
 الحق« »هو 

 «ای مردمهای مسئلههای مسئله شناسی و تحوالت اولویت مسئله شناسی فرهنگی؛ روش» خالصه کتاب

 خالصه توسط صابر اکبری خضری /  نویسنده: سینا کلهر 

دو فصل  های شناخت مسائل« که خودش در  کتاب از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول »مسئله شناسی فرهنگی و انواع روش 

به »انواع روش نیاز، ارزش و تعاریف« و در فصل دوم  به »مسئله،  های شناخت مسائل  به رشته تحریر درآمده است. در فصل اول 

 گیرد. میهای ارزشی و مسئله ایرانیان )روش مردم نگر(« را در بر بخش دوم نیز مباحث مربوط به »اولویت   شود.فرهنگی« پرداخته می 

 های شناخت مسائل« اول »مسئله شناسی فرهنگی و انواع روش بخش 

خواهد از ضرورت و اهمیت مسئله شناسی سخن بگویید و لزوم پرداختن به  میچرا مسئله شناسی؟  نویسنده در مقدمه ذیل عنوان  

. رویکرد مسئله  ۱داند؛  و علت میها را نیز ناشی از دداند و تردید آن اهمیت مسئله شناسی را تردید برخی افراد نسبت به این بحث می

. افراد بر اساس  ۲  کند که امکان حل آن وجود ندارد ها و افراد را صرف چیزی میها انرژی و وقت دولت نمایی مسئله شناسی با بزرگ

مسئله  شناسند و با توجه به اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی، عزم خود را به حل آن  عقل و بینش عملی خود مسئله را می

ابزارها و روشمعطوف می به تأمل نظری در این رابطه نیست و معرفی  نیازی  ها  هایی برای آموزش این مهارتکنند. و این یعنی 

نویسنده در پاسخ به تردید اول مسائل را دارای سطوح »قابل تحمل و اغماض« و یا »غیر قابل تحمل و بحرانی« معرفی    ضرورت دارد.

رسد یا در آستانه تبدیل شدن به بحران  د؛ مسئله شناسی در پی شناسایی مسائلی است که به وضعیت بحران می کنکند و بیان میمی

 است.  

های گوناگون از آن بحث شده است( از  تردید دوم نیز با توضیح نسبت دانش عملی و نظری )که در تاریخ به صورت   رابطه بادر  

کند. هایدگر تصور قرین بودن آگاهی از جهان با شناختن آن را خطای فالسفه  میسعی در پاسخ به تردید یاد شده  منظر هایدگر  

  ل یاز قب  یاعمال  دگریها» کند،  شود. و در ادامه نیز به تفاوت میان ابزار و شیئ اشاره میدو تفاوت قائل میداند و بین این پیشین می

 یکل  یعمل  یها   نشی و بحث کردن را، که ب  دنیپرس  و  کرد  لی کردن و توجه کردن و مراقبت کردن و استفاده کردن و تکم  دی تول

آن است که ما   دگری. منظور هامیگذاریابزار نام م میشو یرا که در اهتمام با آنها روبه رو م یموجوداتما نامد.  یهستند، »اهتمام« م

  ش یو مسئله شناخت آنها بعدا پ  م یکنیم  یاز آنها استفاده عمل  یعنی.  ءینه قالب ش  میشو  یر روبه رو منخست با موجودات در قالب ابزا

اما    م،یده یرا مورد مشاهده قرار م ء« ایاش» ما . ستیعدم استفاده ما از آنها منحصر ن ا یو ابزار فقط به استفاده   ایاش  ان یم زی... تمادیآ یم

 ی کس  ایکند  یبه ساز خود نم  یزند توجه  یکه ساز م  یفی المثل کس.  رندیگیوقت مورد مشاهده قرار نم  چیمورد استفاده ه  «ابزار» 

به ماش   یم  یکه رانندگ نوع دانستن را آشکار م  انیتفاوت م  یمشاهدات تجرب  ن یکند. اینم  متمرکز  نیکند حواس خود را    یدو 

رود در جهان ابزار  »شیئ«. هنگامی که کار ما پیش می  و در حالت »علم« با  میدر حالت »بلد بودن« با ابزار سروکار دار  ما  ..سازد.

آید؛  شویم. این نقص و گسست از جهان ابزاری در سه حالت پیش میهستیم اما هنگامی که نقصی پدیدار شود ما نیازمند علم می

 گیرد.« . بخشی از ابزار مانع کار شود. در این حاالت ناگهان )ابزار( طرف توجه ما قرار می۳ود. . ابزار گم ش ۲. ابزار خراب شود. ۱» 

  دا یپ  تیموضوع  ی از آن رو یفرهنگشناسی ه و به صورت خاص مسئل یمسئله شناس رامونیاست که بحث پ یمفهوم نشیب  نیهمذیل 

نویسنده    آمده است.   شیآنها پ  ی بندت ی ها و اولوشناخت مسئله   ندیفرادر  که    ی اختالل  ی و مواجهه ابزار  یعمل  ث یکند که از ح  یم

پذیرد های فرهنگی مختلفی که در کشور انجام میکند و ناسازگاری میان فعالیت نمونه این اختالل را با روایتی از مسائل کشور بیان می

 داند. شود را نشانگر این اختالل میاگون منتشر میای که از افراد و نهادهای گونکننده و در برابر آن، آمارهای بسیار نگران

 اهمیت مسئله شناسی



.  ۲  های اوست و بنابراین موتور محرک جامعه و انسان است.. مسئله موتور محرک انسان: مسئله مانعی میان انسان و تحقق آرزو ۱

ها:  . مبارزه با عادت ۳  شود.منابع و انرژی جلوگیری میجلوگیری از اتالف منابع و انرژی: با شناخت مسائل اصلی و فرعی از اتالف  

تن به  شود انسان حساسیتش را از دست ندهد و  کنند و باعث میها چون در زندگی جریان دارند خود را به افراد تحمیل می مسئله 

 ها بندی فعالیت . ضرورت اولویت۴وضع موجود ندهد.

 فصل اول »مسئله، نیاز، ارزش و تعاریف«

 فاوت میان مسئله، مشکل و بحران الف( ت

شود )به این علت که این مفاهیم ناظر به سطوح گوناگون مسئله هستند(؛  در این قسمت ابتدا تفاوت مسئله، مشکل و بحران بیان می 

تواند حل بشود.  با مفهوم راه حل پیوند دارد، یک مشکل رخداد منفی است که نیازمند حل شدن است اما نمی  problemمشکل  

نام دارند. زحمت و    issueاین دسته مسئله    توان مشکل نامید چون قابل حل اند. اما بعضی از چیزهای بدی را که اتفاق می افتد نمی

  دادن اتفاقات بد است. معضل بیشتر ناظر به احساسات بد افراد هنگام رخ  حل دارد.ارتباط کمتری با راه   troubleدردسر یا معضل  

های آن کدام  دانیم مشکل چیست و ریشه وقتی می...  ای است که همه عوامل و متغیرهای آن برای ما مشخص نیستمسئلهمشکل  

شود که باید باشد ولی نیست یا نباید باشد ولی هست. مسئله مشکل  مسئله به موضوعی گفته می  است با »مسئله« رو به رو هستیم.  

در ادامه به دو نکته پرداخته    شود.شوند و بعد مسئله حل میکه ابتدا به به مسئله تبدیل میشوند بلتعریف شده است، مشکالت حل نمی

. تفکیک دو سطح عملی و نظری مشکل که اولی مسئله  ۲. ارتباط وثیق میان مسئله، طرح آن و وضوح و روشنی مسئله و  ۱شود  می

ای معرفتی است که ی مربوط به مواجهه دانشمندان است و رخنه عملی نام دارد و ناشی از بالتکلیفی در سازمان است و مسئله نظر

های تاریخ آن علم است. در مجموع در رابطه با مسئله باید گفت؛ »مسئله سطح قابل حل مشکل طرح و حل آن مسبوق به پژوهش 

 است«

 ب( تعریف مسئله بر مبنای نیازها و انتظارات

گیرد که میان آنچه هست و آنچه باید باشدفاصله وجود دارد و مسئله هنگامی  هنگامی شکل میشود که مسئله در این بخش بیان می 

درک شود،    د یهست و با  ان یشود فاصله م  یآنچه موجب مآید که فرد از وضع موجود احساس نارضایتی داشته باشد. » بوجود می

و    ح یدر توض  یپرکاربرد در علوم اجتماع  میاز مفاه   یکیکه    مفهوم   ن یشود. ایم  ان یب  از« ی»ن  یمحور  ار یاست که با مفهوم بس  یلیتما

 «  دارد. ائلتعریف، حل و منحل کردن مس شی دای کننده در پ نییتع ی است، نقش یاجتماع  یهاده یاز پد ی اریبس  نییتب

  یمیمفاه  ریو سا  شیگرا  ل،ی آرزو، خواستن، تما  از،ین»   شود.البته نیاز به تنهایی عامل حرکت نیست و احساس نیاز موجب حرکت می

  د یتواند و با  یم  زیآن ن  فیآنها بوده و در شناخت و تعر  یمهم مسائل، تنوع و دگرگون  یدارند که از خاستگاه ها  ی مشابه  یکه معان

اتها عز  یمسائل م  یدر شناخت و معرف  ...ردیمورد توجه قرار گ نقطه  ن   متیتوان  قرار داد و    یجتماعو ا  یمشترک فرد  ی ازهایرا 

با   -از مسئله  فیتعار  یاساس، برخ نیآنها ارائه کرد. بر هم یو رتبه بند  ینظام طبقه بند  نیاز مسائل و ما همچن یبراساس آن فهرست

برای آن راه    از جامعه آن را درک کنند و  یگروه  ایاست که فرد    یتینارضا  ای  ازین  مسئله  :صورت گرفته است  ازیمفهوم ن   تیمحور

 ای بجویند.  حل یا چاره 

 مسئله عمومی 



را خدشه دار کند. مسئله عمومی مورد    مصالح عمومیای از اجتماع را در برگرفته و  ای است که ابعاد گسترده مسئله عمومی مسئله 

های  هاست و با توجه به قضاوت ای است و مورد قضاوت مردم و گروه عالقه مردم است، مستلزم تصمیم گیری گروهی است، مناقشه 

 گیرد.ارزشی صورت می

 ج( نظام، ارزش و مسئله 

هایی است که مشخص  عه شناختی تصورات و اندیشه »ارزش در تعریف جامتوانیم در تعریف مسئله دخیل کنیم؛  ارزش را نیز می

و توجه به اینکه نیازها از   مطلوب و پسندیده است« با اضافه کردن مفهووم ارزش به تعریف مسئله  کند چه چیزی مهم، ارزشمند، می

د و در برآوردن نیازهای  شو، وضعیتی است که با معیارعای نظام ارزشی نا مطلوب تلقی می»مسئله  شوند؛ ها برآورده میرهگذر ارزش 

 « کند.فردی، گروهی و جمعی اختالل ایجاد می

 مسئله فرهنگی 

در این قسمت نیاز به تعریف فرهنگ وجود دارد اما نویسنده با اشاره به مبهم بودن این مفهوم سعی در ارائه تعریف از دیدگاهی  

کند که همه  کند و اشاره میاالذهانی از فرهنگ را روشن میکند و ابعاد درک بین  گزارشگرانه و تحلیلی )هرچند قابل مناقشه( می 

ما درکی عملی از فرهنگ داریم؛ »همین که بلدیم فرهنگ اقتصاد نیست، سیاست نیست و با امور نظامی متفاوت است یعنی اینکه  

اف »نرم  فرهنگ،  تعریف  نهایت  داریم« در  از آن  نوعی آگاهی عملی  به  یا  کنیم  فرهنگ زیست  و  بلدیم در  زار زندگی اجتماعی 

است که    یهمان طور که گفته شد ناظر بر موارد   ز یمسئله ن  شود.های حیات اجتماعی« بیان می ها در همه عرصه راهنمای عمل انسان 

ن  ینامطلوب تلق  ینظام ارزش  ی ارهایبا مع بنابرا  یاختالل م  جادیا  یو جمع  یگروه  ،یفرد  یازها یشده و در برآوردن  سه    ن، یکند. 

شود که فرهنگ به    یم  یشامل موارد   یکردن« مسئله فرهنگ  جادیبودن(«، »مانع بودن« و »اخالل ا  ند یشاخص »نامطلوب و ناخوشا

فرد خارج شده    یبودن برا   یهی دستورالعمل از حالت بد  نی ا  جهیها را داشته باشد. در نت  یژگیو  نی از ا  ی کیعمل افراد    ی راهنما  یمعنا

عمل آموخته شده و کسب شده در    ی کند راهنما  یاحساس م  گر،یدارد. به عبارت د  ت یدغدغه و حساس  ی نوع  و فرد در نسبت با آنها 

 ی کارآمدی الزم را ندارد.اجتماع یریادگی ندیفرا

 گذاری ه( مسئله شناسی و نظام سیاست

گذاران و ظیفه  شناسی است، سیاستمسئله در سطح کالن یعنی نظام سیاسی ما با دو رویکرد مواجه هستیم؛ در رویکرد اول که همان  

شود، در برابر این رویکرد، رویکرد هویت  دانند و در ادامه آن نظام اولویت بندی مطرح می اصلی خود را حل مسائل اجتماعی می

معه تمرکز روی جا  های پیش ها و فرصت ای قرار دارد، در این رویکرد به جای تمرکز بر مسائل، بر روی ظرفیت محور غیر مسئله

 گیرد. انجام می 

 

 

 های شناخت مسائل فرهنگی فصل دوم: انواع روش 

ها  در یک نگاه کلی این روش  ،شودها مسائل فرهنگی را شناخت اشاره میتوان از طریق آن هایی که میدر این فصل به انواع روش

. روش مردم ۲ها  ه شناسی فرهنگی با تمرکز بر نشانه . مسئل۱های عینی مبتنی بر آمار و شواهد تجربی که شامل  الف( روش  عبارتند از؛

های شهودی و کیفی که خود متشکل  شناسی فرهنگی بر اساس روش دلفی )نگاه کارشناسان و خبرگان( و ب( روش . مسئله ۳نگر  



تکالیف    – . ابتنا بر حجیت )سخنان رهبری، مراجع فکری و دینی  ۲. روش شناخت شهودی )وجدان فعاالن فرهنگی(  ۱هستند از:  

 شود.ها مزایا و معایب آن نیز بیان میشناسی گفتمانی؛ روش تحلیل نقاط نزاع در انتهای توضیح هر یک از این روش . مسئله ۳قانونی(  

 های عینی الف( روش

 ها شناسی فرهنگی با تمرکز بر نشانه مسئله . ۱

هایی که مبنای مسئله  در این روش نشانه شود، » مسئله آگاه میها از وجود یک  در این روش پژوهشگر با مشاهده برخی شواهد و نشانه 

ها  با بررسی نشانه   «هاستهای فرهنگی و اقدامات نظام سیاسی مرتبط با آن شاخصگیرد در دو محور وضعیت شاخص شناسی قرار می

عاطفی تعریف کرد، »مفهوم کلی« این  ها را در ذیل »مسئله اصلی« مانند بحران جنسی و اختالل در پاسخ به نیاز جنسی وتوان آن می

 توان تضعیف نهاد خانواده بیان کرد.ها را نیز می نشانه 

 . همراهی مردم و امکان موفقیت بیشتر ۲. توجه به وضعیت و واقعیت )عینی و واقعی بودن( ۱ مزایا:

.  ۲هستند با مسئله اصلی اشتباه گرفته شوند. ای  ها: ممکن است پیامدهای یک مسئله که معلول مسئله ها با معلول . خلط علت ۱معایب: 

های راهبردی و توجه به مسائل کانونی سلب  منفعل بودن: این روش، تولید انبوه مسائل فرهنگی برای کشور است، امکان انتخاب 

 . توجه صرف به داخل کشور۳شود. می

 . روش مردم نگر ۲

علت انتخاب این روش آگاهی از فاصله ذهنیت    گیرد.شناخت مسئله قرار میدر این روش به جای اسنباط محقق، نگرش مردم مبنای  

گذاران و مردم و همینطور آگاهی از ذهنیت مردم و در صورت نیاز تغییر آن است. )در شرایطی که نگرش اشتباهی نسبت به  سیاست

 مسائل وجود دارد.( 

 اتفاق نظر مردم و مسئوالن و مطالبه مردمی است. ترین مزیت این روش امکان موفقیت باالی آن به علت  مزایا: مهم

تواند باعث گمراهی شود، به این علت که اوال مردم معموال تحت تأثیر فضای روانی و تبلیغات  معایب: اتکا به آراء مردم در عمل می

 برند. ها در زندگی روزمره زبان را به صورت غیر دقیق و مبهم به کار میهستند و ثانیا آن 

 له شناسی فرهنگی بر اساس روش دلفی )نگاه کارشناسان و خبرگان(. مسئ۳

گر جا محقق نقش تدوین شود، در اینهای فرهنگی بررسی میدر این روش به جای نظر مردم دیدگاه کارشناسان و نخبگان مسئله 

 نظرهای کارشناسان است. مزیت مهم این روش هزینه به نسبت پایین و سرعت باال است. 

 ای شهودی هب( روش 

 . روش شناخت شهودی )وجدان فعاالن فرهنگی( ۱

به دست   فرهنگی  از مسائل  شناخت شهودی  روزمره  زندگی  با  تجربی  مشارکت  و  ذهنی  بالی  دلیل حساسیت  به  فرهنگی  فعاالن 

 کنند.آورند یا به اصطالح این مسائل را وجدان میمی

معایب: این روش باعث تنوع باالی درک شهودی محقق  /    نزدیکی با واقعیت  .۲. انگیزه باالی فعالیت )برای فعال فرهنگی(  ۱مزایا:  

 کند.شود، تنوع زیاد مسائل، اولویت بندی را منتفی میمی



 تکالیف قانونی(  –. ابتنا بر حجیت )سخنان رهبری مراجع فکری و دینی ۲

شود .  در این روش مجموعه مسائلی که از سوی یک منبع دارای حجیت بیان شده است به منزله مسائل فرهنگی جامعه پذیرفته می

 گیرد. مبنای عمل قرار می

حمایت   ۲دسترسی اطالعات و اخبار دلیل اعتبار این روش است.  . چند بعدی بودن و اطمینان: تسلط مرجع به ابعاد مختلف و  ۱مزایا:  

 .معایب: سر در گمی ناشی از اعالم مسائل فرهنگی مختلف یکی از خطرات اتکا به ای روش است/  اکمیتح

 . مسئله شناسی گفتمانی؛ روش تحلیل نقاط نزاع ۳

پذیرد. محقق به عنوان  پردازد و این امر با تمرکز بر نقاط نزاع فرهنگی صورت میدر این روش محقق خودش به شناسایی مسائل می

بر سر گفتارهای گفتمانی رخ میفتمان تالش میمتخصص گ را که  نزاع  اصلی  نقاط  و آن کند  قالب مسئله  دهد، شناسایی  را در 

های مشهور گفتمان یعنی نظریه تحلیل گفتمان الکال و موف  در تبیین این روش نویسنده  توضیح یکی از نظریه   بندی کند.صورت

 پردازد. می

تبیین دگرگون  ل یتحل  ی ادیبنپیش فرض   اجتماع  هایگفتمان؛  تغ  یو تحوالت  معنا در ح  دگرگونیو    رییبه واسطه  و  زبان    ات یدر 

است    ییهانشانه ها و آشنا به نشانه   یمعنا  ر ییو تغ  ت یتثب  ی ندهای محقق متخصص فرا  ،یگفتمان  یدر روش مسئله شناس..  است.  یاجتماع

ای از معانی وابسته به همدیگر  در این نظریه گفتمان مجموعه   فاصله گرفته است.  تی تثب  ندیآنها دچار تزلزل شده و از فرا  یکه معان

های گوناگون  کند. بر اساس گفتمان مسلط است که الگوهای عمل در حوزه ها را در قلمروهای مختلف تعیین می است که معنای نشانه 

  رامون یموقت معنا پ  ت ی گفتمان با تثبدانند.  فصل بندی میگیرد. الکال و موف گفتمان را کلیت ساختاریافته منبعث از عمل مشکل می

خود  یمعنا گرید هایه دال ک  ی. به گونه ارندیگ یآن شکل م رامونیدال ها پ ریاست که سا یدال ممتاز یشکل مرکز یدال مرکز

خود    یبه خود  ،یدال مرکز  یها، حتدال . در اینجا نیاز است اصطالح مفصل بندی توضیح داده شود؛ » رندیگ  یم  یرا از دال مرکز

گفته    ی مفصل بند  ندیفرا  ن یشود. به ا  یها مدال ها باعث معنادار شدن آن   ریبلکه قرار گرفتن آنها در رابطه با سا  ستند،یواجد معنا ن 

  ن ایشده است    ت یتثب  [وقته]   یدال ها در قرارگاه  ریدرون آن هر دال نسبت به سا  ای است کهافته یساختار  تیگفتمان کل  .«شود  یم

.  ردیگ  یتوانست داشته باشد صورت م  یدال مکه    ریگیممکن د  یطرد همه معان  قیآرام و قرار گرفتن دال ها در درون گفتمان از طر

 نامند. یم  یگفتمان دان یها را م  دال ممکن طردشده از یمعان ن یالکال و موف ا

ها  اند. همین دال ها وارد میدان گفتمانی شده دال   رفته و  ن یشده آنها از ب  تی تثب  یاست که معان  ییشنا به دال هاآمتخصص گفتمان  

هایی در حال حاضر دچار  دهند. در واقع در این روش محقق با این پرسش که چه دال ترین مسائل فرهنگی جامعه را تشکیل میمهم

شود که گفتمان معنای دلخواه را بر دال  انی حل می مسئله زم  پردازد.تزلزل معنایی شده است به شناسایی مسائل فرهنگی جامعه می

 تحمیل و در آن ثبات معنایی ایجاد کند.

 هاعرصه نبرد گفتمان

زبان    لیتحل  قیها از طر  تی روا  نینهان نهفته در ا  سمیمکان  یها کالن و افشا  تیاز روا  یشالوده شکن  یعموما برا  یگفتمان  یها  لیتحل

روش توان شناخت نقاط نزاع   نی م که ایا ها استفاده کرده   تی شناخت اولو  یروش برا ن یاز ا  لیدل ن یبه ا.. همچنین  شود. یاستفاده م

  یهاگفتمان   زیعرصه فرهنگ عرصه نبرد و ست  ،یاساس نگرش گفتمان  بر..  .کندیم  سریم  گرید  یاز روش ها  شیدر حوزه فرهنگ را ب

دهد،    یحوزه را شکل م  نی بحران ها و مسائل ا  ت یمعنا که آنچه در عرصه فرهنگ ظهور و بروز دارد و در نها  نیمختلف است. به ا

 شکل دهد.   یمناسبات افراد و گروه ها را در حیات جمع کندیاست که تالش م یمشخص یگفتمان با معنا کی طره یتنزاع درباره س



 گفتمان انقالب اسالمی 

. غیر گفتمانی  ۱؛ های مناقشه در آن مورد بررسی قرار گرفته استو محل  ب اسالمی پرداخته شده است در این بخش به گفتمان انقال

در این بحث با توجه به خودی بودن و غیر خودی بودن و منطق مشابهت و تفاوت، »غیر« جمهوری اسالمی: طاغوت و استکبار؛  

گیرد. آورد مورد بررسی قرار میشود و مناسباتی که »غیر« قرار گرفتن استکبار بوجود میگفتمانی جمهوری اسالمی طاقوت بیان می

های پیش و پس از رحلت امام و تدقیق در  ده با استناد به تنش . دال مرکزی گفتمان انقالب اسالمی: امام یا مردم مسلمان؛ نویسن۲

رسد که دال مرکزی در گفتمان انقالب اسالمی، مردم مسلمان هستند. پس از معرفی مردم مسلمان مفهوم دال مرکزی به این نتیجه می

. حکومت:  ۱ها عبارتند از؛  اند، این دال شده های اساسی معنایابی مجدد  شود که بر این اساس برخی از دال به عنوان دال مرکزی بیان می

. روابط خارجی: ۵. زن: خانه دار فعال اجتماعی  ۴. سازمان: سازمان مکتبی  ۳. آزادی: آزادی ضمن مسئولیت  ۲والیت فقیه انتخابی  

 امت واحده جهانی 

 معنا زدایی و آشنا زدایی 

آنها دچار تزلزل شده و وارد حوزه   ییکه ثبات معنا  هستند  ییادر واقع همان دال ه  یمسائل فرهنگبر اساس چاچوبی که بیان شد؛  

گونگ د  یگفتمان  عبارت  به  اند.  معنا  نیا  گر،یشده  در خط  ها  ا  ییزدا  دال  اند.  گرفته  بس  نیقرار  مفهوم    کینزد  اریاصطالح  به 

شوند.  سرگردانی و سردرگمی فرد میمعنازدایی و آشنازدایی از آن جهت تطابق معنایی دارند که هر دو باعث    فوکو است.  ییشنازداآ

است    ییهامشخص کردن مسئله  یخودند، در واقع به نوع  ییکه در خطر از دست رفتن ثبات معنا  یدال ها  ایمشخص کردن امور  » 

 «شوند.  یشده و معنادار م  فیتعر  ی و فرهنگ  ییکه در دل نزاع معنا  ی نام برد؛ مسئله ها  ی فرهنگ  یتوان از آنها به منزله مسئله ها   یکه م

 های فرهنگی نقاط نزاع فرهنگی: مسئله

شود: گفتمان برای منظور سیطره خود به عناصر گفتمان رقیب  شود و بیان میدر این بخش میل ذلتی گفتمان به سیطره یادآوری می

های او را به نفع خود تغییر دهد. در ادامه این بحث نزاع گفتمانی انقالب و رقیبش بررسی کند معانی دال اندازد و تالش میچنگ می

درمی نزاع  این  و  میدال   شود  قرار  مطالعه  مورد  ذیل  و  ۱گیرد؛  های  اسالمی  انقالب  گفتمانی  منازعه  عرصه  مثابه  به  خانواده؛   .

 مصرف. ۵. دین ۴. سیاست ۳. روابط جنسی  ۲های رقیب گفتمان

 ای های مسئلهاولویت /  )روش مردم نگر( انیرانی و مسئله ا یارزش یهاتی اولوبخش دوم: 

شود و در ادامه  گذاری و مدیریت داده میای داشتن فرهنگ در عرصه سیاست ذیل این عنوان توضیحاتی در رابطه با جایگاه حاشیه 

ای بودن فرهنگ از رهگذر  های حاشیه شود و یکی از علت گذاری اشاره میاین بحث به تأثیر نگرش و نیازهای مردم بر امر سیاست

ها و مسائل فرامادی به طور عام، در  فرض مؤلف این است که مسئله فرهنگ به طور خاص و ارزششود. پیش این تبیین روشن می

با تحلیل داده زندگی مردم جایگاهی حاشیه و  تا سال های تحقیقات در طی سالای دارد  اثبات فرض خود  های دور  به  اخیر  های 

 پردازد. می

 یاه مسئل یها تی و اولو یارزش  یها تی و تفاوت اولو فی تعر

است. به عبارت    تی و اهم  تی ارزش ها مورد توجه او واجد اولو  انیفرد و در م  تی است که در ذهن  ی ناظر به موارد  یارزش  تی اولو

است که فرد در    یمسائل  ه مسئله ناظر ب  ت یکه اولو  یدارد. در حال  ت یفرد اهم  ی است که برا  ییها شامل خوب و بدها ارزش  گر،ید

 رفع و رجوع است.   ازمندیبوده و ن ریروزمره خود با آنها درگ یزندگ


