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 (2/5/99تاریخ پذیرش:  - 13/2/99)تاریخ دریافت:  

 چکیده
شناسی این است که باید از چه روشی برای به دست آوردن معتبرترین معرفت/شناخت مسأله اصلی در روش

رفتارگرایی و پوزیتیسم گرفته تا پسارفتارگرایی و های موجود شناسیاستفاده کنیم. از این منظر، هر یک از روش

دهند. اما یابی به شناخت معتبرِ را توضیح انداز خاص خود، نحوۀ دستپساساختارگرایی، تالش دارند از چشم
های مرسوم در علوم انسانی و اجتماعی کند با استفاده از سایر روشپژوهی در معنای علمی خود، تالش میآینده

پژوهی های آیندهالیه علّی، از جمله روشینده و سناریوهای مختلف مبتنی بر آن را ارائه کند. تحلیل الیهفهمی از آ

یابی مسائل است که ضمن تلفیق سطوح مختلف تحلیل در چهار الیه متفاوت، از منظری پساساختارگرایانه به عّلت
ن روش با تحلیل وجوه مختلف پدیده مورد سوال کند. ایگیری سناریوهای مختلف آینده نگاه میو روندها و شکل

بینی و اسطوره/استعاره به بررسی افقی و عمودی در چهار الیه لیتانی، نظام اجتماعی و ساختارها، گفتمان/جهان
کند. های متفاوت را ارزیابی میگیری آیندهرود و امکان شکلپردازد، از ساختارگرایی فراتر میموضوع پژوهش می

الیه علّی، نحوه کاربست آن درسیاست و تالش برای فهم وجوه ه در پی توضیح روش تحلیل الیهاین مقال

 پساساختارگرایانه آن است.

 الیه علّی، پساساختارگرایی، اسطوره، استعاره.شناسی، سیاست، تحلیل الیهروش پژوهی،آینده واژگان کلیدی:
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 مقدمه

« توصیف»دهد که عالوه بر به پژوهشگران میهای مرسوم در علوم سیاسی این امکان را روش
های          ها نیز بپردازند. تحوالت و چرخشآن« تفسیر»و یا « تبیین»های سیاسی، به پدیده
های علوم انسانی و اجتماعی و جستجوی مستمر برای رفع      شناختی در پژوهشروش

توان عالوه بر کرد که آیا می شناختی موجود، این ایده را مطرحروش –های نظری نارسایی
مطالعه گذشته، حال و آینده، به ساختن تحوالت آینده نیز مبادرت کرد؟ گرچه آینده اساساً با 

هایی از اطالعات و واقعیات که ریشه در گذشته و حال دارند، عدم قطعیت همراه است، رگه
پژوهی تنها به شناخت آینده». با این وجود، (9. 1390)آدام توانند ما را به آینده رهنمون کنند می

نگر، در بسیاری از موارد به های نوین مطالعات آیندهپردازد، شیوهجهان و انسان نمی کلیت آینده
های مختلف، از پردازند و دانشها  فرآیندهای آتی نیز میگیری پدیدهبررسی جزئیات شکل
فته تا اقتصاد و جنگ، از علوم فنی و مهندسی گرفته تا علوم زیستی و سیاست و فرهنگ گر

پژوهی با تنوع .  از این رو، اگرچه آینده(15. 1390)تیشه یار  «گیرندپزشکی همه را در بر می
گیرند:      یکلی جای م پژوهی معموالً در دو دستههای آیندهها مواجه است اما روشروش
. تفاوت اصلی این دو نوع از (3. 1392)خلج  3«هنجاری»های و روش 2«اکتشافی»های روش
های آینده پژوهی در این مسأله نهفته است که برای کنشگران انسانی در تأثیرگذاری بر روش

اکتشافی، پژوهشگر با این مسأله مواجه است های شود. در روشآینده تا چه میزان نقش قائل می
روندهای تاریخی مربوط به آن به  که در ادامه 4«مسأله»که با توجه به وضعیت فعلی پدیده یا 

پاردایم اکتشافی، پارادیم سنتی »بینی کرد؟ در واقع، توان پیشای را میوجود آمده است، چه آینده
دانستند، علت و معلولی گذشته می دیم، آینده را نتیجهبینی بود. از آنجایی که در این پاراپیش

ای بود محتوم و صلب و این نگاه به آینده، آینده نوعی جبرگرایی نیز در آن پنهان بود. نتیجه
کند. در این حالت آدمی ناظری ثابت که تاریخ مطابق با قوانین خود حال را به آن آینده تبدیل می

بینی، پیش محتوم بپردازد. و بدین ترتیب، نتیجه د به اکتشاف آن آیندهتوانبیرونی است که تنها می
های هنجاری، . این در حالی است که در روش(5)قدیری بی تا.  «تنها اکتشاف آن آینده است

به وقوع بپیوندد. تواند با دخالت نیروهای انسانی سناریوهایی است که می پژوهشگر به دنبال ارائه
هایی های سیاسی، اجتماعی و حتی تکنولوژیک را نباید پدیدهپژوهی، پدیدهدر واقع از نظر آینده

ای دهند بلکه هر پدیدهانسانی روی می دانست که به شکل قطعی و تغییرناپذیر، و ماورای اراده
های مناسب، به با یافتن راهتواند انسان در کشاکش است و در نتیجه آدمی می با خواست و اراده

                                                           
2 - Exploratory  
3 - Normative  
4 - Problem  
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بینی، پژوهی عالوه بر تالش برای پیشبنابراین، آینده»خویش بپردازد.  ها بر مبنای ارادهتغییر آن
ها، پژوهی عمیقاً با ارزشدهد. به این ترتیب، آیندهتأثیرگذاری بر آینده را نیز مد نظر قرار می

 «خوردشود، پیوند میاز آن برداشت میهنجارها و اصوالً آن چه سعادت و رفاه بیشتری 
 .(42. 1391)حاجیانی 

 پژوهی در علوم سیاسیشناسی آیندهروش

های پدیده پژوهی با سایر رویکردهای موجود برای مطالعههای اصلی آیندهیکی از تفاوت
سیاست،  های مرسوم در حوزهدر روشیابد. سیاسی در رابطه با موضوع شناخت معنا می

گیرند که در حال حاضر در حال وقوع هستند یا در گذشته رخ چیزهایی مورد مطالعه قرار می
پژوهی، با موضوعی مواجه است که هنوز به اند. این در حالی است که پژوهشگر در آیندهداده

سوبژکتیویسمی که به شکل مواجه است. « سوبژکتیو»ای وقوع نپیوسته و پژوهشگر با پدیده
« جبرگرایی»و « گراییمادی»پژوهی نهفته است، در تقابل با تلویحی در مفروضات بنیادین آینده

گیرد. از های سیاسی به ویژه پوزیتیویسم و مارکسیسم قرار میپدیده های پیشین مطالعهروش
های مختلف است ذهنیتیابند و ممکن پژوهی اهمیت میهای انسانی در آیندهاین رو، ایده

بینی کنند. هر چند چنین تفاوتی ممکن است یک پدیده یا مسأله پیش های متفاوتی را دربارهآینده
های گوییهای مبتنی بر آن را تا مرز پیشپژوهی را با این مشکل مواجه سازد که پژوهشآینده

دهد که ا به پژوهشگر میپژوهی این امکان رهای کنونی آیندهشغیرعلمی تنزل دهد، اما رو
های موجود استوار سازد تا بتواند های ذهنی را بر مبنای روندهای فکری، تاریخی و واقعیتایده

« بینیپیش»تحلیلی علمی ارائه دهد. در همین حال، توجه به این نکته نیز الزم است که باید میان 
گویی بر بینی و پیشپنهان در پیشپژوهی نیز تفاوت قائل شد. مفروضات و آینده« گوییپیش»یا 

اجتماعی بر اساس قوانین عامِ از پیش موجودی  -های سیاسیاین مسأله استوار هستند که پدیده
« ساختارگرایی»از پوزیتیویسم و « شناسانهچرخش معرفت»کنند. این در حالی است که عمل می

هایی اساسی اند که تفاوتر کردهاین مسأله را آشکا« پساساختارگرایی»و « پوزیتیویسمپست»به 
ی علوم تجربی با علوم انسانی و اجتماعی وجود دارد و هر گونه تالش پژوهش در عرصهمیان 

م( و پیروانش 1857 -1798« )آگوست کنت»آن گونه که « فیزیک اجتماعی»برای برساختن 
گیرد. سانی را نادیده میی انهای آگاهانهمدنظر داشتند، بخش مهمی از فرآیندهای مبتنی بر کنش

ی حیات اجتماعی انسان، هر ضمن اینکه حتی در صورت وجود چنین قوانین عامی در عرصه
ی اجتماعی، نیازمند اطالع از همه -های سیاسیی پدیدهگویی در عرصهبینی و پیشگونه پیش

بینی و ال پیشپژوهی به دنبعوامل موثر بر کنش و آگاهی انسانی است. از این دیدگاه، آینده
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اندازهای محتمل، چشم دهد نیست، بلکه در پی مطالعه دربارهگویی قطعی آنچه روی میپیش
 ممکن و مطلوبی است که امکان وقوع را در آینده دارند. 

 پیشینه پژوهش

پژوهی است که کمتر بدان پرداخته شده های جدید آیندهاز جمله روش« الیه علّیتحلیل الیه»
های انجام شده درباره این خورد. پژوهشویژه در منابع فارسی به چشم میمبود بهاست. این ک
توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: بخش نخست: این بخش از آثار طور عمده میروش را به

عنوان مبدع این روش/نظریه تألیف به 5«اهللسهیل عنایت»هایی است که مربوط به مقاالت یا کتاب
الیه علّی را مرحله به مرحله توضیح کند تحلیل الیهاهلل در این آثار تالش میایتنموده است. عن

 آن را نشان دهد های آن زمینه روشن شدن بحث و نحوه استفاده از دهد و سپس با استفاده از مثال

(Inayatullah 1998, Inayatullah 2004, Inayatullah 2010, Inayatullah 2013, Inayatullah 2017) .
هایی مربوط دانست که نویسندگان توان به مقاالت یا کتاببخش دوم: این بخش از آثار را نیز می

 کننداند این روش را به شکل کاربردی در موضوعات مختلف استفاده ها تالش کردهآن

(Heinonen, et al. 2017)شود و تحلیل . این موضوعات صرفاً به علوم سیاسی مربوط نمی
 تواند کاربرد داشته باشدشناسی هم میهای مختلف دیگری مانند روانالیه علّی در حوزهالیه

(Bishop and Dzidic 2014) آنجا که مقاله حاضر به دنبال توضیح این روش/نظریه و آشنا .از
هایی است اهلل و ایدهساختن جامعه علوم سیاسی ایران است، تالش ما تمرکز بر آثار سهیل عنایت

که وی بر مبنای آن این روش را معرفی کرده است. البته شایان ذکر است که برخی از آثار 
. عنایت اهلل و گالتونگ 1395)عنایت اهلل و میلویه یچ  است اهلل به زبان فارسی چاپ شدهعنایت
الیه علّی، ابتنای پژوهش حاضر که به دلیل تالش برای دقت بیشتر در توضیح تحلیل الیه (1398

نگاهی چندبعدی و عمیق به توان در علّی را می الیهتحلیل الیه بر منابع التین بوده است. اهمیت
 مند و کفایت و اقناع در بحث دانست.های قاعدهمسائل، ارائه استدالل

 6علّی الیهتحلیل الیه

و تحت تأثیر آرای اندیشمندانی « اهللسهیل عنایت»( که توسط CLAعلّی ) الیهتحلیل الیه
 Inayatullah) شکل گرفته «اسالتر»پژوهانی چون و آینده« سارکار»و « فوکو»، «گالتونگ»چون 

 های تجربی، سطحی و توصیفی است و نحوهو ارائه شده است، به دنبال گذر از داده (11 ,2004

                                                           
5 - Sohail Inayatullah 
6 - Causal Layered  Analysis  
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الیه علّی هم تحلیل الیه»کند. های فکری و گفتمانی نیز جستجو میگیری آینده را در سازهشکل
پژوهشیو هم یک روش جدید پیشنهاد شده است. به عنوان نظریه، به دنبال به عنوان یک نظریه 
را ادغام کند. به  8گرا، تفسیری، انتقادی و یادگیری از کنشتجربه 7های دانستنِآن است که شیوه

 9شوندهبینی آینده بلکه در خلق فضاهای دگرگونعنوان یک روش، سودمندی آن نه در پیش
اهلل بر این است که . تأکید عنایت(Inayatullah 2004, 8) «ایگزین استهای جبرای ایجاد آینده

توان نظریه و روش دانست. دلیل این امر آن است که تحلیل الیه علّی را همزمان میتحلیل الیه
گرایی، ا اعم از تجربههای مختلف در حوزه علوم انسانی و اجتماعی رالیه علّی از رهیافتالیه

کند. این ترکیب به ها را با یکدیگر ترکیب میهای تفسیری، نظریه انتقادی و مانند آنرهیافت
شود که بتوان با رویکرد تئوریک جدیدی به جهان نگریست. این رویکرد وضعیتی منجر می

آن را های مختلف موضوع، وجوه مختلف تئوریک جدید با حرکت افقی و عمودی در الیه
شود که شیوه ها، در نهایت به نوع جدیدی از تئوری منجر میکند. این ترکیب تئوریآشکار می

کند و بنابراین دارای وجه نظری است که زاویه نگاه به جهان جدیدی از دانستن را پیشنهاد می
ه تحلیل برد. در عین حال، عالوه بر آنکهای تجربی، تفسیری یا انتقادی فراتر میرا از نظریه

کند، از منظر روشی نیز های مختلف، تئوری جدیدی پیشنهاد میالیه علّی با ادغام تئوریالیه
-های جایگزین را به دلیل وجه پساساختارگرایانهشود زیرا امکان پیشنهاد آیندهوجه مفید واقع می

بینی کند، بلکه کند. این روش صرفاً به دنبال آن نیست که آینده را پیشای که دارد، فراهم می
های فکری بروز کنند، هایی را که امکان دارد از درون الیهکند آن دسته از وضعیتتالش می

تواند پردازد که میای میشوندهبه تحلیل فضاهای دگرگون« علّی الیهتحلیل الیه»نشان دهد. 
، «های اجتماعیعلت»، «لیتانی» های متفاوتی را شکل دهد. این روش از چهار مرحلهآینده

کند تا از درون حرکت میان این مراحل، استفاده می« اسطوره/ استعاره»و « بینیگفتمان/ جهان»
پژوهی که آینده را از های معمول آیندههای متفاوت شناخت را شکل دهد. برخالف روشراه

های یهعلّی با حرکت عمودی میان ال الیهکنند، تحلیل الیهطریق فضاهای افقی جستجو می
پردازد و فضایی را برای ها، به بررسی عمیق مسأله میچهارگانه، به جای توصیف سطحی پدیده

کند تا از طریق آن سناریوهای مختلف شکل ایجاد می 10«بخشهای قوامبندی گفتمانمفصل»
، سناریوهای موردنظر از غنای بیشتری . در چنین حالتی(Inayatullah 1998, 815) بگیرند

 آید. اندازهای گوناگون فراهم میشوند و امکان گفتگوی انتقادی میان چشمبرخوردار می

                                                           
7 - Modes of Knowing  
8 - Action Learning  
9 - Transformative  
10 - The Articulation of Constitutive Discourses  
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 1 شکل

برخوردار « انتقادی»و « تفسیری»، «تجربی»ی گانهپژوهی از ابعاد سهاهلل، آیندهاز دیدگاه عنایت
، آینده و  13«جهان»، 12«حقیقت»، 11«واقعیت»ماهیت  است که هر یک مفروضات متفاوتی درباره

دهد که هر سه وجه را درکنار هم دارند و دارند. وی رویکردهایی را ترجیح می 14«نقش سوژه»
ها در دهیم و سپس قرار دادن آنها میها همراه با معناهایی که ما به آنداده 15«مند کردنزمینه»با 

، از ابعاد 16«های داناییصورتبندی»ه، جنس، کاست و ساختارهای تاریخی قدرت/ دانش، طبق
. (Inayatullah 1998, 816) شوندهای انتقادی نزدیک میروند و به پژوهشتجربی و تفسیری فراتر می

پژوهی گیرد.آیندهجای می 17«پژوهی انتقادیآینده» ی علّی در دستهالیهدر نتیجه، تحلیل الیه
رویکردی به آینده مبتنی بر کاوش در اعماق است. در این رویکرد، بررسی از سطح »انتقادی 

پردازد. در این سطح از شناختی میتجربی فراتر رفته و به ابعاد فرهنگی، نمادشناختی و زبان
ها در بررسی شوند و اینبندی میای چارچوبها به صورت فعاالنهفرضبررسی، مفاهیم و پیش

یابد. این رویکرد اشاره بر آن دارد که معضالت جهانی بدون های تفسیری کاربرد میدیدگاه
ها توان آنشوند و نه میگاه نه به درستی فهمیده میها هیچیابی به درک عمیق این پدیدهدست

؛ بلکه بیشتر به را حل کرد. بنابراین، وجه انتقادی این رویکرد صرفًا به معنای نقد کردن نیست
پژوهی اهلل، سنت آینده. از نظر عنایت(9. 1385)اسالتر  «تر به رویدادهاستمعنای نگاه عمیق

دهد ی کمتری به وجوه تجربی و تفسیری دارد و  این امکان را به پژوهشگر میانتقادی عالقه

                                                           
11 - Reality  
12 - Truth  
13 - Universe  
14 - The Role of Subject  
15 - Contextualize  
16 - Episteme   
17 - Critical Futures Study 
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و نه  21«خاص»، 20«شکننده»را  19«اَعمال اجتماعی» ،18«مقوالت رایج»که با فاصله گرفتن از 
بینی آینده انتقادی، به جای پیش پژوهیِ پساساختارگرایانهببیند و در نتیجه آینده 22«جهانشمول»

پردازد که فهم ما را شکل هایی میاز گفتمان 23«شکنیساخت»های مختلف، به ی آیندهیا مقایسه
-ماند، در رویکرد انتقادی آشکار میی و تفسیری پنهان میاند و آنچه در رویکردهای تجربداده

ی سناریوهای جدیدتر شود که راه را برای ارائهاندازهای متفاوتی نمایان میشود. در نتیجه، چشم
، «مسأله»ی صورتبندی علّی، بر این فرض استوار است که نحوه الیهکند. تحلیل الیههموار می

جیمز »نیز در این دگرگونی مسئول هستند. همانطور که  24«کنشگران»و دهد ها را تغییر میحلراه
پژوهی جدید از الیه علّی اولین نظریه و روش عمده آیندهتحلیل الیه»دهد توضیح می« داتور

الیه علّی راهی بسیار پیچیده زمان ابداع روش دلفی در تقریباً چهل سال گذشته است. تحلیل الیه
ها ها است و سپس به گروهآینده های مختلف دربارهها و نگرانییدگاهد 25«بندیمقوله»برای 

ها به ها[ به شکلی موثرتر از زمانی که الیهها ]الیهبندیکند تا با استفاده از این مقولهکمک می
 «ها فکر کنندهدرباره آیند -هامانند اکثر نظریه/روش-گیرند تنهایی مورد استفاده قرار می

(Inayatullah 2004, 8)هایی مورد توجه قرار گیرد ی الیهپژوهی باید به مثابه. از این رو، آینده
علّی از طریق چهار الیه و با  الیهشود. به همین دلیل، تحلیل الیهکه از سطح تا عمق را شامل می

 پردازد.تلف میاندازهای مخحرکت از سطح به عمق به واکاوی چشم

  26لیتانی - 1

 ترین الیهعلّی است. این مرحله که سطحی الیهلیتانی، نخستین مرحله در روش تحلیل الیه
های ظاهری پردازد که ویژگیشروع تحلیل مسأله است، به آن دسته از مواردی می کار و نقطه

نخست تحلیل، توضیح عمومی موجود  دهند. در الیهمورد مطالعه را مورد توجه قرار می پدیده
 گرددهای خبری ارائه میشود و دیدگاه رسانهشود، اتفاقات رخ داده توصیف میاز مسأله بیان می

(Inayatullah 1998, 820) توصیف». در این سطح باید به آن دسته از مسائلی بپردازیم که به »
دهند. طبیعتاً توصیف هر پردازند و توضیحی عمومی از آن به دست میمیموضوع پژوهش 

                                                           
18 - Current Categories  
19 - Social Practices  
20 - Fragile  
21 - Particular   
22 - Universal  
23 - Deconstruction  
24 - Actors  
25 - Categorise 
26 - Litany  

ست. البته معنای دوم لیتانی سخ ا سش و پا شعائر و عبادت همراه با پر سک،  صیلی و لیتانی از نظر لغوی به معنای منا ، ذکر تف
 اهلل این واژه را به دلیل معنای دومش برگزیده است.مکرر خصوصیات یک پدیده است و عنایت
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تواند مورد توجه قرار گیرد. از یک ای صرف نظر از ارتباطش با سیاست، از دو زوایه میپدیده
تواند برجسته سازد که واقعیت را چنان که هست بازنمایی ها این معنا را میسو، توصیف پدیده

هایی از آن را نادیده گرفته روایتی از پدیده را داشته باشد که جنبه ارائه کند، بدون آن که قصد
توان از این نکته غافل بود که هر توصیفی، ناگزیر از نادیده گرفتن باشد. اما از سوی دیگر، نمی

های ذهنی خود به توصیف فرضگری بدون پیشهایی از پدیده است زیرا هیچ مشاهدهجنبه
ها را مشاهده تواند درصد محدودی از پدیدهاز آنجا که ذهن می»»دازد. بنابراین پرها نمیپدیده

توانند به شناخت ها دسترسی داشته باشد، اذهان رقیب و برخوردار از فن مواجهه میکند و به آن
 نخست روش تحلیل الیه . در کاربست مرحله(11. 1381)سریع القلم  «و فهم بهتری برسند

ترین شکل ممکن به توصیف موضوع پژوهش بپردازیم. از این دیدگاه، ی علّی باید به جزئیالیه
ها با آن های موجود، بلکه چگونگی مواجههآنچه برای ما مهم است نه صحت و سقم توصیف

ها ن توصیفموضوع پژوهش در سطح توصیفی است. بنابراین بدون آن که دعوی پذیرش یا رد ای
کنند مورد پژوهش را آن ها، باید تالشکنیم که این توصیفرا داشته باشیم، بر این نکته تأکید می

ها نشانگر این است اندازگرایانه، تعدد توصیفگونه که هست، بازنمایی کنند. اما از دیدگاه چشم
ناخت فرآیندها یاری کنند توانند ما را در شاند که میها صرفاً گونه ای از توصیفهر یک از آن

 ها بیرون مانده باشد. هایی از واقعیت از دیدگاه آنو بدین ترتیب ممکن است بخش
 روایتی تبیینی از آن نیست بلکه صرفاً ارائه بنابراین منظور ما از توصیف در سطح لیتانی، ارائه

های علوم یدهپد»گزارشی از وضعیتی است موضوع مورد پژوهش در آن دارد. از آنجا که 
سیاسی را از بستر  توان یک پدیدهاجتماعی و سیاسی قطع و وصل زمانی روشنی ندارند و نمی

، بررسی موضوع پژوهش نیز نیازمند توجه به (23. 1381)سریع القلم  «تاریخی آن منقطع کرد
ست. این نکته به معنای پرداختن به رویدادهایی گزارشی از آن ا حوادث تاریخی رخ داده و ارائه

همان گونه که در تدوین متون علمی »است که در ارتباط تنگاتنگ با موضوع پژوهش قرار دارند. 
ها و قواعد اهمیت زیادی دارد، شناخت تاریخ و داشتن و درک عمیق از رویدادها آشنایی با نظریه

تاریخ ذهن را به  ن محقق بسیار موثر است. مطالعهمندی ذهفهم تاریخی در غنی کردن و قاعده
کند که وضعیت کنونی موضوع مورد مطالعه را سازد و آن را وادار میغلظت فرآیندی مجهز می

گیری یک رویداد رفتاری آن را مورد توجه قرار دهد، و شکل به صورت منحنی نگاه کند، پشتوانه
گزارشی  . بنابراین در این مرحله، ارائه(20. 1381)سریع القلم  «آن نپندارد را مستقل از سابقه

شود اما حوادث، مشکالت و گیری پدیده مورد سوال، ضروری تلقی میتاریخی از نحوه شکل
گردند. همچنین، در دار تلقی نمیروندهای موجود به شکلی نامرتبط با یکدیگر فهم شده و ادامه

های مطرح ناممکن به نظر یابی به پاسخ برای پرسشعلّی دست الیهنخستِ تحلیل الیه الیه
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های قدرت و رسد و از طرفی این مسأله وجود دارد که ممکن است همه چیز به سیاستمی
 حکومت تقلیل یابد.

 27نظام اجتماعی و ساختارها - 2

علّی به نظام اجتماعی، ساختارها ی الیهدوم روش تحلیل الیه پژوهشگر در کاربست مرحله
های اجتماعی قابل بحث هستند. در سطح تحلیل نظام پردازد که در چارچوب علّتو روابطی می

یابند های سیاسی و فرهنگی عناصری را میدر پس پدیده»اجتماعی و ساختارها، پژوهشگران، 
سازند. وقتی این کلیت کشف یای با یکدیگر دارند. این مناسبات، کلیتی را مای شبکهکه رابطه
. این بدین معنا است که (98. 1389)معینی علمداری  «شونداجزای آن بررسی می شود، همه

روندهایی که در مرحله لیتانی به شکلی نامرتبط با یکدیگر و صرفاً از منظری توصیفی دیده 
شوند. هم، معنادار و مبتنی بر ساختارهای به هم پیوسته تلقی میشدند، در این مرحله مرتبط با می

فرهنگی مورد  ساختار فراگیری هستند که نهایتاً، بنیان پدیده دهندهاین مناسبات، شکل»بنابراین 
 های حوزهفعالیت بندی آن، همهآید. با کشف این ساختار و مداقه در ترکیببحث به حساب می

اخیر این  . نکته(105. 1390)تاجیک  «توان بر حسب آن تشریح کردا میپژوهشی منظور نظر ر
جامعه سیستمی است که معین »گرا، درک کرد. از نگاه کل« کل» که، ساختار را باید به مثابه

ها، مثالً، سیستم ای با هم داشته باشند. نظریهکند چگونه اعضای آن رفتار کنند و چه رابطهمی
کند که ارتباط متقابل کارکردی دارند و ای از واحدهایی تصویر میجامعه را به صورت مجموعه

آورد این جریان اطالعاتی که نیازها و استلزامات محیطی و نیز استلزامات درونی به وجود می
و « ساختار اجتماعی». بر این اساس، میان (116. 1389)فِی  «کند واحدها را به هم متصل می

روابط »کند، استدالل می« لوی استراوس»نیز تفاوت وجود دارد. همان طور که « روابط اجتماعی»
ساخته  ساختار اجتماعی با توجه به آن های سازندهاند که مدلاجتماعی، مشتمل بر موارد خاصی

البته این به معنای تقلیل یافتن ساختار اجتماعی به  (98. 1389)معینی علمداری  «شوندمی
آن نیست. در بحث از نظام اجتماعی و ساختارها این  دهندهروابط اجتماعی تشکیل مجموعه

شود که افراد در مواجهه با ساختارهای مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که مسأله مطرح می
هایی برخوردار هستند؟ و ساختارها چه میزانی از توانایی کنند، از چه تواناییآن عمل می درون

دهند تا درون این ساختارهای موجود به کنش سیاسی بپردازند؟ این نکته از را به کنشگران می
دهند. همان طور که های انسانی در بستر ساختارها رخ میاین نظر دارای اهمیت است که کنش

                                                           
27  - Social System and Structures 
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جامعه از افراد پیشااجتماعی که به طور کلی در کنش متقابل با »کند، اشاره می« ی آلتوسرلوی»
 . (188. 1391)متیوز  «شودیکدیگر باشند، تشکیل نمی
دهند، خود در ساختارها نشان می« َاعمال»بر اساس کارکردی که با  28البته، کارگزاران سیاسی

سازد که ساختارها را لزوماً به کنند. این نکته، امکانی را فراهم میساختن جامعه کمک میبه 
های مختلف از جمله در نسبت توان از جنبهشکلی تغییرناپذیر تلقی نکنیم. تحلیل ساختاری را می

دهد ( توضیح می1938« )آنتونی گیدنز»با کارگزاری )عاملیّت( مورد توجه قرار داد. همان طور که 
توان به دست توان یا نمیکنش اجتماعی، شبیه قواعد کاربرد زبان، آنچه را می صفات سازنده»

هایی نیستند که بیرونی 29«واقعیت»های اجتماعی ]ساختارها[ صرفاً کنند؛ ساختآورد محدود می
کنش  ها شرایطکنند باشند. بلکه این ساختها میای که مردم از آناستفاده یا محدودکننده

. این تلقی (31-30. 1380)اُبراین  «شونداجتماعی هستند که از طریق کنش اجتماعی بازتولید می
اند اما در های اجتماعی، خواص واقعیجوامع و نظام 30خواص ساختاری»بدین معنا است که 

رغم ساختارهای . بنابراین علی(134. 1380)پیرسون  «عین حال موجودیت فیزیکی ندارند
سیاسی، از توانایی کنش  آفرینی در عرصهاجتماعی در فرآیند نقش-موجود، کنشگران سیاسی

ساختارهای اجتماعی نیازمند فعالیّت فکری و »متقابل درون ساختارها برخوردار هستند، زیرا 
کنند و با این تصرّف خود امکان وجود ر این ساختارها تصرّف میاحساسی عامالنی هستند که د
ای . از این منظر، رابطه ساختار/کارگزار رابطه(120. 1389)فِی  «دهندداشتن به این ساختارها می

هایی مادّی موجودیّتساختارها »شود. بنابراین بخش تلقی میدر هم تنیده، متقابل، سازنده و قوام
گذارند. به عکس، ها تأثیر میو جسمانی نیستند که بر فراز سر کسانی قرار گرفته باشندکه بر آن

ها نیازمند فعالیّت تفسیری کسانی هستند که بر آورندگان قواعد و نقشساختارها در مقام فراهم
ین چیزی است. ساختار شرایط کنند و ساختار برای فعلیّت یافتن نیازمند چنها عمل میحسب آن

آورد و راهنمایی است برای آنکه اَعمال چگونه عملی شوند، اما مقدور شدن عمل را فراهم می
. (120-119. 1389)فِی  «کننداین عامالن هستند که از طریق فعالیّتشان ساختار را تولید و بازتولید می

فکری گفتمان/  سطحیِ لیتانی و الیه نظام اجتماعی و ساختارها، در میان دو الیهسطح تحلیل 
تحلیل ساختاری، خواه هنگامی که در مورد زبان، اسطوره، ادبیات »بینی قرار گرفته است. جهان

کند تر در مورد روابط اجتماعی کاربرد پیدا میرود، خواه وقتی به طور کلییا هنر، به کار می
نظام اجتماعی و  . الیه(160-159. 1383)کَسل  «ظواهر سطحی است رخنه به زیرالیهدرصدد 

ساختارها، از آن جهت دارای اهمیت است که عالوه بر ساختارهای اجتماعی، به ساختارهای 
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مورد  گیری مسألهدر شکلپردازد که سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آن دسته ازعوامل تاریخی می
هایی که در این سطح شوند و تحلیلهای موجود تفسیر میاند. در این مرحله، دادهنظر دخیل بوده

های مطبوعات، مجالت ، سرمقالهسیاستگذاریشوند، معموالً از سوی موسسات ارائه می
یر بازیگران و شوند. نقش دولت و ساغیرآکادمیک و نه لزومًا مجالت آکادمیک، پردازش می

 .(Inayatullah 1998, 820) شودمنافع معموالً در بررسی این سطح نمودار می

 31بینی/ گفتمانجهان - 3

 پردازد که به پدیدههایی میبینی/گفتمانعّلی، به تحلیل جهان الیهسوم روش تحلیل الیه الیه
بخشند. در این مرحله، پژوهشگر این وظیفه را بر عهده مورد سوال در پژوهش مشروعیت می

تری را بیابد که تأثیر مستقلی بر و فرهنگی عمیق« شناختیزبان»دارد که ساختارهای اجتماعی، 
      . در الیه)1998tullah Inaya ,820( 32«به کیستی کنشگران وابسته نیستند»پدیده دارند و 

بینی/ گفتمان، مفروضات بنیادین پدیده، به سختی قابل تغییر و تجدیدنظر هستند. تحلیل جهان
در فلسفه غرب مبتنی بر تصوری  33«چرخش استعالیی»گفتمان به عنوان برآیند یک 

ساختارگرایانه است که بیش از تمرکز بر فهم واقعیات، بر شرایط پیدایش و بسط آنها تأکید 
های معنادار و آرمانهای اجتماعی در زندگی سیاسی است کند. این روش در صدد فهم کنشمی

ها، فهم مردم از نقش خود های معنایی یا گفتمانای می پردازد که طی آن نظامو به تحلیل شیوه
. (Torfing 1999, 84) گذاردهای سیاسی آنان تأثیر میدهند و بر فعالیتدر جامعه را شکل می

های هویتی مستقر در جامعه از بر این اساس تحلیل گفتمان، بحث اصلی خود را واکاوی زمینه
بر پایه منطق درونی آن گفتمان  34«معانی»و « هاانگاره»ثبیت طریق فهم سازوکارهای چگونگی ت

های نمادینی است که ها، رمزگان و کنشمی داند. در تحلیل گفتمان، هویت سیاسی واجد نشانه
. (Pecheux 1982, 18) داردحامالن آن گفتمان را به صورت یک کل همبسته در ارتباط با هم نگه می

نمادها و نشانه های فرهنگی به تولید مفاهیم جدید، اشکال جدید اجتماعی، روش جدید تفکر »
 «      رسانندهای نو و واقعیات اجتماعی در زمینه هویت سیاسی یاری میو کنش، نگرش

(Conner 1997, 52) توانایی در مردم ایجاد می شود که با به . فرآیندی که بر اساس آن، این
ها، و زبانی مشترک به تعامل با یکدیگر بپردازند. بر اساس این نظریه، کارگیری نمادها، نشانه

اند که در حوزۀ گفتمانی خاصی قرار گیرد. ها در صورتی قابل فهمها، اشیاء و فعالیتمعانی واژه
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« حذف و طرد»، «مرکزیت بخشیدن»، «سازیجستهبر»اینکه چگونه حامالن یک گفتمان از طریق 
اند موجب مرکزیت یابی و استقرار یک الگوی هویتی خاص شوند. در توانسته« جداسازی»و 

 دهیم.های محوری تحلیل گفتمان را برشمرده و ماهیت آن را توضیح میادامه مؤلفه

 مند بودن هر گفتمانالف. خاص و موقعيت

که دارای زمینه اجتماعی خاص خود است. اظهارات و مطالب  گفتمان جریان و بستری است
ها وقضایای مطرح شده، کلمات و عبارات مورد استفاده و معانی آنها جملگی بیان شده، گزاره

به این نکته بستگی دارند که توسط چه کسی، کِی، کجا و چگونه، له یا علیه چیزی یا کسی 
های استفاده مکانی، موارد استفاده و سوژه -. بستر زمانی(Coulthard 1997) اندصورت گرفته

کننده هر مطلب یا گزاره تعیین کننده شکل، نوع و محتوای هر گفتمان به شمار می رود. به زعم 
هر رفتار باید در ارتباط با گفتمان خاص خود فهمیده شود و معنای »پردازان تحلیل گفتمان، نظریه

ها، و نهادها همگی در ارتباط با زمینه کلی که جزئی از آن هستند، ها، کنشاجتماعی کلمات، کالم
. گفتمان در این مفهوم، تأکیدی است بر این (202. 1384)استوکر و مارش  «شونددرک می

است که برای تحلیل آن باید  بندی اجتماعی دارای معنای خاص خودکه هر صورت« واقعیت»
« خودسوزی بوعزیزی». برای مثال، (Mills 1997, 15-17) شرایط وجوبی و امکانی آن را شناخت
شود که از سطح یک خودسوزی معمولی که همه روزه در در انقالب تونس واجد معنایی می

یک ابزار سیاسی برای مبارزه تبدیل می شود و واجد معنا  افتد، به سطحسراسر جهان اتفاق می
و هستی متفاوتی شده است؛ و کسی که گفتمان انقالب تونس را به صورت خاص و منحصر به 

 ای نیست.  فرد تحلیل نکند، قادر به درک چنین مسئله

 مندي در پرتو گفتمانب. معنابخشي و هويت

عامالن و کنش گران اجتماعی با درک موقعیت و  گفتمان به مثابه کلیت معناداری است که
ها و نمادهای به رسمیت شناخته جایگاه خود در این دستگاه، به شکلی معنادار بر پایه ارزش

هر گاه بتوانیم سیستم پیچیده و پراکنده بین شمار متنوعی »کنند. مطابق نظر فوکو، شده عمل می
ه و حدود و ثغور آن را تعیین نماییم، هرگاه بتوانیم از اظهارات، قضایا و گزاره ها را تعریف کرد
های مضمونی نوعی ها، قضایا، مفاهیم و یا گزینهبین موضوعات، اشیا، انواع اظهارات، گزاره

بندی توانیم بگوییم با صورتهای متقابل برقرار کنیم؛ میمندی و نظم، همبستگی و ارتباطقاعده
ها اطالق ای از احکام و گزارهبه مجموعه»توان گفتمان را ا میگفتمانی سروکار داریم. در این معن

اهلل  در توضیح تأثیر . عنایت(Foucault 1985, 29) «کرد که در یک عصر به وحدت می رسند
    ربارهکند که ایده فوکو دالیه علّی اشاره  میگیری نظریه/روش تحلیل الیهفوکو در شکل
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            های تاریخی دانش در فهم اینکه چگونههای دانایی ]اپیستمه[ یا چارچوببندیصورت
شوند، اولویت دارند. اگرچه فوکو کار خود های خاصی از واقعیت، طبیعی قلمداد میگذارینام

تبارشناسی، دید، من متوجه شدم که با کنار هم قرار دادن ساختارشکنی و شناسانه میرا ضدروش
. گفتمان، ساختاری (Inayatullah 2004, 10) تواند پدیدار شودشناسی چند الیه مییک روش

دار است. یابی( را در زندگی اجتماعی عهدهمندی )هویتاست که کارکرد معنابخشی و موقعیت
ازماندهی و موجودیت هر پدیده است. هویت سوژه برای س« افقی تئوریک»به تعبیر بهتر، گفتمان 

هایی توانند در قالب گفتمانپذیرد و افراد میو کنشگران اجتماعی به شکل اجتماعی ساخت می
اهلل با گرایی یا ... به هم پیوند بخورند. اما برخالف نظریه گفتمان، عنایتنظیر ناسیونالیسم، اسالم

دهد که ایده واقعیت به مثابه   توضیح می -یژه سارکاربه و-الهام از اندیشه فلسفی هندی 
تر از ایده داند، بسیار مناسبها میای عمودی که ذهن را تشکیل یافته از پوستهبرساخته

 . (Inayatullah 2004, 11) های افقی بدیل استپساساختارگرایانه گفتمان

 و هژموني در گفتمانج. نقش ايدئولوژي 

به رغم انگاره فوکو در باب تمایز مفهومی ایدئولوژی و گفتمان )با محوریت نقد سوژه، نقد 
حقیقت و نقد ثانویه بودن نقش ایدئولوژی(، هر گفتمان در ساختار خود دارای ایدئولوژی    

بندی روابط تصور»ای از رمزگان، ساختار، نظام یا تواند به عنوان مجموعهباشد که میمی
مشخص که هنجارمند و مقید به تاریخ خاصی هستند، مبنای عمل قرار گیرد. ایدئولوژی، « معنایی

زبانِ زندگی واقعی است که قبل از تحریف و خدشه زبانی وجود داشته است، ساختاری نمادین 
                      ایدئولوژی    »گیرد که از کنش که اساسًا پیشینی و گریزناپذیر است. وی نتیجه می

 «کنیم.کنیم، بلکه آن چیزی است که ما در آن فکر میآن چیزی نیست که درباره آن فکر می
(Ricoeur 1986, 8, 77, 120) .«ای از تفکر در دسترس ، ایدئولوژی را به عنوان شیوه«گرامشی

نوان محرک انگیزه بخش سیاسی به لحاظ کارکردی مرتبط با مذهب ها می داند که به عتوده
توان گفت، ایدئولوژی . در واقع فراتر از سخن گرامشی می(Gramsci 1995, 44, 55-58) است

است به معنای هر نوع جهت گیری فکری با هدف تخریب نظم پیشین یا ساختن نظمی جدید  
یابد. ایدئولوژی به مثابه ساز های مذهبی ظهور میکه هم در نظریه های سکیوالر و هم در نظریه

کند و در صدد بر مندانه هدایت میوکاری است که رفت و برگشت میان ایده و واقعیت را نظام
ندازهای اهای تحت امر خود به ترسیم چشمآید در پیوند با شکل دادن به افکار و رفتار ابژهمی

هر ایدئولوژی سیاسی به دنبال آن است که معنای  .) xi1985Reson ,( هویتی مبادرت ورزد
های جمعی را در خطوط اصلی نشان دهد، الگوی جامعه مشروع و نحوه       حقیقی کنش
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داف مورد نظر و طرق نیل به دهی آن را بیان کند و همچنین صاحبان مشروع اقتدار، اهسازمان
نهند که های سیاسی، طرحی ایدئولوژیک را پی میها را مورد توجه قرار دهد. گفتماناین هدف

های سیاسی جدید به کار برای ایجاد یک بنیان سیاسی جدید، دستور کار سیاسی جدید و کنش
اختن هژمونی غالب ای از یک طرح و برنامه سیاسی برای در اندشوند و خود جنبهگرفته می

ها با است. هر چند این نکته را باید به خاطر سپرد که میزان و درجه ایدئولوژیک بودن گفتمان
های معنادار روزمره خود، ساختار اجتماعی مردم با کنش»هم یکسان نیست. در یک نظم گفتمانی، 

های ارزشی، و و نظامکنند های خود را تثبیت میها و نقشآورند، پایگاهرا به نمایش در می
در واقع،               (20. 1379)فرکالف  «سازند.نهند و منتقل میدانشی مشترک را بنیان می

ها، موضوعات، اهداف و گفتمانی از طریق رخدادها، صحنه-های ایدئولوژیکبندیصورت
نوان یک مجموعه به هم پیوسته در ارتباط با هم قرار های ایدئولوژیک، افراد را به عبازنمایی

گیرد که جایگاه آنها در دهد. مقاومت در برابر این پدیده معموالً از سوی فاعالنی انجام میمی
های گفتمانی منشأ مقاومت آنها است. از این رو، رفتارهای هژمونیک اغلب دیگر نهادها و نظم

کوشد تا زمینه را برای تثبیت آن یک پروژه سیاسی می شامل به کارگیری قدرت است، زیرا طی
بینی، پژوهشگر گفتمان/ جهان . بدین ترتیب در الیه(Foucault 1982, 101) خود فراهم آورد

ماعی های اجتعلّت های مختلف چگونه به طور مستقیم یا با واسطهتواند نشان دهد که گفتمانمی
ها برای هایی که ما از آنگذارند؟ و گفتمانمورد سوال تأثیر می ها بر تداوم پدیدهو بیش از آن

ی دهند؟ بر پایهبریم، چگونه چارچوب ذهنی ما را از آن شکل میفهم خود از آن پدیده بهره می
ای ب زمینهتوانند شکل بگیرند و بدین ترتیها است که سناریوهای جایگزین میتنوع گفتمان

 شود.پژوهشگر فراهم می الیهبرای افزودن ابعاد افقی به تحلیل الیه

 35اسطوره/ استعاره - 4

ترین وجوه پدیده مورد توجه اسطوره/ استعاره است که در آن عمیق چهارمین الیه، مرحله
داشته باشند، گیرند. از نظر لفظی، اسطوره، به آن دسته از باورهایی که مبنایی غیرواقعی قرار می

مفهومی بر حسب  شناسانِ شناختی استعاره را فهم یک حوزهزبان»شود. همچنین اطالق می
. با این حال، به لحاظ شکلی، (197. 1392)فیرحی  «کنندی مفهومی دیگر تعریف میحوزه

بیانی روایی از وقایع، این داستان دارای قهرمان اسطوره همواره یک داستان است، یعنی شرح و »
طور که                 . همان(228. 1383)تودُر  «بیان و طرح آن دارای آغاز، میان، و پایان است

گوید گرچه اسطوره از نظر ساختار به زبان شباهت دارد، در حقیقت      استراوس می -لوی»

                                                           
35 - Myth\ Metaphor 
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 «                      کندتر از زبان عمل میای متفاوت از زبان است و در سطحی باالتر و پیچیدهدیدهپ
چیزهای این جهان،     اسطوره از همه». به دلیل همین پیچیدگی، . یازده(1380)استراوس 

 «هاستای از ناسازگارترین رشتهجدابافته آید. به ظاهر تافتهر و ناهمسازتر به نظر میتنابسامان
بیان و اظهار مقصود است که در زمان و مکانی  اسطوره، عبارت از شیوه. »(106. 1382)کاسیرر 

ایش یافته است. به این معنی که باید هخاص ساخته شده و مفهوم خود را با در نظر گرفتن زمینه
ای که در زمان اظهار و ادای اسطوره متداول بوده و نیز گفت ما تنها با آگاهی از جو عقیده
ساز از الفاظش برای القای مقصود خویش اراده کرده است، بازسازی به ترتیبی که در آن اسطوره

ی فردی رخالف رویاها، اساطیر جنبهتوانیم معنایی را که یک اسطوره دارد، کشف کنیم. بمی
ای یک دستاورد جمعی نداشته، بر عواطف و انفعاالت فرد مبتنی نیست، بلکه اسطوره به گونه

ی اجتماعی اسطوره، عینی کردن تجربه»کند . همانطور که کاسیرر استدالل می(1383)تودُر  است
ها از تجارب اجتماعی بشر . اسطوره(119. 1382)کاسیرر  «او ی فردیبشر است و نه تجربه

سازند که بتوان سناریوهای مختلف آینده گویند و به همین دلیل این امکان را فراهم میسخن می
 کند، درک کرد.ها و معنایی که جامعه از آن مراد میرا از خالل کاوش در معنای آن

ای سیاسی را به شکلی گیری جامعهتأسیس و شکل های سیاسی نحوهاز این دیدگاه، اسطوره
شود. این در حالی است که ممکن است      آن مربوط می کنند که به گذشتهروایی بیان می

های سیاسی به نحوی سامان یابند که برای جوامع سیاسی از دست رفته و یا حتی جوامع اسطوره
هر گروهی که خواستار موجودیت »پردازی کنند. از همین رو، یس نیافته داستانسیاسی تأس

بخشی آن است، چه بسا ممکن است که وضعیت وخیم و سیاسی است و یا امیدوار به پایان
رویکردی به  . چنین(230. 1383)تودُر  «سیاسی ببیند ناگوار خود را در قالب عبارات اسطوره

شوند.      های نمادین محسوب میها جزء کنشهای سیاسی به این دلیل است که آناسطوره
های نمادین، گویی، قدرتی دوگانه دارند: قدرت به هم پیوستن و قدرت از هم گسستن. کنش

، انگیزد و از سوی دیگرهای نمادین نهفته است از یک سو، احساسات را برمیقدرتی که در کنش
کند. قدرت تأثیرگذاری    ها را متراکم و متمرکز میبه جای پراکنده ساختن احساسات، آن

گیرد. از نظر ها در سیاست نیز از همین تراکم و تمرکز احساسات جمعی نشأت میاسطوره
شوند، بلکه کاسیرر، در زبان، اسطوره، هنر و دین، عواطف ما فقط به اعمال محض مبدل نمی

مانند. شوند، بلکه پایدار و پابرجا میگردند. این آثار محو نمیمبدل می« worksثار/آ»ها به آن
ای تواند لحظهدهد، اما بیان نمادین میواکنش جسمانی فقط تسکین سریع و موقتی به ما می

اسطوره از »کند راوس بیان میطور که لوی است. همان(119-118. 1382)کاسیرر  جاودان شود
پیوندد و از های گذشته به وقوع مینظر تاریخی منحصر به فرد است و تقریباً همیشه در زمان
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. عالوه . ده(1380)استراوس  «سویی غیرتاریخی است، بدین معنا که داستانش غیرزمانی است
ها تصاویری استعاره»کنند. های سیاسی بازی میا نیز نقشی اساسی در فهم پدیدههبر آن، استعاره

کنند. خصوصی و سیاسی ایجاد می در حوزه« دیگری»و « من» از بیرون، از زندگی و از رابطه
معموالً تصاویری که در ذهن ما از بیرون وجود دارد، چیزی است که ما به عنوان واقعیت 

شوند که بازیگران سیاسی برای . این تصاویر ذهنی باعث می(198. 1392)فیرحی  «پذیریممی
توانند با ایجاد ها میسازی روی آورند. این استعارهافکار عمومی به استعاره تأثیرگذاری در عرصه

اسطوره/  . از همین رو، در الیهها را در این الیه فراهم کنندگفتمان ی مواجههزمینه« غیریّت»
های مسأله و پارادوکس« ناخودآگاه»الگوهای جمعی، ابعاد های اساطیری، کهناستعاره، داستان

های پنهان در دهند. توجه به اسطوره/ استعارهها، تأثیرات خود را بر پدیده نشان میدرون آن
های عمیق ذهنِی سازد تا به الیهبینی/ گفتمان، این فرصت را برای پژوهشگر فراهم میجهان

چهارم بر این فرض استوار  ای که آکنده از احساسات است، وارد شود. الیهناخودآگاه و تجربه
ها بیرون کشیده است که زبان در ارتباط با تصاویر خاصی است که باید از درون اسطوره/ استعاره

. ) 1998Inayatullah ,820( 36«شودانجام میها به جای خواندن مغزها با لمس قلب»شود و این کار، 

تر ها، چگونه به عمیقعلت الیهالیهمورد نظر در روش دهد که چهار الیهنشان می 2 تصویر شماره
 کنند:مورد مطالعه کمک می شدن فهم ما از پدیده

 2شکل 

های مرسوم پژوهش را ورای چارچوب خواهد مسألهعلّی، از پژوهشگر می الیهتحلیل الیه
ببیند. این روش، مزیت خاصی برای هیچ یک از مراحل چهارگانه قائل نیست. حرکت عمودی 

                                                           
36 - With Touching the Heart instead of Reading the Head 
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ها دهد که نتایج پژوهش را با ترکیب تحلیلهای مختلف، این امکان را به پژوهشگر میمیان الیه
های راه»ها، دهد که پژوهشگر با ترکیب گفتماناین امکان را میکامل کند و حرکت افقی نیز 

ها، غنای تحلیل خود را افزایش دهد. آنچه که از چنین فرآیندی به دست بینیو جهان 37«شناخت
توانند در سناریوهای جایگزین به کار گرفته شوند و بدین ترتیب هایی است که میآید، تفاوتمی

 الیهتواند راه شناخت متفاوتی را ارائه دهد. با این حال، تحلیل الیهیهر سناریو به خودی خود م
سازد. بنابراین سناریوها، در هر مرحله از یکدیگر علّی، سناریوها را در فضای عمودی منظم می

اند در حالی که سناریوهای سطح  38«ابزاری»متفاوت هستند. سناریوهای نوع لیتانی بیشتر 
بینی سعی دارند هستند و سناریوهای گفتمان/ جهان 39«سیاستگذاریف به معطو»اجتماعی بیشتر 

تمرکز کنند. این در حالی است که سناریوهای سطح اسطوره/ « های بنیادینتفاوت»که بر روی 
ها را از طریق یک شعر، یک داستان، یک استعاره با اینکه از یکدیگر مجزا هستند اما این تفاوت

 کنندبندی میشوند، مفصلی راست مغز هدایت میی که از سوی نیمکرههای دیگرتصویر یا راه
(Inayatullah 1998, 821)های دهد تا با بررسی الیه.  این روش به پژوهشگر این امکان را می

های تاریخی، مختلف موضوع پژوهش، تحلیلی ارائه دهد که ضمن توجه به وضعیت کنونی، روند
اندازهای پیش ی توجه به چشمساختارهای تأثیرگذار، روندهای فکری و ناخودآگاه جمعی، زمینه

 شناسی آن را نیز فراهم سازد.رو، پیامدهای احتمالی و آسیب

 40الیه علّی: آینده اسالم سیاسی در مصرکاربرد تحلیل الیهنمونه

توان به بررسی آینده اسالم سیاسی در الیه علّی میای از کاربست تحلیل الیهبه عنوان نمونه
لیتانی توصیف وضعیت کنونی اسالم سیاسی  اشاره کرد. در الیه 2011مصر پس از وقوع انقالب 

گرایان چه تصوری از خود و عملکردشان برای ناظران بیرونی به دهد که اسالمدر مصر نشان می
ژانویه و عملکرد آنان پس  25گرایان با انقالب اسالم اند. در این الیه نحوه مواجههوجود آورده

های گیرد و روابطی که آنان با سایر جریاناز به قدرت رسیدن در مصر مورد توجه قرار می
گرایان شود. در این الیه به مخدوش شدن اعتبار سیاسی اسالماند، بررسی میسیاسی ایجاد کرده

سیاسی  شود و ضمن توجه به وزن اجتماعی آنان در عرصهمرسی اشاره می یک ساله پس از دوره
شان را ارزیابی شده و از تیرگی مصر، میزان موفقیت آنان در سازماندهی و رهبری بدنه اجتماعی

                                                           
37 - Ways of Knowing  
38 - Instrumental  
39 - Policy Oriented 

ضوع به عنوان پایان - 40 ست که این مو ضیح ا شد تحت عنوان الزم به تو سی ار شنا شم»نامه کار سالم روندها و چ اندازهای ا
صر؛ ارزیابی آینده سی در م صیادی و ب« پژوهانهسیا سط محمد  شکده حقوق و علوم ه راهنمایی علیتو شرف نظری در دان ا

 سیاسی دانشگاه تهران انجام شده است. 
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مند اجتماعی، آید. در الیه ساختارها و علل نظامگرایان با نظامیان سخن به میان میروابط اسالم
شود. در گرایان و ایجاد محدودیت برای آنان اشاره مییاسی اسالمبه تأثیر ساختارها بر رفتار س

این الیه، ناتوانی اسالم سیاسی در مقابل مشکالتی که اقتصاد سیاسی مصر برای کنش سیاسی 
 گیرد. عالوه بر آن با تأکید بر تکثر فرهنگی جامعهآنان ایجاد کرده است، مورد توجه قرار می

  های اجتماعی برای اسالم سیاسی ایجاد آید که شکافان میمصر، از مشکالتی سخن به می
شود که اسالم سیاسی مجبور به کنش سیاسی دروِن اند. از این رو، بر این نکته تأکید میکرده

کند اما وزن اجتماعی مشخصی را هایی برای آن ایجاد میساختاری است که هر چند محدودیت
در حالی است که ساختار سیاسی مصر بخشی از توان  کند. اینگرایان لحاظ میبرای اسالم

کند و به تشدید روابط تیره با سازماندهی، رهبری و بسیج اجتماعیِ اسالم سیاسی را محدود می
شود که هایی سخن گفته میبینی از گزارهرساند. با ورود به الیه گفتمان/ جهاننظامیان یاری می

های های موجود میان گفتمانکنند. از این رو، به تفاوتیوجوه تئوریک اسالم سیاسی را تنظیم م
ها ها و سلفیهای تفسیری موجود میان اخوانیخواهی اشاره و تفاوتاخوانی، سلفی و دموکراسی

ها استفاده نقطه عطف تفاوت میان آن توان از پروبلماتیک تأویل به مثابهشود. میرا برجسته می
 ویج  دموکراسی اسالمی نشان داد. در این الیه، اسالم سیاسی به مثابهکرد و کار ویژه آن را در تر

های طبقاتی مختلف را دارد گردد که توانایی جذب پایگاهبینی سیاسی موثری تلقی مییک جهان
همواره رقیبی برای سایر نیروهای سیاسی خواهان « زبان مذهبی در سیاست»و به دلیل استفاده از 
د از دیدگاه تئوریک، به جذب اقشار اجتماعی بپردازد. این در حالی است توانقدرت است و می

گرایان مصر از دست داده و بنابراین زمینه تنش بینی اسالمگری جایگاه خود را در جهانکه نظامی
اسطوره/ استعاره، از تصویر  میان اسالم سیاسی و نظامیان از این منظر کاهش یافته است. در الیه

آید. از این منظر اسالم برای هواداران اسالم گرایان سخن به میان میالم برای اسالماستعاری اس
آفرینی آنان در سیاست ای سیاسی تلقی شده است که به توجیه نقشسیاسی به مثابه استعاره

تاریخی به جایگاه فرازمانی و فرامکانی منتقل  حل سیاست، از گذشتهراه پردازد. اسالم به مثابهمی
کند. از این رو هویت سیاسی سیاست تأمین می گرایان را در عرصهشده است که نیاز کنونی اسالم

 سازی از صدر اسالم، به تشدید ادعاهای آنان دربارهگرایان به اسالم گره خورده و اسطورهاسالم
با « االسالم هو الحل»تحقق دولت اسالمی در عصر مدرن منجر شده است. خصلت استعاری 

کند ی باز تولید اسالم تاریخی را در سیاست فراهم میادیده گرفتن وجه تاریخی اسالم، زمینهن
گرایان و بدین ترتیب کاربست اسالم در سیاست، نه تنها از منظر هویتی برای ناخودآگاه اسالم

الگوهای جمعی با توجه به کند بلکه پایبندی آنان به کهناحساس رضایت درونی تولید می
آورد. از این رو، اعتبار سیاسی ی مصر، رضایت اجتماعی نیز به دنبال میمذهبی جامعه خصلت
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کانون مرکزی سیاست همچنان به حضور خود ادامه  شود، اسالم به مثابهاسالم سیاسی تقویت می
گرایان را ممکن سازی اسالمهای اسالمی در رهبری جامعه، قهرماندهد، با توجه به اسطورهمی
ی جهاد، همچنان پر اهمیت گرایان با توجه به اسطورهگری در ناخودآگاه اسالمد و نظامیکنمی

توان سناریوهای مختلفی را درباره آینده ماند. از این تحلیل در چهار الیه مختلف، میباقی می
 تواند از احتمال تداوم وضع موجود در قالب مواجهاسالم سیاسی در مصر استخراج کرد. مثالً می

اسالم سیاسی با قدرت مستقر در مصر، از احتمال بازگشت اسالم سیاسی به فرآیند رسمی و 
 سخن گفت. « بازگشت به زندگی»قانونی قدرت، و یا سناریوی 

 الیه علّینقد و ارزیابی روش تحلیل الیه

 الیه علّی از چهار سطح تحلیل مختلفِ لیتانی، علل اجتماعی و ساختارها،روش تحلیل الیه
برد. بررسی موضوع پژوهش در سطوح مختلف بینی و اسطوره/استعاره بهره میگفتمان/جهان

کند و سپس با تغییر سطوح تحلیل از تحلیل به شکل مجزا امکان فهم افقی پدیده را فراهم می
شود. بنابراین، های مختلف آن ایجاد میسطح به عمق، امکان فهم عمودی و تعمیق آگاهی از جنبه

دهد و با حرکت الیه علّی هم وجوه افقی و هم وجوه عمودی را مورد توجه قرار میالیه تحلیل
پژوهی از های آیندهگیری سناریوهای مختلفی را که در سایر روشاز سطح به عمق امکان شکل

های برگشتی افقی و عمودی میان الیهوکند و با جستجوی رفتشود، فراهم میها غفلت میآن
تواند نتایجی متفاوت از سایر دهد که مییل، رویکردی پساساختارگرایانه را شکل میمختلف تحل

اهلل به عنوان کسی که روش/نظریه تحلیل پژوهی را در بر داشته باشد. عنایتهای آیندهروش
هایی که از آن الیه علّی را ابداع کرده است، سخن چندانی درباره معیارهای ارزیابی پژوهشالیه

اهلل را در این نکته رسد دلیل این عدم اشاره عنایتآورد. به نظر میکنند به میان نمیه میاستفاد
هایی است که از یافت که رسیدن به چنین معیارهایی نیازمند زمان کافی برای انباشت پژوهش

ها ای میان این گونه پژوهشاند. گذر زمان به تدریج امکان مطالعه مقایسهاین روش استفاده کرده
گیری معیارهایی ثابت برای ارزیابی کیفیت کند که در نهایت ممکن است به شکلرا فراهم می

کنند. با الیه علّی به عنوان چارچوب روشی استفاده میهایی منجر شود که از تحلیل الیهپژوهش
دهد که الیه علّی نشان میاین حال، تجربه نویسندگان این مقاله در استفاده از روش تحلیل الیه

توان برخی معیارها را در این زمینه در نظر گرفت. هر چه میزان دقت نظر در این موارد بیشتر می
 کنند به نتایج بهتری دست خواهند یافت:هایی که از این روش استفاده میباشد، پژوهش

های مختلف موضوع پژوهش در سطح لیتانی با تمرکز هر چه بیشتر بر پرداختن به جنبه -1
های ژورنالیستی درباره موضوع پژوهش از های خبری و گزارشهای موجود در روایتفاوتت
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های توصیفی از موضوع سوی کنشگران ذینفع. پژوهشگر هر چه بیشتر بتواند کثرت روایت
تری به همراه خواهد داشت. الیه علّی نتایج جدیپژوهش را نشان دهد، کاربرد روش تحلیل الیه

الیه علّی، تمرکز هر چه بیشتر پژوهشگر بر ویژگی چندعّلتی روش تحلیل الیهدر الیه دوم  -2
ها، تبیین ساختارهای مختلف اعم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و فهم سیستمی موضوع پدیده

دهد. این به معنای تمرکز بر ماهیت چند بعدی پژوهش، کیفیت کاربرد روش را افزایش می
نگری و پذیرش پیچیدگی وقایع از سوی پژوهشگر است.  موضوع پژوهش، دوری از سطحی

های مختلف را در تقابل با بینیها و جهاندر سطح تحلیل گفتمان، پژوهشگر باید گفتمان -3
-هایی که بر تفاوت گفتمان/جهانای مورد بررسی قرار دهد. پژوهشیکدیگر به شکلی مقایسه

دهند، در عات گفتمانی را بهتر توضیح میکنند و منازها در موضوع پژوهش تمرکز میبینی
های موثر در ها و اسطورهکشف استعاره -4رسند. تری میسناریوسازی نیز به نتایج مناسب

های ها و اسطورهترین مرحله این روش است. پژوهشگر باید استعارهموضوع پژوهش سخت
شش دهد. ممکن است های مختلف موضوع را پومتفاوت را به نحوی شناسایی کند که جنبه

رغم تأثیری که ها مرتبط باشند یا حتی علیبینیها با گفتمان/جهانها یا اسطورهبرخی استعاره
ها و ها یا اسطورهدارند از سوی دیگر پژوهشگران نادیده گرفته شده باشند. نحوه کشف استعاره

الیه وش تحلیل الیهها با موضوع پژوهش از سوی پژوهشگر، کیفیت کاربرد ریافتن رابطه آن
الیه علّی به نحوه سناریوسازی و فهم       بُعد مهم روش تحلیل الیه -5دهد.علّی را نشان می

های مختلف مربوط است. توانایی پژوهشگر در های محتمل، ممکن و حتی مطلوب در الیهآینده
سناریوها  های مختلف روش به منظور استخراجاستخراج سناریوهای مختلف و ترکیب الیه

تواند معیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت استفاده از روش در موضوعات مختلف پژوهشی می
الیه علّی در موضوعات مختلف پژوهشی، باشد. عالوه بر ماهیت پیچیده اجرای روش تحلیل الیه

ع، ها نیز اشاره کرد. این بدان معنا است که وقایسازی پژوهشتوان به تالش برای پیچیدهمی
اند، با استفاده از روش ها و موضوعات پژوهشی عالوه بر آن که در ذات خود پیچیدهپدیده

شوند و به همین تر فهمیده مینیافتنیتر و دستتر، متکثرتر، عمیقالیه علّی پیچیدهتحلیل الیه
ا منجر هتواند به نتایج متفاوتی در مقایسه با سایر روشدلیل است که استفاده از این روش می

 شود.
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