كجا آمده است، برسيم دقيق .تر چگونه ايجاد شده

ي كسي كه جامعه برشناسي مي عهدها مطالعات فرهنگي خوانده است، كه خود داند

هاي فرض ها، پيش فرض گاهي اين پيش. خاصي وفادار باشدهاي فرض به پيش حتماً

و يك مكتب خاص هستند، مثالً ، يا گاهي ...مطالعات فرهنگي، مكتب فرانكفورت

و حزبي هستند، گاهي هم پيش فرض پيش هاي ما، فرض هاي ما، ايدئولوژيك

ها، همان فرض اين پيش كشيدن همه به چالش. اي اپيستمولوژيك استه فرض پيش

به جايي است كه ما در مسير به كار در چالش بستن استراتژي و كشيدن هستيم

ميبه Applyصورت همچنان درون استراتژي غير اين . بريم سر

ها را پيدا كنيم كه بتوانيم مجموعه ترين سطح، مسئله توانيم در عميق زماني مي

و ديدگاه فرض پيش و گفتگوها ترين ها وجود دارد، در عميق هايي كه در موضوعات

درواقع اينجا مسئلة ما، مرور ادبيات نيست، حتي خود. سطح خود به چالش بكشيم

م ما. ها است نازعه بر سر ديدگاهواقعيت يا حقيقت هم نيست، بلكه مسئله يعني

Over-
Problematizaiton:
ــكل ــتراتژي ش اس

ــوم از  ســــــــ
: مندســازي مســئله

كشـيدن به چـالش
ــيش ــرض پ ــاي ف ه

ــا  ــي يـــ علمـــ
 ايدئولوژيك 
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از طريـــــــــق
 استراتژي
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و روندهاي مختلف و براي اينكه بتوانيم مسئله اينجا بايد موضع پيدا كنيم

اند را به چالش بكشيم، بايد به اين ها طرح كرده ندسازي كه آن ديدگاهم مسئله

مي وقوف پيدا كنيم كه من  كنم كه اگرچه عنوان محقق يا مفسر موضعي را انتخاب

مياً موقتي است، اما در مرحلهماهيت كند تا مواضع ديگر را از نظر اي به من كمك

و از طريق اين استراتژي،. به چالش بكشم... ايدئولوژيك، مكتبي، معرفتي، فرضيات

به روز شود، اما همين بينش هم بايد، با همين روش دائماً بينش جديدي حاصل مي

. گردد

دن مسائل، براي رسيدن به دانش ايجابي تا كجا كشي نكته اينجاست كه در به چالش

و مسئله بايد پيش رفت؟ اينجا ما بين مسئله مندسازي حداكثري مندسازي حداقلي

.گيريم قرار مي

مندسازي حداقلي به ما نوعي مسئله Gap Spottingو Applyاگر استراتژي

و ظرفيت شكني ما به حدي برسد كه از مجموعه داد، اينجا ممكن است شالوده مي ها

و تبديل تصميم هاي واقعي ما در حوزه قابليت و به گيري فراتر رود نگاهي انقالبي

و منجر به در هم شكستن سازمان شود شالوده در اين. شكن به معناي سياسي

مي است كه ما دچار نوعي مسئله صورت يك مندسازي حداكثري شويم؛ يعني

مي شالوده مي شكني انجام  تواند در حوزه دهيم كه البته وجوه مثبتي دارد،

و گفتگو كمك كند معرفت و بحث و توليد نظريه اما اگر بخواهيم به دانش. افزايي

شده از اين حاصلمعرفت.شد خواهيم اش كنيم، دچار بحران كاربردي تبديل

مي مسئله و تواند اصالتاً به حق، حقيقي مندسازي سلبي است، معرفتي است كه

و. لحاظ سازماني ناكارآمد است اخالقي نزديك شده باشد، اما به ما در سياست با حق

و اخالق سروكار نداريم، بلكه با تصميماتي سروكار داريم كه سازمان با  باطل

و اين تصميمات در ضمن اينهاي معيني بايد ظرفيت كه نبايد آنها را اخذ كند

. سازمان را به مخاطره بياندازد، منجر به بهبود وضعيت اجتماعي شود

كنيم كه نبايد به شكلي حداكثري به همين دليل وقتي از اين صحبت مي

مندسازي كنيم، به معناي اين است كه نبايد فراتر از ظرفيت ايدئولوژيك مسئله

و مسئله ازسوي ديگر همچنين نبايد محافظه. پيش برويمساختار  ما كار باشيم مندي

و آن را ناكارآمد سازد در مسئله. منجر به فروپاشي سيستم شود مندسازي ما نبايد

كاري قرار بگيرد كه خودش منجر به نوع ديگري از فروپاشي حدي از محافظه

ر صورت ظرفيت در اين. سازمان گردد بهاي سازمان راي تهديد خودش در خدمتا

پرســــــــش از 
ــدي  كارآمــــــ

مندســازي مســئله
و  ــداكثري حــــ

 شكنانه شالوده
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ها را براي تخريب هاي سازمان فراتر نرفتيد، همان ظرفيت اينجا از ظرفيت. ايم گرفته

. مندسازي داريم اي از اين نوع مسئله ما اشكال پيچيده. خودش در خدمت گرفتيد

بر بايد توجه داشت در اين دنق! نكردن نيست كردن يا نقد سر نقدجا بحث

و مي همچنين. تواند در جهت پيشبرد اهداف سازمان باشد كاركردهاي مختلفي دارد

و كمك كند كه رهبران متوجه شوند مي تواند تغييراتي را در سازمان پيشنهاد دهد

به گيري برخي موضع هايشان منجر به اتفاقاتي خواهد شد كه مانع دستيابي آنها

سيون نيز نقديسيون نيست، منتها نقد پوزينقد اپوز نقد لزوماً. شان است هداف غاييا

اگر هدف غايي شما برقراري عدالت است، بايد مثالً. آندرپرابالماتيزه شده نيست

اند، منجر به عدالت شده هاي مختلف اجرا كرده ايي كه دولته بپرسيم كه سياست

ماست؟ اگر نشده است، بايد مراكز پژو چون آنها دانش! اخذه شوندؤهشي مرتبط

دولت به آرمان عدالت معتقد بوده. اند مؤثري را به دولتمردان ندادههيابان مسئله

و مفسده اي از نتايج وخامت هاي او مجموعه است، اما اگر از برنامه آلود حاصل بار

و نتيجه آن كار از بايد پرسيد اشكال چيزي شده كه خواست دولت نبوده، شده

و مطالعات ايم يابي كرده كجاست؟ ما پژوهشگران بد مسئله ، ما در مراكز تحقيقاتي

به راهبردي ما بايد طوري. نبوده است پيامدهامان، دانشي كه توليد كرديم، معطوف

با يابي كنيم كه اين مسائل را نيز پيش مسئله و پيامد بيني كنيم، يعني بايد پروسه

. هم مطالعه شوند

بييك  اما اين رابطه با يك فاصله. طرف نيست، با سياست رابطه دارد دانشمند

خواهد سياستمدار را نابود گرفتن، دانشمند نمي در اين فاصله. انتقادي همراه است

و حتي فرض خواهد به او بگويد كه بعضي از پيش كند، بلكه مي هاي ايدئولوژيك

به همين دليل. او ناهماهنگ است زيرا با اهداف غايي. اش اشتباه است سياسي

زيرا در اين فرآيند، براي اينكه بتوان. يك امر سياسي است مندسازي ماهيتاً مسئله

هاي بنيادين فرض اش را محقق كند، بايد پيش به سياست كمك كرد تا اهداف غايي

اگر حاكميت به دنبال بهبودبخشي به وضع مثالً. نهاد سياست را هم به چالش كشيد

ودممر و اخالق اجتماعي است، ما ...و به دنبال ارتقاي اعتماد اجتماعي، ايجاد رفاه

و ايدئولوژيكي كه منجر به فروپاشي اخالقي فرض بايد به حاكميت پيش هاي سياسي

و سياست يا زوال اعتماد اجتماعي از طريق برنامه وي خواهند شد، گوشزديها ها

. كنيم

كا دشواري يك مسئله -Nonرآمد در اين است كه در طيفي از مندسازي

Problematization تاHigh-Problematization عبارت ديگربه. قرار دارد

ــه ــان مطالعـ همزمـ
ــد در  و پيام ــه پروس

 مندسازي مسئله
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آن،شكنانه نياز داريم مندسازي كارآمد، ما به دانش انتقادي شالوده در هر مسئله اما

. مندسازي كارآمد درآوريم دانش را بايد در خدمت مسئله

در راهبردهاي سامانكه اين عنوان مثال درباره به دهي تعطيالت در ايران چه هستند

اي تعطيالت تبديل به مسئله» لحظه«ابتدا نيازمند اين هستيم كه بدانيم از چه 

و ما بايد لحظه. در چارچوب فوكويي، مهم است» لحظه» واژه. شده است ها

مي برهه از. بفهميمرا بيابيم تا مراحل بعدي آن را بهتر گيرد، هايي كه مسئله شكل

مي تعطيلي به وجود آمد؟ مثالً چه زماني ايده شد، تعطيالت وقتي بانك تعطيل

و نه كليسا عمومي بود، چون نظام سرمايه به. داري، مهمترين نهادش بانك بود

مي اي، تعطيالت مسئله همين دليل در برهه . شود مندسازي

و كالن از مسئله به تفكر منظور، يعني براي دركي تاريخي، گفت طبيعتاً به اين ماني

1.تري احتياج است انتزاعي

مندسازي كارآمد نيازمند خالقيت، تفكر منظور دستيابي به يك مسئله بنابراين به

و تعهد اخالقي هستيم اما. فلسفي، دانش تاريخي وسيع، همدلي با اهداف سازمان

م و نؤبايد توجه داشت دانش خالق، راهگشا يك. يستثر، دانش سفارشي بايد

به. عمليات فهم براي گفتن ايده در انسان رخ بدهد عمليات فهم، تصنعي نيست كه

و بيانديشد و پست دهيم كه براي ما فهم كند مي. كسي پول گويد نگاهي هم

و  و نوعي كنش خالقه است، اما كنش خالق دروني است انديشيدن خودش آفريدن

آ بيروني نمي با افزايش انگيزه  كه براي كسي كه انگيزه مگر اين.ن را ايجاد كردتوان

و و تريبون، رسانه، آزادي، امنيت به او دهيم، ... دروني دارد، محيط را هم آماده كنيم

.شود اما عكسش نمي

و سازمان مع هاي پژوهشي ما تناسب االسف بايد گفت شرايط حاكم بر نهادها

و ضرورت ندارد جدي .اي با اين نياز

راه: اشتباه استراه ها انتخاب كرديم كه هر چهار ما چهار راه براي فكركردن آدم

مي. اول؛ آموزش تكنيك است مي فكر تواند كنيم اگر كسي روش تحقيق ياد بگيرد،

 
كهاينجا مثليمراكز.هايي ندارند چنين مهارتكه دهنديميكارشناسانبهرا مندسازيلهئمسكه استنيا مشكالتازيكي.1

نه كنند،يم كاريفلسف پردازانهينظرنيتريقو كا،يمرآ فكر هاي اتاقدر.كنند استفاده بزرگ كارشناسانازديبا،انديراهبرد
من.ماي برعكسماكهيحالدر. هستند واشنگتندرآنهاازتا 860كه دارد Think Tank 1864كايآمر. كارمنداناي كارشناسان

ازكهيمركز.ميآيم مركزنيابهكه است بار اما نخستين ام، نوشته كتاب30 كنم،يميورزشهياند كار رانيادر است سال 20 يكي
چنينيجا انگار.اند امدهين نجايابه حالبهتا اصالًكه شناسميم خودم افراد بسياري نظيرمنو ماست مملكتياصل فكرهاي اتاق

 دانشبيترتنيابه.ميخواهيم كارشناساينجاكهنديگويمرانياهم رسماً رانيمديگاه. دارد كارشناساينجا!ستينافرادي اينجا 
كي،يكارشناسهبدن كناردرديبا است سادهيليخ رسد؟ينمجهينتبه مانهادهيا چرامانديگويم بعد كنند،يمديتول كار محافظه

 !!!يامتظاننه بزنند،يانتزاعيها حرفكهدياوريبيورزانشهياندوديكن جادياهميقو فكرهبدن

مندســازي مســئله
:كارآمد

امـــري مـــابين
مندســازي مســئله

و  حـــــــداقلي
مندســازي مســئله
 حداكثري

دانشي كـه هـم از
شـــكني شـــالوده
و هـم بهره مي برد

ــا توجـــه بـــه  بـ
ــت ــاي ظرفيـ هـ

ســــــــاختاري 
و ــازمان، ــ سـ ابـ

ــله ــظ فاص اي حف
و در انتقـــــادي

عين حـال توجـه 
ــات  ــه تبعــ بــ

هــــا، سياســـت 
ـ  يــــابيلهئمســ

.كند مي

ت ــت، ــر خالقي فك
ــفي، دانــش  فلس
ــيع،  ــاريخي وس ت

دلي بـا اهـداف هم
ــد  و تعه ــازمان س
ــي  اخالقـــــــ

ــرورت ــاي ضـ هـ
مندســازي مســئله
 كارآمد 
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مي اگر اين. كند فكر و گونه بود، بايد كساني كه روش تحقيق درس دهند، مؤثرترين

مي.ه كنندئها را ارا كارآمدترين بصيرت مي راه دوم؛ پست و را دهيم گوييم فالني

ر مقام شد، فكر مگر هر كه صاحب! يس دانشگاه فالن جاستئدعوت كنيد كه

را كردن متفكر، پست ما براي زياد!! دارد؟ مي ها ها ولي مگر پست. كنيم زياد

به راه سوم؛ ما در زمانه!! توانند افراد متفكر توليد كنند؟ مي مي عسرت تفكر بريم، سر

و تفكر را به صنعت تبديل كرديمت براي حل مشكال و آدم. مان پول داديم ها

فن ايم هايي درست كرده شركت و  راه چهارم؛ تبديل! وري توليد پژوهشابا مهارت

و نظام. اين هم يك بحران ديگر است. كردن تفكر به ايدئولوژي به صرف اخالق

و پست مرجع نيست، اين خاصي، تفكر توليد نميياعتقاد شود، همانطور كه پول

. هم نيست

چون در اين باره هم،! تفكري است راهبردهاي ما براي حل بحران تفكر، از نوع بي

. ايم مند نكردهو تفكر را مسئله ايم نيانديشيده

**** 

 نشست سوم

لهئمس«كه مان درخصوص اين اي است كه درباره بخش نخست از بحث اين سومين جلسه

مي» فرهنگي چيست؟ در. كنيم صحبت باره گفتگو كنيم كه مسئله اين قرار بود در اين بخش

و قصد ما از اين گفتگو اين بود كه  تا. كنيم مند مسئله را مسئله كنيم يا مسئلهچيست

شناسي را توضيح مندسازي يا مسئله يابي يا مسئله اينجاي بحث تالش كردم تا مفهوم مسئله

و پس از آن گونه و متمايز كنم هاي مسئله دهم اي بود نخست گونه. شناسي را از هم تفكيك

Nonكه در قالب  Problemization دوم گونه. آن را توضيح داديمUnder 

Problemization به يا مسئله و مندسازي عبارتي ديگر مسئله مندسازي حداقلي،

يعني High Problemizationيا Problemization Overسوم. كارانه، بود محافظه

به مند مسئله و و نهايتاً مندسازي شالوده عبارتي مسئله سازي حداكثري، شكنانه

مي ترين شكل از مسئله مناسب عنوان،  Problemizationخود تواند مشاركتي مندسازي كه

و تصميم فراهم آورد، بود و مؤثر ميان تحقيق كه. مفيد پس از آن درباره اين توضيح داديم

آن. دو استراتژي كالن وجود دارد Problemizationبراي   يك استراتژي آن است كه به

Gap Spotting ياGap Filling امي مندسازي، ين استراتژي به منظور مسئلهگوييم؛ در

و ديدگاه چ از طريق مرور ادبيات، يعني بررسي منابع مكتوب و در رچوباهاي موجود،

ــه اي خالصـ
ــث از مباحـ

 گذشته
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مي. كنيم را پيدا ميها هاي دانشگاهي مسئله رشته يا در اين استراتژي تالش شود نخست چاله

و ديدگاه از شكافي در منابع، متون و پس مي ها خلق يا شناسايي شود شود اين آن تالش

 Gap Spottingاما در استراتژي دوم ما به جاي. شكاف نظري يا روشي به طريقي پر گردد

از مندي يا مسئله نيازمند اين هستيم كه مسئله و متون، بلكه يابي را نه از طريق مطالعه منابع

وا واسطه با واقعيتبي طريق مواجهه و مراجعه حضوري يا تجربه كردن و ها قعيت يا امر واقع

براي اين كار مبناي بحث خود را آراي فوكو قرار. ارجاع به تجربه زيسته به دست بياوريم

مي از نظر او مسئله. داديم در مرحله نخست. افتد مندسازي، درواقع، در دو مرحله اتفاق

مي) Subject Matter(موضوع  اجتماعي تواند رفتار، رويه، حادثه يا امريـ كه اين موضوع

و اجتماعي معيني تبديل مي و يا مسئله در بستر يا بافت تاريخي ـ به پرسش او. شود باشد

و يا مسئله جنون در بافت اجتماعي غرب، چگونه18دهد در قرن توضيح مي به مشكل

مي. شود تبديل مي به او با رويكردي تبارشناسانه توضيح عقالنيت جديد است واسطه دهد كه

ب ميكه جنون  تاريخ امر جنسيترتيب، فوكو در كتاب به همين. گردده مسئله بدل

History of Sexuality) (مي چه نشان عنوان يا امر جنسي، Sex طور مسئله دهد كه

شود؛ تا قبلمي مند مسئله19موضوعي كه همواره در زندگي بشر وجود داشته است، در قرن 

مي اگرچه انسان19از قرن  كرده اما عنوان موجود زنده هميشه كنش جنسي را تجربه

.ش مسئله نبوده استا گاه اين كنش در زندگي هيچ

از مندسازي اما در مرحله دوم، مسئله شده مند تبديل موضوع مسئله:عبارت است

)Problematized (آن. براي فاعل شناساي مشخص شناخت ابژه مثابهبه گاه كه يعني

و) Problematic(ماتيك شده يا پرابال مند موضوع مسئله كه در چارچوب گفتمان سياسي

و معرفت به موضوعي براي  يا گفتمان عمومي جامعه ظاهر شده، از خالل اشكال دانش، هنر

و يا خلق هنري بدل مي . گردد گفتگو، پژوهش

و رويكرد تبارشناسانه البته بايد تأكيد كنم كه اين صورت او بندي، كه براساس آراي فوكو

عنوان مثال براساس. مندي نيست مندسازي يا مسئله انجام داديم، تنها برداشت از مسئله

و نظريه فر ادي مطرح است، مسئلهانتق ديدگاهي كه در مكتب ماركسيستي ينديآمندسازي

در اسطورهشود تا آن چيزهايي كه در جامعه به صورت است كه از خالل آن تالش مي

و اين اسطوره نيز نوعي آگاهي كاذب است كه نظام سرمايه آمده ـ داري يا هر دستگاه اند

و به اين  و برمال سازد ـ را فاش ترتيب مجموعه آن ايدئولوژيك ديگري آن را ايجاد كرده

و يا دستكاري فريبكاري به ها و عبارت ديگر از مسئله، هاي ايدئولوژيك را از ميان بردارد،

آن. كند) Deprolematization(زدايي مسئله انتقادي نظريه جايي كه برنامه از

و دگرگوني در كليه ساختارهاي اجتماعي است، تبعاً ماركسيستي مبتني بر ايجاد انقالب

تلقــــــــي از 
ــ ــازيلهئمس  مندس

ــرد در رويكــــ
وهنظري انتقـادي

 ماركسيستي 




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا ��

به ضمن اين. شكنانه است مندسازي از نظر آن يك فرآيند شالوده ئلهمس كه اين فرآيند محدود

به به گروه بخشي آگاهيهدف از اين برنامه نيز. خواهد بود ايدئولوژيكامر  هاي اجتماعي، يا

به طبقاتشا معناي ماركسيستي از اجتماعي است؛ عبارتي ديگر در اين برنامه قرار است

هاي ايدئولوژيك نوعي آگاهي حقيقي، جانشين آگاهي از مسئله زدايي فرآيند مسئلهطريق 

. كاذب شود

كه. اما كسي چون فوكو، با اين برداشت موافق نيست چون او بر اين باور است

به مسئله ما گونه مندسازي بايد بتوانيم از هر نوع موضوعي كه در ساختار زندگي اي باشد كه

و مي توان آن را در همه اشكال زندگي جمعي مشاهده كرد، اجتماعي تبديل به مسئله شده

و البته تاريخ به معناي خاص فوكويي آن، به دست آوريم از. شناختي تاريخي به تعبير ديگر

و ورزانه انديشهمنديابي نوعي كنش ديدگاه فوكو مسئله است كه هدف آن لزوماً انقالب

مي. دگرگوني نيست گويد كه جنون يا امر جنسي به مسئله تبديل شده، قصد اگر فوكو از اين

اي حقيقي رخ داده است، بلكه قصد اي كاذب يا آگاهي جا آگاهي ندارد كه اعالم كند در اين

و الجرم، مسئله،  به ظهورده است؛ اينش ظاهردارد نشان دهد كه در چارچوب نوعي گفتمان

هاي ايدئولوژيك ايجاد شده ناپذير بوده است؛ امري نبوده است كه در دستگاه نوعي اجتناب

و متضاد، نيروهاي آميزي مجموعه ها حاصل درهم اين گفتمان. باشد اي از نيروهاي متناقض

و غيرمادي، مجموعه و بازنمايي مادي و متون و مجموعه اي از گفتارها از ها، مناسبات اي

و غيرقابل پيچيده آن پيش اي هستند كه ناگهان، و حتي بدون كه بتوان تعين زماني بيني

. آورند دقيقي براي آن تعيين كرد، موضوعات اجتماعي را به صورت مسئله در مي

است يابي عبارت از شرايطي طور كه در مباحث قبل اشاره كردم، از منظر فوكويي مسئله همان

هايي براي ايجاد نظم در وضعيت به دست يا امكان مندي حكومتخالل آن نوعي كه در

و امكان مي و غيرمادي جامعه، هايي نه از طريق دستكاري آيد؛ هاي تصنعي در وضعيت مادي

مي شكلي اجتناب بلكه از نوع مداخالتي كه دولت مدرن به دهد؛ دولت مدرن براي ناپذير انجام

ها توليد گوني از دانشاخود، الجرم، اشكال گون)ِ Governmentality(ي مند حكومت 

به مي ها، از خالل جاي سركوب سوژه كند كه توأم با اشكالي از قدرت هستند؛ دولت مدرن

مي مندسازي، سوژه فرآيندهايي نظير مسئله ها البته اين فرآيند خلق سوژه. كند ها را توليد

ن و يا واجد نوعي خشونت، خشونتي و بنابراين يك روند خنثي و يا حتي فيزيكي، است مادين

مي خلق سوژه. امري رمانتيك نيست از ها همواره منتج به نوعي مقاومت شود، اين

. هاي كليدي از آراي فوكو است برداشت

مي. است ظهورهاي كليدي در اين ميان، مفهوم يكي از مفهوم گوييم كه موضوعي وقتي

مي  آن عنوان مسئله ظهور پيدا ـ گفتماني اشاره داريم كه طي كند، به يك فرآيند تاريخي

تفـــاوت رويكـــرد 
ــه  ــو بـــ فوكـــ

ولهئمس مندسـازي
هتلقــــي نظريــــ

 انتقادي

توجه به نسبت
و مندسازيلهئمس

ــت ــدي حكوم من
Governmental

ity 
ــرد در رويكـــ

 فوكو

 ظهورمفهوم
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و رويه تدريج اشكال تازه به مي اي از رفتارها و امور ظهور پيدا و گفتارها كنند، ديده ها

چ مي ميشوند، به مي همين. آيند شم به جاست كه مسئله براي ما عينيت يابد، اما اين عينيت

شي هيچ . شدگي مسئله نيستءوجه به معناي

پي البته نبايد تصور كرد كه دو مرحله بهپيااي كه ذكر شد، دو مقطع زمانيِ در طوري اند، كه

و متعاقباً شناخت در مقطع زماني بعدي، مسئله به ابژه مقطع نخست زماني مسئله ظاهر شود

به اين. تبديل شود هم دو مي صورت ت افتند؛ اين زمان اتفاق و ياأجا نوعي تقدم و خر زماني

ما عنوان يك امر گفتماني اين مسئله. نوعي توالي تاريخي وجود ندارد آشكار گونه خود را بر

هم مي يا Historical Context(زمان كه در يك بافت تاريخي گفتماني كند كه

Discoursival Context(مي و اين اتفاقات منابع، اتفاقاتي يا رخدادهايي به وجود ـ آيد

ـ گاهي يك  ـ مثل زلزله، سيل يا يك بيماري فراگير گوناگون دارد گاهي رخداد طبيعي

جن حادثه سياسي  ـ گاهيـ مثل و دوم ويكگ جهاني اول ـ مثل ظهور اديان اتفاق فرهنگي

و به ـ مثل كشف ـ گاهي پيدايش امري تكنولوژيك كه ظهور پيامبران ـ كارگيري منابع انرژي

مي مثابه موضوعات زندگي ما را به و مسئله براي ما تبديل باعث ظهور،كنند، اين پرسش

و يا روزنامه. به گفتگو شويم شود تا وادار مي نگار البته اين گفتگو لزوماً توسط محقق، دانشمند

گفتگويي است. اين گفتگو چيزي است كه در هواي گفتماني پراكنده است. شود انجام نمي

و زبان خودش را توليد مي مي كه مفاهيم و پراكنده مي. سازد كند توان گفت به شكلي ديگر

و ساري شروع به اختالل  ها شروع به صحبت كردن كند، ما انسانميوقتي نظم جاري

و اين صحبت كردن لحظه تولد گفتار است مي . كنيم

و گيري دانش تدريج كه به سمت شكل البته به و اجتماعي ـ چه در علوم انساني هاي جديد

ـ اين موضوعات مبدل شده به مسئله، همان  و چه علوم مهندسي و چه علوم طبيعي فرهنگي

در اين دانش زبانيا همان اختالل، را به چارچوب امر ظاهر شده  به تعبيري زبان(آوريممي ها

و درباره آن معتقدند كه ما الجرم در جهان زبان از آن گفته ويتگنشتاينكه كساني نظير  اند

مي در اين). كنيم زندگي مي مي. كند جا زبان شروع به سخن گفتن در بنابراين توان گفت كه

ف فهميندآفر ولهئمسيا(ها را به ابژه موضوعات يا سوژههميدن ما است كه تدريجاًو در معنا

مي) مرحله دوم . شوند تبديل

و) سوژه نه به معناي فاعل شناخت(ها معتقدم كه اين فرآيند تبديل موضوعات به سوژه

است؛ همان چيزي) Understanding( فهميدنهاي شناخت، همان فرآيند ها به ابژه سوژه

مي روشو حقيقتاست كه گادامر در  پيش از اين گفتيم كه مسئله يك امر. گويد از آن

ـ تأويلي است مي اما. تفسيري به ما ماهيت مسئله را چگونه فهم عبارت ديگر، چگونه كنيم؛

و واقعه است. شود امري براي ما قابل فهميدن مي به. از ديدگاه گادامر فهميدن يك رخداد

ــم و هـ ــاني زمـ
ــوالي  ــدم تـ عـ
ــخص  مشـــــ
ــان  ــاريخي مي ت
هدو مرتبـــــــ

 مندسازيلهئمس

 شباهت مفهـوم
ــئله ــدي مس من

ــو  ــزد فوك ــا ن ب
فهميـدن مفهوم 

 نزد گادامر
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و با تعبيري ديگر فهميدن، امري روشي نيست؛ چيزي نيست كه از طريق رجوع به واقعيت

و با صيد موضوعات ما كمك ابزاري به نام روش يك. شده باشد دادهدر طبيعت به فهم،

و  مي ما انسان يعني بين. است هرمنوتيككنش تأويلي و آنچه كه تجربه كنيم، يك رخداد ها

و ذهني رخ مي مي. دهد دروني و دهد، كه ما در آن متوجه پرسش اين رخداد چگونه رخ ها

مي مسئله يا جا بايد تأكيد كرد كه اين جلب توجه شويم؟ همين ها فقط محدود به كارشناسان

مي دانشمندان يا روزنامه دهد؛ نگاران نيست، بلكه فرآيندي است كه براي عموم مردم رخ

مردم عادي هم كارشناسان عادي امور هستند؛ براي مردم عادي هم در خالل زندگي 

ميموضوعات به پرسش تب د، ند زندگي را دائماً تجربه كننشود؛ مردم عادي نيز مجبور ديل

و دائماً به پرسشآفر دائماً پس فهميدنِ. دهند هايي پاسخ يند حل مسئله را از سر بگذرانند

و. مسئله منحصر در گروه متخصصان نيست است؛ عمليزيرا فهميدن ماهيتاً امري كاربردي

فهميدني صرفاً. توانيم فهميدني پيدا كنيم كه غيرعملي باشد است؛ نميحكمت عملي نوعي 

و بنابراين دوگانه نمينظري  و كاربردي از ميان هاي رايج طبقه توان يافت بندي ميان بنيادي

. رود مي

مي فهميدن آن مي عيار تماماي دهد كه ما مواجهه گاه رخ كنيم؛ درست با يك تجربه پيدا

ها در ميان افراد مختلف، يكسان تجربه البته كه همه. گيرد اينجاست كه فهميدن شكل مي

. گيرد ها با واقعيت شكل نمي ما انسان اما بايد توجه داشت كه تجربه با صرف مواجهه!نيست

و تجربه وقتي آغاز مي  تأمل كردن شود كه ما به تفسير كردن، بازانديشيدن

)Reflective Thinking (مي ها ها از درخت كنيم؛ هزاران سال بود كه سيب اقدام

كه. افتادند، اما فقط اين نيوتن بود كه توانست نيروي جاذبه را كشف كند مي تفسيرِ نيوتن بود

ت Scientific Experienceويژه او شد؛ تجربه منجر به  مل ما در امر واقعأشكل خاصي از

و رخدادها است تفسيري ما با واقعيت پس فهميدن مواجهه. است .ها

و در عين حال يك تجربه فهميدن به تعبير گادامر يك تجربه ايماني يا مذهبي است؛ شاعرانه

ـ  ـ يا همان مسئله تبديل ما وقتي كه بخواهيم با مواجهه با يك رخداد چيزي را به فهميدن

به كنيم، بايد و شناختي ما هم تمام قواي عاطفي ما زمان درگير شود، در غير اين طور صورت

به يم تجربهتوان نمي يا اي را شكل بدهيم، يا عبارت ديگر مواجهه با رخداد را به شكل تفسيري

مي. هرمنيوتيك بيان كنيم و شاعر كه پيدا توانند اين كار را بكنند چون آنها با ايماني مؤمن

و شوقي كه در انسان نسبت به جهان هستي وجود دارد، به شكلي وجودي  كردند، همان شور

كه. كنند با هستي ارتباط برقرار مي توضيح تفكر چيستدر كتاب هايدگربراي همين است

واقعي انديشيدن فقط در انسان عاشق به وجود تجربه. دهد كه تفكر، عشق ورزيدن است مي

نه مي ! انسانِ صاحبِ ابزار روشآيد،

وأت ــل مـــ
تفســـــير؛ 

 تجربـه ركن 
 فهمو

؛ فهـــــــم
ــه اي تجربــ

و ــاعرانه شـ
 ايماني
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مي اي از ويژگي گادامر مجموعه در كند؛ همان ويژگي هاي الزم براي فهميدن بيان هايي كه

و در حوزه به واقعيت روزمره زندگي انساني مي دغدغهگفتارها، موضوع را . كند تبديل

و. است سنتاولين ويژگي الزم از نظر او و فهم البته در ميان هايدگر اين استلزام ميان سنت

. اند مشترك است نظرورزي كرده Existential Analysisديگر كساني كه درون چارچوب 

و تلقي گادامري اما در اين ميان از سنت دو تلقي مي تلقي. توان ارائه كرد؛ تلقي هايدگري

مينخست يك تلق ميي جانبدارانه است كه سنت را مقدس و نوعي تعهد كند، آن را ستايد

اما تلقي دوم، كه همان تلقي گادامري است، معتقد است كه فهميدن. طلبد نسبت به آن مي

در طور اجتناب به مي ناپذيري مبه. گيرد ساخت سنت صورت هندهد لفه ساختؤعبارتي سنت

و تصنعي بين اكنون به فهم ماست، نه امري كه به و واسطه آن بخواهيم به شكلي ارادي مان

و ساخت. گذشته ارتباطي برقرار كنيم به به اين دليل كه سنت ويژگي ساختاري دهنده

ما به شكلي. اي از روي بيزاري يا ستايش داشت توان با آن مواجهه فهميدن هست، نمي

مي اجتناب مي ناپذير در سنت به دنيا مي آييم، زندگي و در نهايت با اما مواجهه. ميريم كنيم ما

اي كليدي است كه گادامر بسيار بر آن تأكيد اين نكته. اي انفعالي نيست سنت، مواجهه

به كند كه همان مي مي طور اجتناب طور كه انديشيم، در عين حال به شكلي ناپذيري با سنت

و انتقادي سنت را بازم دريفعاالنه، خالقانه، بازانديشانه آفرينيم تا در انطباق با شرايطي كه

. آن قرار گرفتيم، درك كنيم

و تاريخ اشاره كوهندر اينجا مايلم به تلقي او بر آن بود كه دو نوع مواجهه. اي كنم از سنت

و تاريخ داشت يك مواجهه مي را توان با سنت ) Resource( منبعاين است كه ما گذشته

و ديگري اين را خود بدانيم از. خود بدانيم) Reference( مرجعكه گذشته رويكرد هايدگري

گرا گذشته مرجع يافته يا جوامع سنت كمترتوسعه داند؛ در جوامع سنت، گذشته را مرجع مي

مي در اينجا مرتباً. است كه به گذشته رجعت شود، گذشته چونان امري قدسي مطرح است

و وفاداري بدانبه معاصران  گادامر. اند عنوان پاسبانان تاريخ موظف به نگهباني از آن امر قدسي

او. با اين برداشت از سنت مخالف است در فهميدن. چنين باشد تواند اين نميفهميدن از نظر

ميبهگذشته  مي عنوان منبعي كه بازخواني شود؛ در فهميدن گذشته بازتوليد شود نگريسته

مي نمي مي،شود شود، گذشته تقليد نمي شود، بازآفريني ما از طريق ميراث،. شود بلكه تفسير

و ديگر رسانه ها، آيين دانش به گذشته دسترسي داريم؛ اما اين دسترسي مكانيكي ها دائماً ها

اي. نيست، بلكه ارگانيكي است دوارگانيكي به ون معنا كه يك ترابط يا ارتباط سويه بين ما

ـ كه مسئله و فرآيند فهميدن مي گذشته برقرار است گيرد مندي هم در همين فرآيند صورت

و تجربي با سنت، گذشته  ميـ از نوعي ارتباط زيستي از. يابدو امر تاريخي امكان اين يكي

شايد الزم. مندي به آن توجه خاصي داشته باشيم نكاتي است كه ما بايد در درك مسئله

چهــــــار 
ــي  ويژگـــ
ضـــــروري 

 فهم

ــي ويژگـــ
:نخست

ــرورت ضــ
 سنت 

فهميـــدن از
ــالل  خـــــ
همواجهــــــ
خالقانــه بــا

سنت امكـان 
 يابد؛ مي

ــه ــنت بـ سـ
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و انديشمندان، بلكه انسانأت نباشد كه مجدداً در كيد كنيم كه نه فقط محققان هاي عادي هم

و گزينشي با مي چارچوب نوعي برخورد فعال، انتقادي، ارزيابانه اما مردم. كنند گذشته زندگي

و فهم بحث نميرعادي دربا و انديشمندان كنند، در حاليه ماهيت سنت، تاريخ كه محققان

و فهم را خودآگاه سازند تالش مي و تأمل نسبت سنت از ديدگاه گادامر. كنند از طريق گفتگو

ه فقط فيلسوفان نيستند كه با سنت مواجهه پيدا مي .م اين مواجهه را دارندكنند مردم عادي

مي)Phronesis(جا بر نوعي خرد يا حكمت عملي بنابراين در اين از تأكيد شود؛ بسياري

در ردم عادي نيز واجد اين حكمت عمليم ـ در آينده . باره بيشتر خواهيم گفت اين اند

و ما همان. است زباناما ويژگي دوم فهميدن از نظر گادامر طوري كه در بستر سنت، تاريخ

و انديشهايم گذشته استقرارِ ساختاري پيدا كرده و زبان انديشه، در جهان زبان ورزانه زباني

و تنفس مي و تفسيري زبانياين. كنيم زبان تكلم شدن فهم، يكي از اركان درك هرمنوتيكي

و از اركان همان فرآي از واقعيت و رخدادها . مندسازي است ند مسئلهها

و به يا انديشه ويژه در شعر، بيش از هر جاي ديگري تجربه از نظر گادامر ما در هنرها ورزي

به. كنيم رخداد انديشيدن را مشاهده مي و ـ دليل تأكيد گادامر بر هنر ويژه شعر اين است كه

ميآراـ در شعر است كه زبان حداكثر توانايي خويش رومن روالنبه تعبير  در. كند شكار

بههاي ساختار توان تمام توانمندي شعر، بيش از هر جاي ديگري، مي طور عينيي هر زبان را

آن. مشاهده كرد و زبان را بپذيريم، كه اگر اين ادعا درباره نسبت شعر گاه روشن خواهد شد

. تواند آشكار شود چرا تجربه فهميدن در شعر بيش از هر جاي ديگري مي

و مسئله ـ ـ مند تلقي از فهميدن كه سازي و شاعرانه به اين معنا نيست عنوان امري زباني

چنين نيست كه در جايي غير از زبان مسئله آشكار اين. زبان حكم ابزار يا رسانه را دارد

مي مي و ما به كمك زبان آن را توضيح نند سنت، نقشي ساختاري بلكه زبان، هما. دهيم شود

و مسئله در فهميدن ـ ـ دارد مندي ها و زبان از ديدگاه گادامري. ها و تفسيري سنت

1.اند تنيده درهم

 بزرگ آثار طريقازما. نيستو شيعي ايراني تفكراز هم غير فارسي نيست، زبان فارسي زباناز غير شيعي سنت ايراني يا تفكر.1
 ايم، كرده توليد امروزبه تاريخدركه آثاري مجموعهو نظاميو خمسه سعدي بوستانوو گلستان حافظ ديوانو شاهنامه مان، ادبي

كه چيزيآن ناخودآگاهيا خودآگاه مي»احساسات ساختار« از آن بهريموند ويليامز را كه چيزيآنيا كند تعبير از يونگ گوستاو را
در. ايم شكل داده بردمي نام»جمعي ذهن ناخودآگاه«عنوان آن . ايم كرده تفسيررا امر جمعي يا سنت اين مستمر طوربه حال عين اما

در مشترك گفتماني فضاييكدر تمامي اين آثار بزرگ قطعاً. استو بازتوليد نكرده توصيف را كه شاهنامه گفته، آنچههر حافظ يا
و امري گفتمان يا سنت مشترك اين اما. اند گرفته يك سنت مشترك شكل آن منجمد طور كه گويي اين سنت، واجد متصلب نيست،

كه) Essentialism( پندارانه ذات برداشتسنت واژهاز نادرست هاي يكي از برداشت.است ابديو ازلي ذاتي  است؛ برداشتي
از هاي ايدئولوژيك مواجهه.كندمي انكاررا در سنتها مندي زبانوها مندي مكان تفسيرها، ها، تنوع ها، تضادها، ها، دگرگوني پويايي نيز

بهو يا برخالف آن، قصد دارد كند استفادهت خويشتثبيت قدر براي ابزاريعنوان سنتاز يا قصد داردكهاي اند؛ مواجهه همين قسم
.كند سركوبراآنو رود سنت ستيز با

ويژگــي زبــان
 دوم فهميدن

ــشــعر هعرص
 آشــــــكار

ــد گـــي شـ
 تجربه فهم
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ـ يا همان درجهان. است بودن جهان درويژگي سوم فهميدن، ـ يكي از مفاهيم دازاينبودن

در كه آدميان بودن اشاره دارد به اين از نظر هايدگر درجهان. مهم هايدگري است در جايي

در. اند كره زمين سكني گزيده و تجربه كردن و استقرار يافتن به معناي بودن سكني گزيدن

.»تر است كف خانه از سقف آن مهم«به همين دليل است كه از نظر هايدگر. جهان است

اي است كه ما آن را از آن خود كند؛ نقطه چون اين زمين است كه استقرار ما را تثبيت مي

و ديوارها كنيم؛ خانه ضرورتاً مي شيبايد كف داشته باشد حتي اگر سقف نداشته باشد

در. فروريخته باشند از سكني مكان اين استقراريافتن يا  براينبنا. است بودنگزيدن، بخشي

با ويژگيِ سومِ فهم، مسئله ما. همراه است بودنو مكانو جغرافيامندي نبايد تصور كرد كه

در. كنيممي زندگي زماندر يا صرفاً زبانتنها در  مي جهانبلكه ما كنيم؛ نوعي هم زندگي

بنابراين وقتي از تجربه فهميدن. براي انسان وجود دارد جهانو زمانو زبانيكپارچگي ميان 

ـ قرن1،كنيم بايد بگوييم چه كسي يا تفسير صحبت مي يا19يا18در چه زماني ميالدي

ـ عربي، فارسي، 10 و با چه زباني ـ خراسان، حجاز، عراق، روم يا فرانسه، هجري، در كجا

.انگليسي، فرانسوي، در حال فهم يا تفسير است

و فهميدن، يك تجربه انتزاعي، مجرد، تك تكب تجربه تفسير و يك عدي ساحتي نيست؛ بلكه

و حتي انضمامي استتجربه چندسطحي، چنداليه، چندب گاه كه ما چيزي را فهمآن. عدي

مي كنيم، فقط نمي مي مي فهميم، بلكه چيزي را شكل مي دهيم، توليد و اين. آفرينيم كنيم

و موضوع است كه مسئله مي . شود آفريدن ماست كه موضوع،

و پيش فرض كه با اين پيش حال پرسش اين است ـ هاي مفهومي از تجربه پنداشت ها فهميدن

ميو مسئله و پژوهشگر و الزاماتي، محقق ـ با چه شرايط و مراكز تواند درون آكادمي مندي ها

ت را شكل دهد؟ همانتحقيق مشخص پژوهشي نوعي برنامه ، اين ايم كيد كردهأطور كه كراراً

و تفسيري از تفسيرها؛ نوعيها آوردن فهمي از فهميدن دست تحقيق تالشي است براي به

از اما شكل دادن اين برنامه). Double Hermeneutic(تفسير مضاعف مشخص تحقيق

و آن رو ضروري است كه نمي و نهادها انتظار داشت در آنها فرآيند فهم توان از اين مراكز

و ناخودآگاه رخ دهد تفسير به به اين دليل كه اين نهادها به منظور. طور خودانگيخته، طبيعي

و تفسير  همتهشكل گرف) مضاعف(به دست آوردن همين فهم اند؛ فهمي كه البته چندان

خودآگاهانه در فرآيند زندگي اجتماعي براي مداخله) مضاعف(اين تفسيرِ. طرف نيست بي

و نهادها، مداخلهبه. گيرد صورت مي در در فهمعبارت ديگر قصد از تحقيق در اين مراكز و ها

به مندي مسئله و گونه ها سياسي در زندگي جمعي به اي است كه بتوان نوعي سامان اجتماعي

 
مي.1 چه»كسيچه«كه اين است؛ به فهمهدهند ساختهلفؤميك جهانو زمانو زبان كناردرهم انسان رسد خود به نظر

زن ويژگي ويا پير غيرمسلمان؟يا مسلمان مرد؟يا است هايي دارد مهم است؛  ...جوان؟

ويژگي سـوم
 فهميدن؛

 جهـــــاندر
 بودن




	��� �و��___________________________________________________���������را�ا �


تبعاً قصد از تحقيق توليد نوعي مسكّن. وجود آورد تا شرايط بهتري براي زندگي ايجاد شود

و افراد نسبت به مسا براي بي بنابراين غرض از تحقيق،! شان نيستلئحس كردن جامعه

.ايدئولوژيك هم نيست هاي فريبكارانه راهبرد

براي نزديك شدن به پاسخي براي پرسش فوق، به چهارمين ويژگي فهم از نظر گادامر

و شطرنج است؛ قاعده) Game(1بازيفهم مانند. پردازيممي  ـ فوتبال يك مند است عنوان

. ضروري استاي از قواعد دارد؛ براي فوتبال بازي كردن آگاهي از قواعد فوتبال بازي مجموعه

مندي در بازي امكان مندي به چه معنا؟ قاعده اما قاعده. مند است فهميدن هم يك بازي قاعده

و حتي رقابت جمعي را فراهم مي از البته اين قاعده. كند نوعي زندگي، فعاليت مندي منفك

به. نيست2بازي فهميدن.يابد بازي امكان نمي طوري كه بدون آن اساساً بلكه قوام بازي است،

مي هم چنين چيزي است؛ اگر چه فهميدن در چارچوب ذهن انسان انديشه دهد، ولي ورز رخ

مي. آيد در نتيجه زيستن در شرايط جمعي به وجود مي يا تواند فهم عميق كسي تر، مؤثر

. مند شرايط زندگي يا فعاليت جمعي را فراهم كنده كند كه به شكلي قاعدهئتري ارا كارآمد

ميأت مجدداً كنم كه از نظر گادامر فهم غيرعملي ممكن نيست؛ فهم، اگر فهم است عملي كيد

و اگر عملي نيست پس فهم نيست؛ فهم از نظر او يك پراكسيس  نوعي. است) Praxis(است

مي) Phronetic Knowlage(حكمت يا خرد عملي  كند است؛ چيزي است كه به ما كمك

و مسئله و راهئاگرچه مسا. ها را حل كنيم كه موضوعات را مسئله كنيم هاشان هميشهحلل

و بافت -Contextيا Context-Dependentاز نگاه گادامر فهم هميشه. مند است مقطعي

 
مي يكي از استعاره.1  اجتماعي مفهوميك زباني بازي مفهوم.استبازي زباني كمك كند، بازي فهميدن تواند به ما در درك هايي كه

در كاربردي زبان نظريههئويتگنشتاين با ارا.است  رسالهدرو بود زبان تصويري نظريهكهرا خود اول واقع نظريهو مفهوم بازي زباني
 معنا داراي نفسهفي طوربه زبان هاي ديدگاه متأخر ويتگنشتاين بر آن بود كه واژه.كرد كرده بود، نفي ارائهاشـ فلسفي منطقي
مي شان اجتماعي كاربردآندرها واژهآن معناي بلكه نيستند،  تواند نميكس هيچ. است مند قاعده اجتماعي بردركا اينو گيرد شكل
منبه بتوانيد شماو بفهميد شماو بگويممنكه دارد معنا وقتي زبان. فهمممي خودم كه فقط كنممي صحبت زبانيبهمن بگويد
و زمينه. شودمي توليد است كه معنا زبان جمعيِ قاعده ايندر. بدهيد جواب كه با همين مبناي اجتماعي مند كاربرد زبان است
با كنيممي صحبت بلندكه وقتي. است كانتكست نوعيهم حتي لحن معتقد بود باختين بارا زمينه كنيم،مي صحبت احساس يا
و نويسيمميكه لحنيچه است مهم خيلي لحن...كندمي وصل محيطبهرا واژهكه است چيزي لحن....كنيممي توليد لحن كمك
. كندمي ايجاد موسيقي لحن. كنيممي پنهانش نويسيمميكه وقتي ولي است آشكار لحن گوييم،ميكه وقتي.گوييمميكه لحني چه

 كار چنين قادراند بزرگ نويسان رمان البته. است داراي لحن داستايوفسكي آثار نويسندگاني مثل.كندمي توليدما برايهمرا تصوير
يكهم فهمكه طور همان.دارد بافتو دارد بستر دارد، لحن است، اجتماعي مفهوميك زبان بگويم خواهممي. بدهند انجامرا بزرگي
 ...آخر اليو دارد بسترو موقعيتو است بازي

 فوتبال تماشاچيان نقش فوتبال، بازنماييدر. اند از بازي جزويهم تماشاچيان دارد؛ تماشاچي حتيو دارد بازيكن دارد، داور بازي.2
از بازي اصالً نباشند ميلياردي چندو ميليوني چند تماشاچيان اگر.است فوتبال بازيكناناز بيشتر مراتب به فوتبال معناي خود را

مي بازي محالت هموارهدرو روستاهادر. دهد دست مي شويم، چون نميآنهاه متوجهگا ما هيچ اما شود، هاي مختلفي انجام
مي اما. ندارند» تماشاچي« آن با وجود تماشاچي است كه معناي بازي عوض مي بازي زميناز شود؛ معناي و وارد زمين بيرون  رود

و هويت زمين ملت، .شودمي تاريخ

ــي ويژگــــ
چهــــــارم 

 فهميدن؛

همثابـ فهم بـه
بــــــــازي

 مند قاعده
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Bound و بافت يا بستر توليد متن،به. است؛ يعني وابسته است به بافت عبارتي ديگر متن

1.شوند هميشه در هم ادغام مي

اي بايد طراحي اما چه بازي. پس ضروري است كه براي فهميدن اين بازي را طراحي كنيم

مي كنيم؟ چه نوع بازي و پس از آن به نوعي تواند ما را به مسئله اي  Problemمندي برساند

Solveingمي و گذرا، بيانجامد؟ خوب من خواهم اين بازي را توضيح، حل مسئله، ولو موقت

. دهم

از هاي ساده براي درك بازي يكي از راه ي كه هاي باز توجه به شيوه:هاي فهميدن عبارت است

كه ما امروز در تالش هستيم تا شكلي از بازي را انتخاب ويژه اينبه. امروز در جهان رايج است

ا سازمان كنيم كه كامالً به هاي سازمان بازي.ستيافته و فعاالنه يافته طور خودآگانه، عامدانه

و دولت توسط گروه مي ها سازمان ها هايي از بازي داريم كه اين ما البته شكل. شوند دهي

آ اشكال، بازي و تاريخيئهاي گوييم آنها نمي) Game(هاي ديگر اند؛ به اين بازي يني

)Play(ه و ها يا افراد خاصي ابداع نكرده سنگ را دولتفتاند؛ بازي مثَل ـ مانند تفاوت اند

مثَل  مي» گوينده«شعر است؛ در ندارد، براي كسي كه مثلي به كار برد گوينده آن مهم نيست

. حالي كه شاعر براي شعر بسيار مهم است

ن نحو داراي، در جهان امروز نيز به همي)Folk Knowlege(خالف دانش قومي دانش، بر

ها همانند فوتبال، كه داراي ساختار مشخص تشكيالتي از باشگاه تا فدراسيون. قاعده است

مي است، دانش نيز در چارچوب نهاد مشخصي چون دانشگاه مديريت مي و توسعه . يابد شود

و دانشگاه اتفاق مي و دانش در زمين مدرسه اما اين زمين فهميدن چگونه. افتد بازي فهميدن

با دهي اين زمين بازي تعريف فهم يكي از مهمترين قواعد سازمان. دهي شده است ازمانس ها

بايد بگويم كه درست است كه ما براي توضيح. است) Discipline(» رشته«مفهومي به نام 

 
در.1 اين مسيري كه از فوكو تا گادامر طي كرديم، اين پرسش مطرح شود كه چطور محق هستيم ميان اين دو سازگاريهميان شايد

مي درحالي. برقرار كنيم و شيوه هرمنوتيكي كه ـ گادامري دارددهاي دانيم فوكو چه نقدهايي به منش ت اوالً. گري منأبايد كيد كنم كه
و يافتن راهمباحث قصد ندارم به هيچ كدام از اين متفكرين وفادار بمانم، چون قصد ما از طرح اين  و نه توضيح هايي براي عمل است

مي ثانياً. تدقيق نظريات متفكرين و حتي هابرماس به نظر و گادامر با ميراثعنوانبه رسد آنچه ميان فوكو دار سنت روشنگري كه هم
و هم با گادامر، اجماع بر سر ماهيت گفتگويي فهم باشد كه در خلوت ايم، حتي زمانيهميشه در حال گفتگوما. فوكو در ستيز است

رامسئله ابعادو زنممي با خودم حرف خودم خلوتدرمن يعني،است مونولوگ ظاهراً گاهيگفتگو اين. ايم خود در حال انديشيدن
من نيست مونولوگ واقعاً مونولوگ اين گرچه.كاوممي خودم در راآنهاو فكري خود دعوت اين خلوتدررا زيادي افرادهم چون
مي وادار را هاي برداشت كنم، به سخن گفتن را صدايو كنممي تفسير آنان در گاهي. شنوممي ايشان هم اين گفتگو يك ديالوگ
ما است مثل واقعي دنياي هم باختيني مكالمه هم منطق. است گونه اين فهميدن تجربه. موقعيت كنوني  زبانبه فوكويي گفتمانو
 اينبا گادامري ديدگاهدر»فهم رخداد«و نيز هابرماسي) Ideal Situation Speech(لايدئا گفتاري موقعيتهم دارد؛ ربط

آن) Game(بازي.دارد ارتباطگفتگو بيكه از بي بازييك پايان است؛ سخن گفتيم همين گفتگوي هيچ سوت پاياني كه نتيجه باز،
و نبايد گمان كنيم كه اين گفتگو صرفاً. البته اين بازي راهبردهاي مختلفي دارد.آن از پيش نامعلوم است و وجد واجد نوعي شور

هاي اصيل ون در واقعيت انساني نيز در ميان كساني كه به فهمچ. بايد ميان شور روش اجتماعي برقرار كرد. فرد است تجربه منحصربه
و هم نوعي روش وجود دارد دست يافته و وجدي هست و اين كار شدني است حقيقتو روشبايد ميان. اند، هم شور !پلي برقرار كرد

از بــازي فهــم
از تـا پرسـش 

ــي دانشــــ
و  مناســــب
ــؤثر از مــــ

 منديلهئمس

ــته رشـــــ
تــرين مهــم

ــوم  ــزء مق ج
ــش  ــازي دان ب

 مدرن
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في طور كلي سنت تاريخي طبقه به ـ و غزالي المثل طبقه بندي علوم را داريم بندي كه فارابي

ـ اما اين طبقهدهدا انجام مي بندي در طبقه. بندي امروزين بسيار تفاوت دارد بندي با رشته اند

و شيوه جديد هدف سازمان انديشيدن تفاوتي است ميان شيوه. هاي انديشيدن دهي علم است

و ياددهي انديشيدن به سبك شيوه.و سازمان علم ) Learning Styles(هاي يادگيري

بندي افرادي كه در يك زندگي جمعي قصد فعاليت علم به طبقه اما سازمان. ارجاع دارد

.ها سازمان علم يعني تنظيم مناسبات بين افراد در آكادمي. اي در علم دارند، توجه دارد حرفه

ـ همان مي در اين شكل از تنظيم مناسبات ترين واحد شود خانواده كوچك گونه كه گفته

در. دهنده است مانكوچكترين واحد ساز رشتهـ جامعه است  اين نخستين قاعده بازي دانش

در سازمان علم واجد دو معناست؛ وجهي از آن به تنظيم اشاره رشتهالبته. جهان جديد است

و وجهي ديگر به هويت  . رشته قصد نوعي نظارت دروني در سازمان علم را دارد. رشتهدارد

قد همان . رت مراقبتي در دنياي مدرن استطور كه گفته شد نظارت دروني مهمترين ويژگي

كنند كه تحت خصلت قدرت در دنياي جديد به نحوي است كه افراد هميشه احساس مي

مي است كه فوكو به1اين همان مفهوم قدرت مويرگي. اند نظارت در. برد كار كاركرد رشته

و همين قدرت مويرگي است تا دانشگاه بتواند پيرامون  دانشگاه، اعمال همين قدرت مراقبتي

مي. توسعه پيدا كند گفتارو درون يك  هر. كند دانشگاه از طريق رشته گفتار خودش را توليد

. رشته يك گفتار است

مي كه امكان ضمن اين Disciplinationاما هايي نيز ايجاد كند، محدوديت هايي فراهم

مي كند؛ امكان زندگي جمعي سازمان مي مي يافته را ميسر تا كند، به نوعي به ما كمك كند

ـ كه دوركيم  ا عنوان يكي از ويژگي تقسيم كار اجتماعي ميهاي جهان مدرن ـز آن ياد كند

مي ها وسيع تدريج كه دانشبه. اد شودايج و موضوعات بيشتر، شوند، از داده تر هاي بيشتر

مي مانند منطق تقسيم كار اجتماعي، رشته در همان. شوند هاي متعددتري نيز ايجاد طور كه

هم دنياي واقعي شاهد حضور ميليون ها شغل جديد هستيم در تقسيم كار اجتماعي علم

و شايد هزاران  و شكل گرفته است كه ما اين رشته يا حرفهصدها علمي جديد توليد شده

 تخصصي«يعني دو فرآيند Professionalizationو Specializationهاي روند را با واژه

مي»شدناي حرفه«و» شدن مي. شناسيم، كنند، اين دو فرآيند به دو امر متفاوت اشاره

Professionalism اشاره دارد به فرهنگ رشته؛ يعني مجموعه هنجارها، اخالقيات

)Ethics نه و قواعد جمعي زندگي در يك حرفه اي، ارزش حرفه) Moralityو عنوانبه. ها

از هاي متفاوت، احترام به ديدگاه مثال پذيرش ديدگاه و آزادي بيان بخشي هاي مختلف

 
به شايد براي درك مفهوم قدرت مويرگي، رجوع به استعاره.1 مي اي كه درباره خداوند بهرو كار د مفيد باشد؛ خداوند از رگ گردن

 ...در همه جا حاضر است! قدرت به معناي فوكويي خداوند دنياي مدرن است. انسان نزديك است

و امكـــان هــــا
ــدوديت ــاي مح ه

و  رشــــــــته
ــته ــدي رشـ منـ

 دانش مدرن
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Professionalism آن فضاي گفتماني است كه با تعيين قواعد واقع اينجا حرفهدر. است

و رقابت مسالمت ـ نبايد ـ نشايد، بايد و همزيستي گروه هنجاري، شايد را آميز هاي دانشگاهي

 شدن دانش اشاره دارد به فني يعني تخصصي Specializationاما. كند با هم فراهم مي

و زبان آن كه به كمك اين زبان است كه مطالعه ميو تحقيشدن دانش طبيعي. شودق انجام

و با توسعه است كه به مي ها در زندگي، تخصص واقعيت تدريج و اسم كنن ها هم توسعه پيدا د

به بعد؛ نخست علم 1860ليهاي جديد، علوم اجتماعي از اوا شود رشته؛ رشته هر يك مي

و روان و انسان اقتصاد، بعد تاريخ و شناسي .شناسي ... 

و البته با توجه به مطالبي كه درباره بازي من مي م خواهم از اين بحث اخير، مقوم لفهؤعنوان

به»بازي فهم«تواندمي رشتهاي بگيرم؛ آيا فهم ذكر شد، نتيجه ي را شكل دهد كه بتوان

كرد؟ آيا ما در چارچوب رشته توليد) Phronetic Knowlege(كمك آن دانشي عملي

ـ يا همان فرآيند مسئلهنهرم/توانيم به شناختي از فرآيندهاي تفسيري مي ـ وتيك مندي

از طريق. موجود در ساختار جامعه برسيم؟ اين پرسشي اساسي است كه بايد به آن پاسخ داد

»تهفرارش«پاسخ به اين پرسش قصد دارم به فهم جديدي از شكل دانش كه از آن به 

)Trans-discipline (مي مي. كنند، نايل شوم تعبير آن به نظر من تنها در اين صورت  توان

Knowledge Games وHermeneutics Game و را شكل داد كه بتواند به تفهم

. خرد عملي برسد

د توانميسياستگذاري درواقع شما مقدمات را مطرح كرديد كه نشان دهيد آيا: پرسش يكي از حاضرين

 تخصصي باشد؟ يك رشته

مي: ادامه بحث كه من بعداً. تواند باشد خواهم بگويم نميو من سياستگذاري به اين خواهم پرداخت

و شكلي از هرمنوتيك است ت. فرهنگي يك دانش عملي جا حتي مفهوم كيد كنم كه در اينأبايد

-Disciplinary ،Multy-disciplinary ،Inter. هم مورد نظر من نيست»اي رشته بين«

disciplinary وTrans-disciplinary در هر كدام با يكديگر تفاوت هاي مهمي دارند كه

.هاي آتي به آن خواهم پرداخت بخش

مهمترين كاركرد آن ايجاد. در دنياي مدرن چند ويژگي دارد رشتهطور كه اشاره شد، همان

و ايجاد هويت آكادميك است و پزشكي ما وقتي وارد جامعه. سازمان علم و مهندسي شناسي

مي مي اين مهمترين كاركرد رشته است؛ يعني. شويم شويم صاحب يك هويت آكادميك

Disciplination ميو نظم و الزامات دهي با هدف توليد هويت انجام شود؛ افراد اقتضائات

ب. پذيرند تا به هويت برسندو فشار هنجاري رشته را مي راي آنها تبديل به حرفه اين هويت

)Profession (كهمي ـ يا به تعبيري و معنوي و اين حرفه براي آنان منافع مادي شود

مي بهبورديو  به همين دليل دانشگاهيان زندان.ـ به دنبال دارد هاي نمادين ارزشگيرد كار

پرســش اصــلي 
ــش در  ــن بخ اي
ــا  ــب بـ تناسـ
كليـــت بحـــث 

 منديلهئمس
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مي رشته را خودخواسته تحمل مي هاي كنند در ازاي اين تحمل پاداش كنند چون گمان

اما كاركرد معرفتي رشته اين. اين كاركرد اجتماعي رشته است. دارند بزرگي دريافت مي

در دنياي مدرن تقسيم كار اتفاق. رشته يك شكل بياني از ساختار مدرنيته است. نيست

مي مي و شكل بياني آن در دانشگاه و. شود رشته افتد دنياي مدرن هم بايد سوژه را توليد كند

و قدرت مراقبتي براي اين ِ مويرگي خود را بر اين كه سوژه را توليد كند بايد به آن نظم دهد

. سوژه اعمال كند، حاصل اعمال اين قدرت رشته است

علم مدرن نيز محدوديت كننده علم است، به نوعي بيان حالي كه حاصل توسعه رشته درعين

مي. است و پيشرفت ما گاهي فراموش هاي علم را در خود كنيم رشته در حالي كه رشدها

مي ماندگي دهد، عقب جاي مي از كند؛ مجموعه پيشرفت هاي علم را هم بيان هاي شناختي

مي 2000تا سال19آغاز قرن  هاي نظري، گنجيد، پيشرفت در گزاره در مفهوم رشته

و بهره هاي روش پيشرفت و شناسانه، انسجام اجتماعي كنشگران علم، كارآمدي . وري علم ...

 عبارت ديگر رشته مفهومي است كه اليهبه. آيد مجموعه اين رشد علمي در مفهوم رشته مي

ن رشته تابعي از تحوالت ساختارييبنابرا. كندمي Conceptualizeمعرفتي دنياي مدرن را

مد همان. است رن رشته را ايجاد كرد، تحول در دنياي مدرن هم مفهوم رشته طور كه دنياي

پساصنعتيِ پسامدرنِ پسانوگراي اطالعاتيِ ارتباطيِ بنابراين با ظهور جامعه. دهد را تغيير مي

و كالن مي. ايم يابي مفهوم رشته تدريج شاهد بسطبه... شهري  واژه. شود مفاهيم ديگري خلق

شد اوليه  پس از آن واژه. بود بودگي چندرشتهيا Multidisciplinaryاي كه ايجاد

Interdisciplinary سپس. به وجود آمداي رشته ميانياPostdisciplinary ظهور كرد

مي كه همه و آن، اين اينها يك واقعيت روشن را توضيح كه مفهوم رشته ديگر كفايت دهند

و رشتهمفهوم. كند نمي دانشگاه رخ داده است را توضيح قادر نيست آنچه در فضاي دانش

. دهد

و تحليل تجربه و انسان مدرن رسالت اصلي علم مدرن عبارت بود از توصيف رشته. هاي جامعه

اما اين رسالت. براي اين در سازمان دانشگاه شكل گرفت كه بتواند اين رسالت را تحقق بخشد

مي از پرتو و كارآمدي در دنياي مدرن پيروي قرار بود. كند رسالت بزرگتري با مفهوم كارآيي

و انسان، به و جامعه و گونه از طريق علم، بر طبيعت اي تسلط پيدا كنيم كه بتوانيم انسان

و جامعه را مديريت كنيم و. طبيعت براي مديريت بايد بتوانيم اينها را دستكاري كنيم

به كنترل و معرفت رشته مفهوم كليدي بود كه قرار بود واسطه. دست گيريم شان را اي بين ما

و كنترل را پيدا  و تحليل براي تغيير، مديريت شود تا از طريق آن بتوانيم اين رسالت توصيف

به. كنيم مي امور دارد از دست تدريج به نظر رسيد كه گويي سررشته اما آيد؛ بحران مان در

و دوم، بحران نابرابريمحيط زيست، جنگ جه هاي هاي اجتماعي، بحران تنش اني اول

عــدم كفايــت 
رشـته مفهوم 

در نســبت بــا 
ــوالت  تحـــ
پيچيــــــده 
 جهان معاصر
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 هاي اجتماعي مثل فروپاشي خانواده، فقر، بيكاري، فرسايش سرمايه المللي، بحران بين

و اشكال ديگري از بحران مي اجتماعي از داد كه وعده ها همه نشان كارآمدي كه قرار بود

و توسعهكم براي جوامع طريق دانش صورت گيرد دست نيافته تحقق پيدا در حال توسعه

يافته هم اين بحران وجود داشت؛ انديشمنداني مثل اگرچه در ميان جوامع توسعه. نكرده است

به. اند داري سخن گفتهت در جامعه سرمايهاز بحران مشروعي هابرماس به همين دليل ما بايد

و دانش مي م تا اين درك بتواند وعدهرسيدي يك تغيير بنيادي در درك خود از معرفت

و كارآيي را تحقق بخشد و تحليل جامعه. كارآمدي در مفهومي كه بتواند امكان توسعه اي كه

و انساني كه ما هستيم را براي ما فراهم كند آن زندگي مي هاي براي همين تالش. كنيم

د كند تا ايجا)(Normalمعرفتي زيادي صورت گرفت تا بتواند انقالبي در علم هنجاري 

بنابراين مهمترين اقدام. دست يافت (Post-Normal)هنجاري بتوان به يك دانش مابعد

 هاي واژه. علم است دهنده تغيير آن چيزي است كه كوچكترين واحد شكل

Multidisciplinary ،Postdisciplinary،Interdisciplinary ،

Crossdisciplinary و حتيAntidisciplinary به از مفاهيم جديدي بودند كه تدريج

دهي علم را عوض كنند، تا از طريق سازمانه بعد ظاهر شدند تا نحوهب 1970هاي سال

و بتوان علم را به سوي علم پاسخ دادل نوشونده در حوزهئدهي جديد بتوان به مسا سازمان

و كارآيي هدايت كرد . كارآمدي

بحث خود را براي رسيدن به آن درك جديد از فهميدن، آغاز بنابراين الزم است كه نقطه

مي اين مي. شكني كرد شالوده رشتهتوان از مفهوم جا بگذاريم كه چگونه توان مفاهيم چگونه

مي. كار بردبه رشتهمناسبي به جاي  و بازي جديد فهميدن اگر خواهيم به يك فهم جديد

ـ را ـ يعني رشته د برسيم، بايد اين باشگاه و باشگاهپس هاي جديدي با قواعد جديد هيم

مي. بسازيم كا تا زماني كه ما در باشگاه رشته بازي و كاسه همين سه كنيم، آش همين آش

به كشورهاي توسعه. است كل يافته،  2000كشور عضو اتحاديه اروپا از سال30طور مشخص

به13اروپا در1.اند گذارده رشتهعلم را بر عبور از سياستگذاري سال اخير قصد دارد رشته را

و نه از دانشگاه و اين كار را نيز از مدرسه آغاز كرده است  تا با رشته. كناري بگذارد

و رجوع ... مهندسي، رشته پزشكي، رشته شناسي، رشته جامعه شناسي، رشته انسان وداع كند

و عالمه كند به حكمت عملي، به حكيم با،ها ها دوباره عصر ظهور. يك برداشت جديد اما

و حكماي ديگر فرا رسيده است سيناها، فارابي ابن . گاه اين عصر ترك نشده بود گرچه هيچ.ها

:اي در اتحاديه اروپا رجوع كنيد اي از دكتر محمدرضا دهشيري درباره سياست فرارشته در اين خصوص به مقاله.1
دراي رشته ميان مطالعات مجله.»اي رشته ميان مطالعاتبه اقتصادي توسعهو همكاري سازمان رويكرد«دهشيري، محمدرضا

.1388 زمستان،5شماره،انساني علوم
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در همه و دانش مؤثر بوده 200كساني كه عالمه. اند حكيم بودند سال گذشته در عالم تفكر

ت هيچ. بودند صان تنها ابزار اجراي متخص. ثيري جدي نگذارده استأگاه، هيچ متخصصي

كسي چون فوكو يك عالمه است، يك حكيم. اند ها به ارمغان آورده اند كه عالمه هايي بوده فهم

. هم حكيم است1مرتضي مطهري. كارل ماركس هم حكيم است. وبر هم حكيم است. است

. سينا حكيم بود ابن. طور كه فارابي حكيم بود همان

و. طور كه اشاره شد، فهم، تنها فهم عملي است؛ فهم نظري نداريم همان تفكيك بين عملي

و عين دكارتي است؛ اما تفكيك دكارتي. يك مدرن استكنظري يك تف ناشي از تفكيك ذهن

م تفكيك كانتي هم به پايان رسيده است، گرچه شكل. به پايان رسيده فهوم رشته خود گيري

ـ بحثي كه البته جاي ادامه وام .جا نيست آن اين دار چنين تفكيكي است

بايد از يك منطق Problematizationپس از اين درباره اين خواهم گفت كه فرآيند

و اعمال سياست داليل بسياري از شكست. اي آغاز گردد فرارشته در ها در تدوين ها ريشه

درل دارد، اينئاي به مسا همين ديدگاه تنگ رشته كه ما خواسته يا ناخواسته مسئله را

مي. كنيم چارچوب رشته طرح مي مي اگر موفق !بوديم شديم بايد متعجب

وئيكي ديگر از مسا ل بسيار مهمي كه پس از اين بايد درباره آن بحث كنيم مسئله كارآمدي

و سياستگذاري. ناكارآمدي است حل. كارآمدي سياست و براي بحران ناكارآمدي سياست

از سياستگذاري بايد به رويكرد فرارشته اي، رجوع كنيم تا متوجه شويم كه اين ناكارآمدي

مي من معتقدم اين. كجا سرچشمه گرفته است و جاست كه توانيم در مورد سياست فرهنگي

.مسئله فرهنگي راهكار خود را پيدا كنيم

در» منش تحقيق«باره به ما كمك خواهد كرد مفهوم يكي ديگر از مفاهيم كليدي كه در اين

 بازي جمعياما اين منش در فرد نابغه منحصر نيست، بلكه نوعي. برابر روش تحقيق است

را در اين2كتاب هنر تحقيق بوريج مطالعه. نيز بايد بيشتر بحث كنيم بارهدر اين. است

.كنم خصوص توصيه مي

 نشست چهارم

و مسئله يابي، مسئله شروع شد كه مسئله بحث ما با اين نكته و سازي شناسي نيازمند نوعي بحث

و براي اين كه بتوانيم به اين ارزيابي انتقادي دست يابيم، بايد بدانيم ارزيابي انتقادي دقيق است

د، بلكه شون شده شروع نمي آماده هاي از پيش ها هستند با مسئله تصميم تحقيقاتي كه پشتوانه
 

به. بحث كرده بودمطهري مرتضياي فرارشته تفكربه مواجه شدم كه راجعاي در فضاي مجازي با مقاله از قضا اخيراً.1 در اين مقاله
كه داده توضيح شكل جالبي  ...اي انديشيده بلكه فرارشتهمياي رشته بينكه ايننه نداشت، تعلقاي رشته هيچبه مطهري مرتضي شده

.1386،مازيار، انتشارات فرامرزي محمدتقي: مترجم. علمي تحقيق هنر: بوريج.ب.ا.و.2

ــته، ــذر از رش گ
و  ــي ــش جزئ دان
ــي  ــم تخصص عل
به سـوي دانـش 

و حكمت  كلي
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به مسئله و تحقيق ما باشند، كننده، سازمان بخش هدايت منزله ها اگر بخواهند و اثربخش تفكر دهنده

و رويكردي خاص استنتاج شوند . مستلزم اين هستند كه با نوعي تفكر فلسفي

مندسازي در متون روش تحقيق ما كمتر مورد مسئله. جايگاه مسئله را در تحقيق بايد دانست

مي انديشي اين گاهي اوقات با ساده. اندتهمل قرار گرفأت شود كه اگر جلوي يك گزاره عالمت طور تلقي

ميؤس مي. شود ال بگذاريم، آن گزاره تبديل به مسئله شود كه تحقيق گاهي اوقات هم اين طور تلقي

و مسئله هتحقيق است كه وزن برابري نسبت به بقي اجزاي مختلفي دارد، يكي از آن اجزا هم پرسش

مي گاهي اوقات هم اين. اجزاي تحقيق دارد همه چيز كننده شود كه گويي روش، تعيين طور تلقي

. ما چيست است؛ گويي كه تنها مهم اين است كه روش درست باشد، مهم نيست مسئله

مي كه مسئله اشاره كردم به اين در. توان انجام داد مندسازي را با رويكردهاي مختلفي

و در نگاه مندسازي مسئله و چپ، اساساً راديكال يا انتقادي مندسازي يعني مسئله هاي ماركسيستي

و پرده افشا هاي ايدئولوژيك، بسيار رايج است؛ يعني برداشتن از ماهيت كاذب آگاهي كه در نظام كردن

و روشن افشا را ها براي اين كردن سازوكارهايي كه ايدئولوژي كردن ايدئولوژي عنوان كه موضوعاتي

مي مسئله معرفي كنند، به كه مندسازي، كارويژه در اين نوع مسئله. گيرند كار جريان تفكر اين است

و آگاهي شكني از ايدئولوژي مسئله را به معناي شالوده به ها داري ويژه در ساختارهاي سرمايه هاي كاذب

) Hegemony(هايي هژموني داري از طريق آنها رداشتن از سازوكارهايي كه نظام سرمايهبو پرده

.كند، تعريف كند ايجاد مي

در چارچوب اين نگاه، در يك موقعيت. بود Non-Problematizationنگاه ديگر به مسئله

را معين برخي از مشكالت و طالق، و مسئله محسوب آسيب مان مانند اعتياد مي تلقي گويي. كنيم شان

و در جايي از آن پوسيدگي پيدا شده يا ضربه ديده كه باعث  جامعه يك بافت سالم مانند بدن دارد

در علوم اجتماعي از شناسانه آسيبتلقي گفتار(شده آن قسمت از بافت عملكرد سالمي نداشته باشد 

اشاره كرديم كه اين ). پزشكي از بدن شباهت دارددر علوم Pathologicalجامعه بسيار به تلقي 

مندسازي نيست، به اين دليل كه مسئله را از درون كليت تاريخي، اجتماعي، رويكرد هم نافع به مسئله

و جريان كلي حركت جامعه كشف نكرده است در اينجا ما مشكالتي كه به شكل عيني با آنها. فرهنگي

بي درگير هستيم، را  و تأمل نكرده ما درباره. ايم ان كردهعنوان مسئله ايم، اين اين مشكالت تفكر

كه مشكالت . اند به نوعي خودشان را به ما تحميل كرده اند

مي چگونه مي ، يك مرحله. گيرد توان مسئله را تعريف كرد؟ مسئله، به تعبيري، در دو مرحله شكل

و تحول گفتماني زماني است كه جامعه در واقعيت زندگي اجتماعي، در حركت را تاريخي اش چيزي

مي مسئله و مسئله مانند مسئله(كند خودش اي براي كشورهاي شدن استعمار در دوره جنون در غرب

و آفريقاخاو مي روزمره آشناييمدرن از زندگي واقع جامعهدر). رميانه در زدايي و واقع اين كند

شدن ناخودآگاه به خودآگاه يك تحول فرهنگي تبديل. زدايي خودش نوعي خودآگاهي است آشنايي
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مي است كه منجر به مسئله كه به امر ناخودآگاه، خودآگاه چون ما به محض اين. شود مندسازي

و مباني گذشته مي  شويم، ديگر آن امر وضعيت پيشين خود را نخواهد داشت؛ عملكردها، كاركردها

م. خود را نخواهد داشت يراث فرهنگي، يعني ناخودآگاه ذهن جمعي، ايفاي چيزي كه به نوعي سنت يا

مي نقش مي به تواند ايفاي نقش كند، به محض اين كرده است تا زماني كه ناخودآگاه است، كه

مييشود، عملكردها خودآگاهي وارد  ميش تغيير و اينجاست كه مسئله ايجاد . شود كند

هايي كه در تاريخ رخ داده يا خودآگاه اي است كه ما مسئله مندسازي مرحله دومِ مسئله مرحله

مي شده است، به ابژه و تحليل يعني. كنيم هاي شناخت تبديل به گر فرهنگي، مسئلهعنوان محقق ها را

مي پرسش و در قالب مخلوق خودمان، صورت ها تبديل مي كنيم هايي كه در برابر موضع. كنيم بندي

مي مسئله مي ها  Under Problematizationگيري يك سطحِ موضع.تواند متفاوت باشد گيريم،

كه Over Problematization سطح ديگر. بينيم است كه در آن سطح مسئله را حداقلي مي است

و نهايتاً خود در آن مسئله را حداكثري مي در Problematizationبينيم و كه تا حدي ميانه است

و مان اين است كه بتوانيم به نوعي مسئله آن تالش را مطرح كنيم كه بتوان راهبردهايي براي تغيير

. مداخله يا حداقل براي شناخت مسئله پيدا كرد

مندسازي كارآمد بايد ما را به راهبرد، سياست يا تصميم كارآمد رهنمون از آنجايي كه مسئله

از. نيز داشته باشيم» مداخله«هاي واقعي سازد، ضروري است كه توجهي به امكان  درك دقيق

.ريزي در كشور است هاي واقعي مداخله نيازمند دركي كلي از منطق حاكم بر برنامه امكان

سياستگذاري كه بتوانيم به اين پرسش پاسخ بدهيم كه در حوزه به عبارت ديگر براي اين

از يابي شناسي يا مسئله فرهنگي با توجه به مسئله مياي كه  دهيم، چه رويكردي فرهنگ انجام

به هاي سياستگذارييمرا بايد اتخاذ كنيم، نيازمند شناسايي پارادا  طور كلي فرهنگي يا

آن. از تاريخ پيدايش آن تا امروز هستيمسياستگذاري فقط متناسب با پارادايمي كه در

ميايم استقرار پيدا كرده و رويكردهاي، سياستيِ كارآمدي طرح توانيم راهكارها، راهبردها

آن شناسي پارادايم من براي خودم نوعي گونه. كنيم هاي سياستگذاري دارم كه در چارچوب

البته اين توصيف من به مقدار. اش قرار دهم كنم سياستگذاري را در بافت تاريخي تالش مي

.شده است زيادي ساده

و غيرفرهنگي داريم ،ريزي براي مردم پارادايم برنامه.1:ما سه پارادايم اعم از فرهنگي

به پارادايم برنامه.3، ريزي با مردم پارادايم برنامه.2 را. مردم وسيله ريزي اين سه پارادايم

م مي هاي مختلف لفهؤبراساس و شرح . دهم شان تفكيك كرده

و، نوعي از تفكر برنامه»ريزي براي مردم برنامه«پارادايم نخست يعني سياستگذاري ريزي

و به نوعي قيم مردم، براي مردم عنوان متولي امر برنامه است كه در آن دولت،  ريزي

مي برنامه  ريزي، ناسيوناليسم است كه غايت آن، شكل ايدئولوژي اين پارادايمِ برنامه. كند ريزي

ضـــــــرورت
شـــــــناخت 

ــارادايم ــاي پ ه
 سياستگذاري 

يم پـارادا هدف
ــه ــزي برنام  ري

ــردم ــراي م : ب
تشكيل دولـت
و  ملــــــــي

بخشـي انسجام
 به آن
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ب و در اين پارادايم نظام بوروكراسي يعني سازمان. چوبي جديد است ها در چاره ملتدادن ها

و برنامه ها، مهمترين ابزار اجراي سياست وزارتخانه از. ها هستند ها به مقداري كه دولت بتواند

و غيرمادي براي شكل و مادي و سياسي و اجتماعي دادن به مفهوم منابع مختلف تاريخي

ميسياستگذاري مقدار تمام اجزاي جامعه در خدمت ده كند، به همانملت استفا . گيرد قرار

و انسجام ريزي، شكل هدف اين برنامه و گيري دولت مركزي بخشيدن به مفهوم ملت است

. ها است اش منبع معنابخش اين سياست ايدئولوژي ناسيوناليسم با ابعاد مختلف

مي در پارادايم برنامه خلق مدرن سوژهعنوانبهرا شهروندكند ريزي براي مردم، دولت تالش

كه مندي، هدف دولت در چارچوب مفهوم حكومت. كند هاي مدرن توليد ناسيوناليسمي است

و شهروندان فراهم كند تا حول انگيزه وحوش يك دولت مركزي هاي الزم را براي دولت

و برآ با از بين رفتن نظام19از قرن. انسجام يابند در مدن دولتهاي فئوداليته هايي جديد

به گاهيج دستتدر اروپا، به و تاريخ ملت طوري هاي اداري وسعت پيدا كرد، ها كه تمامي فلسفه

ملي كه عبارت است از شهروند، ابداع سوژه. ملي بسيج شدند در خدمت پيدايش سوژه

از. اجتماعي بزرگي است كه در تحوالت سياسي تاريخ رخ داده است اين مفهوم عبارت است

ب و حاكميت رابطه ويكسي كه دولت بر عنوان يك رابطهراا مفهوم ملي تعريف پايهوفاداري

و براي او برنامه مي كرده، او ريزي خدماتي مانند آموزش، بهداشت، سالمتي، شغل، كند تا به

و ساير خدماتي كه براي بقا  عنوان سوژه در مقابل شهروند. ضروري است، بدهد امنيت، رفاه

مي گونه ملي، به نه يابد كه در برابر ارزش اي پرورش پيدا و تنها نظم هاي دولت ملي وفادار باشد

مي را مختل نكند، بلكه  و بازتوليد كنند، نقش ايفا عنوان يكي از نيروهايي كه نظم را توليد

.كند

از سوژه مي ملي بر جهات مختلفي شكل ، وجوه عاطفي»تيدوس وطن«مبناي دال گيرد؛ هم

به مي و هم مي يابد و معرفتي داراي نوعي فلسفه شود كه فرد را نسبت به نظام لحاظ شناختي

ميهم. سازد سياسي وفادار مي به چنين باعث و شود فرد و كدهاي اخالقي لحاظ هنجارها

ميرفتاري، خود را در چارچوبي تعر ـ به تعبير آلتوسريِ كند كه دستگاه يف هاي ايدئولوژيك

ـ از او مي . ملي شهروند را تربيت كنند ها اين است كه سوژه اين دستگاه وظيفه. خواهند آن

هاي ايدئولوژيك دولتي هستند كه در خدمت تربيت هاي رفاهي هم بخشي از دستگاه رژيم

مي سوژه و نعماتي لي هم همانم البته سوژه. گيرند ملي قرار طور كه اشاره شد، از خدمات

مي دولت برنامه. شود برخوردار مي و سوژه ريزي و ملي كند اش را در ساختارها

مييها ريزي برنامه و تحقق پيدا كندش دخالت كه. دهد تا بتواند ظاهر شود در اين پارادايم

ا اجزاي فراواني دارد، دولت متولي برنامه و خانههاي بوروكراسي، وزارتاهست، دستگريزي ها

و غايت آن هم رسيدن به صورت سازمان اي جديد از مفهوم بندي هاي مختلف ابزار آن هستند

ــوژه  ــاد ســ ايجــ
شــــــــهروند در 

مـ دولت و هـاي درن
ــش  درآنقـــــ ن

ــارادايم اول پـــــ
 ريزي برنامه

توليـد ســوژه
ــي از  ملــــ
طريـــــــق 

هـاي دستگاه
ــدئولوژيك  اي
و  ــي دولتـــ

ريــزي برنامــه
 براي آن
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در بندي، سوژه اين صورت جامعه است كه در و واقع همان فرد، به اين ساختار كالن ملي

ـ وفادار است سياسي  .ـ به نام دولت ملي

ا در عين ول ايدئولوژي رفاه مدنظر است، يعني دولتي كه در آن مردم به حال در گفتمان

و در همه و همگاني اشكال آن برسند؛ توسعه حداكثر رفاه و بهداشت كردن آموزش

به دسترسي ها به اشكال متنوع خدمات، دسترسي به آموزش، از عمومي تا عالي، دسترسي

و درمان، اشتغال، درآ رسانه و امنيتها، كتابخانه، بهداشت . مد، مسكن

به19يم، از قرن اين پارادا و مي شروع شده از. دومكند تا جنگ جهاني تدريج توسعه پيدا اما

مي به بعد، پارادايم 1945هاي سال ريزي برنامه«شوند كه من به آن پارادايم هاي ديگري پيدا
ريزي با مردم، حاصل مجموعه تحوالت اقتصادي، اجتماعي، پارادايم برنامه. گويممي» با مردم

و فرهنگي در كليت جامعه دارد كه اين تحوالت درواقع ابعاد مختلفي. جهاني است سياسي

و فناوري به تحول جوامع از حيث انباشت بيشتر ثروت، رشد بيشتر تكنولوژي ها، دسترسي

و پيدايش بلوغ دولت ريزي براي پارادايم برنامه. آنها است هاي ملي از جمله منابع انرژي بيشتر

و دولت ملي، در اكثر كشورهاي جهان اتفاق افتاده دادن سوژه مردم، با غايت شكل در ملي يا

و غيره استقالل. دادن بود حال رخ كشورهاي مستعمره، هندوستان، آفريقا، آمريكاي التين

و به تعريف دولت ملي خودشان پرداختند تثبيت رسيده جامعه جهاني به مرحله. پيدا كردند

و همه سوژه. بود و تفكر داشتن دولت ملي به يك اجماع جهاني رسيده بود  ملي، دولت ملي

ميتدول و ها ه كمابيش يك اجماع جهاني براي ارائ خواستند به يك دولت جهاني برسند

چ و بينتعريفي تازه از شهروندي در . المللي ايجاد شده بود ارچوب يك دولت سياسي

گسترش نظام، در نتيجه1950هاي در سال. در عين حال، تحوالتي فرهنگي هم رخ داده بود

و به همين ترتيب در حوزههاي مدرسه، سطحي از آموزش هاي عمومي به وجود آمده بود

و تحوالتي بوديم كه سوژه مختلف ما شاهد پيشرفت انساني به بلوغ فكري، عاطفي، ها

و قابليت و مهارت شناختي .هاي زندگي جديد رسيده بود ها

درتزايد شهرنشيني است؛ افزايشبه اما تحول مهم ديگري كه رخ داده بود، روند رو  جمعيت

در(جهاني سطح در بود نفر ميليارديك،1800 سال جمعيت جهان به بيستم قرن ميانه كه

مي اجتماعي زندگي براي) رسيد نفر ميليارد4 حدود از انسان پيامدهايي ايجاد كند كه

 شهرنشيني گردد؛مي نيز منجر به پيامدهايي شهرنشيني خود. ترين آنها شهرنشيني است مهم

 نوعي حاصل شهري آگاهي1برگر تعبيربه.است آگاهيدر تحول براي اساسي اريعلت ساخت

از آگاهي. است شهر در چارچوب زندگيبا انسان مواجهه  چارچوب اي كه با آگاهي حاصل

ني: ساوجي، تهرانمحمد:، ترجمه»خانمان ذهن بي«: كلنرو هانسفرد برگر برگر، بريجيت.ل پيتر:ك.ر.1 .1381،نشر

ــت تثبيــــ
ــت ــاي دول ه
و  بلــوغ ملــي
ــوژ ــيهس مل

ــ ثيرأتحــت ت
ــوالت  تحـــ
ــي ، فرهنگــ
ــالب انقــــ
ــي،  جمعيتــ
ــالب  انقــــ
ــيني،  شهرنش
ــالب  انقــــ
ــك؛  تكنولوژي
اي زمينـــــه
ــ ــراي بـ هبـ

آمـدن وجود
هـاي ايمپاراد
 جديد
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به شهرنشيني انقالب بعدبه 1950 هاي از سال. است متمايز بسيار عشايرييا روستايي

از50 حدودكه طوريبه.بود رسيده بلوغازاي مرحله  پيدا استقرار شهرهادر جمعيت درصد

 نفر ميليارديك( بود شده برابر4 خود جمعيتي انقالبيكدركه همان جمعيتي كنند، مي

 توليد شيوه صنعتي، كه زمينه را براي هاي در تكنولوژي تحول.)بود رسيده نفر ميليارد4 به

نهفراهم بسيار انبوه تعدادبه كاالها ايجاد كرد، جهاني اقتصاددر انقالبيك تنها كرده بود،

در نيمه قرن تحوالت اين مجموعه. بلكه باعث تحولي در كليه ابعاد نظام اجتماعي شده بود

هاي انقالب ريزي شد؛ مجموعه برنامهدر جديد پارادايمي ظهور ساز بيستم به بعد زمينه

و اجتماعي  و والتي مانند توسعهتح(صنعتي، جمعيتي، شهرنشيني ، ...)آموزش، بهداشت

و برنامه زمينه ريزي مردم به برنامه برايريزي اي را فراهم كردند كه دالي مركزي به وجود آيد

.ها مشاركت داشته باشند ريزي كه مردم هم در برنامهامردم تبديل شود، به اين معن با

به مفهوم مشاركتدر اين پارادايم، مفهوم. ريزي با مردم پس به پارادايم دوم رسيديم؛ برنامه

شد كليدي براي برنامه از. ريزي تبديل از اين زمان به بعد چرخش پارادايمي عبارت است

ميمهكند، بلكه دولت با مردم برنا ريزي نمي كه ديگر دولت براي مردم برنامه اين در. كند ريزي

مي عنوان هدف برنامه توسعهاين پارادايم جديد، تدريجاً بر. گيرد ريزي مورد تأكيد قرار فرض

و حال اين است كه حدي از پيشرفت يا ترقي در حول وحوش دولت ملي به دست آمده است،

مي مي پا. گويندش، دسترسي پيدا كرد توان به چيزي كه توسعه رادايم توسعه مفهوم اصلي

 1950- 1945هاي انگيزي شده است، اما در سال جديد است كه اگرچه اكنون مفهوم مناقشه

آن. انگيزي نبود مفهوم مناقشه و شاخص در را زمان رشد اقتصادي مورد نظر بود هاي معيني

و مي... مانند ميزان مصرف انرژي، توليد فلزاتي نظير فوالد شد، كه توسط آنها اقتصاد ارزيابي

.گرفت در بر مي

مي همان شود، اما در گفتمان دوم، طور كه اشاره شد در گفتمان اول بر ايدئولوژي رفاه تأكيد

مي به جاي ايدئولوژي همگاني درواقع در گفتمان. شود كردن رفاه، به ايدئولوژي توسعه توجه

از دوم آن چيزي كه براي دولت به:ها اهميت دارد، عبارت است و ورهثباتي پايدار جويي

را در اين.ها سبقت از ديگر دولت با هاي ملي عنوان دولتبه جا، مفهوم دولت ملي خود اي كه

مي ديگر دولت و سعي گذاري بزرگ فراملي ظاهر كند در بازار جهاني با سرمايه ها رقابت داشته

گذاري ايهداري از فضاي پيشين خود كه نوعي سرم در اين زمان، سرمايه. كند شوند، عرضه مي

و طبقات خرده آزاد بود كه سوژه گذاري بورژوا هم در آن نقش داشتند، به سرمايه هاي فردي

مي هاي فراملي كه در چارچوب رقابت دولت شركت مي ها فعاليت .شود كردند، منتقل

مي فرهنگله ديگر اين است كه در اين پارادايمئمس در. گيرد مورد تأكيد جدي قرار البته

عنوان كه فرهنگاريزي براي مردم، هم فرهنگ مهم بود، اما به اين معن پارادايم برنامه

و  ــعه توســــــ
مشـــــــاركت، 
مفـــاهيم اصـــلي 
پـــــــــارادايم 

ــه ــا برنام ــزي ب ري
 مردم

ظهور پـارادايم
دوم؛ 
ريـزي بـا برنامه

و  ظهــور مــردم
 مفهوم مشاركت
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و بازتوليد سوژه وسيله ايجاد تصور يا توهمِ تعلق. ملي مدنظر است اي براي تثبيت دولت ملي

هرچند كه ملت واحدي وجود1.واحد كاركرد اصلي فرهنگ در اين دوره است به يك ملت

به ندارد چون ملت و تجربه،لحاظ زباني، نژادي ها اي هاي پراكنده هاي خود به گروه مذهبي

و اقوام متكثري هستند، اما دولت اند، بايد اين اي كه شكل گرفته هاي ملي تقسيم شده

ي هاي ملي بنابراين فرهنگ براي دولت.ك ملت واحد هستيمذهنيت را ايجاد كنند كه ما

مي اهميت دارد؛ ايده تواند ذهن سوژه را انسجام دهد، همه را به يك موجوديت واحد فرهنگ

و مخصوصاً. بودن را دروني كند تبديل كند يا توهم واحد نظام مدرسه، شعر، ادبيات، مذهب

ق ميفولكلور يا فرهنگ عامه در خدمت دولت ملي گيرد تا دولت منسجمي را به وجود رار

در اين. ريزي براي مردم است اين چارچوب استفاده از فرهنگ در پارادايم برنامه.ردوبيا

و چارچوب فرهنگ، كاربردي مشخص دارد؛ مواجهه با فرهنگ شامل استفاده گزينشي

و ناخودآگاه ذهن جمعي مردم دولت شده دستكاري است تا بتواند ها در تاريخ، ذهنيت

و از اين طريق، سوژه و عناصري را برجسته كند در اين. ملي را تعريف كند عناصري را جذب

و ملي و دولت ملي برداري از منابع فرهنگي، سازي به كمك بهره چارچوب، هويت ملي

مي در عرصهسياستگذاري ترين راهبرد اصلي را فرهنگي است، زيرا دولت خواهد خودش

.دتعريف كن

ـ ملت مي اما در پارادايم دوم، فرهنگ براي دولت خواهند پيشرفت كنند، معناي هايي كه

جا، كاربرد فرهنگ بر اين مبنا استوار است كه براي توسعه، بايد مردم در اين. يابد ديگري مي

. اين مشاركت در توسعه چند معنا دارد. در توسعه مشاركت كنند

به اول اين است كه بايد مردم معناي به دست موفقيتاي براي اي آماده كرد تا انگيزه گونه را

عبارتي بايد كاريبه). براي رسيدن به توسعه است در اين راه، موفقيت مفهوم كليدي(بياورند 

و انجام كار با يكديگر برداري يافتن به بهره كرد كه مردم براي دست  رقابتها، درآمدها، سودها

و تاريخي ملت تمام زيرساخت به همين دليل بايد. كنند و احساسي و هاي عاطفي ها بررسي

و نوعي رقابت ذيل همين پارادايم است. جويي براي مشاركت در اقتصاد فراهم آيد مطالعه شود

مي كه بررسي 2.اند نيافته توسعهها ملتاز بعضي چراكه اين شود درباره هاي فراواني انجام

به)Benedict Anderson(بنديكت آندرسون.1  Imaginedخوبي در كتاب خود، فرآيندهاي ايجاد اين تصور يا تخيل را
Communities توضيح داده است.

 چون ندارندرا توسعه استعداد فرهنگي، لحاظبه كشورها،از بسياريدر سنتي جوامعكه شودمي عرضه سنخ ايناز هايي پاسخو.2
 است، محدود بركاتو خيركه معتقدند است؛ منابع كميابيبر مبتني جهانبه جوامع اين نگاه است؛كم جوامع ايندر موفقيت انگيزه
 منازعه وارد بيشتر ثروت توليد براي افراد جوامع ايندر بنابراينو ندارد وجود جانبه همه توسعه امكانكه اند پذيرفته ايشان نتيجه در
 كرده پايمالرا ديگري حقوق كنندمي گماناو درباره ديگران رسدمي رشدبه هركسي كنند؛ رقابت سالمي شكلبههمباتا شوند مي
.و است ... 

ــافتن اهميــت ي
فرهنـــــگ در 
پــــارادايم دوم 
ــور  ــه منظـ بـ
استفاده دولـت 
از مشــــاركت 
مـــــــردم در 
 فرآيند توسعه
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و حتي تكنولوژي معناي دوم اين است كه بايد كاري كرد تا فرهنگ، ارزش ها، دانش بومي

 مختلف هاي شكلبهكه است ممكن كار اين. همگي براي كسب بيشتر ثروت بسيج شوند

دانش دامپروري، دانش بومي كشاورزي، بومي گرفتن دانش خدمتبه صورت گيرد؛ مثالً

به مردمآنازو مردماز هاي بومي به اين دليل كه اين دانش.دستي صنايع بومي و اين است

بر ترتيب تالش مي .فرهنگي مردم صورت پذيرد مبناي زمينهشود توسعه

وج در اين برنامه اي براي بهبود داوطلبانه ود دارد كه بايد مردم را به شيوهريزي اين ايده

بهبود وضعيت اقتصادي بهبود شرايط مادي زندگي(وضعيت اقتصادي خودشان بسيج كرد 

بنابراين مشاركت اهميت. شدن شرايط مادي قرار دادو فرهنگ را ابزاري براي بهتر) است

و رسوم، مذهب، آيينابزارهاي اين كار كليت فرهنگ،. كند پيدا مي و درواقع كليه آداب  ها

رو ميراث فرهنگي هم بسيار اهميت ايناز. طور تاريخي انباشته شده است امكاناتي كه به

ه مي و سازمان يونسكو با مييابد المللي شود؛ يونسكو درواقع يك سازمان بين مين ايده ظاهر

به كمك فرهنگ انجام دهد؛ مفاهيم است كه تالش دارد امكان بهبود شرايط مادي مردم را 

ريزي برنامه به اين ترتيب ايده. را يونسكو توليد كرده است توسعه فرهنگيمختلفي از جمله 

و راهبردهاي متعدد آن ظاهر مي . شود مشاركتي

و نظام بوروكراسي، ابزارهاي نهاديننكته ديگر اي كه در پارادايم با مردم، فقط دولت

هم هاي مردم ريزي نيستند، بلكه سازمان برنامه عنوان ابزاري مناسب در اين چارچوب نهاد

نهاد رشد وسيعي در سطح جهاني هاي مردم در اين دوره، سازمان. گيرند مورد توجه قرار مي

در بر اين است كه از سازمانكنند، زيرا قصد پيدا مي هاي رسمي اداري يعني بوروكراسي كه

ريزي پارادايم قبلي، نواقصي هم براي برنامه. پارادايم قبلي، توسعه پيدا كرده بود، گذر شود

و در مواردي با مقاومت مردم روبرو مي ريزي برنامه شد، در مواردي هزينه براي مردم داشت

و در موارد مي برنامهي اساساًبسيار باال بود و به اهداف خود ريزي با اختالل روبرو شد

و بررسي پارادايم قبلي تدريجاً دولت به همين. رسيد نمي ها به اين دليل پس از بازخواني

و نيازهاي نتيجه رسيدند كه دولت به تنهايي نمي و براي تمامي امور تواند قيم مردم باشد

و براي اين منظور نظام دولت بايد. ريزي كند مردم برنامه هاي مشاركت مردم را جلب كند

ميبهضمن اين كه بوروكراسي روز. كنند بوروكراسي رسمي كفايت نمي و روز گسترده شد

آن دولت قادر نبود هزينه ت هاي . مين كندأرا

و كارآيي از اهميت كانوني براي برنامه تدريج مفاهيم بهره در پارادايم جديد، به ريزي وري

ب 1960هاي از سال. برخوردار شد و كوچك عد بهرهبه گ وري فتمان سازي در كانون

ريزان به اين نتيجه رسيدند كه بايد مانع رشد واقع، اين برنامهدر. ريزي قرار گرفت برنامه

ــاني  معـــــ
ــاركت  مشـــ
ــردم در  مـــ
ــعه در  توســ
 پارادايم دوم

ــت ــافتناهمي ي
ــازمان ــاي س ه
ــردم در م ــاد نه

و  كنار فرهنـگ
و رســـوم  آداب
ــراي رســيدن  ب

به توسعه

اهميــت يــافتن
ســـازي كوچـــك

و واگـذاري  دولت
وظـــايف آن بـــه 
ــش  و بخ ــت دول
ــي در  خصوصـــ

 پارادايم دوم
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و19بيشتر دولت بزرگي كه از قرن و ميدان به بخش خصوصي، بازار شكل گرفته بود، شد

.دبخش مدني واگذار گرد

مي همان و رسوم كاربرد طور كه اشاره شد در پارادايم دوم، بازار رشد و آداب و فرهنگ كند

و 1980هاي اما بعد از اين پارادايم، پارادايم سوم است كه از سال. كنند جديدي پيدا مي

و امروزه در حال رسيدن به اوج خودش است؛ در اين سال 1985 ها به بعد ظاهر شده

مي مردم وسيلهبه ريزي برنامه . يابد اهميت

ريزي نوعي چرخش پارادايمي دائمي وجود دارد؛ مديران، بايد توجه داشت كه در برنامه

و كارشناسان در چارچوب پارادايم برنامه مي ريزان و عمل هايي سخن  كنند كه لزوماًميگويند

ز. جوانب آن خودآگاهي ندارند به همه به ماني كه تاريخ برنامهاما لحاظ پارادايمي ريزي را

مي بررسي مي چه كنيم، متوجه طور همان. هاي كالن به وجود آمده است طور گفتمان شويم

ضمن اين كه آيد، كه اشاره شد از دهه هشتاد ميالدي به اين سو، پارادايم سومي به وجود مي

يا50بيش از  سال است كه پارادايم دوم هم وجود دارد، اما مهم اين است كه رد يك كشور

مي در يك نظام برنامه . شود ريزي كدام يك غالب

شوند؛ در پارادايم اول پارادايم سوم، اين بار نه توسط دولت، بلكه توسط خود مردم بيان مي

و ملت بود مسئله، شكل  هاي سياسي مسئله پارادايم دوم چيزي را كه نظامدر. گيري دولت

و شركت كانوني قرار دادند، توسعه بود كه هم با مشاركت و هاي بزرگ سرمايه هاي دولت داري

و عنوان اصلي هم با مشاركت نسبي مردم همراه بود، ولي به هر حال مردم  ترين

ـ در پاراداي كننده تعيين . اقتصادي استم دوم مسئله ماهيتاًترين نيروي حركت جامعه نبودند

و اين چرخش عبارت است از اين اما در پارادايم سوم چرخشي اساسي به وجود مي كه آيد

ريزي گفتمان برنامه دال مركزيعنوانبه جلب مشاركت مردم، بلكه ابزارعنوانبه فرهنگ نه

. شود مطرح مي

و رشد روندهايي مانند دمكراتيزاسيون، سوژه و فعال در پارادايم سوم كه حاصل توسعه خالق

و قابليتو آزاد اجتماعي، مهارت و مفهوم ها و زندگي جمعي شهروندان هاي ارتباطي

ك مردمانساني است، دال شهروندي در جامعه آنها بايد حركت كلي ساني كه مسئلهعنوان

ها ها، مجالت، موبايل ها، كتاب ها، روزنامه راديوها، تلويزيون. شود جامعه را شكل دهد، ظاهر مي

و همه در زماني قريب به چهار دهه، ناگهان امكاني فراهم مي و كنند تا همهو اينترنت مردم

و مذاهب بتوانند فرهنگ همه و هاي دمكرات را بيان كنند؛ تكنولوژي خودها كننده

ظهور پـارادايم 
 سوم؛

ــدن ــرح ش مط
عنـوان فرهنگ 

ــزي  دال مركــ
ــان  گفتمـــــ

 ريزي برنامه

ايجـــاد فضـــاي
گفتگــوي وســيع 
از طريــــــــق 

ــوژي ــاي تكنول ه
ــه ــاطي زمين  ارتب
ســـــــاختاري

 پارادايم سوم
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رشد1.دهنده اين امكان را فراهم كردند تا فضاي گفتگوي وسيعي به وجود بيايد مشاركت

فنو شتابان كمي و تكامل انباشتي اين وضعيت، امكان اين را فراهم ورياكيفي هاي ارتباطي

س اند كه عده كرده و و فرهنگ  ياست حضور داشته باشند، عدهبيشتري بتوانند در جامعه

و از راه هاي بيشتري بتوانند از طريق وسايل ارتباطي صداي خود به گوش ديگران برسانند

و فرهنگي را به وجود آورند پيچيده و سياسي . تري ارتباطات وسيع اقتصادي

ريزي ني اهميت داشت، عنصر دوم در پارادايم برنامهاگر در انقالب صنعتي، انقالب شهرنشي

هاي مختلف خود توضيح در كتاب2هانري لوفور. مردم، انقالب كالنشهري است وسيله به

و عشايري به جامعه انساني در حال حركت از جامعه دهد كه جامعه مي از قبايلي روستايي،

و از جامعه جامعه مي. كالنشهري استعهشهري به جام روستايي به شهري كه دهد او توضيح

كالنشهر! طور كه شهر يا روستا نظير اجتماع عشايري نيست، كالنشهر هم شهر نيست همان

و فرهنگي كامالً به. متفاوت از شهر است يك ساخت سياسي، اجتماعي درستي فهميده وي

و سيا خود برخوردار سي ويژهبود كه كالنشهر از ارتباطات عاطفي، رواني، اقتصادي، اجتماعي

سه1375هاي ما در ايران تا سال. است و كالنشهر، تنها واقعي داشتيم؛ تهران، اصفهان

به. مشهد و قطعاً تا يك دههكالنشهر15اما اكنون نزديك آينده، شاهد اين خواهيم داريم

و كل شهرها مان به مجتمعيبود كه كل روستاها . تبديل شوندمان به كالنشهرهايهاي شهري

. شهري بر زندگي شهري هستيمكامل زندگي كالن ما شاهد غلبه

اي. شدن هم اتفاق افتاده است در كنار انقالب ارتباطي، انقالب كالنشهري ن دو با وجود

به انقالب، در عصر جريان مي ها جهاني، يعني شدن جامعهاي شبكه3كاستلزبريم؛ به تعبير سر

كا پيام مبادله بهها، و افراد، اگرچه. جهاني درآمده است روزمره صورت يك امر كامالً الها

و ارتباطات وجود داشته است، ولي هيچ و به اين ميزان يعني هميشه سفر گاه به اين حجم

و مبادله مسافرت روزانه ميليون و كشتي و صدها هزار پرواز و نيويورك و توكيو  ها نفر به لندن

ت بازمي17يك رسانه جديد به قرن عنوان گيري روزنامه چه تاريخ شكلاگر.1 و نوع و گذاريأثيرگردد، اما بايد درباره ميزان آن
مي مقايسه با رسانه و هاي امروزين تأمل كرد؛ روزنامه وقايعه اتفاقيه كه در دوره ناصري منتشر و وبالگي و اين فضاي مجازي شد كجا

ده فيس و و اينستاگرامي !تفاوت غير قابل مقايسه است! گذاري اطالعات كجا؟ ها شكل ديگر اشتراك بوكي
و شهر«اله فاضلي، نعمت:ك.رع بيشتر در اين زمينه، براي اطال.2 :، تهران»هاي شهري چرخش فرهنگي در گفتمان: فرهنگ

.1393،انتشارات تيسا
ر.3 به.براي آشنايي بيشتر با آراي كاستلز در اين خصوص او گانهسه:ك : مشهور

: خاكباز، تهران افشين- ليانق علي احد:ترجمه»اي جامعه شبكه: فرهنگو جامعه اقتصاد،: عصر اطالعات«: امانوئل كاستلز
.1390،طرح نو، چاپ هفتم
نو: حسن چاوشيان، تهران:ترجمه» هويت قدرت: فرهنگو جامعه اقتصاد،: اطالعات عصر«: امانوئل كاستلز چاپ،طرح

.1390،هفتم
: خاكباز، تهران افشين- قليان علي احد:ترجمه» پايان هزاره: فرهنگو جامعه اقتصاد،: اطالعات عصر«: امانوئل كاستلز

.1390،چاپ هفتم،طرح نو

پيـــــدايش
انقــــــالب 
و  كالنشـهري
ماهيــــــت 
 متفاوت آن
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و توسط خود مردم شكل ميها در اين شرايط است كه مسئله.ه استها، نبود انبوه پيام گيرند

ميبه شرايطي كه بخش خصوصي روز. شوند بيان مي ـ در جوامع كامالً روز بيشتر رشد  كند

و در كشورهاي در حال توسعه، آرزويهيافته بخش خصوصي ايجادكنند توسعه اصلي است

بخش. بخش جامعه معرفي كنند، وجود داردترين عنوان اصلي اينكه بخش خصوصي را 

مدني، هاي اقتصادي نيست، بخش خصوصي يعني همان جامعه خصوصي فقط به معناي بنگاه

و هم بازار صنعت،. غيردولتي يعني همان جامعه بخش خصوصي يعني بازار، هم بازار تجارت

و هم بازار مناسبات مردمي .هم بازار اجتماع

همبه در فضاي جديد، مسئله دولتي يا ملي نيست، مسئله، فرهنگ عنوان ابزار مشاركت

با. نيست و ها، تجربه ها، توانايي قابليت همه مسئله اين است كه ما اجازه دهيم شهروندان ها

يافتن علت اهميت. جا، سياست تفاوت مطرح است در اين. شان ظهور پيدا كننديها تفاوت

مي سبك زندگي اين است كه مسئله را مردم تعريف مي سازند، بحران كنند، پيشرفت را مردم

و را هم مردم مي و حاكميت اين دولت سازند كه ها بايد خودشان را با رخدادهايي ها هستند

مي كه مردم با زندگي روزمره اين شرايطي است كه مفهوم. كنند، انطباق دهند شان ايجاد

مي اين مفاهيم، آدم. زندگي روزمره اهميت پيدا كرده است و كارهايي كه دارند انجام دهند، ها

. گردد باز مي

اند، زيرا مسئله را مردم تعريف افتادن هاي نويني در حال اتفاق در اين شرايط، جنبش

شروع شد، جنبش 1960هاي هاي اجتماعي جديد كه از سال مثالً جنبش. كنند مي

و محيط . زيست، زنان، جوانان، سبك زندگي و براي رسيدن اين بار جنبش... ها، ناسيوناليستي

ن و اگر باشد هم ديگر به استقالل يست زيرا جايي نيست كه بخواهد استقالل پيدا كند

؛ صداي زنانه اهميت يافته ايمرو هاي نويني روبه در شرايط جديد، با جنبش. اهميتي ندارد

و فرصت مي است، زيرا زنان حقوق مي مردم محيط. خواهند هاي بيشتري كنند، زيست را مهم

و تنفس زيرا براي ايشان زيست نيست كه مهم واقع خود محيطدر. سالمتي مهم استكردن

و طبيعت سالم است، اين مردم هايو برخورداري اند كه خواهان هواي سالم، زندگي سالم

عبارت ديگر اين همان جنبش مردم است كه در قالب محيط زيستبه. اند بيشتر از طبيعت

و مطرح مي . كند خود را تعريف

هاي هاي جواني، جنبش نيز در جامعه به وجود آمده نظر جنبشهاي مدني ديگري جنبش

ول كودكان، سالئناظر بر مسا .مندان به جنبش ... و سالمندان،  دليل زياد هاي جوانان، كودكان

بهاقشار، حتي كودكان شدن تعداد اين افراد نيست، بلكه مسئله اين است كه همه تدريج،

ــئله در  مســــ
: پارادايم جديـد 
ــور ظهـــــــ
ــهروندان در  شـ
و  ــاد ــامي ابع تم
ــه  همــــــــ

 هايشان قابليت

ظهـــــــور
ــبش ــاي جن ه

نوين به دليـل 
تعريـــــــف 
مسئله توسـط 

 خود مردم

ــالب انقـــــ
كالنشــــهري، 
ــالب  انقـــــ
ارتبـــــاطي، 
اي شــــــبكه

و شدن جهـان
 توسعه جامعـه 

 مدني
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و صداي مشخصي دا و بيان شدهراي هويت مستقل و سعي دارند مسائل خود را تعريف اند

1.كنند

و مشاركت، ابزار اگرچه در پارادايم اول نظام بوروكراسيِ و در پارادايم دوم جامعه مدني فعال،

و رسانه اما در پارادايم سوم، ابزار اصلي تكنولوژي بود، در اين پارادايم،. ها هستند هاي ارتباطي

و بوروكراسي تكنولوژي ارتباطي جاي جامعه و دولت مي مدني اگر در پارادايم اول. گيرد اش را

و گنجينه فرهنگ  مي معرفتي عنوان ابزار مي اي شناخته خواهد خيال مردم را براي شد كه

و اگر در پارادايم در دوم، فرهنگ زمينه يك دولت ملي سامان دهد ساز رشد اقتصادي بود،

 به همين دليل متفكريني كه در نيمه. گيرد پارادايم سوم، فرهنگ گفتگو مورد توجه قرار مي

مي دوم قرن مطرح مي چرا فوكو اهميت دارد؟ چون. پردازند شوند، همگي به شكلي، به گفتگو

مي زبانو گفتماندرباره  ميچرا گادامر ظهو. كند بحث مير و مهم شود؟ زيرا به ماهيت يابد

و توصيه مي . كند زباني فهم توجه دارد ايم كه در آن، به زبان، ما در پارادايمي قرار گرفته...

و نشانه اهميتي فوق تكنولوژي و نماد مي هاي ارتباطي، رسانه، تصوير بحث. شود العاده داده

و واقعيت مجازي اه ميفرهنگ مجازي، مجازيت واقعي و ميت پيدا عنوان سوپراكتورهاي كند

مي انديشه و نماد جايگاه زيرا در اين پارادايم مسئله. شود جهان مطرح ارتباط، تصوير، نشانه

. مهمي يافته است

و در پارادايم جديد، تكنولوژي ، ابزار ...هاي ارتباطي، موبايل، تلفن، تلويزيون، راديو، مطبوعات

به جا فرهنگ مهم است، در اين.اند ريزي اصلي برنامه كه رونق اقتصادي ايجاد لحاظ اين نه

مي مي و در اين. سازد كند، بلكه به اين دليل كه امكان گفتگو را فراهم جا چرخشي در نقش

كه. كاركرد فرهنگ به وجود آمده است در اين چرخش پارادايمي، اگر در پارادايم اول، چيزي

و در پارادايم دوم، رقابت بينها انتظار داشتند انسجا دولت و ملي بود المللي، ثبات،م دولتي

و امنيت اهميت داشت، در پارادايم سوم، مهم كه ترين مسئله براي دولت پايداري ها اين است

دم چه چه كراتيكقدر و مي اند عبارت ديگر دمكراسيبه. شان گفتگو كنند وانند با ملتت قدر

اعنوان ارزش غيرقابل انكا به تا دولتت همهسر جهان جديد درآمده ها از مستبدترين

به توان يافت كه دست هيچ دولتي را نمي. كنند آزادترين، همه ادعاي دمكراتيك بودن مي كم

ميكشكل علني خود را دم كرد كه دمكراتيك راتيك نداند، حتي كسي چون صدام هم ادعا

و  مي90است دره. دهند درصد مردم به حكومت او نظر را50ر ديكتاتور ديگري سال اخير

 
 مطالباتكه دارند وظيفه ميانساالن گويي!)سال60تا30(است ميانساالن گروه است، صداتربي همهازكه گروهي ميان ايندر.1

هجامع خادمانو مجري ميانساالن. هم جوانانو كودكان برايهم بجنگند، سالمندان برايهم بايد ميانساالن. دهند پاسخرا همه
 ميانساالناز بيشتركه مرد ميانساالن خصوصبه البته. نيستند مستقل گروهكي اينان. نيست ميانساالن براي جاييو هستند امروز
!باشيم داشتههم ميانسال جنبشماكه برسد فراهم آن روز اما شايد. باشند پاسخگو ميانه ايندر بايد زن

اهميت يـافتن
و  زبــان، نمــاد
و  ــانه نشــــ
ارتبـــــــاط 
ــويري در  تصـ
پــــــارادايم 

 جديد
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كند ماسك دمكراسي را به صورت هم بررسي كنيم، بدون استثنا، خواهيم ديد كه تالش مي

و با مردم، بنماياند . خود بزند، تا بتواند تمام حاكميت خودش را برآمده از مردم براي مردم

ميما در پا و سياسي جهان رادايمي زندگي كنيم كه موضوع دمكراسي ارزش مطلق، واقعي

به شده و اين را مي است در در اين. توان ديد راحتي بياني ساده جا معناي دمكراسي چيست؟

و همه ها را تعريف مي اند كه دارند مسئله اين است كه اين مردم ها سعي دارند جريان كنند

به براي مردم، با مردم، و و سياستگذاري بنابراين در پارادايم سوم،. مردم باشند وسيله از مردم

ريزي دولت مبتني است بر اين كه بتواند خود را دمكراتيك معرفي نمايد، رضايت مردم برنامه

و مسئله بر اين ريزي براي مردم مبتني يم، برنامهدر اين پارادا. هاي مردم را مطرح كند را جلب

و بتوانند با صداي خودشان صاحب گفتگو باشند، تفاوت است كه مردم هاي خود را بروز دهند

و اجتماعي خود برخوردار باشند از آزادي و آرزوهاي سياسي، فرهنگي . ها

و خاموش مطرح نيستندبهدر پارادايم جديد، مردم ديگر ام. عنوان ذرات پراكنده روز شهروند

عنوانبهيك تكه گوشت نيست كه بتوانيم او را در مواقع لزوم، جلوي توپ قرار بدهيم يا 

به اين تكه. عنوان وفادار او را به نمايش بگذاريمبهكارگر از وي استفاده كنيم يا   مثابه گوشت

در چون در امتداد ديدگان او تلويزيون. يك انسانِ با صداي بلند ظاهر شده است و امتداد ها

و تلفنش موبايليها گوش و در امتداد پاهاي او اتومبيل ها و كشتي ها در ها و و هواپيماها ها

و. ها قرار دارد اي از تكنولوژيش مجموعهيها امتداد دست امروزه در يك فراساختار ارتباطي

ي رسانه و ك اي قرار گرفتيم كه هر فرد يا شهروند، يك محيط، يك ساختار، يك سازمان

به.شبكه است صورت يك امر غيرقابل تفكيك از يكديگر به همين دليل تمامي شهروندان

امروز اگر دولتي،. اند؛ برخورد با هر شهروندي برخورد با يك كليت اجتماعي است درآمده

عمل اين دولت فردي را اعدام كند، كسي را شكنجه دهد، انساني را مجازات كند، طنين

ميامرو.دشو جهاني مي بهز هر شهروندي . سادگي يك صداي بزرگ جهاني شود تواند

و بناهاي تاريخي، ريزي براي مردم بود؛ دولت در پارادايم اول، برنامه ها با تكيه بر منابع طبيعي

ميحرك درت جامعه را پيش و صنايع در اختيار بردند، اما واقع كشاورزي، منابع طبيعي

مي دولت مي ايم دوم، دولتدر پاراد. گرفت ها قرار و ها تالش كنند كه عالوه بر منابع طبيعي

و سرمايه منابع مادي به سرمايه به اجتماعي و آموزش ويژه مسئله انساني هم توجه كنند

و رشد قابليت و مهارت نيروي انساني مي ها . شود هايي كه شهروندان بايد داشته باشند، مهم

مي هاي توسعهصشاخ مسئله در اين پارادايم است كه و منابع انساني مطرح در. شود انساني

مي عنوان اصلي پارادايم سوم، فرهنگ  جا فرهنگ، مجموعه شود؛ در اين ترين منبع مطرح

و سرمايه اقتصادي به سرمايه جا سرمايه هاست؛ در اين وسيعي از سرمايه و اجتماعي فرهنگي

جد بالعكس تبديل مي و توسعه در تعريف به يدش، تحصيل شرايط تبديل انواع سرمايهشود ها

و  ــي دمكراســ
ــش آن در  نقــ
پـــــــارادايم 

ــه ريــزي برنام
 سوم

ــوم ــول مفه تح
توســــــعه در 
 پارادايم جديد
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و و منزلت و هنر يكديگر است؛ يعني كسي كه پول دارد، بايد بتواند با پول خود آموزش

و كسي و آبرو را به دست آورد و احترام دارد، بايد بتواند ثروت را نيز كسب احترام كه آبرو

و همه توسعه در مفهوم. اجتماعي را شكل دهندهاي مختلف اين افراد بايد بتوانند شبكه كند

. هاي خود به يكديگر پيدا كنند هايي را براي تبديل سرمايه جديد، يعني همه بتوانند فرصت

مي هستي انساني در پارادايم جديد قابليت سرمايه همه يك اين. كند بودن پيدا جا سرمايه،

آن استعاره هاي ملّت عنوان سرمايهك دانشمندان را هاي ايدئولوژي گونه كه مثالً در بيان نيست،

آرماني، تبديل منابع به يكديگر بتواند بلكه به اين معناست كه در يك جامعه. كنند مطرح مي

شان وارد بازي هستي با همه چرا اين اتفاق افتاده است؟ زيرا مردم. به سهولت انجام پذيرد

اس شده و اند، ميدان وسعت پيدا كرده است، براي همين ت كه صرف اتكا به يك ايدئولوژي

. برد ريزي كاري را از پيش نميو برنامهسياستگذاري سياسي براي فلسفه

اي نظريات علوم اجتماعي نيز چنين پيچيدگي واسطهبه. ايمرو اي روبه جا با شرايط پيچيده اين

به»اي شبكه«از ضرورت اتخاذ رويكرد1برونو التورترند؛ در صدد اتخاذ رويكردهايي پيچيده

و جهان سخن به ميان مي و جامعه . گويدمي» انديشه پيچيده«از2ادگار مورنآورد

آن پرسش اينحال اي به معناي واقعي ريزي كه بتوانيم در اين شرايط برنامه جاست كه ما براي

را مؤثر داشته باشيم، نه آن شكلي از برنامه و سياستمداران ريزي كه صرفاً رضايت دولتمردان

مي فرهنگي را طرح كنيم؟ مجدداً جلب كند، چگونه بايد مسئله كنم كه اين تأكيد

به جايي اين پارادايم در هيچل تايپ است،ئاي ايدبندي نوع تقسيم . اند طور ناب برقرار نبوده ها

مي هايي سازي اينها مفهوم دهيم، جوامع از يكي اند كه براي درك بهتر شرايط اجتماعي انجام

و به يكي نزديك . ترند از اين الگوها دورتر

**** 

 نشست پنجم

و در اين ميان سـه پـارادايم را از هـم متمـايز برنامههاي در جلسه گذشته پارادايم ريزي را توضيح دادم

به ريزي با مردم، برنامه ريزي براي مردم، برنامه كردم؛ برنامه تالش كـردم تمـايز ضمناً. مردم وسيله ريزي

ـ سياسي كه دولت  ـ تاريخي و اين سه پارادايم را در آن بافت اجتماعي هـاي مـدرن درون آن تشـكيل

و تطور شد : هايي وجود داشت فرض بندي پيش در اين صورت. اند، نشان دهمهدچار تغيير

: يا منجم، تهرانؤر:، ترجمه»ايم وقت مدرن نبوده ما هيچ«: برونو التور: برونو التور اين اثر به زبان فارسي ترجمه شده استاز.1
.1393،نشر علم

ر.2 ني: جهانديده، تهران افشين: ترجمه» درآمدي بر انديشه پيچيده« مورن، ادگار:ك.در اين خصوص، .1388،نشر

در نظر گرفتن اين
ها پارادايم

هاي عنوان تيپ به
و تفاوت  ايدئال
آنها در شرايط 

 واقعي
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و سرمشق نخست اين . اند ريزي شكل گرفته هاي برنامه ادايمريزي درون پار هاي برنامه كه الگوها

و سرمشق عبارت ديگر اين به و فني باشند كه هاي مذكور نوع گونه نيست كه الگوها ي دانش تكنيكي

آنيف و پس از و تصميم المثل از علم مديريت اخذ شده باشند عنوان نوعي دستورالعمل مبناي عمل

و دولت و سرمشق. ها قرار گرفته باشند مديران و ها از بافت بلكه اين الگوها هاي سياسي اجتماعي

مي تاريخي كالن و براي فهم دقيق تري سرچشمه آن تر اين الگوها بايد آن پارادايم گيرند و به تبع ها

.بافت را بشناسيم

م كه مجموعه دوم اين و شكل دادن هاي مشترك در هر پارادايم وجود دارد لفهؤاي از كه باعث قوام

ت ريزي كه شامل مجموعه عامل برنامه: جملهمن. شود به آن پارادايم مي و كننده مينأاي از منابع نيروها

و خاص از دول و جايگاه آن در برنامهامكانات است، تعريف ويژه و رابطهت او با مردم، جايگاه ريزي

ـ دولت در پارادايم برنامه و مردم ـ مردم و دولت .ريزي ... 

يك كه هر كدام از اين پارادايم سوم اين در مثالً. اند ريزي تعريف كرده براي برنامه غايت كليها،

مر پارادايم نخست، يعني پارادايم برنامه ازريزي براي دادن به دولت شكل:دم، غايت كلي عبارت است

و به عبارت ديگر غايت كلي او آرماني كامالً  اما در پارادايم دوم غايت كلي كامالً. سياسي است ملي

و و رفاه اقتصادي را مبناي عمل خود قرار داده است و رشد . ...اقتصادي است

نو بندي از پارادايم فرض چهارم در تقسيم پيش و نقش فرهنگ در هر ها، ع تلقي از ماهيت، جايگاه

يعني در فرآيند،در پارادايم نخست فرهنگ ابزاري در خدمت امر سياسي است. پارادايم است

و سازي، توجه به فولكلور، ارزش ملت دولت و رسوم، زبان، هنرها در. توجهي ابزاري است... ها، آداب اما

و در اينو توسعهپارادايم دوم فرهنگ ابزاري براي رشد  جاست كه از فرهنگ مناسب اقتصادي است،

و فرهنگ مانع توسعه سخن به ميان مي و در پارادايم سوم است كه فرهنگ خود توسعه عنوان آيد

به غايت مطرح مي و نه . ابزار مثابه شود

و متفاوتي ريزي ابزارهاي مختل فرض عبارت از اين است كه هر پارادايم برنامه اما پنجمين پيش ف

مي براي برنامه و به خدمت هاي عنوان مثال در پارادايم نخست سازمانبه. گيرند ريزي را در نظر

و ديوانيبور كه وكراتيك مي عنوان ابزار برنامهبهاند و بخش. شوند ريزي مطرح اما در پارادايم دوم بازار

و جايگاه كليدي پيدا مي و نهادهاي مدني اهميت وي رسانهدر پارادايم سوم ابزار اصل.دكنن خصوصي ها

. اند هاي ارتباطي فناوري

ما. است سوژهريزي مهم است توجه به جايگاه دايم برنامهايكي ديگر از مواردي كه در تحليل از پار

و غيرقابل شويم، نقش سوژه هر چه از پارادايم نخست به پارادايم سوم نزديك مي بيني پيش فعال

بهبه. يابد افزايش مي البته اين. است مرده سوژه مثابه طوري كه پارادايم سوم متضمن درك از سوژه

مي. مرگ سوژه به معناي يك نابودي مطلق نيست از به تعبيري كه به عاريت توارت هال استوان

مي سوژه. استسوژه مدرن گرفت، مرگ سوژه حاكي مرگ  . كرد اي كه درون نظم ساختاري مدرن عمل
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بن وقتي سوژه مي مدرن به مي رسد، اين به اين معناست كه برنامه بست شود، ريزي مدرن دچار مشكل

ـ در چارچوب مفهوم چون برنامه ـ مستلزم توليدفو Governmentalityريزي يا حكمراني كويي

و اگر نتوان سوژه در عين. ريزي مدرن اميدوار بود توان به توفيق برنامه اي توليد كرد نمي سوژه است

ت اي مواجه حال در وضعيت كنوني با سوژه و وفورأايم كه تحت ثير جهان انباشته از اطالعات، فراواني

ن اقتصادي، رسانه و بسياري تحوالت ديگر به موجود و ازهمسامنها كه گسسته جم اي تبديل شده است

 در كتاب ميشل مافوزلي. از او ياد كردتكه هويت چهلتوان با تعابيري نظيرمي شايگانبه تأسي از 
The( گرايي عصر نوقبيله Age of New Tribalism(اي ديگر اين وضعيت را تحليل گونهبه

و با راديكالپساساخو او مدعي است در وضعيت پسامدرن. كند مي شدن فرديت ما شاهد تارگرايانه

و بر اجتماعات ريشه گرايي هستيم كه ديگر مبتني شكلي از قبيله و يا سازماني دار خوني يا عقيدتي

و باهم. تخصصي نيست گونه اهداف متافيزيكي هيچ اند، ثانياً براي كسب لذت ها اوالً بودن اين اجتماعات

و محدود گروه ثالثاً،و غايي ندارند هايي عمومي نظير كالس درس، ند كه در مكانهايي كوچك

و شاپ ها، كافي تفرجگاه مي... ها را. شوند تشكيل  با تعابيري چونزيگموند باومن همين وضعيت
مي) Liquid Modernity( سياليتو)Radical Individualism( فردگرايي افراطي . كند تحليل

و در چنين فضايي امر برنامه مي بيني پيشريزي در اين مورد مثل مشهوري وجود. شود با چالش مواجه

در اين وضعيت. Planning is Nothing and Planning is Everything: گويد دارد كه مي

به سال آينده پيش توان سندي تدوين كرد كه تغييرات را در بيست نمي و براي رسيدن بيني كند

مي.ه دهدئاي برنامه ارا شده تعيين هداف قطعي از قبلا توان به فناوري به همين دليل بسياري از آنچه

و در ساختارهاي اجرايي ما كامالً بي سندنويسي تعبيرش كرد، مي رواج دارد، و ناكارآمد . شود خاصيت

و جلوگير در عين حال به و نظم براي زندگي جمعي، و اختالل، منظور ايجاد نوعي سامان ي از آنارشي

و منعطف دست يافت كه بتواند راه و چندجانبه درحل بايد به ديدگاهي پيچيده و مؤثر هايي مفيد

ـ نظير چيزي كه  يادComplexity Paradigm1از آن با عنوان ادگار مورن اختيار ما قرار دهد

. توضيح بيشتري خواهيم داد اين مورد را بعداً. كند مي

ب ـ كه در جلسه هاي برنامه بندي از پاراديمه اين صورتبا توجه آن ريزي پيش تفصيالً درباره

ـ حال بايد از اين پرسيد كه مسئله عبارت ديگربه. ريزي دارده نسبتي با برنامهچمندسازي سخن گفتم

ن چه اين است كه بدانيم در درو مندسازي كارآمد بايد گفت يكي از عوامل مؤثر در تحقق يك مسئله

مي پارادايم برنامه و سخن . گوييم ريزي حضور داريم

كه الزم به ذكر است كه گذر تاريخي از هر پارادايم به پارادايم بعدي صرفاً به اين معنا نيست

و بي مي. كفايت بوده است پارادايم سابق ناكارآمد رسد بلكه هر پارادايم در بافتي تاريخي به غايت خود

 
ر.1 ني: افشين جهانديده، تهران: ترجمه» درآمدي بر انديشه پيچيده«ادگار مورن،:ك.در اين خصوص، .1388،نشر
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پاو جاي خود ميرا به و ورود به پارادايمبه. دهد رادايم پسين عبارت ديگر گذر از پارادايم دولت ملي

و تثبيت دولت ملي بوده است و توسعه، به شكل تاريخي متضمن تشكيل پس از تثبيت تاريخي. رفاه

ايو توسعه بخش خصوصي به شكل گستردهدولت ملي است كه مباحث مربوط به رفاه براي مردم 

و يا در گذر از پارشون مطرح مي ـ كميابي مابعددايم دوم به پارادايم سوم، ما وارد وضعيت تاريخياد

و از طريق، آن را توضيح ميصنعتي تحول جامعه مابعددر آثار خود، نظير اينگلهارت مفهومي كه دهد

ـ مطالعات تطبيقي در آثار دوره بعدي خود نشان مي دهد كه اين وضعيت يك روند جهاني است

مي است كه نگرشاي در چنين وضعيت تاريخي. شويم مي و هاي اقتصادي محض به چالش كشيده شود

و هاي فراملي، گسترش ارزش ارزش نيازهاي جديدي، نظير توسعه مي...هاي فرامادي ـ، به وجود آيد

و عامليت، رسانه ن در اينجاست كه مباحثي نظير پيوند ساختار و بر اي شدن واقعيت، نقدهاي چپ

مي...و) Economic Reductionism(گرايي اقتصادي تقليل اين مباحث در حالي مطرح. كند، رشد

و مي و سازماني و رسمي و ريشهشود كه هم ساختارهاي دولتي هم دار شده بوروكراتيك جاگير و اند

و رفاه اقتصادي برخوردارند، نظير دسترسي همگاني به  آموزش، آحاد جامعه از حداقلي از رشد

.و NHSبهداشت،  اما. در تحليل تاريخ اقتضا كنمخطيو مازلوييالبته من قصد ندارم رويكرد شبه ...

و شكل ـ اجتماعي گيري نوعي بايد توجه داشت كه عبور از هر پارادايم متضمن تغييرات واقعي تاريخي

و صرفاً يك نوع انتقال معرفت و علم هستي جديد اجتماعي است . ناسانه نيستش شناسانه

مي از سوي ديگر اين انتقال پارادايمي به اين معنا نيست كه هر پارادايم به ،رود طور كامل از ميان

مي حاشيه/بلكه بايد از فرآيند تسلط مي راني سخن گفت؛ پارادايمي ظهور و پارادايم قبلي كند، غلبه كند

.راند را به حاشيه مي

و رعايت آنها در مسئلهبر تمامي مباحثي كه توج اما عالوه ـ شامل تحليله مندسازي ضروري است

و پارادايم مندسازي، هرمنوتيك مضاعف، بازي فرآيند گفتماني مسئله ـ هاي برنامه اي به نام رشته ريزي

توان درون را ميمندسازي كه مسئله توضيح اين. مندسازي مؤثر است امر ديگري نيز در فرآيند مسئله

از. يك مثلث فهم كرد مسئله، ضلع) Epistemology(شناسيِ معرفتمثلثي كه يك ضلع آن درك

و) Anthology( شناسيِ هستيديگر آن درك از  و ضلع سوم آن درك از امر سياست مسئله

. ريزي است برنامه

و مسئله شناسانه با توضيح اين در ضلع معرفت مندي نوعي فرآيند گفتماني است، يعني كه مسئله

و درهم جموعهم نتيجه و تودرتو و متضاد است، به اين الزام اي پيچيده آميخته از نيروهاي متنوع

و حتي بين مندسازي الزم است تا از ديدگاهي رشته رسيديم كه براي مسئله و رشته اي اي فراتر برويم

. از مسئله برسيم) يا حكيمانه(اي به نوعي تلقي فرارشته

م در ضلع دوم با توضيح اين مي) Context(مندي درون بافت سئلهكه دهد، تاريخي مشخصي رخ

و بافت ايده واسطه به و روش، به ضرورت دركي وجودي مند هاي گادامر در كتاب حقيقت
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نوعيهمثاببهمنديمسئلهدرك از
 مند فهمِ بافت

ضرورت توجه به بافت
ـ ـ اجتماعي تاريخي
 فرهنگي ايراني معاصر

ضرورت توجه به پارادايم كنوني
 ريزي حاكم بر كشور برنامه

 مسير بايد به اين بپردازيم كه

. كندهايي را فراهم مي

ريزي هاي مختلف برنامه دايمار

ع دوم بيشتر بگوييم كه همانا

عبارت ديگر در يك فرآيندبه

 مشخص كنيم كه ما چه تحليل

ي توضيح اين مسئله من سه

 سه گفتار را برمبناي دوگانه

 عملي حكمتيكعنوان است قراركه
 كاربهكه نيست چيزي نيست،عملي
Instrumentalism(،،به تحميليواي باسمه تصنعي
و داريم اصيل چيزهايما.»سازي شبه
 تفكر، شبهو داريم تفكر خانواده، شبهو

دركه طور همان.لهئمس شبهو داريم
 رويكرد ايم؛ مواجهها»لهئمس شبه« باموارد
گرچه تشخيص اصل از شبه. كند ميد

Sense of Livingتأكيد بر همين درك شهودي

به. خواهيمف نمي بلكه قصد ما رسيدن

____________________________________________

وئمس له
يمندسازلهئمس

 مثابه به

و برنامه ريزيسياست

ـ تاريخي ازتلقي پارادايمي
 ريزي الگوهاي مختلف برنامه

ضر

و مسئله م تبعاً. مندي پرداختيم از واقعيت در ادامه اين

و چه مسئله صر چه نوع مسئله اجتماعي ايران معا ها مندي ها

و برنامه ريزي بود، به توضيح پا سوم كه توجه به سياست

و سوم پرداخته اكنون بايد درباره ضلع. ايم بيشتر به ضلع يكم

ـ فرهنگي ايران معاصر است ـ اجتماعي ب.ت تاريخي

پيش از اين گفتم، بايد مش عالوه بر مواردي كه1 كارآمد،

ـ فرهنگي ايران معاصر داريم ـ اجتماعي براي. تاريخي

ناچارم اين. كنمه اين تحليل كالن را از هم متمايز مي

.پساتجدد توضيح دهم/تجدد/سنت گانهه

ك استايلهئمس دارد؛ خود درونرا خود جواب خوبالؤسكه كرديم
عم حكمت ديگر اما،باشد درستمامسئله است ممكن صورت اين
trumentalism( ابزاري رويكرد نوعيكه كرد پرهيز ايناز بايد جان

بحران« گويمميآنبهكه دارم كالن استعاري تحليليك منخصوص
داريم اصيل خانواده كار، شبهو داريم اصيل كار. اند اصيل امورآن ازي

و شبه علم، شبهو داريم علمپژوهش، مسئلهو... سازمان سازمان داريم
موا بسياريدر نيز پژوهشو علم واديدر هستيم،ها»شبه« هميندچار
توليدلهئمس شبه نوعي بلكه رساند، نمي حقيقيلهئمسيكبهرا مامسئله

و حضوري ممكن باشد of Livingآدورنو با مفهوم!ي درك شهودي
و ضرورت اين درك شهودي .كندميتأكيد نحوي ديگر بر اهميت

بهلهئ كه ما مس نوعي شناخت دانش نظري صرف مندسازي را براي رسيدن
!هايي كارآمد براي بهبود شرايط حيات انساني است حلل به راه

________

ب درك از مسئله مندي
 گفتمانييفرآيند

ضرورت اتخاذ ديدگاهي
مس فرارشته لهئاي به

)Contextual(

بافت تاريخي اجتم

س اما در ضلع

. پرداختيم

تاكنون بيشت

تحليل از وضعيت

ك مسئله مندسازي

كالني از وضعيت

گفتار رايج درباره

تجدد يا سه/سنت

تأكيد ايناز پيش.1
غيردر. شود مطرح

اين. بيايد سياستگذاري
خ ايندر. داشتمسئله

هايي سايهكه چيزهايي
پ شبهو داريم پژوهش
د ديگر سطوح بسياري
مبه تحميليو تصنعي

شايد تنها به مدد نوعي
و گادامر نيز به نح دارد

كتأكيد بايد كرد
و نيل نوعي خرد عملي
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ما بايد توجه داشت كه اين. اي مختصر مفيد است قبل از اين توضيح ذكر نكته طور نيست كه

و حتي اين. ايم مدرن خالصاً سنتي، مدرن يا پست گونه نيست كه در لحظاتي سنتي در لحظاتي مدرن

هم. ايم مدرن در لحظاتي ديگر پست ميزمان هر سه هستيم ما در لحظه، توانـ دقيقاً به همين دليل

.در كار نيستاي سوژهگفت ديگر 

و من آن را نوعي به اين 1990بايد گفت كه پارادايم سوم، كه از سو در حال گسترش است

هاي خود را آشكار دانم كه هنوز همه عرصهمي) Emerging Paradigm(پارادايم در حال ظهور 

وحل نساخته است، مسائل، راه ميها مي. كند اقتضائات خود را به ما تحميل در به شكل موقتي خواهم

و واقع ريزي خوب اي بگيرم؛ يك برنامه جا نتيجه اين اي است ريزي گرا در شرايط امروز، برنامهو اثربخش

ميئكه درون اين پارادايم سوم مسا و تدوين و راهبردهاي خود را كشف در. كند ل، راهكارها چون ما

مينهايت وق گيريم ناچاريم درون پارادايم مشخصي طرح تي در اين مركز يا هر سازمان ديگري قرار

و امكان براي همين بايد به اين پرسش. هاي خود را نيز درون آن پارادايم جستجو كنيم مسئله كنيم

د پاسخ داد كه اين مركز يا هر مركز حاكميتي ديگري اكنون درون چه پارادايمي قرار گرفته كه قص

و به آنها پاسخ دهد .دارد مسائلي را طرح كند

كه جامعه ايران در كجاي طيف تغييرات اجتماعي قرار گرفته گونه اتفاق نظري درباره اين هيچ

ايم كه شايد اولين پرسش ضروري درباره تحليل اين اي قرار گرفته ما در وضعيت پيچيده. وجود ندارد

و ما در كجاي طيف تغييرات قرار گرفتهوضعيت اين است كه اين وضعيت چه ابعا ما. ايم دي دارد زيرا

به 200يا 150كه ما در حال تغييريم؛ در تمامي در چند گزاره اجماع داريم؛ نخست اين سال گذشته

و مدرنيست(در اين كسي شك ندارد. ايم شكل مستمري در حال تغيير بوده ي نظيريها چه نوگرايان

و چه ديگرانآبراهاميان در كتاب تار دوم ...). يخ ايران مدرن درباره تغييرات ساختارهاي زندگي

و چه ميزان از آن در ابعاد  مشخص نيست كه چه ميزان از اين تغيير در ابعاد فيزيكي جامعه ايران است

و رواني جامعه ايران است برخي مثل من در كتاب. در اين عدم تعين نيز اجماع وجود دارد. ذهني

و در كتاب امروزيتاريخ فره شدن فرهنگ ايران به اين معتقدند كه اين يا مدرن نگي ايران مدرن

و ذهني را از هم تفكيك كرد پذير نيستند، يعني نمي تغييرات تفكيك در نتيجه.توان سطوح عيني

و عميق است بلكه همه،تغيير سطحي نيست . جانبه

جهشاما برخي نظير آقاي داريو و يا حتي جواد طباطباشايگان يا رامين يئانبگلو يا بابك احمدي

و عيني، شهرها را برپا ايم، كالن تكنولوژي را وارد كردهمعتقدند كه تغييرات ما صرفاً تغييرات فيزيكي

و ساختارهاي جديد ساخته ايم، ساختمان كرده و ها ها هنوز، بوده است، اما در جهان ذهنيت...ايم

و كهنه ايم؛ اسطوره تغييري نكرده و الگوها همچنان بر اذهان ما غالبا و زبان و جهان انديشه اند،

درشداريو. تغيير مانده است فلسفه ما همچنان بي مي پنج اقليم حضورشايگان گويد به وضوح از اين

در. است شاعرانگيكه مهمترين ويژگي فرهنگ ايراني  پنج شاعر بزرگ حضوراو معتقد است كه هنوز
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و سعدي هستيم؛ درك حضوري ما از عالم درك حضوري،نظامي،خيام،فردوسيپيشين يعني حافظ

ا ـ لحظاتي با خيام يرانياناين شاعران است، كه هركدام نماينده سطحي از اسطوره ذهني ما ، اند

 يا سيدجواد. ايم، لحظاتي هم انسان مدني سعدي، لحظاتي رند حافظ لحظاتي با حماسه فردوسي

مي طباطبايي كه گويد از اين منظور دارد كه ما هنوز به درك فلسفي از امتناع انديشه سياسي در ايران

و گذشته خود نرسيدهو انديشه و در نتيجه ما هنوز از حيث ذهني تغيير نكرده ورزانه از تاريخ . ايم ايم

و انديشهشن از جامعه ابن خلدونو تاريخ انديشه سياسي ايرانيانهايي نظير تلقي او در كتاب هاي اسي

و منظور او از ايدئولوژي اين است كه در اين موارد ايدئولوژي سياسي معاصر در ايران، نوعي  است

و معطوف به كسب قدرت توليد انديشه كنيم، انديشه عمدتاً خواسته كه ايم به قصدي عملگرايانه هايي

بيروني خود را مفهومي كنيم، بلكه ايم جهان در اين اشكال نخواسته. به شكل فلسفي، انديشه نيستند

.ايم تا جهان را تغيير دهيم بيشتر خواسته

و هم بيروني، اما اين تغييرات گروهي ديگر هم بر اين اعتقادند كه تغييرات هم دروني بوده

از بهشناسي ايران جامعهپور در كتاب اند؛ حميدرضا جاليي»آشفتگي«نوعي دچار به  جامعهطور روشن
هم اي كه دچار آشفتگي است، اليه از جامعه1گويد؛ سخن مي كژمدرن و بيروني آن با هاي دروني

كه. انطباق ندارند، دچار كژكاركردي است، نظم مدرن در آن شكل نگرفته است البته بايد يادآوري كرد

ـ ايرانيان سخن مياسكيزوفرني فرهنگي هاي پيشين شايگان كه از نوعي با توجه به نوشته گويد

مي پنج اقليم حضوربرخالف نگاه رمانتيك جديدش در  را نيز از اين] شايگان متقدم[توان به ايرانيان،

.اخير به شمار آورد دسته

دانم، بر اين اعتقاد است كه ما ايرانيان نوعي اما گروهي ديگر، كه من نيز خود را از ايشان مي

از قضا من به واسطه چنين دركي معتقدم مباحثي.م مثل تمامي ملل ديگراي تجدد بومي داشته تجربه

و يا مدرنيته اندازي زيرا در چشم. اند بينانه آنها غيرواقع. اند بيمارگونه، ايدئولوژيك نظير جامعه كژمدرن

و داراي آرمان غير از چشم ت خودمان اند كه ما را از درك واقعي هايي بوده انداز واقعي ايران شكل گرفته

و چه ليبرال چه مذهبي. دور كرده است و عالمانه مايل نيستند خوانشي از تحوالت انديشان ها عامدانه

زيرا هم براي. ما را با اين تحوالت سازگار سازد] اين خوانش[تاريخي اجتماعي ما ارائه دهند كه 

و هم براي ليبرال و آرماني نيست هاي اي به سمت خوانش عده در نتيجه.ها مذهبيون وضعيت ايدئال

و متمايل به سنت راه مي و نوستالژيك .برند رمانتيك

و تفسيري درست از تحول اجتماعي در ايران معاصر مسئله مندسازي بدون داشتن درك

و اگر بپذيريم كه بدون مسئله امكان ريزي غيرممكن است پس به منظور مندسازي برنامه ناپذير است

 
.نشر علم:، تهران»شناسي ايران؛ جامعه كژمدرن جامعه«،پور حميدرضا جاليي.1
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و تبارشناسانه از كليت تحول اجتماعي در صد ريزي نيازمن برنامه و تحليل تاريخي گفتماني د يك درك

. تا صدوپنجاه سال اخير هستيم

يكي] يكي از مسائلي كه الزم است بر آن تأكيد كنم، ضرورت اصالح تلقي نسبت به مدرنيته است[

اين گرايش، امروزه،. داند ميغربي هاي موجود درباره مدرنيته اين است كه مدرنيته را امري از تلقي

سال پيش اين تلقي طرفداران بيشتري شايد بيست. در عالم انديشه اجتماعي طرفداران كمي دارد

بهداش مي و چنين گرايشي به غربي امري غربي سخن نمي مثابه ت، اما امروزه كسي از مدرنيته  گويد

و نادر است مي) Modernities(»ها«امروزه از مدرنيته. دانستن مدرنيته شاذ شود؛ سخن گفته

و بنابر اسكوباركساني نظير  معتقدند از همه مفاهيم، ازجمله، از مدرنيته مركززدايي شده است

وابسته به اروپاي غربي يا آمريكاي شمالي ضرورتاًعنوان امري توان از مدرنيته همين ديگر نمي

رخ. سخن گفت و اين يك واقعيت اجتماعيِ و نظري نيستداده است كه اين. صرفاً بحثي مفهومي

ماهيتي انگليسي يا اروپايي اي انگليسي است پس حتماً كه مدرنيته واژه گمان كنيم به دليل اين

و دارد، از همان خطاهاي رايج روشنفكران در دهه و هفتاد ميالدي در سراسر جهان هاي شصت

كه امروزه طيف وسيعي از روشنفكران. ازجمله ايران، است و انديشمندان اجتماعي بر اين نظرند

و آمريكايي است، اما اين نسخه تنها هاي مدرنيته، مدرنيته گرچه يكي از نسخه اي با خاستگاه اروپايي

في گرچه در همان شكل از مدرنيته غربي نيز، تفاوت. نسخه نيست و بنيادين، المثل ميان هاي جدي

و نسخه آمريكايي وجود دار مي.دنسخه آلماني با بنابراين هاي چندگانه مدرنيتهتوان گفت كه ما
)Multi Modernities (تواند تجربه معاصر كشورهاي اروپايي نمي بنابراين مدرنيته. ايم مواجه

و توضيح دهد . جهان را بيان كند

د در اين ميان برخي، به ـ به ليل منظور گريز از سوءتفاهمي كه ممكن است واژه مدرنيته برانگيزد

ميي كه در اين واژه نهفته است، بر واژه)Bios(جانبداري  از مشروطه به اين. كنند هاي ديگري تأكيد

و رايج، سو يكي از واژه در جمشيد بهنام در همين چارچوب كسي چون. بوده استتجدد هاي معادل

نو دهد كه جديد توضيح ميانديشه تجدد در ايران كتاب  و ! شدن نيست شدن به معناي مدرن شدن

جايگزيني براي عنوانبهشدن امروزي، بر واژهشدن فرهنگ ايران امروزي يا مدرنمن خود در كتاب

. اند همچنان فراگير نشدهشدن امروزيهاي ابداعي نظير با اين حال معادل.ام شدن تأكيد كرده مدرن

 ها بخشي از پروژه را توضيح داد، توضيح اين مؤلفهشدن امروزيهاي اين اما به هرحال بايد مؤلفه

كهبه. فكري حاضر است نه) Process(فرآيند يك شدن امروزيطور اجمال بايد تأكيد كنم و است

كه. يك پروژه فرآينديا Process of Civilization در كتابنوربرت الياس فرآيند به آن معنايي
مي بهسازي مدني تك. برد كار عنوان را داري خويشتنشناسي خُرد خود، رشد يه بر رويكرد جامعهاو با

مي معيار اصلي مدني به.دكن شدن طرح تدريج از قرون وسطا به جهان از نظر او انسان غربي وقتي
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ـ در غذا جديد مي و شهوات خود كنترل پيدا كند دن،رخو رسد بيشتر توانسته است بر نيازهاي غريزي

و آميزش جنسي،  .امور بهداشتي، مديريت بدن ... 

و از قضا اين مصاحبه از منظر با اين حال در آخرين مصاحبه ـ هايي كه با او انجام شده بود

ـ وقتي از او پرسيده بودند كه آيا جامعه معاصر از منظر برنامه ريزيِ اجتماعي با او صورت گرفته است

و در پاسخ تأكيد كرده بود كه وقتي به كمال خود رسيده يا نه، وي پاسخ منفي تمدن  داده بود

سازي به غايت خود رسيده است كه در فضاي اجتماعي آزادي توانيم ادعا كنيم كه روند مدني مي

كه اما افراد بدون هيچ كنترل بيروني يا دولتي خويشتن،جنسي كامل برقرار باشد داري كنند؛ تا زماني

كامل Civilizing Processشد كه انسان را وحشي فرض كنيم، به دولت نياز داشته باشيم يا نياز با

.نشده است

 نخستين حركتي است برگزاري پنج جلسه سخنراني با موضوع مسئله فرهنگي چيست؟:توضيح

و شناسايي درست مسائل فرهنگي در يك كانون كه ازسوي دفتر فرهنگي براي ايجاد فهم مشترك

به. سياستگذاري انجام گرفت ها در زمينهو تبادل ديدگاههااستمرار چنين فعاليتي، گفتگو با اميد

و اجتماعي در آينده نيز ادامه خواهد يافت هايي از اينو منجر به توليد گزارش مباحث مهم فرهنگي

.دست خواهد شد
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