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  مقدمه
  هايي بزرگ راجع به زبان، جامعه و رسانه ايده

 ةمان درست همـان شـيو    نگريستن ما به دنياي پيرامونةاز آنجايي كه شيو 
، فرايند ارتباط در واقع، فرايند اجتماع است؛ يعنـي،          استكردن ما     زندگي

ه، دريافت  ئها و مقاصد مشترك؛ ارا      در اشتراك داشتن معاني و لذا فعاليت      
 معاني جديد، كـه بـه تـنش و دسـتيابي بـه رشـد و دگرگـوني                   ةو مقايس 

  )Williams( 1961 :55 (ويليامز. (انجامد مي
مطالعـات  ” در واقع، اين مطالعات را      ــپردازيم     رسانه مي  ةما به مطالع  

 خاطر اين فرض كه تلويزيـون،    ه ب  ــ ناميم   مي “مطالعات ارتباط ” يا   “رسانه
 )mediating (گـري   همگـاني در واسـطه     ها، متون و صور ارتباطي      روزنامه

تلقي ما اين است كه دنياي مشترك       . بين جامعه و خود نقش مهمي دارند      
، جالب، زيبا و اخالقي اسـت       نظر اعضايش واقعي   آنچه به ــ  يك فرهنگ   

 ة تـا حـدودي برسـاخت       ـــ  دهنـد   اي كه به جهان نسبت مـي        معانيو همة   
هاي راديويي    ها و ايستگاه    ه نهادهايي مثل روزنام   ةتك اعضا و برساخت     تك

 افراد كه مردم در     نوع نگاه قول ريموند ويليامز،      به. و باورهاي رايج است   
 نـسبت بـه همـديگر    East Enders(1 (نشينان شرق  مانندسريالي تلويزيوني

                                                 
 م. كارگر هستندةمنظور ساكنان شرق لندن است كه اكثراً از طبق. 1
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كنند بخشي از طرز زندگي و بخشي از معاني مشترك و مقاصدي               مي پيدا
  .سازد است كه يك فرهنگ خاص را مي 

طـور   دهد اين اشتراك معاني را به      تحليل گفتمان رسانه به ما اجازه مي      
تحليل گفتمـان رسـانه تجزيـه و        . نيمكدقيق و مفصل توصيف و ارزيابي       

 جهـان   )representations (كنـد كـه كـدام يـك از بازنمودهـاي            تحليل مي 
اي چه نوع تعـامالتي را بـين          كه متون رسانه  و اين اجتماعي غالب هستند؛    

 چگونه وكنند؛   مردم برقرار مية و جهان و بين صاحبان قدرت و بقيمردم
 همچنـين شود،    طور متفاوتي ساخته مي    اي مختلف به    معني در متون رسانه   

  .توان در آنجا يافت هاي متفاوتي براي ديدن و انديشيدن را مي چه شيوه
اي اسـت كـه از        واقع قدرت نهادهاي رسانه    موضوع اصلي اين كتاب در    

 )Bourdieu( بورديـو . شـود   شان بنـا نهـاده مـي        طرز استفاده از زبان    طريق
 نهادهاي مسلط در )oracular power ( اين قدرت را قدرت پيشگويي)1991(

  :نامد جامعه مي
، از جانب خـودم     )isolated( اگر من، پيِر بورديو، يك فرد واحد و منزوي        

ام دهيد، حكومـت    شما بايد اين يا آن كار را انج       «سخن بگويم، و بگويم     
، » را نپذيريــد)Pershing( هــاي پرشــينگ را ســاقط كنيــد يــا موشــك

كسي از من پيروي خواهد كرد؟ اما اگر در مقامي قانوني قرار بگيرم،              چه
چيـز   همـه  ...گـويم    سـخن مـي    “ مردم ةاز جانب تود  ”اي كه انگار      گونه به

  ).14: 2002 ، و ديگران)Webb( به نقل از وِب( عوض خواهد شد
شـوند    هـا يافـت مـي       اي كـه در رسـانه       لذا، گرچه در يك سـطح، معـاني       

. تـوان مـشترك دانـست        قدرت ساخت اين معاني را نمـي        اما ند،ا  مشترك
 سـال   80ل، در خـالل     امثـ بـراي   ،  )سـي   بي  بي(پراكني بريتانيا     بنگاه سخن 

هـا را     اسـت كـه بريتانيـايي        دهكـر فعاليتش اين نقش را براي خود تثبيت        
؛ كـاري كـه       لتي واحد و در كنار هم مـورد خطـاب قـرار دهـد             عنوان م  به

شان جمعيتي محدودترند، هرگز قادر بـه انجـامش       ها كه مخاطبين    روزنامه
سـي   بـي  ، بي)discursive power (از طريق همين قدرت گفتماني. اند نبوده
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). Scannell( 1992 (ســكانِل(ه اسـت  دبـه پايگـاه فرهنــگ ملـي بـدل شــ    
توانند با اقتدار راجع به جهان بنويـسند   عموم ميطور    هب رسانه   كارشناسان

دانند ديگران چه احساسي دارند و يـا         ند كه مي  كنو سخن بگويند و ادعا      
اش بـر   افتد؛ كاري كه كمتر كسي در جامعـه از عهـده       واقعاً چه اتفاقي مي   

هـاي    آيند كه از گفتمان      چنين كاري بر مي    ة به شرطي از عهد    ها  آن. آيد  مي
  .هاي معمول رسانه بهره گيرند  نگاري و ديگر رويه  روزنامهمقتدر

گران گفتمان همچنين بر اين باورند كه اين نوع عقايد قوي بـر               تحليل
اي خاصي مقدم نيستند، بلكه در هـر مـورد از كـاربرد زبـان،                 متون رسانه 

هر متني بالقوه مهم است و ارزش مطالعه و . ساخته و تجديد خواهند شد 
  .داردبررسي را 

تحليل گفتمان رسانه در ادعا نسبت به مركزيت زبان در زندگي اجتماعي 
هـاي    تحقيقات زياد و رو به فزوني در مـورد گفتمـان در رشـته             . تنها نيست 

ه شده   كمك گرفت  ها  آنجاي اين كتاب از       دانشگاهي انجام گرفته كه در جاي     
هاي   ه تحليل طوري ك  اي است، به    تحليل گفتمان يك فعاليت بين رشته     . است

 كـامالً متفـاوت     لئمهمي در باب زبان رسانه در مباحثـات راجـع بـه مـسا             
 )van Dijk (دايـك   ونةل، مـدل متقاعدكننـد  امثـ براي . گنجانده شده است

)a1988 (      هـاي ذهنـي، تـا        خاطر آوردن مـدل    در مورد طرز كار خبر با به
ايـن از   . گيـرد   اي راجع به نژادپرستي در جامعه ريشه مـي          حدي از پروژه  

كند گفتمان   چون به ما كمك ميــطرفي نقطه قوت تحليل گفتمان است     
هاي ديگـر زنـدگي    اي مطالعه كنيم كه ارتباط رسانه را با بخش   را به شيوه  

شود تحليـل    و از طرفي هم باعث مي ــسازد اجتماعي و فرهنگي آشكار    
). 2: 1992 ،كـوك (نظر آيد     به “گسترده و آشفته  ”گفتمان، گاهي معجوني    

گوينـد كتـاب      هاي معمول دانشجويان اين اسـت كـه مـي           از جمله گاليه  
درسي آسان و معتبري راجع به گفتمان رسـانه وجـود نـدارد كـه بـه مـا                   

دليل رويكردهاي متفـاوت بـه گفتمـان، نوشـتن چنـين             به. راهكاري دهد 
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كتابي سخت است، اما اين كتاب بر آن اسـت كـه دانـشجويان و اسـاتيد                 
ا برخي از اين رويكردها آشنا سازد و مباحثات كليدي راجع به            رسانه را ب  

كدام  ورد و نشان دهد چگونه هر     بيانار هم   كانواع مختلف متون رسانه را      
  .دنساختن طرز كار متون رسانه ارزشمند باش نوعي در روشن د بهنتوان مي

كتاب در آخر اين فصل به تفصيل بحث خواهـد          ادامة  در مورد ساختار    
 تحليـل گفتمـان ببينـيم       ةاي بـر مطالعـ       حال اجازه دهيد بـا مقدمـه       شد، اما 

ايـن  . اند   مشترك نظري خود قرار داده     ةچيزي را زمين   تحليلگران گفتمان چه  
  : زير بحث خواهد كردمسائلفصل، همچنين به ترتيب در مورد 

 باط متقابل زبان با انديشه و عمل؛چگونگي ارت •

دهنـد و نـه       ه مـردم انجـام مـي      عنوان چيـزي كـ      زبان به  ةاهميت مطالع  •
 .)immanent (بود عنوان ساختاري ژرف و درون به

  زبان و زندگي اجتماعي
كـردن مطالعـات متنـوع گفتمـان يعنـي بـاور بـه اينكـه تحليلگـران                    يكي
شان جـدا     توانند انديشه و كنش افراد را از ابزار ارتباطي مورد استفاده            نمي
 به بـاور روانـشناس گفتمـان      . ذيرندناپ   انساني تفكيك  ةزبان و جامع  . كنند

)discursive psychologist(مايكل بيليگ ،) Michael Billig() 2001(، خشونت 
  : است مستقيم زبانةدهد، بلكه نتيج جنگ هنگام پايان يافتن سخن روي نمي

 يـا آنچـه پينكـر   (اين اتفاقي نيست كه تنها موجودي كه از توانايي زبان          
)Pinker( 1994  ،”برخوردار است، موجودي اسـت     ) نامد   مي “بان ز ةغريز

 براي كـشتن    )utterance( سخن. شود  يافته مي   كه درگير جنگي سازمان   
  ). 217: 2001بيليگ (شدن در راه عزت گروه ضروري است  و كشته

تقريباً تمام تحليلگران گفتمان قبول دارند كه اگر صحبت راجع به جنـگ             
يافتـه    جنـگ سـازمان   . نخواهد بود باشد، جنگي هم در كار        وجود نداشته 
اي كه خـشونت از جانـب         اش در هر سطحي، از مرحله       دهي  براي سازمان 

ريزي جهت دسـتور اجـراي آن، بـه           شود تا برنامه    يك دولت تصويب مي   
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اش و ذكــر   بــر ايــن بــراي توجيــه فلــسفي زبــان وابــسته اســت؛ عــالوه
ت ملـي و    هاي قهرمانانه و ساختن مفاهيمي چـون عـزت و شـراف             داستان

  .دشمن پست و فرومايه نيز به زبان وابسته است
اين عالقه به نقش مركزي زبان در زندگي اجتماعي است كه تحليـل             

. سـازد   مجزا مي)formal linguistics (گرا شناسي صورت گفتمان را از زبان
هاي ديگري    شناسي، دستور زبان، نحو، و نظام      پس از توصيف قوانين واج    

دهند، هنوز راه درازي تا تحليل آن         يك زبان را شكل مي    كه پايه و اساس     
هنگام ضـبط    “شناسي زبان   جامعه”طور كه پيشگامان     همان. در پيش داريم  

گوهـا كمتـر حـاوي جمـالت        و  بردنـد، ايـن گفـت       گوي افراد پـي   و  گفت
توان اين جمالت را غيردستوري        با وجود اين نمي    ؛دستوري كاملي بودند  
اربرد زبان را قواعد يا قراردادهاي بـسياري احاطـه          ك. و فاقد ساختار دانست   

كه تحليل زبان  همين. رود ها بسيار فراتر مي اند و از اشاره به اشيا و كنش كرده
گيـريم كـه ديگـر        ي قـرار مـي    يـ از حد جمـالت سـاده گذشـت، در قلمرو         

شناسي،  شناسي، مردم ي كه جامعه  يشناسي قادر به تبيين آن نيست؛ قلمرو        زبان
اصـطالح  . گيـرد   هـاي ديگـري را نيـز در برمـي           اسي، فلسفه و رشته   شن  روان

ون ـ همچ يـالحاتـاي اصط ـج ه به ـن نحل ـن اي اـ را محقق  “انـل گفتم ـتحلي”
 )text analysis (“تحليل متن” يا )linguistic analysis (“شناختي تحليل زبان ”
ل تـري مثـ     هـاي گـسترده     برند تا نشان دهند زبان در چـارچوب         كار مي  هب

   .گيرد انديشه، تجربه و جامعه قرار مي
شود و نيز چگونـه مـا    اما اينكه زبان چگونه در دنياي بشري گنجانده مي        

پردازي كنيم، بحث و جدل زيادي را برانگيخته  در مورد تحليل گفتمان نظريه
اگر از مثال بيليگ كمك بگيريم، استدالل برخـي تحليلگـران گفتمـان            . است

افتـد و بنـابراين تحليـل         شترك ما در زبان اتفـاق مـي       اين است كه زندگي م    
 شامل كردار ــ )social practice (كند كردار اجتماعي گفتمان به ما كمك مي

، زبـان بخـشي از      هـا   آناز ديـد    . نيمك را درك    ــضداجتماعي مثل جنگ    
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كنند كه جنگ تنها به ايـن         برخي ديگر استدالل مي   . كردار اجتماعي است  
انـد، آن      بيان شـده    آن  كه جمالتي كه در توجيه و تكريم       دهد  دليل رخ مي  

ها  اي از ارزش زبان، از اين ديدگاه، مجموعه. اند  را احاطه كرده و برساخته    
.  ايــدئولوژي اســت)site (و افكــار راجــع بــه جنــگ، و بنــابراين پايگــاه

  عنـوان بخـشي از فعاليـت       هگرايان زبان را نه ب     گرايان و پساساخت   ساخت
 ةاند كـه نحـو      عنوان ساختاري بررسي كرده    هوزمره، بلكه بيشتر ب   زندگي ر 
ماحصل اين بـاور    . دهد   افراد با جهان را شكل مي      )experience (رويارويي

كه زبان ساختار است عالقه به اين امر بوده كه تا چه اندازه زبان انديـشه                
 در پـردازيم چـون   كند؛ و ما به اين امـر مـي        و تجربيات افراد را تعيين مي     
  .آيد شمار مي اي كليدي به تحليل گفتمان رسانه مسئله

   انديشه است؟ةكنند آيا زبان تعيين
آيا تفكـر خـارج از مرزهـاي        : شويم  در اينجا با سؤاالت زيادي مواجه مي      

 زبان شود فكر    ةزبان ممكن است؟ چگونه كودك قبل از اينكه وارد حيط         
 چيزي هست، در حـالي      دانند خارج از زبان چه      كند؟ چگونه مردم مي     مي

نـد، امـا خـارج از       ا  دهد؟ اين سؤاالت جالب     كه آگاهي درون زبان رخ مي     
دانيم   آنچه در اينجا اهميت دارد اين است كه مي        .  اين كتاب هستند   ةحوز

هـا    نظريات گوناگوني وجـود دارد در مـورد اينكـه تـا چـه انـدازه زبـان                 
 در انديشيدن راجع به      ما را  ، افراد هستند و اينكه اين نظريات      ةدهند  شكل

جبرگرايـي  ”تـرين تفـسيرها از        افراطـي . شـوند   رسانه به كجا رهنمون مي    
عبـارتي، در   گرا هستند، بـه   اغلب ساخت)linguistic determinism (“زباني

ننـد كـه    كپي اين هستند كـه سـاختار زبـان را بـر سـاختارهايي منطبـق                 
  .است تجربيات ما ةدهند سازمان

mouton داراي يك واژه، زبان فرانسه اينكه ، )گوسفند؛ گوشت گوسفند (
ــسيةدر مقابـــل دو واژ mouton  انگليـ ــفند (  sheep  و)گوشـــت گوسـ

بنـدي جهـان در نظـام زبـاني فرانـسه بـا                تقـسيم  ينكـه است؛ ا  )گوسفند(
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د؟ اين اغلب انگليسي متفاوت است، براي سخنگويان دو زبان چه معنايي دار
Sapir-Whorf (وورف ـساپيرة فرضي زبانشناس، شناس ام دو مردمنبه    ناميده)

هاي   هايي در ساختار زيربنايي زبان      ساپير و وورف متوجه تفاوت    . شود  مي
هاي اروپايي شـدند و ايـن فـرض را            مريكاي شمالي، مثل هوپي، و زبان     آ

مطرح ساختند كه دستور، نحو، گنجينه لغات و ديگر مشخصات صـوري            
، هـا  آننظـر   به.  خاصي بينديشيمةگون بهشود ما     يك زبان احتماالً سبب مي    

 هـا   آنبيننـد، زيـرا در زبـان          سخنگويان هوپي احتماالً دنيا را متفاوت مـي       
. تمايز بين گذشته و حال كه در زباني مثل انگليسي هست، وجود نـدارد             
Fitch (فيچ amae ةواژ) 2001 ()   كند كه   عنوان نمونه ذكر مي     را از ژاپني به    

: را براي آن آورده است» لخ و شيرين بين مادر و فرزندعشق ت« تقريبي ةترجم  
 مستقيمي براي اين واژه در زبان انگليـسي وجـود نـدارد     ةاين واقعيت كه ترجم   

 وورف، حاكي از اين است كـه مفـاهيم        ـ   ساپير ةطبق تفسيري افراطي از فرضي    
)conceptions(               مربوط به مناسبات بين مادر و فرزند در زبـان ژاپنـي تفـاوت 
  ). 59: 2001 ،فيچ(اي با اين مفاهيم در كشورهاي انگليسي زبان دارد  ستردهگ

كنند و در واقع، حرف       اينكه مردم احتماالً در دنياهاي متفاوتي زندگي مي       
ت افراطـي ايـن     رامـا، صـو   . فهمند سناريوي جالبي است     همديگر را نمي  

ك چند كلمـه     را به كم   amaeتوانيم    مثالً ما مي  . نظريه پايه و اساسي ندارد    
  ةتوان گفت چون در انگليسي يـك واژ         پس نمي . به انگليسي ترجمه كنيم   

معادل آن وجود ندارد، فكـر آن هـم نـزد سـخنگويان انگليـسي موجـود                 
شـود، يـك زبـان،        طور كه بـه اختـصار بحـث مـي           عالوه، همان  هب. نيست

هــاي متفــاوت  ســاختاري ســاده و همگــن نيــست، بلكــه شــامل شــيوه 
هاي ديگر قـرض      هايي از زبان    عاني متضادي است؛ واژه   كردن و م    صحبت

. كند و پيوسته دستخوش دگرگوني است       هايي را ابداع مي     گيرد يا واژه    مي
  نـشده   درون زبان تثبيت   ــ در مفهوم الگوهاي ثابت انديشه    ـ  ـ “ايدئولوژي”

)hardwired(است .  
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يـك  تر از آن رد اين تصور است كه برخـي الگوهـا كـه در             اما دشوار 
 آن چيزي هستند كه سخنگويان    ةكنند   و نه تعيين   دهنده  يابيم شكل   ميزبان  
 )Montgomery (مونتگـومري . توانند تجربه كننـد يـا بـه آن بينديـشند            مي

هـاي   دارد كه سخنگويان قادرنـد خـارج از شـيوه        اظهار مي ) 223: 1995(
ر را انجام   مرسوم استفاده از زبان فكر كنند؛ اما، هنگامي كه آگاهانه اين كا           

سـخنگويان از لغـات   . كننـد  ها پيـروي مـي     دهند، معموالً از اين شيوه      نمي
 اســـتفاده ”actress“ و ”actor“ و ”waitress“ و ”waiter“ جنـــسيتي مثـــل

 مراتب جنسيتي كـه ايـن        كنند مگر اينكه از انديشيدن راجع به سلسله         مي
 ة يعني اينكه نمون   ــ بر آن داللت دارند      )lexis (“واژگان قاموسي ”لغات يا   

 ــ  استاندارد است كه صورت مؤنث با آن تفاوت دارد         ةمذكر به نوعي گون   
پس تحليل ساختارهاي زبان همچون لغات آن زبـان، اغلـب           . دست بكشند 

هـا در دل      جهت گردآوري شواهدي راجع به روابط قـدرت و ايـدئولوژي          
طـرز تفكـر، در     ايـن   . رود  كـار مـي    هن تعلق دارد، ب   ه آ فرهنگي كه آن زبان ب    
، ) اولفـصل  ()critical linguistics (“زبانشناسي انتقادي”مكتب تحليل بانفوذ 
 رسانه  ةنگاران و ديگر كاركنان حوز      انجامد كه روزنامه    به اين استدالل مي   

پوشي كنند كه لغات و ديگر        توانند از ساختارهاي قدرتي چشم      هرگز نمي 
البته در ارتباط با خبر، در      . دهند  مي   معنايافتن زبان را شكل    ةهاي نحو   جنبه

منـدي نـسبت بـه     پي اين بوده كه نشان دهد سوگيري ايدئولوژيكي نظـام     
تـه در آنجـا     كاررف اش بـه نـوع زبـان بـه          رسانه وجود دارد كه سرچـشمه     

يـست، بلكـه تحليـل     عناصر اصلي و اساسي زبان ناين تحليل . گردد  برمي
ر خالل اسـتفاده از زبـان        است كه در گذر زمان و د       “ردهاي روي جاده  ”
  .است  وجود آمده   برخي منافع اجتماعي خاص بهةخاطر سلط هب

دارد  بنابراين از اين منظر، زبان ايدئولوژيك است، تا حدي كه ما را وا مي
. هاي قدرتمند باشـد     اي بينديشيم كه در جهت حمايت از منافع گروه          گونه به

 ايـدئولوژي آلمـاني    كتـاب     ماركس و انگلس در    ةاين طرز فكر روي بياني    
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)The German Ideology( )8-1997 :  1846كه چاپ نخست آن در سـال 
 حـاكم در هـر عـصري        ةعقايـد طبقـ   «: گويـد   متمركز است كه مـي     )بوده

اي كـه نيـروي مـادي حـاكم در           عبـارتي، طبقـه    باورهاي حاكم هستند؛ به   
ا پس زبان ر  . »جامعه است، در همين حال نيروي فكري حاكم هم هست         

هـان   محدود بازنمودهاي ج   ةتوان به اين منظور تحليل كرد كه مجموع         مي
ين وسـيله   ه ا اند مشخص شوند؛ و ب      دهكه اعضاي يك جامعه را احاطه كر      

 نـابرابري كـه در آن       ةشده بر آگاهي از جانب جامع       هاي اعمال   محدوديت
اي   پس، ممكن است باعـث شـود زنـان بـه شـيوه            . ندشوزيند آشكار     مي

 از  ) موسيقي  مجري برنامه  DJ (ها  جي   صحبت كنند و تعريف دي     مردساالر
  . باشدهاي بزرگ هاي منتشره از جانب شركت  خوب جديدترين آلبومموسيقي

داران و مردان مردسـاالر ايـن         هاي مسلط مثل سرمايه     اما چگونه گروه  
رسانند تا سهم نابرابرشان از منابع موجود در جامعه را            كار را به انجام مي    

افتد اگر انواع ساختارهاي قدرت مسلط، مثل         نند؛ و چه اتفاقي مي    كظ  حف
بحث بر سـر    . الذكر، با هم در تضاد باشند       داري فوق   مردساالري و سرمايه  

تر نسبت به ايدئولوژي انجاميده اسـت         چنين سؤاالتي به ديدگاهي پيچيده    
شود ديگر به فرهنـگ همچـون محـصول سـاختارهاي             باعث مي همين  و  

دهنـد    تماعي كه تصويري از قدرت طبقات حاكم به دست مـي          قدرت اج 
ننگريم، بلكه فرهنگ را محلي بدانيم كه در آن بر سر قدرت نزاع است و               

هـاي متفـاوتي     داراي گوشه و كنارهـاي زيـادي كـه در هـر كـدام گـروه               
 “قـدرت هژمونيـك   ”،  )Gramsci (لـذا، طبـق تعريـف گرامـشي       . ندا  حاكم

)hegemonic power(هـاي مختلـف در متقاعـدكردن     انـايي گـروه   يعني تو
  فكر درست و شايـسته     منظور ايجاد اين باور كه طرز       در جامعه به   ديگران

 را از هـا  آن؛ يعني، سهم نـابرابر  است ها آنهمان است كه در جهت منافع   
  .ندك منابع موجود در بخش خاصي از جامعه حفظ مي
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اينكـه روش   هژموني راجع به معني اسـت، راجـع بـه سـتيز بـر سـر                 
. اي از زندگي اجتمـاعي مـسلط اسـت          كسي براي فهم جهان در حوزه      چه

عهـده   هاي نمـادين در قـدرت نقـشي محـوري بـه             لذا، زبان و ديگر نظام    
ستيز متن براي معني، معـادل دقيـق        «،  )347: 1991(به قول فيسك    . دارند

خواهنـد    كنند، مي   وقتي مردم صحبت مي   . »ستيز جامعه براي قدرت است    
خواهند ديگـران را درك       ميده شوند و هنگام توليد يا دريافت زبان مي        فه

گيرنـد كـه      هاي معناداري كمك مـي      بنابراين مردم از آن دسته از راه      . كنند
ند و داراي نيرويي در اجتماعي هستند كه در آن صحبت    ا  دانند مشترك   مي
 كننـد،   سـو مـي    پس مردم خود را با ساختارهاي مسلط معنـا هـم          . كنند  مي

اند كه حالـت شـعور        اغلب با آن ساختارهايي كه چنان محكم تثبيت شده        
اين در مـورد رسـانه از مـشاهدات    . اند  را پيدا كرده)common sense (عام

نگـاران، مجريـان    مـثالً، روزنامـه  .  اسـت )common observation (معمـول 
هاي خانوادگي، همه در پـي ايـن           و نويسندگان سريال    ميزگرد تلويزيوني 

اي تفسير كنند كـه بـراي عمـوم مـردم مفهـوم               گونه ستند كه جهان را به    ه
 را بـه    هـا   آنآميزنـد و      باشد، يعني نظرات تخصصي را با هم درمـي          داشته

همـين اسـت كـه بـه     . كننـد   ترجمه مـي )common knowledge (دانش عام
اريكـسون و ديگـران،   (دهـد    قـدرت مـي  “كارگران فرهنگي ”ها در مقام      رسانه
را به سمت ساختارهاي ايدئولوژيك سـوق        ها  آن، اما همچنين    )17ـ18: 1987
 “كس  همه” سياسي، جدي و مبتني بر شعور عام      ديدگاه ظاهراً غير  . دهد  مي

اكثراً ديدگاه افراد داراي حـداكثر قـدرت در         ) 1978برانسدون و مورلي    (
 را طبيعــي و هــا آند و كننــجامعــه اســت تــا نظريــات خــود را تحميــل 

 شـدن   جفت و جور  ـ  ـلذا، حداكثر معنادهي چيزها     . ر جلوه دهند  انكارناپذي
 مـشروط بـه ايـن اسـت كـه مـا از سـاختارهاي         ـــ   در زبان  ها  آنان  ـآس

 داراي بـار    بنابراين مهم است كه زبان    .  كنيم دار استفاده   ايدئولوژيك ريشه 
هاي مسلط ادا     هايي تلقي نكنيم كه توسط گروه       ايدئولوژيك را صرفاً واژه   
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 حيات خود در    ة ما براي ادام   ة را كلماتي بدانيم كه هم     ها  آنند، بلكه   ا  شده
  .آوريم جامعه بر زبان مي

 جنايي در دادگاه در مورد ادعاي سـرقت را          ةعنوان مثال، يك پروند    به
رود   كار مـي   هقدرت صاحبان اموال را بيشتر در زباني كه ب        . در نظر بگيريد  

 در مقابـل    ة را دزديده است، دفاعي    در واردكردن اين اتهام كه كسي چيزي       ــ
 و در نمادهاي ديگر قدرت، مثل جايگـاه مرتفـع      ــ اين اتهام و صدور حكم    

بينـيم تـا در        مـي  هاي مخصوص و پرچم پشت مسند قاضـي         قاضي و نشان  
قـدرت واقعـي در قـدرت       . نيروي فيزيكي پليس و نگهبانان اطراف متهم      

نجـا چـه چيـزي معنـي        گيري در مورد اين نهفته اسـت كـه در اي            تصميم
و هنگـامي   . دهد، چه چيزي طبيعي است، و چه چيزي درست اسـت            مي

 كه اجـراي عـدالت ديـده و شـنيده شـد، قـدرت آن در تحميـل برخـي                   
باورهاي مربوط به درست و نادرست، نه تنها به متهم بلكه به هركس كه              

 دادگاه حاضر و ناظر بر آن نوع كـاربرد زبـان اسـت، يـادآوري                ةدر جلس 
هايي كه مورد تهديد مرتكبين جرم هستند، قـوت قلبـي            براي آن . شود مي

طـور كـه    همان. كند هايي را نيز كه اطمينان نداشتند، متقاعد مي       است و آن  
ــه در آن    ــدرت اســت ك ــن شــكلي از ق ــد اي در فــصل اول خــواهيم دي

  .عهده دارد ها از تبهكاري، نقشي اساسي به هاي خبري رسانه گزارش

  )Language speaks us( كند  ميزبان ما را بيان
انـد، و دقيقـاً چگونـه آن          اما اين ساختارهاي ايـدئولوژيك از كجـا آمـده         

 ةيابنـد، در هـر جلـس        كند چطور چيزها معنـا مـي        قدرتي كه مشخص مي   
 شناسـي   شود؟ سنت ساختگرا و نشانه      دادگاه يا گزارش خبري تقويت مي     

گرفته   دئولوژيك انجام درون مطالعات فرهنگي و رسانه در نقد كارهاي اي        
اند، اما در شناسايي فراينـدهايي        در متون مشترك يك فرهنگ تأثيرگذار بوده      

بـاركر و   . انـد   افتد، موفقيـت كمتـري داشـته         اين اتفاق مي   اينكهكه به كمك    
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 دارند همين جاسـت كـه    اظهار مي)Barker and Galasinski (گاالسينسكي
  :شود ودمند واقع ميويژه س تحليل گفتمان انتقادي معاصر به

 فلسفي  ةاي در دفاع از قضي      گرچه مطالعات فرهنگي داليل متقاعدكننده    
 است،  اهميت زبان فراهم نموده و حجم عظيمي از تحليل متن را توليد كرده            

قادر نيست نشان دهد چگونـه، در مفهـوم محـدود فنـي آن، برسـاخت                
مالً به انجام هاي فرهنگي ع  صورت)discursive construction( گفتماني

 )critical discourse analysis( تحليــل گفتمــان انتقــادي... رســد مــي
)CDA(    ها و ابزار الزم را جهت تعيـين جايگـاه             قادر است درك، مهارت

 دنياي  )regulation(  و تنظيم  )constitution( زبان در برساخت، تشكيل   
  )Barker and Galasinski, 2001:1(. ندكاجتماعي فراهم 

بـه  تحليل دقيق زبان در پي اين اسـت كـه   . ينجا مسئله دوسويه است   در ا 
دهنـد، كـه      اي از كلمات معناي خاصي مـي        درستي نشان دهد چگونه دسته    

دن قدرت ايفا   بريم نقشي سياسي را در تقويت يا به چالش كشي           بعداً پي مي  
اما همچنين در پي اين است كـه نـشان          .  بازنمودهاست اين تحليل . كنند  مي

د، و لـذا در     شـو    مشخص مـي   چگونه جايگاه زبان در مناسبات انساني     دهد  
ايـن تحليـل زبـان در       . ل است ئ با معاني برتر چه جايگاهي براي ما قا        ةرابط

  :نويسند  مي)Hodge and Kress (هاج و كرِس. مقام كنش اجتماعي است
 كننــد   هـاي مسلط تـالش مـي       جهت حفظ سـاختارهاي سلطـه، گـروه    

شان   و منافع قدرت   ها  آنه دهند كه بازتاب منافع      بازنمودي از جهان ارائ   
هاي همبستگي را كـه شـرط تـسلط           اما همچنين نياز دارند رشته    . باشد
  .)(Hodge and Kress, 1998: 8نند كهاست، حفظ  آن

تـر     بنا شـده موفـق     ،ت تحليل متن   سنّ ةپس هر موقع تحليل گفتمان بر پاي      
شـناختي و     شـناختي، مـردم     عي كه از ميراث جامعـه     بوده است، يعني، موق   

وفتـق    استفاده از زبان براي فهم جهـان و رتـق          ةاش با نگاه به نحو      فلسفي
هـا بـر زبـان          تأكيد اين رشته  . ، بهره گرفته است     امور در تعامالت روزمره   

 را فراتـر از ايـن       هـا   آنعنوان فرايند و نه محـصول جامعـه و فرهنـگ،             به
زيرا در . دهد ند، قرار ميك ن انديشه و تجربه را تعيين ميپرسش كه آيا زبا 
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گر تجربـه نيـست، بلكـه نـوعي از            شناختي زبان تعيين    اين ديدگاه پديدار  
 )Martin Heidegger, 1971: 192 ( مـارتين هايـدگرِ  ةبـه گفتـ  . تجربه است

گيري ما در مقام افـرادي كـه در دنيـاي خاصـي زنـدگي                 فيلسوف، شكل 
اين زبان اسـت كـه بـه        «: بريم  كار مي  هاست كه زبان را ب    كنيم هنگامي     مي

بـه نقـل از     (» آورد  وجـود مـي    انجامـد، و انـسان را بـه         پديدآيي انسان مي  
گويد، و    گوييم، زبان سخن مي     هنگامي كه ما سخن مي    ). 1997 ،رابينسون

ايـن بـه چـه      . شويم كـه هـستيم      كند، ما آني مي     هنگامي كه ما را بيان مي     
نه ما را در جهت متفاوتي از تفكر ساختگرا كه در فـوق             معناست، و چگو  

  دهد؟ آمد قرار مي
هاي    بشري، بيشتر نه ويژگي    ة در خور توجه اينكه آگاهي و تجرب       ةنكت

دانـيم،   ما خـود را فـرد مـي   . شوند افراد، بلكه مشتركات جامعه قلمداد مي   
مـا از   هـاي     كنـيم كـه بـه تفـاوت         چون در يك فرهنگ فردگرا زندگي مي      

 )karl Mannheim, 1936 (طور كه كارل مانهايم اما همان. گذارد ديگر ارزش ميهم
  : شناس گفته است جامعه

تـر، ايـن درسـت نيـست كـه بگـوييم فـرد بـه تنهـايي                    عبارت دقيـق   به
تر اين است كه تأكيد كنيم فرد راجع به چيزي            بلكه صحيح . كند  فكرمي

بـه نقـل از      (انـد   كـرده گران قبل از او بـدان فكر      انديشد كه دي    بيشتر مي 
Shoemaker and Reese, 1996: 105( .  

 چيزي در مورد انديشه درست است، قطعاً در مـورد زبـان نيـز               اگر چنين 
 ، گروهةعنوان يك فرد و گاه در مقام نمايند ما در زبان گاه به . صادق است 
كنيم، اما در فرايندهاي ارتباط كه در طول تاريخ تكامل يافته             مشاركت مي 

  .كنيم اند، از طريق زبان مشاركت مي شده سوبيو ر
اول اينكه زبان به افـرادي وابـسته        : شود  در اينجا دو فكر مهم مطرح مي      
 يعنـي، فعاالنـه در آن مـشاركت         ؛دهنـد   است كه فعاالنه كـاري انجـام مـي        

شناسان فعاليت روزمره مـردم را    شناسان قومي و ديگر جامعه      روش. كنند  مي
ويژه محيط   كنند، پس جهان، به     شان تلقي مي    سرنوشت  در )agents (عامالني



 تحليل متون رسانه: هاي رسانه   گفتمان22

ها و منابع فراواني       پايگاه ةكنند  بسيار پرمعني، و فراهم   «راطالعات امروز، را    پ
 امـا . )Gubrium and Holstein, 1995: 565(دانند  مي» براي ساخت عامليت

اموال شخصي ما نيست، بلكه به همان سـطحي  در همين حال، زبان جزو  
ـ        مناسبات ما و فعاليت    دارد كه هويت ما،   تعلق   ه هاي ما در دنياي خارج ب

. گذاريم   از منابع زبان، به دنياي اجتماعي پا مي        گيري  ما با بهره  . ندا  ن متعلق آ
ــي   ــدگر م ــه هاي ــزي اســت ك ــاً همــان چي ــن تقريب ــد اي ــشتاين. گوي  ويتگن

)Wittgenstein, 1953: 257(يــك زبــان : كنــد  مــشابهي مطــرح مــية نكتــ
 عملي اسـت كـه      شئگذاري يك     معنا ندارد، زيرا نام    )private (يخصوص

  .اي نياز داريم كه آن را تأييد كند جهت به انجام رساندن آن به شنونده
 اين مـشاركت در زنـدگي       )Vološinov (1 و ولوشينوف  )Bakhtin (باختين

 )dialogic process (“گـويي و فراينـد گفـت  ”اجتمـاعي از طريـق زبـان را    
 گـو بـا گوينـدگان يـا       و  كردن، مردم وارد گفـت      يعني، با صحبت  . نامند  مي

انـد،    اند يا نپذيرفتـه     شان را يا قرض گرفته     هاي  نويسندگان گذشته كه واژه   
هـاي احتمـالي و بـا بـسياري ديگـر             گو با خواننـده   و  شوند؛ وارد گفت    مي
برنـد    كـار مـي     به ها    آننوع افكار و زباني كه       نوعي نسبت به   شوند كه به    مي

سـازد، و بـاختين       رجمعيتـي مـي   اين از يك واژه، فـضاي پ      . مدعي هستند 
گويـد كـه مـردم درگيـر آن هـستند تـا از                از ستيزي سـخن مـي     ) 1981(

هـا و     اند يا متعلق به كسي هستند و نيز از سبك           هايي كه قبالً ادا شده      واژه
  :آهنگ جمالت، معاني خود را استخراج كنند

فقـط وقتـي مـال      .  شخص ديگري اسـت    ة در زبان هميشه نصف واژ      واژه
نـد؛  ك خود را وارد آن ةشود كه سخنگو نيات خود و لهج يك شخص مي 

 هنگامي كه واژه را به خود اختـصاص و آن را بـا نيـت معنـايي و بيـاني            
)expressive(   تخـصيص، واژه در يـك       ةقبل از اين لحظ   .  خود وفق دهد 

اي نيـست     نامه  ژهبه هر حال خارج از وا     (زبان خنثي و غيرشخصي نيست      
، بلكه در بافت معين و مشخص       )گيرد  هايش را از آن مي      كه سخنگو واژه  

از همين جا شخص    : افراد ديگر و در خدمت نيات اشخاص ديگري است        
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؛ به  293: 1981باختين  ( بايد واژه را كِش برود و آن را از آن خود سازد           
  .)Maybin, 2001: 67( نقل از ميبـين

مـشكل  «: كنـد   طور كه ميبـين از دنيس پـاتر نقـل مـي           مانعبارتي ديگر، ه   به
. )Maybin, 2001: 68(» اند دانيم در دهان چه كسي بوده ها اين است كه نمي واژه

اين رويكرد به تحليل كاربرد زبان بالفاصله تصويري از ستيز ايدئولوژيك بر            
ن فـراهم  ما  در و مابين متون جداگانه براي)at work (سر معناي مورد استفاده

يك متن مجزا معنـاي خـود را نـه از چيـز ديگـري كـه آن را نظـم                     . كند  مي
 متـون ماقبـل و پيرامـونش        ة بـه همـ    “بينـامتني ”هاي    دهد، بلكه از ارجاع     مي
 واقعـي  )a priories (مقـدمات «: نويسد  مي)Becker, 1983: 8 (بِكِر. گيرد مي

، بلكه زبان پيـشين،  )underlying structures (زبان نه ساختارهاي زيربنايي
؛ همچنين نگاه كنيد به ولوشينوف      86: 1990 ،سويلز(»  متون پيشين هستند   و

اي را كه در باال از اريكسون و ديگران نقل شـد، مبنـي بـر                  نكته). 85: 1986
ين وسـيله   ه ا ده و ب  نش تخصصي را به دانش عام ترجمه كر       ها دا   اينكه رسانه 
قـدرت  : تـوان در شـكلي نـو ديـد          ، مـي  كننـد   ها را بازتوليـد مـي       ايدئولوژي

بازنمودهاي گفتار و   «گونه  ايدئولوژيك گفتمان خبر در اين نهفته است كه چ        
بافد كه نظم     اي به هم مي     صورت شبكه   مربوط به آراي گوناگون را به      نوشتار

  ).77: 1995 ،فركالف(» ندك تحميل اينكهو تفسير را بر 

  ايدئولوژي و گفتمان
 “گفتمـان ” از )Michel Foucault (هـم ميـشل فوكـو   اين بحث مـا را بـه ف  

كند كه ما نبايـد متـون         تأكيد مي ) 1991 و   1989مثالً در   (فوكو  . رساند  مي
 عنوان اسنادي كه راجع به چيز ديگري هستند، مطالعه كنيم بلكه بايد            را به 
 روابط قدرت و ة از شبك  بخشينيم كه   كعنوان گفتماني بررسي      را به  اينكه

متون را نبايستي تفسير كرد يا مثل جدول كلمات متقاطع و           . هويت است 
 هـا   آنشان معنايي پنهاني وجـود دارد، روي         متون كتاب مقدس، كه درون    

عنوان بخشي از ستيز، تعصب، و سـتم جـاري           تعمق كرد، بلكه بايستي به    
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براي كسب قدرت به كمك دانش و غيره در جامعه مطالعه كـرد؛ يعنـي،               
  .م از طريق اين متون با آن درگيرند چيزهايي كه مردةهم

هـاي    ند اما بـه تحليـل     شاين دو رويكرد ممكن است به ظاهر مشابه با        
 ارتبـاط  ”:نظـر بگيريـد    را درهسـرتيتر نژادپرسـتان  . انجامنـد  متفاوتي مـي 

  “ها با شورشيان كوبايي
اين سرتيتر ديدار چند زن كوبايي از يك مجتمع مسكوني در لندن را             

افـشا  ”رش خيابـاني جوانـان سياهپوسـت در تاتنهـام           مدتي قبـل از شـو     
در ). 1991دايـك     ؛ تحليل شده در ون    1985 اكتبر   15ديلي ميل،    (“كند  مي

د، كـر  تعصب را مشاهده )deep structure (ساخت توان يك ژرف اينجا مي
هـاي بعـدي بالفاصـله و         ها با شـورش     ساختاري كه در آن ارتباط كوبايي     

 )Barthes (اين ساختار هماني اسـت كـه بـارت        . دده  معنا مي طور كامل     به
نامد، به ايـن   ها مي راجع به كوبايي) a1995 ،چاندلر. نك (“اسطوره” يك

 آينـد و در     شـمار مـي    ها بيگانه بـه      قطعاً در زندگي بريتانيايي    ها  آنمفهوم كه   
ايـن سـاختار، ديگـر      . شـوند   ها محـسوب مـي      نتيجه علت احتمالي آشوب   

كاري و نژادپرسـتي را       راي مشكالت بعدي مثل فقر، بي     ساختارهاي تبييني ب  
چنين رويكردي آشكارا يك كار تبييني است، كه        . دهد  الشعاع قرار مي    تحت

  . هستيم)surface text (ي در متن سطحييدر آن ما به دنبال ساختاري نامر
تـوانيم بررسـي      دهد، مي   در عوض، مثل كاري كه اين كتاب انجام مي        

 خاصـي در    ةر تعدادي از متـون، كـساني كـه بـه شـيو            كنيم كه چگونه، د   
 ــ  شـوند  هايي كه كوبايي خوانده مي  مثالً، آنـاست   موردشان نوشته شده

 خـشونت   را بااينكهدر اين مورد، ـ  ـشوند     مي  معموالً به همان شيوه فهميده    
ـ دانند  مرتبط مي  ـ            گونه  به ـ  يـن  ه ا اي كه هر متني ديگر متون را تقويت و ب
دن رد پـاي تعـصب      كـر  اين تمريني براي دنبـال    . كند  نادارتر مي ترتيب مع 

ايـن دو رويكـرد،     . جاري و ساري در الگوها و پيوندهاي بين متون است         
فرض يكـي ايـن اسـت كـه ايـدئولوژي             پيش: ندا  در روش كامالً متفاوت   
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فرضش اين است كـه گفتمـان         آميز وجود دارد و ديگري هم پيش        تعصب
 رتـ    ژرف ةاليـ : بحث فوكو ايـن اسـت     . ندك  مي آميز عمل   به طرقي تعصب  

ـ        رمزگان و ايدئولوژي   اارزش، اسـت كـه     ها يك تجريد، گاهي تجريدي ب
داوري منفـي     اند تا دريابند مردم چگونـه بـا پـيش           دهگران ابداع كر    تحليل

او مـسير مـا را از آنچـه كـه           . شـوند    چيـره مـي    ها  آننسبت به ديگران بر     
كند و از   ناميد منحرف مي)ideology hunting (“شكار ايدئولوژي”توان  مي

هـاي    جـوي پيـام   و  كند تـا در جـست       منابع تفسيري انتقادي ما استفاده مي     
هـا    سوي يافتن الگوها، دسته    در عوض، وي ما را به     . پنهان در متون باشيم   

هـا و طـرز       كند كه افـراد را در نقـش         مراتبي در زبان هدايت مي      و سلسله 
  .دده فكرهاي خاصي قرار مي

ن معناست كه ما بايد اصـطالح ايـدئولوژي را بـه نفـع              ه آ اما آيا اين ب   
گفتمان كنـار بگـذاريم؟ برخـي دانـشمندان، مثـل فوكـو، ايـدئولوژي را                

 گسترده و از قبـل      ةسمت مجموع  دانند كه ما را به      قواره مي  اصطالحي بد 
. شـود   داري رهنمـون مـي      ها مثل مردسـاالري و سـرمايه        مشخصي از ايده  

  :نويسد  مي)McKee (كي مك
عنوان پيوندي كـه مـا بـين فرهنـگ و             به “ايدئولوژي”استفاده از مفهوم    

كـه   طـوري  انجامد، به  ايم، معموالً به فراخي فرهنگ مي       سياست برقرار كرده  
و  Dr. Whoكنم كه  من فكر نمي.  است“سياسي”هر متني به همان شيوه 

The West Wingهمين شيوه سياسي باشند؛  به Xena و The Panel 
  .)McKee, 2003(  نيستند“سياسي”در همين مفهوم ساختاري، 

 مـشابهي را  ةگيـرد تـا نكتـ     از ويتگنشتاين كمـك مـي  )Potter, 2001 (پاتر
 اسـتفاده   “جعبـه ابـزاري   ”بـريم، از      كـار مـي     وقتي زبان را به   . مطرح سازد 

كـردن و   هـاي مختلـف زيـادي بـراي صـحبت       راهةكنيم كه دربرگيرند    مي
  : است“هاي زباني بازي”شتن و مشاركت در انواع زيادي از نو

 مختلـف   “بـازي ”اين تصوير مربوط به زبـاني اسـت كـه از چنـدين              
برخي بـزرگ و     ــتشكيل يافته است كه هر كدام داراي اهداف و قواعد           
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ـ ويتگنـشتاين فهرسـتي ارا    . ندهـست  خود   ــ برخي كوچك  دهـد از     ه مـي  ئ
؛ شئت از آن؛ توصـيف ظـاهر يـك          و اطاعـ  چيزهايي مثل دسـتور دادن      

گزارش يك رويداد؛ نظردادن در مورد يك رويـداد؛ سـرهم كـردن يـك               
توان   اين استعاره را مي   )... 23: 1953(داستان و حدس در مورد يك معما        

كار برد كـه كـردار مـردم         در تقويت اين فرض معمول تحليل گفتماني به       
تـه  تفسيري سـازمان ياف هاي  هاي خاص يا گنجينه    حول استفاده از گفتمان   

دن شـرح كلـي منـسجمي از        كـر    فراهم اين استعاره نسبت به هدف    . است
دهـد و در عـوض بـر          عنوان نظـامي انتزاعـي بـه مـا هـشدار مـي             زبان به 

 هـا رابطـه دارنـد       ها و موقعيت    كردارهاي خاصي تأكيد دارد كه با فرصت      
)Patter, 2001: 41(.  

 دهـد ببينـيم     ه مـا امكـان مـي      تر است كه ب     تحليل گفتمان ابزاري دقيق   
 همين دليل  به. شوند  هاي مختلف، متفاوت ظاهر مي      چگونه افكار در بافت   

  بـسيار بيـشتر از     “گفتمـان ”متوجه خواهيد شد كه در اين كتاب اصطالح         
 تحليـل خـود را از     ) 2003(دونالـد     مـك . كار رفته اسـت     به “ايدئولوژي”

 )Exploring Media Discourse( “كندوكاو در گفتمان رسانه”هاي معاصر  رسانه
 را معطـوف بـه      ند كه توجه خود   ك  به او كمك مي    “گفتمان”خواند زيرا     مي

كننـد و بـا هـم         هاي تفكر همديگر را قطـع مـي         اين كند كه چگونه شيوه    
شوند تا رسانه و ديگر كردارهاي فرهنگي را شكل دهنـد و بـه     انباشته مي 

هاي متفاوتي از واقعيـت        روايت اينكه چگونه برخي اوقات، افراد افكار يا      
نظر وي، ايدئولوژي اصطالحي ضروري      با اين وجود، باز به    . داشته باشند 

گردانـد؛ يعنـي بـه        است، دقيقاً به اين خاطر كه ما را به سياست بـاز مـي             
 كـه منتقـدين بـا نقـد         “هـايي   ايـسم ”هاي سياسي و      ستيزهايي بين جنبش  

 هنگام تماشاي روزمره، طرز ديد      اگر. كنند   مشاركت مي  اينكهها در     رسانه
 كـارگر  ة متوسط به طبقـ ة همچون ديدگاهِ طبق  نشينان  شرقو واكنش ما به     
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زنند، پـس هنـوز سـخن         باشد؛ يعني، كساني كه هميشه بر سر هم داد مي         
  .گفتن از ايدئولوژي معنايي بورژوا دارد

درگيرشدن در مباحثاتي راجع به اينكه آيا زندگي اجتماعي با گفتمان           
هـاروي  . فايـده اسـت     اي ديگر قابل تبيين اسـت يـا خيـر، بـي             يا با مقوله  

 از نقد، خواه قدرت، گفتمان، روابط       “ةلحظ”براين باور است كه هر      ) 1996(
 ،هـا   ارزش،  مناسك باشد، خواه باورهـا      و اجتماعي، كردارهاي مادي، نهادها   

نـي  دهـد درو    به نوعي هر آنچـه را كـه در لحظـات ديگـر روي مـي               «اميال،  
تـوانيم آن   مـي  ما تنها. )Chouliaraki and Fairclough, 1999: 28(» سازد مي

دهنـد، و      مـي   ديـدنش را بـه مـا       ةمان اجاز  چيزي را ببينيم كه ابزار تحليل     
اما بد نيست بدانيم كه اصـطالحاتي       . كنند  ها افق ديد ما را تعيين مي        همين

ك بحـث در هـم   تـوان در يـ     راحتـي نمـي    مثل ايدئولوژي و گفتمان را به     
نقد ايدئولوژيك معموالً فـرض را بـر سـاختار ثـابتي از معـاني                . آميخت

  .كند گذارد، اما گفتمان چنين كاري نمي ايدئولوژيك مي

  گفتمان اين كتاب
طـور    نهما. ندكها را معرفي      اين كتاب در صدد است كه طيفي از ديدگاه        

 تحليل تحليلي   كند، بهترين    هاروي بيان مي   كه مفهوم لحظات متفاوت نقد    
 زنـدگي   ةيـابي بـه مطالعـ       هاي متعدد معتبري براي راه      است كه بپذيرد راه   

اجتماعي و فرهنگي وجود دارد، و نيز بپذيرد ما هر رهيـافتي را انتخـاب               
 گـران   بـسياري از تحليـل    . رسيم  ها مي   كنيم فقط به يك مجموعه از پاسخ      

دالل كـه دانـش     انـد، بـا ايـن اسـت         هگفتمان چنين رهيافتي را اتخـاذ كـرد       
... البتـه انـشاءا  ـ ــ مدار است و تنها يك دانش    ك، خودش گفتمان  ـآكادمي

سازد، بنـابراين اشـكالي نـدارد كـه از چنـد               از مطالبش مي   ــ خردمندانه
به همين دليل، من در سراسـر كتـاب از ضـمير            . انداز كمك بگيريم    چشم

ن در تعبيـر    مـشاركي  “مـا ” پژوهـشگران و     “مـا ” ةتنيـد    در مفهوم درهم   “ما”
گـر گفتمـان بـه        هاي يك تحليـل     پاسخ. كنم  اي از فرهنگ استفاده مي      رسانه
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هـا را     هاي شخصي هستند كه سعي دارد الگوهـا و نظـام            ها هم پاسخ    رسانه
هاي كـسي كـه در        ند و هم پاسخ   ك  شخصي مشاهده    ةفراتر از پاسخ و عالق    

پس وقتـي   . تكند و متكي به همان منابع زباني اس         همان فرهنگ زندگي مي   
برم منظورم چيزي در هر دو معنـاي ايـن ضـمير         كار مي   را به  “ما”كه ضمير   

مـن بـا كـاپالن و       . اما كتاب تأكيـدي ويـژه بـر دانـش انتقـادي دارد            . است
تــرين  بــصيرانه«ام كــه  عقيــده  هــم)Jaworsky and Coupland (جاورســكي

ويژه مـوارد     به هايي هستند كه تحليل مشروح زبان،      ها به گفتمان آن     رهيافت
. »كنند  كاربرد آن را با تحليل ساختار اجتماعي و كاركرد فرهنگي تركيب مي           

تحليـل  ”ها، قطعاً در تحليل متـون رسـانه، اغلـب زيـر عنـوان                 اين رهيافت 
دنبـال ايـن      فقـط بـه    چون زيرا كار عالماني است      ؛آيند   مي “انتقادي گفتمان 

خواهنـد    كنـد، بلكـه مـي       مينيستند كه بفهمند زبان در جامعه چگونه عمل         
بدانند در جهت منافع چه كسي است و چه تأثيري بر جهاني كـه در زبـان                 

  .شود، دارد ساخته مي
هر فصل نگاهي بر يكـي از  . دهد اين انديشه، ساختار كتاب را شكل مي  

گيـرد    هاي انتقادي عمده بر گفتمان رسانه دارد، و لذا از آن بهره مي              رهيافت
البتـه  . اي خـاص بپـردازد   يدي در مورد يك ژانر رسـانه   هاي كل   تا به پرسش  

شود كه يـك      نبايد تصور كرد كه اين خوانندگان را به اين فكر رهنمون مي           
تحليـل بينـامتني،    . كار برد  توان به   رهيافت را فقط در مورد ژانري خاص مي       

ند چگونه تبليغـات    كعنوان مثال، نه تنها كامالً مناسب است كه مشخص           به
گيـرد و هـم بـه آن          مي  گرا بهره     گيري زندگي در دنياي مصرف      لهم از شك  
ها يـا     كند، بلكه به همان اندازه براي تحليل قدرت سرتيتر روزنامه           كمك مي 

اصطالحات و  . ت سبك زندگي نيز مناسب است     برساخت هويت در مجال   
اند، در اولـين ذكرشـان    نامه گردآوري شده مفاهيم كليدي، كه در بخش واژه    

  .اند هدشصورت تايپ تيره مشخص  بهدر متن 
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  نماي كلي كتاب
شود و نيز اينكه       با تحليل لغات يا واژگان قاموسي آغاز مي        فصل نخست، 

سازند كه در جهت منافع سياسي و فرهنگي خاصـي       چگونه معنايي را مي   
ويژه اخبار مربوط بـه   براي اين كار هم نگاهي بر زبان خبر و به . ندك عمل مي 
ـ  ةدر آخر فصل مطالع. دانداز جرم مي  News of the World ة موردي يـك مقال

آيد كه نه تنها به ماهيت متعارف لغات اخبار،   جنسي ميةدر مورد سوءاستفاد  
كـارگرفتن    اي براي به     متون رسانه  )rhetorical (بلكه همچنين به قدرت بالغي    

  .اي كه فروش بيشتري داشته باشند، اشاره دارد ها به شيوه اين عرف
، راجع به تحليل بينامتني است كه با استفاده از تبليغات بـه             دومفصل  

گرفتن متـون از متـون        كمك ةعنوان موضوع بررسي، درپي كندوكاو در نحو      
ها در    پردازد كه انواع رسانه     اي مي   شيوه ويژه به  اين فصل به  . استقبل از خود    

شان وارد   هاي  متنتالش براي دستيابي به امتيازي رقابتي خود را از طريق بينا          
) اي رژيمي نوشابه(®Diet Coke  كنند؛ و براي اين كار از تبليغات فرهنگ مي

كند تا كندوكاوي بكند در اينكه چگونه تبليغات در متـون، در              مياستفاده  
 ةهـاي جـواني كـه مراقـب شـيو           عنوان نوشيدني خانم   اين مورد خاص به   

  .اندازند  هستند، خود را جا ميزندگي خود
، گفتمــان )transitivity( “تعــدي”، بــا اســتفاده از تحليــل ســوم فــصل

اين فصل نشان   . كند  مجالت تبليغاتي زنان و مردان را تجزيه و تحليل مي         
 تك بنـدها    دهد كه چگونه، در شرح اينكه چه كسي در فرايندهاي تك            مي

)clauses(  تشـد  بـه گـرا و      هاي هويت مـصرف     شود، جايگاه    بازنمايي مي 
اين تحليـل در    . است  ريزي شده   خوانندگان زن و مرد طرح    جنسيتي براي   

 و  FHMهـايي از      كـار رفتـه كـه در آن مـصاحبه           مـوردي بـه    ةيك مطالعـ  
Cosmopolitanاند  مقايسه شده.  

كند و نـشان       در مورد نقش روايت در گفتمان بحث مي        فصل چهارم، 
اط  ارتب“پيوستگي” قوي از جهان با ديگر اشكالِ       دركدهد چگونه اين      مي
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،  The Bill يك نمايش پليسي تلويزيـون، ةاين فصل، از گزيد. متقابل دارد
 انسجام يا عدم انـسجام متـون        ةكند تا در تأثيرات سياسي نحو       استفاده مي 

  .داستاني كندوكاوي بكند
لويزيـون واقعيـت، در     ، با بحث راجع بـه بعـد ديـداري ت          پنجمفصل  

در آغـاز، اسـتدالل    . كنـد  هاي ديداري كنـدوكاو مـي        رسانه تحليل گفتمان 
 افـراد تحـت مـشاهده       ةشود كه تلويزيون واقعيت بيـشتر بـه مـشاهد           مي
پردازد، سپس از تحليـل گفتمـان ديـداري در جهـت آشـكار نمـودن                  مي

طنز . گيرد  تلويزيون معاصر بهره مي    )hyper-realit (“فراواقعيت”ابعادي از   
، كه طنزي تقريباً )double take (بازي تلويزيون واقعيت، تحت عنوان خنگ

  .رود كار مي  موردي بهةعنوان مطالع بدون كلمه است، به
دن كريـات آشـكار   ي؛ يعنـي، بررسـي جز     “تحليل مكالمه ”،  ششمفصل  

هاي   گو را به منظور كندوكاو در توزيع قدرت در مصاحبه         و  هاي گفت   اليه
ك اي از ي    براي اين كار از گزيده    . گذارد  تلويزيوني و راديويي به بحث مي     

شود تا استدالل كنـيم چنـين         استفاده مي  “shock-jock” 2ي راديويي   برنامه
گوهاي اشخاص واقعي و هم بـراي       و  هايي هم براي گنجاندن گفت      برنامه

  .اند تحقق اِعمال قدرت بر اين افراد به  اسطوره وابسته
 ةشـده، از نظريـ      گيري از تفسيرهاي ورزشي پخش      ، با بهره  هفتمفصل  

هـا مبـارزه،      رغم سال  بهكند تا نشان دهد،       استفاده مي  “شناخت اجتماعي ”
 .شـود   گوهاي ورزشي به وفـور يافـت مـي        و  تعصب قومي هنوز در گفت    

 فوتبال اسپانيا در مقابل ة تفسيري بر مسابق مورديةتحليل، مبتني بر مطالع
  .است 1998نيجريه در جام جهاني 

 “ بودنش تعاملي”، گفتمان موجود در اينترنت را با توجه به          هشتمفصل  
اين فصل از تفكر تحليل گفتماني در مـورد ايجـاد رابطـه             . كند  تحليل مي 

 اين به   بودن  متفاوتگيرد تا در مورد ميزان        بين افراد توسط زبان، بهره مي     
كند كه    ويژه استدالل مي   به.  كاوشي كرده باشد   “هاي نوين   رسانه”اصطالح  



 31مقدمه  

ات و ژورناليــسم گــر و مــردم و اصــحاب مطبوعــ ارتبــاط بــين گــزارش
ها تمركـز     الگ بحث بر وب  . شوند  شده در اينترنت از نو تعريف مي        پخش
نگـار آزاد در    يـك روزنامـه  “بـالگ ” موردي اين فـصل،    ةكند و مطالع    مي

  .عراق است

   بيشترةمنابعي براي مطالع
هــاي خـوب زيــادي در مـورد تحليــل گفتمـان هــست؛ از جملــه     كتـاب 

). 2001( و ديگــران )Wetherell (ثِــرِلو وِ) 1999(جاورســكي و كــاپالن 
درآمـد خـوبي بـر تحليـل گفتمـان شـفاهي،         ) 2001(كتاب درسي كامرون    

 انجام چنين تحليلي است؛ در همين حال، فـصل دوم           ةويژه در مورد نحو    به
 تصوير شفافي از ارتبـاط بـين مطالعـة        ) 2001 (باركر و گاالسينسكي  كتاب  

بحـث روشـني    ) 2003(دونالد    مك. دهد  دست مي   فرهنگي به  ةزبان و نظري  
ـ  گفتمان فوكو در ارتباط بـا گفتمـان رسـانه ارا           ةدر مورد نظري   . دهـد   ه مـي  ئ

ــسون  ــامپرز و لوين ــه) Gumperz and Levinson() 1996 (گ اي از  مجموع
  . اند  ساپير و وورف گردآوري كردهةنظريات را در مورد فرضي

  نوشت پي
ويـژه بـر سـر تـأليف وِالنـين       تة همكاران باختين، بههاي نوش   در مورد تأليف برخي از كتاب     . 1

  )9: 200(تيهانوف . نك. ولوشينوف ترديدهاي وجود دارد
  .كند مجري برنامه موسيقي كه نظرات توهين آميز و تندي بيان مي. 2
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1  
  ها خبر و حيات اجتماعي واژه

اي از يـك      توان گفت كه مجموعه لغات يك زبـان يـا گونـه             راستي مي   به
 كه فرهنگ    است زبان همسان با نقشة اشيا، مفاهيم، فرايندها و روابطي        

  )80: 1991 ،فاولر. ( سخن بگويدها آنبايستي راجع به 

  مقدمه
نگاران اغلـب ادعـا       مهگونه كه روزنا   كند كه خبر آن     اين فصل استدالل مي   

 همچنين اسـتدالل    .كنند، همچون آينه، صرفاً انعكاسي از جهان نيست         مي
اند، صـرفاً     گفته) 1922(گونه كه منتقدان از زمان ليپمن        كند كه خبر آن     مي

 شده  ارائه تحليل گفتمان    ةعوض، نظري  در. سازد  تصويري از واقعيت نمي   
اگـر هـم    . يابد  ي اجتماعي معنا مي   دارد كه خبر در بافت       اظهار مي   در مقدمه 

هاي ذهني درون آن جامعـه         مشغوليت ةكنند  احياناً مثل آينه باشد، منعكس    
سازد، آن تصوير اغلب بسيار       است و آن زمان كه تصويري از واقعيت مي        

  .ندا شبيه چيزي است كه اعضاي آن جامعه از آن آگاه
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خبـر راجـع    شده در اين فصل اين است كه معناي            كليدي مطرح  نكتة
ون خبـري   گيري از منابع تفسيري مشترك است، و تحليل دقيق مت           به بهره 

  .گيري از اين منابع  بهرهيعني تجزيه و تحليل نحوة
دنبال انجام تحقيقاتي در مورد مرگ يك زن و پـسر            همين خاطر، به   به

چرچِ نيوزلند، روزنامه      ثروتمندنشين در كريست   ةبزرگسالش در يك محل   
  :محلي نوشت

  .كند كشيدن از درخواست كمك خودداري مي مادري با وجود گرسنگي
  .مردي دو ماه بود كه در تخت مادرش مرده بود

 سن ساكن كريست چرچ كه در خانة خود از گرسنگي مـرد يك زن م، 
هرگونه پيشنهاد كمك را رد كرد با وجود اينكه پسرش بر روي تخت او              

  .مرده بود
اش،    سـاله  43اله، با جسد بوگرفتة پسر       س 75،  .]ر. ج[مدت دو ماه،      به

كريـست  ( )يابـد  داستان ادامه مـي ( .در اتاق خوابش زندگي كرد  .] ر. ت[
  )1: 2004 ژوئيه 23چرچ پرس، 

و زبـان شـورانگيز   )  اول ذكـر شـده     ةدر صفح (اهميتي كه به داستان داده شده       
جـسد  ”ارت  ، و عبـ   “تخت مادر ” و   “مرد” )juxtaposition( آيي  باهم(كار رفته     به

: كنند كه بسيار بيشتر از يـك آينـه اسـت            تعبيري از رويداد توليد مي    ) “بوگرفته
اما، از طرفـي ديگـر، ايـن روزنامـه ايـدة            . اين آينه به مرگ خاصي عالقه دارد      

زنـان سـالخورده يـا ايـدة شـدت عـشق مـادران بـه                بـودن     كـس   و بي بيچاره  
ها مردن و يا زندگي در انزوا       شان را ابداع ننموده و همچنين ترس از تن         فرزندان

جـاي آن،     بـه . اسـت   را در جامعة ساكن حاشية شهر را در غرب خلـق نكـرده            
كردند به واقعيتي اجتمـاعي       خبرنگاران و ويراستاراني كه روي اين متن كار مي        

شـوند، و در عـين        هاي مشترك ابراز اين طرز زندگي مشترك متوسل مي          و راه 
هاي اجتماعي  بخشند ـ و بر نقش  ن بيشتري ميچه بازتوليد شده جا حال به آن

توانـد   در واقـع، خبـر تنهـا مـي    . كننـد  تأكيد كرده و يك نوع هراس ايجاد مـي        
دهد كـه بـه       عنوان انعكاسي از جامعه ظاهر شود و تنها در صورتي معني مي             به
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اگــر ويراســتاران . اي از هنجارهــا و اصــول گفتمــان وفــادار بمانــد مجموعــه
عهده دارنـد، چيـزي شـبيه         كه وظيفة طراحي سرتيتر را به     ،  چرچ پرس  كريست
  :نوشتند اين مي

  فقط خدا از درد اين مادر تنها آگاه بوده است
 سـكوالر امـروزي، آشـكارا زاهدمĤبانـه،         ةاين داستان در نظـر جامعـ      

عبـارتي ديگـر، ايـن     بـه . كـرد   جلوه مي  در نتيجه غيرواقعي   گرانه و   موعظه
اطالعاتي واقعـي،   ة  ستان خبري، يعني ارائ   خطر وجود داشت كه ادعاي دا     

  .پايه سازد را سست و بي
نگاري كه در مقابل كامپيوتري نشسته تا داسـتاني خبـري             لذا، روزنامه 
 سفيدي قرار گرفته است تا بر آن ةتوان گفت در مقابل صفح بنويسد، نمي

دنيايي را خلـق نمايـد يـا گزارشـي معتبـر را ثبـت كنـد، بلكـه فـضايي                     
هايي آن را پـر       توان تصور كرد از قبل عرف       ش قرار گرفته كه مي    روي هروب

يكي : پردازيم   مي ها  آندو نوع عرف وجود دارد كه در زير به          . كرده است 
نگاري حاكي از اينكه هر متني چگونه بايد آغاز شود و             هاي روزنامه   عرف

منـد هـستند، چـه       هچگونه پايان يابد، چه كـساني بـه خوانـدن آن عالقـ            
توانـد   وقـت داسـتاني خبـري مـي       داده شود و چـه     ها  آنتي بايد به    اطالعا

تر اجتمـاعي     هاي گسترده   ديگري عرف . بودن را داشته باشد     ادعاي حقيقي 
 كمـك   هـا   آنگيـري      متكي است و گاهي به شكل      ها  آنهستند كه خبر به     

انـد،    نمايد، و راجع به چيزهايي هستند از قبيـل اينكـه مـردم چگونـه                مي
معنايي دارند، چه چيزي طبيعي و مبتني بر عقل سـليم اسـت،             ها چه     واژه

پـس  . گفتن دارد و چه چيزي واقعي است        چه كسي در جامعه حق سخن     
 كنار هم قرارگـرفتن هنجارهـا و اصـول گونـاگون و           ةگفتمان رسانه نتيج  

 سـردبير يـك روزنامـه، يـك         ة ايـن، بـه گفتـ      .فرضياتي اظهارنشده است  
با تحليل زبان خبر بـا  . )Fuller, 1996: 117(دستاورد بالغي هرروزه است 

تـوان    كند كه چنـد چيـز را مـي          الذكر، اين فصل پيشنهاد مي      رويكرد فوق 
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آشكارنمودن بنيان اجتماعي خبـر، كنـدوكاو در نقـش          : همزمان انجام داد  
كـشيدن آن بنيـان اجتمـاعي، و شـرح           داشتن يا به چالش    نگه  خبر در زنده  

  .وذ بر افرادقدرت خبر در اقناع و حتي نف
اين فصل تنها بر دو بعد زبان خبر، جايي كه بتوان ايـن نكـات را بـه                  

كند؛ گرچه به كمك بسياري از رويكردها بـه           روشني بيان كرد، تمركز مي    
هاي بعد در رابطه با صور ديگر گفتمان رسـانه بررسـي              زبان كه در فصل   

هـاي منفـرد    به واژههر دو بعد . توان آورد   اند، نقدهاي ديگري نيز مي      شده
روي . هـا و واژگـان خبـر        استفاده از برچسب  : شوند  كار رفته مربوط مي    به

هاي مهمي در مورد      يافته ي مطالعه شده است و هر دو بنيان       هر دو به خوب   
اين دو همچنين عناصر زبان خبر هستند كه        . اند  حيات اجتماعي خبر بوده   

امـا  . تجزيـه و تحليـل كنـيم       را   ها  آنتوانيم    بدون معرفي نظريات زبان مي    
سوي اين نظريـات و       واژگان منفرد همچنين آغاز حركت كتاب به       ةمطالع

گونه كه در زير      دو، همان   زيرا هر  ؛تر است   سوي تحليل گفتماني پيچيده    به
شود، با ظهور نظريات جديدي در مورد طرز كار زبـان، دوبـاره               بحث مي 

ژه به اخبار جنايي اشـاره دارد،       وي اين فصل به  . اند  مورد بررسي قرار گرفته   
خوبي مورد مطالعـه قـرار گرفتـه         كه باز بعدي از گفتمان خبر است كه به        

تـوان    است اما در آنجا نيز نكات مطرح شده را به اشكال ديگر خبـر مـي               
  .بسط داد

  نقاط قوت و ضعف رويكرد انتقادي
هاي   تحليل گفتمان خبر، اغلب آشكارا انتقادي است و بسياري از تكنيك          

چگونـه زبـان خبـر در       «انـد كـه نـشان دهنـد           آن با اين هدف ابداع شده     
اين نقطه قوت حائز اهميت بـوده و        ). 1991 ،فاولر(» نابرابري دست دارد  

ــن  ــزاي ــرةانگي ــراهم ك ــاده  را ف ــارات س ــه اظه ــت ك ــه در  ده اس انگاران
اعتبار شوند و توصيف زبان را بـه          طرفي آن بي    نگاري در مورد بي     روزنامه
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دايـك    طـور كـه ون      همان. ريات انتقادي ايدئولوژي و قدرت ربط دهد      نظ
 در )American scholarship( مريكـايي آپژوهي  سازد، دانش خاطرنشان مي

هاي انجام گرفتـه در اروپـا و اسـتراليا بـا دسـتوركاري          مقايسه با پژوهش  
عمد انتقادي بوده اسـت، و از ديربـاز معمـوالً           طور    بهده كه كمتر    كرعمل  

 و متمركز بـر روي تحريـف و كنتـرل گروهـي بـوده               )anecdotal( معتبرنا
عالمان ). 73: 1985(است و اغلب نتوانسته نقدي سيستميك داشته باشد         

 انتقادي در اروپا، با تكيه بر نظريات ماركسيستي مربوط به ماهيـت             ةرسان
شان اين بوده كـه زبـان خبـر نـه فقـط درون                استدالل 1970 ةمعنا، از ده  

هايي كه در جهت منافع گروه مسلط         ، بلكه درون عرف   ي عمومي ها عرف
يـافتن    سـازمان ”به تأسـي از التوسـر، از        )1980(هال  . يابد  هستند، معنا مي  

اي كـه     شيوه شدن معنا به     يعني، از برساخته   . سخن گفت  “فرهنگ در سلطه  
ويـژه اخبـار جنـايي،       خبـر، بـه   . به تقويت يا ترويج ايـدئولوژي بينجامـد       

شـمار    مهمي براي اين استدالل بـه      ةر ماهيت عرفي آشكارش نمون    خاط به
 هال و همكارانش در مركز مطالعـات فرهنگـي معاصـر برمينگـام            . آمد  مي

)Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies( در پايــان ،
 استدالل كردنـد    1970 ةزني در ده    پژوهشي در مورد ظهور ترس از كيف      

 و از وضـع      اسـت  كارانه بـوده     كاري محافظه  ،ري از اساس  نگا  كه روزنامه 
  ).1978 ،هال و همكاران(كند  موجود حمايت مي

رحم، استانداردهاي    عنوان مثال، گزارشي از محكوميت يك قاتل بي        به
ها را بـه     شكني  اجتماع ما و قدرت جامعه در تعقيب قانوني اين نوع قانون          

 آغازين زير از يـك      ة يا جمل  “دمهمق”طور كه در      شود؛ همان   ما يادآور مي  
  : خبري آمده استةمقال

بـار   يك كارگر بازار مكاره كه سيزده سال پيش تحت تأثير فيلم خشونت       
 دو دوست دختر خود را تا حد مـرگ كتـك        “پرتقال كوكي ”رطرفدار  و پ 

 دسـامبر   11،  برمينگام پـست  ( .زده بود، ديروز به حبس ابد محكوم شد       
2003 :9(  
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شود كه در نتيجه نـشان     بخشي از فرايند قانوني بدل مي     متن خبري به    
دهد عدالت به انجام رسيده است و بنـابراين هـم مـشروعيت فراينـد                 مي

قانوني و هم غيرقانوني بودن قتل و آزار جسمي را مجـدداً مـورد تأكيـد                
در عين حال، به باور منتقدين نـوعي نقـش مناسـكي را در              . دهد  قرار مي 

مـان   هـاي   شـود كـه ارزش      كند و به ما يـادآور مـي          مي جامعه براي ما ايفا   
كنـيم    اي را دنبـال مـي        ما زندگي عادي و سـازگارانه      ةند و اينكه بقي   ا  كدام

 دادن جـرم اوليـه، گذاشـتن برچـسب          رشحتي هنگام گـزا   ). 1987 ،كَتز(
ــي، اشــخاص     ــن تخط ــه و شــوك ناشــي از اي ــوانين جامع تخطــي از ق

  .آورد  مدني مية جامع را تحت قدرت نامگذاري غيراجتماعي
. دهنـد   طور كلـي بـسط مـي       هال و همكارانش اين مسئله را به خبر به        

درآوردن از   پردازد در كل به سر       غيرمنتظره مي  مسائلها و     خبر كه به تازه   
در قلـب ايـن     . پردازد      كارانه مي   آفرين درون وفاقي محافظه     واقعيتي مشكل 

 “هـاي فرهنگـي     نقـشه ”م  نظريه در مورد جايگـاه خبـر در جامعـه، مفهـو           
)cultural maps(ارزش نقـل قـول را دارد   هـا  آناين استدالل .  نهفته است 

گران گفتمان نيز بـه تفـسير         اي كه تحليل    گونه است، به   زيرا تأثيرگذار بوده  
  :اند خبر پرداخته

هـاي    كه درون طيفـي از شناسـايي      “ دهد  معني مي ”يك رويداد تنها درصورتي     
ـ اين  ــ طبق معمول    ـاگر خبرنگاران   . شخص قرار بگيرد  فرهنگي و اجتماعي م   

توانستند براي    فرهنگي جهان اجتماعي را در اختيار نداشتند، نمي       “ هاي  نقشه”
اي را    بينـي   شان رويدادهاي غيرمعمول، غيرمنتظره و غيرقابـل پـيش         مخاطبين

. دهنـد  شـكل مـي  “ ارزش خبري دارد”معني كنند كه محتواي اساسي آنچه را   
گـر تغييرپـذيري،      چيزي ارزش خبري دارد به اين دليل اسـت كـه نمايـان            اگر  
توان گذاشت ايـن      اما نمي . ركشمكش جهان است  ناپذيري و ماهيت پ     بيني  پيش

ــي  ــدادها در بالتكليف ــاق”روي ــستي  “ اتف ــه باي ــد، بلك ــا آنبمانن ــق ه  را در اف
نـي ارجـاع    اين آوردن رويدادها به قلمـرو معنـا، اساسـاً، يع          . آورد“ داري  معني”

كـه از قبـل مبنـاي       “ هـاي معنـا     نقشه”رويدادهاي غيرمعمول و غيرمنتظره به      
، “ترسيم شده است”از قبل دانش فرهنگي را كه درونش نقشة جهان اجتماعي       

  ).54: 1978 ،هال و همكاران(دهند  شكل مي
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پــذيري  برگــشتگويــد، بلكــه   بنــابراين، خبــر چيــز جديــدي بــه مــا نمــي
)resilience( تحليل . شود  رهاي از قبل آشناي دانش را به ما يادآور مي          ساختا

هاي خبر نيز نشان داده است كه خبر همسويي نزديكـي             شناختي اتاق   جامعه
مانـد كـه قبـل از      مـي هـا   آنها دارد و منتظر       با نهادهايي مثل پليس و دادگاه     

ننـد آن را بـه رويـدادي بوروكراتيـك          كاينكه اتفاقي را به يك داستان بدل        
 پيـروي   هـا   آندقت از ديدگاه      تبديل كنند و به   ) ثل دستگيري يك شخص   م(

. در اين بحث احتمـاالً كمـي اغـراق شـده اسـت            ). 1980 ،فيشمن(كند    مي
  سازد كه نهادهاي فرهنگـي هميـشه بـه          خاطرنشان مي ) 308: 1987(هالين  
الزم يابنـد، پـس       اي كه براي نظم حاكم كاركردي باشند توسـعه نمـي           شيوه

ثباتي قدرت حـاكم      گزارش خبري كه به بي     تببينقدرت  ية رسانه   نظراست  
هاي خبري آمريكا      از جمله توجه ديرهنگام رسانه     ؛ باشد  را داشته  انجامد  مي

 يا تحقيق   2004هاي بدرفتاري با زندانيان عراق اشغالي در ماه مي            به عكس 
كم باالي حـزب حـا       هاي آلماني در مورد فساد در بين مقامات رده          روزنامه
 در سال Christian Democratic Union(  (CDU)( دموكرات مسيحي ةاتحادي
  .گري بسيار كارآمد است گزارش انتقادي در تبيين اما نظرية. 2000

شود، بـا ايـن       طور كه مختصراً شرح داده مي       كار تحليل گفتمان، همان   
هاي جديـد جفـت و جـور          مباحث مربوط به تأثيرات ايدئولوژيك عرف     

رغـم نقـاط قـوت آن در كـشاندن تحليـل بـه تحليـل                  بـه اما،  . تاس  بوده  
سيستميك جامعه و فرهنـگ، تحليـل درون ايـن جايگـاه بـا ايـن خطـر                  

امكان اين وجود دارد كه وقـت زيـادي         . فكرانه باشد   روست كه كوته   هروب
دنبال ساختارهاي ايدئولوژيك كند و متوجه بخـشي از          را صرف گشتن به   

ي انتقادي كه در زير معرفي      رويكرد زبانشناس . پيچيدگي متن خبري نشود   
د، در واقع، اغلب هيچ راه ديگري غير از ايدئولوژي بـراي توجيـه              شو  مي

. دهـد   هاي متني ندارد، زيرا متون را جداگانه مورد مطالعه قرار مي            گزينش
 “كـارگر بـازار مكـاره     ”، مرد محكوم شده     برمينگام پست مثالً، در داستان    
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گذاري شده است؛ چـرا       گونه نام   توان پرسيد چرا اين     مي. شود  توصيف مي 
 يا هر عنوان ديگـري بـراي        فروش، پدر دو بچه     ن مكانيك، خرده  جاي آ  به

گيـري كنـيم كـه روزنامـه          اما، قبـل از اينكـه نتيجـه       . كار نرفته است   هاو ب 
كار برده است كه آن مرد را در دنياي سيار سيرك  هاصطالحي را براي او ب   

وسيله اين برچـسب را روي او        ينه ا زار مكاره قرار دهد و ب     و كارگران با  
خواهيم بـدانيم كـه،    گذاشته كه نشان دهد داراي زندگي عادي نيست؛ مي   

توانست اطالعات بيشتري راجع به آن مرد منتشر كنـد            مثالً، آيا روزنامه مي   
يا اينكه دستور دادگاه يا اطالعات محدود مربوط به دادگـاه آن را وادار بـه                

شده در اين فـصل،       طبق استدالل مطرح  . استفاده از اين برچسب كرده است     
عنوان زبان در مرحلـة       ويژه به   مهم است كه متون را درون بافتشان ببينيم، به        

  .عنوان متون خودكفا عمل همچون بخشي از يك كردار اجتماعي و نه به
  )choosing words(انتخاب كلمات 

سي انتقادي، مكتب فكري اثرگذاري كه از       شنا در هر حال قبل از نقد زبان      
 )Trew( ، و تـرو   )Kress( ، كـرِس  )Hodge( ، هـاج  )fowler( كارهاي فـاولر  

، بايـد اذعـان كـرد ايـن     ) بيشترةبخش براي مطالع : نك(سربرآورده است   
ايـن رويكـرد بـه ايـن خـاطر          . ربـاري داشـته اسـت     هـاي پ    رويكرد يافته 

 1960 ةشناسي ده  اشكال جديد زبان  شناسي انتقادي ناميده شد كه از        زبان
عنـوان يـك سيـستم     گرفت كه زبان و دستور را نـه بـه    كمك مي 1970و  

 برقـراري   لبي كه مردم براي دستيابي بـه هـدف        انتزاعي، بلكه در همان قا    
شناسـي   زبـان ”از   ها  آنطور كلي،    به. كرد  بردند تحليل مي    كار مي  هارتباط ب 

دسـتور زايـشي    ”كردند نه از      ي مي پيرو) 1994(هاليدي   “نقشي سازگاني 
ـ     برخي از ايـده ها آنويژه،  به.  چامسكي “گشتاري كـار   ههـاي هاليـدي را ب

 محـدودي از  ةبردند؛ از جمله، مفهومي را كه كاربران زبان از بين مجموع       
اسـت، انتخـاب      ها فراهم كرده    ها كه زبان براي ساخت و تركيب واژه         گزينه
هـاي    دنـد كـه توجـه دقيـق بـه گـزينش           هاج و كرس استدالل كر    . كنند  مي
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 “مبـارز راه آزادي   ”مـثالً انتخـاب     (گرفته در متني خـاص        گوناگون صورت 
تواند نشان دهد كه چگونه نيروهاي اجتماعي مـتن را            مي) “چريك”جاي   به

  : كند  ميطور كه كرس روش را توصيف كشانند؛ همان به مسيري خاص مي
 ...نويسنده هستند /رس گوينده ها در دست    اي در متن گزينش     در هر نقطه  

است؟ چـرا     هاي موجود انتخاب شده     جاي ديگر صورت    چرا اين صورت به   
 ،كـرس ( است؟    كار رفته   اين فرايند زباني و نه ديگر فرايندهاي ممكن به        

  ). 1993 ،هاج و كرس. ؛ همچنين نك125: 1983
گـزينش  : شـود   شناختي بدل مي    اين در برخي از نقدها به يك اصل روش        

جاي ديگري هميشه در كاربرد زبان داراي معنـايي بـالقوه             صورت به  يك
بر عدم اسـتفاده    ) خواه آگاهانه يا كامالً معمولي    ( تصميم   ةاست، زيرا نشان  

  .است محتمل ةاز چند گزين

  ها ها و نقشه ميدان: انتخاب واژگان
 هاي لغوي    آيتم ةكردن به مجموع    كاربردن اين اصل نگاه    هاي به   يكي از راه  

)vocabulary items(توانست انتخاب كند، تـا   گر مي  است كه يك گزارش
كـار   هايي كه بارها بـه     ويژه آن  و به  ــاند    كار رفته  هايي را كه در خبر به      آن

هـا را بـه    هـا و گـروه   شناسـان واژه  زبـان .  مورد نقد قرار دهـيم  ــ اند  رفته
هاي معنايي مثل  يعني؛ كلمات و گروه ()Lexical items (هاي قاموسي آيتم

كلمـات  (هـاي دسـتوري       و آيـتم  ) “شـركت بـزرگ   ”،  “خانـه ”،  “خوردن”
هاي   واژه گزينش. كنند تقسيم مي) )as if (“اِنگار” و “از”، “و”كوچك مثل 

طـور كـه در مثـال زيـر           ويژه در ساختن معناي يك متن، همان       قاموسي به 
  :شود، مهم است ديده مي

   پوند به باد فنا رفت10زندگي شغلي يك پليس پس از دزديدن 
پونـد از دفتـر     10زندگي شغلي يك پليس پس از اينكه محكوم به دزديدن           

  . شد از بين رفت)Londonderry(دِري  گروهبان مافوقش در كالنتري لندن
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هيئت منصفة دادگاه جنايي بلفاست به اتفاق آرا ظرف دو سـاعت رأي بـه               

ده و  كـر  ايـن مبلـغ پـول        خاطر دزديدن   به.] و. ر[ ساله   37محكوميت پليس   
 .رد كـرد “ قرض گرفته است”ادعاي وي را مبني بر اينكه وي اين پول را فقط    

 )5: 2004 مي 13، بلفاست نيوز لتر( ]يابد داستان ادامه مي[

اي از اصـطالحات       را از بـين مجموعـه      “به باد فنا رفت   ” سرتيتر،   ةنويسند
 كاري يـك   ةان دور  كلمات انتخاب كرده تا پاي     “ قاموسي ةحوز”ممكن در   

پليس را توصيف كند؛ پايان يافت، تمام شد، فروپاشيد، به باد فنـا رفـت،               
گزارشگري . اي از كلمات موجود بودند      درهم فروريخت و غيره مجموعه    

 اسـتفاده كـرده   “از بـين رفـت  ” متن را نوشته از اصـطالح مـشابه   ةكه بقي 
قـرار دارد، و در      در منتهااليه قوي ايـن مجموعـه         “به باد فنا رفت   ”. است

همچنـين، بـا   . قرار دارد)  پوند10(شده  تقابل آشكار با مبلغ ناچيز دزديده    
همراه دارد كه اين خود مأمور پليس نبوده كه          خود اين معناي ضمني را به     

 ةدور”جاي آن از اصـطالح       شغلش را به باد فنا داده است، كه البته اگر به          
د، ايـن معنـاي ضـمني حاصـل         كـر    استفاده مـي   “ش به پايان رسيد   ا  شغلي
اين، آشكارا زباني است كه نشانگر حس همدردي نسبت بـه آن            . شد  نمي

كه است   وكيل را نقل كرده      ةمرد است و در واقع، متن نيز در ادامه، دفاعي         
به پيروي از رويكرد تحليلي هاج و كـرس         . كند  از همين كلمه استفاده مي    

واژگان قاموسـي همـدردي     توان ديد كه چگونه اين گزينش         ، مي )1993(
توان اين همـدردي را بـر         انگيزد، و مي    نسبت به كل نيروي پليس را برمي      

 طلبــي  وحــدتة داراي ســابقةحــسب تعهــد ايــدئولوژيك ايــن روزنامــ
)Unionist:   بـه نهادهـاي   )م. طرفدار وحدت بين ايرلند شمالي و بريتانيـا 

مالي از گذشـته    پلـيس ايرلنـد شـ      (پروتستان در ايرلند شمالي تعبير كـرد      
كـرده   ها، همراهي مي ها، در مقابل كاتوليك   طلب  شدت با عاليق وحدت    به

كند،    به همين ترتيب عمل مي     “كيف پول ” به جاي    “دفتر”انتخاب  ). است
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در ايـن   . دهـد   و مقياس دزدي و مجرميـت مـأمور پلـيس را كـاهش مـي              
  .انه استگراي  مورد بررسي بازگويي معمولي ايدئولوژي فرقهةتحليل، مقال

 را )ideological lexis( با ديـدي منـصفانه، ايـن واژگـان ايـدئولوژيك     
گزينش واژگان توجه را به سـمت   .  ناميد )rhetoric( توان بالغت   گاهي مي 

شود و در تقابل با   در متن برجسته مي“به باد فنا رفت” ـكند ـ خود جلب مي
اكي از همـدردي    خواهد كه موضـعي حـ       گيرد، و از ما مي       قرار مي  “پوند10”

ـ نه اينكه طبـق روال معمـول، از فرضـيات ايـدئولوژيك نـاآزموده            ـبگيريم  
  .استفاده كند) در اين مورد، پليس(راجع به موضوع ) آزموده نشده(

.  اسـت  )perception( دهي بـه ادراك     اما، اين باز راجع به قدرت شكل      
هـاي    شـست رساني و ن     نظاميان را در جلسات اطالع     ةواژگان مورد استفاد  

مطبوعاتي در زمان جنگ در نظر بگيريـد، زبـاني كـه آشـكارا سرشـار از                
اسـت، و    )euphemism( اصطالحات نامفهوم براي ديگران و حسن تعبيـر       

، 2003در زمـان اشـغال عـراق در سـال           . اغلب آگاهانه بالغي هم هست    
 “ايجـاد سـوراخ مـوش     ”مريكا و بريتانيا از     آسخنگوهاي نيروهاي نظامي    

)mouseholing( ) ها با انفجار بمب در خالل         خانه كردن ديوار   يعني سوراخ
جـاي وارد شـدن از طريـق در كـه بـا خطـر             خانه به  به خانه  جويو  جست

نگـاران در ميـان        روزنامـه  “جـادادن ”، از   )هـاي انفجـاري همـراه بـود         تله
كـشتن   ()blue on blue attacks( “خودي به خـودي ”سربازان، از حمالت 

هـاي    آسـيب ”و البته همچنين از عبارت همـواره مفيـد          ) ودينيروهاي خ 
 و زبـان   مـوارد  ايـن . گفتند  سخن مي ) كشتن تصادفي غيرنظاميان   (“جانبي

انتقاد گسترده واقـع شـده اسـت        مشابه آن آشكارا تبليغاتي است و مورد        
شـود    ها نيز ديده مي      انتقادي كه در تفسير روزنامه      و )1985 ،چيلتون( مثل

به هر حال، گر چه هنگامي كـه اولـين   ). 2003 ،ايلور و واتت ـ  نورتون(
 “ خـودي بـه خـودي      ةحملـ ”شنويم يك سخنگوي مطبوعـاتي از         بار مي 
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 ةگويد ممكن است به او بخنديم، اما تحليل گفتمان تأثير فزايند            سخن مي 
 جنـگ و    ةهـم ريختـ     چنين زباني را در دوركردن توجه ما از وضعيت بـه          

 سـتايش از دقـت و نظـارت در          وي گفتمـان  وسـ  سمت  سوق دادن آن به   
  .سازد ارتش به ما خاطرنشان مي

شـان و مـشاركت      اين ماشين معناساز نظاميان است و بـراي فهميـدن         
 بايستي سـعي كننـد      ها  آنتك مخاطبين     شان، تك  پرستانه در جنگيدن    ميهن

واژگـان  . صورت غيرمستقيم، مـشاركت داشـته باشـند        در آن زبان، ولو به    
دهند    نظاميان قرار مي   “افق معناداري ”قول هال، در      ونده را به  قاموسي، شن 

شــوند ايــن شــنونده بفهمــد كــه گفتــار نــامفهوم  و بنــابراين باعــث مــي
 ايـن فـصل     ةطور كه از سرنوشت     همان. شود  كم معنادار مي    چي كم   تبليغات

تـوان تـصور كـرد كلمـات در           ، مـي  )80: 1991(آيـد     نقل از فاولر برمي    به
ان زبان، چنان مناسب يك موقعيت است كه انگار نقشة اشيا،           دسترس كاربر 

مفاهيم، فرايندها و روابطي است كه فرهنـگ بايـستي در موردشـان سـخن         
سازد تا بتوانند با      شان فراهم مي    زبان نظاميان سيستمي يكپارچه براي    . بگويد

شغل پرخشونت خود كنار بيايند، بدون اينكه در كاربرد زبان روزمرة خـود             
دار به مواجهه با يا دفاع از اين خشونت باشند، و اين همان زبان عادي و                وا

 “سـياق ”بـه   ايـن زبـان     . معمولي است كه مخاطبين از نظاميان انتظار دارند       
)register (    نظاميـان و تـوانش اجتمـاعي)social competence(هـايي كـه     آن

  .كند شنوند، تعلق پيدا مي هاي نظاميان را مي حرف
 از بين كلمات     چيزي فراتر از گزينش    كه به  ل واژگان هنگامي  لذا، تحلي 

ترين حالت خود قرار دارد؛ يعني، الگوهاي ثـابتي           يابد، در قوي    دست مي 
هـاي درون بافـت گفتمـاني خاصـي هـستند، و              مـشغولي   كه حاكي از دل   

بنابراين براي يك فرهنگ يـا بـراي گروهـي كـه درون يـك فرهنـگ از                  
 جهـاني كـه بـر     ” ؛معناي بازنمود جهان هستند    بهپايگاهي برخوردار است    

فـاولر   (“شـود   طبق نيازهاي ايدئولوژيك يك فرهنگ درك و دريافت مي        



 45ها   ژهخبر و حيات اجتماعي وا

گاهي اين الگوهاي ثابت ممكن است درون يك متن واحـد           ). 82: 1991
و گاهي هم   ) شوند  ناميده مي  )collocation( “همايش”كه  (شناسايي شوند   

 ةكننـد   زيـر، خبـر مـنعكس    ة در گزيد  ،براي مثال . در متون مختلف هستند   
چه كسي، كِـي و     ـ  ـت و عمل است     يات ني يمنافع گفتمان حقوقي در جز    

 و كمتر به بعد احساسي و اجتماعي عمل ــ كار كرده است  هنيتي، چ   با چه 
 “ واژگـاني  ةنقـش ”نيازهاي ايدئولوژيك دسـتگاه قـضايي       . مند است  هعالق

)lexical map(كند  خاصي را ديكته مي:  
  خاطر قتل هحبس ابد ب

يك مبارز دفـاع از محـيط زيـست بـه جـرم كـشتن دوسـتش پـس از                    
  .بِري به حبس ابد محكوم شد اي در آپارتمان او در گالستون مشاجره

 19كـرد،     ، كه در بخش تبليغات روزنامة ميدسامرست كار مي        .]م. ج[
ش در  ا  روز پس از اينكه ضربات مكرر چاقو به او وارد شده بود، در خانـه              

  .كوچة بِري، مرده پيدا شد
گرد،   فروشندة دوره .] ن. ك[در دادگاه جنايي بريستول روز جمعه، به        

 12 ساله، از جانب قاضي نيل باترفيلد گفته شد كه بايستي حـداقل              41
 )يابـد   داسـتان ادامـه مـي     ( .سال از محكوميت حبس ابد خود را بگذراند       

 )  3: 2004 مارس 12، ولزمجلة (

هاي خاصي از داستان و نقـشة         ساختن عالقة مداوم متن به جنبه       براي روشن 
هـاي واژگـاني خـاص را         كند، فاولر همة آيـتم      واژگاني كه از آن استفاده مي     

هـاي مـتن را نـشان         مـشغولي   فهرست حاصـل دل   . بندي كرده است    فهرست
 ها  آنو من   (در زير همة كلمات متن فوق را كه بيانگر كنش هستند            . دهد  مي
 يـا   و همة كلماتي كه بيـانگر وجـود حـالتي         ) خوانم   مي )active( “شيكن”را  

  .ام آورده) خوانم  مي)stative( “حالتي” را ها آنو من (وضع روحي هستند 
 قتل، محكوم شد، كشتن، مشاجره، پيـدا شـد، بـا ضـربات              .كلمات كنشي 

  .چاقو به قتل رسيده بود، گفته شد
  . پس از، مرده، بگذراند.كلمات حالت
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برخي از  : اي راجع به اينكه اين فهرست چگونه تهيه شده است           تهنك(
در دستور نقشي، كه در فصل      . كلمات اسم و برخي فعل يا صفت هستند       

شود، تأكيد بر آن چيزي است كه كلمات انجام    بيشتر از آن بحث مي     سوم
  .)تيگرهاي دستوري سنّ دهند نه بر توصيف مي

    حتي كلمات مربوط   .  است ر از كلمات كنشي   مشخص است كه متن پ
 يتقريبطور    بهاين مقاله   . اند  به وضع روحي نيز به مرز كنشي نزديك شده        

اسـت    چيزي در مورد اينكه چرا شخصي چنـين عملـي را مرتكـب شـده              
كند كه اين داسـتان راجـع         كيد مي أتر از آن، مرتب ت     گويد، بلكه، مهم    نمي

و دليل دارد كه متمم اين خود د. هاي فيزيكي است اي از كنش به مجموعه
پـسندند و     بنياد را مي    اول اينكه متون خبري اطالعات واقعيت     : هم هستند 

اين مـسئله   . شوند  عنوان واقعيت پذيرفته مي    ها بيش از احساسات به      كنش
كننـد كـه      هاي قـانوني بـر گـزارش از دادگـاه تقويـت مـي               را محدوديت 

هاي خبري تنهـا در      شود و طبق آن سازمان       ناميده مي  “گري مقيد  گزارش”
شـده در دادگـاه تحـت        آميـز بيـان     هاي تـوهين    خاطر نقل گفته   صورتي به 

گيرند كه خود را به گزارشي منصفانه، درست، و           تعقيب قضايي قرار نمي   
هــاي حقــوقي  دوم اينكــه، در فعاليــت. فــارغ از ســوءنيت محــدود كننــد

دد، خبر ملزم   به داليل متع  . چيز جايي ندارد   الذكر غير از واقعيت هيچ      فوق
 واژگاني باشد كـه در آن پيچيـدگي زنـدگي بـه واژگـان               ةاست پيرو نقش  

  .شود خاص مربوط به جنايت و مجازات محدود مي
گيرد زيرا  روزنامه براي اين كار صرفاً از اصطالحات حقوقي بهره نمي    

تـر    كار رفته را به واژگـاني بـسيار مقبـول           در واقع اصطالحات حقوقي به    
كنـد، امـا معـاني آن درون نظـامي حقـوقي عمـل                مه مي براي عموم ترج  

 هـا  آنمراتب و روابط بـين       د و سلسله  كن  ميها را تعريف      كند كه كنش    مي
كنـد هـر      روزنامه يك نقشه است، به اين معنا كه تعيـين مـي           . سازد  را مي 

كند كه هـر      گيرد و نيز تعيين مي      مفهومي در رابطه با ديگري كجا قرار مي       
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 توپـوگرافي   ة دقيقاً همان كاري كه يك نقـش       ؛چيزي است مفهوم نماد چه    
 توسـط   “گفـتن ”كار رفتـه در اينجـا        كنش كالمي به  . كند  با نماي زمين مي   

 ةدور”شـود كـه مـرد محكـوم           رسد و منجر به اين مي       قاضي به انجام مي   
 بـه انجـام رسـيدن       ة نحـو  “وارد شدن ضربات چاقو   ”. “حبس را بگذراند  

اي   گونـه   عمل كـشتن را بـه      “قتل”ر حالي كه    كند، د    را توصيف مي   “قتل”
ايـن  . كنـد   اي را منتقـل مـي       كنـد قـضاوت اجتمـاعي قـوي         توصيف مـي  

رفته با كلمات ديگـر از       كار شود كه كلمات به     گاه آشكار مي   كشي آن   نقشه
، “كـشتن ” معـادل تقريبـي   “قتل”.  قاموسي قابل مقايسه باشند   ةهمان حوز 

قتل ”، “به ضرب چاقو از پا در آوردن”، “كشتار”، “كردن خالص”، “اعدام”
 اسـت و در گفتمـان دسـتگاه قـضايي در تقـابلي              “حذف فيزيكي ”،  “عام

 قـرار   “دفـاع مـشروع   ” و   “قتـل غيـر عمـد     ”دار با اصطالحاتي مثـل        نشان
هر آيتم قاموسي فرضيات متفاوتي در مورد مـشروعيت كـشتن،           . گيرد  مي

يت شـخص درگيـر، و      وقوع پيوسـته، مـسئول     بافت اجتماعي كه در آن به     
بسياري چيزهاي ديگر با خود به همراه دارد و لذا راجع به نگرش كـسي               

. گويـد   كند نسبت به اين رويداد بـه مـا مـي            كه از اين كلمات استفاده مي     
طور كه به اجمال بحث خواهد شد، برچسبي براي           واژگان قاموسي، همان  

كـردن   كار و به دهد    كنش است، و آن را در نهاد اجتماعي خاصي قرار مي          
هايش از جامعـه      شدن كنش    ناميده “قتل”با  .] ن. ك: [كند  آن نهاد كمك مي   

 سامرست ايـن حكـم را       ةشود، و اين داستان با اعالم آن به جامع          طرد مي 
انـد، امـا       حالت و كنشي در اينجا تحليـل شـده         “فرايندهاي”. كند  اجرا مي 

تـوان     اين فرايندها مـي    هاي مشابهي را براي افراد و اشياي درگير در          نقشه
چينـد كـه بـه         رويداد را در مقـوالتي مـي       ،واژگان قاموسي . در متن يافت  

انباشـت كلمـاتي كـه از همـان         . اند  نهادها و ساختارهاي اجتماعي وابسته    
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كننـد تـا ايـن سـاختارها را      گيرند با هم عمـل مـي      قاموسي بهره مي   ةنقش
  . شكلي كالمي بدهندها آنتقويت كرده و به 

 نيز به همين ترتيب به اين نتيجه رسـيده  )Chibnall, 1977: 12( الچيبن
كنند كـه     هاي خبري راجع به جنايت از زباني استفاده مي          است كه داستان  

وي بـر ايـن بـاور       .  اسـت  “نظام غالب معنايي نخبگان سياسـي     ”متعلق به   
هاي يك    ويژه انعكاس چارچوب مفاهيم و ارزش      است كه واژگان خبر به    

 بـه    شـالوده و معنادهنـده     اين ايدئولوژي .  غالب است  ةكاران  فظهوفاق محا 
اعتـصاب بـا    ”،  “منـافع ملـي   ”،  “مقررات قـانون  ”عباراتي تكراري از قبيل     

، “گـران افراطـي     آشـوب ”،  “در منگنه قـرار دادن كـشور      ”،  “ سياسي ةانگيز
ــه” ــع ميان ــاي واق ــين روه ــتمزدها”، “ب ــورم دس ــت خــاموش”، “ت ، “اكثري
. اسـت ، و غيـره     “انداردهاي اخالق و آموزش و پرورش     آوردن است   پايين”

 و  .شـوند   هاي ايدئولوژيك بدل مـي      با كاربرد مداوم، اين عبارات به نشانه      
 .)12: 1977 ،النچيب (كشند بيني را بيرون مي پيش هاي قابل وبيش پاسخ كم

اين عبارات، به باور وي، هرگونه بحث از قانون و نظم را در خبر زير   
اي به راحتي در زبان خبـر         گذارند هيچ نظريه    آورند و نمي     خود مي  ةسلط

نيـز از ايـن انديـشه       ) 31: 1987(اريكسون و ديگـران     . نقشي داشته باشد  
هـاي معنـايي حقـوقي، علمـي،          هاي خبـري نظـام      رسانه«: كنند  پيروي مي 

هاي نهادي ديگر را وضع كرده و در گـزارش           مذهبي، خانوادگي، و حوزه   
تـا  «ها پيوسته به باورهاي اين نهادها متكي هـستند       رسانه» .ندآور  خود مي 

 .)104: 1990 ،هـارتلي (»  زندگي انسجام ببخـشند    ةبريد  به واقعيات بريده  
دهند كه شـرايط حـاكم بـر و حـدود فرهنـگ                اجازه مي  ها  آنبنابراين به   

  ).31 :1987، اريكسون و ديگران(عمومي را تعيين كنند 
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  )labels(ها  برچسب
ويـژه در   ها مورد خاصي از ايـن واژگـان قاموسـي هـستند و بـه                رچسبب

 بندي مردم به طبقات اجتماعي غالباً ثابت و تغييرناپذير و نيـز مفيـد               دسته
 ؛كنند شان در فضاي سفت و سخت متون خبري بسيار قوي عمل مي بودن

. دهند   مي يزيرا ميزان زيادي از معني را به صورت فشرده در چند كلمه جا            
كند كه  تعيين مي) شئيا گروه يا   (گذاري روي يك شخص       ل برچسب عم

گرفتـه توسـط آن شـخص را          توانند كنش انجام    چگونه اعضاي جامعه مي   
دهد راجـع بـه        اجازه مي  ها  آندرك كنند و مورد قضاوت قرار دهند و به          

طور كه اريكـسون و       همان.  يا گروه دست به تعميم بزنند      شئآن شخص،   
سازند، مردم رفتار و سخنان همـديگر را          خاطرنشان مي ) 1987(همكاران  

پس موقعيت . كنند بر حسب آنچه كه از آن شخص انتظار دارند تفسير مي 
 ة، همـه در نحـو     هـا   آن شخـصي    ة، زندگينامـ  هـا   آنسازماني مردم، پايگاه    

پـس ايـن    ). 55: 1987اريكـسون و همكـاران      (معنادهي متن تأثير دارند     
 تنهـا بـا نـام        ولـز  ة روزنام شده در داستان    محكوممعنادار است كه به مرد      

 و قاضـي بـه      “]م[آقـاي   ”كه مقتـول      شود، در حالي    خانوادگيش اشاره مي  
 قرارگرفتـه در جايگـاه   مرد. شود  خوانده مي “يل باترفيلد قاضي ن ”صورت  

دهد،   متهم حقوق اجتماعي برخورداري از عنوان محترمانه را از دست مي          
 نه يك عـضو كامـل   ،شود  او يك جاني ساخته ميو لذا در اين گفتمان از   

در واقـع، ايـن روال اسـتاندارد در         . جامعه كه كار زشتي انجام داده است      
خبررساني بريتانيا است كه افراد قرارگرفته در جايگاه متهم، حتي قبـل از             
محكوميت، حقوق اجتماعي برخورداري از عنواني محترمانه را از دسـت           

اي مثل پزشكان، حتـي پـس از          اراي مشاغل حرفه  گرچه افراد د  (دهند    مي
كـه ايـن نـشان      ) ماننـد   مند مي   محكوميت نيز، همچنان از اين حقوق بهره      

هايي در اعـالم انـزواي اجتمـاعي متهمـين سـهم              دهد چنين برچسب    مي
  .سزايي دارند هب
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 و سـپس    “مبارز دفاع از محيط زيـست     ”در ادامه با برچسب     .] ن. ك[
هـردوي  . شود   معرفي مي  “گرد   دوره ةفروشند.]  ن .ك[”در پاراگراف سوم    

 رسانند بـا    اي كه به انجام مي      ها همچنين در فعاليت اجتماعي      اين برچسب 
مقدمه، كه پس از سرتيتر، جايگاهي كليدي است كه در آن فهم . ندا  ارزش

گيرد، توصيفي را از اين خشونت برگزيده است كه           ما از داستان شكل مي    
كسي انجام شده كه براي دفاع از محيط زيـست          طبق آن خشونت توسط     

كند، و در آغاز اين شـيوه را برنگزيـده اسـت كـه او را تحـت                    مبارزه مي 
عنوان كسي معرفي كند كه از قبل از جريان اصلي اجتماع خـارج اسـت؛               

ن خاطر است كه    ه اي اين شايد تا حدي ب    . گرد يا كولي     دوره ةمثالً فروشند 
ـ   مون پيرو رهن،روزنامه در آغاز  ايي و ايرلنـدي  يـ  ملـي بريتان ةهـاي اتحادي

اشـاره  «: نگاران در مورد گزارش راجع به فروشندگان سيار اسـت          روزنامه
 قومي يك شخص بايد تنها وقتـي صـورت گيـرد كـه مربـوط و       ةبه ريش 

اما روزنامـه سـپس در اشـاره بـه قوميـت آن             . )NUJ2003(» مناسب باشد 
جـاع بـار دوم بـه او بـه اشـتباه            داوري توأم با آن در ار       شخص و در پيش   

 همچنين گروهي را كه مدعي اين       “فعال محيط زيست  ”برچسب  . افتد  مي
 كه به لحاظ اخالقي در سطح بااليي قرار دارد، در كنار عمل قتـل               هستند

دهـد كـه خـود حـاكي از دورويـي اسـت و همـين داسـتان را                     قرار مـي  
يند كه در مقدمـه بـه   گز داستان همچنين اين را برنمي. كند شورانگيزتر مي 

يـا شخـصيتش   ) ساسـكس  وست(با برچسب شغلش، يا اصالتش     ] ن. ك[
هايي كه بـا يـادآوري        و يا برچسب  ) خواند   مي “غولي آرام ”وكيلش او را    (

تـر و     بودن قاتل به پيـشبرد داسـتاني پيچيـده          به خوانندگان در مورد نرمال    
رفتـه،   كار  هاي به   ببا استفاده از برچس   . كنند، اشاره كند    تر كمك مي    متنوع

شود، كسي كه حتي قبل از محكوميت از جامعه           شخصي خاص ظاهر مي   
عنوان كسي نشاندار شده است كه نه داراي پايگاهي بـاال            رانده شده، و به   

  .ي احترام است و نه شايسته
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ترين مقـوالت اجتمـاعي       گذاري بستگي به برخي از قوي       لذا برچسب 
 در تحليلي بـر بازنمودهـاي زنـان در          )1992(طور كه كالرك      همان. دارد

 نـشان   1980 ة بريتانيا از جرم خشونت جنسي در اواخر دهـ         Sunگزارش  
ـ   همچنـين    و   داوري   پـيش  تواند بياني قـوي از      داد، اين مي    خـود   ةبـه نوب

هاي به كار رفتـه       وي هنگام تجزيه و تحليل برچسب     .  باشد  آن تأييدي بر 
 ضد زنان به دو گروه تقسيم  در مورد خشونت بر  Sunدريافت كه مقاالت    

 ها آنهايي از رويدادها وجود داشتند كه در         در يك دسته داستان   . شوند  مي
مردي كه از او خشونت سرزده همچون يك مادون انـسان ترسـيم شـده               

  مرد را در آغوش جامعه     ها  آنهايي بودند كه در        ديگر داستان  ةدست. است

)Social fold(اول ةبـرد كـه دسـت    كالرك پـي . كردند  ترسيم مي )هـاي   آدم
. تقريباً همواره همراه زناني بودند كه برچسب پاكـدامن را داشـتند           ) شرير
عفت يا مايـل      همراه زناني بودند كه برچسب بي     ) مردان عادي ( دوم   ةدست
عدد (دهد    هاي او را نشان مي       يافته 1. 1ل  شك.  جنسي را داشتند   مسائلبه  

  ).هاي متعددي ذكر شده است نداخل پرانتز يعني آن واژه در داستا
سمت اين زن نشانه رود و همين بـه ايـن يافتـه توسـط                انگشت اتهام به  

 اغلـب در جـايي بـا ايـن برچـسب            “غيرشرير”انجامد كه مردان      كالرك مي 
 مـسائل برنـد ـ بدهكارنـد، تـشنة      شوند كه از مشكلي رنج مـي  مشخص مي

ـ  هـا     ايـن يافتـه   ) 1992:211(كـالرك   . اند و غيره    جنسي يـن صـورت    ه ا را ب
همسران، (»  جنسيمسائلتمايل به  بي« زنان “شرير”مردان : كند بندي مي جمع

 “غيرشـريرها ”دهند، در حالي كـه        را مورد حمله قرار مي    ) مادران، و دختران  
دختـران بـه     هـا، موبورهـا، و      نكـرده   ازدواج (“ جنسي مسائلمتمايل به   ”زنان  

شوهرها، حتي مـوقعي كـه      . دهند را مورد حمله قرار مي    ) لحاظ جنسي فعال  
بار بود، تقريباً هيچگـاه       حمالتشان به اندازة حمالت بيگانگان شديداً شرارت      

 ةايـن، تقريبـاً در همـ       به گفتة كالرك، عالوه بـر     . شدند   خوانده نمي  “شرير”
هـاي   شـدند، بلكـه حتـي در داسـتان     موارد، زنان كامالً فـردي معرفـي نمـي    
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 جنسي يا   مسائلهاي يا متمايل به        سنخ خشونت غيرجنسي نيز برحسب اين    
بيني ثـابتي     وي جهان . شد   اشاره مي  ها  آن جنسي به    مسائلتمايل نسبت به      بي

نخست، بار مسئوليت . شود، يافته است را كه در اين نوع كاربرد زبان بيان مي
ـ چه به زناني كه با تمايل ـشود  پيوسته از مردان خشن به زنان سوق داده مي

 و چه بـه زنـان غيـر از زنـان مـورد              “اين را درخواست كردند   ”جنسي خود   
دوم . كردنـد   شـان را دريـغ مـي       سوءاستفاده قرارگرفته كه از مردان خود حق      

گيرند و معموالً بيگانگاني هـستند كـه    اينكه شريرها خارج از جامعه قرار مي      
 گيري رفتـار در     و لذا جامعه مسئول شكل    (اند    در كمين زنان پاكدامن نشسته    

 بـرايش مـشكل اسـت كـه شـوهران را            Sunبنابراين، روزنامة   ).  نيست ها  آن
  .اي هستند  بخواند، زيرا داراي موقعيت اجتماعي تأييدشده“شرير”

  از ساختارهاي ايدئولوژيك به نزاع جامعه بر سر نشانه
شناسي انتقادي توانسته اسـت نـشان دهـد كـه واژگـان خبـر بـسيار                  زبان
توان از اين مـشاهده نتيجـه گرفـت ايـن             حتي نمي را اما به . مند است   طرح
گيرد كه در جامعـه قـدرت را          مندي هميشه توسط آناني صورت مي       طرح

شناسان در بررسي ژانرهاي متفاوتي مثل       طور كه زبان    همان. دست دارند  به
و ) 1960 ،لـورد (انـد   كـرووات نـشان داده   ـ  شعر شفاهي حماسي صربي

ها،   ها، برچسب   اربران زبان غالباً از فرمول    ، ك )1996 ،كويپر(لفاظي دالالن   
گيرند تا به نحـو احـسن ارتبـاط برقـرار             يا واژگان قاموسي ثابتي بهره مي     

شان   كنند، چون سخنگويان و شنوندگان انتظارات مشتركي راجع به رابطه         
يـا تنـدرو يـا      (شود، زيرا خـالق       اما اين مانع خالقيت نمي    . با بافت دارند  

پوشي از اين قراردادها نيست، بلكـه بـه پيچانـدن و              مبودن به چش  ) منتقد
  .هاست تغيير جهت نسبي آن

 زبـاني، يعنـي تحليـل       پيكـرة شناسـي    روشـني در زبـان     اين نكتـه بـه    
هـاي مختلـف، ظـاهر شـده           انگليسي از بافـت    ةها كلم   كامپيوتري ميليون 

اين نكته حاكي از اين است كه كاربران زبان معناسـازي را نـه بـه                . است
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 ثابت كلمـات    يهاي نسب   گيري از تركيب     كلمات منفرد بلكه با بهره     كمك
هـاي موجـود در       شناسي انتقادي بر گزينـه     پس تأكيد زبان  . دهند  انجام مي 

تحليـل  . استفاده اسـت    دستور و واژگان يك زبان، مسلماً ابزاري بسيار بي        
 “about” در اكثر موارد     “worry”دهد كه بعد از فعل         زباني نشان مي   ةپيكر
صـحيح   نيـز  “ because” يا “that”هاي ديگر جمله  آيد؛ گرچه صورت مي

 ،كلمـات ). 2004المللي كمبريج      زباني بين  ة پيكر 1. 2نك، شكل   (هستند  
كـرديم نيـستند بلكـه هنگـام          واحدهاي اساسي معنايي كـه مـا فكـر مـي          

جاي تعجب  . يابند   معناي متفاوتي مي   ،قرارگرفتن در كنار كلمات مختلف    
اي و حتي برخالف شـم      نامه  كه برخي كلمات، برخالف تعريف واژه     دارد  

دريافتـه اسـت    ) 2001(استابز  . سخنگويان، در كاربردشان محدود نيستند    
، “سـياه ”،  “مؤنث” در كنار كلمات     عنوان مثال، بيشتر   ، به “گشتن” ةكه كلم 

 “گـشتن ”. آيد ل مي و كلماتي از اين قبي  “يارو”،  “شبيه”،  “جذاب”،  “مذكر”
. پـي ازدواج تعلـق دارد       در خست به تبليغات افراد مجـرد     اهراً در درجة ن   ظ
وجوي   جست”توان حدس زد كه فيلم        راحتي مي  همين خاطر است كه به     به

. ، تقريبـاً راجـع بـه چيـست        )1985 ،سـايدلمن  (“دنبـال سـوزان    نااميدانه به 
، و با خـود  دهند اند معنا مي   ها آورده   نامه  كلمات بسيار بيشتر از آنچه كه واژه      

انتظارات و دانش فرهنگي خاصي در كنـار شـرايط كاربردشـان بـه همـراه                
 مثل فرهنـگ انگليـسي      ها  نامه  چنين تحليلي به نسل جديدي از واژه      . دارند

 انجاميده )Collins Co, 1995-build English Dictionary( همساخت كولينز
  . استرا آوردهبندي معمول كلمات  است كه به تفصيل كاربرد معمول گروه
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 كاربردهـاي زبـاني بـر       ةاما اگر چنين تحليلي نشان دهـد تقريبـاً همـ          
هاي جديدي نيـز بـراي        شده استوار است، راه      تعيين  پيش هاي از   يشاهم

طـور    همان. نهد  فكركردن راجع به ساختارهاي زبان خبر پيش روي ما مي         
رها و  كه در مقدمه آمد، شايد درست باشـد كـه كمتـر راجـع بـه سـاختا                 

هـاي معنـايي بينديـشم، و بيـشتر در فكـر قراردادهـاي مربـوط بـه          نظـام 
دهد معنـاي معمـول يـك          زباني نشان مي   ةتحليل پيكر . كاربردشان باشيم 

طـور   داننـد بـه     هايي دارد كه كاربران زبان مي       كلمه بستگي زيادي به بافت    
وسـي،  گاهي كاربرد ايـن واژگـان قام      . شوند   آن القا مي   ةوسيل قراردادي به 

عادي و تكـراري خواهـد بـود، امـا بايـد مواظـب تغييـرات كوچـك در                
پس، استفاده از زبان خبر بيشتر يك دستاورد بالغـي          . قراردادها نيز باشيم  

گونه كه اهل خبر در انتظـارات مربـوط          است تا بازتوليد صرف سلطه؛ آن     
 جـاي   “مبـارز دفـاع از محـيط زيـست        ” عبـارتي مثـل      ةبه امكانات نهفتـ   

 ها آني يگيري از اين انتظارات و در عين حال تغيير جز  د، و با بهره   دهن  مي
  .سازند معاني جديدي مي

فـصل  . نـك (چنين تفكري نزديك به تحقيق بـر روي بينـامتن اسـت      
تالش براي تأكيد دوبـاره بـر       ـ  ـزبان بيشتر مطابق الگوهاي كاربرد      ). دوم
دهـد تـا بـر         معنا مي  ــ اند  هايي كه از قبل بر زبان مردم جاري بوده          نشانه

حسب ساختارهاي نسبتاً تغييرناپـذير مفـروض در تحليـل ايـدئولوژيك            
 اگر گفتمان بخشي از ساختارهاي سلطه و قدرت در          .اي فوق   متون رسانه 

جامعه باشد، چنين چيزي از طريق كاربرد گفتمان توسـط سـخنگويان و             
 كـه در    جـاي انفعـالي    ايـن مـدل بـه     . پذيرد  دهي به سلطه انجام مي      جهت

فـرض خـود را بـر نقـش فعـال           نظريات ساختارگرا مفروض است پـيش     
طـور كـه گيـدنز        همـان . گر در معناسـازي قـرار داده اسـت          شخص كنش 

هـايي كـه      كند، در انديشيدن راجع به افراد و نظام         خاطرنشان مي ) 1984(
 بيـشتر از    “سـاختاربندي ”كنند، شايد سخن گفتن از        مطابق آن زندگي مي   
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نفـع ايـن    .  معنـي بدهـد    “عامليت” و   “ساختار” و نقيض    اصطالحات ضد 
ــر ــر اينكــه   رويكــرد در گي ــاتي اســت مبنــي ب ــاتالق اتهام ــادن در ب نيفت

 ، شـلزينگر  ةدر مقدمـ  (نگاران متعصب اسـير ايـدئولوژي هـستند           روزنامه
نگـاران بـه ايـن ادعاهـا آمـده             بحث جالبي در مورد پاسخ روزنامه      1987
شـان تـالش    هـاي   در نوشتهها آن كه چگونه ، اما بر اين تمركز دارد     )است
برانگيز را به انجام برسانند كه        اي هيجان    دشوار توليد نسخه   ةكنند وظيف   مي

هـايي    مخاطبين را مجذوب سازد، جانب منابع خبـر را بگيرنـد، گـزارش            
. دقتـي دور بماننـد       دهند و از اتهام تعصب و بي       ارائهروشن و معتبري را     

هـاي زبـاني توسـط خبرنگـاران          نكه چه صـورت   تجزيه و تحليل دقيق اي    
هاي معناسازي موجود در جامعـه،         راه ةرود، از بين طيف گسترد      كار مي  هب

 راه خود را با وجود اين همه فـشار          ها  آنشايد بتواند به ما بگويد چگونه       
  .كنند انتخاب مي

 تحـت عنـوان     Sunاي در     بـه مقالـه   ) 68 :1995(اين رويكرد فركالف    
وي . گـردد   برمـي مي را براي مبارزه با مواد مخدر فرابخوانيد         نيروهاي نظا 

 مقالــه “مــانكــردار گفت”كنــد را كــه  آن چيــزي را تجزيــه و تحليــل مــي
هـاي   كار بردن و تبـديل متـون منبـع مثـل گفتـه          به خواند؛ يعني، نحوة    مي

اي از    مداران و پخش مطبوعات بر حـسب طـرز تـصور روزنامـه              سياست
ندگانش و اينكه چگونه بـه فـشارهاي سياسـي و           عاليق و طرز فكر خوان    

دهـد كـه      وي نـشان مـي    . دهد   تجاري پاسخ مي   مسائلفشارهاي ناشي از    
اي در پارلمان را به يـك فراخـوان      گزارش كميته  ةچگونه اين مقاله توصي   

  :در متن منبع آمده است. كند پوپوليستي به خدمت نظامي تبديل مي
ي سلطنتي و نيروي هـوايي سـلطنتي        دولت بايد استفاده از نيروي درياي     

منظور مراقبت به كمك رادار، هوابرد يا نيروي دريـايي را مـد نظـر                را به 
كنـيم كـه بايـستي اجـراي قـانون عليـه              لذا، مـا توصـيه مـي      . قرار دهد 

قاچاقچيان مواد مخدر از جانـب گمركـات سـلطنتي، پلـيس، نيروهـاي              
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كميتـة امـور    ( .دامنيتي و در صورت لزوم نيروهاي مسلح شـديدتر شـو          
  )70: 1995داخلي مجلس عوام، به نقل از فركالف 

  :گونه تغيير يافته است اين خبر اين
  نيروهاي نظامي را براي مبارزه با مواد مخدر فرا بخوانيد

ديروز نمايندگان مجلس درخواست كردند نيروهاي مسلح جهـت مبـارزه بـا             
  ] يابد داستان ادامه مي[ .هجوم گستردة سوداگران مواد مخدر فراخوانده شوند

، “نيروهـا ”(نظر فركالف، در اينجا تركيب بينامتني واژگـان پوپوليـستي            به
با واژگاني كـه يـادآور گزارشـي رسـمي اسـت            ) “وداگران مواد مخدر  س”
شود كه حالتي پوپوليستي به آن لحن رسـمي            باعث مي  “نيروهاي مسلح ”

 بـا ديـدگاه خـود       Sunبدهد، انگار كه نمايندگان مجلس مثل خواننـدگان         
كننـد، و در همـين حـال        نسبت به بـالي قاچاقچيـان مـواد صـحبت مـي           

به قـول  ). 71: 1995 ،فركالف(كند  مشروعيت گفتمان رسمي را حفظ مي     
 يعنـي،  همبـستگي،  بيـانگر   هـم چنـين متنـي   )(ff 40 :1988هاج و كرِس 

پيوندي مشترك بين نمايندگان مجلس، روزنامـه و خواننـدگانش؛ و هـم             
، يعنـي، مـشروعيت جايگـاه نماينـدگان مجلـس در             اسـت  قدرتانگر  بي

اين كار را به ايـن خـاطر   . گيري و نظارت اجتماعي سلسله مراتب تصميم 
كند كه فركالف آن را       تواند انجام دهد كه از سبكي آميخته استفاده مي          مي

رسـاني خبـر و       رخواننده بـه تركيـب ژانـر اطـالع        هاي پ   به تمايل روزنامه  
 مقالـه   ة گسترد ةنظر وي، همچنين، استفاد    به. دهد   اقناعي ربط مي   ژانرهاي

جنـگ  ”،  “مبارزه با مـواد مخـدر     ”،  “فراخواندن”(از تصويرپردازي جنگي    
 ميراث مـشترك بريتانيـايي در دفـاع از جزيـره            ةبرانگيزانند) “هجوم”،  “با

هنگـام   است، تركيبي قوي از تصاوير مربوط به تصاوير سِر فرانسيس در          
ــست  ــپانيا  شك ــايي اس ــروي دري ــني ــا   ب ــه ب ــر ك ــتمداران معاص ا سياس

روزنامه ادعـا دارد كـه در ايـن         . جنگند   اروپا مي  ةهاي اتحادي   دستورالعمل
خاطره و فرهنگ عمومي سهيم است و در همين حال مواد مخدر را وارد              
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هاي ديگر از مواد مخدر را          كند، و بالفاصله تأويل     اين ميراث گفتماني مي   
بخـش،    عنوان يك سرگرمي لذت     اجتماعي بريتانيا، به   ةك مسئل عنوان ي  به(
) هاي تجاري نامتوازن جهاني، و غيره       عنوان يك محصول جانبي جريان     به

  .راند ي به لحاظ ايدئولوژيك قوي به حاشيه مي ا به شيوه
دهـد، بـه دو شـيوه         فركالف تغييراتي را كه به نظرش در اينجا رخ مـي          

 ديـد وي، مقالـة خبـري رويـدادي ارتبـاطي در       نخست، از . كند  تئوريزه مي 
هـاي    اسـت كـه شـامل جلـسات كميتـه         اي از رويدادهاي ارتبـاطي        زنجيره

پارلمان، نشر آن در مطبوعات، و خواندن آن توسط مردم بر ميز نهار يـا در                
اين تحليل نگاهي دارد به اينكـه       . شود  اتوبوس در مسير رفتن به سر كار مي       

دهـد يـا      گذشته از زنجيرة ارتباطي را افـزايش مـي        چگونه اين مقاله معاني     
كـشيدن قـدرت و       چـالش   سازد تا نقش آن را در بازتوليد يا بـه           دگرگون مي 

هـا   سلطه ببيند، نه اينكه تنها يك معني را ببيند، كه در جامعه از طريق رسانه   
شناسـان   شـود؛ همـان چيـزي كـه زبـان           از مسلط به تحت سلطه منتقل مي      

تـوانيم    لذا مـا مـي    ). 37: 1995 ،فركالف(نجام آن بودند    انتقادي در شرف ا   
 تجزيـه و    Sunانتشار مطبوعات يا حتي مكالمات روزمرة مردم را در مـورد            

. تحليل كنيم تا به دقايق مختلف اين زنجيرة معناسازي نظري افكنده باشـيم            
نگرد كه تا چه انـدازه ژانـر          فركالف همچنين به هر مقاله بر حسب اين مي        

كند و تا چه اندازه از ژانرهاي ديگر در توليد يـك چيـز                 بازتوليد مي  خبر را 
هاي   جوي ويژگي و  پس، در همين حال كه در جست      . گيرد  تلفيقي كمك مي  

 را نه با گشتن به      ها  آنزباني مشابه است، به باور كالرك و فاولر وي سپس           
» دكننـ   شده، متحد و ثابت كـه كـردار را ديكتـه مـي              چند رمز تعريف  «دنبال  

، بلكه در عوض با پرسش راجـع بـه اينكـه چگونـه              )67: 1995 ،فركالف(
 هم در مقايسه با متون قبلي و هم در مقايسه بـا             ـروابط بينامتني واژگانش ـ   

 متن را در رابطه بـا سـاختارهاي قـدرت و معنـا قـرار                ــعصرش    متون هم 
قي آميـزد كـه وفـا        بـا هـم در مـي       اي  آيا آراي مختلف را به شـيوه      . دهد  مي

  اي كه آن را از بين ببرد؟ كارانه را حمايت كند يا به شيوه محافظه
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   مختصري از اخبار جنايي ةآيا اتهام وارده صحيح است؟ نمون
ـ        1. 3داستان خبري شكل     كـار   ه جهت استفاده از تحليل واژگان قاوسي ب

رود كـه     كار مـي   و كاويدن اين پرسش به     رفته در خبر مورد بحث در باال      
آميزد تا در حيـات اجتمـاعي          آرا و انواع زبان را به هم درمي        چگونه خبر 

، از  “ترس ازجنايات جنسي افزايش يافته است     ”متن  . كلمات مداخله كند  
  .گرفته شده است اخبار جهان ،Sunday ة اسكاتلندي روزنامةنسخ

گـر نگرانـي،     اين متن كوتاه نخست شامل تعداد زيادي از كلمات بيان         
  :شود ، مي سرتيترةاز جمله اولين كلم

  ترس، هشدار، بحران، موج، فشار، عواقب جدي
  ترس از جنايات جنسي افزايش يافته است .1. 3شكل 

  ترس از جنايات جنسي افزايش يافته است 
  گي ژاكلين مك

  2004 سپتامبر5
متخصصين و نمايندگان مجلس اسكاتلند ديشب پس از اينكه گزارشي خبـري            

 نسي در اسكاتلند در طول سه سال گذشته دوفاش ساخت تعداد تجاوزگران ج
  .است، نسبت به بحران برقراري نظم هشدار دادند برابر شده

 منحـرف   2200وزير دادگستري كَتي جيميسون فاش ساخت كـه بـيش از            
اند ـ اين تعداد   جنسي در حال حاضر نزد نيروهاي انتظامي اسكاتلند ثبت شده

  .است  نفر بوده1480، 2001در مارس 
ايش تجـاوزگران  اي اضافي آيتم كنترل موج رو به افـز  س اسكاتلند بودجه  پلي

  .ده استدريافت نكر
نـام  خـواهيم     ما مي «:ديشب، كريستين گراهام، نمايندة مجلس اسكاتلند، گفت        

اين افراد ثبت شود، اما برداشتن فشار ناشي از كمبود بودجه بايستي در اولويت 
  ». احساس امنيت كنندوالدين بايد در اين نظام. قرارگيرد

ايـن ارقـام    «: گويـد   بيل وايت، مدير مركز قضات جنايي دانشگاه ادينبورگ مي        
  .»دنبال دارد هعواقبي جدي براي منابع مالي الزم جهت مديريت ثبت اين افراد ب

مـا و وزارت كـشور معتقـديم ايـن     «: اما سخنگوي دولت ديشب اصرار ورزيد  
 اخبـار   © ».مـالي پلـيس و دادگـستري دارد       مسئله تأثير نسبتاً كمي بر منابع       

   2004جهان، 

  2004 سپتامبر 5، )نسخة اسكاتلندي (اخبار جهان: منبع



  تحليل متون رسانه: هاي رسانه   گفتمان60

، “فـاش سـاخت   ”در بافت ايـن كلمـات، واژگـان قاموسـي ديگـر مثـل               
. اسـت  داراي مفهوم ضـمني منفـي نيـز          “تأثير”، و   “احساس امنيت كنند  ”

  :دارد موازي از كلمات اشاره به تعداد زياد ةمجموع
بـه   ، مـوج رو   1480،  2200اسـت،     افزايش يافتن، تعداد، دوبرابر شده    

 در واقع در اين     “به افزايش تجاوزگران   موج رو ” افزايش، اين افراد، ارقام   
 b1988 ،دايـك   ون. نـك (شـود     كننـده نمايانـده مـي       هاي نگران   موج واژه 

 را در اي ما اين واژگان قاموسي دانش زمينه). درمورد بالغت خبري اعداد
مورد ترس گسترده در جامعه از افزايش خشونت جنـسي عليـه كودكـان              

 ةويـژه روزنامـ    ها و بـه     آورد، ترسي كه از قبل از جانب رسانه         خاطر مي  به
، يعني قـانوني    “قانون سارا ”كه براي تصويب    بود   ايجاد شده    اخبار جهان 

. ده بود شد، مبارزه كر    كه طبق آن بايستي آدرس تجاوزگران جنسي منتشر مي        
گيري را بكند كه در آن  تواند از متن اين نتيجه در واقع، خواننده به سختي مي

نگراني از اين نيست كه شمار تجاوزگران جنسي در اسكاتلند افزايش يافتـه             
خاطر قدرت بيشتر دستگاه قـضايي در        است، بلكه نگراني از اين است كه به       

ي، پليس در نظارت مـؤثر      الزام به تحت نظارت قرارگرفتن تجاوزگران جنس      
معناي آشكارتر القاشده كـه انباشـت       . اند مشكل دارد    هايي كه آزاد شده    بر آن 

  .سازد، ترس موجود است اين كلمات برجسته مي
هـاي   دوم اينكه، متن شامل كلمات زيادي است كـه عمومـاً در بافـت           

ا اينهـ .  دوم به خبر تعلق دارنـد      ةشود و تنها در وهل      بوروكراتيك يافت مي  
  :ند ازا عبارت

، اولويـت،   )سه بـار  (، منابع   )دوبار(برقراري نظم، گزارش، ثبت شوند      
  .نظام، مديريت، ثبت

شده به كنشگران اين داستان با دادن صـرفاً عنـاوين             هاي داده   برچسب
وزارت ”،  “وزيـر دادگـستري   ”،  “اعضاي مجلس اسكاتلند  ”مثل،  (سازماني  

 ةدر همـان نقـش    ) “ ادينبـورگ  مدير مركز قضات جنايي دانشگاه    ”،  “كشور
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بنابراين در يك سطح، اين متن همبستگي خـود را          . واژگاني سهيم هستند  
در كنـار ايـن   . دارد طرفي مقامات اعالم مـي    با عقالنيت بوروكراتيك و بي    
، “نيروهـا ”،  “منحـرفين جنـسي   ”( روزنامـه    زبان رسمي، واژگان قـضاوتي    

وزيـر دادگـستري كَتـي      «كـه، مـثالً      طـوري  گيـرد، بـه     قرار مـي  ) “بودجه”
 منحرف جنسي در حال حاضـر  2200جيميسون فاش ساخت كه بيش از  

 زبـان مقامـات و      ،روزنامـه . »انـد   نزد نيروهاي انتظامي اسكاتلند ثبت شده     
توانيم بـه تأسـي از        ترتيب ما مي   ينه ا آميزد و ب    زبان عاميانه را با هم درمي     

كنـد تـا بـه        مل مـي  فركالف استدالل كنيم كه به لحاظ تئوريك طوري ع        
جاي  روزنامه به . مدتش اعتبار ببخشد     طوالني ةانگيز، و مبارز    داستان هراس 

، بـه وزيـر     “وزيـر انحرافـات جنـسي     ”آميـز، مثـل       اينكه برچسبي تـوهين   
شـده   دادگستري بدهد، او را مسئول افزايش ناگهاني تعداد منحرفين ثبـت          

گزيـده در اينجـا    بربه قول هاج و كرس، واژگان قاموسي   . دهد  نمايش مي 
 و  “برقراري نظـم  ” هم   ،“منحرفين جنسي ” و هم    “تجاوزگران جنسي ”هم  
 است كه نشانگر اين   ،“بودجه” و هم    “منابع” هم   ،“نيروهاي اسكاتلند ”هم  

تـراز گزارشـي       روزنامه عليه منحرفين جنسي هـم      ةاست كه گفتمان مبارز   
  .دولتي است

طور  اين، همان. خواند  مي “بحران برقراري نظم  ”سوم، متن اين خبر را      
دهد، بحرانـي اسـت       كه نگاهي اجمالي به مقاالت خبري معاصر نشان مي        

 روز بعـد  ةدر شـمار گزارش آن   طور مختصر     و به  اخبار جهان كه فقط در    
. ايـن يـك تكنيـك خبـري متـداول اسـت      . ، آمـده اسـت    Sunخواهرش،  

 “بحـران ”نگـار از چـارچوب        روزنامـه «: نويـسند   اريكسون و ديگران مـي    
قدر ارزش خبري داشته باشد      كند تا رويدادي را بنا نهد كه آن         استفاده مي 

بودن و مقياس ايـن       كه در نتيجه واقعي   » كه در گفتمان خبر گنجانده شود     
عبارتي ديگر، برچـسب      به). 62: 1987(د  شو   واضح و آشكار مي    “مسئله”
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 كـه   زيرا گزارشگر الزم است كاري كنـد ،شود بحران روي آن گذاشته مي   
سردبير خبر را نسبت به ارزش داستان متقاعد سازد، و روزنامه هـم بايـد               

بود،   اگر آشكارا بحران مي   . كاري كند كه خوانندگان خود را متقاعد سازد       
گزارشي جديد فاش سـاخت     «: توانست خيلي ساده بنويسد     گزارشگر مي 

  همچنين “بحران برقراري نظم  ”برچسب  . »...كه تعداد تجاوزگران جنسي     
اگـر از افـزايش     : آورد  از زبان هراس و ارقام موجود در متن سـر در مـي            

 بحرانـي در    يمنطقـ طـور     بهجنايت جنسي هراسي روزافزون هست، پس       
  .گيري است حال شكل

كنند تا ترس     اي مشابه عمل مي      اين خصوصيات واژگاني به شيوه     ةهم
. رار دهنـد  از نبود كنترل بر انحرافات جنسي و بر جنايت را مورد تأكيد ق            

 خـاص در سـاختن      ةدر يك سطح، اينها بخشي از كار شلوغ اين روزنامـ          
خيل خوانندگاني بيمناك است كه به اطالعـات روزنامـه نيـاز دارد و بـه                

شده در    اما جهت بازگشت به بحث مطرح     . كند  نمايندگي از آن مبارزه مي    
ام دهد كه روزنامه چه كـاري بايـد انجـ           آغاز فصل، تحليل دقيق نشان مي     

 در روز   Sunدر حالي كه گـزارش مختـصر        . دهد تا به اين هراس بيفزايد     
، كامالً نادرسـت بـود چـون     “افزايش صددرصدي انحرافات جنسي   ”: بعد

شـده نـزد      متوجه تفاوت بين تعداد تجاوزگران جنسي و تعداد افراد ثبـت          
 همين را با فنون بالغي، كه قبالً بحث         اخبار جهان پليس نشده است؛ متن     

 از واژگان هـراس و جنايـات روزافـزون          اخبار جهان . ندك  منتقل مي  شد،
گيـرد و از واژگـان        اي راجـع بـه منـابع پلـيس بهـره مـي              جنسي در مقاله  

 بـه مـوازات واژگـان بوروكراتيـك      “منحـرفين ”مبارزاتي خـود در مـورد       
 اينها مسئوليت زبـان را در هـر جـاي ديگـر غيـر از                ةهم. كند  استفاده مي 

ظـاهر    انگيزد، به بحران به     ه هراس ازقبل موجودي كه برمي     سازمان خبر، ب  
قـدرت مـتن    . دهنـد   كند، نسبت مي    اي كه نقل مي     بديهي و به زبان رسمي    

هـم بـافتن      سازد، قـدرت بـه      طور كه فركالف خاطرنشان مي      خبري، همان 
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اين تحليل مهـم اسـت زيـرا نقـش          . استهاي موجود كاربرد زبان       عرف
خبر صرفاً بازتوليد سلطه نيـست      . سازد  ار مي خبرنويسي را در معني آشك    

الـذكر نگـران      در واقع، نمايندگان مجلس اسكاتلند و كارشناسان فـوق        ـ  ـ
 امـا ايـن كنـشي اجتمـاعي         ـ ـ امر ديگري در رابطه با اين روزنامه هستند       

. گيـرد   نگاران بر روي كلمات ديگران صـورت مـي          است كه توسط روزنامه   
 انتخـاب كلمـات، مـا را بـه نقـد نحـوة              كشف قدرت بالغت گزارشگر در    

شايد گزارشگر از ايجاد هراس آگـاه نبـوده اسـت و            . كشاند  نوشتن خبر مي  
شايد ميل زيادي هم به انتشار اين داستان نداشته است، اما، تحليل گفتمـان              

رود و از گزارشـگران       سوي خبرنويسي نـشانه مـي      انگشت انتقاد خود را به    
  .ها است  زبانشان انعكاس واقعيتخواهد ديگر وانمود نكنند مي

ـ و اين رويكرد در مورد اشكال ـيات انتخاب كلمات در خبر يتحليل جز
ـ در درك نيروي بالقوة متون خبـري        ـكند    ديگر گفتمان رسانه نيز صدق مي     

اين فصل چند وجه انتخاب كلمات را كاويده است، از جملـه        . اساسي است 
شـان بـا     انتخـابي از طريـق تفـاوت      گذاري، شيوة معنايابي كلمـات        برچسب

توانستند انتخـاب شـوند، و نحـوة پديـدآيي معنـي از         كلمات ديگري كه مي   
عالوه بر اين، نـشان داده      . طريق گردآوري كلمات مشابه در سراسر يك متن       

است تحليل واژگاني به تنهايي براي درك نيروي ايدئولوژيك زبـان رسـانه              
شان در طول  كارگيري ان را از شيوة بهش كلمات و عبارات معناي. كافي نيست

شـده در مـتن        اين معاني گردآوري   )reinflect( صرف دوبارة    ةزمان و از نحو   
شـود تـا      سـاخته مـي    “سوداگران مواد مخدر  ” لذا عبارت    ـگيرند ـ   حاضر مي 

غالباً داليل . رود وظيفة جديدي را به انجام برساند كار مي  بهSunزماني كه در 
ـ گزارشـگر دادگـاه ممكـن اسـت كلمـات           ـك واژه هست    كاربردي براي ي  

فصل بعد، .  در اختيار نداشته باشد“كارگر بازار مكاره”ديگري براي توصيف 
كاود، متمم مهمـي بـراي تحليـل واژگـان            كه وجه بينامتني زبان رسانه را مي      

، انديشيدن راجع بـه كـاربرد       )1992(در واقع، بنا به استدالل فركالف       . است
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يات واژگان تا تحليل فعاليت     يسطوح مختلف ارزشمند است، از جز     زبان در   
 تـر قـدرت     درنظرگـرفتن روابـط گـسترده     داده از طريق زبان تا        اجتماعي رخ 

دهندة هر چيز ديگري، بـراي اينكـه تحليلـي غنـي از گفتمـان رسـانه                   شكل
  .حاصل آيد

   بيشتر ةبراي مطالع منابعي
مندتر در   اي سامان    شد به شيوه    بحث ها  آنبسياري از عقايدي كه در مورد       

اگرچه به لحاظ نظري كمي كهنـه شـده         . اند  مطرح شده ) 1995(فركالف  
هاي دقيقي بـر      اي خواندني از تحليل     مجموعه) 1991(است، كتاب فاولر    

هاي فاولر، هاج، كرس، و تـرو         دهد، كه مبتني بر تحليل       مي ارائهزبان خبر   
 توليـد زبـان    ة تحليـل نحـو    بـراي .  است )1993(و هاج و كرس     ) 1979(

هـاي     كتاب ةآيد، گرچه به انداز     شمار مي  كتابي كليدي به  ) 1991(خبر، بِل   
نمايي كلـي از تحليـل زبـان        ) 2002(رِچ  . الذكر انتقادي نيست    ديگر فوق 

  .دهد دست مي خبر به
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در آمريكا، تايد ديگر صرفاً يك پـودر لباسـشويي نيـست؛ ديگـر فقـط بـه             
همة پودرهاي لباسشويي لباس را تميـز  . شود تميزكردن لباس مربوط نمي  

دهنـده اسـت،      يـك قـدرت   : تايد چيزي بسيار فراتر از اينها است      . كنند  مي
ن بـه ايـن انديـشيدكه چگونـه         توا  به گمان من مي   . بخش است   يك رهايي 

عبارتي، اگر    خانه به قلب خانواده وارد شده است؛ به         تايد از درون رختشويي   
خانمي امروز در زندگي پرمشغلة خود بتواند فرزندانش را، همـسرش را، و             

هاي تميز و مرتب به دنياي بيرون بفرستد،          بقية اعضاي خانواده را با لباس     
، كه دوام زيادي داشته باشند، در ايـن صـورت        هايي كه زيبا باشند     با لباس 

تايد نه فقط در روز رختشويي، بلكه در همـاهنگي خـانواده نقـش داشـته                
 .)اس. بي. كوين رابرتس، مدير ارشد ساچي و ساچي ورلدوايد، پي( .است

(Public Broadcasting Service, PBS, 2003)  

  مقدمه
 از منابع فرهنگي مشترك در گيري دليل بهره موفقيت در برقراري ارتباط به    

شود كـه ببينـيم       هاي آشنا در جامعه است و اين زماني آشكار مي           موقعيت
كنند، در درك   هاي متفاوتي زندگي مي     سخنگويان يك زبان كه در فرهنگ     

 ةبنـابراين آگهـي تبليغـاتي بيمـ       ). 1982 ،گـامپرز (همديگر مشكل دارنـد     
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كند، بعيد اسـت در       اده مي عنوان نشان خود استف    بولداگ به چرچيل كه از    
نـد؛ در   ك عـزم صـادقانه را تـداعي         ةمريكاي شمالي خصيـص   آذهن مردم   

فهمـد كـه از ايـن         بريتانيايي معموالً بالفاصـله مـي      ةكنند  حالي كه مصرف  
ها بـسيار فراتـر      اما آگهي . شود  هايي به ذهن متبادر مي      تبليغات چه ويژگي  

ــت ــه   از واقعي ــشي ب ــا”بخ ــرا  “رمزه ــي ب ــود معن ــطي موج دادن  ي رب
 ة خـود  ها، در تالش پيوسـت      آگهي. ندهستشان با ابعاد فرهنگ      محصوالت

قـه جهـت    ئبراي سود بيشتر در بازار، اغلب در پي اين هـستند كـه بـه ذا               
 جديدي بينديشند، و كردارهاي فرهنگي      ةدهند، مردم را واداركنند به شيو     

  .آميزند هاي متمايزي درهم شيوه را به
ساز است، زيرا نظريات معنا كه به اين          ان مسئله اين براي تحليل گفتم   

گيـرد،     معاني بهـره مـي     ةنام   يا واژه   نگرند چگونه متني از يك مجموعه       مي
ـ مجال زيادي براي تغيير و يـا مـورد ترديـد قرارگـرفتن معنـي قا                . نـد ا  لئ

 است، گرچه آنجـا     تر از تحليل صِرف تبليغات      اي كلي   همچنين اين مسئله  
 معاصر تغييـر    ة جامع ة مطرح شده باشد، زيرا مشخص     طرزي ناخوشايند  به

دارد، اگـر در زمـان آغـاز تحليـل            اظهار مي ) 1995 :67( ،فركالف. است
، اين فكر كه ژانرها، معـاني و سـاختارهاي قـدرت            1960ةگفتمان در ده  

  .ثابت و پايدارند تعميمي ضعيف بود، امروز ديگر كامالً نامناسب است
كنـد، يعنـي      ه را بررسـي مـي      به مـسئل   اين فصل يك طرز تفكر راجع     

 ةمعنـاي يـك كلمـه از نحـو        . دن اينكه كل معني بينـامتني اسـت       كر  مطرح
هاي قبلي و توسط      گرفتن متن از معاني پيشين آن كلمه كه در بافت          كمك

با رديابي پيونـدهايي    . آيد  كار رفته است، حاصل مي     هسخنگويان ديگري ب  
 يك سخنگو را در انتقـال معنـايي         توان تالش   كند، مي   كه يك متن القا مي    

ان بـراي تفـسير آن مـتن را         خاص و همچنين دادن مجـالي بـه شـنوندگ         
 تـالش متنـي خـاص بـراي         ةلذا ما روشي براي تحليل نحـو      . درديابي كر 

هاي موجود معنـادهي       راه  قدرت ةساختن معاني خودش، با توجه به سابق      
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طـور كـه     تني، همان تحليل بينام . و لذا قدرت ساختارهاي گفتماني، داريم     
در فصل پيش ديديم راجع به تـشخيص همـساني و الگـوبرداري مـنظم               

اي اسـت كـه يـك مـتن در رابطـه بـا                كار فرهنگـي   نيست، بلكه راجع به   
  .دهد تر انجام مي ساختارهاي گسترده

هـا،    آگهـي . هاي تبليغاتي سـودمند اسـت       ويژه در تحليل آگهي     بينامتن به 
آيد، متوني هدفمند هستند ــ پول زيـادي          ميش  ا  طور كه در زير بحث      همان

اغلب هـم   . كننده داشته باشد    شود كه تأثيري خاص بر مصرف       صرف اين مي  
شـوند و خيلـي اوقـات         بسيار مختصر هستند، گاهي شامل تنها يك آرم مـي         

رويكردي كه اين   . )suggestive(  نيستند بلكه صرفاً القاگرند    )explicit( صريح
ت مـواردي از نيروهـاي فرهنگـي بنگـرد، بـا خطـر از               صـور   متون را تنها به   

ها ژانر بـسيار سـودمندي        لذا آگهي . رو است    روبه ها  آنبودن    دادن ويژه   دست
در راسـتاي   . ها پرداخـت    توان به كاويدن بينامتن      مي ها  آنهستند كه از طريق     

هـا و تحليـل       كاويدن بينامتن، در مورد شيوة مسلط تحليل تبليغات در رسانه         
شناسي، بحث خواهم كرد تا معلوم شود تحليل          ي تبليغات؛ يعني نشانه   فرهنگ

. آيـد    مي هاي مختلف به اين شكل رسانه بر        يك از نگرش    گفتمان از پس كدام   
) خـودم و شـما  (، مـن نيـز در فـضا و تـالش       )xiv: 1992(به تأسي از كوك     

  .كنم  استفاده مي“آگهي” از “آگهي تبليغاتي”كنم، و به جاي  جويي مي صرفه

  صعود از كوه
 بـسيار   2، پلي استيـشن   )Mountain(“ كوه”آگهي كوتاه    /براي شروع، فيلم  

 رو   و  دار و رنـگ     صورت برفـك   اين آگهي به  ). 2. 1شكل  (مناسب است   
هاي مختلـف را      هاي مد از قوميت     طول يك دقيقه بوده و نوجوان      رفته، به 

 سـال   ةسـاد اندازي شـهري همـراه بـا موسـيقي            دهدكه در چشم    نشان مي 
سـوار شـين،   ” و همسرايي مذهبي )Shirley Temple( 1 شرلي تمپل1936
كننـد و روي هـم انباشـته          وخيز مـي   دوند و جست     مي “ها سوار شين    بچه
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ربع آخـر آگهـي، چنـد تـا         . كنند  خراشي انساني درست مي     شده و آسمان  
شـوند بـاالي هـرم برونـد و بـراي             دهد كه موفـق مـي        را نشان مي    جوان
دهند، و سـپس دوبـاره پـايين          شان را تكان     ادن پيروزي خود دست   د  نشان
 و نه اطالعـاتي در  2 نه تصويري از بازي يا دستگاه پلي استيشن    . افتند  مي

پلـي   تنها خط پايـاني، يـا شـعار آگهـي         . شود  مورد اين محصول داده مي    
  جالبه، كسي هست؟  2استيشن

شـود، در      ظاهر مـي   مدت دو ثانيه    پاياني كوه انساني به    ةبر روي صحن  
دهد،  اين متن چه معنايي مي. دهد مورد منظور اين آگهي سرنخي به ما مي      

خـواهم بگـويم در    كنـد؟ مـي   و چه كمكي به فروش اين اسباب بازي مي     
كنــد كــه از دانــش خــاص مــشترك بــين  اي عمــل مــي واقــع بــه شــيوه

د    را در جريان تازهها آنگيرد و  كنندگاني خاص كمك مي   مصرف هـاي مـ 
  بايد قبل از هر چيـز در آن فرهنـگ خـاص   واضح است كه  . دهد  قرار مي 

ايـن آگهـي، بـه قـول التوسـر          . جواني قرار بگيريد تا با آن همسفر شويد       
 را طوري مـورد خطـاب       ها  آن، و   “كند  استيضاح مي ”، بينندگان را    )1971(

 متـون   ةهاي معناسازي و گنجينـ      دهد كه انگار از قبل درون شيوه        قرار مي 
 جديد پلي استيشن به     ةشما بايد بدانيد كه نسخ    . اند  رك آن قرار داشته   مشت

هـاي فيلمـي آن       بايد با ارجاع  . اند  هاي آن چگونه    بازار آمده و بدانيد بازي    
 يك شهر، كـه در آن       ة خشن نمون  ةاز شروع آن با صحن    : آگهي آشنا باشيد  

 بامي  ةبهيكل اسپانيايي يا سياهپوست بدون پيراهن و ساكت بر ل           مرد قوي 
اي مخروبه نشسته است، همـراه بـا صـداي ضـعيف آژيـر                بلند در منطقه  

هاي وحشت جمعيـت      رسد، تا صحنه    زمينه به گوش مي     پليس كه در پس   
و (آورنـد      مانع بليط مترو فشار مي     ةافتند و به ميل     مردم كه بر روي هم مي     

: خوانـد   در همين زمان شرلي تمپل آواز خود را در مورد قطار انجيل مـي             
شما همچنـين بايـستي بتوانيـد از ايـن          ). “شه  داره به ايستگاه نزديك مي    ”

عنوان اقتبـاس هنـري لـذت ببريـد، نـه اينكـه احـساس كنيـد                  تصاوير به 
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شوند و نيز بايـد       هايي مخوف از افرادي هستند كه زير فشار له مي           صحنه
ي  نهايي هرم انـسان    ة كامپيوتري مربوط به صحن    ة ماهران ةبتوانيد از آن حق   

كارگيري مجدد، ولـي در بـافتي جديـد،          هشما بايد از ب   . مرتفع لذت ببريد  
 تحـت عنـوان     1930 دوران جـواني متولـدين ماقبـل         ةهاي ساد   همسرايي

تي  سـنّ  ةتي و جامعـ    براندازي معاني سنّ   ةدهند  اي لذت ببريد كه نشان      كنايه
 بـه ).  اين آشـنايي را پيـدا كـرده باشـيد    South Park شايد از طريق(است 

ها است كه     تفسير من، پس از چند نماي تكراري نوعي يادآوري به بيننده          
استيـشن نيـز     فرهنگـي كـه پلـي   اند، و درون  قبالً سوار قطار شده   دانند    مي

 كه  ها  آناند و دعوتي است از        ، قرار گرفته  استمدعي است بخشي از آن      
 اي بـه    شـوند بـراي لحظـه       خود را با كساني همسان بدانند كه موفـق مـي          

  ).رسند موقعي كه به نوك هرم مي(باالترين سطح امتيازات برسند 
هـا و    وسـيعي از ارجـاع    ةهـا مجموعـ     در كنش و تصاوير ايـن آگهـي       

 ورزش  يهـا   مـرد روي بـام و ابعـاد كـنش         . شـود   ها يافـت مـي      پيچيدگي
 يا دو آزاد، مربوط به جوان شـهري را          )Parkour( 2زيرزميني، يعني پاركور  

هاي بلنـد     وخيز بين و اطراف ساختمان      كه شامل جست   كند  به من القا مي   
. استنياوردن اهالي محل از آن       در شود، و اغلب توأم با تعجب و سر         مي

تصويرگذراي (هاي ديگري نيز هست كه در حد آگاهي من نيستند             ارجاع
 تعجب ديگـر بيننـدگان هـم    ةسگي روي يك ويلچير كه ممكن است ماي      

 آيد اين است كه سـر       ليل مختصر آگهي بر مي    اما آنچه از تح   ). نشده باشد 
اي، جايگـاهي خـاص در آن         زمينـه   آوردن از آن مستلزم دانـش پـيش        در

دادن معاني مربـوط بـه ايـن          فرهنگ، آگاهي از متون ديگر، و توانايي ربط       
هاي كالمي، ديداري و موسـيقايي بـه همـديگر            ژانرهاي مختلف و سبك   

مشخـصي، يـك نگـرش بـه ايـن          با اين معناسـازي، بـه بيننـدگان         . است
شود كه اين هم به كمـك نگرشـي خـاص بـه                مي دادههاي بازي     دستگاه

  .پذيرد جامعه و فرهنگ صورت مي
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طور كه در فصل اول بحث شـد، بعـد اساسـي معنـي در اينجـا                  همان
دهنـد، بلكـه      راجع به اين نيست كه چگونه عناصر مجزاي متن معني مـي           

 به اصـطالح  . كنند   هم ربط پيدا مي      به بيشتر راجع به اين است كه چگونه      
عنوان مشتريان آن آگهي يا با هوشياري بيشتر و           ما به  ة، وظيف “هرمنوتيك”

در مقام منتقد اين است كه بفهميم عناصـر موجـود در اينجـا، بـه كمـك                 
دهنـد، و      را نـشان مـي     “پيوستگي معنايي ”هاي ارجاع خود، چگونه       شبكه

در مقام منتقد، ما    . تري را بسازند   زرگشوند تا چيز ب     دست مي  چگونه يك 
خواهيم از اين متون در كـاوش در فرهنـگ معاصـر اسـتفاده           همچنين مي 

هـاي كليـدي      تـوانيم برخـي از جنبـه        هاي متن، مي    با رديابي بينامتن  . كنيم
تـرين متـون در تبليغـات         شايد قـوي  . تبليغات زمان معاصر را شناسايي كنيم     

دهند كه انگـار،       ما را مورد خطاب قرار مي      هايي هستند كه طوري    معاصر آن 
مـا  هـايي كـه از        ايـم؛ آن مـتن      به قول شرلي تمپل، از قبل سوار قطـار شـده          

هـاي خـاص       هويـت  همچنين معناداري و    هاي معين   خواهند در موقعيت    مي
آيـد،     اين فصل به تفصيل بحـث آن مـي         پايانطور كه در      همان. قرار بگيريم 

 هتخصيص معاني از قبل مورد استفاده در فرهنگ ب        هايي از اين قبيل با        آگهي
 آگهـي بـا     شوند؛ به قول يكي از همكارانم، ايـن         منظور فروش تأثيرگذار مي   

، commodifying the resistance( South Park(“ مقاومــتنمــايي جــنس”
هاي   پاركور و فرهنگ انتقادي جوانان، بيش از پيش زندگي مردم و ارجاع           

تـوان    كشاند كه در آن خوشبختي را مـي         روي مي فرهنگي را به درون قلم    
اي است كه     سرانجام اينكه، اين آگهي انعكاس جامعه     .  ديد  در خريدكردن 
شان به جوانان، بايـستي      هاي تبليغاتي، جهت فروش فرهنگ      در آن آژانس  

طبـق تفـسير   . قرار دهند نگرش انتقادي خود را بازشناسي و مورد مذاكره         
استيشن  هاي تبليغاتي پلي    آگهي «:“كوه” آگهي   يك طراح گرافيك در مورد    

آيـد    نظـر مـي    به. ندا  انگيز، عجيب و غريب و متفاوت       همواره تازه، شگفت  
هـاي    تـوان واقعـاً ذهـن       ها مـي     با عجايب و ناشناخته    ،با بمباران مخاطبين  
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اند هر نوع آگهي تبليغاتي را از صافي بگذرانند، بيدار  خوابيده را كه ياد گرفته
شايد فروش كاغذ توالت هنوز با توسل به رمزهاي         ). 2004 ،پتروويچ(» كرد

هاي قشنگ ميسر باشـد، امـا بـسياري از            سگ  ها و توله     دختر بچه  ةشد  تثبيت
  .كنند تر معناسازي استفاده مي ها از فرايندهاي بسيار پيچيده آگهي

  هاي رمزدار پيغام
ـ       در مطالعات فرهنگي، رويكرد غالـب بـه تحليـل آگهـي            دون شـك   هـا ب

هاي اساسي راجع بـه       بسياري از بحث و جدل    .  بوده است  “شناسي نشانه”
كننـد،    هاي مسلط را تغذيه و جاودانه مي        ها ايدئولوژي   اينكه چگونه آگهي  

تـر اينكـه چـه        طـوركلي   سازند و به    اينكه چگونه از مخاطبين مشتري مي     
بخش . نك(شناختي دارند      ريشه در تحليل نشانه    ،تأثيري بر فرهنگ دارند   

مـشكل ايـن اسـت كـه مبنـاي نظـري ايـن              ).  بيـشتر  ةمنابعي براي مطالع  
 ، پيـتمن  ؛1986 ،ل كرنـر  امثـ بـراي   (اسـت     ضعيف شده  ها سست و    تحليل
، و اگر ما بخواهيم رويكـردي بـسيار انتقـادي و بـه لحـاظ متنـي                  )1990

شناسـي را بـا نظريـات         ، بايستي نـشانه   داشته باشيم ها را     آگاهانه به آگهي  
  .تماعي تقويت كنيماج

 بـا    ــ انـل گفتم ـل با تحلي  ـاد كام ـدر تض ــ  اختي  ـشن  انهـل نش ـتحلي
هـاي    هـا، از جملـه زبـان و ديگـر نظـام             جداسازي نظري قلمرو نمـادين    

هـا كـار خـود را آغـاز           اي مثل معناي تصاوير، از قملـرو اجتمـاعي          نشانه
هـيچ دليـل    . دشـو   معنا از طريق نظام قراردادي تفاوت ساخته مي       . كند  مي

 و  “اسـب ”گوينـد     اي وجود ندارد براي اينكـه چـرا مـردم مـي             قانع كننده 
؛ اين فقط يك عرف قراردادي است كه همه تـابع آن         “ابستش”گويند    نمي

شناختن اين عرف بـا پيـروي از          گرچه اعمال مردم در به رسميت     . هستند
شناسـي    هگراني كـه از نـشان        تحليل .دهد   مبناي اين نظام را تشكيل مي      ،آن

تي تأكيد بسيار بيشتري بر اين نظـام بـه نـسبت            طور سنّ  كنند به   استفاده مي 
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 كساني كـه آن را بـه رسـميت     ؛اند  كساني دارند كه در آن نظام قرار گرفته       
هـاي فيزيكـي نظـام        پردازي  ها در نماد    معنا از تفاوت بين آيتم    . شناسند  مي

 معاني متفـاوتي  ”hat“ و”cat“شود، به طوري كه      حاصل مي ) ها  دال(نشانه  
 توسط گويشور   ”a“ گالسكويي و كشيدن     ة در لهج  ”t“دارند اما با حذف     

معنا همچنين از تفـاوت بـين       . شود  تلفظ معيار تغييري در معنا ايجاد نمي      
كـه   طـوري  شـود، بـه     ها به آن اشاره دارند حاصل مي        هايي كه اين دال     ايده

“cat”   و “kitten”     يـه از ايـن امتيـاز آشـكار         ايـن نظر  . نـد ا   با هـم متفـاوت
دهد بر نظام معنايي تمركز كنيم نـه بـر            برخوردار است كه به ما امكان مي      

  .  اجتماعيةدنياي آشفت
 صورت  ها  آن بازنمايي ساختارهاي معنا توسط      ةمعنادهي متون با نحو   

 “چنـدمعنا ”هـا    دانند نـشانه    شناسي مي   پردازان نشانه   گرچه نظريه . پذيرد  مي
 ها  آنهاي معنايي اندكي باشند، اما تلقي         انند داراي تفاوت  تو  هستند كه مي  

 يعنـي توسـط     ؛اسـت    محصور شـده   “ها  اسطوره”اين است آن معنا توسط      
اي از    شـوند دسـته     الگوهاي مسلط تداعي درون يك فرهنگ كه باعث مي        

صورت داللتي جا بيفتند كه نياز به بيان ندارد، چـون يـك چيـز                معاني به 
هـايي خـاص      منظور خاصي در بافـت     اشخاصي كه به  . كامالً واضح است  
. شـوند   دهند در چنين مجموعه اصطالحاتي ظاهر نمـي         كارهايي انجام مي  

ند  هست  لئتمايزي قاطع قا  ) 2002( و ديگران    )Thwaites( بنابراين ثوايتس 
  تحليـل  هـا   آنشده در يك مـتن كـه           ساخته “مخاطب” و   “گر  خطاب”بين  
 بـه دانـشمندان     ها  آن واقعي هر متن، كه      ء“هدگيرن” و   “فرستنده”كنند و     مي

  :كنند علوم اجتماعي واگذار مي
. نظر بيايند، امـا بـسيار مهـم هـستند          گرچه ممكن است اينها تمايزي دقيق به      

 راجع  متنيخص  اي باأل    به شيوه  توانيم   اين است كه ما احتماالً مي      ها  آنمنظور  
كمك فرضياتي در مـورد   بدون ؛گذرد به اين صحبت كنيم كه در متون چه مي     

 چه بوده است و يا بدون اينكـه مجبـور           ها  آناينكه احتماالً منظور فرستنده از      
طور خالصـه،    به. اند   خاص داشته  ةباشيم حدس بزنيم چه تأثيري بر يك گيرند       
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گر از فرستنده و مخاطب از گيرنده آن چيزي است كه به مـا                جداكردن خطاب 
ثـوايتس و   (شناسـي باشـيم        مشغول نـشانه   شناسي جاي روان  دهد به   امكان مي 

  ).18: 2002 ،ديگران

است تا حدي بـه ايـن         ها مؤثر واقع شده     چنين تحليلي در مورد آگهي     اين
ند كه ردي از فعاليت ارتبـاطي يـا         هستاي نابي     خاطر كه ظاهراً نظام نشانه    

هـا غالبـاً    آگهـي . شـود    يافت نمـي   ها  آن دراجتماعي واقعي به آن صورت      
 از  “گـذره؟   خوش مي ”گويد    اين صدايي كه مي   ( آشكاري ندارند    ةفرستند

شوند نـه     ها براي خيل عظيمي از مخاطبان طراحي مي         آگهي). آن كيست؟ 
سـازند كـه خـود را         هاي خاص و براي ما امكاني فـراهم مـي           براي گروه 

 “همبافـت ” همچنـين از     هـا   آن. كننده جايابي كنـيم     درون فرهنگ مصرف  
يك آگهي در يـك اتوبـوس ارتبـاطي بـا اتوبـوس         ـ  ـشوند    خود جدا مي    

خواهند كه خودشان با توسل به نظام  كنندگان مي  و لذا از مصرف ــندارد
  . را تفسير كنندها آناي مورد نياز  نشانه

 پيچيده در جاهاي ديگر هم شرح داده شده اسـت امـا داراي              ةاين نظري 
ان در تحليـل    تـو   اينهـا را مـي    . ضـعفي اسـت   نقاط قـوت و همچنـين نقـاط         

 ة بودينگتونز نشان داد كـه در اوايـل دهـ     “بستني منچستر ”هاي تبليغاتي     فعاليت
ر ها، قيف بستني پ     هاي اين مجموعه فعاليت     در نخستين آگهي  .  آغاز شد  1990

ي توليد شده از يك نوشيدنشد تا   كار برده مي   از كف، با موفقيت چشمگيري به     
از نظر يك   . يك بريتانيا ارتقا بخشد   ي درجه   نوشيدنمحصول محلي را تا سطح      

 و دال مربوط به بـستني       نوشيدنيشناس، تركيب دال مربوط به آن مارك          نشانه
شود تا تـشخيص   قيفي حاكي از اين است كه از مشتريان آن آگهي خواسته مي     

عبـارتي،   به. بدهند كه مدلول هردوي اينها داراي ويژگي اساسي مشتركي است         
. بودينگتـونز ”خـط پايـاني،     . ماند  دارد كه به بستني مي     به حدي خامه     نوشيدني

 ممكـن  نوشـيدني : اين تفـسير اسـت  ) گر يا اثبات(، تأكيدي بر  “بستني منچستر 
ايـن البتـه آغـاز راه چگـونگي         . دار اشـتباه گرفتـه شـود        است با چيزي خامـه    
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در سطح ضمني، اين دو معنا در تضاد بـا          . رمزگرداني آگهي توسط مردم است    
 معمـوالً    خـاص  نوشـيدني ايـن نـوع     در فرهنـگ بريتانيـا،      . گيرند  ميهم قرار   
  :گر رمزهايي از اين قبيل است تداعي

  مردانگي
  انگليسي اصيل

  ها  شب جمعهگذراني  خوش
بستني به  .  معامله شود  ها  آنين لحاظ با    ه ا اند ب   ها عادت كرده    كننده  مصرف

  :رمزهايي از اين قبيل تعلق دارد
  هواي آزاد در تابستان

  ها بچه
  رفتار غيرمعمول

  گذراني  وقت
رمزهـاي  . خواهيـد در نظـر بگيريـد    هاي بستني را كه مي      كدام از آگهي    هر

كننده بايـستي     شوند و مصرف    خاطر آورده مي   فرهنگي مختلف مطلوب به   
 قادرند ببينند كه آن آگهي      ها  آنپس با اين كار،     . از اين تضاد سر دربياورد    

 بين محصوالتش   “استعاري” در ايجاد تداعي     استراتژي معمول تبليغات را   
آگهي استراتژي بازاريابي خـود را      . گيرد  و اشياي مطلوب را به استهزا مي      

اي كه در اين رمزهـا قـرار دارد را            كند، و آن شخص برساخته      مسخره مي 
بينـد     شايد مرد جواني باشد كه مشكلي در اين نمي         ــ كند  نيز مسخره مي  

. هاي خـود بگذرانـد      اي  پياله  ي را در ميخانه با هم     كه يك بعدازظهر تابستان   
تواند آن سوي اين  شود كه مي     پيچيده متوسل مي   ةلذا، آگهي به لذت بينند    

  .معاني را ببيند و از اين اغراق لذت ببرد
كند كه نـه ذوق شـوخي و نـه            شناسان را متهم مي      نشانه )Cook( كوك

هـا و      مهارت توليدكننـده   ها و   اي به ديدن پيچيدگي معني اين آگهي        عالقه
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 ايـن   ةجو قطعيت هنگام مـشاهد    «ويژه، او    به. شان دارند  هاي  كننده  مصرف
گيرد كه در فرايندهاي معناسازي مانع از اتخاذ  تشابهات را به باد انتقاد مي  

 مـثالً، هـاگَرت   ). 1990 :70(» شود  رويكرد به چيزهاي منحصر به فرد مي      
)Hagart, 2003(  دينگتـون، اسـتدالل   هـاي بو  ن آگهـي  در تحليلي بـر همـي

 در واقـع يـك    آن تـصوير تبليغـاتي     در   نوشيدني / بستني كند كه آگهي    مي
شده توسط مديران تبليغات است كـه فقـط بـراي         خصوصي ساخته  ةلطيف

معنـاي   بـودن بـه     خـوش  هـا   آنمردان منچستري قابل فهم است كه بـراي         
  . نوشيدني استنوشيدن يك گيالس 

به معاني درون متن اسـت؛ ارجـاع بينـامتني مـتن،            اين تحليل وابسته    
 روشـن    آن  اين اساطير  ةتر برانگيزانند   ها و همچنين نيروهاي قوي      اسطوره

ـ    اي كه مي    نكته. كنند  و تسهيل مي   ن بپـردازم ايـن نيـست كـه         ه آ خواهم ب
قدر ضعيف است، بلكه اين است كـه بـا            شناختي هميشه اين    تحليل نشانه 

 هاي تاريخي و اجتماعي كه در ت، زيرا بافتخطر چنين ضعفي مواجه اس
 ةاز لحـاظ نظريـ    . كنـد   آورنـد، حـذف مـي        مردم از آگهي سر در مي      ها  آن

شكل خطرناكي از منظـور ارتبـاطي و محتـواي گفتمـان دور              به«گفتمان،  
شناسـان    كه بـسياري از نـشانه      در حالي ). 91: 1990 ،سويلز(» افتاده است 

 بين تحليل و تاريخ آنچه كه مردم با زبـان         پذيرند ايجاد ارتباطي مجدد     مي
شـان عمـل     هاي اجتماعي كه اين نمادها درون       و نمادهاي ديگر و با بافت     

گـران گفتمـان معـاني        اند بسيار ضروري است؛ تحليل      كنند، انجام داده    مي
عنـوان   بينند تـا بـه   هاي اجتماعي تفسير مي عنوان كنش ها را بيشتر به  آگهي

هاي بودينگتون را دنبـال   كار رفته در آگهي هيد رمزهاي ب  لذا ما نبا  . ساختار
 چنـان   1990ة  نيم بلكه بايستي بپرسيم كه چگونه با محيط انگلستان ده         ك

 را تـا ايـن حـد        نوشـيدني خـود   جور در آمده بودند كه توانستند فروش        
  .گير باال ببرند چشم
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ت ، ايـن اسـ    )1990(من     پيت ة اختالف، به گفت   ة نظري اصلي ماي   ةنكت
 را طـوري تجزيـه و تحليـل         )utterances( گفتارهـا   شناسـان پـاره     كه نشانه 

هـاي    هـاي نمـادين در موقعيـت        كنند كه انگار زبان هـستند نـه كـنش           مي
 آگهي بودينگتون توليـد     ها  آنهاي اجتماعي كه در       بافت. اجتماعي خاص 

 بـه تغييـر تـصوير       توليدكنندگان تمايل   ةو مصرف شده است در برگيرند     
تـر     كـه بـراي كـساني كـه تـصويري پيچيـده            اسـت اي    گونـه   به ينوشيدن

، خوشـايند باشـد و در نتيجـه بـه           ريان مؤنـث  خواهند، از جمله مـشت      مي
سازي مشتري عليه     اين بافت شامل مبارزات آگاه    . افزايش فروش بينجامد  

 نـاومي كلَـين   )No Logo( “بي آرمـي ”هاي چندمليتي، مثل  قدرت شركت
تـر    آميـز   تـر و كنايـه       گرايش به تبليغات پيچيـده     و در همين زمان   ) 2000(

شود، كه فرض بر شكاكيتي در ميان مشتريانش راجع به ايـن دارد كـه                مي
اين شـامل   . بودن ارتباطي ايجاد بكند     تبليغات بين محصوالتش و مطلوب    

ـ          مـي  1990 ة دهـ  جوان مدرن  ةفرهنگ مجل   نـسبتاً   ةشـود كـه در آن كناي
هاي فرهنگي    در اين بافت  . يت بيشتري يافت  ها مقبول    در رسانه  غيراخالقي

شده بـراي     ريزي و اقتصادي، آگهي بودينگتون به نظر يك استراتژي طرح        
در واقـع، مـن تحليـل هـاگرت را          . آيـد    مـي  نوشيدنيجاافتادن آن مارك    

اي   گونـه  هـاي نوشـيدني را بـه        كننـده   ايـن آگهـي مـصرف     : كنم  وارونه مي 
 صـحبت    كامالً شخـصي خـود     لئسازد كه خيلي راحت در مورد مسا        مي
 معمـول   جـوان مـدرن   طور كه در ميان محصوالت فرهنگ        همان. كنند  مي

 جذابيت  غيراخالقياست، گيرايي اين آگهي در اين است كه در فرهنگي           
ــد  هميــشگي حــاكي از ةظــاهر فريبنــد «ةدارد و در همــين حــال القاكنن

كـه قطعـاً    باشد    بودن و طعنه است، و انعكاسي از شرايط خودش مي           آگاه
  ).2003 ،بِن وِل(» آن را از گزند انتقادات مصون داشته است

ـ        پس به   پايگـاه معنـي بـدانيم، تحليـل در          ةجاي اينكه اين متن را به مثاب
، )1986 ،جانسون( باشد   “مدار فرهنگ ”صورتي خريدار دارد كه آن متن در        



 77  فروش بين خطوط: گفتمان تبليغات

 عنوان قسمتي از يك چرخه ديده شود كه شـامل           نمود در متن به    ةو لحظ 
هايي كه در فرهنگ ما وجود دارند كـه    همان هويت. توليد نيز باشد ةلحظ

 ةوسيل ها به  تنظيم اين هويت؛ كمك كندها آن بهره بگيرد و به  ها  آنمتن از   
هاي تبليغـاتي گرفتـه تـا قـوانين مربـوط بـه               نهادهاي اجتماعي از آژانس   

بـر  ) 1997( و ديگـران  )Du Guy( دوگاي. بودن و مصرف اين متون زننده
 هـا  آنتحليـل  (ها بر ديگري تأثير دارد    اين باورند كه هر يك از اين لحظه       

  ).بر مدارهاي فرهنگ حول واكمن سوني را مالحظه كنيد

  بينامتنيت آگهي: سازي كاران، تصادف ماشين و مدل بدل
هـاي     درونِ مدار فرهنـگ، مـا برخـي از راه          نوشيدنيبا قراردادن تبليغات    

ن متـون و افـراد در فرهنگـي واقعـي را شناسـايي              جاشدن معني بـي    هجاب
توانيم با تحقيقي تجربي انجام دهيم، يعني  تا حدي مي اين كار را  . كنيم  مي

با پرسيدن اينكه آن تبليغـات كجـا قـرار گرفتـه اسـت، چنـد نفـر آن را                    
همچنـين  .  بازاريابي شده است، و غيـره        صرف  اند، چه مقدار بودجه     ديده
ي معني را با شناسـايي پيونـدهايي رديـابي بكنـيم كـه              جاي هتوانيم جاب   مي
هـاي فرهنـگ      شود با استفاده از تحليل بينامتني بين متن و ديگر جنبـه             مي

شود، كـه     شرح مختصر زير بر بينامتنيت با مفهوم ژانر آغاز مي         . ايجاد كرد 
استدالل شده جايگاه اصلي آن را بايد در اين يافت كه اشخاص يك متن              

دهند؛ و سپس سه پرسش كليـدي را          يگر متون كجا قرار مي    را به نسبت د   
چگونـه بينامتنيـت    : پـردازد    مـي  ها  آنكند كه تحليل بينامتني به        معرفي مي 

سازد، چه نقشي در تقالي اجتماعي دارد و قدرت فرهنگـي             هويت را مي  
  بينامتنيت در رسانه چييست؟

د، يعنـي   معنـا هـستن    هـا چنـد     آموزد كـه نـشانه      شناسي به ما مي     نشانه
فرض اساسي در اينجا در واقع همـاني        . توانند معاني زيادي داشته باشند      مي

امـا  .  بينامتني مـورد بررسـي در ايـن فـصل آمـده اسـت      ةاست كه در نظري 
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كنند كدام ابعاد     هاي معنا كه تعيين مي      ساخت“ژرف”جاي گشتن به دنبال      به
گران گفتمان يـك      شوند، تحليل   طور طبيعي در متن ظاهر مي      معناي نشانه به  

متن را در بافت رويدادهاي زباني پيشين، كاربردهاي پيشين واژه يا تـصور             
ها نيستند، بلكه زبـان قبلـي و           واقعي زبان زيرساخت   ةپيشين«. دهند  قرار مي 

  ).86: 1990 ،؛ به نقل از سويلز8: 1983 ،بِكر(» استمتون قبلي 
 هـا در ذهـن مـا و در    دهمعناي انكار اين امر نيست كه سازمان ايـ        به اين
معناي انكار اين    صورت رمز ديد، بلكه در واقع به       توان به   مان را مي   هاي  زبان

. است كه كردارهاي اجتماعي بايـستي توسـط ايـن سـاختارها نظـم يابنـد               
 دسـت  ةيافتـ  گران گفتمان در عوض تمايل دارند به اينكه معنا را نظم   تحليل

ـ  تـ   ژانر را مي  . ژانر و گفتمان ببينند    صـورت توصـيف كـرد كـه         يـن ه ا وان ب
 در مورد اينكه يك مـتن خـاص عمـالً چـه             ؛اي از انتظارات است     مجموعه

، و  )آيا مكاتبه است، يا قضاوتي حقوقي، يـا داسـتان؟         (دهد    كاري انجام مي  
دادن  بـا نـسبت   . تواند انتظار چه معناهايي را داشـته باشـد          اينكه خواننده مي  

يا بينندگان يا شنوندگان بالفاصـله جـايي        يك ژانر به يك متن، خوانندگان       
يابنـد و لـذا شـروع بـه           براي آن در رابطه با گروه خاصي از متون ديگر مي          

  .كنند اش مي تفسير آن بر حسب روابط بينامتني
هـاي    شود كه بپرسيم چرا يك متن به ژانر آگهي          اين موقعي آشكار مي   

 اسـت، زيـرا     توصـيف دقيـق ژانـر تبليغـات مـشكل         . تبليغاتي تعلق دارد  
برچسب يك قـوطي    . آميزد  بسيارگسترده است و با ديگر ژانرها نيز درمي       

 نوعي تبليغ براي محتويـات آن اسـت،    هم برچسب آن و هم     كنسرو لوبيا 
 كارت اعتباري يا جاكليدي رايگـان از طـرف          ،تبليغات پستي يك شركت   

پيـتمن  . شركت بيمه هم آگهي تبليغاتي هـستند و هـم يـك چيـز ديگـر                
كنند كه چيزي بـه لحـاظ عملـي           معتقد است كه مردم، تعيين مي     ) 1990(

بـودن بـرآورده      آياشرايط خاصـي را بـراي آگهـي       ــ  آگهي تبليغاتي است    
 يا بر حسب معيارهاي صوري مثل طرح كلي آن يا اسـتفاده از              ــكند؟  مي
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كار ببندند اين     به ها  آنآزمايش اصلي كه بايستي     . هايي مثل شعار    مشخصه
 بـه انجـام كـاري دارد        هـا   آن آيا آن متن سـعي در متقاعـدكردن          است كه 

خريد كنسرو لوبيا، يا ننوشـيدن مـشروبات الكلـي قبـل از راننـدگي در                (
هاي تبليغاتي در پـي ايـن هـستند كـه             دانند كه آگهي    مردم مي ).كريسمس

اگـر  . نند تا چيزي بخرند يـا كـار خاصـي انجـام دهنـد             ك را متقاعد    ها  آن
بيا صرفاً در مورد محتويات آن به مـا بگويـد، سـخت             برچسب كنسرو لو  

 تبليغـاتي بحـث موافقـان و        ةاگـر در يـگ برگـ      . است آن را آگهي بناميم    
مخالفان رانندگي هنگام مستي آمده باشد بدون اينكه با يـك پيغـام قـوي               

همـين ترتيـب،     به. تان مشكل است كه آن را آگهي بدانيد        پايان يابد، براي  
تـوان آگهـي       يك تمساح سـبز كوچـك را مـي         ةستشرتي با نقش برج     تي

د، اما گـاهي ممكـن اسـت از ديـد           كر تلقي   )Lacoste( تبليغاتي الكوست 
ايـن  . عنـوان مظهـر هويـت باشـد        ها بيشتر بـه      آگاه از برچسب   ةكنند  مصرف

خواهد شما را متقاعد به انجام كاري بكند نيازمند قضاوت         آزمايش كه آيا مي   
 اسـتدالل  “مـن  پيت”. شرت را پوشيده است ينسبت به نيت كسي است كه ت    

برند، مثالً اينكه آيـا       كار مي  كند كه مردم معيارهاي كاربردي ديگري نيز به         مي
ي  آگهـي تبليغـات    ةكننـد   ، است كه تداعي     در جايي، مثالً روي جلد يك مجله      

 براي اين مطلب ارتباطي كـه       ترين دليل   مناسب«پرسد    اي مي    خواننده ؛است
  »در تفسير آن به كار ببندم چيست؟خواهم  من مي

. آورد هـا سـر در مـي    هاي شوك برخـي آگهـي       اين رويكرد از تاكتيك   
هنگامي كه درك آگهي آسان است، مثل آگهي سـوپرماركت در روزنامـه             

صميمي سرعت در مورد تفـسير آن تـ        تواند به   براي نان ارزان، خواننده مي    
هنگامي كـه عـابري يـك       . كه از كل متن بگذرد    بگيرد، مثالً تصميم به اين    

صورت عمـودي بـر روي       كوپر به   بيلبورد را كنار جاده با مدل جديد ميني       
  :اند بيند، و اين كلمات در كنار آن نوشته شده آن مي

  به كمي چسب
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  يك سرازيري
  و كمي دورخيز 

  نياز داريد
تنهـا  . كنـد  كـار مـي   همجبور است سر درآورد كه آن ماشـين آنجـا چـ          

ت كه آگهي براي فروش اين مدل ماشين است، اما          توضيح ممكن اين اس   
گران گفتمان بر اين باورند كه ذهن بيننده در آغاز فـوراً              بسياري از تحليل  

روشن است كـه    . بندد  كار مي  را به  “انواع فعاليت ”ديگر ژانرهاي ممكن يا     
رود، يـا   كـاري هـم نمـي      تصادف نيست، همچنين احتمال بدل     ةاين صحن 

اي از     ميني ساخته شده است، نمونـه      ة براي دارند  جوكي عملي نيست كه   
اي توجـه مردمـي را     لحظـه ،اين آگهـي . طرز ساخت يك مدل هم نيست    

 يكند زيرا بايستي كارشناختي بيشتر هنگام عبور از آنجا به خود جلب مي    
  .از حد معمول در تشخيص نوع معناي مورد نظر انجام دهند

يكـي نيـست      يكـي يـا آن      ن اي ةاما، اين عمل تشخيص يك انتخاب ساد      
كار بـرد، بلكـه      توان به   براي اينكه تصميم بگيريم كدام قانون اجتماعي را مي        

هنگام ديدن . دهد اي از معاني اجتماعي قرار مي اين كار تفسير را درون شبكه    
هاي تفسيري ممكن مبتني       بافت ةسرعت هم  كوپر براي اولين بار، من به      ميني

بـه  ”عبـارت  .  كـردم ع پيـام را رد ان و ديگر انواخودم نسبت به جه بر دانش
هـاي   يا ديگر برنامـه  Blue Peter 3ة برنامة، را به مثاب“كمي چسب نياز داريد

عنـوان فعـاليتي كـه اينجـا         سازي كودكان تشخيص دادم، اما آن را به         مدل
كاري را تشخيص دادم، اما       توضيح مربوط به بدل   . شود نپذيرفتم   انجام مي 

جا اما مهيج اسـت كـه شخـصي           اندامي بي   اينكه عرض ــ  م  آن را رد كرد   
  هاي ديگر بهره اما معناي آگهي باز به وضوح از آن بافت. تقبل كرده است

 هر كس بريتانيايي باشد ممكن است آگهـي تبليغـاتي ارالـديت           . (گيرد  مي
)Araldite(   بـه يـاد آورد كـه قـدرت ايـن چـسب را بـا                 1980 ة را از ده 

 حتي موقعي كه تشخيص داديم      .)داد   بيلبورد نشان مي   چسباندن ماشين به  
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سـازي كودكـان رخ       كه اين يك آگهـي اسـت، در بافـت ژانرهـاي مـدل             
مثـل  (محور   هاي جوان   هايي كه در رسانه     كاري  دهد، آن سنخ از شيرين      مي

Road Rulesآگهـي  . شـود  و البته ژانـر فكـاهي يافـت مـي    )  در ام تي وي
 معنـاي خـود     ةكند و در فضاي بسيار فشرد      همين منوال عمل مي     به “كوه”

  . و فعاليت اجتماعي دارد هايي به بسياري از انواع متن ارجاع
ايـن  . ها اسـت    كننده  ارزش براي تبليغ    تكنيكي با  ،اشاره به متون ديگر   
گران بالغت، نيازمند كارشناختي زيادي از جانـب          كار، به استدالل تحليل   

 باشـند بـراي درك معنـي كـار          كننده است؛ هر چه مـردم مجبـور        مصرف
رونـد كـه    بيشتري انجام دهند، بيشتر دنبال يك متن در مسيري خاص مي    

تـري    را به آنجا هدايت كند، و در نتيجه همكاري فعاالنـه ها  آنسعي دارد   
اي بينـامتني   هـ   ارجـاع  ).2: 2002 ،كرونيك(با معناي متن خواهند داشت      

هـاي تلويزيـوني، يـا        از آگهـي   بسياري   ة ثاني 30ـ 20همچنين معنا را، در     
  .كنند شده، فشرده مي لوگو و شعار آگهي چاپ

توان گفت كل معنـا،        بحث شد، مي   نخستطور كه در فصل       اما همان 
 در  مـواردي چه در آگهي تبليغاتي و چه در متون ديگر، براي دستيابي به             

ي مـورد گيـري بينـامتني از آن          بهره ها  آن بر اساس روشي كه      استجهان  
ما بر مبناي كاربردهاي قبلي واژه      . اند   گفته ها  آنند كه ديگران قبل از      كن  مي

 زبـاني   ةطور كه پيكر   همان(دانيم چه معنايي دارد       هاي خاص مي    در بافت 
دانيم كدام مقـوالت ژانـر را         ما مي ). كند  هاي خود دنبال مي     در پايگاه داده  

ارد قبلي ژانـر    كردن مو   كار ببنديم هنگامي كه انعكاس     در مورد يك متن به    
در كـار  ) 1977( طور كه بـارت  لذا، هر متني، همان. دهيم را تشخيص مي

عدي اسـت كـه در آن انـواع         فضاي چندب «كند، يك     جديدترش استدالل مي  
آميزند و بـا هـم برخـورد          شان بديع نيستند، در هم مي      كدام ها، كه هيچ    نوشته
 ةلـذا نظريـ  ). a1977 :146 ، بارت (“هاست بافتي از نقل قول”متن . »كنند مي
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هاي غيرمنتظره مثل مينـي روي        خواهد نه تنها در مورد آگهي       بينامتن از ما مي   
  :بيلبورد، بلكه در مورد هر آگهي و در واقع هر متني سه نوع سؤال بپرسيم

اي از نقل قول هستند، در اين صـورت           ها هميشه رشته    اگر متن  .هويت. 1
 ادبـي   ةدتر از آن چـه نظريـ      خالقيت نويسنده بايـستي بـسيار محـدو       

طـور كـه بـارت       در عـوض، همـان    . رمانتيسم ادعا دارد، تلقـي شـود      
كند، كار نويسنده راجع به قراردادن خود در رابطـه بـا              خاطرنشان مي 

تر هم    اين نكته در قالبي كلي    . آن چيزي است كه قبالً گفته شده است       
ي است، ما    خاص ةكاربردن زباني كه داراي تاريخچ      با به . كند  صدق مي 

هايي را كه مورد خطاب قرار       سازيم و آن    خودمان، معناهايي را كه مي    
بنابراين . دهيم  اي خاص با جامعه و فرهنگ قرار مي         دهيم در رابطه    مي

كند كه توانايي پيداكردن ارجاع بينامتني        استدالل مي ) b1995(چاندلر  
 10 بين تصوير در ورودي محل اقامت نخست وزير بريتانيـا، شـماره           

خيابان داونينگ در لندن و يك قوطي ودكـاي ابـسولوت بـه مـا ايـن              
 .بخشد كه عضو يك باشگاه اختصاصي هستيم هويت را مي

 اجتماعي را تا حـدودي      ةتوانيم مبارز    در نتيجه، ما مي    . اجتماعي ةمبارز. 2
 بر زباني ترسـيم كنـيم كـه بـراي           “تأكيد مجدد ”اي براي     عنوان مبارزه  به

ـ     سـپس  ). 103: 1986 ،ولوشـينوف (كـار رفتـه اسـت        همنافع خاصـي ب
توانيم حيات اجتماعي نشانه را بـراي رديـابي طـرز كـار قـدرت در           مي

توان اين را مورد تجزيه و تحليـل          مثالً، مي . جامعه تجزيه و تحليل كنيم    
قرار دهيم كه چه نوع معناهـايي راجـع بـه مهـاجرت بـر ميزگردهـاي                 

ببريم كه اين موضوع معمـوالً در         ل پي احتمابه  تلويزيوني حاكم است و     
هنگام اظهار تأسف نسبت به از بـين رفـتن محـالت قـديمي، افـزايش                

 .شود ل رفاه اجتماعي مطرح ميئبيكاري، و تقلب در مسا
كـشاند كـه از نقـش         جايي مي  اين تحليل، سپس ما را به      .فرهنگ رسانه . 3

ها در جامعـه      تنهايي از بينام    گيري گنجينه   هاي ارتباطي در شكل     رسانه
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هاي ما را در مورد مسايل عمـومي          ها گنجينه    چگونه رسانه   كه بپرسيم
مـان و زنـدگي      مثل مهاجرت يا موضوعات خـصوصي از قبيـل بـدن          

 دهند؟ مان را شكل مي خانوادگي

 كـدام   نخـست پرسـد     ين صورت است كه مـي     ه ا تحليل بينامتني كارش ب   
 قـدرت   دومند و   شـو   هاي ديگري به درك متني خـاص مربـوط مـي            متن

ها در چيست و چگونه به متني كه ما مطالعه            اجتماعي و فرهنگي اين متن    
  .كنند كنيم ربط پيدا مي مي

ويـژه از   به(روايت تحليل گفتماني از بينامتنيت از تفكر پساساختارگرا         
امـا، قاعـدتاً بـا تفكـر        . چيزهاي زيادي آموختـه اسـت     ) بارت و كريستِوا  

 از اين لحاظ كه بر مبناي مباحث مربوط بـه           .تپساساختارگرا متفاوت اس  
ها   تري از بينامتن    كوچك ةكاركرد اجتماعي متن، خود را به شناسايي حوز       

عد را در شناسـايي ارجـاع       پيشنهاد من اين است كه سه ب      . كند  محدود مي 
 ةما نبايد دايـر   . نخست معيار كاركردي است   . بينامتني در نظر داشته باشيم    

 ممكـن معنـي بـسط       “رمزهـاي ”ها يا     ترين ارجاع    محرمانه ها را به    بينامتن
طور كه هنگـام بحـث از ژانـر آگهـي اتومبيـل در بـاال                 دهيم، بلكه، همان  

 “ مناسـبت  ةنظريـ ”.  هـستند  ممكن مناسب هاي    ديديم، بپرسيم كدام معني   
)relevance theory(تـرين   دنبـال مناسـب   كند كه شنوندگان به  استدالل مي

اين قضاوتي ). 1986 ،و ويلسون )Sperber( سپربر(د مسيرهاي معني هستن 
كننـد كـه ژانـر چگونـه          مي است كه برحسب آگاهي خودشان از اين امر       

 مـتن مـورد اسـتناد قـرار         ةهايي كـه در بقيـ       كند، مجموعه ارجاع    عمل مي 
چيزي احتمـال دارد كـه بـراي گوينـده يـا             ها هستند و چه     گيرند كدام   مي

ين قـضاوتي اسـت كـه ايـن سـؤال را مطـرح              ا.  اين متن رخ دهد    ةخوانند
دار   عنوان يك كل معني    ها به پيوستگي معنايي متن به       كند كه كدام ارجاع     مي
مثالً، مـا بايـد بـراي       . احتمال مناسبتي با آن ندارد    به  چيزي   افزايند، و چه    مي

ها بـه آزادي       دوبار راجع به استناد ارجاع     2استيشن   شرح آگهي تبليغاتي پلي   
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عنـوان    باور بر اين است كه بـه       “ها  سوار شين، بچه  ”آواز  (نديشيم  سياهان بي 
يك آواز مذهبي داراي معنايي دوگانه است كه هم به ايمـان اشـاره دارد و                 

صـورت قاچـاق بـه كانـادا         مريكا به آهم به قطار زيرزميني كه سياهان را از         
 را  اگـر ادعـاي ايـن      آگهيما بايد در مورد بافت استفاده و مصرف         ). برد  مي

  . خوبي برسيم به نتايج نسبيداريم كه معنايي مناسب است
ب  معناي بينامتني مستقيم از بازتاب متون قبلـي        . عد متني است  عد دوم ب

هايي مثل كلماتش، ساختار يا پيـشروي روايـي آن            در جنبه  ــ   در آن متن  
سوم اينكه، الزم نيـست ارجـاع       . گيرد  ت مي ئ نش  ــ اش  يا صورت ديداري  

شگفت اينكـه ايـن    ،“شما به كمي چسب نياز داريد”باشد، مثل   مستقيمي  
در . ندهستهاي دورتر، از همه قدرتمندترند، زيرا از همه فراگيرتر            بازتاب

ــتن، دريافــتيهــر قــسمت از جز ــات م ــدگانش شــيوه ي هــاي قبلــي  كنن
هايي كه با گـذر زمـان و          ويژه شيوه  دهند، به   كردن را تشخيص مي     صحبت

 گوشـزد   هـا   آنانـد، و همـين بـه          ر را به خود گرفتـه     كاربردشان شكل ژان  
كند كه چگونه عناصر را طوري كنار هم بچينند كه با هـم واحـدهاي                 مي

كنـد كـه از       استدالل مـي  ) 55: 1995(فركالف  . تري بسازند  معنادار بزرگ 
تـر    توانيم با قدرت هر چه تمـام        طريق اين ناهمگوني كلي است كه ما مي       

هــاي فــراروي ســاختارهاي اجتمــاعي را  شدگرگــوني اجتمــاعي و چــال
يك متن ممكن است از زبان ژانر ديگـري اسـتفاده كنـد،             . شناسايي كنيم 

آگهـي  (ممكن است برخي از كاركردهاي ژانري ديگر را به انجام برساند            
، يـا شـايد از      )تبليغاتي نسكافه ممكن است داستاني عاشقانه را نقل كنـد         

، شـرحي دارد بـر   1992 ،كـوك (د شكل گرافيك ژانر ديگري استفاده كنـ  
در هـر   ). كنـد   تبليغ سيگار هملت كه با آرم كانال چهار بريتانيا بازي مـي           

الذكر   ابعاد فوقةحال، مهم اين است كه مابين بينامتني كه در برخي يا هم          
توان انتظـار داشـت خـالق         يعني، ارجاعي كه مي   (است   “فهم  قابل”معناي  
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و بينـامتني كـه     ) نـده از مـتن بدانـد       فهـم گير   ةمتن آن را بخشي از شـيو      
  .يم هستلئاي است، تفاوت قا نوعي حاشيه شخصي يا به

كار خواهم گرفت، اما همين االن هم        زودي به  من تحليل بينامتني را به    
كـوپر كمـك      قدر بينامتنيت در درك و نقد تبليـغ مينـي          هتوان فهميد چ    مي
. كنـد    رو مـي    خود يناي براي مفسر    اين آگهي، هويت كامالً ويژه    . كند  مي

هيچ كس دعوت به ساختن مدل  ــ  آميز است     سازي كامالً طنز    ارجاع مدل 
كننـد    داند، بلكه آن را ارجاع به سهولت دروغيني تلقي مـي            را واقعي نمي  

هـاي    سازي در رسـانه     هاي مدل   كه در به تصويركشيدن بسياري از فعاليت      
 ةجمل. زيوني، نقش داردهاي تلوي گوناگون، از دفترچه راهنما گرفته تا شو      

، كه به يك ارجاع بينـامتني  “اين يكي رو قبالً ساختم”، Blue Peter ةبرنام
 مردم بريتانيا تبديل شـده اسـت، بـه ذهـن            ةطنزآميز رايج در فرهنگ عام    

زن آگهـي باشـيم و      طعنه ةشود كه خوانند    از ما خواسته مي   . كند  خطور مي 
اذ كنيم، كه اغلب نتـايج فعاليـت      ها اتخ   نگرشي انتقادي را نسبت به رسانه     

 هـست، چـون     هـا   آندهند اما كمي ناراستي در كار         دست مي  مشكل را به  
شـود    غالباً گفتـه مـي    . سازند  مشكالت موجود در اين فرايند را ظاهر نمي       

قبل از اينكه يك آگهي تبليغاتي بتواند ميل به يك محصول را ايجاد كند،              
ـ         بايستي يك حس عدم كفايت را ايجاد ك        ر ند كه ايـن ميـل جـاي آن را پ

سـازد، از     اي ناراضي را مي     كننده  از اين لحاظ، آگهيِ ميني مصرف     . كند  مي
هـا   قدر ما نسبت به تصاوير كاپوت اتومبيـل    هخواهد به ياد آوريم چ      ما مي 

ايـم، و     تفـاوت شـده      بـي  با تصوير غيراخالقي زنان تزئين شده اسـت،       كه  
آورد كـه از      بخشي براي ما فراهم مـي      موقعيتي جديد، طنزآميز، و رضايت    

  .آن مصرف كنيم
كنـد،     اجتماعي بر سر تبليغات شركت مي      ةلذا اين آگهي در يك مبارز     

 تبليغـات اتومبيـل مجـدداً       ةو در پي اين است كه بر بازارگرمي چاپلوسان        
بـرد كـه      ند و شك و ترديد ما را در مورد اين ادعا از بـين مـي               كتأكيدي  
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و  مـاهر    ،نندگي خود سكسي، قدرتمند، دلربا، راسخ     كند ما در را     سعي مي 
همين ترتيب، اگـر مـا ارجـاع بـه           به. باشيمحساس به مسائل غيراخالقي     

 را بررسي كنيم كه در آن اتومبيلي بـر روي           1980آگهي آرالديت در سال     
بيلبورد چسبانده شده بود، آگهي جديدتر در پـي از بـين بـردن نگرشـي                

ايـن  . باشـد   طـور كلـي مـي      هاي تبليغاني به    پيامانتقادي به نامحتمل بودن     
. كنـد    اجتماعي بر سر معناي مينـي شـركت مـي          ةآگهي همچنين در مبارز   

  وضوح براي تأكيد مجدد بـر       رهزينه براي اين اتومبيل به    اقدامات تبليغي پ
 ةروحـي و افـول جامعـ        اند كه با بـي      معناهاي حول اتومبيلي طراحي شده    

هاي ميني بر روي بيلبـورد        بينامتن. شده است  عجين   1970 ةبريتانياي ده 
هـاي از     اند اين اتومبيل در وضعيت دلپذير و ضـدثبات رسـانه            باعث شده 

البته تا حدودي، به اين علت كه هنوز كامالً يك آگهـي            ( باشد   MTV نوع
خواهنـد خـود را درون فرهنـگ          بنـابراين از بيننـده مـي      ). آيد  شمار مي  به

 ايـن   ةبا انجام همـ   . ، تصور كند  اندمند هق عالق جوانان، كه به فرهنگ ماسب    
 سـردرآوردن مـردم از      ةشود كه اتومبيل و شيو      كارها، اين آگهي سبب مي    

اتومبيل هنگام ديدنش در جاده، چيزي جالب، محصول فرهنگي پيچيـده           
خواهـد راه      مـي  ها  آندر همين حال، از     . شدباو بخشي از زندگي جوانان      

  .ر كنندكننده پ را با تبليغات مصرفشان  رفتشان از بدبيني برون
   باشد®Diet Cokeبايد : قدرت تبليغات در فرهنگ

هـاي    اي فقط به معاني متكي نيست، بلكـه تـداعي           چنين تبليغات بينامتني  
ايـن  . فرسـتد   هاي گفتماني كه القا كرده است، پـس مـي           آگهي را به بافت   

ريـابي بـه آن     كه اغلـب در بازا    (بخشي از شعارهاي آگهي تبليغاتي است       
گزارش مربوط بـه يكـي از صـنايع اسـتدالل           ). شود   گفته مي  “خط پايان ”

نه تنها يك اسـم تجـاري را در ذهـن           «: “خط پايان ”كند كه استفاده از       مي
كند، و آن     كننده با تبليغات را تقويت مي       دارد، بلكه ارتباط مصرف     نگه مي 
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عنوان  شان به رد عالقههاي مو   هاي تلويزيوني و فيلم     را مثل برخي از برنامه    
).  1999واتـريج و دونـاگي      (» دارد  شان نگه مـي     بخشي برجسته از زندگي   

برنـد تـا    كار مـي  ها را به پايان  ها و نيز خط  ها طيفي از تكنيك     كننده  تبليغات
پـس از اينكـه بـازيگر اصـلي     . كننده بگنجانند آگهي را در زندگي مصرف  

 در امتحان رانندگي قبول شـد،  “Cream of Manchester”هاي جاري  آگهي
 ةاي را در اواخـر دهـ        اينتربرو، مالك بودينگتونز، مجموعه اقداماتي رسانه     

شركت كـرد    ITV “ مفصل ةصبحان” ةاين خانم در برنام   .  ترتيب داد  1990
گرفتـه   هـايي  از او عكس )red-top tabloids( نام هاي سرخ و براي روزنامه

 Scottish Daily در روزنامـه  “A Lovely Bit of Boddie-work”مثالً، ( شد

Record   تبليغاتي هم مبتني بود به     اين نمايش   ). 17: 1998 آوريل   18، مورخه
ـاتي بخـشي از فرهنـگ          ة كه ستار  و هم كمك كرد    ساخت اين باور    اين آگهي تبليغ

 ةتوانند مدعي ايجاد رابط مي “Cream of Manchester” هاي آگهي. معاصر است
تـري، تـا حـدودي از طريـق تبـاني             ني با فضاي فرهنگي وسيع    بينامتني جاودا 

عنـوان خـرده مـشاهير       بـه سردبيران و توليدكنندگان كه پذيرفتند ايـن خـانم          
  . ساخته شود

كنند آن    پيوندهاي بينامتني با يك آگهي و از يك آگهي به ما كمك مي            
ما شـايد بخـواهيم داليـل ديگـري هـم           . را در فرهنگ معاصر قرار دهيم     

مالحظه را شناسايي كنـيم كـه گفتمـان           توانيم قدرتي قابل    ريم كه مي  بياو
تأثير تبليغات فقـط  . آورد دست مي اش به تبليغات از طريق جايگاه بينامتني 

 كـه    است شوند، بلكه موقعي    موقعي نيست كه مردم متوجه يك آگهي مي       
ن، بنـابراي . دهنـد   شان را همسو با آن آگهي تغيير مـي          رفتار و عادات   ها  آن

 از  هـا   آناشـان و درك       هاي روزانـه    فعاليتــ  استعمار دنياي حيات مردم     
اگـر هنگـام    .  هدف اقدامات تبليغاتي اسـت      ــ شان خود و دنياي پيرامون   

ايـن    ويوالدي به ياد بانك خاصي بيفتـيم، در        “چهار فصل ”دادن به     گوش
ر برده  كا عنوان موسيقي زمينه به    هايي از آن را به      اي كه قطعه    صورت آگهي 
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است موفق شده است خود را با دانش موجود ما، رويكرد و واكنش ما به    
پس موفقيت اين آگهي در اين است كه به بخشي از           . موسيقي پيوند دهد  

هـايي    آگهـي .  بينامتني ما براي آن قطعه موسيقي تبديل شده است         ةگنجين
هـره  توانند از ژانرها يا متون اصلي يك فرهنگ يا خـرده فرهنـگ ب               كه مي 

ويژه در جادادن خود در آن فرهنـگ موفـق           ببرند، بر اساس اين منطق، به     
ها، و     به پاركور، ورزش زيرزميني شهري     “كوه”ارجاع آگهي   . خواهند شد 

تـوان     جوانـان را مـي     ةكننـد   هاي فرهنگ تعييـين     ويژه استفاده از گفتمان    به
هاي   گهيآ.  در آن فرهنگ تعبير كرد     2 استيشن  راهبردي براي جادادن پلي   

كننـد،     تنها در مورد تميزكردن لباس صحبت نمـي         مربوط به مواد شوينده   
بلكه از قراردادن ايـن محـصول، بـه قـول كـوين رابـرتس، مـدير ارشـد               

  .گويند  سخن مي“قلب خانواده”اند ساچي ورلدوايد، در  ساچي
شده تـا اينجـا       هئهاي ارا   تمام مثال . اما اين بحث به اين سادگي نيست      

انعكاسي هستند زيرا بر نمايش تبليغاتي خود بر حسب آگاهي از    شدت   به
كنند كه تبليغات همواره عليه شك و ترديد مخـاطبين            اين امر نظارت مي   

هايي مثل آگهي  عبارتي، آگهي به. كند و كاهش قدرت اقناع خود تالش مي  
كوپر موقعيت خوانشي را در نظر دارنـد كـه انتظـار               و بيلبورد ميني   “كوه”

مزه و حتي خالف واقع باشند، و به ايـن موقعيـت ابعـاد                ها بي    آگهي دارد
هايي كه كمتـر انعكاسـي        امكان پيداكردن آگهي  . بخشد  معنايي ديگري مي  

هـاي    هـايي كـه صـرفاً متكـي بـه تكنيـك            ويـژه آن   هستند وجود دارد، به   
هـاي   ند؛ اما من ايـن آگهـي      هستشناختي مثل تقويت عالمت تجاري       روان

ام چون سـؤاالتي در مـورد موقعيـت تبليغـات در              اب كرده خاص را انتخ  
بـودن موجـود در بـسياري از          آيـا ايـن انعكاسـي     . كنند  فرهنگ مطرح مي  

هـا بايـد بـراي خطـاب قـراردادن            ها حاكي از اين است كـه آگهـي          آگهي
دهـد مـا در    اعتنا تالش زياد بكنند؟ يا اينكه نشان مي    هاي بي   كننده  مصرف

كه در آن ارجاع بـه خـود   ) 1995 ،كِلنِر(كنيم     مي اي زندگي   فرهنگ رسانه 
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كننـده    هـاي جـذب مـصرف       ترين شـيوه    ها از جمله قوي     يا به ديگر آگهي   
، و در   استاست؟ اين سؤاالت راجع به قدرت تبليغات در معنادار بودن           

 موردي مختصر بر بينامتنيت، تبليغات سـينمايي و تلويزيـوني           ةيك مطالع 
، )2. 3شـكل   (“ باشـد ®Diet Cokeبايـد  ”عني ، ي2003كوكاكوال در سال 

  .گيرد مورد كند و كاو قرار مي
 زن جواني را با قطار نشان ةاي كه در آن سفر روزان  ثانيه40اين آگهي 

 دوم سـال  ةنوشد، در نيم مي ®Diet Cokeدهد در حالي كه يك بطري  مي
نتظـار   آژانـس تبليغـاتي، ا     ةبـه گفتـ   . شد   در بريتانيا نمايش داده مي     2003
درصد بزرگـساالن در بريتانيـا حـداقل هـشت بـار آن را               83رفت كه     مي

هـاي    اي از آگهـي     زنجيـره ). 2003 ،لو و شـركا ورلدوايـد     (دريافت دارند   
كمدي مشابه براي كوكاي رژيمي بـا اسـتفاده از همـان شـعار      ـ  عاشقانه

 آگهي بـا نمـاي بتـوني   .  آن تابستان نشان داده شد“ باشدDiet Cokeبايد ”
شـود آغـاز     قطاري ديـده مـي  ةمريكا كه از پنجرآكننده از شهري در   كسل
ما به زن   ). شود  هاي قطار تقويت مي     اين خوانش با صداي چرخ    (د  شو  مي

گرديم، كه لبخندي رؤيايي بر لب دارد،    جوان زيبا اما نه چندان دلربا برمي      
بطـري  در اينجا تصوير نزديكي از      (كند    و بطري كوكاي رژيمي را باز مي      

رطرفدار اي جالب از موسيقي پ   شود، قطعه   موسيقي آغاز مي  ). شود  داده مي 
، و زن كمـي  ) برادران جانـسون Strawberry Letter” 23“( هفتاد ةپاپ ده

 روي  “…Hey”او كاميوني را روي آزادراه، با اول اسمش         . خندد  بيشتر مي 
 كه به “Sweet Thing”: بيند اي را مي سپس تابلوي مغازه. بيند  آن، ميةكنار

 بـر روي    “Turn” ة بـزرگ، كلمـ    Uگذرد، و به دنبـال آن يـك           سرعت مي 
 كثيـف  ة كه كسي آن را با انگشت بـر روي پنجـر  “Me”تابلوهاي خيابان،  

قطار نوشته است، و هنگام ورود قطار به داخل تونل، عالمتي نوراني كـه              
، اش تعجـب     زن با ديـدن هـر عالمـت، بـر چهـره            .“On”روي آن نوشته    

اي  شـود و بـا كلمـات جملـه       زدگي ظاهر مي    حيرت و دست آخر شگفت    
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نوشـيدني  : تر  عبارتي درست   يا به ( هي شيريني مرا روشن كردي       :سازد  مي
موسيقي . »Hey sweet thing you turn me on «)دلپذير مرا سر حال آوردي

ات را    سالم، عـشق مـن، صـداي بوسـه        «رسد،    اي كالمي مي    االن به قطعه  
بيـا  : كنند  مي  هاي شهر باصداي بلند هجي      و در همين حال عالمت    » شنيدم

اي كـه مـردي    و سـرتيتر روزنامـه  » let’s get down 2« ما هـم پيـاده شـيم   
زن . “تجـارت ”: شـود   خواند به اين كلمه ختم مـي        روي زن آن را مي     هروب

 پايـاني آگهـي، او سـر        ةدر اين ده ثاني   . دهد  لبخند دلربايي تحويل مرد مي    
شود؛ مـرد از پـشت روزنامـه ظـاهر            گذارد، موسيقي قطع مي     ا مي بطري ر 

شود، مردي جوان داراي موهايي حنـايي، بـدون ريـش و سـبيل، كـه                  مي
هاي نارنجي رنگ بر روي آن        اي با طرح ماشين      زيپ كشيده  ةپيراهن زنند 

: آژانس تبليغاتي كه در مطبوعات منتشر شد      بنا به سخنان  . را به تن داشت   
لـو و   (» اش به پايـان رسـيده اسـت         دن او از كوكاي رژيمي    بر  لذت ةلحظ«

گردانـد، چـشمانش      وي رويش را به پنجره برمي     ). 2003 ،شركا ورلدوايد 
بينـيم كـه روي در عقـب آن           چرخد، و ما كاميون تحويل كوكا را مـي          مي

  .» باشد®Diet Cokeبايد «: نوشته شده

 2003 تلويزيـوني سـال    در اين تـصاوير برگرفتـه از آگهـي سـينمايي و          2. 3شكل  
Diet Coke® ،” بايدDiet Coke®خانم جواني رؤيايش را با كوكـاي  “ باشد ،

  .كند اش آغاز مي رژيمي

اي كه     بر حسب سه مسئله    ها  آنبراي آغاز تحليل، قبل از اينكه به بررسي         
هـاي بينـامتني      در بخش قبل بحث شد بپردازم در اينجا فهرستي از ارجاع          

هـا كـه از       ايـن عالمـت   . ها هستند    عالمت ها  آنترين    ضحآورم كه وا    را مي 
هــاي بازرگــاني و  شــوند، نــاهمگوني بــين پيــام  قطــار ديــده مــيةپنجــر

صـداي زنـدگي     و هايي به شـلوغي و سـر        هاي شهر و ارجاع     ديوارنوشته
اينها .  متني است  ةامتنيت بالواسط ناين بي . ندهست در شهري بزرگ      روزمره
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خص بينـيم، بـاأل     هاي شهري كـه مـي       ختمان سا ها و   همچنين مثل اتومبيل  
 بريتانيـايي دور نگـه      ةمريكايي هستند و لذا مـا را از بافـت بيننـد           آعالئم  

كند تا با      ربط پيدا مي   ها  آندارند، يعني در جهاني كه بيشتر با رؤياهاي           مي
 ةاز طريق ارجـاع بينـامتني بـه ژانرهـاي عاشـقان     .  خودشان ةزندگي روزان 

بودن در ميان جمع، رؤياي شهري       وانيم به رؤياي خاص   ت  گوناگون، ما مي  
ـ           بزرگ كه مستقيم با ما سخن مي       الي  هگويد، رؤيـاي يـافتن عـشق در الب

 ةويـژه، منظـر    بـه . مـان پيونـد بخـوريم      فرساي  كارهاي يكنواخت و طاقت   
مريكايي در قالب ارجاع به ژانرهاي فيلم عاشقانه معنـا          آدرخشان شهري   

ممكن است در برخوردي اتفاقي در نبش خيابان        يابد، جايي كه عشق       مي
خـوابي در سـياتل،    ، بي)Notting Hill( ناتينگ هيل. سراغ ما بيايد بعدي به

بخـش تغييـري در       كـه در آن عالمـت آزادراه الهـام        (آنجلـس    داستان لس 
 مشابهي ةهاي عاشقان نامه همه به فيلم) شود زندگي عشقي ستيو مارتين مي

شود، بلكـه ارجـاع بـه         ها نمي   اع مستقيمي به اين فيلم    هيچ ارج . اند  وابسته
ارجاع فيلمي هم غالب نيست، زيـرا       .اي از انتظارات ژانري است      مجموعه

 ةگاه تـار بيـرون از پنجـر        هاي واضح آگهي و تصاوير درخشان و گه         رنگ
ت تلويزيوني و فيلمي تعلق دارند كه حاكي از زندگي واقعـي            قطار به سنّ  

 گذر جهان، كـه كمـي از        ةن آگهي همچنين به ژانر نظار     بنابراين، اي . است
ـ . خـورد    قطار است پيوند مي    ةما فاصله گرفته و در بيرون پنجر       عـالوه   هب

مدعي است كه در آگاهي ما نسبت به تجربيات واقعي از توجهي عاشقانه      
نـشدن بـه     مان در طول سفرهاي روزمره و نيز ميل به نزديك          به همسفران 

 آهنـگ روز و تنـد كاليفرنيـا         ،موسـيقي آن  . ك اسـت   شـري  ها  آنبرخي از   
است، شايد اين منظره را به مدل موي سـياهان، مـواد مخـدر ضـعيف و                 

، استگر آن دوره  دهد كه شايد براي ما تداعي    تصوير خونسردانه ربط مي   
. نـك . (دهـد   شايد هم آن را فقط به يك جو شيك و مـدرن ربـط مـي                و
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ن بيـان طـرز كـار موسـيقي در          ، در مـورد مـشكل بـود       37: 1992 ،كوك
  ).هاي تبليغاتي آگهي

      ت مرسـوم در    رهزينه نبود با يك سـنّ     اين آگهي كه جزو موارد بسيار پ
نماي شهر از يك جهت خـاص، تـصوير نزديـك    ــ شود    ها آغاز مي    فيلم

 ثانيـه تمركـز   5 اما با  ــبينيم ها را مي     از چشمان وي صحنه     ما شخص كه 
اگـر قـبالً از روي      (دهـد     در ژانر آگهي قرار مـي     روي نوشابه، ما را عمالً      

لـذا از مـا     ). ديديم به آن دست نيافتـه باشـيم         بافتي كه در آن آگهي را مي      
خواهد همچون    اي قرار دهيم كه مي      شود كه خود را در آگهي       خواسته مي 

ز ايـن   عد فيلمي و پيوندهاي ژانري خاص حاكي ا       اين ب . يك داستان باشد  
 نه فقط رؤيا بلكه رؤياسازي هستيم، فضايي        نامتنيهستند كه در فضاي بي    

.  مابين واقعيت نوشيدن كوكا و رؤيا بازي كنـيم         ةتوانيم در آن بر لب      كه مي 
هـايي بـراي مـا فرسـتاد،      نور درخشان شهر كه از كنارمان گذشت و پيـام       

فيلمي تخيلي است كه در سـينماي خـصوصي ذهنـي مـا بـه نمـايش در                  
طور طنزآميزي عبـاراتي را   ، به“ باشدDiet Coke بايد”خط پاياني، . آيد مي

آورد راجع به اينكه چرا مردم رفتار عجيـب و غريبـي دارنـد                به ياد ما مي   
 عالوه،آگهـي را   بـه ). “بايد عشق باشد  ” تا   “بايد چيزي توي آب باشد    ”از  (

هاي پايـاني تبليغـات كوكـا قـرار            در كنار خط    ــ با چرخشي طنزآميز  ــ  
  .“كوكا يك چيز واقعي است” دهد، از جمله مي

تواند ما را بـه دقـايقي         كوكاي رژيمي مي  . پيام اين آگهي روشن است    
طوركـه   بـودن و حتـي همـان    در زندگي روزانه برساند كه احساس خاص  

اي   دهـد، تـا انـدازه       نزديك با آن مرد با پيراهن ناجور نـشان مـي          ة  مواجه
ال بر حسب سؤاالت ح.  داشته باشيمهاي غيراخالقي گرايشآميز،   مخاطره

كار اين آگهي به چه صـورت        مربوط به بينامتنيت كه قبالً بحث شد، طرز       
  . هويت: است؟ نخست
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كنند كه تقريباً هـر متنـي در          خاطرنشان مي ) 66: 1988(هاج و كرس    
جايگـاه هـويتي    . مـدار اسـت    طرز خطاب قرار دادن مخاطبينش جنـسيت      

اسـت، زن جـواني كـه بـا          آشكارا جايگاه مؤنـث      ،برساخته در اين آگهي   
مـورد  كـه   ي  يهـا   بينـامتن . كار رفته آشنا اسـت      به ةهاي عاشقان   نوشت  فيلم

 نيز با برساخت هويت توسط آگهي مرتبط هستند،         اند  استفاده قرار نگرفته  
هـاي انكارشـده يـا        دانند كه گفتمان     خود مي  ةگران انتقادي وظيف    و تحليل 
شود كه به     از ما خواسته مي   . دشده را دوباره وارد متن كنن       گذاشته  سرپوش

 در  از تـصاوير غيراخالقـي    داستاني راضـي باشـيم كـه در آن زن چيـزي             
 بـودن   غيراخالقـي اي از     بينـد، در عاليـم روي آن نـشانه          پيراهن مرد نمي  

شود، بلكه در اين داستان وي در         يابد، كامالً هم وارد دنياي مواد نمي        نمي
او شخصي است كه در كنترل      . برد  يسر م  دنياي واقعيت در امنيت كامل به     

 قـراردادن عاليـم     ةطرز ديد خود نسبت به جهان است، هم به لحاظ نحو          
 نـشان دادن آگـاهي طنزآميـزش از         ةدر كنار همديگر و هم به لحاظ نحو       

. آنچه كه با لبخندي به روي مرد خـود را تقريبـاً گرفتـارش كـرده اسـت                 
هاي بينامتني به توهمات  جاعشود كه به دنبال ار   همچنين از ما خواسته مي    

ناشي از مواد در جايگاه طنزآميزي را اتخاذ كنيم، بدون اين كه باور كنـيم           
ايـن حـس   . كننـد  يا بخواهيم باور كنيم كه اينها به نوشيدني ربط پيدا مـي    

كـشيدن از رؤيـا درسـت مـوقعي كـه بـا خطـر تالقـي بـا واقعيـت                       پس
اهو، مواد مخدر و موسيقي     هاي به هي    كشيدن از ارجاع    روست، و پس   هروب

او بـه  . دهـد  شدت در چرخاندن چشمان زن خود را نشان مـي        جاز تند به  
مثـل  . خواهد  اش را مي    هيچكدام از اينها نيازي ندارد، فقط كوكاي رژيمي       

خواهد كه مسير معني را دنبـال كنـيم           يك كمدي عاشقانه، آگهي از ما مي      
طور كـه در بـسياري    همان. دانجام  اي نمي   كه كمي خطر دارد اما به فاجعه      

كننـده     معنادهي كـه بـه مـصرف       ةشود، شيو   هاي معاصر ديده مي     از آگهي 
خاطرنـشان  ) 1986( و ديگـران     )Leiss( لِـيس . شود مهم اسـت     عرضه مي 
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هاي معاصر غالبـاً اسـتفاده يـا رضـايت چنـداني در بـر                 كنند كه آگهي    مي
عبـارتي   بـه . كنند  يندارند، بلكه چگونه بودن يا چگونه زيستن را عرضه م         

كنـد، و پيـشنهاد     طرز زندگي زنان جوان را درك مـي ®Diet Cokeديگر، 
هاي خيالي از     اي باشد كه مملو از لذت       كند كه بخشي از سبك زندگي       مي

  .كشد هايي است كه آگهي به تصوير مي ها و وضعيت موقعيت
دوم، اين آگهي چگونه در پي اين است كـه معـاني موجـود را از نـو                  

هـا     مغازه ةرد تأكيد قرار دهد؟ كوكاي رژيمي، هنگامي كه بر روي قفس          مو
.  كوكا اثري نيـست ةگيرد، در آن از شهوانيت وفور شكر و اسيديت  قرار مي 

معني اين است كه شـخص بـه         معني پرهيز است، به    انتخاب اين مارك، به   
كننده را با سكسي و        ديد مصرف  اين آگهي جهت  . ايي اندام است  فكر زيب 

كنـد، امـا در همـين         سوي اين مارك هدايت مـي      دادن آن به   شقانه نشان عا
پـس، جـذابيت رژيمـي ايـن     . كنـد  حال پيوند خود را با كنترل قطع نمـي      

هاي بينامتني پوشش داده      هاي فرهنگي از طريق ارجاع      نوشيدني را تداعي  
اما، همزمان با آن، آگهي در پي اين است كه خـود را درون دنيـاي                . است

 شـهري،   ةويژه بحث مـا بـر سـر هيـاهوي زنـدگي روزمـر              ما، به زندگي  
عنوان فـضايي بـراي      عنوان راهي جهت سر در آوردن از آن هياهو و به           به

همين طريـق ايـن نوشـيدني خـود را بـه فـروش               پس به . تخيل، جا دهد  
هاي بينامتني به گفتمان كنتـرل، بـه          ترين ارجاع   اما تاكنون قوي  . رساند  مي

پيوسـتگي  . اند  د رؤياهاي خواب و خيال روزمره بوده      گفتمان لذت محدو  
زن در بطري كوكا را محكم بـاز        (معنايي متن در كنترل بر زندگي ماست        

هـاي    اينهـا گفتمـان   ). كنـد   كند و محكم سـر جـاي خـود سـفت مـي              مي
 زنـان،   ةبا معيار مجلـ   . باشند  ي مؤنث بودن در اين عصر مي        كارانه  محافظه

 سي عمرشان را ة را كه دهMarie Claireان آگهي كوكاي رژيمي خوانندگ
 را كـه در     Cosmopolitanدهد نـه آن خواننـدگان         كنند، قرار مي    سپري مي 
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هاي مجـالت     هايي از گفتمان     بيست عمرشان هستند، و شايد بازتاب      ةده
  .شود تبليغاتي زنان در تعبير آگهي از رؤياي عاشقانه يافت مي

آگهـي بـا بيننـده در    . م وجود دارددر اين آگهي موارد طنزآميز ديگري ه    
 خـود   ةبودن رؤياها و هم با نحو       اش هم با لذت موجود در غيرواقعي        آشنايي

شان شريك   ها در ارتياط با اميال ما براي فروش محصوالت          را جادادن آگهي  
ايم، اين پيام كـه نوشـيدن    ها ديده طور كه در رابطه با ديگر آگهي       همان. است

آميز ببينيد، كامالً پايـدار       هاي شهوت   شود هرجا پيام   كوكاي رژيمي باعث مي   
بلكه جوكي است كه پس از لذت زن از و كنترلش بر آن توهم، از ما         . نيست

 جـادادن مـتن در      ةايـن در مـورد شـيو      . شود در آن سهيم باشيم      خواسته مي 
يابد؟ آيا در پي اين است كه جلوي هر  فضاي فرهنگي خاص چه معنايي مي   

هـا در يـك فرهنـگ          آگهـي  بگيرد و انعكاس كاهش قـدرت     گونه نقدي را    
 نـسبت بـه ميـل       )hyper-aware( اي  العـاده   معاصر است كـه آگـاهي فـوق       

 هاي خاص فاعل شناسايي     هاي جمعي براي فراخواني ما به جايگاه        رسانه
)certain subject positions(هـا و   بودن استراتژي در آگهي  هستند؟ متداول

هاي تجاري، حاكي از اين اسـت         ترين مارك   بزرگ ةلوسي استفاده از آن به   
بنـا بـه اسـتدالل      . كه تبليغات قدرت ژانري خود را از دسـت داده اسـت           

اسـت، ژانرهـا بـه شـدت        آنجا كه قدرت زيـاد      «) 1998(ترِدگولد وكرِس   
آنجا كه قدرت كمتر اسـت، صـورت        . تحت نظارت و نسبتاً مقرراتي هستند     

پس تبليغات يـك ژانـر      . »ثباتي است   و بي ژانري در معرض دگرگوني بيشتر      
ــامتني  ــضاي بين ــت؛ و در ف ــه در آن   ضــعيف اس ــه اســت ك ــرار گرفت اي ق

  .ها بديهي هستند اعتمادبودن آگهي پاافتادگي و غيرقابل پيش
 آگهـي از ارجـاع طنزآميـز بـه كمـدي            ةتوانيم به اسـتفاد     بالعكس، مي 

ايد بـه مجـالت     پسند، و حتـي شـ       هاي فيلم، موسيقي مردم     تعاشقانه، سنّ 
پـسند حـاكي      اين طيف وسيع ارجاع به فرهنگ مردم      . تبليغاتي اشاره كنيم  

عنوان محل برساخت اميال مـا، فهـم مـا از            پسند به    فرهنگ مردم  ةاز سلط 
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اي از زيباسـازي   از ايـن نظـر، مـتن نمونـه    . باشد خود، و طرز عمل ما مي 
ون تبليغاتي فرهنگ معاصر است، كه در آن لذت موجود در خود را در مت           

 ،لـوري (باشـد     دهي به هويـت مـي       فرهنگي يك روش كليدي براي شكل     
طلبيدن آگهي نيست، بلكه نوعي ارجاع        طنز در اينجا پوزش   ). 157: 1996

بيتامتني نه به يك متن يا ژانر بلكه به يك حالت فرهنگي است، آنچه كـه        
انـداختن بـين       خوانـد، يعنـي تكنيـك فاصـله         برشت ازخودبيگانگي مـي   

اگـر  . آن را مورد نقد قـرار دهـيم        كنيم، تا   خودمان و آنچه كه مصرف مي     
 از آشغال مبتذل فرهنـگ  )Andy Warhol( تصاوير هنرِ پاپِ اندي وارهول

ــا  مــصرفي مــدرن يــك اســتراتژي اساســي جهــت مواجــه  نمــودن مــا ب
 مطلـوبي بـراي طنـز و مـصرف          ةگرايي خودمان است، االن شـيو       مصرف

گونه كه از يك قطعه هنـري   شود همان ا خواسته ميلذا از م  . آگاهانه است 
تحليـل  . بـريم از ايـن آگهـي نيـز لـذت ببـريم            شصت لذت مي   ةپاپ ده 

امـا  . تواند شواهدي براي هر دو تحليل در اختيار ما قرار دهد            بينامتني مي 
نظـر مـن     كنـد، بـه     اي كه آگهي همبـستگي بـسيار زيـادي پيـدا مـي              شيوه
. بينامتن كليدي و شايد حتي اصلي اسـت       هنر پاپ يك    . اشان است   دومي

ـ آگاهانه يا غيرآگاهانهـ طراحان اين آگهي    دنبال اين ازخودبيگـانگي، و   
شـود بودنـد، آن       هاي جديد ديدن اين كه هنر پاپ اجـرا مـي            بنابراين راه 

زمان كه عاليم شهري را در كنار هم در آگهي كوكاي رژيمي گـردآوري              
كاي رژيمي را درون لذت به لحاظ فرهنگي         كو ها  آنين وسيله   ه ا ب. كردند

هاي زندگي مدرن با زن مدرن و پيچيده نه           آشغال. باسوادبودن قرار دادند  
  .گويد خودبيگانگي كه از لذات كوكاي رژيمي سخن مي از از

تواننـد   گران مـي    اين فصل در پي اين بود كه نشان دهد چگونه تحليل          
دهـد در     ند كه به آن اجـازه مـي       ارتباطات بينامتني يك آگهي را رديابي كن      

برخالف تحليـل   . طور وسيعي در فرهنگ نيرومند باشد      زندگي مردم و به   
ام   ها من در اينجا از تحليلي جانبداري كـرده          شناختي كالسيك آگهي    نشانه
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كه توجهي دقيق به فرايندهاي الزم براي تفسير يك آگهي دارد، نـه ايـن               
انـد    ي آن را تشكيل داده      نگي پايه  كه رمزهاي فره   شئعنوان   كه بر متن به   

ها شكلي هدفدار از ارتبـاط هـستند كـه            از اين ديدگاه، آگهي   . تمركز كند 
 دقايقي در مدار فرهنـگ هـستند،        ها  آن. كنند   را مردم درك مي    ها  آنهدف  

ها بخشي    آگهي. اند  هاي اجتماعي جاي گرفته     كه در طيف وسيعي از بافت     
ا هستند و به بخـشي از منـابع تفـسيري    از دگرگوني پيوسته در معاني اشي     

بـر سـر     ـــ    كننده و بخشي از انواع مبارزة اجتماعي        مردم در مقام مصرف   
ند، آنچه كه در اشتراك دارند، اينكـه بـه چـه           ا  لآنچه كه برايش ارزش قائ    

  .اند  بدل شده ــنهايت اينكه كي هستنددر كنند، و  كسي اعتماد 
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   بيشترةمنابعي براي مطالع
، )1فصل: 1992(ينكه روشن شود آگهي چيست، نگاه كنيد به كوك        براي ا 

كوك همچنين شرحي عـالي دارد بـر اينكـه          ). 1درس  : 1998(و گودارد   
 رونـد، از جملـه در آهنـگ تبليغـاتي     كار مي  ها چگونه به    كلمات در آگهي  

)jingle(             گـودارد  .  يا آرم، گرچه از رويكردي بـسيار انتقـادي هـم نيـست
هـاي    شـرح . هـاي چـاپي     دارد بر بسياري از ابعاد آگهـي      اي اساسي     مقدمه

: هـا وجـود دارد؛ از جملـه         شناختي آگهـي    خوب بسياري بر تحليل نشانه    
، امـا مـتن آناليـن       )1978(و ويليامـسون    ) 1977( بارت   “بالغت تصوير ”

ـ مقدماتي عالي ارا  ) 2002(و بيگنل   ) 1995(چاندلر   فـركالف  . انـد   ه داده ئ
 تحليلـي بينـامتنيتش را توضـيح        ةني نظريـ  بـه روشـ   ) سومفصل  : 2003(

براي تحليل بينامتني بسياري از     ) 2000(كتاب مِينهاف و اسميت     . دهد  مي
  .شود ژانرهاي رسانه پيشنهاد مي

  نوشت پي
هـا آواز     بازيگر خردسال آمريكايي در تاريخ هاليوودكه در فـيلم        مشهورترين  . 1

  .خواند هم مي
شود فعاليتي است كه در آن شخص از جايي   ميهم گفته Free runningكه به آن . 2

 .پرد رود و در مسير خود از روي موانع مي جايي ديگر با حداكثر سرعت مي  به
در اين  . كند   پخش مي  1958سي از سال      بي  برنامة تلويزيوني براي كودكان كه بي     . 3

ند چيزي  كن  دهند كه چگونه از اشيايي كه در خانه پيدا مي           ها ياد مي    برنامه به بچه  
  . پردازند آوري كمك مي بسازند، عالوه بر اين براي امور خيريه هم به جمع
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 بلكـه  اش  آرماني مالك است، نه تنها مالك اموال و دارايـي اندوختـه     فردِ
  .)8:1996 ،لوري( مالك خود نيز هست

  مقدمه
راجع به مردي است كه در       FHMرهياهوي   سرتيتر پ  “باز  خوار همجنس  آدم”

 قتـل و خـوردن    ها را پس از اعتراف به        تيتر اول روزنامه   2002دسامبر سال   
خـط آغـازين    ( اهميـت آن   .اعضاي بدن معشوقش به خود اختـصاص داد       

همچنـان   )اي در يك مجله كه با تايپ بزرگ هـم چـاپ شـده اسـت              مقاله
كيسه فريزري در دسـتتان نگـه داريـد چـون ممكـن اسـت               ” :يابد  ادامه مي 

ياهاي وحـشتناك كـشتنش و كبـاب كـردنش          ؤ، ر FHMزيرا   استفراغ كنيد؛ 
  ).2004 ،باستيك( “كند مين ميويس آلماني را زيرورو ميتوسط آر

 موضـوعي    عنـوان   بهتوان ديد كه چرا مجله اين داستان را          راحتي مي   به
 چيزهـايي اسـت كـه يـك         ةاين داستان حاوي هم    .مهم انتخاب كرده است   

 سكس، خشونت و خودشيفتگي موفقيتي كـسب        ة جوانان كه در زمين    ةمجل
دنبال مردي گشته بود     ميويس در اينترنت به    .باشد  يدنبالش م   كرده است، به  
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 را بـرآورده كنـد و همـراه بـا           يك انسان  كشتن و خوردن     يكه بتواند رؤيا  
 .اش آلت تناسلي مرد را قبل از كشتن قرباني پخته و خـورده بودنـد               قرباني

كـاري فراتـر از      FHMطور كه در اين فـصل بحـث شـده اسـت،              اما همان 
هـا   رويـدادها را بـا انتخـاب واژه      FHM .كنـد   اب مـي  بازتوليد داستاني جـذ   
و در واقـع هـيچ       كنـد؛   دهد و تفسير مـي      كيد قرار مي  أگزينش كرده، مورد ت   

توانـد     نمـي   اسـت،  كـار رفتـه    هايي كه در توصيف آن به       داستاني بدون واژه  
با انجام اين كار، اين مجله فضاي مشتركي بـين خـود و      . وجود داشته باشد  

كند كه درون آن موضوعاتي از قبيل سـكس و خـشونت              يخواننده ايجاد م  
ـ             يـن لحـاظ    ه ا از نظر گفتماني قابل طرح هستند و افرادي مثل ميويس نيز ب

  .قابل فهم خواهند بود
هـاي قـرن       يادآور گفتمان  “باز  خوار همجنس  آدم” مثال، سرتيتر     عنوان  به

ند؛ خـواران نقطـه مقابـل تمـدن غربـي هـست             آدم ها  آننوزدهم است كه در     
ــشي” ــه  “وح ــايي ك ــردان ه ــام ــستعمرهن قهرم ــان  م ــشين در مي ــان ن  ش

 نسبت بـه انـسان متمـدن در    “ديگري”آن . رخطري دارندهاي پ  ماجراجويي
و ــ    )Othering( خـورد، كـه ديگرسـازي        مـي  “باز  همجنس”اينجا برچسب   

ايـن سـرتيتر شـايد      . كند  برانگيزي آن را بيش از پيش تشديد مي         حساسيت
كننـد،    رطرفـدار مـشاركت مـي     گان زن را كه در اين گفتمان پ       بتواند خوانند 

بـاز    مورد خطاب قرار دهد، و شـايد بتوانـد در بـين خواننـدگان همجـنس               
اي كـه در جايگـاه يـك مـذكر           مخاطباني داشته باشـد، امـا بـراي خواننـده         

 در راستاي    ويژه  بهكند؛    خواه است، مفهوم بسيار بيشتري پيدا مي        ناهمجنس
. دهـد   دست مي  اد ديگري كه مجله در رابطه با خوانندگانش به        هاي زي   سرنخ
 ةنظـر مجلـه كـه از همـ      نهـايي و مـورد  ةتوان استدالل كرد كه خواننـد       مي

ــي  ــته م ــدگان خواس ــذكر و    خوانن ــد، م ــق دهن ــا آن تطبي ــود خــود را ب ش
  .خواه است ناهمجنس
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 )Identification( پنداري ذات اما، چنين متني در اين مجله يك فضاي هم        
بازي اسـت كـه    تر از فضاي ترس از همجنس كند كه بسيار پيچيده ايجاد مي 

 زنـان از مجـالت      ةبنا به استدالل منتقدين اسـتفاد     . خورد  مردان ديگر را مي   
 ـ  كننـد  مربوط به سبك زندگي، چنين مجالتي در سطوح متعددي عمل مي
در مقام  . سطوحي كه الزم نيست يك موضع خواندن منسجم را شكل دهد          

 گردد كه در مقابل انـواع خودهـايي         مياننده، بخشي از لذت ما به اين بر       خو
)Selves(   بـا  كنيم مـسئول نيـستيم؛ مـشاركتي كـه             مشاركت مي  ها  آندر   كه

بنـابراين،  . شود حاصل مياي كه شايد به نظرمان آشغال بيايد،      خواندن مجله 
  :گويد در مورد ميويس چنين مي FHM روي جلد ةنوشت
  »نوع بشر لذات كشتن و خوردن هم! بپزدوستت را «

نخـست، در واقـع، مـتن       . يافـت نوشـته   توان در ايـن       چند اليه را مي   
كند در گفتمان پختن و خوردن دوسـتان مـشاركت            خواننده را دعوت مي   

خواهــد بــا تــرس در مقابــل ايــن دعــوت  دوم، تلويحــاً از مــا مــي. كنــد
خواهد كـه     م، از ما مي   سو. برانگيز واكنش نشان دهيم    غيراخالقي و هيجان  

، “به سرمان بگـذارد  سر”خواهد  منظور طنزآلود مجله را درك كنيم كه مي      
 جوانـان آشـنا نباشـيم، ايـن     ةو در صورتي كه از قبل با جدي نبودن مجل        

 ، ارجـاع بينـامتني بـه      “لـذات ” آميـز   اغراق ةطنز را با عالمت تعجب، كلم     
لـذت  ”عبـارت، مثـل     هـاي ديگـر آن         و ارجاع به شق    “دوستت را بياور  ”

  .دهد  نشان مي“سكس
شود كه از تصور خشونت و كـردار           اول، از ما خواسته مي     ةپس، در الي  

جنسي مفرط لذت ببريم، و همچنين اين رفتار را در تضاد بـا رفتـار خـود                 
شـود كـه ايـن كردارهـا          از همين طريـق بـه مـا يـادآوري مـي           ( قرار دهيم 

بخـش    و نيز اين همنشيني را لـذت       ،) هستند “گسيخته عنان” و   “دهنده تكان”
 نـه بـراي درك      ،“كنـيم   رو مـي   و اك را زيـر   نياهـاي وحـشت   ؤر”مـا    .بدانيم
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اي مطمئن از اين تجاوز هيجان برانگيـز   شان بلكه براي اينكه از فاصله    كردن
مـان   كيسه فريزر را در دست    ”شود كه     همچنين از ما دعوت مي    . لذت ببريم 
هـاي مربـوط بـه        نكـه مثـل اكثـر گـزارش       جـاي اي    همين، به  و،  “نگه داريم 
 داستان  ،شناختي را ترجيح دهد    گرايانه و روان   هاي اخالق    گفتمان رويدادها،

 توانيم تحمل كنـيم     دهد كه چه مقدار ترس را مي        را در اين گفتمان قرار مي     
 ).آلـود اسـت    اي تصاويري از گوشت خون      در وسط اين مطلب دو صفحه     (

ر از زخم   ر از تصوير جسدهاي پ    سئله كه پ  لذا، به قسمت غيرعادي همين م     
چنين تصاويري تـاب و      .بخشد  لذت مشابهي مي   باشد،  و از شكل افتاده مي    

كنند و لـذا ايـن مـتن خواننـده را در              توان مردانگي خواننده را آزمايش مي     
شـدت فردگرايانـه     بـه عـالوه    بـه . دهـد   مردان قرار مي  ) نوع خاصي از  (مقام  

جـاي    به خواهد  نمايد چون از خواننده مي      قي مي است، تا حدي كه غيراخال    
بـا  ( اش واكنش نـشان دهـد       از عقالنيت اخالقي خود بهره ببرد معده      اينكه  

زيرا فـرض را بـر مـشاركت          هم هست  واكنشي عالوه، هب .استفراغ كردنش 
در كـل   . گذارد  مي) شدن و لذت شوكه  ( خواننده در واكنش قديمي به ترس     

 راجع به طرز تفكر ميويس نيست و البتـه مجلـه            مقاله جايي براي سؤاالتي   
  .االتي نداردؤاي به چنين س هم عالقه

زبـاني و در چنـد خـط اول داسـتان نـشان داده               كل اين در جزئيات كم    
هـاي    استدالل پيشنهادي در اين فصل ايـن اسـت كـه ايـدئولوژي            . شود  مي

زبـاني  هـاي     مند ايـن ويژگـي     منعكس شده در متون رسانه را با تحليل نظام        
شـود كـه فهـم        در اين فصل اين مطالب ارائه مـي       . توان درك نمود    بهتر مي 

شـود    مردم از كيستي خودشان و كيستي ديگران نه تنها در زبان آشكار مـي             
كه اين هويت    گويد  همچنين اين فصل مي   .  شود  ساخته مي بربلكه در زبان    

نجـام  كاري است كـه مـردم ا   ـ   نيست بلكه عملكرد است)essence( جوهر
اي دارد به     اين فصل اشاره  . دهند نه چيزي كه در ژرفاي وجودشان باشد         مي

ي درون فرهنگ معاصـر هـستند، جـايي كـه بـه                 اينكه مجالت مقري كليد   



 103عملكرد هويت در مجالت تبليغاتي  

شود، و اينكـه مجـالت، درسـت          ها مشروعيت و قدرت بخشيده مي       هويت
كند، اغلب خواننـده را بـه         از ميويس مي   FHMمثل همان كاري كه گزارش      

د كـه   نـ ده  اي قرار مـي     كننده  مدار در مقام مصرف     جنسيت تشدبه  هايي   راه
  .بيش از هر چيز ديگري به خوشي و لذت دل بسته است

  برساخت هويت
اي    انتقادي بر اين فرض بنا نهـاده شـده اسـت كـه هويـت پديـده                 ةنظري

 چيزي اسـت كـه از روابـط بـا ديگـران و بـا                ؛اجتماعي و فرهنگي است   
آيد نه اينكه جوهري ذاتي باشد كـه افـراد             پديد مي  ساختارهاي اجتماعي 

مـاركس بـر ايـن    . اي سياسي اسـت    فلذا، هويت پديده  . اند   شده با آن زاده  
كنـد، بلكـه كـامالً        باور بود كه آگاهي موجـود اجتمـاعي را تعيـين نمـي            

اش   برعكس؛ فهم شخص از خود درون بافت اقتصادي و سياسي جامعـه           
 سـخن  )False consciousness( “ كـاذب آگـاهي ”مـاركس از  . دهد رخ مي

طـوري ببيننـد كـه افـراد         گيرند خود را همان      يعني، مردم ياد مي    ؛گفت  مي
 بـا مـصرف محـصوالتي كـه در سـلطه            ها  آنخواهند    حاكم بر جامعه مي   

  .، خود را ببيننداند سامان يافته
 اگر بخواهيم مثالي بياوريم كه ماركس در آن زمان در اختيـار نداشـت،             

 صـرفاً شـرح حـالي    (Thomas the Tank Engine) هاي  داستانان گفتتو مي
بلكـه   كوشـي نيـستند؛    مفيد، ولو نوستالژيك، از محاسن همكاري و سخت       

دادن  دهند كه با مهرآميز و توافقي نشان        محصول فرهنگي انبوهي را شكل مي     
اين نظريه حـاكي     .كند   حاكم خدمت مي   ةروابط بين كارگر و كارفرما به طبق      

گيرند خـود را      با تماشاكردن اين برنامه، ياد مي       اين است كه فرزندان من،     از
  .هاي سرشار از ايدئولوژي قرار دهند در يا همسو با اين نقش

 هـاي   در اينجا نيز مثل فصل      و اي زباني است   اما، هويت همچنين پديده   
قبل خواهيم ديد كه مفهوم يك ساختار واحد و غالب در زندگي اجتمـاعي              



  تحليل متون رسانه: هاي رسانه   گفتمان104

هاي متفاوت    گران اجتماعي موقعي كه در بافت       كنش.آورد  تي دوام مي  سخ به
 و لـذا تـا   كننـد   اتخـاذ مـي   هـاي گفتـاري متفـاوتي         موضع ،گويند سخن مي 

بـه   )Gwyneth Paltrow( ت پالترواذعان گوينِ .حدودي افراد متفاوتي هستند
 ها صحبت كـرده اسـت چـون         دانند وي اخيراً با بيگانه     اش مي   اينكه خانواده 

 آن چيـزي    ة يك روح ضعيف نيست، بلكه نشان      ةده، نشان كراش تغيير    لهجه
همـين    بـه  .است كه به درجات مختلفي در هر رويداد زباني جـاري اسـت            

 ضـمني و ناآشـكار در نظـر     طـور  بـه ها خوانندگان خاصـي را       ترتيب، متن 
كننـد تـا بـراي خـود در           دارند، و فضايي براي خوانندگان واقعي فراهم مي       

جايابي بكنند و بنابراين شكل آن خودهايي را به خود بگيرنـد   ه با متنرابط
  .اند ان آوردهغشان به ارم ها براي كه متن

اي تخيلـي و آرمـاني       ، ايـن خواننـده    )34:1978(از نظر ولفگانگ آيـسر      
 )Response-inviting( اي از ساختارهاي دعوت به پاسـخ        شبكه” نيست، بلكه 

اين جزئيات مـتن     .“كنند كه متن را درك كند        مي است، كه خواننده را وادار    
ثيرات ممكـن گونـاگوني بـر       أتـ موجـب   شرايطي هـستند كـه      ” ةكنند تعيين

 تجـاري،   ةاي با انگيـز     در متون رسانه   ).18:1978 ،آيسر( “شوند  خواننده مي 
يابند كه دارنـد بـر        نگاران و ديگر توليدكنندگان بخش رسانه در مي        روزنامه

افـرادي  بيـشترشان  كننـد كـه    دگان ناشناسي صحبت مـي    اساس اميال خوانن  
 خـود، يـاد     ةخوانندگان نيز، به نوب    .دارند   اشتراكات كمي  ها  آنهستند كه با    

 خود را به درگيرشدن در اين       ةها و تجربيات زندگي روزمر      گيرند ارزش   مي
 در مـورد ظهـور ايـن    )Le Mahieu, 1988: 21( لمايو. اميال اختصاص دهند

در فرهنگ تجـارت بنيـاد،      «: نويسد  ريتانياي آغاز قرن بيستم مي    فرهنگ در ب  
 بـود   “عضو مخـاطبين  ” و   “دهنده انتقال”توان گفت، مناسبت كليدي بين        مي

ـ     اتفاقي اين نقش    طور  بهنه مابين دو فرد خاصي كه        ر كـرده بودنـد    ها را پ« .
اي  در فرهنــگ رســانه كننــدگان رســانه هــم توليدكننــدگان و هــم مــصرف

اي مثـل      نـسبت بـه متـون رسـانه        هـا   آنگيـري     دارند كه از جهت    مشاركت
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 متـون   ةطور پنداشـت كـه همـ       توان اين   مي. آيد  وجود مي  مجالت تبليغي به  
دهنـد، و      معني مـي   ها  آناي هستند كه بر حسب         جايگاه هويتي  ةدهند شكل

سـازند، كـه      اي را مي   هاي نهادينه شده    روابط و هويت    ويژه  بهمتون تجاري   
هـاي ديگـر       در جنبـه   هـا   آن مـشاركت    ةست با خودهـاي برسـاخت     ممكن ا 
  .شان ربط چنداني نداشته باشدا زندگي
كيد قـرار   أهاي آيسر و لمايو مورد ت       توان در تحليل    مي  را اي اساسي  نكته

اي   در صـفحات مجلـه        آرماني منسجمي  ةدنبال خوانند  ما الزم نيست به    .داد
هايي هستند كـه از      شيوهباشد    بگرديم، بلكه آنچه منسجم مي     FHMهمچون  

طور كـه    همان. ها را مصرف كنند    شود كه اين هويت     خوانندگان خواسته مي  
كنند   دعوت مي را  اند، اين مجالت خواننده       منتقدين مجالت زنان نشان داده    

كـه ايـن مواضـع      را اتخـاذ نمايـد      ي متفاوتي   موضع هويت در هر صفحه    كه  
دليلي براي تحليـل گفتمـاني دقيـق        اين خود   ( اغلب با هم در تضاد هستند     

 (Cosmopolitan)طور كـه بعـداً بحـث خواهـد شـد           همان). شان است  متون
، يعنـي جـسيكا     Newlyweds)(  جهان واقعيات خود،   ة برنام ةخواننده و ستار  
سازد كه در تجربيات خواننده شريك اسـت و           مي براي   گونه سيمپسون را به  

اش به تفصيل شرح داده شده        زندگي ةدر عين حال زيبايي و فريبندگي شيو      
ثباتي و عـدم     بي”از  ) 1996(بالستر و ديگران     .شود  و از او عكس گرفته مي     

ـ       تكارايي تعبيرهايي كـه از خودي )selfhood(   در مجـالت    “نـث ؤ جـنس م 
 ةهنگامي كه سردبير نسخ    .نويسند  شود، مي   مربوط به سبك زندگي زنان مي     

 ة، بــه نــشان)Dave Itzkoff( تــسكوفيــو ايد، )Maxim( ماكــسيمآمريكــايي 
 را يكـي از بـدترين       ماكـسيم  دست از كار كـشيد و        2002اعتراض در سال    

شـود،   فروشـي يافـت مـي    محصوالتي توصيف كرد كه در كيوسك روزنامـه      
  :نوشتطور  اين

ان نه  شـ  ي بود كه قول   ـرهايـافته بوديم سرتيت  ـآنچه ما در آن تخصص ي     
 چنـان از هـر      هـا   آنمـتن   زيـرا   شد،    ه مي  برآورد ها  آنمقاالت زير    توسط
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 داخل  طرف كم شده بود كه حاوي هيچ اطالعاتي نبودند و نه با طراحي            

جهت در اين صـفحه و       خود و بي   هاي دختران كه بي     عكسيعني،   مجله؛
هـر  جا فقط فريـب و حقـه بـود،             همه ....چاپ رسيده بودند   آن صفحه به  

ورق ،  بلـي را فرامـوش كـن       ق ةصفح :خواست  كدام هم از شما اين را مي      
 به چاپ ماكسيم در ها آنمثل زناني كه عكس !  بعدةبزن و برو به صفح

نظـر خـشك و سـرد         مكاشفه به  ةرسيده بود، هر چيزي درست در لحظ      
هاي تـوردار   جز زير آن زيرپوش  اش سركار گذاشتن است، به     همه .آيد  مي

  ...چيزي براي نشان دادن نيست
دگانش را درگير كند، روشن سازد و تـذهيب       آيا مجله قرار است خوانن    

شـان هنگـام پريـدن از ايـن آگهـي            كـردن  نمايد، يا اينكه قصدش گمـراه     
  )2002 ،ايتسكوف( تبليغاتي به آگهي ديگر است؟ 

 تحليـل   پـس از )Matchin and van Leeuwen, 2004( ماچين و ون ليوون
 بـه   Cosmopolitanالمللـي     بـين  ة نـسخ  44هاي موجود در گفتمـان        شباهت
هـاي مانـدگار يـا        چنـين مجالتـي هويـت      .رسـند   هـاي مـشابهي مـي      يافته

 ةكننـد شـيو     دهند، بلكه آنچه عرضـه مـي         نمي ارائه باورها را    اي از   مجموعه
 بـراي مـشكالت     ــ گاه متناقض  ــ هايي  اي راه حل    هر مقاله  .مصرف است 

آنچـه ايـن قالـب پيوسـته تكـراري پيـشنهاد            . آورد   خاص مي  ةيك خوانند 
  :كند اين است مي

نوعان بشر وجود ندارد، نيـازي بـه         اي بين هم    جهاني كه در آن هيچ همبستگي     در  
هاي فرهنگـي و مـذهبي نيـست و مـشكلي سـاختاري يـا                 تگرفتن از سنّ   مشورت

بلكـه همـه    . سياسي وجود ندارد كه از طريق كنش سياسي جمعي قابل حل باشد           
  )118:2004 ماچين و ون ليوون( .گردد چيز به فرد بر مي

منجــر  Cosmopolitan ة نــسخ44شــدن هــر شــماره از  آنچــه بــه يكدســت
تا حدي به اين خاطر     (داند     است كه مي   “زن نترس و شوخ   ”شود، شعار     مي

. چگونه كاري كند كه دنيا در خدمت وي باشـد          )كه مجله را خوانده است    
 هـا   آناي اسـت كـه بـه كمـك            تـر و ضـمني     اين همان سـاختارهاي ژرف    

  .دهند ها و تصاوير متن معني مي گفتمان
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 نه فقط براي ساختن روابط اجتماعي بلكه        ،هويت وابسته به زبان است    
تــوان فراينــدهاي درونــي  دهــي بــه آنچــه كــه مــي همچنــين بــراي شــكل

) 1922(بـه پيـروي از ويتگنـشتاين        ) 5:1991(گـرگن   . شناختي ناميـد   روان
خواه  .“ دنياي من هستند   به معناي حدود  ... حدود زبان ”كند كه    استدالل مي 

 ابعاد ادراك و انديشه بسط دهيم يا خير، داليـل           ةاين حدود زباني را به هم     
هـاي خـود ديگـران را در          محكمي به نفع اين نظر هست كه مردم در كنش         

كننـد    كنند و همـديگر را درك مـي         گيرند، در مورد هم قضاوت مي       نظر مي 
 خـود را و     ها  آنت كه به كمك      نهاده اس  ها  آنچون زبان ذخايري در اختيار      

كنـد كـه      گرگن خاطرنشان مي  . كنند  شان را نسبت به ديگران بيان مي       نگرش
 را تصور كنيم كه بـدون       دادگاهما فقط كافي است سعي كنيم نهادهايي مثل         

هـاي زبـاني را       آيتمكنند تا قدرت چنين        ارتكاب جرم عمل مي    “نيت”زبان  
 :نويـسد   وي مـي  .  نهادها درك كنـيم    ها در اين    در تحقق امكان ظهور هويت    

هاي خاص مشتركي از خودهاي انساني، نهادهاي مربوط بـه            بدون تعريف «
 »راحتي پايدار بماننـد    توانند به   عدالت، آموزش و پرورش و دموكراسي نمي      

همين امر در مـورد زبـان مجـالت تبليغـي نيـز صـدق                ).6:1991 ،گرگن(
 “نتـرس ”، و   “شـوخ ”،  “دختران”معاني مشترك كلماتي كليدي مثل      . كند  مي

  .دهند  بودن را شكل ميCosmo ة خوانندةپارامترهاي تجرب

  فوكو و قدرت در گفتمان
كـه گفتمـان    در حـالي  . بخوانيم “مشترك”ما بايد فقط با احتياط اين زبان را         

 تبليغــي از ايـن لحــاظ مــشترك اســت كـه چيــزي اســت كــه   ةيـك مجلــ 
اشته باشند كـه خواننـدگان آن را درك         توانند اطمينان د    نگارانش مي  روزنامه

تواننـد در مجلـه از        نموده و تشخيص خواهند داد، پس چيزي است كه مي         
اي وجود دارد كه منوط بـه         با اين وجود قدرت قابل مالحظه      .آن بهره ببرند  

كمتر كسي قدرت كـافي بـراي زيـر سـؤال           . باشد  استفاده از آن گفتمان مي    
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 ،فوكو استدالل كرده است كه گفتمان     . دبردن مشروعيت چنين گفتماني دار    
 قـرار   سـوژه كنـد در موضـع         ما را وادار مي    ،دادن گفتن يا گوش   موقع سخن 

بگيريم، چون نه تنها طرز انديشيدن را بلكه درست همان حس خوديت را             
كه از روي آن ايـن طـرز انديـشيدن نيـز قابـل بيـان اسـت، در اختيـار مـا                   

 :د كه به نظر فوكوننويس باركر و گاالسينسكي مي. گذارد مي
 يعنـي،   ؛ گفتمـاني اسـت    سوژههاي   پيش جايگاه  وجود از    سخنگو وابسته به   سوژه

 .ميسر باشد جهان  درك   ها  آن طريقعملكردها يا فضاهاي خالي درگفتمان كه از        
 تـا از جهـان      “اتخاذ كننـد  ” در گفتمان    سوژه را هاي زنده الزم است موضع        انسان

انـداز يـا      آن چـشم   سـوژه موضـع    . ديگران منسجم باشند    نظر ازسر در بياورند و     
منـدي اسـت كـه گفتمـان بـه كمـك آن معنـي                مجموعه معاني گفتماني قاعده   

كننـدگي    و تبعيت از قدرت تنظـيم      سوژهسخن گفتن يعني اتخاذ موضع       .يابد  مي
  .)2001 :13( اين گفتمان

يا گفتن   محصول سخنسوژه بودناگر اين موضع فوكو را بپذيريم كه 
 ةگفتن و نوشتن پيوست نوشتن ديگران راجع به شخص است، پس سخن

چنين . باشد  قدرت آن اشخاص بر ما ميأديگران راجع به ما منش
درنگ در  توان بي  مياگيرد، ر اي، گرچه قدرت فرد را دست كم مي نظريه

 نيروهاي ها آنكار برد، مجالتي كه در  مورد مجالت سبك زندگي به
شوند كه نه   مي بدلهايي از خود  به گفتمانبيشتر تجاري و فرهنگي

هئيت  .دن تعلق دارها آنكنند به  مينسردبيران و نه خوانندگان احساس 
در  Good Houskeeping يا Men’s health يا Cleo مجالتي مثل ةتحريري
ها  ها، ارزش ند بر اينكه بايستي صفحات خود را با سرمشقا  واقفحقيقت

كنند، يا اينكه اين  ر مخاطبينش جذابيت داشته باشد، پو مسايلي كه براي
ها مجالتي روي بياورند  شان به يكي از ده خطر را بپذيرند كه خوانندگان
 سبك زندگي متضمن ةسردبيري مجل. اند كه اين بازار را هدف قرار داده

 “اش دانش ويژه يا مقدسي راجع به طبيعت مخاطبين ويژه”ادعاي داشتن 
بودن، يا   فرهنگيةاين ادعاي واسط ).128:1983 ،رگوسنف( باشد مي
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بودن براي آگاهي از آنچه نو است، آنچه درست است و آنچه  منبعي
 )Gough-Yates( ييتسـ گو. ودـش ان ميـن بيـريق متـاست فقط از طـزيب

قرار دارد كه سردبيران هر روز بيش از پيش جلوي چشم عموم  اظهار مي
همين خاطر تحت فشار  و به) گويند    سخن ميها آنديگران از (گيرند  مي

 دشان در سبك زندگي خو هايي را القا كنند كه مجالت لئا ههستند كه ايد
طراحان ” اند، تا در نتيجه براي مخاطبين نقش  را هدف قرار دادهها آن

 خود در ةنگاران، به نوب اين روزنامه .ندكن را ايفا “ذائقه و خالقان ذائقه
ندگاني جذابيت دارند كه از از زمان ظهور فرهنگ مصرفي در نظر خوان

ل و ئا ه، هم لذت استفاده از سبك زندگي ايد1950 ةاياالت متحده در ده
 عدم امكان به كاربردن اين بازنمودها  خاطر بههم حس شكست و تقصير 

نه خوانندگان مجله،  ).1983 ،فرگوسن( اند اشان را تجربه كرده در زندگي
گرفته از    مستقيم قدرت طور به آن مالك قطعي يا ةئت تحريرينه هيو 

هاي  هاي ارائه شده در صفحات مجله هستند، گرچه گفتمان سبك زندگي
گراني كه در پي آن هستند   كنشةتوانند بدون هر دو دست خود نمي

را هم به حساب آوريم،  )agents(اگرچه بايستي عامالن . حاصل آيند
 عامل سازي بي دهد تا تصويري از يك فرايند هويت يفوكو به ما اجازه م

)agentless(را رنگ كنيم . 

 )self( جنسيتي كردن خود
 وي اسـتدالل  . باشـند  عدي فوكو بر گفتمان جنسيت متمركز مـي بيشتر آثار ب

ن نوزدهم، روابـط جنـسي مقـري برجـسته بـوده اسـت كـه                ركرد، از ق    مي
روابـط  . تـرل درآمـده اسـت      غربـي تحـت كن     ة آن هويت در جامع    ةوسيل به

هاي پزشكي، علمي، اخالقي و علـوم اجتمـاعي در            جنسي از طريق گفتمان   
  عنـوان  بـه شـناختي درونـي و هـم خـود      دادن به هم حس خود روان  شكل

وي . موجودي اجتماعي كه در رابطه با ديگران است، اهميتي اساسي يافت          
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 و زنـدگي    جـسم ي  روابط جنسي ابزاري براي دستيابي به زندگ       «:نويسد  مي
بـراي   معياري بـراي انـضباط و مبنـايي           عنوان  بهو   هاي جانوري بود؛   گونه

: 2000 ،به نقـل از شـيراتو و يـل         ؛145: 1980 ،فوكو( »مقررات بوده است  
كنند توليـد     فوكو موافق نظريات فرويد و الكان نيست كه استدالل مي          ).94

دهـد و خـود        مـي  شده در اوايـل زنـدگي رخ       مدار و جنسيتي   خود جنسيت 
 از نظر فوكو، اين روانكاواني كه شرح حال پزشكي        . كند  دروني را توليد مي   

كننـد،    هاي ما را جنـسيتي مـي        نويسند، و بسياري از نهادهايي كه كنش        را مي 
 مفهوم شخص ها آنبا اين كار، . كنند  را بر ما تحميل ميبودن سوژههستند كه 

  .كنند ق مي را خل“منحرف” و مفهوم اشخاص “طبيعي”
تحت اين عنـوان    ؛  توان در قالبي نو آورد      قدرت مجالت تبليغي را مي    

تـر از آن   كننـد، بلكـه مهـم     ريـزي مـي    كه نه فقط طرز زندگي ما را طـرح        
سـازند مـا كـه        نويسند كه مشخص مي    اي را مي   كننده يهاي جنسيت   گفتمان
نـسبت  گراي علمي    مثل پزشكان فوكو، و بر مبناي آن دانش عينيت         .هستيم

 جوانـان را    Dolly سازند، مجالتي مثل     مي ها  آنهايي كه    ترين روان  به دروني 
كنند كه چگونه رفتار كنند تا بتوانند رفيقي جنسي را بگيرنـد و               نصيحت مي 

سـازند كـه از طريـق          را مي  “هنجاري ههايي از ب   روايت”حفظ نمايند، و نيز     
 ،شـيراتو و يـل    ( كننـد   همرنگي سعادت و موفقيت در روابط را عرضه مـي         

بارد در مـورد اينكـه        ، بر زنان مرتب نصيحت مي      ويژه  به ).100-95 :2000
طوري كه تقريباً كل لذت، سـعادت،        چگونه در روابط جنسي ارضا يابند، به      

مثـل نهادهـاي   . شـود   مـي ارائـه  بر حسب روابط جنـسي موفقيت و زيبايي   
گذارنـد، مـا را      پزشكي و علمي، نهادهاي مجالت نشان خود را بر مـا مـي            

ــا ةدهنــد كننــد، انــضباط توليــد مــي  “زن نتــرس و شــوخ” مــا در رابطــه ب
Cosmopolitan يا جوانك Loaded ”باشند ، مي“كه بايد بهتر بداند.  

سازي را انجـام     همين ترتيب كار گفتماني جنسيت      در باال به   FHM ةمقال
، كننـد  هاي خبـري اغلـب مـي        كاري كه داستان   ، برخالف اين مقاله . دهد  مي
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هاي علمي و حقوقي براي درك ميـويس اسـتفاده            ندرت از گفتمان   خيلي به 
اي است كه ميويس را به لحاظ علمي           وامگيري “پرداز جسم خيال ”(كند   مي

گـذاري   چـسب  در عوض، با بر   ). دهد   قرار مي  “نجاره  به”خارج از جنسيت    
 و  )“خـوار  عيـاش آدم  ”،  “دو جنـسي  ”،  “باز  خوار همجنس  آدم”(روي ميويس 

ز، انجـام  برانـدِ ، نيز با انباشت جمالتي مربوط به آنچه ميويس و معـشوقش     
گفتنـد، تـصوير انحـراف جنـسي را بـه نمـايش               دادند و بـه هـم مـي         مي
 جملـه   )transitivity( يدر شرايطي كه در زير خواهد آمد، تعـد        (گذارد  مي

 هـا  آنگران   كنش و صحبت فرا گرفته است كه كنش )Clauses( را بندهاي 
عالوه، ايـن كـنش در قالـب انحرافـي طنزآميـز از              به). ين دو مرد هستند   ا

 آن مرد بـه اينكـه شـام         ةعالق(خوردن    هم مربوط به   “نجاره  به”هاي    كنش
اي كه ميل دارد راه را        قرباني( جنسي   ةو هم مربوط به رابط    ) ميويس باشد 
  .شود  بيان مي)تا آخر برود

  خود پسامدرن
 فرهنگـي و اجتمـاعي      ة فوكو از درون نظري    ةظري ن ةهاي عمد   يكي از قابليت  
هـايي كـه دانـش         زندگي معاصر با اين همـه گفتمـان        “اشباع”اين است كه    

. دهـد    را كـاهش مـي     هـا   آنكنند، نيروي هـر كـدام از          نسبت به ما توليد مي    
 معاصر غـرب، بـر      ة بشر در جامع   ةكند كه تجرب    استدالل مي ) 1991( گرگن

ماعي كمتر از يك قـرن پـيش، چنـان از ايـن          دنياي ثابت اجت   ةخالف تجرب 
  :ها اشباع شده است كه فهم ما از خود مورد هجمه واقع شده است صحبت

 را در   )self( هاي نامنسجم و نامرتبط مربـوط بـه خـود           جامعه انواع زيادي از زبان    
دانـيم    مـي ”براي اينكه هر چيزي كه راجـع بـه خودمـان            . دهد  اختيار ما قرار مي   

. دهنـد  صداهاي دروني ديگر با شك و حتي با تمسخر پاسـخ مـي            ،  “صحيح باشد 
 بـا مناسـبات نامنـسجم و نـامرتبط          )Self-conceptions( ها  خودانگاره ةاين تجزي 

كـشانند، و مـا را        اين مناسبات ما را به هـر سـمت و سـويي مـي              .همخواني دارد 
 “قخـود صـاد   ” هاي گوناگون ايفا كنيم تا همان مفهـوم        كنند كه نقش   دعوت مي 
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شده اصالً به هيچ     خود كامالً اشباع   .شود  هاي دانش از نظر غايب مي      داراي ويژگي 

  .)7:1991 ،گرگن( شود خودي بدل نمي

ما در عوض در يك وضعيت ساخت و بازسازي هـستيم، و            ،  از نظر گرگن  
هـاي   تـوانيم در مكـان   هميشه از خودهاي ممكن جـايگزين آگـاهيم و مـي          

هـاي طنزآميـز آشـكار       لـذا، جايگـاه   .  نمـاييم  متفاوت نقش متفاوتي را ايفـا     
 2هاي مورد بررسـي در فـصل          اين همان دانستني است كه آگهي     . ندشو مي
ـ ةين همچنين همان لذتي است كـه بـه خواننـد      ا .دهند   مي ارائه  FHM ة مقال

  .شود مورد بحث در باال عرضه مي
 و  اليـه  بالقوه اليـه    هميشه  هويت، برساختندارد فكر كنيم       اما لزومي 
كند، يك    استدالل مي ) 1990(طور كه باتلر     همچنين، همان . طنزآميز است 
هاي گوناگوني كـه بـه       افراد بايستي راه خود را از ميان راه        .عملكرد است 

شــود، پيــدا كننــد و هويــت خــود را در مقابــل ايــن   تحميــل مــيهــا آن
 تـوانيم بـازي كودكـان را در         مي. نندكهاي گوناگون از نو اعالم        برساخت

هـايم نيـستم چـون        من نگران ويديوهاي بچـه    . اين چارچوب درك كنيم   
كنند، و به ايـن خـاطر كـه           وناگوني استفاده مي  ـهاي گ   انهـم از رس  ـدان  مي

كننـد   ود وارد مـي ـازي خـ ـاي در ب وهـشي انش را بهـوماس و دوست ـفيلم ت 
“  مفيـد موتـور واقعـاً  ” و )Fat controller(“ بـازرس چـاق  ”كه با گفتمـان  

)Really useful engine(از ســنين اوليــه، مــا در دنياهــاي .  مغــايرت دارد
. گـذاريم   گزينيم و خودهاي متعددي را به نمايش مـي          متعددي سكني مي  

 گـي . روزمره روشن شده است   خوبي در تحليل گفتمان گفتار     اين نكته به  
)Gee( نويسد مي:  

 زبان خود بـراي نـشان       نويسيد، از منابع    آوريد يا مي    زبان مي  وقتي شما چيزي بر   
گيريـد، در واقـع در شـرايط           شخـصي خـاص بهـره مـي         عنـوان   بهتان  دادن خود 

شما همچنين خود را درگير نوع خاصـي از         . متفاوت شخص متفاوتي خواهيد بود    
هـاي متفـاوتي     عبارتي در شـرايط متفـاوت در فعاليـت         دهيد؛ به   فعاليت نشان مي  

كنيـد، پـس      كـار مـي    ههـستيد و چـ    اگر من ندانم شـما كـه        . درگير خواهيد شد  
  )13:1999 ،گي( .بياورم ايد سر در توانم از آنچه گفته، نوشته يا كرده نمي
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ــ ــ،ابراينـبن ــان يــك عملكـــ هــر كارب  رد، يــك دســتاورد بالغــيـرد زب
)Rhetorical achievement(    سـوي   گيـري مـا بـه    اسـت و متـضمن جهـت

 در گفتمان خود را     وقتي.  خاص در گفتمان و ژانر است      هاي هويتي   جايگاه
دهـيم كـه كـدام        دهيم، به شنونده، بيننده يا خواننـده عالمـت مـي           نشان مي 
كنيم   ها را با هم تركيب مي       جا هستند، چگونه گفتمان    هها مناسب و ب    گفتمان

هـا كجاسـت، و       گذاريم، جاي مناسب ما در آن گفتمـان         يا پهلوي هم مي   
بـه قـول   . گـذاريم  ش مـي بنابراين در آن لحظه چه نوع خودي را به نمـاي     

ين صورت نيـست    ه ا طرز تلقي ما نسبت به افراد ب      ) 444: 1999(كامرون  
 هـا   آنثير اين امـر اسـت كـه         أ تحت ت  ها  آنكردن    صحبت ةكه بگوييم نحو  

) از جملـه (ثير أ هستند تحت ت   كسي  چه ها  آناينكه  ” هستند، بلكه    كسي  چه
 ـ ــ  بر منابع گفتماني  از اين نظر، ما بايد      . “ است ها  آننحوه صحبت كردن    

چيـزي در ايـن    هـايي در مـورد اينكـه چـه     كردن و ايده هاي صحبت   شيوه
كيد ورزيـم كـه     أ ت  ــ آميز خواهد بود   گو موفقيت و   گفت  عنوان  بهموقعيت  

. كند   رو مي  ها  آن و به    شود  متوسل مي  ها  آنكار بردن زبان به      شخص در به  
ه منـابع محـدودي را در       گـر مـا نيـست، بلكـ        انداز، زبان بيان   از اين چشم  
موردي كـه كـامرون از      . گذارد كه زندگي خود را پيش ببريم        اختيار ما مي  
وي اسـتدالل بـاتلر را نقـل        .  اسـت  )gender( كنـد جنـسيت     آن بحث مي  

طرز عمـل   ثيرات  أها ت   نيستند بلكه اين   “مذكر” و   “نثؤم”كند كه مردم      مي
  جسم مكرر )stylization( زدگي  سبك ،جنسيت«: باشند   افراد مي  و صحبت 

كننده كه با گـذر      اي از اعمال در يك چارچوب خشك كنترل         است، دسته 
 از موجـودي زنـده   “طبيعي”اند تا ظاهر جسم را، نوعي       زمان منجمد شده  

 مكرراً   مردم در گفتار، مجبورند    ،بنابراين). 33:1990 ،باتلر (»دست بدهند   به ،را
مان جايگاهي براي خود بيابند     نند، و مكرراً در گفت    كهويت خود را اظهار     

  . داشته باشندها آنو به ديگران يادآوري كنند كه چه برداشتي از 
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نيروي سياسـي مجـالت جوانـان قطعـاً در اظهـار مجـدد و بـازبيني                 
 “مـرد نـوين   ”هـاي     تي از مذكر بودن در واكنش به گفتمـان        تفسيرهاي سنّ 

پيچيـده بـدل    اي   مذكر بودن به مقولـه     ).2001جكسون و ديگران،    (است  
هـاي   اي كه اجراي آن مشكل است چون داراي تعريـف        شده است، مقوله  

 و ديگر مجـالت از ايـن       loaded  در “جوان امروزي ”. ضد و نقيضي است   
زنان، دستيابي به موفقيت جنسي      )objectifying( كردن ئ از طريق شي   ،قبيل

گـاه  گو راجع به فقدان پاي    و   گفت ةبردن از خشونت، اسباب و شيو      و لذت 
اي از عملكردهـاي مربـوط بـه مردانگـي را در               مجموعـه  ،تيمردانگي سنّ 

  . دهند اختيار مردان قرار مي
كـه   در حـالي  كـشند     لذا، تصوير مرداني كه صورت خود را درهم مـي         

 فـراهم   شان آويخته شده است، راهي را     ا  هاي سنگيني از آلت تناسلي     وزنه
ـ    هـاي سـنّ    جهت بيان ارزش  كند    مي ي آلـت تناسـلي و        دازهتي پيرامـون ان

تي مربوط به تحمل درد در ضمن تبديل اين كارها به يك بازي             ارزش سنّ 
تي مردانه كه   و عملكردي حساب شده، و لذا چيزي همسان با فرهنگ سنّ          

  .ست، نيهميشه مورد انتقاد بوده است

  گرا هويت مصرف
چون هويت را همچون    ،  نامند  چنين مجالتي را مجالت سبك زندگي مي      

بك زندگي و سبكي كه اساساً از طريق مصرف قابـل اجـرا باشـد،               يك س 
 ةكننـد  هـا عرضـه    ايـن . بودن يعني داشتن  ،   باور به اينكه   ــ كنند  عرضه مي 

. خوانـد   مـي  “كننده  نگرش مصرف ”) 204: 1992(چيزي هستند كه باومن     
  :شود اين نگرش شامل موارد زير مي

 روهي؛ متمركز بر خود است نه هويت گ، يعني؛فردگرايي
مان را حـل     طوري كه ما بايد خودمان مشكالت       به ؛شخصيمسئوليت  

 كنيم و بايد از خود شرمنده باشيم اگر قادر به اين كار نباشيم؛
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اند و كار ما پيـدا        اينكه راه حلي هست كه متخصصين آن را تهيه ديده         
 كردن آن راه حل است؛

ردن را  هـاي زنـدگي كـ       اينكه دستورالعمل مربوط به خوديت و شـيوه       
 .توان خريد مي

معناي مهارت در پيدا كـردن ايـن         كردن به  و بنابراين اينكه هنر زندگي    
 ،بـه نقـل از لـوري      ( .كـردن  يعني، هنر خريد   ها و اشيا است؛    دستورالعمل

1996 :50( 
 كنند كه اعضاي جامعه ايـن       پردازان فرهنگ مصرف استدالل مي     نظريه

ـ           راه ا همـديگر را بـه كمـك خوانـدن     هاي ارتباط با دنياي مادي اشـيا و ب
هـا، خريـدكردن و اسـتفاده از          مجالت سبك زندگي، تماشـاكردن آگهـي      

كنـد كـه       اسـتدالل مـي     ويـژه   به) 1996(،  لوري. كنند  محصوالت پيدا مي  
فرهنگ مصرفي متوني مثل مجالت زنـدگي روزمـره را سـبكي و هنـري               

ست، به  كنند با مصرف محصوالت در      طوري كه مردم سعي مي     كند، به   مي
اقع، نفس هويـت بـه چيـزي        در و . خودهاي موزون و زيبايي دست يابند     

. شود، يعني چيزي كه تحت تملك اسـت    د كه دارايي تلقي مي    شو بدل مي 
 كنند   را فراهم مي   “هاي تخصصي   دانش”ترين   ي يكي از مهم   غمجالت تبلي 

 يك كاالي مصرفي بـادوام، رويـش         عنوان  بهكه از طريق آن اين خوديت       
  .رسد شود و به كمال مي مل ميأشود، ت ميكار 

  تحليل انتقادي گفتمان مجالت سبك زندگي
يكي از كارهاي اصلي تحليل انتقادي گفتمان كند و كاو در اين امر است              
كه چه كسي قدرت سخن گفتن يا تعيين شرايط بـازنمود خـودش را در               

شود   رويدادهاي زباني دارد و چه كسي فاقد اين قدرت است و وادار مي            
ــشه   ــه ديگــران نق ــه نمــايش بگــذارد ك ــايي را ب ــا خوده اش را  خــود ي

 مثال، اظهـار داشـته    عنوان  به،  )129:1991(فاولر   ).2001 ،لوك(اند كشيده



  تحليل متون رسانه: هاي رسانه   گفتمان116

ـ     كه زبان به    اصـلي راجـع بـه فهرسـت انتظـار در يـك              ةكار رفته در مقال
ل  مديريت پزشكان تبدي   )object( بيمارستان بريتانيا، بيماران را به موضوع     

اش   بيمـاري  خـاطر  بـه  هـا  آنكرده است، آن هم درسـت مـوقعي كـه بـا           
كـار رفتـه توسـط فـاولر و         هاي اصلي به    يكي از تكنيك  . كند  همدردي مي 

  يديگران، تحليل تعد )transitivity( كه مبتني   ،اين رويكرد به متون   .  است 
 است، روي هر كـدام از بنـدها در مـتن تمركـز              “شناسي هاليدي  زبان”بر  
گران كه هستند، كنش روي چه كساني انجام          پرسد كه كنش    ميو  كند،   مي

گـران   تحليـل . باشند  گرفته است، و چه فرايندهايي در آن كنش دخيل مي         
گراني خـاص در رابطـه بـا انـواع            انتقادي بر اين باورند كه انباشت كنش      

هـايي    خاصي از فرايند در يك متن، و حتـي بـيش از آن، انباشـت گـروه                
 اين است كـه  ةدهند دهند، نشان ش كساني كه كاري انجام مي  خاص در نق  

متن بازنمود توزيع قدرت در جامعه و وجـود سـاختارهاي ايـدئولوژيك             
هـا    نويسنده الزم نيست آگاهانه متن را بر حسب اين تقسيم نقـش           . است

نظـر   بيشتر معنا خواهد داد، يـا درسـت بـه         در صورتي   شكل بدهد، بلكه    
 نحـو آن بـا      كـه تر عمل خواهد كرد،      دادنش صحيح  آيد، يا در گزارش     مي

  .ايدئولوژي همسو باشد
شناسي هاليدي حاوي شرح كاملي بر اين است كه چگونه ابعـاد             زبان

 به بخـش    .نك( پردازد  سازند، كه اين فصل هم به آن مي         زبان معني را مي   
 ميـان   تفـاوت عنصري كليدي بـراي هاليـدي       ). براي مطالعه بيشتر  منابعي  
 مـتن، نقـش     ة يـا بـازنمودي يـك قطعـ        )ideational( “انديـشگاني ”نقش  

يعنـي  ( آن   )textual( “متنـي ” آن متن و نقـش       )interpersonal( “بينافردي”
تعـدي  . است)  يك واحد معناساز    عنوان  بهنقش آن در حفظ انسجام متن       

آيـد، امـا اگـر پيـرو ايـن            شمار مي  تي جزو نقش انديشگاني به     سنّ  طور  به
 را در اختيـار     سـوژه هـاي     هـا جايگـاه     كو باشـيم كـه گفتمـان      استدالل فو 

هـا مـتن معنـي        د كـه از ايـن جايگـاه       نده  گويندگان و شنوندگان قرار مي    
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اين صـورت    ند، در هست جسم هم ذهن و هم      ةدهد، و لذا شكل دهند      مي
 اينكـه    ــ نقش بازنمودي يك متن   . اين تمايزات گاهي از بين خواهند رفت      

 جايگاه ما را تعيـين       ــ كند  را از جهان قابل فهم مي      گوينده   ةچگونه تجرب 
دهـد يـا از مـا         طور كه متن ما را خطـاب قـرار مـي           كند، درست همان    مي
شناسـي   انتقـادي اساسـي بـر زبـان       . خواهد چه احساسي داشته باشيم      مي

 از ژانـري بـه ژانـر        شـايد هاي زبان     هاليدي اين است كه نقش       گراي نقش
ماني مورد استناد در تعامـل بـا هـم تفـاوت            ديگر و بر حسب قواعد گفت     

 ـــ  وز، بعد بينافردي  ـآم  دانش ــ معلمابراين در موقعيت    ـبن. داشته باشند 
 يا قيدهايي مثل    “can” يا   “may”ن افعال كمكي ناقص مثل       كرد مثل اضافه 

”perhaps“             در جمالت جهت ابراز شك و ترديد در مقايسه با اطمينان در 
اما در يك متن . استها اساسي   برساخت هويتةنحواحتماالً در  ــ معلم

ها براي مصرف توسط خواننده اسـت و          مجله، كه به نمايش گذاشتن هويت     
توانـد اطالعـات زيـادي در مـورد           ، تعدي متن مـي    ها  آننه صحبت كردن با     

 اين ةبنابراين، بقي. هاي تلويحي خواندن به ما بدهد  برساخت گفتماني جايگاه  
شـود تـا بـه فهـم           از بازنمود در مجالت متمركـز مـي        فصل روي يك جنبه   

هاي روي انواع ديگر متن ممكن  تحليل. برساخت گفتماني هويت دست يابد
  .روند كار مي هاي مختلفي به است مستلزم ابزاري زباني باشد كه به شيوه

 )Linguistic tools( ابزار زباني
 ةاركين يـك قطعـ    دهد فرايندها و مش     گر اجازه مي    تحليل تعدي به تحليل   

بنـابراين بـستگي بـه توانـايي        . متن را جداگانه مورد مطالعـه قـرار دهـد         
: گر در انجام دو كار است، قبل از اينكه تفـسيري بـه انجـام برسـد          تحليل

 در متن، چون هر بند معموالً شامل تنها         )clauses( بندها نخست، تشخيص 
شاركين در آن دوم، تشخيص انواع فراينـدها و مـ  . يند اصلي است  ايك فر 

اي را در مـورد       اما قبل از هـر چيـز بـه اختـصار بايـد نكتـه              . بندها است 
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 اين تحليـل اسـت،     ةترين جنب   كننده كار رفته، كه اغلب گيج     اصطالحات به 
تـر از     ، بـسيار پيچيـده    )1994(تعدي، در دستور هاليـدي      : روشن ساخت 

عـول  هـايي كـه مف      تي يعنـي تمـايز بـين فعـل        مفهوم تعدي در دستور سنّ    
ــي ــد  م ــه(گيرن ــد  نظري ــده را فهمي ــرداز آن اي ــول  ) پ ــه مفع ــالي ك و افع
از نظـر هاليـدي، تعـدي مبنـاي         . باشـد   ، مـي  )پرداز آمـد   نظريه(گيرند  نمي

وي شش نوع متفـاوت از فراينـدها را در زبـان            . معناسازي در زبان است   
 اي ، رابطــه)mental( ، ذهنــي)material( انگليــسي برشــمرده اســت مــادي

)relational(ــاري ــودي)verbal( ، كالمــــي)behavioural( ، رفتــ   و وجــ
)existential( .كينهــا را در ايــن فراينــدها مــشار هــا و مفعــول وي فاعــل 

 چـه مفهـومي انتزاعـي كـه عمـل           خواند، چه شخص باشد چـه شـئ         مي
وي اسامي مختلفي براي مشاركين هـر فراينـد        . دهد  مشاركت را انجام مي   

هاي متفاوتي صورت   به شيوه ها  آن كه مشاركت    برد تا نشان دهد     كار مي  به
 )actors( “گرانـي   كـنش ” ةبنابراين، فرايندهاي مـادي دربرگيرنـد     . گيرد  مي

دهنـد، در     ها انجـام مـي       اين كنش  )goals( “هاي  هدف”هستند كه كاري با     
  . دارند)target( “مقصد” و )sayer( “گوينده ”حاليكه فرايندهاي كالمي 

.  وجود يك فعل در آن قابل تشخيص اسـت         ةواسطهر بند معموالً به     
جمالت ممكن است از چند بند ساخته شوند كه گاه با كامـا يـا حـروف            

شوند و گاه درون بندهاي        از هم جدا مي    “زيرا” و   “چون”،  “و”ربطي مثل   
گونـه كـه در جبـر معـادالت داخـل پرانتـز را               همان. شوند  ديگر وارد مي  

دار  كيـسه فريـزر را در دسـتت نگـه           « ةجمل. توان درون همديگر آورد     مي
دقت رؤياهاي ترسناك بكشش و كبابش كن آرمين ميويس          به FHMچون  

، شامل سه بند است كه حول سه واحد فعلـي  »كند  رو مي  و آلماني را زير  
گويد كه دوبنـد بـه هـم           به ما مي   “چون”حرف ربط   . اند  سازماندهي شده 

هاي متعلق بـه ايـن دوبنـد          د فعل توانيم خيلي زو    اند و ما مي     پيوند خورده 
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تشخيص بنـد بـا     .  را تشخيص دهيم   “كند  رو مي  و زير” و   “دار نگه” يعني
بينيم،  طور كه در اينجا مي همان. تر است دنبال فاعل اسمي مشكل گشتن به

ي خواننده است، اما در اينجا غايـب        “تو” به لحاظ منطقي     “دار نگه”فاعل  
پـس معمـوالً بنـدها را بـه         ). سـت دستور ا (است چون جمله امري است      

 “بكشش و كبـابش كـن     ”واحد فعلي سوم    . دهيم  كمك فعل تشخيص مي   
به لحاظ دستوري، كل ايـن  .  وارد شده است“كند رو مي و زير”درون بند   

 را توصـيف    “رؤياهـا ” اصلي نقش صفت را بر عهده دارد و          ةبند در جمل  
من اين  ( را دارد    “نكباب ك ” و   “بكش”كند، اما درون خود دو فعل امري          مي

كـه بنـدهاي يـك        همين). كنند  ام زيرا با هم عمل مي       دو را يكي قلمداد كرده    
جمله تـشخيص داده شـد، فراينـدهاي جـاري در آن هـم قابـل تـشخيص                  

گذارند، مثـل   اين فرايندها را معموالً فعل و مشاركين به نمايش مي       . باشند  مي
 كه كـي، كجـا يـا چگونـه          يابيم   همچنين معموالً عنصري را مي     3 .1جدول  

  .شود افتد، كه به آن شرايط يا موقعيت يا افزوده گفته مي كنش اتفاق مي
كند   اين تحليل همين حاال هم سودمند است، از اين نظر كه اشاره مي            

 و شخصي كه عمـل  “تو”گر غايب در متن، اما منطقاً ضروري    به دو كنش  
ل باكروشـه نـشان     حذف در جدو  (دهد    كباب كردن و كشتن را انجام مي      

پرسد كه چرا يك مـتن        تحليل انتقادي گفتمان اغلب مي    ). داده شده است  
در بسياري از قوانين دانـشگاه، مـثالً        . كند  اين اطالعات مهم را حذف مي     

شود كه دانشجويان حتمـاً       مقرر مي   «بندهاي مجهول متداول هستند؛ مثل،      
تي نقش دانـشگاه را     اگرچه بايس . »ها حضور داشته باشند     در اين سخنراني  

شـود كـه چنـين زبـاني          در اين بند تشخيص دهيم، اغلـب اسـتدالل مـي          
گويـد چـه كـسي مقـرر          كند كه آشكارا نمي     قدرتش را از اينجا كسب مي     

يـن ترتيـب جـاي      ه ا داشته دانشجويان اين فرمان را به انجام برسانند، و ب         
ص افـراد  كند كه تشخي گذارد و كاري مي سؤالي براي قدرت آن باقي نمي    
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. مسئول دانـشگاه را كـه ايـن قـدرت را دراختيـار دارنـد، مـشكل باشـد                  
دهـد، و ايـن       ترين جايگاه در بند قرار مي       همچنين دانشجو را در برجسته    

كند كه وي از نوعي عامليت در اين مـسئله            را ايجاد مي  ) كاذب(احساس  
  .برخوردار است

  

 FHM ةتحليل جمل .3. 1 جدول

ثيرپذيران از أت  فرايند  گران كنش
  موقعيت  كنش

  دردست  كيسه فريزر  دار نگه  ] تو[

FHM  ـ رؤياهاي ترسناك  كند زير و رو مي 
  به دقت  آرمين ميويس آلماني

    ش ـِ  كباب كردن ـ كشتن  ]گر خيالي رؤيا كنش[

كـار    امـري را بـه     ةكند، بلكـه جملـ      متن مجله از شكل مجهول استفاده نمي      
د كيسه فريزي در دستش نگـه دارد، يعنـي در           گوي  برد، و به خواننده مي      مي

 را اضـافه كنـيم تـا        “تـو ” ةاگر كلمـ  . (شود  گر حذف مي    اين شكل نيز كنش   
، صـورت نحـوي     “دار تـو كيـسه فريـزري در دسـتت نگـه          ”داشته باشيم   

تر از    كند مشكل   كار را مي   تحليل اينكه چرا اين   .) متفاوتي خواهيم داشت  
ردن خواننـده آغـاز     كـ ل  وشمملب با   متون مجالت اغ  . مثال دانشگاه است  

مـتن زيـر از     (دهنـد     كنند، و لذا ما را همسو با صداي مجله قـرار مـي              مي
Cosmopolitan         ةجملـ ). كند   در مورد جسيكا سيمپسون هم اين كار را مي 

امري در اينجا حامل معناي زيادي از داسـتان آتـي نيـست، بلكـه سـعي                 
 مجلـه سـخن     ـــ رنگ كند   كند خط مرزي بين خواننده و مجله را كم          مي
سرعت ما را در راستاي زيرورو كردن         و به   ــ كنيم  گويد و ما عمل مي      مي

  .دهد  قرار ميFHMرؤيا در بند بعدي توسط 
كبـاب  ” و   “كـشتن ”گري بـراي افعـال درون رؤيـا؛ يعنـي،             نبود كنش 

حـذف چيـزي كـه بـه لحـاظ نحـوي            : كنـد   ، باز متفاوت عمل مي    “كردن
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صات گفتـار سـببي اسـت و بنـابراين باعـث      ضروري است يكي از مشخ    
تحليـل تعـدي، بنـابراين، بـه مـا اجـازه            . باشـد   شود متن كمتر رسمي       مي
يابـد تـا بنـدهاي        گيري كنـيم كـه چگونـه زبـان انـسجام مـي              دهد پي   مي

سازد در مورد اينكه چرا       هايي مطرح مي    داري شكل بگيرد، و پرسش     معني
 يـا يـك     “ خـاص معنـايي    )configuration( پيكربنـدي ”متن را درون يك     

 ، به نقل    70:1991 ،فاولر( سازد  ساختار معني، و نه درون يكي ديگر برمي       
  .)101:1994 ،از هاليدي

. روند  كار مي  توانيم بپرسيم چه فرايندهايي در بازنمود آن پديده به          اكنون مي 
  :كنند  فرايندها را به چهار طبقه تقسيم ميةهم) 2003(مارتين و روز 

  .پذير هستند گر، و گاه يك كنش دادني، كه مستلزم كنش يندهاي انجامفرا. 1
 يـا يـك     ئگر در مورد يك ش       يك كنش  ها  آنفرايندهاي گفتني، كه در     . 2

وي از فالني   ” يا   “وي نامش را خواند   ”كند، مثل     بند كامل صحبت مي   
 .“زنند پرسيد والدينش او را چي صدا مي

يادي مثل فرايندهاي گفتنـي عمـل       كردني، كه تا حد ز     فرايندهاي حس . 3
جز اينكه نمايشگر احساسات، يا افكـار بـا بنـدهاي كامـل              كنند، به   مي

من در مورد نوشـتن     ” يا   “توانم احساس درد كنم     من مي ”هستند، مثل   
 .“كتاب فكر كردم

فرايندهاي بودني، كه بيانگر خصوصيات چيزي هستند، يا اينكه چيزي          . 4
هـا معمـوالً     ا به آن شـباهت دارد؛ ايـن       قسمتي از چيز ديگري است، ي     

 “هايي دارند    نقشه ها  آن”شوند، مثل      مي “داشتن” يا   “بودن”شامل فعل،   
 .“ باهم هستندها آن”يا 

كـار   هايي هستند كه عالمـان پيـرو هاليـدي بـه           تر از آن    اين مقوالت ساده  
به . كنم  شان استفاده مي    ساده بودن   خاطر  به ها  آنبرند و من در اينجا از         مي

، “گـر  كـنش ” مشاركين در فرايندها تحت عنـوان       ةهمين قياس، من به هم    
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 “خـصوصيات ”، تحت عنـوان     “بودني” و در مورد فرايندهاي      “پذير  كنش”
  .كنم اشاره مي

كنند كه اين مقوالت در هـم آميختـه           كيد مي أت) 2003(مارتين و روز    
 به ازدواج   ما راجع ”طوري كه    شوند و از هم قابل تشخيص نيستند، به         مي

لـذا  . دادن كاري و گفتن چيزي است       چيزي بينابين انجام   “صحبت كرديم 
 مختلـف را در   ) يعني، بندهاي (هاي    روز پيوستاري را بين نگاره     مارتين و 
). 3. 1شـكل   ( توان آن را همچون چرخي تصور كرد        گيرند كه مي    نظر مي 

ـ       كـه    متوجـه خـواهيم شـد      خيلـي زود  كـار گيـريم،      هاگر اين تحليل را ب
 “كـردن   كبـاب  كشتن و ”،  “كند  زير و رو مي   ”،  “دار نگه” ــ FHMفرايندهاي مهم   

ها كلمات كنشي هستند و بـه         اين.   همه فرايندهاي انجام دادني هستند     ــ
دهند كه اين متن راجـع بـه ايـن نيـست كـه ميـويس چـه                    ما عالمت مي  

 سر  خواهند از آن    احساسي داشته است يا راجع به مفسريني نيست كه مي         
. دربياورند، بلكه راجع به اين است كه بعد دقيقاً چه اتفاقي افتـاده اسـت              

انـد؛     نهفتـه  “رؤياهـا ” ةتنها احساسات موجود در ايـن جملـه درون كلمـ          
 ميويس در مـورد اينكـه        رؤياپردازي توان از آن فرايندهاي     اي كه مي    كلمه

  قرار نگرفتـه   كيدأد، اما اين در متن مورد ت      ، بازسازي كر  افتد  چه اتفاقي مي  
طـور كـه در    جاي يك بند يا حتي، همان گزينش نحوي يك اسم به . است

نگاري  جاي يك بند و بند پيرو آن، در زبان روزنامه          شود، به   اينجا ديده مي  
گـران    تحليـل . گيـرد   رايج است، به اين دليل ساده كه جـاي كمتـري مـي            

 )nominalizations( هايي  سازي  كنند كه اسمي    گفتمان همچنين استدالل مي   
  “رؤياها”مثل 
هاي قدرتمندي براي بازنمود هستند، زيرا فرايند را به محصول تبديل             راه
زمـان، مكـان،    (هـا     دهندگان، كنش، و نيز موقعيـت       كنند و حذف انجام     مي

 نـه   “رؤياهـا ”سازد، بنابراين، در اينجا، كلمـة         را ممكن مي  ) حالت و غيره  
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اش   ه خواننده را از وضعيت روانـي      گيرد، بلكه توج    تنها فضاي كمتري مي   
در يك مجلـة جوانـان، ايـن        . كند  اش دور مي    خواهي  و جزئيات همجنس  

 و جزئيات   “منحرف”بندي اين شخص تحت عنوان        مسايل به نسبت طبقه   
از طريـق   . رخداد، كمتر مورد پسند است    ) بكشش و كبابش كن   (فيزيكي  

واننـده  همين جزئيات مربوط بـه گـزينش نحـوي اسـت كـه مـتن بـه خ                 
  .مند باشد گويد به چه چيزي عالقه مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 شده در يك   ارائهكنند كه فرايند      استدالل مي ) 2003( مارتين و روز     .3. 1شكل  

  .دكر متداخل تعيين ةتوان بر حسب يكي يا چند تا از اين چهار مقول بند را مي

  FHM و Cosmo نوشتن راجع به زنان
ل تعدي در تحليلي تطبيقي در زير بر روي پيكربندي معنايي دو متن        تحلي

مدار و زيبايي    هاي جنسيت   از مجالت سبك زندگي، و بر عملكرد هويت       

 

 

تـوانم نقـشهنمي
 توضيح بدهمرا 

آنچه باقي مانده
 ديدمبود 

مورد انتقادشدت به
 قرار گرفتم

  بودمحبوباو

او يك 
  بودانگليسي

او فقط يك 
 داشتآرزو 

 مرد جواني را
 مالقات كردم

ما راجع به ازدواج 
 ديمصحبت كر

 گفتني

: كيفيت
 ثيرأت

 داشتني

 انجام دادني

 رفتار كالمي

 كردنيحس

  بودزاين آغا

 طبقه: بودن

 هويت:بودن
 خصوصيت:بودن
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. رود  كـار مـي    مدار در فرهنگ مصرفي بـه      كردن خودهاي جنسيت   شناختي
اي با جسيكا سيمپسون،      هاي آغازين و توصيفي از مصاحبه       اولي پاراگراف 

 Cosmopolitan ة، در مجلـ   Newlywedsو تلويزيـوني واقعيـت،      ي ش   ستاره
 منتشر شد، 2004  آمريكايي مجله در ماه مي    ةكه اولين بار در نسخ    (است  

 را  2004 ة استراليايي مـاه ژوئيـ     ة مربوط به نسخ   ةگرچه من در اينجا نمون    
اي بـا     هاي آغازين و توصيفي از مصاحبه       ، دومي پاراگراف  )كنم  تحليل مي 

ـ جمي  FHM، در The Sopranos شو تلويزيوني ةين دي سكاال، هنرپيش ل 
 منتـشر شـد، امـا       2004 آمريكايي در آوريل     ةكه اولين بار در نسخ    ( است

هـر دو   ). باشـد    مي 2004 ة استراليايي در ژوئي   ةاين نمونه برگرفته از نسخ    
 هـا   آنزناني كه تصاوير تلويزيـوني      : پردازند   به موضوعات مشابهي مي    مقاله

  .كند جذاب و فريبنده ميرا 
 ةدهد كه تمركز مقاله بـر رابطـ          نشان مي  Cosmopolitanتعدي در متن    

از همـان آغـاز، زبـان       . بين خوانندگان مجله و جسيكا سيمپـسون اسـت        
مـا در اينجـا،     (سـازد      مـشخص مـي    “ما”جايگاه هويت او را در رابطه با        

 است و هـم     شود، منظور هم خواننده     طور كه مختصر شرح داده مي      همان
كنند كـه     سرتيتر و اولين بند در پاراگراف مقدماتي تالش مي        ). خود مجله 

او كودن نيست، فقـط راسـتگو       ”وي را در فرايندهاي بودني تعريف كنند        
 بنـد مربـوط بـه    58 بنـد از  9در واقع، .  استIt girl1 و نيز او يك “است

يمپـسون  چهار پاراگراف آغازين، فرايندهاي بودني راجـع بـه جـسيكا س           
او يك باكره بود،    . كنند  هستند كه خصوصيات و هويت او را مشخص مي        

، و او   “ترين دختـر حـال حاضـر اسـت          محبوب”نشين بود، او      يك گوشه 
اي   جسيكا سيمپسون درون شبكه   . “بيني هرچيزي هست غير از قابل پيش     ”

 دهد، به قول متن،     هاي زنانه كه به خواننده اجازه مي        ترين ويژگي   از جزئي 
» كنـد   دخترهايش مالقات مي    ترين دوست   احساس كند يا يكي از نزديك     «

 3. 2جـدول   . نك(هاي يك شخص مشهور قرار گيرد         و همچنين ويژگي  
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بنابراين در دومين بنـد پـاراگراف مقـدماتي، او          ).  دقيق بندها  ةبراي تجزي 
. “دهـد   اش را مـي      واردشدن به زنـدگي    ةبه ما اجاز  ”كند، او     كاري با ما مي   

است كه او   دهد كه اين مقاله همچنين راجع به اين           مجله عالمت مي  پس  
طوري ضمني در رابطه بـا مـا كـاري انجـام              به كند يا بيشتر    با ما كاري مي   

هايي مثل خرج كردن پول، جـسيكا خيلـي كارهـا              كنش جداي از . دهد  مي
كند كه مستلزم اين است كه ما مخاطبين او باشيم، مثل معذرت خـواهي                مي

 ، شـلخته ظاهرشـدن، و     Cosmopolitanزدن به طرف خبرنگار      ، قدم نكردن
از طريق اين فرايندهاي انجـام دادنـي، مـتن مجلـه            . كردن خود را مسخره  

  .كند  زنانه را در حضور ما بازنمود مي عملكرد هويت خصوصي
ــ ــا” ةمقول ــم اســت )us(“ م ــسيار مه ــسون ب ــتن در .  در درك سيمپ م
اش  كند كه رابطه يادي را صرف اين ميهاي آغازين خود وقت ز پاراگراف

نخست پاراگراف مقدماتي از جانـب مـا سـخن          . ندكرا با خواننده برقرار     
كنـد    آوريم و بيان مي     قدر در مي   هداند ما در ماه چ      كه مي  گويد، درحالي   مي

سـپس، در نخـستين پـاراگراف       . كه ما سيمپسون را خيلي دوست داريـم       
انگـار  . دهـد   را بـا خبرنگـار شـرح مـي        اصلي، داستان مالقات اين ستاره      

توانيـد بكنيـد جـز اينكـه          كاري نمي «:  حضور دارد  ها  آنخواننده خود در    
چهارده . »كنيد  ترين دوستانتان مالقات مي     احساس كنيد با يكي از صميمي     

اند، شـامل هفـت       گر آورده    كنش  عنوان  به را   “شما” بند آغازين    58بند از   
 پاسخ خواننده به سيمپسون      عنوان  به مجله   ها  آنكردني كه در      فرايند حس 

گـر   كردنـي كـنش    تنها در دو فرايند حـس “او”در مقابل، (گويد   سخن مي 
هاي شخصي    ند از ويژگي  ا  كنيد، عبارت   چيزهايي كه شما حس مي    ). است

اش، جزئيات خصوصي ازدواجش و موسـيقي         جسيكا، احساسات دروني  
دهـد،    را همسو با مجله قرار مـي بنابراين، خوانندگان . و شو تلويزيوني او   

 بـدون مـرز     “شـما ” و   “مـا ”كه هويت اين ستاره را با اسـتفاده از           هنگامي
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. سـازد   گفتن از موضع پاسخ خواننده برمـي        شدن بين اين دو و سخن      قايل
. مـدار اسـت      بـسيار جنـسيت    Cosmopolitanدانش اينجـا درون گفتمـان       

ارند، در چـارچوب    سيمپسوني كه خوانندگان در برساخت وي شركت د       
اش در كارهـاي      كفـايتي    جنـسي او و بـي      ةجزئياتي از جمله سوابق رابطـ     
ها از طريـق فرهنـگ مـصرفي      اين آگاهيةخانه، شناخته شده است و هم    
كـردن بـه     شما بـا گـوش    ”: دست آمده است   تلويزيون، موسيقي و فيلم به    
فتمـاني  مقاله از قدرتي مشترك در توليد گ      . “آلبوم اخيرش خواهيد فهميد   

، Cosmoل ئـا  هسيمپسون، تعيين جايگـاه وي بـر حـسب يـك دختـر ايـد            
اول داسـتان را سرشـار از        ةركردن عكس نسبتاً معمولي وي كـه صـفح        پ 

البته، آنچه از طريق ايـن زبـان تقويـت          . گويد  معني كرده است، سخن مي    
 نيـست، بلكـه     )femininity( د قـدرت زنـان در برسـاخت زنـانگي         شو  مي

از خواننـده   .  اسـت  Cosmo ه از دختر از پيش برسـاخته در       آگاهي خوانند 
 شود آن چيزي را مصرف كند كه باومن دستورالعمل خوديت           خواسته مي 

)The recipe of selfhood(طـور كـه كـاري     همـان . نامـد   مي)260:2001 (
هم ميل بـه  حامي توليد زنان داراي هم نياز و    ”نويسد، فرهنگ تجاري      مي

آنچه كه تحليل تعدي به مـا امكـان ديـدنش را         . “اشدب  تعيين هويتشان مي  
 زن جايگـاهي بـر حـسب    ةدهد اين است كـه چگونـه بـراي خواننـد      مي

شود و اينكه چگونه اين       عملكرد سيمپسون نسبت به آن زنانگي تعيين مي       
 سيمپـسون در فراينـدي كـه از تمـام جزئيـاتش             ة زن نيز به انداز    ةخوانند

  .سخن گفته شد، حضور دارد
 اش  كند كه با شخصيت سـوژه        در مقابل، از ما دعوت نمي      FHM ةمقال

)subject(    خواهد ما او را درون زيباشـناخت ديـداري            آشنا شويم بلكه مي
 ةهاي دستكاري شد     عكس ةوسيل كردن به   يا  اين شي . مشخصي قرار دهيم  

زند، به انجام     كه خجوالنه به ما لبخند مي      سيمپسون در لباس زير در حالي     
  :شود طور آغاز مي مقاله اين. شود  اما در متن نيز توليد ميرسد، مي
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  موشك كوبايي
، (The sopranos) او نيمه يوناني و نيمه كوبايي است؛ مثل ميد و سوپرانو در

آقايان، . عريان است  ، وي نيمه  FHMاو تقريباً يك عقل كل است؛ حاال در         
  .... لين دي سكاالي بسيار محبوب آشنا شويد ـبا جيمي

  Cosmopolitan بندها در متن سيمپسون .3. 2جدول 
  موقعيت  خصوصيت/پذير كنش  فرايند  گر كنش

    كودن نه، صادق  )بودني( ]هست[  سيمپسون
    it girl  )بودني( ست]ه[  او
انجــام ( دهــد اجــازه مــي  ]او[

  )دادني
بــــــــه درون   ما را

  اش زندگي
    نه معذرت خواهي  )انجام دادني( كند مي  ]او[
        ]او[
ــشتر خــرج مــي   ]او[ ــد بي  كن

  )انجام دادني(
  روي لباس زير  

انجـام  ( دارد  دوست مـي    جهان
  )دادني

    جسيكا سيمپسون

انجـام  ( داريم  دوست مي   ما
  )دادني

    

ــسيكا  جـــــــ
  سيمپسون

ــي  ــدم م ــد ق ــام ( زن انج
  )دادني

ســوي كنــار  بــه  
 استخر در هتلي  

  آنجلس لس در
 توانيد كـاري بكنيـد      نمي  شما

  )انجام دادني(
    

حـس  ( كنيد  احساس مي   ]شما[
  )كردني

    

  شما
ــي ــات م ــي مالق  ]د[ كن

  )انجام دادني(
ــت   ــاترين دوسـ ــي از زيبـ يكـ

ــايش ــاترين، ( دختره ــه زيب البت
ــوش   ــدترين و شــيك پ ثروتمن

  )ترينشان

  

شما، مثـل هـر     
  دوستي

ــسياري از ويژگـــي   )حس كردني( دانيد مي هـــاي  بـ
  اش را شخصي

  از قبل
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  ]شما[

ــه مالفــه ع  )حس كردني( ]دانيد مي[ ــاد ب هــاي  القــه زي
   دالري1400مصري 

جزئيات خـصوصي مربـوط بـه       
رهبـــر گـــروه  ازدواجـــش بـــا

  درجه نيك لشي 98 موسيقي

در پرونـــــــده 
  جسيكا

ــاتوان در[  ]او[ ــه]نـ ــار   بـ كـ
  )انجام دادني( انداختن

    شويي ماشين لباس

 تميــــز  ]نــــاتوان در [  ]او[
  )انجام دادني(كردن

    اتاق

انجــام ( رود ســفر مــي   ]او[
  )دادني

    

 كنيـد   تشكر مـي   ]اظهار[  ]شما[
  )گفتني/انجام دادني(

ــسيار موفــق  ــوني ب  شــو تلويزي
Newlyweds 

  

انجـام  ( برداشت نكرديـد    شما
  )دادني

ــاكردن   كدام جزئيات از تماشـ
  شو تلويزيوني

ــردن   ]شما[ ــا ك ــام ( تماش انج
  )دادني

    شو

انجام (گرفت]خواهيد[ياد    شما
  )حس كردني/دادني

   

ــه گــوش  ]شما[ انجــام ( دادن ب
  )حس كردني/دادني

    In this skin: آلبوم اخيرش

ــه  ]آلبوم[ انجــام ( دهــد  مــيارائ
  )دادني

گـــزارش دقيقـــي از زنـــدگي 
  اش خصوصي

  

ه داشـتن   براجع    جزئياتي  )بودني(شدن  شامل  ]گزارش[
   جنسيةرابط

  براي اولين بار   جنسيةرابط  )بودني( داشتن  ]او[
  مان ازدواجتا ز  باكره  )بودني(بود   او

    تمام اعترافات ديگر  )بودني( ست]ه[  آنجا
 ريزند  همچنان بيرون مي    ]اعترافات[

  )انجام دادني(
  از دهان دختره  

     شرمندگيةهر چيز ماي  )بودني( ]هست[  ]آنجا[
    اخراجي از كلوپ ميكي ماوس  )بودني( بودن  ]او[
ــردن  ]او[ حــــس ( آرزو كــ

  )كردني
    

    جراح مغز  )بودني( بود  او
  بسيار مضحك  گذر باد  )انجام دادن(يافتن  ]او[

    افسون جسيكا سيمپسون  )بودني(ست]ه[  همان
    يكي از داليل  )بودني(]هست[  ]آن[
  محبــوب تــرين رمــان زمــان «  )بودني(هست  او
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  »خود
انجــــام (جــــواب دادن  ]او[

  )دادني
    چند پيشنهاد بازي در فيلم

ــتن   ]او[ ــار گذاش ــام (كن انج
  دادني

    

      )حس كردني(خواستن  ها رهديگر ستا
ــدي     )بودني(ظاهر شوند  ]ها ديگر ستاره[ در كمــــ

  اش تلويزيوني
ــي   او ــازي م ــد نقــش ب  كن

  )انجام دادني(
    كودن موبور

آن كــــــودن [
  ]موبور

ــردن ــسخره ك انجــام (م
  )دادني

    خودش را

انجـام  ( نظـر رسـيدن    به  ]اين[
  )بودني/دادني

    آشنا

    بد  )بودني(نيست  ]اين[
در مكتب تعمبـد      دختري  )انجام دادني(زرگ كردب  ]پدرش؟[

  گرايي پدرش
      )حس كردني(خواهيد مي  ]شما[
حــس (دانيــد بيــشتر مــي  ]شما[

  )كردني
    

انجـام  ( شـود   باعث مـي    چيز چه
  )دادني

    

      )بودني(طور باشد اين  ازدواجش
ــاز    ها دوربين ــت بــــ از حركــــ

  )انجام دادني(ايستادند
    

     تلويزيوني اششو  )بودني(است  قدر واقعي هچ
ــي[  ما ــتيم م ــس (]خواس ح

  )كردني
    

      )حس كردني( پي برديم  ما
ــاروي   ــن زيب اي

 ســـــــاله 23
  تگزاسي

هـــر چيـــزي غيـــر از قابـــل   )بودني(است
  بيني پيش

  

هـاي مـشكوكي نشـست و          لـين دي سـكاال قطعـاً بـا شخـصيت           ـ جيمي
 بازگشت، (The sopranos)اين فصل، او در نقش ميدو در . برخاست دارد

شـود و خيلـي طـول         كه در آن حق نهارش با قتل و خـونريزي پرداختـه مـي             
 تبهكاران  ة ساله حتي پا را فراتر از اين گذاشته و وارد دست           22كشد كه اين      نمي
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) خانـه  رئيس يـك فاحـشه   (خانم رئيس    شود و در نقش مادام هيدي فليس        مي
Madam ـ  (Going Down)اي، تحـت عنـوان    امهـام در فيلمـي زندگينـ  ـ بدن

  .كند  ميبازي
ـ جيمي  (Sex Tips With Heidi Fleiss)با تماشاي فيلم «: گويد  لين مي 

 بـه   ـ  كه خيلي هم خوبهـ ) جنسيةهيدي فليس و نكاتي راجع به رابط(
 غيراخالقي ةهاي او راجع به رابط      توصيه. مند شدم  هشخصيت هيدي عالق  

زبان دراز اسـت،    ةكنند او يك سليط     همه فكر مي  . بسيار زشت و زننده است    
  .»طور هم باشد، اما در واقع او دختري خوب و زيباست و ممكن است اين

دهد كه خواننده بايستي ايـن سـتاره را      اين متن آشكارا به ما عالمت مي      
در گفتمان خاص زنان درك كند كه زن در آنجا نقش ابزاري بـراي مـردان                

بـودن يـا سياسـت اقليـت         هاي بازيگري يا ستاره     را دارد، نه در مثالً گفتمان     
دهـد تـا حـدي از طريـق      قومي، اينكه چگونه متن چنين كاري را انجام مي       

، اما تا حـد زيـادي هـم         “زيباروي”،  “عريان  نيمه”هاي كليدي است      صفت
 ة او سـتار   هـا   آندادنـي كـه در       فراينـدهاي انجـام   .  تعدي متن است   ةنتيج
از خواننـدگان   . اند  ه گزيده آمد  ةپذير است، در آغاز و پايان اين قطع        كنش

لـين دي سـكاالي بـسيار زيبـا آشـنا       ـ  آقايان، با جيمي”: شود دعوت مي
جـدول بـراي تجزيـه و       . نك(؛ مجله اين زن را عرضه كرده است         “شويد

  ).تحليل بندها
ها هـم    اين متن تنها شامل چهار فرايند بودني راجع به او است، و اين            

يوناني به  ـ   هويت او را كوباييدر سر تيتر و پاراگراف مقدماتي هستند و
 تلويزيـون و    ة، سـتار  )قيدوبنـد  همين خاطر بيگانه و بي     و به (لحاظ نژادي   

  عنوان  بهدهند كه پا را فراتر از برساخت او           عريان به اجمال شرح مي     نيمه
 زنـان نيـستند و   ةهـا مثـل مجلـ    ايـن . گـذارد  هدف چشمان مـشتاق نمـي   

ــه  ــاملي را ب ــات ك ــي  اطالع ــت نم ــد دس ــ. دهن ــل  ةمجل ــز مث ــردان ني  م
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Cosmopolitan   دهد و    كند كه به دي سكاال پاسخ مي         را خلق مي   “ما”، يك
ـ گويد لذا از جانب خواننده سخن مي : خوانـد  عبـارتي، مـا را فـرا مـي      به 

 كه او در فيلمـي      “ما مشتاقانه منتظريم  ”گويد كه      و مي  “بياييد شادي كنيم  ”
ــد  ــازي كن ــه خودفروشــي نقــش ب ــا، . راجــع ب ــام ــا مقال ــسه ب  ةدر مقاي

Cosmopolitan       بـود، در اينجـا،     “شما”گر    ، كه در آن در چهارده بند، كنش  
 .شود  گذرا بنا نهاده مي طور بهاين رابطه در دو بند 

 مردان كار متنـي     ةكند اين است كه مجل      پس، آنچه كه جلب توجه مي     
در آن  اش و جايگاه بيننده را        دهد تا زيباشناخت ديداري     كمتري انجام مي  

 زنان در جهت تثبيـت سـبك زنـدگي          ةتثبيت كند به نسبت آنچه كه مجل      
 مرد بـه سـرعت تثبيـت    ةهويت بينند. دهد  خود انجام مي   ةزنانه و خوانند  

شود، و لذت موجود در متن در انتقال مجدد هويـت از طريـق مجلـه                  مي
 ةبـراي مجموعـ  .  نيست، بلكه در كنش انجام گرفته براي آن نگـاه اسـت    

، شـش بنـد انجـام دادنـي         FHM متن    بند 25اي موجود در    راينده ف غالب
هـاي    با شخصيت ”بيند كه او      خواننده مي . مرتبط با دي سكاال وجود دارد     

حتي پا را   ”گردد،    ، به تلويزيون باز مي    “خطرناك نشست و برخاست دارد    
، در نقش خانم رئـيس يـك    “شود   تبهكاران مي  ةفراتر گذاشته و وارد دست    

 كند، و سپس به باور خودش، بـه شخـصيت هيـدي             بازي مي خانه   فاحشه
بـسيار  ”: توصيف وي از فيلم ويديويي اين اسـت      (... و   شود  مند مي  هعالق

مثل گفتمان ديگر مجالت جوانان، اين متن نيـز اجـراي      ). “زشت و زننده  
متن در جايگاه مقابل    . آورد  كردن را در كانون توجه خود مي        نقش و بازي  

دهـد ايـن زن صـرفاً         ين صورت كه نشان مي    ه ا گيرد، ب    مي انتقادگران قرار 
  . جنسي نيست بلكه بازي كردنش اغواگرانه استةيك ابژ

  

  بندها در متن دي سكاال .3. 3جدول 
  موقعيت  كنش پذير  فرايند  گر كنش
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    موشك كوبايي  )بودني(]هست[  ]او[
نيمـه   ـ  نيمـه يونـاني    )بودني(ست]ه[  او

  كوبايي
  

  او
نيمه عقل كـل مثـل        )بودني(ست]ه[

ــوپرانو در   ــدو سـ ميـ
  سوپرانوها

  

  FHMاالن در   نيمه عريان  )بودني(ست]ه[  او
انجــام (آشــنا شــويد   آقايان

  )دادني
ــي ــين دي  ـ   جيم ل

  سكاالي بسيار زيبا
  

ــين دي     ــي ـ ل جيم
  سكاال

ــست و   ــاً نشــ قطعــ
انجام (برخاست دارد با    

  )دادني

هـاي    برخي شخصيت 
  خطرناك

  

  اين فصل در نقش    )انجام دادني(بازگشت  او
ميـــــد و زيبـــــا در       

  سوپرانوها
شـــود  پرداختـــه مـــي  با خون و قتل

  )انجام دادني(
    نهار او

گذارد   را فراتر از اين مي     پا   ساله22اين 
  )انجام دادني(

كـشد، بـه      طولي نمي   
  گروه تبهكاران

كند در نقـش      بازي مي   ]او[
  )انجام دادني(

مادام هيـدي فلـيس     
  بدنام هاليوود

   يك فيلم جديددر
  

ناميــــــــــــــــده   ]نامشخص[
  )گفتني(بدنام/شده

    غرق شدن

انجـام  (توانستم بـشوم    من
  )دادني

منـــد بـــه   عالقـــه
  شخصيت هيدي

  

  من
ــردن   ــاه ك ــام (نگ انج

  )دادني
نكات راجع به رابطـة     
ــديوي   ــسي در وي جن

  هيدي فليس

  

    بسيار خوب  )بودني(هست   آن
      )گفتني(گويد  مي  لين-جيمي

      )انجام دادني(د ده مي  ]فليس[او
    بسيار زشت و زننده  )بودني(هست   توصية جنسي

رســد  نظــرش مــي بــه  هركسي
  )حس كردني(

    

    سليطة زبان دراز  )بودني (]هست[  ]فليس[او
      )بودني(تواند باشد  مي  او
    دختري خوب و زيبا  )بودني(واقعاً هست   او
    مـــشتاقانه منتظـــريم   ما



 133عملكرد هويت در مجالت تبليغاتي  

  )كردني حس(
انجــام (نمــايش دهــد   سيما

  )دادني
     Down Vderفيلم 

حــــس (شادباشــــيم   ما
  )كردني

    

FHM 
ــرده   ــه كـــ عرضـــ

  )انجام دادني(است
ــفحات    جوان را جيمي  ــين ص در هم

  پيش روي شما
پس هر دو متن وقت زيادي را صرف توليد گفتماني زنـان در رابطـه بـا                 

ور ـط همان. دـكنن  د مي ـر را تولي  ـهاي مذك   ر هويت ـد و كمت  ـننك مردان مي 
كنـد، تحليـل تعـدي     كارهاي انجام گرفته اين انتظار را در ما ايجاد مي كه

كه مردان در عمل  دهد كه بازنمود زنان بسيار زياد است در حالي    نشان مي 
  .شوند  ضمني نگه داشته مي طور بهبازنمود 
كننـد و زنـان ظـاهر         مـردان عمـل مـي     «: نويـسد   مـي ) 47:1972(برگر

 هـا  آنكنند، زنان ناظر اين هستند كـه بـه     گاه مي شوند، مردان به زنان ن      مي
كنـد     زن متني را عرضه مي     ة به خوانند  Cosmopolitanةمجل. »شود  نگاه مي 

كه در آن هويتي اشباع شده را بازبيني كنـد، تنهـا در دام توليـد گفتمـاني                  
 تـصاوير و    ةكنند  كند كه مصرف    مردانگي را عرضه مي    FHM .زنانگي افتد 

، هويتي كه متعلق به گفتماني است كه چنان در ايـن            هاي زنان است    كنش
جـاي   بـه . مجله قدرتمند است كه نياز چنداني به بازگويي در متن نـدارد           

گـذارد كـه از قبـل         آن، متن زنانگي را براي خواننده طوري به نمايش مي         
  .درون هويتي مرد ساالر قرار گرفته است

ـ                 ه نمـايش  اينجا عجيب است كه جاي چيـزي راجـع بـه مردانگـي ب
گويد كه شرايط خوديت  گذاشته شده خالي است كه از قدرتي سخن نمي

شخص مـذكر صـرفاً شـرح مشخـصاتش در و ايفـاي             . ندكمرد را تعيين    
در اينجا شباهتي با تفسير     . بيند  نقشش از طريق مصرف زناني است كه مي       

  :شود  در مورد دنياهاي تخيلي ديزني ديده مي)Baudrillard( بودريار
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ورلد، هر آنچـه كـه قابـل اسـتخراج از تخيـل               لند و هم در ديزني      در ديزني هم  

باشد، برگرفته شده، بازنمود شده، قابل بازنمود شده، به نمايش گذاشته شده و            
اي، بـه    صورتي واقعي، بدون هـيچ اسـتعاره       به.  ديداري در آمده است     صورت  به

. تخيـل اسـت  نمايش گذاشتن آن براي مـصرف قطعـاً مـانع جـدي در مقابـل                
)b1938 :246(  

شود كه خود را در رابطه با زني همچـون دي سـكاال               از مردان خواسته نمي   
 ة زن مجلـ   ة يعني خود را در گفتماني قرار دهند كـه خواننـد            ــ تصور كنند 

Cosmopolitanشــود صــرفاً   خواســته مــيهــا آن بلكــه از  ــــ در آن اســت
از خواننـدگان  .  مـصرف كننـد  يا تصاوير اين زنان را )Simulacra(“ها  پيكره”

 وقـت   Cosmopolitanشـود مثـل خواننـدگان زن           خواسته نمي  FHMمذكر  
اين بـسيار مهـم اسـت چـون نـشانگر برسـاخت             . خود را صرف متن كنند    

 ها  آن آن،   ةوسيل گرايي اجتماعي براي زنان است كه به        گفتماني سنگين ذهن  
  . نشان دهندتوانند عضويت خود را در گروه اجتماعي به ديگران مي

هايي قطعي    گيري  تواند نتيجه   كه تحليل گفتمان متون رسانه نمي      در حالي 
 دهـد، چـون     ارائـه تـك خواننـدگان       ثيرات اجتمـاعي بـر تـك      أراجع به تـ   

 ،فريـزر . مثالً، نك (دهد نه بر خوانندگان واقعي         مي ارائههايي بر متن      تحليل
عرضـه شـده بـه      هاي اجتمـاعي      دهد كه نقش    اين تحليل نشان مي   ). 1987

شـده و محدودكننـده      دقـت تعريـف    مردان و زنان از طريق ايـن متـون بـه          
تواند نـشان دهـد چگونـه الگوهـا در جزئيـات              تحليل تعدي مي  . باشند  مي

در كنـار   . شـوند    تركيـب كلمـات در بنـدها سـاخته مـي           ةمربوط بـه نحـو    
هاي فوكويي بر اينكـه چگونـه احـساس افـراد نـسبت بـه خـود در           تحليل
طور كه اين فـصل پيـشنهاد كـرده          شود، همان   ن به نمايش گذاشته مي    گفتما

هـاي     روي جايگـاه   است، تحليل تعدي، تجزيه و تحليلي بسيار دقيـق دارد         
شان  گفتن مجالت تبليغي با و از طرف خوانندگان          سخن هويتي كه در نحوة   

  .آيد پديد مي
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   بيشترةمنابعي براي مطالع
شانه شناسي اجتماعي كه مبناي تحليـل        هاليدي در مورد ن     نظريات مكتب 

تـوان بيـشتر از ايـن در هـاج و             انـد را مـي      تعدي اين فصل قـرار گرفتـه      
گزارشـي كامـل    . مورد كاوش قرار داد   ) 1995(و در جنسن  ) 1988(كرس
) 2003(اما مـارتين و روز      . آمده است ) 1994( دستور در هاليدي     ةدر بار 

تحليـل تعـدي در     . باشـد  خـوبي بـراي خواننـدگان        ةتواند مقدمـ    هم مي 
 در گفتمـان خبـر، از        ويژه  بهكار گرفته شده است،      ها به   بسياري از تحليل  

شرح كامـل بـر     ). 1988( ، و ون دايك   )1991( ، فاولر )1979( ترو: جمله
، تـالبوت  )1995(توان در مك دونالد  گفتمان مجالت سبك زندگي را مي     

شـرح  ) 1987(پ  وينـشي . يافـت ) 1996(هايي از لوري      و بخش ) 1992(
  .كالسيكي بر قدرت مجالت زنان دارد

  نوشت پي
هـاي    نويـسندة انگليـسي رمـان   )Elinor Glyn(اصطالح ابداعي الينـور گلـين   . 1

كه در فـيلم صـامت     پس از اين)Clara Bow(عاشقانه براي توصيف كالرا باو 
 و سكسي اسـت     منظور از آن زني جذاب، جوان     .  بازي كرد  Itهاليوود به نام    

هـا پيـدا      ه تازه وارد جريان سينما شده است و مشهوريت زيادي در رسـانه            ك
  م.كرده است
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  :گويند مان مي هايي كه براي داستان

  بررسي تلويزيون به مثابه روايت
اين شكل بافـت بـسيار      . روايي از حداكثر معناداري برخوردار است      شكل
 ...نمايد  تري از آن حدي كه در خود زندگي ممكن است فراهم مي            بزرگ

  بـه ،هـا  تجربـه  روايي در كنار ديگـر        ةاي در يك نوشت    با قرار دادن تجربه   
  .)45: 1995 ،رايت(شود  تجربيات معنا داده مي

  مقدمه
هـا داراي سـاختار       د كه تمام داستان   شو شناسي با اين ايده آغاز مي      روايت

 بـر حـسب قـوانين اساسـي خاصـي           هـا   آن  ةهم. بنيادين مشتركي هستند  
هـا تجربـه را        روايت  ة بر طبق اين نظريات هم     ،در نتيجه . يابند  جام مي سان

 اًهاي اساس  شيوه گران روايت را به    هويت كنش  برساخت   ود  نبخش  نظم مي 
ايـن فـصل ايـن ادعاهـا را از منظـر تحليـل              . رسانند  ه انجام مي  مشابهي ب 

سـاختارهاي   ةنظريـ كند كـه      كاود و اين پرسش را مطرح مي        ي مي مانگفت
تا كجا ما را    روايت در رسانه      كاربرد ةنحو درك   روايت، در مسير   اساسي

  پليسيةنمايشنام، كه يك The Bill موردي  ة مطالع،ينجادر ا. برد پيش مي
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رود  كار مي هايي به ع داستان انوا سياسي   رثيأ ت بررسيجهت   بود،   بريتانيادر  
  .كنند مان نقل مي كه براي

هاي ساده مثـل حكايـت       ساختار اساسي داستان اغلب با نگاه به داستان       
هـاي     حكايـت  ،او ويليـام لبـ     اجتمـاعي،  زبانـشناس . شود  تشخيص داده مي  

 از جملـه حكايـت زيـر از ملـواني در كـامبوس              ؛ گردآوري كرد  بسياري را 
 كه لباو از آن كاركردهايي اساسي را استخراج كرد كه           ،1970اوهايو در سال  

پـس  . هـا تـشخيص خواهنـد داد       به استدالل وي راويان و مخاطبين داستان      
چنـداني بـا     اين است كه روايت شخصي زير تفـاوت          ت رواي  ةادعاي نظري 

  :گوي راديويي نداردو  خبر يا داستان تلويزيوني يا گفتيها روايت
  ؛خوردم پشت ميز نشسته بودم و داشتم عرق ميراستش  .الف
  ؛ اين ملوان نروژيه رسيد ـكه. ب
  ؛و يه مشت آشغال سر هم كرد كه من با زنش بودم. ج
  ؛كشتي من بودند  اونايي كه با من بودند هم ةو هم .د
  ؛ منم بلند شدمپس .ه
  ؛لش دادم و ه.و
  ؛گفتم برو پي كارت ، و بهش گفتم.ز
  ؛ من حتي خوش ندارم سر به سرت هم بذارم.ح
   ؛و بعدش فقط اينو فهميدم كه رو زمين افتادم و تموم بدنم غرق خونه .ط
  )1997 ،لباو( “ گلوتو بريده.ك سرتو تكون نده”: گفتش. و يكي بهم گفت .ي

 پيش رفتن اين داستان از يك        ة شيو ،خواهد آمد  بعدطور كه بحثش     همان
تــا )) ج(و ) ب(مثــل ( هــاي كــنش تــا رشــته) الــف(ســازي  بنــد صــحنه

تـوان    را مـي  )) د(مثـل   (كننـد     تفسيرهاي ارزيابي كـه كـنش را قطـع مـي          
 .ها دانست  رسانه ةها در هم  همگاني داستان ةمشخص

 متـوالي رويـدادها    دهي  اين است كه سازمان     كليدي ةنكتطور است؟    چرا اين 
اين سازمان متضمن آن چيـزي اسـت كـه          .  است مشتركها    فرهنگ  ةدر بين هم  
ــارت  ــسط” ) 94:1977(ب ــوالي ةسف  )the fallacy of sequenciality( “ ت

 كلمـاتي را تحويـل      دهنـد فقـط      كساني كه به حكايت فوق گوش مي       .نامد  مي
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و بعدش اينو فهميـدم     « گيرند كه راوي به ملوان نروژي گفته و در پي آن            مي
داند كه بـه      اي مي    اما هر شنونده   ».كه رو زمين افتادم و تموم بدنم غرق خونه        

سخنان تنـد  ( گوش كند )causative chain( ياي علّ عنوان زنجيره اين بندها به
همـين   بـه .) زخمـي شـود    بيافتـد و     شود به اينكه او روي زمين       او منجر مي  

ايـن  . خوانـد   بنيـادي تجربـه مـي   دهي مروايت را نظ) 1995(خاطر رايت   
 صـورت ها بـه     شود كه روايت    هايي مربوط مي   تاحدي به محتواي داستان   

توانند زندگي خود     مردم مي . نمايند   براي تفكر فراهم مي    )template( قالبي
 ،نظـر رايـت    اما بـه  . تفسير كنند قهرمان و شرير و غيره       را بر حسب قالب   

روايـت عناصـر را    چگونه يعني ، روايتط توسدهي بنيادين به تجربه   نظم
ها تمركز    دهد تا اپيزودهايي شكل بگيرند كه بر شخصيت         به هم پيوند مي   

 .سـازد   مـي   علت و معلـول را بـر       ةرابطاند و نيز يعني چگونه روايت         يافته
خواننـدگان  . دنرسـ    مـي  “داري  حـداكثر معنـا   ”  ةجزئيات داستان بـه درجـ     

ر كدام از جزئيات در چارچوب پيوندها و        دانند كه در دنياي داستان ه       مي
معنـادار   نقل داستان تجربه را به چيزي        ،بنابراين. يابند  روابط علّي معنا مي   

ـ ). 1999 ،لبـاو (كنـد     تبديل مـي   ـ   رگِگِ اسـتدالل  ) 255: 1983(ن  رگِن و گِ
ايـن  ” :شود  از طريق روايت برساخته مي ش خود ،كنند كه حس هويت     مي

 هـا   آن اساساً به ظرفيت     ،د داراي هويت هستند   واقعيت كه مردم باور دارن    
 بـستگي  گذرنـد،   مي مرزهاي زماني  كه از دادن رخدادهاي گسسته     در ربط 

  ).430:1999 ، يانگبه نقل از (“دارد
. يـابي تجربـه در فرهنـگ نيـست      روايت تنهـا راه توجيـه نظـم        ةنظري
  مناسبات بين متـون و روابـط       ،هاي قبلي بحث شد     طور كه در فصل    همان

هاي قدرتمند تحليل گفتمان هستند و به روايت هم          ها نيز راه    بينامتني متن 
 چگـونگي  بررسـي  متـون در     قلمدادكردن بلكه روايت    ؛شوند  محدود نمي 

. ي ويـژه دارد   تـر مـتن قـدرت      هـاي بـزرگ      واحـد  و تـشكيل   عناصر    پيوند
 همچنـين مـا     ،تحليل گفتمان اتخاذ شده در اين كتاب      مبتني بر   انداز    چشم
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 يعني چيـزي    ؛بود عنوان چيزي درون    روايت را نه به    تاشود    رهنمون مي را  
عنوان چيزي تلقي كنيم كـه        بلكه به  ؛ وجود داشته است   تاكنون همواره كه  
هاي خـاص     افراد در بافت    ي دستاورد بالغ  شود؛ يعني،   حاصل مي متن  در  

گـو  و   گفـت   ة بلكه يـك شـيو     ، انواع اصلي داستان   اي از   مجموعه نه. است
عنـوان چيـزي اسـت كـه رايـت           كيد اين فصل بر روايت بـه      ألذا ت . است

 تبـديل و  ،يـابي  عد فعال نظم   ب ، يعني ؛خواند   مي “هاي كنش اجتماعي   مدل”
اين فـصل   . دهد   رخ مي  ها   موجود در رسانه   هاي پيوند كه از طريق داستان    

 .ويژه بر داستان تلويزيوني متمركز شده است هب

  پيوستگي
 يكـي   ، هر چند مؤثر هم باشـد،      داده است كه روايت   تحليل گفتمان نشان    

 است كه كاربران زبان براي انسجام بخشيدن بـه يـك            ي متعددي ها از راه 
ايـن امـر بـراي تحليـل دو         . در دست دارند  عنوان يك كل معنادار      متن به 

يـابي   هاي نظم    ديگر شيوه  نهفته در  ما اغلب روايت را      ، نخست :پيامد دارد 
تـوانيم روايـت را در         ما مـي   ،دوم. دارد  ي  ثيرات مهم أت كه   ،يابيم  تجربه مي 

هـر دوي ايـن     .  ديگـر تحليـل نمـاييم      ي  هاي انتخاب نـشده    پرتو صورت 
از  تا چه انـدازه       متون  بررسي كرد  توان  ها حاكي از اين هستند كه مي       نكته

اگـر  . گيرنـد  بهـره مـي   )rhetorical acts( هاي بالغي عنوان كنش روايت به
هاي قوي در     به يك متن متضمن همسو كردن آن با ايده        انسجام بخشيدن   

) نكـه چگونـه بايـد انـسجام يابـد         ييـا ا  ( انسجام يافتن جهـان      ةمورد شيو 
. هـستند نيـز    سياسـي    يهـاي   كـنش  ، بالقوه ،هاي بالغي   اين كنش  ،باشد  مي

 در مورد يـك     ،سي بي تلويزيون بي در  جمالت آغازين از يك آيتم خبري       
 مايـل در سـاعت و   130بادهـايي بـا سـرعت    ”: دتندباد را در نظر بگيريـ  

تندباد ميشل  . اند بار آورده   در سواحل شرقي كوبا ويراني به       تند قبالً  يباران
اين قطعـه مـتن     ). 2001سي نيوز آنالين سوم نوامبر        بي  بي (“ است نزديك
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 بخـشي از  ، درياي كاراييـب ةدر كنار تصاويري از خط ساحلي ويران شد       
 ايــن دو جملــه ،بنــابراين. دهــد  را شــرح مــي آب و هــواييةيــك پديــد

دوم توضـيحي علمـي        ةجمل: دنياب  اي علمي انسجام مي      مشاهده صورت به
امـا همچنـين   . دهـد   مـي ارائهاول   ي    موجود در جمله      ةدر رابطه با مشاهد   

 “قبالً” اي  اشاره    ةكلم. ي از يك داستان دانست    ئعنوان جز  را به  توان آن   مي
تـري   خاصـي از خـط زمـاني طـوالني            ةكه در لحظ  دهد    به ما عالمت مي   

دهد كه سير ويرانگري بـاد بـدتر          هستيم و همچنين به ما اين نشانه را مي        
همـين ترتيـب منتظـر رويـداد          دوم بـه   ة در حالي كه جمل    ؛شود  از قبل مي  

 ايـن دو    ،عنوان بخشي از يك داستان     به.  رسيدن تندباد  ، يعني ؛جدي است 
 )plot( طــرحمقــام بيننــدگاني واقــف بــر خواهنــد در  جملــه از مــا مــي

 ة همزمان با مـشاهد     اين  و  نگاهي به جلو داشته باشيم     ،هاي طوفان  روايت
  .شود اي در حال ظهور نشان داده مي پديده

     خواهـد كـه در    عـد توصـيفي از مـا مـي    چرا ايـن امـر مهـم اسـت؟ ب
سـوي   بعـد روايـي مـا را بـه        . چارچوب اين پديده و علل آن فكـر كنـيم         

آب و هـواي    نـه تنهـا     . شـود   گران و يك طرح داستان رهمنون مـي        كنش
گونه بـه خـود      هاي انسان    ويژگي  اين پديده   بلكه ،ستا در راه    ينامساعد

، تر از آن كنش داسـتان   و مهم“تندباد ميشل”:  از خود اسمي دارد  :گيرد  مي
 توسط اين موجود صـورت      “ويراني در سواحل شرقي   ”بارآوردن    به يعني
يـك عـده     كه انگاراستنباط كنيمگونه  اينخواهد   اين از ما مي وپذيرد  مي

البته اين منظوري استعاري    . آوردند  بار مي   شهر ويراني به    داخل مهاجم در 
 از   چـون غالبـاً    ،دهـد   سي كار جديـدي انجـام نمـي         بي  است و داستان بي   

. رود عنوان انعكاس باليايي از جانب ارواح يا خدايان سخن مـي    طوفان به 
شناسان اغلب    روايت .شود   كار معناسازي سياسي نيز در اينجا انجام مي        اما

 در  .باشـد   زدن تعـادل مـي     هـم  ه ب معني بهكنند كه طرح داستان       استدالل مي 
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ماند و ما بايستي تصويري از زندگي عادي قبل            باقي مي  گنگاينجا تعادل   
  .تصور كنيماز طوفان را 
 ورود  :درااي د    اسـطوره  ي مفهوم زدن تعادل تقريباً    اين بر هم   ،در نتيجه 

 ابهـامي كـه مـانع       ؛گونه و دنياي عادي قبل از ايـن رويـداد          طوفاني انسان 
ها بر ايـن داسـتان       آيا تجربيات كوبايي  : شود از قبيل    ي مي تپرسيدن سؤاال 

 الزم بـراي مقابلـه بـا         آيا تمهيدات  ؟ شرح داده شده منطبق است     مختصراً
ثير بـشر بـر آب و       أ آيا بايـستي تـ     است؟ صورت گرفته هاي منظم    اين طوفان 

 ، ايـن دو بنـد     اينكـه عـالوه بـر      ،بنابراين ت؟هواي كره زمين را مقصر دانس     
در آن   را   يو،  دندا  زدن تعادل مي   علت بر هم  از نظر علمي آگاه از       را   هخوانند
  .دهد  درون حالت خاصي از درك قرار ميروايت

هـاي    ت و شـيوه   نمودن كار معناسـازي روايـ      هاي مشخص   يكي از راه  
 “پيوسـتگي ” .هاي يك مـتن پيوسـتگي اسـت         شدن بخش  دست ديگر يك 

اي نامنـسجم و      كند كه يـك مـتن را از تـوده           خصوصياتي را توصيف مي   
 پيوستگي آنچه را    ، لذا .)9: 1997 ،ون دايك (سازد    آوردي متمايز مي   در من

بيـين  سـازند را ت     تري مـي   بزرگ    ةكه بين دو بند يا چند بند كه با هم قطع          
 زيرا عناصـر را     ،روايت شكلي عمده و اساسي از پيوستگي است       . كند  مي

 اما اشكال ديگـري هـم       .دهد  هم پيوند مي   در يك سري علت و معلول به      
 ،هـا  اسـم : صورتي محلي از پيوستگي اسـت      )syntax( “نحو” ؛وجود دارد 

خورند و واحد  هم پيوند مي هگرها وديگر عناصر سازنده ب  توصيف ،ها فعل
چند بند نيز بـا ابزارهـايي       . سازند  تر ديگري يعني بند را مي      عناساز بزرگ م

 “كـه ” يـا    “اگرچـه ” ،“و” هـايي مثـل     ف عطف و رابط   وزباني با كمك حر   
 ــ  )deixis( هـا  اي  دهند و به كمك اشـاره       ار بهم پيوند مي   وبندها را زنجير  

يـن   كـه مـستلزم ا     “اينجـا ” يـا    “سپس” ،“او” يعني استفاده از كلماتي مثل    
 “او”هستند كه خواننده يا شنونده به لحظات پيشين مراجعه كند تا بفهمد             

اي از بنـدها      رشـته . خورند  پيوند مي هم   ه ب ــ كجاست   “اينجا”كيست و يا    
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ـ يـا    (پيوستگي متوالي داشته باشـند      ممكن است    صـورت روايـت كـه       هب
ي  كه چيز  استداللصورت   هآيد يا ب     زماني در پي ديگري مي     از نظر چيزي  

يـا ممكـن    ) تـر نمايـد    كننده را قانع  اي كه آن    شيوه آيد به   در پي ديگري مي   
مثـل  ( پيوسـتگي يابنـد   )matching pair( صـورت جفـت منطبـق    است به

  هـويي  .نـك  () و غيـره   ، ايـده و مثـال     ،هاي متضاد    جفت ،پرسش و پاسخ  
)Hoey(، 30:2001 .(متني كـه از حـداقل          ةتوان با مقايس     را مي   مسئله اين

كه انسجام آن فقط در اين است (ستگي برخوردار است مثل ليست خريد پيو
كنند و  كه تمام عناصر زباني چيزهايي را كه بايد خريداري شوند توصيف مي

 از نظر رابطـه   بندي   دهنده اين مفهوم است كه چيزي در ترتيب        ندرت نشان  به
اد مثل يـك    با يك متن داراي پيوستگي زي     ) باالتر از ديگري قرار گرفته باشد     

 ة بسط و گسترش ايـد     ،كه داراي مقدمه و نتيجه و اضافات      ( دانشگاهي   ةمقال
بنـدي   حتـي اگـر ترتيـب     . تست كرد ) باشد   بحث و غيره مي    پيشرفت ،اصلي  

 امـا بـا تغييراتـي در    ،توان خريـد كـرد   ليست خريد را هم تغيير دهيم باز مي      
  . رسيم بندي عناصر يك بحث آكادميك به يك متن مغشوش مي ترتيب

را  تـوان آن   امـا مـي  ،كننـد   ويژگي يك متن تلقي مـي   بيشترپيوستگي را   
بـسياري از   . دهـد   چيزي دانست كه در ذهن خواننـده يـا شـنونده رخ مـي             

 ، در واقـع بـين خطـوط       ،كنـيم بـين بنـدها       چيزهايي كه در اينجا تحليل مي     
 ،كـس  اُ ،همـين دليـل     بـه  .كرد تفسير    را ها  آن شود و لذا بايستي     برساخته مي 

 از منظر فرهنگي اسـطوره را  توان نميكند كه گرچه      اظهار مي ) 186 :1997(
توانيم از منظر تحليـل گفتمـان          اما مي  ،ترين روايت در فرهنگ بدانيم     اصلي

 وباشند    دستاورد تعامل مي   كه   اي آغاز كنيم    هاي مكالمه  جاي آن با روايت    به
نيـز    آغازگر داستانةنوندهاي مشترك و اضافات ش       ارزيابي ،ها دادن سر تكان 

ملوان لباو انتظـارات    داستان  هايي مثل     روايت ،بنابراين.  نقش دارند  ها  آندر  
  . دهند  شكل مي،دهيم پيوستگي روايت را كه به ديگر متون انتقال مي
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 طور كه در زير بحث خواهد شد ما همچنين بايد آگاه باشيم كه             همان
نبايد توقـع داشـت       و اوت است از متني به متن ديگر متف      پيوستگي   ةدرج

متون هر عنصري پيوند محكمي با هر يـك از عناصـر ديگـر                  همةكه در   
بـه اسـتدالل    كند كه     ويژه در مورد تلويزيون صدق مي      ه اين ب  .داشته باشد 

 ،خوانـد   نمـي  ندم در آن بافت تماشا با متون بـسيار سـاخت          برخي منتقدين 
 )flow( سـيالن ) 93:1974(بلكه شبيه آن چيزي است كه ريموند ويليـامز          

تـر   اي بسيار پيچيده     اين نوع تحليل كالم سعي دارد نكته       ،بنابراين. نامد  مي
هـاي    كه اكثـر صـورت      حاكي از اين    مطرح نمايد   را از اين استدالل رايج   

سـاخته  هـا     حـول روايـت    ، چه ژورناليـستي   و چه سرگرمي    ،متون رسانه 
هـا    اين روايت ”كنند    دالل مي يسي و ديگران است   كَ ،عنوان مثال  به. شوند  مي

مـان   كند و تشويق مي  ما را درگير  ،كشانند  سوي خود مي   هستند كه ما را به    
شـرح و   . كـردن ادامـه دهـيم       تماشاكردن يا گوش   ،كنند كه به خواندن     مي

 ،يـسي و ديگـران    كَ. (“هـا اسـت     در رسـانه    سـرگرمي  ةمايها     روايت بسط
ـ        مشابهي راج     ةنكت) 1991( لبِ). 138: 2002  روايـت   ةع بـه خبـر بـه مثاب

 بـه هـا    رسـانه  ديـد    تـوان    مـي  ، دقيق به متـون    ينگاهبا   اما   .كند  مطرح مي 
ها و   همپوشي ماحصلساختارهاي ديگري نيز متكي هستند و معني اغلب      

  . استهاي پيوستگي  هاي سازنده بين صورت تنش

   ساختارةداستان به مثاب
شناسـي   روايـت   بـه   متكـي  ، از پيوسـتگي   شـكلي عنـوان    تحليل روايت به  

فرضـيات  برخـي   باشـد امـا در         مي  فيلم ة مشهور گشته در نظري    اريساخت
عنوان يك انتخـاب و      ويژه روايت را بيشتر به     هب. با آن تفاوت دارد   بنيادين  

ساختي كه بنيـان فرهنـگ را        بيند تا ژرف    ك دستاورد بالغي مي   يعنوان   به
 ان،اشتراوس و ديگر   لوي   ، تودوروف ،ي از پروپ  سأبه ت . شكل داده است  

هاي   ند كه روايت  ك اند اين استدالل را مطرح مي      فيلم توانسته     پردازان  نظريه
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 ،كنند و لذت بخش هستند       شده را تكرار مي    ارائههاي از قبل      فيلم روايت 
هـاي شخـصيتي    هـاي داسـتان و نمونـه    دهند طرح  به ما اجازه مي يا چون

 را با هم )prototypes( ها  سرنمونين خاطر كهه اب يا ،بنيادين را بازشناسيم  
 راجع بـه    كه  داستان فوق  ،بنابراين. دهند  كنند يا كمي تغيير مي      مخلوط مي 
دهد كه به همان انـدازه        بخشي از يك داستان را به ما مي       است  آب و هوا    

هـاي قبلـي      از داستان  ، است تمييزهاي پريان قابل      ها و قصه   كه از اسطوره  
ن تفكر از اين مـشاهده آغـاز        اي. شود  داده مي مربوط به هوا نيز تشخيص      

هـاي   آنچـه كـه در گونـه    (د كه هـر نقـل خاصـي از يـك داسـتان            شو مي
  يا گفتمـان   )syuzhet(  سوژه ،)plot(  طرح داستان  ،شناسي ساختاري  روايت

)discours(  داستان  (تنها در چارچوب داستاني زير بنايي     ) شود   خوانده مي
 .دهـد   معنا مي))histoire(  يا تاريخ)fabula( انه افس،)the real story( واقعي
 بندها يا تصويرهاي يك داستان را تقريباً به هر نظمي در بيـاوريم و               اينكه

پـذير    داستاني خواندني بسازيم امكـان     ،با تغييراتي چند در زمان و ضماير      
 “داسـتان واقعـي  ” امـا   ).2001 ،هويي. تر نك  هاي مفصل   براي مثال (است  

دزدي ) 21:1968 (پبــه قــول پــرو: اليتغيــر خــودش اســتداراي نظــم 
توان استدالل كرد كه معني  تواند قبل از بازكردن در رخ بدهد پس مي       نمي

. آيـد   تري از داستان كه مستقل از متن است به رمـز درمـي             در سطح ژرف  
جاي تشخيص پيوستگي بـين عناصـر        پردازان به  اين نظريه همين خاطر،    به

پديدآيي يك داستان را تعيين         ةد كه نحو  نشناس  ز مي يك ساختار كلي را با    
 تاريخ بايستي ساختاري زماني را دنبال نمايد در حـالي           در نتيجه، . كند  مي

اغلـب از وسـط آغـاز       ،  آن طـرف بـرود    تواند اين طـرف و        كه گفتمان مي  
 ،همـين ترتيـب    به. رود   نخست به عقب و سپس به جلو پيش مي          و شود  مي

 كهـن روسـي را      “هاي عجايـب قهرمانـان      قصه” ازپروپ بيش از صد مثال      
د كـه نـه تنهـا در هـر          نكرد تا هشت نقش شخصيتي را مشخص        ب  كار مي  به
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خلـق  هاي ممكـن را      شخصيت    همة بلكه   وند،ش  ها تكرار مي   كدام از داستان  
 :ند ازا ها عبارت اين شخصيت. كردند مي

د كـه بـه   گـذار  كه چيـزي را در اختيـار مـي   ( اعطاكننده   ، قهرمان ،شرور
 ،رسـان   يـاري  ،)دهد طرح داستان را پيش ببـرد        قهرمان امكان اين را مي    

 يـا   ،جنگنـد   خاطرش مي  شخصيتي كه شرور و قهرمان به     (شاهزاده خانم   
به نقل از برانسون    ( .و قهرمان دروغين  ) شخصي كه پاداش قهرمان است    

  )34: 2003 ،و استافورد
 مختلـف توسـط شخـصيتي       هـاي  ظهور خط داستان   ها ممكن است با     اين نقش 

در اپيـزود  .ر شودواحد در لحظات متفاوت پ ”The Cartridge Family“ از 
سير طرح اصلي داسـتان بـه ايـن مربـوط           ) 183اپيزود  (ها     سيمپسون فيلم
شود كه چگونه خريدن يـك اسـلحه پـدر خـانواده هـومر را متحـول                   مي
: گويد   مي  كه  توجه كنيد  به اظهار نظرش در يكي از لحظات فيلم       ( كند مي

 درسـت همـان     ،اين موج خروشان باورنكردني قـدرت را حـس كـردم          «
 داشته   ممكن است  دست گرفتن يك اسلحه    هاحساس كه خداوند هنگام ب    

 شخصيت اصلي طرح داسـتان      ، مارج  خانواده، طرف مادر  اما از آن  . »باشد
 تصميم او به اينكه خـانواده را از دسـت ايـن            ،هايش حاال هراس . شود  مي
 داسـتان  ، اسلحه توسـط وي در اختيار گرفتن نهايت  در  حه رها كند و     اسل

  .برند را پيش مي
شناسي ساختاري كمك بگيرنـد بـدون    توانند از روايت    گران مي  تحليل

كلي ها و ساختارهاي اساسي طرح        از طرح داستان     قبول اينكه تعداد كمي   
تراك گذاشـته   به اش ديدن اينكه نقش قهرمان     . كنند  داستان را ساختمند مي   

احتمـال در تـالش بـراي تعيـين اينكـه           بـه   باشد اما      سودمند مي  شود،  مي
 واقعي است سودي    “قهرمان” ها  ميان سيمپسون  ها از   كداميك از شخصيت  

تـوان    ند كه مـي   ا  هايي با هم شريك     هومر و مارج در جنبه    . نخواهد داشت 
د در هجـو مكـرر مـر      (هـا   ددر بـسياري از اپيزو    . صفت قهرماني دانـست   
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كند    قدرت را به مارج واگذار مي      ، هومر در جريان طرح داستان     ،)ساالري
شخصي است كه در مارج  ، ديگرعبارت به. برد و مارج روايت را پيش مي     

توان  ساالرانه را مي اين هجو خط داستان مرد. كند  كنش پيشرفت ميةنتيج
  ).2فصل (اي از ناهمگني ژانري دانست  گونه

  سرايي داستاناصول :  شناسي روايت
مفهومي كه مستلزم اين است  ـ ها جاي قواعد روايت اسي معاصر بهشن روايت

از مجموعه قواعدي    تأثيرگذار باشند بايستي     اينكهبراي  كه تمام متون روايي     
ها و اصـول روايـت گـرايش     سمت و سوي توصيف عرف  بهــ كنندپيروي  

قهرمـان  : مثالً( )Proto-narratives( ها روايت پيشدر نتيجه  . پيدا كرده است  
 شان سرايي اهميت  از فنون داستان  ) شود  ميرو و سپس پيروز      ه خطر روب  با

كيـد قـرار    أداستان زيربنايي كمتر از عمل نقل داستان مـورد ت         .  است كمتر
  .گيرد مي

 ةمنطق اصلي نقد يك داستان متضمن قوسي است از پيچيـدگي اوليـ            
پس ). 165: 1997 ،فاب(نهايي آن    ةحل و چار   ها تا راه    اوضاع و موقعيت    

كـردن   دهد ارزش نقـل     يك داستان تا وقتي كه چيزي خارق العاده رخ مي         
 “بـازگويي ”  همان چيزي اسـت كـه داسـتان را قابـل           آشوباين  . را دارد 

روايي متن      )driver(ة  برند  پيش .)171:1985 ،گوليچ و كواستهوف  ( كند  مي
صل كنـد و سـعي نمايـد        فـ  در پي اين است كه مشكل بحران را حـل و          

هـر اپيـزود درون داسـتان ايـن مـدل را در مقياسـي       . تعادل را باز گرداند   
اين منطق اساسي كه ممكن است در متن نـشان           .كند  تر تكرار مي   كوچك

 ، به نظم يافتن متن در ذهن خواننده يا بيننـده بـستگي دارد            ولي داده شود 
نمايـد و     اهم مـي   بزرگي از پيوستگي متن را فـر       بخشچيزي است كه     آن

. دهـد    از بحران اوليه تا حل نهايي قـرار مـي          يهرعنصري را بر روي قوس    
اين امر در تحليل رويدادي مثل بمباران بغداد توسط ايـاالت متحـده كـه               
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 تبليغـات   .شـود   د آشـكار مـي    كر آغاز   2003به عراق را در مارس      تهاجم  
 در روايـت    رو را   رويـداد پـيش    ،رسمي آمريكا و بريتانيـا قبـل از تهـاجم         

 قوس بسيار كوتـاهي كـه در آن بمبـاران           ، يعني ؛ قرار داد  “شوك و ترس  ”
در حالي كه دولت عراق و      (انجاميد    تسليم سريع دولت عراق مي    سنگين به   

از يك جنـگ  : دادند  ميارائه متفاوتي هاي كامالً  جنگ روايتةمنتقدين نقش 
لـذا ايـن    . ) تا شكست سريع اياالت متحـده       گرفته فرسايشي طوالني مدت  

 شـد كـه در پـي سـر          هاي روايـت متـضادي محـصور مـي          رويداد با قوس  
غـاز  آكه جهـان منتظـر     مارس در حالي   20 سپس در    .ن بودند آوردن از   آدر

انگيزي كوچـك رخ داد كـه نيازمنـد          شگفت  طور به    ة يك حمل  ،بمباران بود 
  : آژانس خبري رويترز گزارش داد؛اي بود هاي تبليغاتي تازه روايت
 هوايي جاي خود را بـه تـالش بـراي    ةدستور حمل ـ  1رين اخبار آخ
  . داد]صدام[كشتن 

 پرزيدنت جورج دبليو بوش متن دسـتور        ـ) رويترز( مارس   20دوحه  
 و  شنبه كنار گذاشـت    و جدول زماني مربوط به جنگ با عراق را روز پنج          

كــه ســرويس اطالعــات ايــاالت متحــده بــه يكــي از   بــود  هنگــاميآن
ترين جوايزي رسيد كه بيشترين زمان صرف گشتن بـه دنبـالش             اغواكننده

  .حسين محل اختصاصي پرزيدنت صدام: شد
 شـده،   تعيـين  زماني   ةيك يا حتي شايد دو روز قبل از برنام        اين حمله   

 ، صبح هنگام به وقت بغـداد ،اي محدود با حمالت موشك كروز به منطقه     
ـ  سـاي رعدآ    ةكه منتظر حملـ    گراني را  آغاز شد كه تحليل    شـوك و   ” ر از  پ

 در اين حمله از سه هزار موشك و بمـب           .متعجب ساخت  “هراس بودند 
 .دقيق هدايت شونده استفاده شد

 عراق را فقط وقتـي       در  شوك و هراس   ،رغم تغيير ناگهاني در نقشه     به
 در ايـن صـورت در       .توان تصور نمود كـه صـدام كـشته شـده باشـد              مي

  .شد واشينگتن اين پيروزي تبريك گفته مي
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ها و ناوهـاي جنگـي آمريكـايي          شده از زيردريايي   هاي پرتاب  موشك
رهبر عـراق   بالفاصله  اما  . منظور كشتن صدام و همدستانش شليك شد       به

خبر ( اش نشان داده شد     سخنراني مبارزه طلبانه   ئهدر تلويزيون در حال ارا    
  ).وقت گرينويچ  به04:24 ؛2003 ، مارس21ارسالي رويترز 

شـود    يد براي توجيه حمله با بمباراني دقيق شروع مي        اين روايت جد  
حسين و پيروزي اياالت متحـده حتـي        به اين اميد كه با كشته شدن صدام       

وقتي كه اين داستان طبق برنامـه       . تر از موعد مقرر مشكل حل شود       سريع
  كـه  دوباره مطرح شد و مـوقعي      “شوك و هراس  ” روايت   ،به پايان نرسيد  

 عناصر دوباره توسط روايت ديگري   ،دشحاصل ن  دولت عراق    شدن  تسليم
 آن روايت هـم  ؛سازماندهي شدند تا براي خواندن در اختيار ما قرارگيرند      

 از آن ، در واقع مانور سياسي ايـاالت متحـده در عـراق   .تصرف بغداد بود  
 اينكهتوان تالشي تفسير كرد براي    را مي،زمان تا زمان نوشته شدن مطلب  

 ة اين اشغال جنب    به كهطوري خاتمه داده شود     ريكا  اشغال عراق توسط آم   
  .خشدبمثبت ب 

كـه   دارد همـين    طور كه رايت اظهار مي      همان .اين قدرت روايت است   
توان انتظـار     مي تشخيص داد،  يك متن    فهمبيننده قوس روايت را مناسب      
يعني، . ، مهم بداند   در چارچوب آن روايت    ،داشت كه هر مطلب جزئي را     

. اي سازمان يافته است كه از حداكثر معناداري برخـوردار باشـد            گونه متن به 
هـا را عـصباني        عراقـي  حـدي  بـه  اين بمباران    توان گفت   سختي مي  ديگر به 

 يـا اينكـه بمبـاران بـه         ،شـوند   شان جمـع مـي     خواهد كرد كه دور حكومت    
 شـدن    يـا قطبـي  ،انجامـد  شدن مردم و از بين رفتن بافت اجتماعي مي      كشته

 زيـرا ايـن     .دنبـال خواهـد داشـت      سياسـت خاورميانـه را بـه       ش از پيش  يب
 گيـر علـت و      چـشم  هـاي   هاي بسيار منظم و مرتب از طريق تـوالي          روايت

  .دندكر  حل و فصل مشكالت سياسي عمل ميدر راستايمعلولي بمباران 
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را قـوت تحليـل روايـت         هـم نقطـه     و  مـشكل   توان هم     مي ،در اينجا 
ه خيلـي چيزهـا بـين خطـوط و بـا            مشكل در اين است ك    . مشاهده نمود 

ايـن، نـه     بـر   عالوه. دهند  سرايي رخ مي    داستان ةارجاع به اصول بيان نشد    
طـور كـه در فـصل دو        همان (مناسبت داشته باشند  ها    بايستي خوانش تنها  

نقطه قوت  .  دشوار است   هم ها   دقيق تحليل  توضيح گاهي   بلكه) بحث شد 
 ممكـن اسـت   يـد چگونـه      د تـوان   آن در اين است كه در اين صورت مي        

هايي در  اگر بتوانيم به عالمت.  تبليغ نمود  آن عقيده اي را بدون بيان       عقيده
از د نـ ده هاي خاصي را در اولويـت قـرار مـي           متن اشاره كنيم كه خوانش    

 اين كار را بـه كمـك كلمـات كليـدي          ز متن رويتر  .شود  كاسته مي مشكل  
 ةخاتمـ سوي حـس     را به  ما كه   “پيروزي” يا   “جايزه” ، مثالً دهد،  انجام مي 

پـيش      ة كـه نـشان    ،“شد  تبريك گفته مي  ” يا   “دنبال هب”دهند و     كار سوق مي  
 كه شايد آنچه    شود  متذكر مي ) 1997(فاب  . باشند  رفتن جريان روايت مي   

 يك داستان اهميت بيـشتري دارد فرضـي اسـت كـه             سدادن قو  در نشان 
ر حـاكي از روابـط       تـوالي عناصـ    اينكـه  حاكي از    نهند  شنوندگان بنيان مي  

 داننـد   همانطور كه در باال بحث شد شنوندگان مـي        . علت و معلولي است   
 ةصورت يك زنجير   ه ب شده،كه بندهاي داستان ملوان را كه براي لباو نقل          

چيـزي اسـت    خاطر آن هافتد ب   آنچه بعد اتفاق مي    ، يعني ؛علّي گوش دهند    
معنـي   حـدي بـه   دادن بـه يـك داسـتان تـا           گـوش .  رخ داده است   كه قبالً 
 است چيزيعلت رخداد  كردن براي رسيدن به حس راوي نسبت به گوش

  . استها لحظهدر كنار هم قرارگرفتن   ةحاصل نحوش آمدن كه پديد
هـاي    بخشي از سياست ژورناليسم اين است كه اغلب مخالف روايت         

شـان از نـو      باشد و عناصر را بـر حـسب ارزش خبـري            منابع خودش مي  
 از بين طيفـي     ،عنوان تنها روايت   و لذا روايت مرجع را به     دهد    سازمان مي 

 ةسفـسط بسيار كم حـاوي     متن باال   . گيرد  هاي ممكن در نظر مي      از روايت 
 تغييـرات دولـت   كنـد  كاري مـي  است، چون )sequential fallacy( متوالي
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موجود براي   ةدهي و نقش اش قابل گزارش ريزي شده  در روايت برنامهمريكاآ
بوش متن دستور و جـدول زمـاني        (  شده است  مختلي باشد كه    جنگ تعادل 

 ةشـد   يك توالي قطـع    ،اول    ةسر تيتر خبر و سه جمل     ). جنگ را كنار گذاشت   
اصـلي و       ة هر پاراگراف دو بند دارد كه يكي به نقـش          .دنكن  روايت را بيان مي     

 هاي دوم پديد    جمله گرچه يك داستان در نيم    . گردد  ديگري به بمباران باز مي    
 حمـالت  ،يابد حسين را مي   سرويس اطالعات اياالت متحده صدام     ـ ـ آيد  مي

در صـورت   كه  هاي پيروزمندانه    د و واكنش  شو ناگهاني صبح هنگام آغاز مي    
هـا يكـي پـس از        شود اين   اجازه داده نمي  اما  ـ  ـ شود   حاصل مي  مرگ صدام 

ر نقشه  نگار روي تغيي   تمركز روزنانه چارچوب   در ، بلكه ديگري جريان يابند  
هاي روايتي ممكـن ديگـري را بـراي          متن خبري قوس  . شوند   مي چيدهقرار  

جنگ داستان را از        ة برخي از منتقدين نقش    مثالً(دهد     نمي به دست رويدادها  
 ةهاي غربي براي تضعيف همـساي       موقعي كه دولت   ؛كنند  هشتاد آغار مي      ةده

و توجه  ) دادند   مي هايي در اختيار عراق قرار      تسليحات و كمك   ،ايرانعراق،  
سوي رويداد سياسي تفكر بوش سوق  كند و به ما را از رويداد نظامي دور مي

 ،اين تحليل روايت مختصر حاكي از اين است كه متن سياسي است       . دهد  مي
ريـزي جنـگ مخـالف روايـت         طـرح بـردن   سـؤال   بـا زيـر      ين معنا كـه   ه ا ب

 از ايـن  :ي اسـت  سياسـ ي نيز با اين وجود در سطح ديگر  .تچي اس  تبليغات
از مـرگ را     تـرس    اراندهد خواننده فراموش كند كه بمبـ        لحاظ كه اجازه مي   

  .خشونت قدرت غرب هستند  ةو نشانوجود آورده  هب
كنـد كـه      ها را تقسيم شده بـه اپيزودهـايي توصـيف مـي             فاب روايت 

باشد و     مكان زمان و مشاركين مي     از نظر هركدام استمرار دروني        ةمشخص
. ندشـو   از اين عوامل از هم متمايز مـي        رار در يكي يا چند تا     با عدم استم  

 مثالً در تلويزيـون     ــ دهد   نشان مي  لحظاتي متن تقسيم داستان را به       ،پس
 در  لحظات، اما خود داستان بين اين        ــ رود  جديدي مي     ةدوربين به صحن  

كـه    هنگـامي . دهد   رخ مي  ،شوند  هايي كه براي ما باقي گذاشته مي       شكاف
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هـا را مـشاهده كردنـد كـه         بمب افكن  ،هاي خبري ماهواره    دگان كانال بينن
اف بريتانيا را تـرك     . آي. داشتند فرودگاه نظامي نورتون برايز متعلق به آر       

 آتـش را در آسـمان بغـداد         هاي  جرقهكردند و سپس شش ساعت بعد         مي
ا دادند و استمرار بين دو رويداد ر         بايستي اين دو را به هم ربط مي        ،ديدند

يعني گذشتن هواپيماهاي بمب افكن از فراز آسـمان اروپـا و خاورميانـه              
 دنياي روايتي كاملي را حول خودش بـا         ،اي  همچنين هر صحنه  . ديدند  مي

 دنيايي كه وابسته بـه      ،نهد   مكان و مشاركين بنا مي     ،استفاده از تثبيت زمان   
يوسته  اما همچنين با آنچه در جريان است به هم پ          ،دانش شنوندگان است  

كند در  اين امر به همان اندازه كه در مورد روايت داستاني صدق مي. باشد مي
ـ    شلوغي ة ميخان ،داستان ملوان . مورد غير داستان نيز صادق است      ر از   را كه پ

خواهـد بـه     از خواننـده مـي     زمتن رويتر . سازد  متبادر مي  ملوان است به ذهن   
هاي   ان سرزميني مملو از انسان    عنو يك حكومت بيانديشد نه به        ةعراق به مثاب  

 خواننده مجبور   ،شد  روز بعد خوانده مي       ةاگر اين متن در روزنام    . پذير آسيب
. صورتي تلقي كند كه در دنياي روز قبل اتفاق افتاده است           بود كه آن را به      مي

 كنار بگذارد و وارد مختـصات       خودش را موقتاً      ةخواننده بايستي دنياي تجرب   
  .ت و تجربيات ساكنان آن متن شودفضا و زمان رواي

  حيات اجتماعي روايت
مطالعات ادبي و مطالعات فرهنگي منـتج شـده از آن غالبـاً متـضمن ايـن       

 )the critic’s context of reading( باشند كه بافت خوانش منتقـد  فرض مي
خواهد كه فقـط      گران مي   تحليل گفتمان از تحليل    ،بر عكس . جهاني است 

هـاي   دنبـال راه   بلكـه بـه    ،ت نباشند يخاصي از معاني روا       ةدنبال مجموع  به
گران   در نتيجه تحليل  . خوانندگان يا بينندگان از اين معاني بگردند          ةاستفاد

گـوليچ و كواسـتهوف   . ورزند كيد ميأبين دنياي روايت ت  ةگفتمان بر رابط 
مـاعي بحـث    تشناسـان اج   هـاي آن دسـته از زبـان         افتهيدر مورد   ) 1985(
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انـد   هاي مختلف ضبط كرده     هاي شفاهي را در موقعيت      كنند كه داستان    مي
هـاي گونـاگون كاركردهـاي        هـا در بافـت      كنند كه روايـت     و استدالل مي  

دل   از درد  ؛كننـد    ناخودآگـاه پـردازش مـي      ،بسياري دارند كه شـنوندگان    
يداد  ارزيابي يك رو،كردن ديگران  تا سرگرم گرفته  بيني   راوي و خودبزرگ  

). 175ـ6 :1985 ،گوليچ و كواستهوف  (كننده   شواهد به شكلي قانع       ةو اراي 
داستان ملوان يك روايت شخصي هيجـان برانگيـز و افراطـي اسـت كـه                

  ثير قـرار داده و تكـان      أ براي اين نقل شده كه خواننده را تحت تـ          احتماالً
.  اسـت  دهد و هويت ملواني را به نمايش بگذارد كه دنيا را گشته و ديده             

اش  هنگــامي كــه دنبــال كاركردهــاي يــك داســتان در بافــت اجتمــاعي 
 و  شـروع . يابنـد   اي مـي    هاي متن اهميت ويژه      برخي از قسمت   ،گرديم  مي
هـاي تفـسيري ايفـا        دادن چـارچوب   ها نقش مهمي در نـشان       روايت    ختم
 “يكي بود يكي نبـود    ” :هايي عادي از جمله      البته به كمك عبارت    ؛كنند  مي

كني چه اتفاقي برام افتاد يا به كمك تصاوير گرافيكي و              باور نمي  يا اصالً 
  . تلويزيونيةموسيقي آغازين يك برنام

 بـراي درك  كنـد     اي كه متن روايت ما را به دنيايش دعـوت مـي             شيوه
ملـه يـا   جهـا همچنـين       اكثـر روايـت   . معناسازي در آنجا كليدي است        ةشيو
 را  هـا   آنعمد  به  يا گاهي   (كنند    ي فراهم م  )orienting( هندهد هاي جهت  ملهج

 ،كنند تا در آشناكردن خود با مطالـب        كنند و شنوندگان را وادار مي       حذف مي 
 اين مهم است    ،شود  طور كه در زير بحث مي      پس همان ). تالش زيادي بكنند  

رونـد و در      ون از اين كانال به آن كانال مي       يكه بينندگان هنگام تماشاي تلويز    
 ةشدن معنـا بـر طبـق نظريـ         ساخته    ةنحو. رسند  ايي مي ه  روايتاين بين به    

  . متفاوت باشد،اند روايت بايستي براي كساني كه از آغاز متن را ديده 
  هاي ود كه روايتـدالل نمـ را بنا نهاد و استروع كاـاين ن  ةالودـلباو ش

شــفاهي شخــصي كــه وي مطالعــه نمــوده تقريبــاً هميــشه داراي عناصــر 
 لبـاو و والتـسكي    (انـد    نار كـنش و راه حـل بـوده        كاركردي ديگري در ك   
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)waletzky(، 1967 .(     انتزاعچارچوب روايت از يك )abstract(      كـه مـا را 
دهـد و     دست مي  هبرد و طرحي از آنچه در راه است ب          به دنياي روايت مي   

كه ما را از روايت خـارج سـاخته و بـه زمـان و مكـان                  )coda( پايانهيك  
بـا  مـا     آشـنايي  ؛ن داسـتا   نقل  با .ساخته شده است   ،گرداند مي خودمان باز 

پشت ميز نشسته بودم    « :در داستان ملوان  (گيرد    صورت مي روايت      ةعرص
 لحظـات   ،و سـپس در لحظـات اوج كـنش        ) »خـوردم   و داشتم عرق مـي    

 داسـتان    اصـلي  ة نكتـ  ة دهند ارائهكننده يا     كه توجيه  )evaluation( ارزيابي
 اين مقوالت يـك فهرسـت رسـيدگي         .شويم  به حال خود رها مي     ،هستند
همـين خـاطر مـتن       بـه . گذارنـد   در اختيارمان مي  ها     روايت ةمقايسجهت  
 ،»بـوش مـتن دسـتور را كنـار گذاشـت     « مثل( پر از ارزيابي است      زرويتر

 شايد  فاقد آن است؛   داستان ملوان    چيزي كه ) »گران تعجب كردند    تحليل«
 بـه   تـا بيـشتر تـالش كنـد        بايـستي بـسيار      نگـار   روزنامهبه اين خاطر كه     

  .داستانش جذابيت ببخشد و توجه ما را جلب كند

  هاي تلويزيون داستان
طـور كـه      همان ،تلويزيون.  بسيار متفاوت است   ،بافت اجتماعي تلويزيون  

 خودمــاني در ي داراي جايگــاه،نــدا هلــيس خاطرنــشان كــردويليــامز و اِ
مان آمـده باشـد    مثل كسي كه براي سر زدن و ديدن   . هاي مردم است    خانه

بـا آن      كند و بنـابراين بيننـدگان الزم نيـست رسـمي            خود را تحميل نمي   
 كـامالً ”تلويزيـون   : تواننـد بـا آن راحـت باشـند           بلكـه مـي    ،برخورد كنند 

 در  هميـشه  پيپـر،   وال مثـل    ،تلويزيون). 113: 1992 ،اليس( است   “خانگي
گيـرد و فقـط     ر مي گاهي مورد استقبال بيننده قرا     ست اما فقط گاه   اختيار ما 

 مردم همزمان با تماشـاي تلويزيـون صـحبت          :شود  نيمه توجهي به آن مي    
ل دالاليس اسـت  . دهند  خورند يا كارهاي خانه را انجام مي         غذا مي  ،كنند  مي
 نويسندگان و كارگردانان تلويزيـون را بـه         ،كند كه اين بافت اجتماعي      مي
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 حالت سـيالن   يك   آن    ة روايتي متمايزي سوق داده است كه مشخص       صور
)flow(    هـر   ، طبق مـدل سـيالن ويليـامز       ،بنابراين« : است نه قوس روايت 

 ،هاي سينمايي  مثل فيلم، واحدها،شود چيزي تقريباً مثل چيزهاي ديگر مي   
 بلكه نوعي مونتـاژ را      ،يابند  اي سازمان نمي     به هم پيوسته   مجزايدر متون   
در نتيجـه   ). 117:1992 ،الـيس  (»دهند كه فاقد معناي كلي است       شكل مي 
 ،كننـد   م متـصل مـي    ه      يابيم كه قطعات كوچكي را به       هايي را مي    ما روايت 

همين  به هاي خانوادگي  سريال. نهايت حاصلي داشته باشند   در  بدون اينكه   
هـاي متعـددي را       داستان طرح در طول زماني خاص      :كنند  صورت عمل مي  
حتي بـراي   ـ ـته باشد داشواضحيسازند بدون اينكه پايان       به هم متصل مي   

 اما  كار كنند،  مدتي  طوالنيهاي    روايتروي  شان كه ممكن است      نويسندگان
. هـستند بيننـد جلـوتر       شان چند هفته از آنچه بينندگان مي       هاي  اغلب نوشته 

ممكن است چند دهه طول بكشد در مـورد   عملدر انتها كه  اين ساختار بي  
 اما بـه اسـتدالل منتقـديني        ، بود وجه قابل قبول نخواهد    تر به هيچ  ئانمايش ت 
  : ارزشمندي است  ة تجربداخل خانه در محيط خانوادگي ،مثل آلن

كند كـه     افت مي يوفادار و هميشگي سريال خانوادگي متني را در           ةبينند
ها و سـوابق      شخصيت    ةدر آن آگاهي او نسبت به اجتماع بزرگ و پيچيد         

انه و داراي نكات ظريـف و       هاي ماهر   سازد كه خوانش     او را قادر مي    ها  آن
كه هر اپيزود از هـر سـريال خـانوادگي           در حالي ؛  دقيقي را داشته باشد   

 مشاهده  ،تجربه نسبت به متن     توسط منتقد بي   ،خاص كه خارج از بافت    
نظـر   هايي غيرقابـل تمييـز بـه    مفهوم بين شخصيت گويي بي و   گفت ،شود
 كننـد   صحبت مـي  آيد كه راجع به رويدادهاي داراي اهميتي نامعين           مي

  .)246: 2004 ،آلن(
كند كه سريال خانوادگي با سرعتي مشابه سرعت زندگي           وي استدالل مي  
اري در همـان    زشـكرگ   اغلب جشن كريـسمس يـا      ؛دهد  بينندگان رخ مي  

 گذشـته و  ،هـاي سـريال   طوري كه بيننـدگان بـا شخـصيت     به ،زمان است 
ر يـك سـريال      معنـي د   هـاي   جايگـاه تـرين    مهم. مشتركي دارند     ةتاريخچ
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خانوادگي در فـضاهاي صـميمي بـين هـر اپيـزود و در تـضادهاي بـين                  
 تـصور و  ،زنـي   كـه بيننـدگان بـا گمانـه      هـستند  هاي طـرح داسـتان      رشته
  ).251:2004 ،آلن(كنند  ر ميگو پو گفت

گرچـه  . كنـد  هاي تلويزيون صـدق مـي       اين نكته در مورد بيشتر برنامه     
تلويزيوني باشـد چـه         ة چه مسابق  ،يتلويزيون بيشتر در اپيزودهاي مستقل    

 كـه مـا نبايـد      كنند  اليس و آلن پيشنهاد مي    ، اما    سازمان يافته است   ،سريال
هاي نمايـشي را متنـي بـه هـم       اكثر برنامه)the single episode( اپيزود تك

 ةمجموعـ كـل    ، بلكه بايد آن متن را در بافت آن فصل         ،پيوسته تلقي كنيم  
 و بافـت خـانگي       برنامـه،  هاي بعـدي    نسخه،  نهاي آ    بازپخش ،تلويزيوني  

ــصرف ــيم)domestic context of consumption( م ــاختار .  ببين ــيس س ال
در قطعـات كوتـاهي كـه       : يابـد   تر مي  تلويزيون را در سطحي بسيار محلي     

ـ     كاوند و سپس پيش مي      يك معما را مي    هـاي    طـوري كـه برنامـه      هرونـد ب
 در جريان فـيلم     ها  آنستند كه با    اي ه   هاي سي ثانيه    تلويزيوني شبيه آگهي  

 اما  ،دنساختارهاي خطي و علّي درون اپيزودها وجود دار       . باشند  سهيم مي 
ولوژيكي است كه هـر     ئ داراي استلزامات ايد    خود  اين ؛ كه ضعيف هستند 

بيننده تلويزيـون را در هـم           ةمانعي را بين دنياي تخيلي تبليغات و خانواد       
  ). Feuer(، 495:1995( فيور(شكند مي

 بحـث   كه قـبالً ،ها  در فيلم سيمپسون،“The Cartridge family” اپيزودِ
صـريحي      ةمارج در جايي اشار   . كند   در همين چارچوب معنا پيدا مي      ،شد

وي . “كسي بـه آقـاي برنـز شـليك كـرد؟           چه”، يعني،   دارد به اپيزود قبلي   
 بـه   گـي  مـوقعي كـه م     .م اسلحه باشه   هخوام تو خون    نمي! هومر«: گويد  مي

سـريال خـانوادگي يـك      در اينجا نيز مثـل       .»؟هآقاي برنز شليك كرد يادت    
و در واقع هم سير داستان كـه        (شود     در اپيزودها برساخته مي    تداومحس  

اي هجـو آشـكار    در آن شليك كردن كودك به مالك خبيث نيروگاه هسته  
طور كه    همان ،با اين وجود  ). است Dallasتحت عنوان    1970  ةسريال ده 
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ها در اپيزودهاي قبلي       اسلحه نوشته بودند،   در يك سايت   رخي از ناظران  ب
شود تا با     مور پليس مي  أ در آنجايي كه مارج م     ، از جمله  ؛ظاهر شده بودند  

حوصلگي حاكم بر خانواده مبارزه كند و داشتن اسلحه هم برايش مهم             بي
ر ها د   شخصيت ،اي كه در ژانر سريال معمول است        پديدهبرخالف  . نيست

  كـامالً  شو بعدي  اغلب در    شوهاي موجود در يك      بين اپيزودها كه بحران   
  . هميشه به هم پيوسته نيستند،شوند فراموش مي

ا روايت تلويزيوني   يهر چه يك فيلم     كه   دارد  بيان مي ) 124: 2004(لسون  اُ
دور  )Prop(  پـروپ   مـورد توصـيف    پريان ةهايي مثل قص    روايت  از پيش بيشتر  
هـا كمتـر    ايـن روايـت  بودن، دردسترس بـودن، و پيوسـتگي     ناميزان آش ”شود،  
 بـراي   تحقيقـ    قدرتمنـد    ةزمينـ يـك    ،اي  اين ساختارهاي اسـطوره   . “شوند  مي
هـاي انتزاعـي    گونـه  ـ  تها و شخصي ند و عرصهك ها فراهم مي روايتتك  تك

در  ممكـن اسـت      ،پيوستگي قوي روايـت   گونه   اين. ايشان بسيار فراگير هستند   
آن جايگـاه   تلويزيون با   آيا   اما اينكه    ،كار گرفته شود   هل تندباد فوق ب    مث يداستان

 هميشه ما را به ايـن زمـان         شوند  اي كه به آن خيره مي       اش در خانواده    خودماني
 يگـانگي دنبـال     گشتن بـه   ،در واقع .  جاي سؤال دارد   برد يا خير،    مياي    اسطوره

سياست     ةكنند كه عرضه  ،ها  مثل سيمپسون  طنزآميزگر در داستاني     كنش و كنش  
 ممكـن   يابـد،   صورت بينامتني معنا مي    بيشتر به و فرهنگ آمريكايي است و لذا       
ها به احتمال زيـاد بيـشتر        اپيزودهاي سيمپسون . است محكوم به شكست باشد    

هـاي    در ايـن اپيـزود اسـتدالل       ،عنوان مثال   به .اند مايه سازمان يافته   از نظر درون  
مثبـت    بر اينكـه داشـتن اسـلحه ويژگـي بـارز و            هاي ملي اسلحه مبني    انجمن

  .شود در اياالت متحده است به باد تمسخر گرفته مي) مردان(زندگي 
   The Bill  مورديةمطالع: مشكالت پليس

 در رابطـه بـا يـك        الـذكر   فـوق هاي   اين قسمت نهايي كاوش در استدالل     
ن اپيـزود  ايـ .  در مورد پلـيس بريتانيـا اسـت   The Bill  ةاپيزود ازنمايشنام

از فـصل  ) 2003 در هـشتم ژانويـه      ITV1پخش شده در بريتانيا از كانال       (
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 اين اپيزود . شروع شد1984 گرفته شده است كه در سال ينوزدهم سريال
بـه دو مـسئله    دو خـط اصـلي داسـتان        : شد  چند خط داستان را شامل مي     

گروه مـدعي    يك   تهديداتبه   پليس    واكنش ةنحو بهنخست  پردازند؛    مي
 تـازه شيش متهم به شاهد بازي و سپس به اتهامات          يك ك  نسبت به نون  قا

 از قدرت   ،ستري بِ گَ پاسبان چگونه   اينكهدوم به    و   ؛آشكار شده عليه او   
 خانوادگي خواهرش   زندگيكند تا در      خود در مقام يك پليس استفاده مي      

 داسـتان ديگـر بـا       چندها قطعاتي از     حوش اين  در حول و  . مداخله نمايد 
د وجود نكش زماني متفاوت كه در هر بار چند ثانيه يا دقيقه طول ميمدت 
يكي از تبعات مرگ    (ين به كوكايين     اعتياد پاسبان نيك كلِ    ؛ از جمله  ؛دارند

ر به  م كاروِ ي اعتياد قبلي پاسبان ج    ،)نس ريكم مامور پليس و معشوقش كَ    
ني ر د موأم    ةگذاشت  عشق سرپوش  ،)كند  كه اعتياد كلين را كشف مي     (الكل  

 فـساد كارآگـاه  فيـل        ،شـود   اي كه در چند اپيزود ظاهر مـي         يز به راهبه  گلِ
جنايتكـاران محـل        ةكنـد بـا يـك سـركرد         ر كه زنـش را راضـي مـي        هانتِ

 همجـنس بـاز     گ گيلمـورِ  عاطفي گروهبـان كـرِ    آشوب   ،همخوابگي كند 
تـر   هـاي گـسترده     و خـط داسـتان    ) غير همجنس باز  (نسبت به يك پليس     

 هاي بر هاي بين پليس و اجتماع محلي و تنش  تنش،اد پليسمربوط به فس 
پوشـاننده و    هـاي هـم     روايـت . دولـت توسـط   م  ظـ سر اهداف برقـراري ن    

مدت يك فصل كامـل طـول        ه ب ها  آنها كه برخي از       شخصيت    ةتنيد درهم
 چنـد سـال دوام دارنـد        ها  آنو برخي از    ) خاطرخواهي گليمور ( كشند  مي

مـان در ژانـر سـريال        ت و محكمـي بـراي     فجايگـاه سـ   ) يسم كارور لالك(
ر احساس و   هاي پ    حتي قبل از اينكه ما مضمون      ؛كنند  خانوادگي فراهم مي  

 به قـول    ، دنياي روايتي مورد استفاده    .ها را لحاظ كنيم     اين داستان  شخصي
عنـوان بخـشي از زنـدگي         تواننـد بـه    مـي  دنيايي است كه بيننـدگان       ،آلن

طور كـه زنـدگي شخـصي افـراد           همان ؛دخودشان در اشتراك داشته باشن    
شان آشكار    جلوي چشمان  در طول سال   دو بار در هفته و        مزبور كالنتري
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هاي    وارد برنامه  1995هاي سريال خانوادگي در سال        اين روايت . دشو مي
 شـدند،    فيلمبـرداري مـي    هـاي دسـتي    وربـين كه با د  (گرا    بسيار واقع  سابقاً

 به موقعيت مكاني    مرتبو  بودند  عي  هاي با مناسبت اجتما    مضمونداراي  
بيـشتر شـود     هـا   آن كـاهش    رو به شدند تا محبوبيت    )  ارجاع داشتند  لندن

  از  كه به هركـدام    ، و متعدد هاي مهيج    خط داستان ). 2002 ،كيبل و وايت  (
 سـرعت را افـزايش      ،شـود   اي پرداختـه مـي       چنـد دقيقـه    ، هر بار  ،قطعات

هـاي مـستقل بهتـر     يـسه بـا داسـتان    در مقا،كنندگان نظر تهيه دهند و به   مي
  .توانند مخاطبين را به تماشاكردن عادت دهند مي

 اپيـزود   ،هاي شورانگيز سريال خـانوادگي      اما همزمان با توسل به روايت     
The Bill مستندسازي يك بازرسي جنايي ةسال همچنين به يك فرمول بيست 

هاي شـك و ترديـد     درحـالي كـه    ،شـود    پليس متوسل مي   انورأماز چشم م  
آيا  (شود   در آن ديده مي    ايي بريتانيا نج  ي  ها طرح داستان نمايشنامه  در   معمول

 آيا آن زن كه اكنون شـكايتي را دنبـال   ؟ ناپاك استبه ظاهركشيش پير فقط  
 در  .) دارد؟ نهـاني گـردد اهـدافي       كند كه تاريخش به دوران كودكي برمي        مي

 قابل توجهي وجود )narrative unity(  وحدت روايت، به اصطالح لباو،اينجا
 آغـازين اپيـزود     ة دنيـاي روايـت در صـحن       نسبت به  اوليه   آشنايييك  . دارد

 ان از تـرس جمعيـت مـدافع       ، هنگامي كـه پـدر فرانـك كيگـان         وجود دارد، 
هاي كليـدي در     شخصيت. كند  قانون خود را در كليسا پنهان مي       ةخودخواند

 جنـون جمعيـت     هاي موضـوعي     مضمون و همچنين  ؛شوند   مي معرفياينجا  
 پليس  مضاعفبر سر نقش        ة شاهد بازي كشيش و مجادل     خاطر  بهخشمگين  

  .محافظت از عموم مردمهم در محافظت از شاهد بازان آزاد شده و هم 
از   درست دو سال بعدر است؛ داستاني از بريتانياي معاص   ياين برداشت 

 هاي مسكوني بر سر تجـاوزگران جنـسي          مجتمع درهاي خياباني     شورش
 يـك  ةكردند و تنها شش مـاه بعـد از اينكـه مبـارز            زندگي مي  در آنجا كه  

 كه محـل زنـدگي   )Sarah’s Law(“ قانون سارا” جنجالي به خاطر  ةروزنام
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. كم به آخرهاي خود رسيده بود  كم،شاهدبازان آزاد شده را منتشر ساخت     
 بـا   ،طـرح داسـتان   بعـد از آن      امـا    يابنـد،   مـي كيگان توسط پليس نجـات      

خـاطر تجـاوز     هخواهد ب   شود كه مي    جيت توماس پيچيده مي   يدشدن بر وار
 آشـوب امـا   .  شـكايت كنـد     داشته، ده سال تنها   موقعي كه    ،جنسي كيگان 

 و ايـن  شود اي راسخ در اين مورد مي رسيدن به عقيدهمانع از  طفي وي   عا
دهد مبني بر اينكه چگونه به آرمان         مور گليز را بر سر دو راهي قرار مي        أم

گيـري   راهبه در اينجا نقطـه مقابـل چـشم        (زندگي مردم دست يابد         دبهبو
هـاي جنـايي    چنـان كـه در داسـتان      آن(هاي تجسسي    طرح داستان .) است

جـوي شخـصي ديـده      و  هـاي جـست     هاي پليـسي و نمايـشنامه       نمايشنامه
ـ    مواردي كالسيك از آن   ) شود  مي دهنـد كـه بـارت        دسـت مـي    هچيـزي ب

هـا و    پـازل ، يعنـي ؛ خوانـده اسـت  )Enigma code( رمز معما) 17:1974(
هاي جديد طرح داستان كه به طـرز خوشـايندي حـل و فـصل                 پيچيدگي

گليز در پي اين است كـه ايـن         . اندازند  خير مي أنهايي طرح داستان را به ت     
اش   پذيرفتن گذشـته   خود  با رو شدن  هقضيه را با واداركردن پيرمرد به روب      

واهد مرد را فقط به اين خاطر بكشد        خ  گاه برادر توماس مي    حل كند و آن   
كنـد   گليز آشكارا نقش قهرمان داستان را بـازي مـي         . كه جلويش را بگيرد   

دوز يش جك م  سيئ هشدار ر  “ني د ، اما با احتياط عمل كن     !خيلي خوب ”(
عنوان يك كارآگاه خوش قلب به آزمـايش         هايش به  كه مهارت ) به اوست 

شـوند و روايـت       ناپديد مي هاي پراكنده     سپس شخصيت . شود  گذاشته مي 
يابد كه رييس پليس به      به اين صورت خاتمه مي     ، گرچه ناشيانه  ،سرعت به

هـاي   عـرف .  را متهم كنـد     توماس خواهد برادر   گويد كه كيگان نمي     او مي 
 مـانع از پايـاني مـنظم و مرتـب بـراي      The Billاي  گرا و نمايـشنامه  واقع

 ؛گردنـد   عـادل اوليـه بـاز مـي       پليس به حالت ت   موران  أ اما م  ،شود  توماس مي 
 كـافي    اصالً !البته” :كند  با خود فكر مي    ليزگ(اند   تر شده  ي هم عاقل  مگرچه ك 
ـ           ةرشت). “؟ هست ؛نيست ـ  روايت در رابطـه بـا گَ ست و خـواهرش در     ري بِ
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مور أفـصل قـضيه بـراي مـ        روي در بحران تا حل و      وني مشابه و پيش   ضمم
  .يابد پليس جريان مي

 از  ،بارز داستان تلويزيوني است       ة نمون 1990  ةز ده اين آميختگي ژانري ا   
. The Bill 1998-2000و  The Bill 2001-2004هـاي جنـايي مثـل     جمله نمايشنامه

كننـدگان بـه     دادن بـاور تهيـه     بتـوان تـا حـدي بـه از دسـت           اين را شايد  
تـورم  ”رن  چيزي نسبت داد كه جيمي مـك گـاوِ         چارچوب سريالي و آن   

ــشنامه ــسندگان و   مــي)dramatic inflation( “اي نماي ــه در آن نوي ــد ك نام
كننـد و در      محور توجه مي   ههاي هنرپيش   كنندگان كمتر به طرح داستان     تهيه

آخر انرژي  تا   توجه دارند كه بايستي      دراماتيكهاي    عوض به خط داستان   
توان  اما همچنين مي). 2002 ،وايت ـ بلبه نقل از كي( كند حفظروايت را 

مـردم در تماشـاي     ةنگ شدن مرزهاي ژانر و برنامه در تجرب  ر آن را به كم   
ـ    . كردن كانال نسبت داد    عوض هب علّي خانوادگي و   دنبـال   هاگر بيننـدگان ب

 ايـن دو نـوع   ، باشندThe Billحتي ميزان متوسطي از پيوستگي در اپيزود 
 يـك طـرح     سـو،  هستند؛ زيـرا در يـك      با هم در تضاد      طرح داستان قطعاً  

 حوادث ديگر بر سير كه در اپيزودي نيم ساعته با  قرار دارد  پليسيداستان  
خير انداختن خوشايندي داشته    أتواند به ت     نه مي  وسر جا در رقابت است      

 در سـويي ديگـر  باشد و نه به حل و فصل نهايي رضايت بخشي برسد و     
آميزي   هاي مبالغه   داستان   قرار دارد كه با طرح     گرا  اجتماعي واقع  ةعرصيك  

. شـوند   پليس كشته مي   در هر فصل حداقل دو     ها  آن است كه در     در تضاد 
 كنــد كــه بــا ظهــور كنتــرل از راه دور اســتدالل مــي) 158: 1992(، فيــور

به نقل از ( بيانجامد  “ژانر اين   پايان”طور كامل به     ه ممكن است ب   تلويزيون
ي ژانـر تغيير سـريع از   ها، پي كانال در كردن پي با عوض زيرا  ،)2003 ،روز
 . تلويزيون خواهد بودكردن  تماشااصلي   ة مشخص ژانر ديگربه

ها مستلزم اين است كـه مـردم مـرز ژانـر را       اما معناسازي در بين ژانر    
پـردازي در مـورد پايـان ژانـر           پس نظريـه   .جهت شروع تشخيص بدهند   
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 در ،The Bill از اپيـزود  اي تحليـل دقيـق قطعـه   . آنقدرها هم ساده نيست
است كه پيوستگي قطعات تلويزيوني پيچيده و چند         حاكي از اين     ،عوض

معناسـازي بيننــدگان    ةاي كليــدي در نحـو  لفـه مؤ امــا هنـوز  .اليـه اسـت  
اي زير پس از يك و نيم دقيقـه در ايـن              ثانيه سي    ةقطع. شود  محسوب مي 

تامپ گفتـه   سـ به پاسبان گري بست و پاسـبان تـوني          . دهد  اپيزود رخ مي  
خشي از وظايف آن كالنتري براي رسيدن بـه         عنوان ب   به ،شده كه در مترو   

  .دن گشتي بزن،اهداف جلوگيري از جنايت
 دوربين از نماي آغازين تابلوي متروي لندن به نماي ميـاني دو مـرد             (

   ).آيد زنند پايين مي كه در طول پياده رو قدم مي
  اي لوده بپ دو تاما پليسيم نه(.)مقانه است احاين : . ب. گ1
  هداري كنم نگدم از چند تا منحرف  يترجيح م: . س.ت2
نمـاي   زمينـه هـم   شـود و در پـس      صورت دو مرد نزديـك مـي       هدوربين ب (

  )شود ها ديده مي مغازه
دوربين به پـشت   خاطرات بدي رو به يارت مياره نه توني؟) 5/0(بله : . ب .گ 3

  ).دهد  را نشان مي. س.چرخد و نماي نزديكي از ت  مي. ب.سر گ
  بودم گناه بي[من : . س. ت4
  ] يه همچين چيزي نبودمنظورم) س([: . ب. گ5
  ما ايجاد كرده  همة [ بدگماني رو در مورد كيگانكثافتي مثل: . س. ت6
روهـا در    كه پياده  گردد در حالي    هر دو مرد بر مي        ةدوربين دوباره به چهر   (

  )اند پس زمينه
     واحدهاهمة [ : راديو7

  سيرا اسكار
  .دهد يم ان مخبر محلي در همان همسايگي گزارش خيابان گرات48شماره 

  تيمثل اينكه خيط كاش: . ب. گ9
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 در حـق خـواهرت       لطف بزرگي  من(.) كنم     نمي  باور اما من : . س .ت 10
  دم اونجا زندگي كنه كنم كه اجازه مي مي

  دونم رفيق مي: . ب. گ11
هــام مــشكل داشــتم كــه   بــا همــسايهكــافيمــن بــه انــدازه : . س. ت12

  تند منو دار بزنندخواس مي
بريم يه سروگوشـي آب     . دست بردار يا چيزي شده يا نشده      : . ب . گ 13

  بديم ببينيم چي شده 
ماند كه بـه       مي . س .رود دوربين روي ت      به سمت راست مي    . ب .گ(

  )شدت عصباني است
  .براي قواعد بازنويسي گفتار به پيوست مراجعه كنيد

وب اصـطالحات لبـاو   روايت است كـه در چـارچ   اين قطعه يك ميني 
  :را تحليل كرد ين صورت آنه اتوان ب مي

تابلوي مترو و دو مامور پليس كه در محل پست خود غرولند  .آشنايي
قبل آغـاز       ةو در مورد طرح داستان كشيش شاهد باز كه در صحن           كنند  مي

  .كنند شده بود اظهار نظر مي
كند كـه در    مي به طرح داستاني در فصل قبلي اشاره. ب. گ .كنش پيچيده 

  . به تجاوز به كودكي متهم شده بود. س.آن ت
 خاتمه يافتن آن طرح داسـتان را يـادآور   . ب. به گ. س. ت .كنش پيچيده 

ـ اخيهمـين خـاطر رفـيقش را بـه           و بـه  ) گناه بودم  من بي (شود    مي ت در  ن
  .كند رفاقت و شك كردن در شرافت وي متهم مي

 نـسبت بـه   اعتمـادي     ث بـي   شـاهد بـازان باعـ      . س .نظـر ت    بـه  .ارزيابي
  .شوند كاري مثل خودش مي شهروندان درست
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كنـد كـه       آگاه مي  . س .ت    ة را از دعوايي در خان     ها  آن راديو   .كنش پيچيده 
آن يكـي از        ةنتيجـ . كنـد    در آن زندگي مي    . ب .در حال حاضر خواهر گ    

  .هاي مهم اپيزود است طرح داستان
ـ  ( اسـت    . س . خانـه ت   گويد كه اين     مي . س . به ت  . ب . گ .ارزيابي ه و ب

  ).دهد ين ترتيب اين امر را به بيننده توضيح ميا
ـ     . ب .كند كه گ     گله مي  . س . ت .كنش پيچيده  س و  أيـ     ة و خـواهرش ماي

  .نااميدي او هستند
خاطر طرح داسـتاني     دهد كه به     عصبانيتش را توضيح مي    . س . ت .ارزيابي

موفق بوده  ااهي كه ن  اش در يك عمليات اداره آگ      قبلي بوده كه در آن خانه     
  .است مورد استفاده قرار گرفته است

  .گيرد كه جواب تماس را بدهند  تصميم مي. ب. گ.حل نهايي
همـين   بـه ( كنـد   مور پليس تمركـز مـي     أروايت روي روابط شخصي دو م     

كاود و  و معماي بغرنجي را مي   ) دهد   را نشان مي   ها  آنخاطر نماي نزديك    
. كنـد   بينـي مـي    ر كـه الـيس پـيش      طـو  درست همـان   ؛رود  سپس پيش مي  

شود، بلكه بـا تمـاس راديـويي قطـع            آبروريزي استامپ حل و فصل نمي     
اين هم حـل    . باشد  شود كه آن هم منبع اختالف جزيي بين دو مرد مي            مي

بِست كه بايستي معذرت خـواهي بكنـد، در     گَري   بلكه   ،شود  و فصل نمي  
. به همـراه دارد   گيرد و حداقل حل و فصل را          طرف راست صحنه قرارمي   

چيـز زيـادي رخ   . دهـد    حـداقل پيوسـتگي را نـشان مـي         ه،پس اين قطعـ   
قول الـيس،   به گوي زياد و بدون حل و فصل نهايي،      و  دهد، فقط گفت    نمي

سپس   و ، نگراني هستند  ة مدتي ماي  ،شود  شان كار مي   معماهاي بغرنج روي  
  .شوند كنار گذاشته مي
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ــت ــه)narrative impetus( محــرك رواي ــم ب ــود دارد،   ه نحــوي وج
. شـوند  هاي ديگر داستان در كل صحنه در هم بافته مي طور كه رشته  همان
از فـشار   بـراي يـك لحظـه       قطعـه   ايـن    در دو خط نخست آشنايي،       قبالً

ها گشت    در خيابان   تا شود   كه پليس متحمل مي    كند  اي صحبت مي    سياسي
شـود    مـي  با وجود آگاهي از اينكه كمتر جرمي به اين شيوه كـشف              ؛بزند

بعـد مـوردي از فـشاري كـه پلـيس در محافظـت از                  ة در لحظ  .)1خط  (
سـپس اتهـام عليـه      و   اسـت،    آمـده  )2خـط   (كنـد     شاهدبازان احساس مي  

ستامپ مبني بر تجاوز به كودكي در گذشته با زمـان حـال در هـم بافتـه                  
 جريـان را بـا      ي پلـيس   قبـل از اينكـه راديـو       ،)6 تـا    3(هاي    شود خط   مي

مور را  أهاي گذشـته مربـوط بـه دو مـ           ند كه طرح داستان   رخدادي قطع ك  
 داسـتان بـراي     آشناسـازي عنوان    اين صحنه به   ،ين ترتيب ه ا  ب .پيش بكشد 

سـازي     صـحنه  ،كنـد، يعنـي     رسيدن به پاسبان بِنت و خواهرش عمل مـي        
اين دو شخصيت را به ياد مـا  ، The Bill هاي قبليِ نموده و بر طبق داستان

ـ          ل، از بيننده خواسته مي    در همين حا  . آورد  مي  ةشود اين كـنش را بـه مثاب
.  تلقي كند   كه حركت كندي دارند،    ها  روايتاي از      آشفته ةتود دراي    لحظه

-contingent and co( “ويژگي تصادفي و همزمـان ”  از)67: 1999، اليس(

present(خـود را بـه   هـا  آن« ـ  گويد هاي تلويزيوني سخن مي  اين روايت 
  .»كنند كه در حال تكامل هستند  عرضه ميهايي صورت روايت

تر اسـت، و ايـن       اي علّي بسيار منسجم     اما، اين قطعه در قالب مكالمه     
طور كه به تفـصيل در       همان. شود   جديدي از تفسير را باعث مي      صورهم  

گيري مـشاركين      نوبت ، بارز مكالمات  ة بحث خواهد شد، مشخص    6فصل  
دهنـد،    فته و پاسخ را شكل مي     هاي گ   گو است، كه جفت   و  در هنگام گفت  
طور  همان. باشند  اي از موضوعات مي     اي به طيف گسترده     كه اغلب مقدمه  

هم آميخته    اغلب با ژانرهاي ديگر در     ،كند روايت   كه اُكس خاطرنشان مي   
 بسط يك داستان در نظر بگيـريم،        ةاگر ما بينندگان را تماشاكنند    . شود  مي
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عنـوان   طور تفـسير كنـيم كـه بـه      را اين در باالThe Bill ةتوانيم مكالم مي
ـ  ـ  اسـت  بخشي از آن روايت براي تماشاكردن توليـد شـده   كـه   طـوري  هب

هاي طرح داستان داشـته باشـد         حداكثر معنادهي را براي بسياري از رشته      
است كه بيننده     ريزي شده   براي اين طرح   نيز در تعامل است، و      ها  آنكه با   
 ،گر تلقي ما اين باشد كه به دنيايي تخيلي         اما ا  . جذب كند  ها  آنسوي   را به 

 در ايـن صـورت مكالمـه    ؛كننـد   نگاه مي منفصل، كامالً مصرفي   تدر حال 
هـا كـه       شخصيت ة مثل مشاهد  ، بخشي از اين دنياي در حال تداوم است        صرفاً

بـه   “شـناختي   هستي”ل  ئمسا). 5 فصل   ،نك(دهد    در تلويزيون واقعيت رخ مي    
هـايي    پرسـش  : از جذابيت بيشتري برخوردارند    “شناسانه  غايت” مسايل   نسبت
دهنـد يـا    ند، و شخصيت واقعـي خـود را نـشان مـي    ا آيا اين مردم صادق   : مثل

گو اسـت،  و  شان كسب منفعتي اجتماعي از آن گفت       بازيگراني هستند كه هدف   
خواهـد در    ايـن برنامـه از بيننـدگان مـي    ؟نه اينكه پايان آن چگونه خواهد بود      

ي از زندگي مردم از تخصص خود در مناسبات انساني بـيش            هاي  تماشاي بريده 
 آشكار و “شخص واقعي” .شان در ژانرهاي تلويزيوني استفاده كنند    از تخصص 

 در انجام كـاري     پيدا نيست، بلكه بايستي كشف شود، و بخشي از لذت، ظاهراً          
ـ  .هـا   آن ارزيـابي    ةكنيم، يعني كار پيچيـد        است كه هنگام ديدار با ديگران مي       ه  ب

ريزي و روايت بـه تـصاوير جهـان           از طريق قالب   ،)56ـ  7: 1999( اليس   ةگفت
 ـــ   وـگو  تـ گف فـواع مختل ـانن با   ـ اما همچني  ،ودـش  ده مي ـات بخشي ـثب

محـصور   ــ   ها و غيره    زني، شكايت   ها، گمانه   توضيحات، درخواست  توجيهات،
، پشت   خاص لندن  ةشده با لهج    لندن تكميل  “واقعي”هاي    صحنه. شوند  مي

  مكالمهدر  موران پليس، به كمك پيوستگي هم       أهاي م    و تنش   شهري ةصحن
ـ ـ اما نه با اطمينان كامل    ـ  ـ شود  درك مي   بخش و قابل    روايت لذت در  و هم   

  .دست دهد هتا حس خوشايندي از نامنظمي زندگي واقعي ب
 كنش و حـل و     ةهاي برساخت    اغلب در تقابل   ،تحليل ساختاري روايت  

 ،بينگـل ( يابـد    مـي   را سياسـت يـك   هـا      طرح داسـتان   ةوسيل هفصل شده ب  
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كردن تعادل پليس كه بـا اهـداف برقـراري نظـم              لذا در وضع   .)91:2004
به استدالل برخـي  . شود سياستي وجود دارد  آشفته مي New Laborتوسط

 تشـد  بـه هـاي      هشتاد بريتانيا اغلب مضمون    ة نمايشنامه در ده   از عالمان، 
سـازندگان اخبـار و      نمـود، چـون دولـت تـاچر          مـي  زده را دنبال   سياست

رو ايـن   هنوز هم دنبالـه  The Bill و سازندگان مستند را محدود كرده بود،
اما، همچنين با توصـيفي كـه از        .  اجتماعي است  ةگرايان هاي واقع   مضمون

دهد درگيـر سياسـتي    مناسبات و انعكاس زندگي كاري پليس در لندن مي    
ك ادعاي اخالقي در اينجا وجود دارد كه به مـا           ي. شود  ميتر    مفصلبسيار  

از  The Bill  ادعايي واقعيت بنياد كه؛“واقعيت چگونه است” هد نشان مي
پرده مطـرح سـاخته    ك و بي پليسي ر ةعنوان يك نمايشنام   زمان آغازش به  

ه  ب ،اند  شدت مورد انتقاد قرارگرفته    گرا به  هاي پليسي واقع    نمايشنامه. است
 قطعيـت و مـشروعيت      ،گر برقراري نظم   ه ماهيت سركوب  ين سبب كه ب   ا

 ديگـر داسـتاني   The Bill ).44 ـ  6: 2002 ،كيسي و ديگـران ( اند بخشيده
قهرمانـانش  ــ    گـذارد   پارچه از حل جرم و جنايت را به نمايش نمـي            يك

ـ بيشتر سعي در حل مشكل خود دارند تا مشكالت جامعه          همـين   و بـه   ـ 
بـا ايـن وجـود، برنامـه را         . نتقـادات اسـت   خاطر بيشتر در معرض ايـن ا      

شـود پلـيس      كنند، و باعث مي       ي بينندگان مي     وارد زندگي روزمره   تر  كامل
داستان شايد بـا    ـ  ـ ايدئولوژيـ  ـي   پيوستگي سياس  .“شبيه ما باشد  ”بيشتر  

 مـؤثري اما سياست فرهنگـي     . شود مياش دچار اختالل ن     آميختگي ژانري 
تجربيـات  و نيز در توسـلش بـه        ،  )2000 ،يدوِ( شُو   “اتر صميميت ئت”در  

.  وجـود دارد  يجاي پيوستگي روايتـ    ها از برقراري نظم به       شخصيت ذهني
  .اش پارچگي روايتي قطعه بودنش است نه در يك زيبايي واقعيت در قطعه

عنـوان يـك كـل، در        هم پيوستن مـتن بـه       به  ة شيو فكر پيوستگي،   فكر
ها، بيشتر وقـتش را        در ميان رسانه   ،تلويزيون. كانون فصل قرار گرفته بود    

دهي  هاي بسيار قدرتمند نظم ها راه كند، و اين داستان گويي مي   صرف قصه 
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اما كاربرد زبـان در تلويزيـون بـه         . باشند  نمودن معنا مي   به تجربه و فراهم   
هر صورتي كه    صورت مكالمه، و به    صورت توصيف، به   صورت مباحثه، به  

. خـورد   هـم پيونـد مـي      بـه دهنـد،     هم پيوند مـي    كاربران زبان كلمات را به    
 بـه قـول     ،انـد   طور كه عالمان پس از ويليامز بررسي كـرده         عالوه، همان  هب

اين . گاهي تلويزيون از حداكثر معناداري برخوردار نيست      ) 1995(رايت  
 ،دهد، يعني به فصل بعد      سمت تلويزيون واقعيت سوق مي     ويژگي ما را به   
همـان   اش به    در ناپيوستگي  “گونه كه هست   آن”دادن جهان    جايي كه نشان  

  .كند اش، اهميت پيدا مي  پيوستگيةانداز

   بيشترةمنابعي براي مطالع
هـاي تحليـل كالمـي بـه روايـت              تصويري كلي از نگـرش    ) 1997(اُكس  
روايت را در بافت ديگـر اشـكال روايـت قـرار            ) 2001(دهد و هويي      مي
منـد از      شرحي شفاف و نظـام     كتاب درسي است با   ) 1997(فاب  . دهد  مي

) 1983(كِنـان   ــ    شناسي، در حاليكه ريمون    انشناس روايت ـجانب يك زب  
كنـد، تحليـل      تري آشنا مـي      گسترده سيشنا  خوانندگان را با ادبيات روايت    

. شـود   مـي   كـار گرفتـه     بـه ) 1991(روايت لباو درگفتمان خبر در كتاب بِل        
) 1995(ت و نيوبولـد   بـارِ ـ در بويـد   “تصوير متحـرك ”فصل مربوط به 

  . روايت داردشناسي فيلمهاي كليدي از  هايي از بسياري از خوانش گزيده
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در يك طرف، دنياي مطبوعات است با تأكيدي كه بر منطق، توالي، 
و در طرف ديگرتلويزيون . طرفي، تفكيك، و انضباط دارد تاريخ، شرح، بي

قرار دارد كه بر تصوير، روايت، زمان حال، همزماني، صميميت، لذت 
  ).16:1993 ،پستمن( ورزد  ميفوري، و پاسخ عاطفي سريع تأكيد

  مقدمه
 يي بين چهاروگو گفت 2002 بعدازظهر بيست و هفتم نوامبر     7:31ساعت  

اي در هرتفوردشاير دراز كشيده بودند، ضـبط          نفر كه روي كاناپه در خانه     
  . دعد در تلويزيون بريتانيا پخش شروز ب. شد

  راز ظه بعد(.)  دقيقه يك و  و سيهفت:  صداي روي تصوير.1
هايي كه در كنـار هـم چيـده           نماي بلندي از باال از چهار نفر روي كاناپه        (

  )كنند ، و به اطراف خود نگاه مياند شده
  .كنيم  داريم جاسوس بازي ميباور كنمتونم  نمي] خنده[ )5. 1: ( لِس.2
  )رود  نصف، و نماي جانبي، باالي پشت مارك ميةدوربين به فاصل(
  نتوبه[  بگمشه مي:  مارك.3
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  آره[ :لس/  سو.4
  بهمون بگو: [ مِليندا.5
  طرفه دوهاي  آينه:  مارك.6
  اُه: [ سو .7
  ]خنده[اوه : [ مليندا.8
  )نماي بسيار نزديك از لِس(
  ]با صداي بلند و كُند[كنم  دارم كيف مي) 5. 0: ( مارك.9

   ميگذرهخوش(.) بهم (.) داره (.) من همه :  لس.10
  )نماي بسيار نزديك از سو(

نمـاي بـسيار نزديـك از بـاال از          () 5/0(يه شـوق عاشـقونه؟       : مارك .11
  كنم شاي كوچيكم جاسوسي ميمن با چ) مارك

  مرگ:  لس.12
  ] خنده: [ ديگران.13

  )رود نصف باالي پشت مارك مي ةدوربين به فاصل(
  آره:  مارك.14
  ]خنده: [ مليندا.15
 نزديـك از    نماي بسيار (يأس  [ دگي شكست   [حوصلگي افسر   بي:  سو .16

  نا اميدي[ )لس
  با[ نا[ نا: [ مارك.17

كانـال  ( Celebrity Big Brother IIاز روز هشتم شو بريتانيـايي    اين گزيده
آوري اعانه، سـريال خـانوادگي،        است، تركيبي از رقابت، جمع    ) 2002،  4

ورونيكـا   ( Big Brotherهاي  مستند و آزمايشي اجتماعي، و يكي از شاخه
بـه   ةسـه هنرپيـش  ). 2000 ـ  )بريتانيـا  (4، كانـال  1999 ـ  )هلنـد (يورين /

هـايي بـر روي       با ميكروفون . اي محبوس شدند    نسبت مشهور درون خانه   
ـ       شان و دوربين   هاي    يقه جـز دستـشويي و حمـام؛ و      ههايي در هـر اتـاق ب
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بيننـدگان هـم    .  انجام گرفت  ها  آنمدت يك هفته، فيلمبرداري مداوم از        هب
. شـد   دادنـد تـا اينكـه يكـي برنـده مـي              نظـر مـي    هـا   آنتك   در مورد تك  

 مـستند يـا     ةها، برنامـ    ي فوق نبايستي در قالب كالسيك مسابقه      وگو  گفت
ايـن برنامـه    . نمايش تلويزيوني، برنامه تلويزيوني خـوبي از آب دربيايـد         

تـوان آن را تقليـدي از         سبك و بـدون محتـوا اسـت، تـا حـدي كـه مـي               
كنندگان   شركت. يزگرد تلويزيوني دانست   تلويزيوني و م   ةچارچوب مسابق 

شان اين را نـشان      هاي  مارك، لس و سو در گفته     (اند    در برنامه خسته شده   
، و  )پيوسـتگي روايـت وجـود نـدارد       (كنش بسيار كـم اسـت       ). دهند  مي

كيفيت . ها شود در آنجا نيست      حركتي فيزيكي نيز كه باعث حركت چشم      
شود    روي شخصي متمركز مي    ربيشتكارگرداني پايين است، چون دوربين      

 مارك، از بـاالي پـشت       زند و گاهي هم هنگام سخن گفتن        ميكه حرف ن  
كه مـردم     طوري هصحنه كامالً مصنوعي است، ب    . دهد  او صحنه را نشان مي    

ـ كنند  اطالعات كمي كسب ميها آندر مورد زندگي   در واقع، راجـع بـه    
و   Big Brother بـا ايـن وجـود   . گيـرد  چيزي چندان اطالعـاتي نمـي   هيچ

گيـري در بيـست بـازار تلويزيـوني          محصوالت بعدي آن موفقيت چـشم     
 ميليون مخاطب براي برخي     10 تا   7كه    طوري  ، به )2004 ،اِندِمول(اند    داشته

در  Big Brother.  ثبـت شـده اسـت   Big Brotherهاي بريتانيـايي   از نسخه
زمره، اصالً تنهـا     توجه انبوه مخاطبين به تصاوير مربوط به زندگي رو         جلب
 Crime Watchهاي اعتباري در  از تصاوير مربوط به تقلب در كارت. نيست

دخترهــا در  هــايي كــه در آن دوســت گرفتــه تــا صــحنه) 2004جِــرِمين (
Bachelor  كننـد،    پـسرها مالقـات مـي       بار با والدين دوسـت      براي نخستين

افـراد واقعـي    مند به برداشتن تـصاوير       ه نود عالق  ةتلويزيون از اواسط ده   
. برند  كه جلوي دوربين زندگي عادي خود را پيش مي          بوده است در حالي   

هـايي بـشويم از       براي توضيح اين پديده، مجبوريم دست به دامن تعمـيم         
ويـژه چـون كـه از طريـق رسـانه             بهـ  ـ فرهنگ معاصر غربي     اينكهقبيل  
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است سر  مند   ه خيلي عالق  ــ شود  تصويري غير واقعي از آن نشان داده مي       
آيـد     مـي  به نظـر  همچنين  . در آورد كه واقعيت در تلويزيون چگونه است       

هـاي درونـي بـين واقعيـت و آن چيـزي              جوي تنش و  مند به جست   هعالق
كردن و    شود، بين اصالت كار و نقش بازي        است كه براي دوربين خلق مي     

. “در واقـع هـستند    ”دهنـد و آنچـه        بين آنچه كه مردم در ظاهر نشان مـي        
هايي در مورد     ي ديگر تنش  عبارت  بهشناختي هستند،     هايي هستي    تنش اه  اين

ويـژه آن چيـزي    شود اگر ما آن چيزي باشيم كه هستيم، و به         اينكه چه مي  
اي به اين امر هست كه افـرادي را           لذا عالقه ـ  ـ  معاصر هستيم  ةجامعكه در   

نـد مثـل    ده  افتاده قرار بدهيم تا ببينيم چه واكنشي نـشان مـي            در جزاير دور  
Survivor, Castaway, I am a Celebrity, Get Me Out of Hereهـاي    نقش يا

 تـا  Jamie's Kitchen, 1900 House, Faking It بـدهيم مثـل   ها آنجديد به 
 ما چه واكنشي بـه تغييـرات در محـيط پيرامـون خـود          ةببينيم مردم جامع  

آن بعـدي كـه      آن عالقه و در واقـع،        اين فصل به يك بعد    . دهند  شان مي ن
تلويزيـون واقعيـت    . پردازد؛ يعني بعـد ديـداري       آيد مي    مي به نظر اساسي  

بـه تحـت     ـ ــ  متكي به پاسخي از جانب مخاطبين به شيوة ديداري است         
ـ        دوربين بودن، مشروح و مفصل     ة نگاه خير  نظارت  ةبـودن گـزارش روزان

بعـد  . رود   تحت بررسي مـي    دنبال افراد    دوربين، و به دوربين دستي كه به      
كه به قول     در حالي . كالمي در پيرامون اين بازنمودهاي ديداري قرار دارد       

ي ميــان وگــو گفــتدر بحــث روي ميزگردهــا، ) 4 فــصل ،نــك(الــيس 
هاي جنجالي، اظهارنظرهاي روي  هاي خبري روزنامه مشاركين، در داستان 

يـان،  ، از آغاز تا پا    وگو  گفتهاي اينترنتي و بسياري از اشكال ديگر          پايگاه
بـودن تلويزيـون واقعيـت در         اما هميشه ويـژه   . شود  روي واقعيت كار مي   

 ديدن اين افراد واقعي در زماني است كه جلوي چـشمان مـا روي               ةمنظر
كنند، چه در مورد مادر و دختـري باشـد             تلويزيون نقش بازي مي    ةصفح
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گوينـد،    كه در ميزگرد روزانه، در مورد عشق هر دو به يك مرد سخن مي             
  .  طراحي دروني خانه در شُو بازسازي خانه باشدهاي ر مورد نقشهچه د

ــاگوني در مــورد منظــرهــاي پــردازي نظريــه  ديــداري صــورت ة گون
شناسي   ، دورنماي نشانه  )38:1996( كرِس و ون ليوون      به نظر . است  گرفته

      عـد ديـداري   در غرب در حال دگرگوني است، يعني ارزش جديدي بـه ب
، هـا   آناز ديـد    . رود  ال مي ؤژگان در گذشته زير س     وا ةشود و سلط    داده مي 

هـاي ديـداري    رسـانه : كنـد   هاي فرهنگي نيز تغييـر مـي        ، اولويت   در نتيجه 
هـا    تمايزات كالمي بين سرگرمي و اطالع رساني، و برتر شمردن عقالنـي           

 “عصر الكتريـسيته  ” ، ما در  )1964(لوهان     مك به نظر . برند  را به ارث نمي   
ه در آن استبداد مطبوعات كه ويژگي بارز آن اين است           كنيم، ك     زندگي مي 

 سوژة عقالني منفـرد مـورد        عنوان  بهآيد و ما را       كه منطق از پي منطق مي     
. دهد كه قادر به فكركردن در تجريد است، در افول است            خطاب قرار مي  

گذاري مجددي از تجربيات همزمـان از ديـدن،           در جاي خود يك ارزش    
 بـه نظـر   . آيـد   هاي الكترونيـك مـي      ز طريق رسانه  كردن ا   شنيدن، احساس 

كنيم، كه     زندگي مي  “هرزگي”، ما در يك فرهنگ      )a1983 :130(بودريار  
اسـت، و در        بين فضاهاي عمومي و خصوصي از بين رفتـه         ةدر آن فاصل  

 در معرض ديد    )self(  ابعاد خود  ة مستلزم بازگذاشتن هم   “كسي بودن ”آن  
اي   و برون، همه چيز تبـديل بـه منظـره         بدون هرگونه درون    . عموم است 

 ة تغذيـ  ةترين جريانات زنـدگي مـا بـه منبـع بـالقو            خصوصي«شود و     مي
  ).88: 2000 ،به نقل از دووي (»شود ها بدل مي رسانه

ار يـا بـه لحـاظ       تگو يا نوش  و  ت گف  عنوان  بهاين كتاب تاكنون به متون      
ست كـه   ، توجه داشـت، امـا قطعـاً مـوردي هـ           وگو  گفت ةگفتماني ساخت 

 اي اسـت كـه وجـوه         معنايي گـسترده   ةتحليل گفتمان رسانه نيازمند نظري    
)modes(        ويژه بـا مباحـث مربـوط بـه تغييـر             ديگر را نيز در بر گيرد، و به

كنند كه اين     كرس و ون ليوون استدالل مي     . ها درگير شود    جايگاه ديداري 
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باط اسـت، بـا     زبان ابزار اصلي بازنمود و ارت     « مبتني بر عقل سليم كه       ةايد
ــاني”وجــود اينكــه چيزهــاي  ــرون زب ــاني”و  )extralingusitic( “ب  “فرازب

)paralinguistic( در  ...رونـد، ديگرپـذيرفتني نيـست    كار مـي   ديگري نيز به
 هـا   آناسـتدالل   ). 111 :2001 (»واقع هرگز نبوده و قطعاً اكنون هم نيست       

داري گرفته تا    هر وجهي، از دي    اينكه ها  آننخست،  : شامل دو بخش است   
 مثل دستور زبان    )grammar( توان داراي يك دستور     موسيقي و تابو، را مي    

عـد  كنند كه چگونه سه ب      ن عطر نقل مي    از متخصصي  ها  آنمثالً،  . تلقي كرد 
شوند تا بوهـاي ديگـري را درسـت     اساسي و متفاوت بو باهم تركيب مي    

بعـد در متـون     هـا     دوم، اين وجـه   ). 114: 2001كرس و ون ليوون     (كنند  
ي ديگـر،   عبـارت   بـه . شـوند   با هم تركيب مـي     )multimodal( “چند وجهي ”

كنند   زبان تحليل مي عنوان به، نخستكرس و ون ليوون وجه ديداري را،     
 هـا  آناما انتقـاداتي بـه   . كنند  آن را هنگام آميختن با زبان تحليل مي      دومو  

ورزد كه،     فوكو تأكيد مي   بنياد از ويتگنشتاين تا      زبان ةفلسف. است  وارد شده 
گرچه خيلي چيزها براي تجربه خارج از زبان هست، درك و معرفت در             

در اين ديدگاه، زبان براي     . شوند   حاصل مي  وگو  گفت اول به كمك     ةدرج
از ترقـي  ) فـصل شـشم  (فصل بعد . رود كار مي هسر درآوردن از تصاوير ب   

 تحليل گفتمـان از زبـان       كند تا در يابد چگونه      تلويزيون واقعيت استفاده مي   
فراتر رفته تا وجه ديداري را نيز در برگيرد و در همين حال جـدل بـر سـر       

 اي   موردي اين بخش نقيضه    ةمطالع.  مابين تصاوير و كلمات را بكاود      ةرابط

)Parody(                 از ژانرهاي واقعيت را مورد بحث قرار مـي دهـد كـه از كلمـات 
  . Double Talkسي تحت عنوان  بي كند، يعني شُو بي بسيار كمي استفاده مي

  مزيت واقعيت
دهنـد؛    كننده، واقعيت را در اختيار ما قرار نمي        هاي خبري و سرگرم     رسانه

ها را بـه مـا        اي منتخب، ويرايش شده و صيقل شده از واقعيت          بلكه گونه 
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طور كه يك     اي مدعي انعكاس واقعيات، همان      متون رسانه . كنند  عرضه مي 
هـاي شخـصيتي و تجربيـات زنـدگي را            صورت گونه  هداستان هويت را ب   

هاي خاصي را     آورند، هميشه و لزوماً بخش      صورت طرح داستان در مي     به
كنـد كـه مـتن شـيئ          خاطرنشان مي ) a1977 :19(بارت  . كنند  منعكس مي 

است كه روي آن كار شده، انتخاب شده، چيده شده، برساخته شده و بـر               
ناختي يا ايدئولوژيك به آن پرداختـه       ش  اي، زيبايي   حسب هنجارهاي حرفه  

 آن با هـر رويـداد واقعـي    ةرابط). 95: 2002 ،به نقل از بينگل(شده است  
شود در مـورد   هاي متعددي تجزيه و شكسته مي     پيشين با گذر از قضاوت    

 هـا   آندهنـد و كـدام ابعـاد          اينكه چگونه آن رويدادها بيشترين معنا را مي       
مال بيشتري دارد كه واكنـشي از جانـب         تر است و احت     گيرتر و مهم   چشم

امـشب  ”اين ادعاي   . تر از همه هضم شود و غيره        انگيزد، سهل   مخاطبين بر 
 اخبـار شـبانگاهي     ة كه والتر كرانكيت در خـتم برنامـ        “جوري بود  هم اين 

هاي رسانه است كه در       اي  اس بيان مي كند، ادعايي از جانب حرفه         بي  سي
  .اند اكثر معنادهي ممكن را داشتهخالل زمان موجود در روز قبل حد

نـشان   Big Brother فـوق از  ةطور كـه گزيـد   تلويزيون واقعيت، همان
ايـن  . كنـد   ها از منطقي بسيار متفاوت پيروي مي         واقعيت ةدهد، در ارائ   مي

اي  عمـد سـاخت حرفـه   بـه   Big Brother. منطـق داراي دو مؤلفـه اسـت   
اي را نـشان      پاافتـاده   ت پـيش  رساند و به ما واقعي      واقعيت را به حداقل مي    

دهد، در آن صداي روي تصوير بسيار كم است، دستكاري چنداني در              مي
كه ( رويدادهاي مهمش    ةهاي شبان   گيرد و حتي برنامه     مطالب صورت نمي  

پيوسـتگي بـسيار كمـي را نـشان       )  فوق انتخاب شـده اسـت      از آن گزيدة  
تر   د گزينشي كنن  شوهاي ديگر ممكن است در آنچه كه پخش مي        . دهد  مي

عمل كنند و ممكن است مطالب را با صداي روي تصوير و ساختار طرح    
هاي تلويزيـون نظـر تحميـل     داستان بيشتر اصالح كنند و به جريان برنامه   

، اما باز متكي به آگاهي از ايـن هـستند كـه    )Vets in practice: مثل(كنند 
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همـين   ايـن، در با وجـود    . دوربين زيروبم زندگي واقعي را دنبال مي كند       
هاي تلويزيون واقعيت كامالً ساختگي هستند، زيرا مخـاطبين           حال، برنامه 

 وجـود  Big Brotherچيزي طبيعـي در  . ندا هميشه از حضور دوربين آگاه
شود كـه مـشاركين زنـدگي عـادي خـود را دنبـال                ندارد و وانمود هم نمي    

 نظـارت   انـد و پيوسـته تحـت        اي محبـوس شـده       درون خانه  ها  آن. كنند  مي
اند كه در خالل نخستين شو در           هستند، در واقع چنان از دنياي خارج بريده       

شناسان هلند ابراز نگرانـي كـرد كـه مـشاركين در شـو                روان ةهلند، مؤسس 
شـان دور هـستند،      هـاي    از خـانواده   ها  آن«: پريشي شوند   احتماالً دچار روان  

ـ   هـا   آن. بدون تلفن، بدون تلويزيون، بـدون راديـو        دگي واقعـي جـدا      از زن
  ). 1999مارس  (»كند انداز واقعيت را بسيار تيره مي اند همين امر چشم شده
اي وجود  مين ترتيب، در بسياري از شوهاي واقعيت قواعد پيچيده ه  به

وجـه   ها بـه هـيچ      كنندگان اين برنامه    شوند رفتار شركت    دارد كه باعث مي   
 ةالق اِنـدمول و سـازند     طبيعي و عادي نباشد، پيتر بازالگِت، كارگردان خ       

Big brother ،Ground Force ،Ready Steady Cook ،There is Something 

about Miriamكنـد كـه ايـن دقيقـاً     هاي ديگر استدالل مـي   و بسياري شو 
  : صريح است كه براي بينندگان جذابيت دارد)constructedness( برساختگي

پـرده   در اين مورد، كامالً بـي . مكني  مستند را فاش مي  ةهاي سازند   ما همه حقه  
راجع به اولين عـشق     ... خواهيم    ها مي   وقتي كه از رقابت كننده    . كنيم  عمل مي 

شـه    مي! هي«: گويد شنويد كه مي    خود صحبت كنند، صداي برادر بزرگ را مي       
اما سازندگان فيلم مـستند هميـشه در        . »راجع به اولين عشقتون حرف بزنيد؟     

 ة ويـرايش آن، و هـم در نحـو         ةانـد، هـم در نحـو        مطالب دخل و تصرف كـرده     
  .)12: 2004 ، از هولمز و جِرِمينبه نقل(تصويربرداري از آن 

 بازنمودي از واقعيـت كـه        عنوان  بهوضوح ساختگي،     به بنابراين، واقعيت 
د، زيرا مخاطبين از تصويربرداري از مردم       شو  ارائه مي تر است     قابل اعتماد 

 )Bazalgette( طور كه بازالگِت   همان. شوند  ه مي ها به دوربين آگا     و واكنش 
بينند كه در اتاق تدوين  اي مي  هاي تدوين نشده    آورده است، بينندگان فيلم   
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 فرهنگـي،   ةدر نظري  . نهايي ةشد  باقي مانده است، نه يك محصول پرداخته      
 بودريار براي تالش درجهت توصـيف       )Hyper-real( “واقعي  فرا”اصطالح  

كند كه مردم در فرهنگ       وي استدالل مي  . رود  كار مي  هباين تناقض آشكار    
      ر زرق و برق جهان، خودشان به       معاصر غرب، محصور در ميان تصاوير پ

. برنـد   مـي   تصاوير در جهان پـي    ارزش واالتر اين تصاوير و نه مصاديق اين         
هاي كريسمس بـه تقليـد از         هاي پالستيكي كريسمس، كه روي كارت       درخت

،   هـاي پراكنـده     هاي واقعي بـا شـاخه       اند، به درخت    دهدرخت واقعي درست ش   
 اصـلي تـرجيح   نمونة به Veniceاز  Las Vegas ةنسخ. شوند ترجيح داده مي

هاي گروهي بيشتر جور در       نيز در رسانه   شود، زيرا با برساخت و      داده مي 
عـالوه، ايـن بازنمودهـا تقلبـي دانـسته           هب. آيد، و لذا خوشايندتر است      مي
 اين نبوده كـه واقعـي      ها  آن چيزي كه منظور از       عنوان  به اينكهشوند يا     مي

).  ناشي از بازنمود يك واقعيت خارجي نيست       ها  آنجذابيت  (تلقي شوند   
هاي گروهي پيرامون فرهنگ مصرف را مسئول توليـد ايـن             بودريار رسانه 

 كلنـر . دانـد   شان مـي   دهي به زندگي افراد در اطراف       ها و شكل    سازي  شبيه

)Kellner, 1989(هـاي   هـا دسـتگاه   بـه تعبيـر بودريـار، رسـانه    «: نويسد  مي
كنند؛   ها، و رمزهايي را بازتوليد مي       اي هستند كه تصاوير، نشانه      ساز كليدي   شبيه
دهنـد و     واقعيـت را تـشكيل مـي        )فـرا ( هم خود قلمرو خودمختاري از       ها  اين

نندك ل اجتماعي ايفا ميئي در زندگي روزمره و محو مسانقشي كليد«.  
فراواقعيت است؛ و با دنياي      منظر، تلويزيون واقعيت، تلويزيون   از اين   

 ـ  شـبه ”كنـد؛ يعنـي    ها همچون واقعيت رفتـار مـي    مخلوق رسانهمجازي
افتنـد كـه       كه فقط به اين خاطر اتفاق مـي        )pseudo-events( “رويدادهايي

ـ   عبارت  به.  است ها  آندوربين در آنجا منتظر ثبت و ضبط         جـاي   هي ديگر، ب
اينكه رويدادهاي تصويربرداري شده را بازنمود دنياي واقعي تلقـي كنـد،            

هـاي    توانـد بـر حـسب قـضاوت         يعني بيشترين شباهتي كه كارگردان مي     
 را مـسلماً واقعـي      هـا   آناي خود ايجـاد بكنـد، تلويزيـون واقعيـت             حرفه
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 نوع  بودن راجع به   اين نوع واقعي  . اند  پندارد، زيرا با دوربين ضبط شده       مي
تصوير است نه كيفيت كارگرداني، تغييري كه شايد برانگيختـه از آگـاهي          

دهـد،    نگاري آنچـه را نـشان مـي         از اين امر است كه تا چه اندازه روزنامه        
شود،   تر مي   اين تمايز ظريفي است، اما با چند مثال روشن        . برساخته است 

ست، امـا   سيمپـسون نيـ   . جِـي . مرافعه در دادگاه راهي براي كشف جرم اُ       
 پرنسس دايانا،   ةجمعيت حاضر در تشييع جناز    . ذاته بسيار جالب است     في

ـ          حضورشان تا حدي به    خـاطر   هخاطر سوگواري است، اما تا حدي هـم ب
 ،دونالـد  مـك (گيـري باشـند     اين بوده كه بخشي از تاريخ در حـال شـكل          

 تصادم هواپيماي كنكورد يـا شكـست رادنـي كينـگ،            صحنة). 21: 2003
بنابراين، گـزارش  .  از گزارش خبرنگاران در مورد اين رويدادهاست تر  واقعي

 تـصويري فراواقعـي      عنـوان   بـه انجامد، زيرا اين صحنه       به تثبيت صحنه نمي   
وگـاس،    هاي موضوعي كنـسرت در الس       مثل محل . جايگاه خود را داراست   

واقعـي، بـستگي بـه         در مقام فـرا    ها  آنيك مفهومي هست كه در آن، جايگاه        
 دارد، يعني، با اين آگاهي و هوشياري ديـده بـشوند كـه              ها  آنبودن   ييتماشا

 شُـوهاي  ايـن دانـش در  .  همـين تـصاوير هـستند   ةكننـد   ديگران نيز مصرف  
 )Americas Next Top Model, Fame Academy, Pop Idol, Popstars(مشاهير 

 )Dovey, 2000: 11 (طـور كـه دووي    همـان هـا  آنمركزيـت دارد، كـه در   
كردن به افراد مشهور، رويدادي نيـست        خارج از نگاه  «: كند  ان مي خاطرنش

طـور   همـان . »كه ارزش تصويربرداري را داشته باشد، هيچ واقعيتي نيست        
 ةشود، تلويزيون واقعيت بيشتر قدرت خود را از نحو          كه در زير بحث مي    

 كـسب   )Spectacles(  مـشاركين در منـاظر      عنـوان   بهجاانداختن مخاطبين   
 كمـك  Big Brotherبنابراين، فراواقعيـت بـه توجيـه تنـاقض در     . كند مي
ها با مستندي پرداخته شده يـا داسـتاني            تصاوير و ديالوگ   ةكند، فاصل   مي
اي از     دارنـد گونـه    هـا   آنكند كه     گرا، پيوسته به بينندگان يادآوري مي       واقع

ايـن راجـع بـه      . دشـو   توليد مي  ها  آنكنند كه جلوي      واقعيت را تماشا مي   
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آيـد كـه شـايد بـازنمود      نظر مي  به. يگاه تصاوير تلويزيوني مردم است  جا
يابـد، نـه      طور كلي، اغلب معنا مـي       هديداري افراد و رويدادهاي واقعي، ب     

ترتيـب    يـن ه اكند، بلكه ب     را ثبت و ضبط مي     ها  آنين صورت كه    ه ا فقط ب 
 ة نوشـت Understanding Celebrityكتـاب  . بخـشد   اعتبـار مـي  هـا  آنكه به 
كند حاكي از اينكه مردم تمايل دارند         هايي را نقل مي     استدالل) 2004(تِرنر

خود را در معرض تماشاي تلويزيون قرار دهند؛ و اين چندان ربطـي بـه               
خاطر اين آگاهي است كه      ه ندارد، بلكه بيشتر ب    )Narcissism( خودشيفتگي

ر اينجـا   آنچـه د  «. باشـند    انـدازه قدرتمنـد مـي       اين تصاوير در جامعه چه    
 ابزار بنا نهادن و اعتبـار       عنوان  بهپوشيده است، اهميت روزافزون دوربين      

اجـراي خـود    ). 62: 2004ترنـر،    (»باشـد   بخشيدن به واقعيت روزمره مي    
توان عملي سياسي تعريـف كـرد، يعنـي،            را مي  )Self-disclosure( افشايي

 قلب جامعه كه    هاي معدود براي بسياري از مردم براي رسيدن به          يكي از راه  
 قـدرت  ).2003 ،كولـدري (انـد   همـين عنـوان برسـاخته      ها خود را بـه      رسانه

 ارزش در مردم، بـه رؤيـاي مـشهورشدن، نـه            تلويزيون براي ايجاد احساس   
ترنر . يابد خاطر بودن در تلويزيون، بسط مي هخاطر انجام كار خاصي بلكه ب هب

شهور بودن كه زيربناي اصلي  رؤياي مـ ـدارد كه اين ميل به اشتهار اظهار مي
اي براي بـسياري      آيد انگيزه   نظر مي    به ـ ـ  مفرط به مشاهير سينما است     ةعالق

كنندگان  وي از رقابت.  استكنندگان در شُوهاي تلويزيون واقعيت     از رقابت 
هـاي    كند كـه حـضورشان در آن صـف          استعداد در آوازخواني نقل مي      بي

 و شـوهاي مـشابه آن بـه    Pop Idolطويل براي ايـن بـوده اسـت كـه در     
 هـا  آن نيـز كـه در   Big Brotherهاي بعدي  مجموعه. تمسخر گرفته شوند

زننـد يـا بـه آن چـشمك      مشاركين گاهي مستقيماً با دوربـين حـرف مـي     
 )1983a( طور كه بودريـار    همان. دهند   مشابهي را نشان مي    ةزنند، انگيز   مي

عنايي داشته باشند، تمايز بين      كالً م  ها  اينسازد، براي اينكه      خاطرنشان مي 
.  خصوصي بايستي مفهوم خود را از دسـت داده باشـد           ة عمومي و حوز   ةحوز
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تفاوت مابين درك ما از خودمان ضمن تعامل با ديگران در نقش شـهروند يـا                
 خصوصي  ةكارمند و هنگام مراودات صميمانه با دوستان و خانواده به در حوز           

 خصوصي بورژوا، جايي كه آنچه مردم انجام        فضاي.  باشد  بايستي از ميان رفته   
 محل بازيابي خود، قدرت خـود را از      عنوان  بهدهند به كسي ربطي ندارد و         مي

خواهنـد    لذا، شهروندان امروز نمي   . دست داده و ديگر چندان قابل قبول نيست       
خواهند مـردم را در حـالي          مي ها  آنهايي راجع به مردم در خانه بخوانند،          رمان

  .كنند يزيون ببينند كه در جمع، زندگي خصوصي خود را ميدر تلو

  ي پشت نظارتوگو گفت: كنم بينم و اعتراف مي من خودم را مي
  و بودريـار )Couldry, 2003( هايي مثـل كولـدري   اطالعات موجود در كتاب

)1983a(              حاكي از اين است كه تلويزيون واقعيت چندان ربطي به واقعيـت 
لنـز داراي قـدرت توليـد مفهـوم       : شود  يزيون مربوط مي  ندارد و بيشتر به تلو    

سـازي ايـن قـدرت بـه فوكـو       اغلب براي مفهوم. ها است   خاصي از واقعيت  
 فوكو، ويژگي بارز جوامع مدرن آن چيزي است كـه           به نظر . شود  مراجعه مي 

ـ ــ  دـنامـ   مي)Disciplinary technologies( اطيـهاي انضب وژيـولـوي تكن
اي بـراي   وسـيله ( (Thumb screw)  اشكلك شـست اصطالحي كه تصوير

كند، اما او با بالغتي ماهرانه         و غلّ و زنجير را به ذهن متبادر مي         )شكنجه
. شان بيشتر اسـت    هاي صرفاً بدني قدرت     دهد كه از اين مجازات      نشان مي 

زدن بـراي    شوند، از ساعت    هاي نظارتي بدل مي     ها به روش    اين تكنولوژي 
هايي در  ها در رديف ان گرفته تا مرتب كردن نيمكت    ورود و خروج كاركن   
راحتي ديده شـوند و تـشكيل        كه همه به    طوري  هها، ب   مدارس و در كارگاه   

عقالنـي معلـم، پزشـك،    چـشمان  . تـك افـراد   هاي مربوط به تـك   پرونده
گرند، نه در مقام حاكمي مطلق كه بتوان از آن تنفر             دانشمند و مدير نظاره   

چيـزي   دانـد چـه    كسي كه مـي   عنوان  بهفت كرد، بلكه    داشت و با او مخال    
ـ   معقول است، چه   چيـزي امكـان زنـدگي       هنجـار اسـت، و چـه      ه  چيزي ب
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183:1991 ،فوكو (“قضاوت هنجار بخش  ”اين  . دهد  رثمري را به ما مي    پ (
 ةنجار چگونه است، انداز ه جنسي بهةراجع به مسايلي از قبيل اينكه رابط   

 ةها هستند، رفتار هم    نجار كدام ه  هاي به    آرمان قدر است،  هنجار بدن چ   ه به
   .بخشد ما را نظم مي

. تكنولوژي كليـدي ديگـر از نظـر فوكـو، تكنولـوژي اعتـراف اسـت               
هـاي بـسيار    اما بافـت . رود كاري بسيار فراتر مي   اعتراف از اقرار به خالف    

 ما راجع به خود، با ديگرانـي صـحبت   ها آنكند كه در     زيادي را توليد مي   
 را بهتر از ما درك و تفسير نمايند، چون بـه            خودتوانند آن     كنيم كه مي   مي

 اين صداهايي كه    ةهم«از  ) 60 :1990(فوكو. اين هنجارها دسترسي دارند   
 ةاز صـداهاي تكراركننـد     ـــ  گويـد   اند مـي    گفته  اين همه در تمدن ما سخن     
 يـاد   چيـز را بـه     بكنيم، چه  گويد چه هستيم و چه      فرمان مخوفي كه به ما مي     

كنيم و آنچـه      ايم، آنچه كه به آن فكر مي        چيزي را فراموش كرده     و چه  داريم
  ).105: 2000 ،به نقل از دووي (»كنيم كنيم به آن فكر نمي  فكر ميكه

دنبــال  در چــارچوبي فوكــويي، تحليــل تلويزيــون واقعيــت شــايد بــه
در شـان     كه با نمايش مردم قبل از نظارت دوربين و بـا اعتـراف             هنجارهايي

از موضـعي فوكـويي     ) 2003(دونالـد     مـك . ندشـو  مقابل دوربين تقويت مي   
هاي صحبت كردن كه مردم بـراي         كند كه ايما و اشارات و شيوه        استدالل مي 

هاي منحصر بـه فـردي نيـستند،          وجه حالت  كنند، به هيچ    تلويزيون توليد مي  
يزيـون  داننـد در تلو      مـي  هـا   آنهاي رفتاري هستند كه       بلكه در راستاي عرف   

ويژه   درستي نقش خود را اجرا كنند، به       دانند كه اگر به      مي ها  آن. مناسب است 
مـشرب ظـاهر شـوند، پـاداش آن ظاهرشـدني             رفتـار و خـوش      اگر خـوش  

وي . آميز در تلويزيون و حتي احتماالً شهرت و ثروت خواهـد بـود             موفقيت
هـاي سـبك، رفتـار و در نهايـت هويـت را               اين هنجار بخشي درون عـرف     

  ).71، 82: 2003 ،دونالد مك(داند  شدت ايدئولوژيك مي هب
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 -What not to wear, BBC 2002)  چـه لباسـي نبايـد پوشـيد    ةبرنامـ 

America/ TLC 2003( قبل از مواجهه با .  بارزي از اين قدرت استنمونة
انـد    شـان معرفـي شـده      اين نظارت از مدپرستاني كـه از جانـب دوسـتان          

سپس براي خريد لباس نو به بازار فرسـتاده         . شود برداري مي  مخفيانه فيلم 
 شرت تي( گيرد هاي مربوط به مد در اختيارشان قرار مي     شوند و توصيه    مي

كند؛ زنان هرگز نبايد لباس سـياه و سـفيد            تر نشان مي   بلند شكم را بزرگ   
دانند دوربيني بـه   بار مي  كه اين   ، در حالي  )بپوشند چون مناسب آنان نيست    

اي    پنهان مربوط به فرد ناموفق، به صـحنه        صحنةتغيير از   . تشان اس  دنبال
هـاي    كند مورد استقبال واقـع شـود هنجارهـاي رسـانه            از او كه سعي مي    

  .بخشد كنند، اهميت مي مصرفي را كه با نگاه به ما در مورد ما قضاوت مي
انداز تحليل گفتمان اهميت دارد اين است كـه           در اينجا آنچه از چشم    

كار گرفتن قدرت در تلويزيـون واقعيـت، تأكيـد مـا              به ةجهت درك نحو  
بيشتر بايد روي باورها و اظهاراتي باشـد كـه ايـن تماشـاكردن را شـكل                 

هـا نفـر      دهند، نه بر اين واقعيت كه زندگي خصوصي افراد را ميليـون             مي
تنهـا مـورد       زنـدگي خـصوصي نـه      صحنةي ديگر،   عبارت  به. كنند  تماشا مي 

گيرد كـه     كه به اين خاطر در معرض تماشا قرار مي        گيرد، بل   بحث قرار مي  
گذاران جامعه مورد بحث قرار خواهد        مشخص شود چگونه توسط قانون    

اگر در اينجا پزشكي يا روانشناسي نباشد كـه قـضاوتي در مـورد              . گرفت
 “طراحـان مـد   ”هنجار است، ترينـي و سوسـانا،        ه  اين بكند كه چه چيز ب     

دانند چه   هستند كه ميWhat not to wear متوسط در ةطبق) 2004 ،پالمر(
قدرت موجود در اينجا، صرفاً در نشان داده شـدن          . لباسي مناسب ماست  

اين افراد در تلويزيون نهفته نيست، بلكه در دانشي وراي آن قـرار گرفتـه     
 سكوت ها آنرود،  كه دوربين افراد را نشانه مي همين ترتيب، هنگامي به. است

كنند  ر ميشان، بلكه با گفتماني اعترافي پ   فكار و احساسات  را نه تنها با شرح ا     
كنندگانش هـستند، را      تري كه اين افراد اعتراف       گسترده ةكه هنجارهاي جامع  
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هـاي    راجع به نگهدارنده  ) 129: 2000(طور كه دووي     همان. كند  تصديق مي 
 1990 ة مربوط به دهـ  سي بي  بيVideo nation ةويديوهاي خاطرات در پروژ

 هـا   آنانـد كـه حالـت خطـاب            داده شـده    به صورتي قرار   ها  آن«: نويسد  يم
اين نقطه آغاز مشاركت  ـ  گفتن از جانب فرد به عموم باشد بايستي سخن

شدن قدرت در تلويزيـون      كار گرفته   به ةپس، آنچه در درك نحو    . »هاست آن
واقعيت مهم اسـت، اظهـارنظر حـول مدپرسـتان در حـال لبـاس درآوردن                

 يـا صـداي راوي هنگـام        »!عينهو دوتا اژدر  . به پستوناش نيگا كن   «: باشد  مي
اتـاق  ”اند تا در   فراخوانده شدهBig Brother چرا مشاركين در اينكهتوضيح 
چيـزي   به بيننده بايد مدام گفته شـود كـه دارد چـه           .  اعتراف كنند  “خاطرات

  .بيند و به مشاركين بايد گفته شود كه به چه چيزي اعتراف كنند مي
ــالمر ــت) 2004 (پ ــيلم موقعي ــرض ف ــرفتن در مع ــا   قرارگ ــرداري ب ب
 ةوسـيل   شدن به   اي از شيئ     لحظه  عنوان  بههاي تلويزيون واقعيت را       دوربين
شـدن در نگـاه       ي آن هـم سـهيم       كنـد كـه نتيجـه        تحليل مـي   ها  آننظارت  

را كـه مـردم بـراي       ) 1989(وي اين مفهوم پيـر بورديـو        . مخاطبين است 
. برد تا قدرت آن نگاه را توجيه نمايـد          كار مي   كنند، به    مي تمايزداشتن تقال 
بـين افـراد      مـشترك   باورهـاي  ناشي از ها    گرچه اين نگاه  اما به باور وي،     

 گـران    كـنش  اينكـه  قواعـدي عمـومي پيرامـون        جامعه در مورد دوستي و    
 هـستند، از  شـان چگونـه باشـد    شـان و طـرز عمـل       بايستي نگاه  اجتماعي

تخصص در بسياري از شوهاي واقعيت دارند، نيروي        جايگاهي كه افراد م   
 بـارز  نمونـة   به دو زن جـوان What not to wearاتكاي . گيرند خاصي مي

كه لهجه، ذوق لباس پوشيدن، عدم نگراني از بابت  ــ متوسط به باال ةطبق
دهـد    اي قرار مـي      را جدا در طبقه    ها  آنشان،   پول و با اطمينان دستور دادن     

ـ كنند  هانه زندگي مي  كه مادرزاد شا   نقش ثروتمندان را در تثبيت ذائقه و        ـ 
كند تا به مـا       پالمر از اين برنامه استفاده مي     . نمايد  رفتار درست تقويت مي   

) محـور  اي طبقـه    و لذا نياز به نظريـه     (يادآور شود كه ساختارهاي طبقاتي      
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 ةدنبـال سـرماي     اعـضاي يـك جامعـه بـه       . انـد   نخورده مانـده    زنده و دست  
 تحـصيلي هـستند، امـا در عـين حـال           ةدنبـال سـرماي     صادي هستند، به  اقت
 ة تريني و سوسانا به بخشي از طبق        ـ ـ  فرهنگي نيز هستند   ةدنبال سرماي  به

ـ         متوسط به باال تعلق دارند كـه مـي           خـاطر خـوش    هتواننـد ادعـا بكننـد ب
  و خود  ــتماشاي مخاطبين   . بودنشان داراي جايگاهي جهاني هستند      ذائقه
 با اصول قدرتمند تمايز و لذا جايگـاه در جامعـه             ــ كردن مشاركين  هنظار

 قدرت است كه مـردم آگـاهي       ةنظارت زماني دربرگيرند  . يابند  سازمان مي 
هـا و     و ترينـي  داشته باشند كه چگونه بايـد نگـاه كننـد و عمـل نماينـد،                

حـال،    در همين .  واقعيت حاكي از اين آگاهي است      سوساناهاي تلويزيون 
كند كه بيننـدگان چيـزي را تماشـا           قعيت بودريار به ما يادآوري مي     فرا وا 
اي است بـراي مـصرف، و         اين منظره . تر از واقعي است     كنند كه واقعي    مي

حداقل از نگاه من، هميشه تمايزي بين      . لذا مستقيماً راجع به بيننده نيست     
واكنش طراحـان مـد بـه لبـاس مدپرسـتان و واكـنش مـن وجـود دارد،                   

كه قضاوت من راجع به مدپرستان بر اساس دانش من نسبت بـه              طوري هب
ـ . افرادي از اين قبيل است     تـدريج تحقيقـاتي در مـورد طـرز واكـنش             هب

شوند، حاكي از اين كـه خـوانش          مخاطبين به تلويزيون واقعيت ظاهر مي     
  ).2003 ،؛ جونر2000 ،هيل(ين شيوه متفاوت و فعاالنه است ه ا بها آن

 (1977a :39)سياري از عالمان گفتمـان پيـروِ بـارت    طور خالصه، ب  هب
 تـصاوير معمـوالً بايـستي        معناي مبهم  ها  آنهستند از اين نظر كه به باور        

 استبداد”: دشوعناسازي آن شكوفا    پتانسيل م  تا   ، شود اصالح زبان   ةوسيل هب
 نمونـة از  ) 71:2003(دونالد    مك. “هاي نامعين، بايستي تحكيم شود      نشانه
كنـد كـه در       رستار انگليـسي، لـوييس وودوارد، اسـتفاده مـي         هاي پ   عكس

 به جرم اذيت تا حد مرگ كودك تحت مـراقبتش           1997بوستون در سال    
با تشويش و ”كه  حالي از وودوارد درBoston Herald عكس . دشمحكوم 

 تا حكم هيئت منـصفه را بـشنود، در سراسـر            “نگراني سرش را بلند كرد    
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 متفاوتي مورد استفاده قرار گرفت؛ هم از        طور   بهفروش رسيد و        جهان به 
هـاي    دانستند و هم از جانـب روزنامـه         كه او را گناهكار مي      جانب كساني 

بـه ظـرف    ”لذا، ايـن منظـره      . گناهي وي مطمئن بودند     بريتانيايي كه از بي   
). 71 :2003،  دونالد  مك(شود     بدل مي  “نها و تفاسير متفاوت بينندگا      واكنش
  .بخشد وضوح ميتصوير  زبان به

 دستور زبان تصاوير
پردازان زبان معموالً كلمات و تركيب كلمات را نظامي معنادار تلقي  نظريه
باشد، گرچه   استفاده از آن ميةهاي انباشت نوعي مستقل از راه كنندكه به مي

 داراي “خانه” ةكلم. دهند افزايند و آن را تغيير مي اين كاربردها به معنا مي
باشد، كه در  طرز كار زبان مي  درون مجموعه قواعد مربوط بهمعناي ثابتي

هاي خانه در ذهن مردم قرار  اي و تداعي رأس آن تصورات كليشه
آيا تصاوير از همان نظام يا دستور زبان در زيربناي خود . گيرند مي

هاي تحليل گفتماني كه براي  توانيم از تكنيك برخوردارند؟ يعني، آيا مي
اند، براي درك تصاوير ثابت و متحرك   زبان ابداع شدهتوصيف و تبيين

استفاده كنيم؟ اكثر نظريات مربوط به فرهنگ ديداري مايل به توصيف 
 2باشد كه در فصل  شناختي يا سياستي مي معناي آن در چارچوبي نشانه

ي قوي با ضبط  ا دستي رابطه دوربين) 2000( دووي به نظرپس . بحث شد
 تلويزيون مداربسته و نيز با بافت خصوصي ةيلوس  هجرم و نظارت ب

وي بخشي از جذابيت تلويزيون واقعيت را در تنش . ويديوهاي خانگي دارد
وار و  بيند، اين يكي نظارتي ماشين ها و روابط متضاد مي بين اين تداعي

ديگر نظارتي سرشار از احساسات و تجسم يافته   مجسم نشده و آن يكي
دار، لرزان، با نور كم و گاهي بدون اينكه  برفك ــهر تصوير خاصي . است
. كند يكي يا هر دو بافت پيشين را به ما القا ميـ ـ  فيلم مشخص باشدةعرص
 است كه كارشان بسيار بيشتر از هاي تلويزيون واقعيت، روشن ديدارياما 
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آيا بايستي آنچه . ويژه استـ ـ خاطرآوردن عناصر دانش فرهنگي بافت به
 توصيف نمود، يعني، )Icon( “شمايلي”سادگي   است به اندهكه باقي م

ايم؟ آيا نظامي  شبيه به آنچه كه عادت به ديدنش با چشمان خودمان كرده
  دستوري براي تصاوير ديداري نيز وجود دارد؟

، كه تصاوير و كلمات     )2001 و   1996(به استدالل كرس و ون ليوون       
توانند   كنند و اينكه تصاوير مي      ر مي هاي متفاوتي براي معنا دادن كا       با نظام 

  عنوان  به). و بالعكس ( چيزهايي بگويند كه كلمات قادر به گفتنش نيستند       
دهند، هـسته بايـستي       شناسان از يك سلول مي     مثال، در شكلي كه زيست    

دانـيم     سلول، باشد؛ گرچه مي    ةتر به ديوار    در جايي، يا در وسط يا نزديك      
توصيفي مكتوب تنها كـافي اسـت       . استكه هسته در آن فضا در حركت        

ـ            يـن ترتيـب ايـن توصـيف        ه ا بگويد كه هسته داخـل سـلول اسـت، و ب
تـر   تواند، از دقت كمتري برخوردار باشد، ولي در عـين حـال درسـت         مي

 ايـن تفـاوت را بـه لحـاظ     هـا  آن). 126 :2001،  كرس و ون ليوون   (باشد  
چنين ايـن اصـل   دهند، و هم    تفاوت در دستورهاي مورد استفاده شرح مي      

 اسـتدالل   هـا   آن. انـد   را به حاالت ديگر، از جمله، بـو و صـدا بـسط داده             
شناسـي هاليـدي     ويژه به زبان   ه ب ها  آنو  (كنند مقوالت تحليل گفتماني       مي

 نيـز در مـورد تـصاوير        )Modality( “وجـه ”مثل تعدي و    ) كنند  استناد مي 
شـناختي    ي، كاربرد شناخت  اين رويكرد با رويكردهاي نشانه     .كنند  صدق مي 

در آنجـا  . بحث شد، متفـاوت اسـت   2و بينامتني به تصاوير، كه در فصل      
 “تركيــب عناصــر”كننــد اصــول  گفتــيم كــرِس و ون ليــوون ســعي مــي 

)Composition(        هـايي هـم بـراي         عـرف   عنـوان   بـه  را آشكار سـازند كـه
ـ  هـا   آن. انـد   ريـزي شـده     كننده پايه   كننده و هم براي مصرف     توليد ل دنبـا  ه ب

هـايي از معـاني       هاي تداعي يا مجموعـه      قواعدي عمومي هستند، نه شبكه    
درسـتي و نادرسـتي      دستور از قواعد صوري مربـوط بـه       «. ياد گرفته شده  

دستور انـسان   .... رود؛ ابزاري است براي بازنمود الگوهاي تجربه        فراتر مي 
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ـ            را قادر مي   ه  آنچـ  ةسازد كه تصويري ذهني از واقعيت بسازد، كه از تجرب
، 101 :1994 ،هاليـدي  (»در پيرامون و درونش جريان دارد، سر در بياورد        

از اين لحاظ،  اين اصل كـه يـك          ). 2 :1996 ،به نقل ازكرس و ون ليوون     
 كتاب داراي عناصري وابـسته      ة تلويزيون يا صفح   ةتصوير در مركز صفح   

انـد، يـك سـاختار دسـتوري          يا جانبي خواهد بود كه به دور آن پراكنـده         
هـاي معنـادهي اسـت كـه          ي ديگر، اين ساختار، يكي از راه      عبارت  به. است
اند و ديگـر عناصـر مثـل          هاي ديداري در فرهنگ غربي ابداع كرده        رسانه

   در . رمايه بودن تصاوير قواعد تركيبي خود را دارا هستند        چاپ، رنگ، و پ
كنند كه بـه      ادعا مي ) 1996(اينجا تضادي وجود دارد؛ كرس و ون ليوون         

 اينكهند در ا اند، و با بارت مخالف    ديداري جايگاه خودش را بازگردانده     ةبجن
اما تصاوير .  هستند شان به كلمات متكي ا تصاوير براي تحكيم پتانسيل معنايي   

كننـد و اسـتفاده از        همچنين از مقوالت زباني براي انجام اين كار استفاده مي         
 اين آگاهي همراه باشـد كـه        شان بايستي با    تحليلي )Schemes( هاي  واره  طرح

    .شوند بنياد خوانده مي ـ ها هنوز از درون لنز نظريات زبان ديداري

  هاي ديداري گزاره
   هدد عد از دستور ديداري تصاوير را مورد بررسي قرار مي         اين بخش دو ب :

بعـد  .  بـازنمود مـشاركين و فراينـدها در تـصاوير و وجـه تـصاوير               ةشيو
كـرس و ون ليـوون      .  هاليـدي متكـي اسـت      نخست مستقيماً بـه دسـتور     

كنند كه انگار بند هـستند، بـا دو           اي تحليل مي    تصاوير را به گونه   ) 1996(
فراينـدها  ) 2(؛ و   )هـا در بنـد سـاده        اسـم (مشاركين) 1: (عنصر اصلي بند  

 درون يك تصوير افراد يا اشياي آنجـا هـستند           مشاركين). ها  معموالً فعل (
شـان در   يـا بـا موقعيـت    ـ  شـوند  رجسته مـي  چيزي متمايز ب عنوان بهكه 
اين مشاركين قابل   .  متمايز از رنگ، اندازه يا شكل      ةزمينه، يا با استفاد     پيش

 فراينـدها نيـز   ،  شان بـه عنـصر دوم؛ يعنـي        تشخيص نيز هستند، زيرا پاي    
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تصوير همچنين حاكي از مشاركين متعاملي است، يعني        . (شود  كشيده مي 
 ممكـن اسـت     هـا   ايـن ظره را برساخته است و      آن كسي كه آن من     بيننده و 

فراينـدها،  .) مضمر باقي بمانند يا در فرايندهاي تصوير نيز گنجانده شوند         
دادن،   بحث شد، ممكـن اسـت راجـع بـه انجـام     3طور كه در فصل      همان

كردن يا بودن باشند، اما در حـاالت ديـداري، فراينـدهاي             گفتن، احساس 
ند، كـه كـرس و ون ليـوون بـا اسـتفاده از              تر هست  دادني از همه مهم    انجام

يـك بـردار معمـوالً    . انـد    ناميده )vectors( “بردارها” هنري   ةاصطالح نظري 
  .گذرد  مورب از عرض منظره ميطور به

  :اند  نوشتهها آن
 “در كنش ” بدن، عضو يا ابزار مورد استفاده        ةوسيل هبردارها ممكن است ب   
هستند كه عناصر بازنموده را بـه  هاي بسيار ديگري      ساخته شوند، اما راه   

اي كه از قطـر فـضاي تـصوير           جاده. خطوط ضربدري كنش تبديل كنند    
 مثال، نيز يك بردار است، و ماشيني كه بـر روي آن              عنوان  بهگذرد،    مي

س و ون   كـر (  در فراينـد راننـدگي اسـت       “گـري   كنش”در حركت است    
  .)57 : 1996ليوون 

كنـد، بـرداري بـين        حبت مـي  اي كه در آن شخصي با ديگـري صـ           صحنه
اي كـه در آن شخـصي دوربـين را            بالعكس، صحنه .  است ها  آنهاي    چهره

دهد، حاوي هيچ كنشي نخواهد بود؛ بلكه فرايندي گفتني           خطاب قرار مي  
  .است كه خطاب به بيننده است

 ةهاي كليـدي نحـو    گردآوري شواهد براي تحليل جنبه  ةاين، يك شيو  
هاي   يكي از نگراني  . دهد  ر اختيار ما قرار مي    معنادهي تلويزيون واقعيت د   

:  اسـت  )voyeuristic( منتقدين اين بـود كـه چنـين تلويزيـوني نظربازانـه           
شوند كه بتوانند زندگي خـصوصي ديگـر          مخاطبين مسحور اين حس مي    

 حـاكي از ايـن اسـت كـه موقعيـت            “فراواقعـي ”مفهوم  . مردمان را ببينند  
 ـــ  نه واقعي و خصوصي ـ  ـمردم واقعي   تر است، زيرا مقوالتي مثل        پيچيده

بـه مـا   ) 1996( شوند؛ اما اصطالحات كرس و ون ليوون      گنگ و مبهم مي   
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 ديـدن مـردم      لغـوي  عمل نظربازانه، در معنـاي    . بخشد  سرعت و دقت مي   
در واقع،  . بدون اينكه بدانند تحت نظارت هستند، در تلويزيون نادر است         

. شـود   در پورنوگرافي يافـت مـي     ارتباط نزديكي با روابط قدرت دارد كه        
 ةبدون اجـاز  ) نثؤمعموالً م (كردن به ديگري      با نگاه ) معموالً مرد (نظرباز  

اي خـصوصي     كند و حتي بعد از آن، در لحظه         وي، به حريم او تجاوز مي     
كنـد    مثالً هنگام رفتن به توالت يا هنگام در آوردن لباس اين كـار را مـي               

اي مثـل     يوني زنان و كودكان در برنامـه      اما، تصاوير تلويز  ). 1999 ،هيوز(
The Child of Our Timeها آندهد  بيننده اجازه مي  به)2000(سي  بي  در بي 

 والـدين   خـواب، وقتـي     مـثالً در تخـت     ــرا در لحظات خصوصي زندگي      
 به ــ كنند تحت مشاهده هستند عصباني هستند، و وقتي كودكان فكر نمي  

 زيرا والدين بـا تـصويربرداري موافقـت         اصطالح هيوز، نظربازانه نيست،   
پس، خود تصوير   . افتد  دانند كي اين تصويربرداري اتفاق مي       اند و مي    كرده

  .شود در چارچوب گفتماني كامالً متفاوتي قرار داده مي
شـود؛ هـم      اما مشتركاتي در فرايندها و مشاركين اين تصاوير ديده مي         

مشاركين : تلويزيون واقعيت جنسي و هم در تصاوير       ةدر تصاوير نظربازان  
 ة بـه مـشاهد  بيـشتر در هـر دو، لنـز   . كننـد  ندرت به دوربـين نگـاه مـي      هب

. پـردازد، بـدون اينكـه ايـن نگـاه خيـره جـواب داده شـود                  مشاركين مي 
ـ ) 1996( كرس و ون ليـوون       به نظر  مشاركين، كه    ةبردارهاي نگاه خير     هب

شوند، در    تعبير مي  بينندگان تحت عنوان كنش يا واكنش مشاركين         ةوسيل
در تـصاوير تلويزيـون واقعيـت،       . جهت همديگر يا در جهت اشيا هستند      

مشاركين ممكن است گاهي به فضا خيره شـوند، كـه حـاكي از لحظـات      
 بـه اين بردارها شامل بيننده،     . باشد  خصوصي فرايندهاي دروني ذهني مي    

هـم  . نـد كن  اي ايجـاد مـي      شوند و لذا فاصـله       يكي از مشاركين نمي    عنوان  
كننـد، كـه كـامالً         را فرافكني مي   “برون” و هم نظربازي جنسي يك       ها  اين

تواند بـا اطمينـان    مستقل از بيننده است و لذا همان چيزي است كه او مي         
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دونالـد    كند كه به توصـيف مـك        ند و امكان چيزي را فراهم مي      كمشاهده  
از  ناشي از هيجان عاطفي است كه تـا حـدي ناشـي              ةرعش«) 70: 2003(

آگاهي از اين امر است كه ما از نگـاه پاسـخ داده شـده از جانـب طـرف                    
نظربـازي  ”ايـن رابطـه را      ) 99 : 2003(دونالد    مك. »مقابل در امان هستيم   

 بافت ةلذا در اينجا، بيننده برساخت. نامد  مي)Permitted voyeurism( “مجاز
ست كه بـه   فرد نظربازي نيةاين منظر ـ   تصويرةگفتماني است نه برساخت

 مخـاطبيني اسـت كـه بـه         ةكند، بلكـه منظـر      اي خصوصي نگاه مي     صحنه
  .اي كه دنياي واقعي نيز است نگرند، بر روي صحنه فراواقعي مي
بـرداري  : آيد  وجود مي   كند، بردار متفاوتي به     كه دوربين زوم مي     اما، همين 

 نماي باريك   ما تا  ةزيرا كه اين بردار از نگاه خير      . كه بيننده در آن نهفته است     
يك عمل تشخيص توسط دوربـين   . يابد  و محدود از شيئ موردنظر بسط مي      

كـار    اين در شوهايي كه تلويزيون نظارتي مداربـسته را بـه          . رسد  به انجام مي  
يزيون حركت چـپ و راسـت و        در اين تلو  . شود  وضوح ديده مي   برند به   مي

ـ      دوربين ناگهاني و ماشيني است و      عقب وجلو  سـوي خـود     ه لذا توجه را ب
 ةكننـد   تهيـه )Tim Miller( از تـيم ميلـر  ) 2004( جـرمين . كنـد  جلب مـي 

دهد چرا  كند كه توضيح مي ، نقل ميBritain’s Most Wantedمجموعه در 
سـمت تـصوير آغـاز       چنين قطعه فيلمي با زومي دراماتيـك بـه جلـو بـه            

 كردن روي چيزي كه جالـب      واقعاً هيجان برانگيز است، در زوم     «: شود  مي
ـ  اي كه ديدن گونه اي وجود دارد؛ به   است نكته  يـن صـورت   ه ا وقـوع آن ب

ـ . دهـد   نخواهد بود، بلكه به آن تأكيدي فزاينده مي        عـالوه، وقتـي روي      هب
، نقـل از جـرمين      بـه  (»شـود   تر مـي   كنيد، آن تصوير بزرگ     چيزي زوم مي  

حركـت دوربـين    . سريع و ناگهاني بـودن زوم مهـم هـستند         ). 79: 2004
شـود كـه بيننـده را بـه احـساس             گونه توصيف مي   اري اغلب اين  برد فيلم

كشاند و شايد بتواند به آن نايل شود چون           همساني با نگاه آن دوربين مي     
. دهد در تصور نمودن دنياي روايي شـركت داشـته باشـيم           به ما امكان مي   
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بالعكس حركت آني و لرزان دوربين ويديويي و زوم بيش از حد ناگهاني           
ـ                تصوير تلوي  ن ه آ زيون مـدار بـسته، حـضور دوربـين را در دنيـايي كـه ب

شود، و    دوربين به بخشي از كنش بدل مي      . كند  نگرد به ما يادآوري مي      مي
دوربـين لـرزان خـود را بـه جهـان           . سـازد   ادعاي واقعيت را برجسته مي    

حـداكثر  ”نه بخشي از روايت اسـت نـه بـه قـول رايـت               : كند  تحميل مي 
بلكه، مثل يادآورهاي كالمي، ايـن دوربـين        ). 4 فصل( را دارد    “معناداري

: كنـد   سازد؛ انگار اظهار مي     هر روايت يا جريان را با عمل ديدن مختل مي         
  . »كنيد اين همان دنيايي است كه به آن نگاه مي«

، The Child Of Our Time مجريِ ةبرعكس اشارات دست و نگاه خير
 “هـاي ديـداري روايـت       هگـزار ”. رابرت ويلسون، اغلب متوجه بيننده است     

هـاي تماشـا و       مرتبط با او، پلي بين بافـت      ) 62: 1996 ،كرس و ون ليوون   (
دوربين ويديويي ثبت خاطرات كه درزير      . كنند  تصاوير تلويزيوني ايجاد مي   

كند، كـه در آن       شناسي ديداري مشابهي عمل مي      شود، درون نشانه    بحث مي 
  .گيرد  مورد خطاب قرار مي يكي از مشاركين مستقيماً عنوان بهبيننده 

  دوربين ويديويي)Modality( وجه
اي ديگـر   دوربين لرزان، داراي نور كم و خارج از كانون، معنا را به شـيوه      

گـذارد كـه كـرس و ون ليـوون      ثير مـي  أكند، كه بر آن چيزي تـ        منتقل مي 
شناسـي هاليـدي     اين اصطالح هم از زبـان     . نامند  وجه تصوير مي  ) 1996(

 زبان،  ها  آنكند كه طبق      هايي را توصيف مي     وجه، شيوه . استگرفته شده   
ايـن  . ندك شود، به ما منتقل مي     نگرش گوينده را به آنچه گفته يا نوشته مي        

 همراه فعل اصلي نـشان داده  )Modal verb( نماي ممكن است با فعل وجه
 “They May Come Back”يـا در  “  It Could Have Been Me ”شود، مثالً در

 يـا  “It Was Possibly Me” ن اسـت بـا قيـد نـشان داده شـود، مثـل      ممكـ 
”They’re Definitely Coming“لحـن صـدا   ةوسـيل   تواند به ؛ همچنين مي 
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صورت پيوستاري شـناخته شـده اسـت كـه از            وجه، معموالً به  . بيان شود 
تحليـل  .  كشيده شده است   “من ترديد دارم  ” تا ضعيف    “من معتقدم ”قوي  

مچنين وجه را درتـصاوير، از طريـق دسـتور ديـداري،            گفتمان ديداري ه  
كننـد   استدالل مي )Thornborrow, 2003( بارو ماچين و ثورن. بيند فعال مي

اي مـبهم يـا در        زمينـه    اغلب، زنان را با پس     Cosmopolitanكه تصاوير در    
دسـت و تغييـر    هـاي يـك   هاي بسيار ساده و نامشخص، و در رنگ       عرصه

ها تصوير را از حالـت مـردم واقعـي در             اين ويژگي . دهند  نيافته نشان مي  
مثـل  . دهنـد  تري تغيير مـي   انتزاعي“land ـ  Cosmo”هاي واقعي به  عرصه

 schematic and( “شـده  اي و آرمـاني  واره طـرح ” ة پريان، اين تـصاوير قص

idealized images(آهنگي مد در جايگاه  دهند ماتيك براق و هم  اجازه مي
هاي واقعيت باشد كه ما       د؛ بدون اينكه در معرض كنترل     مركزي قرار گيرن  

 Theشخصيتي را در دنياي طبيعيِ (روند  كار مي تر به هاي طبيعي در عرصه

Bill          شـده در     ارائـه  تصور كنيد كه بر مبناي نكات مفيـد Cosmo   زنـدگي 
كيفيـت پـايين برخـي از       ). 459: 2003مـاچين و ثـورن بـارو        ) (كنـد   مي

 يعني، وجه زيـاد   ـ  ـ گر عكس اين   واقعيت نشان زيون  كارهاي دوربين تلوي  
اي اسـت كـه     هميشه يادآور حضور دوربين در عرصه  هستند، كه بيننده   ــ

 ـ ــ  ها هستند   اين يادآورها، عرف  . برداري طراحي شده است    به قصد فيلم  
 جنگي ةتكان و جنبش را در منطق ايم كه تصوير در حال تكان ما ياد گرفته 

كنـد،   بردار از ترس جان خود فـرار مـي   اين بدانيم كه فيلم  ة نشان عنوان   به
 هـا   ايـن امـا    ـ ــ  ايم كه انتظار دوربين ثابت را داشته باشيم         چون ياد گرفته  

هايي هستند كه قاطعانه بـه روي صـحنه نيـاوردن نمـايش اشـارت                 عرف
تصوير ويديويي بـا كيفيـت      «دارد كه     اظهار مي ) 55 :2000(دووي  . دارند

وي در  . » تلويزيون بـدل شـده اسـت       “گويي  راست” ممتاز   پايين به شكل  
 هـستند،   )Indexical( “شـاخص ”كند كـه ايـن تـصاوير          ادامه استدالل مي  

 مـستقيم و    ةرابطـ «شـوند كـه       يعني، بينندگان را به اين فرض رهنمون مي       
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 آن  ةآشكاري بين آنچه كه جلوي لنز دوربين است و بازنمود ضـبط شـد             
اما دوربين اغلب حـس واقعيـت را بـا          ). 55: 2000 ،دووي (»وجود دارد 

ـ كند  ناتواني در خيلي خوب نمايش دادن آن منتقل مي          در آن گزيـده از      ـ 
Celebrity Big Brotherپـس  ـــ بينـد نـه صـورتش را      پشت مارك را مي 
دستور ديداري حاكي از اين است كه در عوض،         . صريحاً شاخص نيست  

سازد و     وجهي مي  به شدت ت را   ادعاي راجع به آنچه كه دوربين ديده اس       
در آيد، اين آن چيزي است كه         صورت شفاهي در   گويد اگر قرار بود به      مي

  .حقيقت رخ داد
 تريني و سوسانا در مورد خريد ة مدپرستان كه با توصي ةتصاوير خاطر 

 خوبي از وجهي بودن نمونةآيد،   جور در ميWhat Not to Wearلباس در 
اين تصاوير توسط خـود مدپرسـت گرفتـه         . زياد تلويزيون واقعيت است   

ين صورت كه دوربين را در دست خود نگه داشـته يـا آن را               ه ا اند، ب   شده
ايـن تـصويرها از پـايين گرفتـه شـده و داراي             . روي ميز تنظيم كرده است    

باشند؛ شخص هم با موهاي          تندي هستند و معموالً داراي نور كم مي        ةزاوي
واب در حال صحبت با صـداي پـايين نـشان            رفتن به تختخ   ةژوليده و آماد  

باشند و حقيقـي بـودن        شده مي   بنابراين، تصاوير بسيار وجهي   . شود  داده مي 
آيد كه ما پـشت       وجود مي  اين ادعا به  . نمايند  تصاوير ضبط شده را تأييد مي     

  .بينيم  شخصي را بين اعمال انجام گرفته در شو و با گارد پايين ميصحنة
كند، دستور ديداري     بين با واقعيتي كه ضبط مي      دور ةدر توصيف رابط  

تـصاوير  . كند  باز در تعيين برساخت يك تصوير فراواقعي به ما كمك مي          
هـد را ضـبط       چيـزي را كـه رخ مـي         كيفيت دوربين ويـديويي تنهـا آن        بي
كنند، بلكـه ادعـايي قـوي راجـع بـه معتبربـودن و ضـبط رويـدادها                    نمي
 ة در گزيـد “I Spy”بـودن بـازي    اافتـاده پ  طور كه پـيش  اما همان. باشند مي

Celebrity Big Brotherدهد، در تلويزيون واقعيت تأكيد كمتر بر   نشان مي
 ديده شده بلكه بيشتر روي فرايند ديـدن  ــ  در معناــآن چيزي است كه  
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 مشهور ةحقيقت بيان شده چيزي نيست كه مربوط به چهار هنرپيش         . است
فريـدمن  .  اسـت  ها  آنكه راجع به دقيقاً ديدن      اشان باشد، بل    بر روي كاناپه  

كنـد كـه آنچـه تلويزيـون واقعيـت را متمـايز               خاطرنشان مـي  ) 7: 2002(
 ةسازد، لزوماًٌ اين نيست كـه هـر چيـزي را كـه قـبالً بـر روي صـفح                     مي

دهد، بلكه در ادعاي بازاريابي آن است كـه           تلويزيون ديده نشده نشان مي    
فروش آشكار ”دهد؛ يعني،   به ما نشان مي  گويد زندگي واقعي را     اكنون مي 

.  توسط اين تلويزيون   “ بازنمود واقعيت  عنوان   به تلويزيون   ةو صريح برنام  
 معنـادهي آن و     ة ديداري در قلب نحـو     ةبه قول بودريار، فراواقعيت منظر    

پيوسته بايستي به ما يـادآوري شـود كـه          . بخش بودن آن نهفته است      لذت
. كنـيم   عيـت در حـال وقـوع را مـشاهده مـي            معتبـري از واق    ةداريم قطعـ  

شـناختي   ها و دنيـاي روايـت     كه اين منظره به روايتي با شخصيت        طوري به
  .شود خودش سوق داده نمي

    Double Take: استفاده از تحليل دستوري ديداري
Double Take) BBC  2001,2003(      شوي است راجـع بـه رؤيـايي كـه بـا 

ها و مقلدين مشاهير، در        استفاده از بدل   با. شود  تصاوير واقعيت همراه مي   
هاي مخفي را به ياد       كنار تصويربرداري تار و لرزان و نامتعادل كه دوربين        

رسد آليسون جكسونِ هنرمند، ما را بـه درون زنـدگي      مي به نظر آورد،    مي
 سلطنتي ةبرد؛ از ديويد بكام گرفته تا اعضاي خانواد  خصوصي مشاهير مي  

مثل شوهاي تلويزيـون واقعيـت كـه در         . عصر اران هم بريتانيا و سياستمد  
 در پي جذب بيننده است؛ آن هـم از طريـق   Double Takeباال بحث شد، 

در ”ادعاي دوربين ويديويي در نشان دادن زندگي به همان صـورتي كـه              
تـرين دقـايق     دادن لحظـات معمـولي و خـصوصي         و با نشان   “واقع هست 

 همچنين ما را Double Take شوها، برخالف آن. زندگي در مقابل دوربين
از (سازد، زيرا مبتني بر هنـر جكـسون           بودن آن منظره آگاه مي     از برساخته 



 195معاني ديداري تلويزيون واقعيت  : درك تصاوير

) گري با دوربين    جمله تصويربرداري از بدل پرينسس دايانا در حال عشوه        
ما . باشد   مي Schweppes هاي مشاهير براي    و تصاوير تبليغاتي وي از مدل     

 ةكنند رسند و منعكس  ميبه نظربلكه واقعي  يستند، واقعي نها ايندانيم كه  مي
. دانيم يا دوست داريـم بـدانيم        آن چيزي هستند كه ما راجع به مشاهير يا مي         

شـان   اين به نوعي هجو است؛ نه هجو مشاهير بلكه هجو لنزهايي كـه درون             
در يكـي از ايـن هجوهـا، مايكـل          . شـوند    تصوير ساخته مي    عنوان  به ها  اين

بـرد؛    انش را براي خريد دماغ جديد نزد جراح پالستيك مـي          جكسون فرزند 
در يكي ديگر توني بلـر بـا يـونيفرم نظـامي آمريكـايي در كنـار چِـري بلـر                

بان در رختكن     رقصد؛ در هجوي ديگر ديويد بكام و ديويد سيمنِ دروازه           مي
در يكي ديگر؛ شـاهزاده ويليـام ديـده         . كنند  اسپري موي خود را معاوضه مي     

 بزرگي ايستاده است، و به جز رداي سلطنتي و تـاجي            ةكه مقابل آين  شود    مي
  تصاوير ها  اين). 5. 1تصوير  (كند چيز ديگري بر تن ندارد         كه امتحانشان مي  

دارد  جكسون اظهار مي. هاي جنجالي هستند پردازي روزنامه  از خيال“واقعي”
ـ       ”كه هدف هنر و كارهاي تلويزيوني او         ين كاوش در مرزهـاي نامـشخص ب

) 1994(وي از بودريـار     ). جكسون، بدون تاريخ  (باشد     مي “واقعيت و تخيل  
بـر  . سازي توصـيف كنـد      كند تا اين نامشخص نمودن مرزها را شبيه         نقل مي 

سازي بيمـاري    كند، شخصي كه به شبيه      خالف كسي كه تظاهر به بيماري مي      
. كنـد   يسازي تصوير يا كـنش ايفـا مـ           شبيه ةپردازد نقش بيمار را در لحظ       مي

، “دروغين” و   “حقيقي”سازي تفاوت مابين      شبيه«: نويسد  مي) 1994(بودريار  
سـاز،    از آن جـايي كـه شـبيه       . كنـد    را تهديـد مـي     “تخيلي”و  “ واقعي”مابين  
تـوان بـا      كند، آيا او بيمار هست يا خير؟ نمـي           توليد مي  “حقيقي”هايي    نشانه
در ).  جكسون، بـدون تـاريخ     نقل از   به (»طرفي او را بيمار يا سالم دانست        بي

اي است كه     هاي معاصر، كه در آن هويت مشاهير سينما منظره          فرهنگ رسانه 
پردازي منتظـر ايـن      شود، تعادل بين واقعي و خيال       در مقابل دوربين اجرا مي    

  .ندكاست كه جكسون آن را وارونه 
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يمن در رخـتكن از   سازي جكـسون از بكـام و سـ          در سطح متن، شبيه   
 )the televisual grammar of realness( بـودن   واقعـي يـوني دسـتور تلويز 

كننـد     دوربين تند نيست و مردان هم به ما نگاه نمي          ةزاوي. كند  استفاده مي 
دهد كـه     شان به ما نيست، كه همين، بيننده را در موقعيتي قرار مي            يا روي 

، از درون لنز دوربين نظرباز نگاه بكند و صحنه را در موقعيتي دور از مـا               
 تلويزيـون، ايـن دنيـايي       “دسـتور ”درون  . دهـد   در دنياي واقعي قرار مـي     

تحميلي نيست كه از ما خواسته شود در آن با ديگران سهيم شويم، بلكـه               
شـود نـاظر آشـكار شـدن آن در            دنيايي واقعي است كه از ما خواسته مي       

ــشمان ــل چ ــيم مقاب ــان باش ــركت. م ــي   آن دو ش ــراد واقع ــز اف ــده ني كنن
 براي بينندگان آشنا است، اما بافت       ها  آناي هستند كه تصاوير      شده  شناخته

مثـل برچـسب غيـر رسـمي        .  در فضايي خصوصي اينگونـه نيـست       ها  آن
، اين تـصوير خودمـاني و   )1 فصل ،نك(جاي برچسبي رسمي در زبان      به

 هـا  آندهد كه انگار با زندگي شخـصي        صميمي ما را در موقعيتي قرار مي      
 ديـداري   ةگزار. شان صدا بزنيم    را به اسم كوچك    ها  آني  عبارت  بههستيم و   

 ة همـان گـزار      آن دو مـرد اسـت      ة بردارهاي نگاه خير   ةروايت كه برساخت  
كنند و غـرق در         كه به همديگر نگاه مي      متعلق به خودشان است، در حالي     

صـورت     آنچـه ايـن امـر را بـه        .  خودشان هـستند   عمل خصوصي آرايش  
ي وگـو   گفـت  زيـر لـب بكـام و         ةد زمزمـ  ده  شفاهي مورد تأكيد قرار مي    

. شـنود    اتفـاقي مـي    طـور   بـه  دو مرد است كه بيننده تنها        ةصميمي و آهست  
 كـج آن، بـا      ةصداي ضعيف تصوير برفك دار و با نـور اضـافي، و زاويـ             

تضمين اينكه بيننده از حضور دوربين آگاه است، وجه زيادي به تـصوير             
  .افتد مياين واقعاً جلوي چشمان ما اتفاق : بخشد مي

 مورد نظر جكسون اين نيست كه وانمود كند صحنه واقعي           ةالبته، نكت 
 ها  آنتا  ـ  ـ هاي ديداري است    ساختن جايگاه آن عرف     است، بلكه متزلزل    

و اينكه اين توهم را آشكار سازد كه مـا          ـ  ـ صورت عرف نشان دهد    را به 
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 نيـست كـه     نكته در اين  . توانيم از طريق تصاوير با مشاهير آشنا شويم         مي
سرايي هستند، بلكه نكته اين است كـه خـط            اين تصاوير، دروغ يا داستان    

تر از آن چيزي است كـه         مابين تصاوير واقعي و ساختگي بسيار كم ثبات       
در آن  . كننـد   تلويزيون واقعيت و فراينـدهاي مـشاهيرسازي وانمـود مـي          

د كنـد و در مـور       هاي موي سر سيمن را بـاز مـي          هجو، بكام مجعد كننده   
گويـد، اسـپري مـوي خـود را بـه او           رپشت بودن موهاي او سـخن مـي       پ

كند؛ و  دهد و سپس وقتي تنها در آن اتاق است، خودش را تحسين مي    مي
اي كه  قول بيننده اين به. بوسد البته بعد از آن هم عكس خود را در آينه مي     

ثير قرار نگرفته بود، يك هجو مبتذل است، كاريكاتوري است كه           أتحت ت 
ايـن در   ). 2003 ،تـايرز ( شـده اسـت      ارائههاي مختلف     گونه قبالً بارها به  

ما با بكام تخيلـي كـه       . كند  واقع همان چيزي است كه به بيننده عرضه مي        
شويم و از مـا خواسـته    رو مي ه شده است، روبارائهصورت بكام واقعي   به
بر خالف يك هجو عادي     . شود كه واقعي را از تخيلي تشخيص دهيم         مي

سـازد، ايـن هجـو بودريـاري از تـصوير             كه از بكام واقعي كاريكاتور مي     
 ةوسـيل    تصاوير گرفته شـده بـه      ةبا هم : مشاهير، داراي مدلول ثابتي نيست    

هـا و      فوتبـال، مـصاحبه    صـحنة هـا،     عكاسان سـمج و جنجـالي، داسـتان       
سـازند، و فرهنگـي كـه          كه اين مشاهير را برمـي      1هاي پوش و بِك    جوك

  . كند است بازي مي ها آنمجذوب 
  فراواقعيگران گفتمان با كاري دوگانه در رابطه با اين تصاوير لذا، تحليل

 ـ دستور ديداري  ــها    اي از عرف    ها خود بر طبق دسته      ديداري. رو هستند  هروب
 را به شرحي كالمي از تصوير       ها  آنتوان به سادگي      دهند كه نمي    معني مي 

سازي در سـطح تـصوير        شبيه.  داد ي حول و حوش آن تقليل     وگو  گفتيا  
كند، مطمئن نيـست   اي كه نگاه مي  بينندهDouble Takeدهد، و در  رخ مي

                                                 
1 .Posh به ويكتوريا بكام (Victoria Beckham) و (Beck) اشاره دارند؛ ويكتوريا  ديويد بكام به

      م. استSpice Girlsهمسر ديويد بكام و عضو گروه 
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هـا   توانيم مشاركين در صحنه   مي. كند  باور كرده يا نكرده و دوباره نگاه مي       
 را در زبـان قـرار دهـيم، امـا تـصوير ديـداري          ها  آنگذاري كنيم، و     را نام 

 جـور در    “بكام تقلبـي  ” و نه با     “بكام واقعي ”طور كامل نه با بر چسب         به
جـذابيت  . ماند   ديده شدن اما كامالً مشخص نبودن مي        و در برزخ   :آيد  مي

 چيزي نهفته     در آن  ــ  واقعيت ةو شايد، بخش اعظم برنام    ــ  و لذت اين شو     
  .كاود  مي راها آنكند كه  است كه بودن در مقابل دوربين با كساني مي

گيرد كه مجـذوب      ايش را از بافت گفتماني فرهنگي مي      اما اين برنامه معن   
اگـر قـرار بـود برنامـه را        . باشد  مشاهير و ادعاهاي مربوط به واقعي بودن مي       

گذاري دنياي واقعي تلقي كنيم، اين برنامه هم نظربازانه است و هـم               شاخص
 ةدهد كه در برگيرند اي معنا مي  فرهنگي پيچيدهةدر عوض درون لحظ. كذب

ـ     فرهنگ ا   خوديـت درون فرهنـگ مـصرفي و         ةعتراف فوكو، اجـراي آگاهان
 Double Takeايـن در  . باشد تضعيف تمايزات مابين خصوصي و عمومي مي

هـاي مجـري يـا راوي، يـا در            گونـه كـه در شـيوه       شود، آن   صريحاً بيان نمي  
طور ناگهـاني      كنشي مثل تزيين يك باغ به      ها  آنشوهايي معمول است كه در      

زدگي مالك آن باغ بـا دنيـاي واقعـي            ز واكنش ناشي از شگفت    اي ا     در لحظه 
خواهد كه از تمام بافت حداكثر   از بيننده ميDouble Take.كند تالقي پيدا مي

تر، تالش كند تصاويري را بخواند كـه نـه           استفاده را بكند، و يا به بيان دقيق       
دوربـين  . كننـد    داستاني خيالي عمل مي     عنوان  بهصورت زندگي واقعي، نه      به

طـور   دهد، ادعايي كه همان مدعي است كه به ما آنچه را ديده است نشان مي         
هاي مستند است كه از طـرف         كه در باال بحث شد، در تقابل با ادعاي برنامه         

  .دهند  ميارائهكنند و خود، بافتي را  ر ميها را پ كنند، شكاف ما تفسير مي
 Double Takeترتيـب در  همـين    و بهCelebrity Big Brotherآنچه در 

در نتيجـه،   .  كه نيـاز بـه تفـسير نـدارد          آيد تا حدي     واقعي مي  به نظر بينيم    مي
هاي جديـد     تلويزيون فراواقعي بايستي پيوسته در پي اين باشد كه چارچوب         

سـرعت   هـر شـو جديـدي بـه       . شو و اجراهاي جديدي از واقعيت را بيايـد        
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ارج از بازنمودها و ژانرهـاي      دهد زيرا ديگر خ     جذابيت خود را از دست مي     
وابـسته   Double Takeدر مقام يك هجـو، . ماند معنادهي تلويزيون باقي نمي

امـا آنچـه هجـو     . هاي انباشته راجع به بكام و مشاهير ديگر اسـت           به واژه 
كـه    صورت كالم قابل بيان باشد، و همين       كند چيزي نيست كه كامالً به       مي

 را  BAFTA ةاين شو جايز  (ن خشكيد   در قالب كالم قابل بيان شد، هجو آ       
 2003موفقيـت در سـال       كسب كرد اما پس از دوبار عدم         2002در سال   
هاي متمايز، امـا مرتبـي        خره اينكه، ديداري و كالمي، شيوه     باأل). قطع شد 
  .دهند  ميارائهشدن با جهان  براي آشنا

طور كه   تحليل گفتمان فقط روي زبان كالمي قابل اعمال نيست همان         
  بـه تـوان     هاي ديگر، از جملـه ديـداري، را مـي           ن فصل نشان داد، شيوه    اي

كـرس و ون    . هاي سردرآوردن از جهـان موردكـاوش قـرار داد            راه عنوان
. كنـد   يك دستور ديداري را براي انجام اين كار پيشنهاد مي         ) 1996(ليوون

كنـد بـه      كار گرفته شده روي تلويزيون واقعيت، كمك مـي         هاين دستور، ب  
واسـطه را بـه مـا         كند واقعيـت بـي       اينكه چگونه دوربين ادعا مي     توصيف
طور كه   اما، ديداري هرگز مستقل از كالمي نيست و، همان        . دهد  نشان مي 

دهـد، تـصوير هميـشه خيلـي زود تفـسير        نشان ميDouble Takeتحليل 
  .شود شود و با زبان پوشيده مي مي

   بيشتر  ةمنابعي براي مطالع
 را بـه ديـداري بـه        هـا   آنرويكـرد دسـتوري     ) 1996(كرس و ون ليوون     

ايـن  ) 2001 (“چند وجهي ”، گفتمان   ها  آنكار اخير   . دهد  تفصيل شرح مي  
كـه    است، هنگامي   كند مبني بر اينكه دستوري پيدا كرده        ادعا را تلطيف مي   

هاي كالمي، ديداري و غيره       گذارد كه طبق آن حالت      راهي را به بحث مي    
 )Grammar of color( دو همچنـين دسـتور رنـگ     ناي. كنند با هم عمل مي

ون  ()Grammar of sound( ، و دستور صـوت )2002 ،كرس و ون ليوون(
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اند و كرس اظهار داشته اسـت         را نيز تجزيه و تحليل كرده     ) 1999 ،ليوون
 بايستي طوري نگريسته شود كه مرتبط بـا حـاالت           )literacy( كه به سواد  

هـا    اما، يكي از بهترين شـرح     ). 2003 ،كرس(باشد    ديگر در كنار زبان مي    
  .باقي خواهد ماند) 1972(بر معناي تصاوير ديداري، برگر
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6  
  :قدرت سخن گفتن

  شده هاي پخش اي مصاحبه تحليل مكالمه
شـنويم از فيلتـر    بينـيم و مـي   مشكل اين است كه بخش اعظم آنچه مي     

ـ گذرد كه متخصص ارتباط است شخصي مي كننده، يا خبرنگار،   يا تهيه 
شما اصالً به كساني كه در واقع در يك صـنعت كـار             ... گر است   يا تدوين 

شـان صـحبت     ودشان راجع به زنـدگي و مـشكالت       كنند و به زبان خ      مي
  .) مجلس بريتانياةتوني بن، نمايند(دهيد  كنند، گوش فرا نمي مي

  مقدمه
هــاي بحــث  در نگــاه اول، مــشاركت طيــف وســيعي از افــراد در برنامــه

جـاي اينكـه در       به. ي راديويي قدرت بخش است    وگو  گفتتلويزيوني و   
بماننـد، و سياسـتمداران،      تماشـاچي صـرف بـاقي         هـاي عمـومي     مجادله

 تجارت، دانشگاهيان و ديگـر صـداهاي مجـاز از جانـب             ةپيشروان حوز 
 سخن بگويند، تعداد زيادي از مردم اكنـون قادرنـد           ها  آن و راجع به     ها  آن

.  زنده از جانب خود و راجع به خود صحبت كننـد           به طور بر روي آنتن،    
 بـه عنـوان    ،نـك ( پخش اسـت     ةاين يك تغيير كلي و درازمدت در حوز       

، كه نشانگر تغييري بـالقوه در قـدرت در   )1991 ،نمونه، سكاند و كاريف  
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ـ        ة كه يك نمايند   طور  همان. جامعه است   ة مجلس بريتانيـا در مـورد تجرب
 Question Timeسي تحـت عنـوان،    بي  امور جاري بيةظاهرشدن در برنام

 از قبل بـه     تصور من اكنون اين است كه االن بسيار بيشتر        «: دارد  اظهار مي 
تـر از قبـل      وضعيت حتـي دموكراتيـك    . شود   مخاطبين واگذاشته مي   ةعهد
است، مردم حتي بيش از قبل امكان سخن گفتن دارند و اين هم چيز               شده

  ).BBC ،2004بوريس جانسون، در مصاحبه با . (»بدي نيست
، همچنـين شـوهاي محبـوب    Question Timeشوهاي تلويزيوني مثل 

هـاي    و برنامـه Kilroy،Dr. Phil ،The Oprah Winfrey showروزانـه مثـل   
راديويي از امور جاري گرفته تا شوهاي راديويي تلفنـي، ظـاهراً پتانـسيل       

 محدود منابع رسانه پايان دهند، ةاين را دارند كه به سياست احترام و دامن    
  .و زمان پخش و حق اختيار را به افراد بسيار بيشتري در جامعه بدهند

 نخبگان به تمهيدات سياسي و اجتماعي مشاركتي در پخـش           انتقال از 
 ةهاي جمعي از حالت پدرمĤبان       امور جاري به تغييراتي درون رسانه      ةبرنام
اي كـه بـالقوه پاسـخگوتر و بـازتر اسـت،              ريزي نخبگان به رسـانه      برنامه

تي مـابين   هـاي سـنّ     توان ديـد كـه ايـن شـوها تقابـل            مي... است   انجاميده
النـاس را زيـر      مخاطبين، متن و خواننده، متخصصين و عـوام       كننده و     تهيه

  )14: 1994 ،ليوينگستون والنت( .برند سؤال مي
كنند، ايـن      كه ليوينگستون و النت و ديگران خاطرنشان مي        طور  همان

در فـصل قبـل   . اسـت  ها و سياست محدود شده   پتانسيل براي تغيير رسانه   
صـورت تماشـاچي     شتر بـه   در تلويزيـون بيـ     “مردم عـادي  ”اشاره شد كه    

شوند و كمتـر در مقـام صـاحب اختيـار زنـدگي               زندگي واقعي ظاهر مي   
ي تلويزيوني و راديويي نيز از قوانين سـفت      وگو  گفت. باشند  خودشان مي 

  .كند و سختي پيروي مي
  هـادله، آنچه را كـراي تقويت مجـب«رنامه اغلب ـزبان بـري يا ميـمج
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دهـد، و      جهـت مـي    وگـو   گفـت كند، به      مي اند از نو تفسير     مشاركين گفته 
كند، عالوه بر اين براي عقايد و نظرات بيان شده مبنـايي              چرب زباني مي  

روتـرين   حتي با وجود خوش   ). 84: 2003 ،مك دونالد  (»آورد  اخالقي مي 
 خود بـا از     ةشرايط تعامل اجتماعي را در حوز     «مجري، استوديوي پخش    
 »كنـد   ي اجتمـاعي تعيـين مـي      هـا   هـا و پايگـاه      پيش تخصيص دادن نقش   

 نيز با تغييـر     “مردم عادي ” ةباز از طرفي ديگر، مقول    ). b2:1991 ،سكانل(
 كـه سياسـتمدار   طور همانشود،   هاي پخش دستخوش تغيير مي      چارچوب

اسـت،    اظهار نظـر كـرده   Question Timeديگري، روي هاترزلي، در مورد
شند كه عقايد خود را ابـراز       اكنون مردم انتظار دارند امكان اين را داشته با        

در اصـل، مـن فكـر       «: كنند و از قوانين استوديوهاي پخش آگـاه هـستند         
كنم حاضرين در هر برنامه كساني بودند كه به همـان انـدازه احتمـال                 مي

 ديگري بنشينند، اما اكنون ديگر اين حضار داراي اعتماد          ةداشت در برنام  
 »باشـند   واعد بـازي آگـاه مـي      به نفس بيشتر و بالغت بيشتر هستند و از ق         

آگـاهي از و توانـايي در   ). 2004 ،سـي   بـي   هاترزلي، در مـصاحبه بـا بـي       (
  .كاركردن در چارچوب اين قواعد اكنون گسترده است

مشكل بتوان به اين پرسش پاسخ داد كه آيا پخش مـشاركتي برنامـه بـه                
 روي  هاي انجام گرفتـه     تحليل. كند يا خير    دموكراتيزه كردن جامعه كمك مي    

تري راجع بـه      هاي نظري گسترده    ها نيز اغلب درگير بحث و جدل        اين برنامه 
برخـي منتقـدين داليلـي بـه        . شـود    بين شهروندي و فرهنگ رايج مي      ةرابط

 )DIY(do-it-yourself) democracy( “اجـرا  دموكراسي خـويش ”طرفداري از 
سـانه در   كننـدگان ر     مصرف به عنوان هايي كه ما      آورند كه در آن گزينه      مي

نيــل بــه ”تــر  مقابــل داريــم، تمرينــي بــراي دموكراســي، بــه بيــاني دقيــق
 ة است كه ديگر متكي بـه مقـوالت كهنـ          )democratainment( “دموكراسي

برخـي ديگـر در مقابـل       ). 1999 ،هارتلي(كننده و شهروند نيست      مصرف
 حقوق نوليبرالي )empowerment( “توانمندسازي”كنند كه اين  استدالل مي
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دهـد امـا در جهـت      ميارائهكردن  كردن و مصرف دودي براي صحبت مح
ثيري نـدارد   أحقوق عدالت اجتماعي مثل تحصيل، كار و مسكن چندان ت         

صورت زنده در تلويزيون يا راديو، طبق      به وگو  گفت). 86: 2000 ،دووي(
 باشـيم، و مـسايل       كننـده   ديدگاه دوم، حقي است براي اينكه فردي مـصرف        

  .اند ا به كساني واگذاريم كه از قبل قدرت را در دست داشتهبزرگ سياسي ر
كنند كه اين تغييرات مـورد   گران گفتمان استدالل مي  تعدادي از تحليل  

تـوان    هاي فردي مي     و مصاحبه  وگو  گفتادعا در قدرت را در سطح خرد        
به بهترين شيوه مورد مطالعه قرار داد، جهت نيل به اين هـدف، بـسياري               

انـد، روشـي كـه ريزتـرين جزئيـات تعامـل              المه روي آورده  به تحليل مك  
 گفتمـان   ةاين رويكرد اين ادعاي نظريـ     . كند  را تجزيه و تحليل مي      كالمي  
دهد مبني بر اينكه فرهنگ       پذيرد كه اين كتاب مورد كاوش قرار مي         را مي 

كننـد نـه در       و كنش اجتماعي در جزئيات كاربرد زبـان ظهـور پيـدا مـي             
 وگو  گفت. كنند  تر كه بعد در زبان نمود پيدا مي        عي بزرگ ساختارهاي انتزا 

هـاي    در تلويزيون و راديو، مكالمه نيـست، زيـرا مـشاركين در آن نقـش              
 را ايفـا    “شخص عادي ”اجتماعي جدي خبرنگار و متخصص يا ميزبان و         

اي طراحي     براي شنونده يا بيننده    وگو  گفتكنند و به اين خاطر كه اين          مي
 كـه در    طور  هماناما  . دهد   اتفاقي به برنامه گوش مي     وربه ط است كه     شده

شـان   هـاي   توان آن را با مكالمه از نظـر تفـاوت           زير بحث خواهد شد، مي    
 روي  وگو  گفت. سازد   را نهادينه مي   وگو  گفتد تا ببينيم چگونه     كرمقايسه  

كند كه    تر اجتماعي خود را از اين كسب مي         آنتن، همچنين قدرت گسترده   
) هـاي دولتـي و تجـارت        مثل خانه، وزارتخانه  (هاي ديگر     فتچگونه از با  

ي افراد بـازخورد  وگو گفتها به     گيرد و در آن بافت      يي را بر مي   وگو  گفت
ي وگـو   گفـت  بـه عنـوان   دهد، و نيز از اينكـه چگونـه خـود را              نشان مي 

ــي  ــدازد شــهروندان جــا م ــوك. ان ــدرت اســطوره) 79: 2000( ك اي  از ق
دادن بـه    يـو و تلويزيـون، از قـدرت شـكل         ي پخش شده از راد    وگو  گفت
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پـس، تحليـل   . گويـد  ، سـخن مـي  )national conversation( “ مليمكالمة”
توانـد توصـيفي از ابعـاد توزيـع           ي در حال پخـش مـي      وگو  گفت مكالمة

  . دست دهد قدرت در جامعه به

 تعيين برخي قـوانين  “كني؟ آيا تهديد كردي با او مخالفت مي      ”
  هاي خبري احبهاجتماعي حاكم بر مص

ي پخش شـده،    وگو  گفتهاي تقال براي قدرت در        ترين نمونه   يكي از واضح  
، مايكـل   ]انگلـستان [پاكسن با وزير كشور وقت         جرمي   1997 سال   ةمصاحب

گـر    پاكـسمن كـه بـه مـصاحبه       . سي بـود    بي   بي Newsnight مةهوارد، در برنا  
هوارد در مجلس   جو مشهور بود، گزارشي را زير سؤال برد كه           سياسي ستيزه 

در مورد نزاع بين وي و رئيس خدمات زندان، كه همچنين به نزاع بـا وزيـر                 
 داده ارائه، بدل شده بود، )Ann Widdecombe( مشاور هوارد، آن ويدكومب

پاكسمن از هوارد پرسيد كه آيا وي كارمند زيردستش را تهديـد بـه               . بود
وسـيله پـا را از حـد         ينه ا و ب (است    رد تصميمش و مخالفت با او نموده      

هـاي مغـشوش از جانـب         ، وقتي بـا پاسـخ     )است    قدرت خود فراتر نهاده   
  .هوارد مواجه شد، سؤال را سيزده بار ديگر تكرار كرد

به او گفتم چـه     (.) يعني آقاي لويس    (.) من  گويد    آقاي لويس مي  : ج پ 
 از كـوره    شـما يعنـي    (.) اوايـم و        تصميمي راجع به مـاريوت گرفتـه      

داريـد واقعـاً پـذيرفتني      براينكه به راحتي رئيس زنـدان را        . دررفتيد
 ايـن  رسـد   مـي به نظـر .  تصميمي قاطع نباشدآيد  ميبه نظرنيست،  

كردم و آقـاي      اگر من نظرم را عوض نمي     . بندي است   يك نوع سرهم  
  .شد با من مخالفت كند  ميمجبورگذاشتم او  ماريوت را معلق نمي

  [ماريوتآقاي : م ه
  شما راست بگوييدر دوي شه ه نمي: [ج پ
 ظراتم كه ن  حق اين را داشتم   من  . دهنش گذاشته   معلق ماريوتآقاي  : م ه 

  =را ابراز كنم من حق داشتم باهام مشورت بشود
  كني ؟ مي مخالفت او با كردي تهديد آيا:= ج پ
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و من بـه او     (.) دستور بدهم داشتم كه به درك لويس      نمن من حق    : م ه 

  و.)/5(دادمن دستوريهيچ 
  تش اينه كه حقيق: [ م ه

  كني ؟ مي مخالفت او با كردي تهديد آيا[ :ج پ
  من [نشده معلق مسئله اين است كه آقاي ماريوت حقيقت: م ه

  كني؟ مي مخالفت او با كردي تهديد آيا [:ج پ
و [ كـردم    مشورت بكنم   توانم  نمي يا   توانم  ميمن در مورد اينكه چه      : م ه 

  كار من
  كني، آقاي هوارد؟ مي مخالفت او با كردي تهديد اآي[ :ج پ
  )1997 ،سي بي بي(. دقيقاً مطابق آن بود: م ه

هاي پخش شـده فـرو        در اين قطعه گزيده، چيزي در هنجارهاي مصاحبه       
 اين نيـست كـه ايـن مـصاحبه نتوانـست اطالعـات              فقطمسئله  . ريزد  مي

ن خـودش  اش بيرون بكـشد، گرچـه ايـ      معناداري راجع به موضوع اصلي    
رود كـه     اين هم نيست كه پاكسمن تا حدي پـيش مـي          . يك مشكل است  

شـه هـر دوي شـما راسـت           نمـي «كنـد     هوارد را به دروغ گويي متهم مي      
شـود، در      كه در زير بحـث مـي       طور  همانكشيدن،   زيرا به چالش  . »بگوييد

 اتهامـات شخـصي تعبيـر    بـه عنـوان   تعامالت پخش شده كـم نيـست، و         
 كه اينگونه هم    طور  همانبراي فرو ريختن مصاحبه،     در عوض،   . شود  نمي

هاي مسلم و معموالً ناديدني وجـود داشـته           اي از عرف    شد، بايستي دسته  
اند راجع به اينكه هر كس چه بگويد و چـه بكنـد و                باشند كه مختل شده   
. كنـد    كمـك مـي    هـا   آنشان به پيداكردن و تشخيص       در واقع مختل شدن   

ايستي يك سؤال را چند بار مكـرراً بپرسـد،       گر نب   واضح است كه مصاحبه   
بخشي از دليل اين كار ايـن اسـت كـه           . بلكه بايستي مراوده را پيش ببرد     

شونده بيرون بكشد، و بخـشي        اطالعاتي را از جانب مخاطبين از مصاحبه      
خـاطر حفـظ جانـب درسـت بـين دو حالـت كنـد و كـاو و             از آن هم به   

 ةوسـيل  ه تـا حـد زيـادي بـه         در پخش برنام   وگو  گفت. پرخاشجويي است 
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بـه  گيرد، كه بـه جايگـاه او          گر شكل مي    هايي متعارف براي مصاحبه     نقش
. شـوند   طـرف مربـوط مـي       شنوندگان و يـك شـخص بـي        ة نمايند عنوان

شونده واضح است كه نبايد سـؤال را ناديـده بگيـرد و يـا سـعي              مصاحبه
اسـت،   نمايد در مورد اين تصميم بگيرد كه كـي سـؤال پاسـخ داده شـده               

هاي دولتي معموالً سؤال را به نفـع خـود و در راسـتاي                گرچه شخصيت 
پاشد، زيرا دو شخص  بنابراين مراوده از هم مي    . دهند  شان تغيير مي   اهداف

  .اند هاي متعارف متوسل نشده  واحد از نقشةدرگير به يك دست
 چه   ــ وگو  گفتتحليل مكالمه حاكي از اين است كه تعامل از طريق           

 مـستلزم  ـــ ر ـاري ديگـ ـداد گفتـه با هر رويـد، چه مصاحبـ باش المهـمك
هايي بين مشاركين است، در مورد اينكـه چـه            اي از چنين توافق     مجموعه
توانـد گفتـه شـود، و چگونـه           چيزي مـي   تواند صحبت كند، چه     كسي مي 
نهايـت، در ايـن ديـدگاه، فهـم اينكـه           در  .  فهميده شود  وگو  گفتبايستي  
مـشارك نـسبت بـه      ) يـا چنـد   (ي دارد به واكـنش دو        چه معناي  وگو  گفت

فهمـد و   دانـد ديگـري مـي       اي كه هر يك مـي       گونه گردد؛ به   همديگر برمي 
گـران مكالمـه      تحليل. دهد  يي در آنجا رخ مي    وگو  گفتپذيرد چه نوع      مي

. نامنـد   مـي )local management of talk(وگـو   گفتاين را مديريت محلي 
 ةدهد تا بفهميم اشتباه مصاحب      تيار ما قرار مي   چنين تحليلي، تكنيكي در اخ    

پاكسمن با هوارد در چه بود و تا كاوش بكنيم در مورد اينكه چگونه قدرت               
در . شود  گيرد و به چالش گرفته مي       جو قرار مي  و  توسط هر يك مورد جست    

تواند به درك اين مسئله كمك كند كه چـه            تر، تحليل مكالمه مي     نگاهي كلي 
  .دهند ي پخش شده رخ ميوگو گفتتماعي در نوع تعامالت اج

  تحليل مكالمه
براي انجام اين كار، بايستي رويكردهاي اساسي تحليـل مكالمـه توضـيح             

تحليل مكالمه با اين پرسـش آغـاز شـد كـه چـرا مكالمـات                . داده شوند 
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داننـد كـه نبايـد        شود، چرا مـردم مـي       روزمره به هرج و مرج كشيده نمي      
اي آغاز شـده يـا        دانند كه مكالمه    م از كجا مي   همزمان صحبت بكنند، مرد   

 شناسان قـومي  روش. يابد اي ادامه مي است، و چگونه مكالمه   پايان پذيرفته 
)ethnomethodologist( مثل ساكس )Sacks( بر اين باورند كه پاسخ به اين 

تري در مورد اينكـه چگونـه زنـدگي           سؤاالت به توضيح سؤاالت مبسوط    
لذا، نقطه آغازين چنين تحليلـي دو       . كند   كمك مي  رود،  اجتماعي پيش مي  

نخست اينكه مردم كنـشگران اجتمـاعي قـابلي هـستند، فقـط             . است  اليه  
كنند، تصميم    ماحصل ساختارها نيستند بلكه مردمي هستند كه انتخاب مي        

كننـد و همچنـين دنيـاي پيرامـون خـود را شـكل                گيرند و تفسير مـي      مي
كننـد، در      چكار مي  “واقعاً”كه بداند مردم    كار تحليل اين نيست     . دهند  مي

 چگونـه   هـا   آنتر كند و كاو كند، بلكه اين است كه بفهمنـد              سطوح ژرف 
  :نويسد  مي)Slembrouk, 2003( فهمند، سلمبروك مي

گران مكالمه، سؤال اساسي اين نيست كه مردم چگونه به يك             براي تحليل 
دهند، بلكـه     ان مي هاي هنجاري آن واكنش نش      نظم اجتماعي و محدوديت   

هـايي در     اين است كه چگونه نظم در موقعيت خاصـي، از طريـق فعاليـت             
بـودن زنـدگي     براي درك تابع نظـم    . شود  زمان و مكان خاصي، حاصل مي     

اجتماعي، نيازي به دزدي و چپاولگري نيست، بلكـه شـخص بايـستي بـه               
  . روي آوردها آنجزئيات دقيق وجود لحظه به لحظه و سازمان متوالي 

در نتيجه، اين رويكرد به گفتمان روي جزئيات سطح خرد متمركـز            
گران معمولي و پيش پاافتاده       است كه ممكن است از جانب ديگر تحليل       

 تلقي شود كه بايد از كنار آن        )noise( “صداي مزاحم ” نوعي   به عنوان يا  
. بينـد   گذشت، زيرا اين رويكرد آن جزئيات را در قلب طرز كار زبان مـي             

، الاقل، بـه همـان      وگو  گفتجتماعي اگر نه بيشتر از محتواي ذاتي        نظم ا 
. دهـد   ها رخ مي    ها در گفتار و خداحافظي      ها و درنگ    اندازه از طريق وقفه   

كنند كـه   گران مكالمه ادعا مي     تحليل. آيد  نقطه آغاز دوم در پي اولي مي      
 اول سعي   ةكنند، بلكه در وهل     ها و فرضيات نظري شروع نمي       با چارچوب 

كنند همان دركي را از تعامل داشته باشند كه افراد ديگـر در آن، از                 مي
  . تعامل دارند
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خواه جنسيت مشاركين باشد خواه شغل ــ  وگو  گفتبافت اجتماعي   
 وگـو  گفـت  تنهـا در صـورتي بـا درك           ــ يك خبرنگار يا تابويي فرهنگي    

كند كه مشاركين باعث شوند بـا آن مناسـبت داشـته              مناسبت پيدا مي  
اي باشـد كـه انگـار         گونـه  شان به  يوگو  گفتباشند، يعني در صورتي كه      

.  خبرنگـار صـحبت كننـد      بـه عنـوان   نوعي جنسيتي هستند يا اينكـه        به
 گفتمان بر سر ايـن  ةگران مكالمه و ديگر عالمان حوز  منازعه بين تحليل  

نـك  (آيد كه آيا اتخاذ چنـين موضـعي معقـول اسـت               وجود مي  سؤال به 
ترتيب، اين رويكردي است كـه    ينه ا ب). 1999 ، شگلوف  و 1999 ،بيليگ

اش بـه جزئيـات      خاطر عالقه  هاي متعددي منجر شده است، به       به بينش 
دهد و نيـز      زند دارد رخ مي     گر حدس مي   آنچه گفته شده نه آنچه تحليل     

 دهند سر   گران از آنچه انجام مي      كيدش بر اينكه چگونه تعامل    أخاطر ت  به
 نظـم  ة ايـن عالمـان، مـسئل   )Boden, 1994(  بـودن قول به. آورند در مي

  ).2003 ،نقل از سلمبروك به(كنند  اجتماعي را وارونه مي
گـران    شده، تحليل  هاي اجتماعي از پيش تعيين       چارچوب ةبا ترديد در ايد   

هـاي متـوالي      دنبال نوعي نظـم اجتمـاعي در رشـته         جاي آن، به   مكالمه، به 
 هـا   آن مثـال،    بـه عنـوان   شناسـان،    بر خـالف روايـت    . باشند   مي وگو  گفت
منـد   هاي به پيوستگي در چارچوب ساختاري كلي ندارند بلكه عالق           عالقه

گفتـار بعـدي       هستند كه از پاره گفتاري به پاره       )Cohesion( “انسجامي”به  
اي از آن     نمونـه ) ي تلفنـي  وگـو   گفتكلمات آخر   (مورد زير   . دهد  رخ مي 

  :رك آن هستند در پي دها آنيي است كه وگو گفتسنخ 
هـامون كـار     بهتر رو طـرح     تونيم اِاِ كمي      خوايم ببينم آيا مي     و اِاِاِ مي  .....ج

  .كنيم
  خوبه/ / بله : ب
  باشه؟: ج
  باشه: ب
  خب پسر: ج
  خب: ب
  نگهدار/ / خدا : ج
  خداحافظ: ب
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  )290:1973شگلوف و ساكس (

 نخـست، .  تحليلي در اينجا دو اليه است      ةاز نظر شگلوف و ساكس مسئل     
رسـد؟ اگـر      دانند كه كي تماس تلفني به پايـان مـي           اين دو نفر از كجا مي     

 يك وقفـه تلقـي      به عنوان يكي از صحبت كردن باز ايستد، ديگري آن را          
اگر قـرار نيـست كـه تمـاس         . كند  ر مي  پ وگو  گفتكند و آن فضا را با         مي

ي بي پايان بدل شود، بايستي راهي وجود        وگو  گفتتلفني به يك كابوس     
مسئله دوم در   . شته باشد كه اين دو روي زمان پايان مكالمه توافق كنند          دا

دهنـد، آغـاز    قدر طول مي مورد اينكه چرا اين دو خداحافظي گفتن را اين      
دهنـد   آيـد مـشاركين انجـام مـي       مـي  به نظر آنچه كه   . پاسخ به اولي است   
 انجام اين كـار توسـط ايـن دو          ةشيو.  است وگو  گفتمذاكره بر سر پايان     
: سـازد    آشـنا مـي    وگـو   گفـت  كليدي در نظم متـوالي        نفر ما را با مفهومي    

شود و در آغـاز ايـن قطعـه گزيـده، ج              هايي ظاهر مي     در جفت  وگو  گفت
 ةكند، و به ب اجـاز       اي مي   سپس وقفه . دارد   تقريباً پاياني را بيان مي     ةجمل

 يـك   بـه عنـوان   گران مكالمـه،      طبق مشاهدات تحليل  . دهد  وارد شدن مي  
 كـه سـؤاالت     طـور   همـان آيـد،     اي همراه با پاسخي مي       كلي هر گفته   اصل

  .ندا جواب دارند و اتهامات با دفاعيات يا اعترافاتي همراه
. هر پاره گفتار از جانب يكي از طرفين تعامل، مستلزم ديگـري اسـت      

كند، زيرا با انجام      پاسخ ب نقشي كليدي در مديريت محلي تعامل ايفا مي         
اي را بيـان كـرده        داند ج تـازه گفتـه       دهد كه مي    ن مي چنين كاري وي نشا   

 كنند كه اين ساختار جفـت مجـاور         گران مكالمه استدالل مي     تحليل. است
)Adjacency pair( گـران هـر كـدام بـه       آن تعامـل ةوسيل راهي است كه به

كنند نه اينكه پيوسته حرف همـديگر را قطـع كننـد، و               نوبت صحبت مي  
گران ديگر نيز روي همان طول        دانند تعامل   ن مي  آ ةوسيل راهي است كه به   

. يي در حال وقـوع اسـت      وگو  گفتموج در مورد اين هستند كه چه نوع         
دانند خودشان و شخص ديگر       دهند كه مي    مشاركين به همديگر نشان مي    
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هاي مجاور يك    صورت جفت   به وگو  گفتگيري در    نوبت. كنند  كار مي  هچ
 .ي است اجتماع)glue( نوع اساسي از چسب

جـاي   بـه . كنـد   پاسخ مختصر ب در اين مورد نقشي ثانويه را ايفا مـي           
اي از آن خودش بيانجامد، دوبـاره         استفاده از پاسخ او براي اينكه به گفته       

دهد كه چيز     وسيله نشان مي   ينه ا كند، و ب     سخن را به ج واگذار مي      ةرشت
ايـن  : دكش  ج جفت مجاور ديگري را پيش مي      . بيشتري براي گفتن ندارد   

آورد كه ب موافق اسـت        وجود مي  بار پرسشي كه كامالً اين اطمينان را به       
همـين طريـق پاسـخ       خوبي به پايان رساندند، و ب بـه         موضوع را به   ها  آن
در اين لحظه، و تنها     . كند   سخن را به ج واگذار مي      ةدهد و دوباره رشت     مي

دي را در اين لحظه، پس از اينكه ب در دو نوبت خودش موضـوع جديـ        
: است  به پايان رسيدهوگو گفتتواند عالمت دهد كه       به ميان نياورد، ج مي    

توانـد همـين كـار را كـرده و هـر دو        ب هم پس از آن مـي      . »خُب، پسر «
) 1973(شگلوف و سـاكس  . پردازند سرانجام به رد و بدل خداحافظي مي   

ردم كنند كه اين پايان دوگانه به موضوع الزم است زيـرا مـ        خاطرنشان مي 
خواهند با گفتن بالفاصله و فوري چيزي نشان دهنـد آن چيـز               اغلب نمي 

كردن خود بـه ديگـران اسـت و          مهم است، زيرا اين كار به نوعي تحميل       
 هـا   آندر عـوض    . گذارد ديگري به مذاكره بر سر آن بحـث بپـردازد            نمي

 بعـد، يعنـي تـا       ة را ترك كنند و چيزي بگوينـد تـا دفعـ           وگو  گفتمايلند  
واگذاري مكرر نوبـت    .  طبيعي در مكالمه ظهور پيدا كند      به طور كه   زماني

خاطر اين دست و آن دسـت        بينيم به   سخن گفتن به ديگري كه در باال مي       
  . استوگو گفت دو جانبه و مديريت مشترك ةكردن نيست، بلكه مالحظ

  كنندهوگو گفتنهادهاي :  مكالمه نباشدوگو گفتوقتي كه 
تـوان     مي ها  آن مناسبي هستند كه بر حسب       ة مقايس ةها زمين   اين نوع مبادله  

گران مكالمه    تحليل. دهد  يي را تعريف كرد كه در نهادها رخ مي        وگو  گفت
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هاي نهادي را، از جراحـي پزشـكان تـا جلـسات              طيف وسيعي از عرصه   
 بـه نظـر   تعامـل فـوق     . انـد   اي، مطالعـه كـرده      ي رسانه وگو  گفتدادگاه و   

صـورت مكتـوب درآيـد امـا      رسد اگر به    مي به نظر آور   كننده و مالل   كسل
. گـر دانـست    دو تعامـل ان آن را گواه و شاهدي بـر موقعيـت برابـر        تو  مي

 بـه نظـر   را رهبري كند، وگو گفتگرچه يكي از اين دو ،ج، مجبور است         
 ها  آنرود كه هر دوي       آيد تعامل با اذعان دو طرف بر اين امر پيش مي            مي

هـاي پخـش شـده        در مقابـل، مـصاحبه    . ندا   موافق وگو  گفتبا پايان بردن    
را بـدون ايـن   Newsnight  هـاي  پاكسمن مصاحبه. پذيرند ناگهان پايان مي

 :برد ها به پايان مي )preclosing( “پيش ختم كالم”
  .متشكرممايكل هووارد، از شما (.)  كنيم تمامو اينجا بايد بحث را : ج پ

 فقـط   وگـو   گفـت  بـه    دادن  نهادي استوديوي خبر، قدرت پايـان      ةدر عرص 
بـا تـشكر از شـما،       ”: گفت    اگر هوارد مي  . متعلق به يكي از طرفين است     

. داد  ، گسستي غيرعادي در قوانين استوديو رخ مي       “نگهدار جرمي، و خدا  
 پايان دهد، بدون اينكـه  وگو گفت ناگهاني به  به طور تواند    پاكسمن نيز مي  

وضوعي را آغـاز     سخن را بدست گرفته و م      ةبه هوارد فرصت بدهد رشت    
هـاي    دهد، زيرا نقش     كه ج اين كار را براي ب انجام مي         طور  هماننمايد،  
هـيچ  . اسـت   گر و پاسخگو را بافت نهادي دقيقاً مـشخص سـاخته           پرسش

 مـذاكره   وگـو   گفـت كدام از طرفين در استوديو توقع ندارد بر سـر پايـان             
تـصار و   توانـد سـريعاً پايـان يابـد، بـدون اينكـه ايـن اخ                نمايد، پس مـي   

  .كردن معناي خاصي داشته باشد كوتاه
 ةي مـصاحب  وگـو   گفـت هـاي متعـدد       تفاوت) 167: 1998(باچ    گريت

كند كه علـت وجـود        دهد و استدالل مي     اي را با مكالمه توضيح مي       رسانه
كس را   گرها جانب هيچ    رود مصاحبه   ها اين است كه انتظار مي       اين تفاوت 

 )neutralistic stance( “موضعي خنثـي ” نگيرند و يا اظهار نظر نكنند، بلكه
گر قدرت خـود را بـراي سـؤال پرسـيدن در مقـام                مصاحبه. اتخاذ نمايند 
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 يك فرد، و بنـابراين يـك نقـش          به عنوان  سازمان خبري دارد، نه      ةنمايند
نقش پاكسمن مستلزم اين اسـت كـه        . كند  اجتماعي كامالً معين را ايفا مي     
اي مطـرح كـرد،        و اگر گزاره   ،)statement( بيشتر سؤال تهيه ببيند نه گزاره     

در باال نيز همين كار     . دادن آن به ديگران، از آن فاصله بگيرد        بايد با نسبت  
: شـود  اي متعلق به يك كارمند دولـت خوانـده مـي            شود و گزاره    انجام مي 

گويد، من، يعني آقاي لويس به او گفتم كه چه تـصميمي   آقاي لويس مي  «
شوند   هايي كه به كسي نسبت داده نمي        گزاره. »ايم  هدر مورد ماريوت گرفت   

يدن هايي كـه بـراي بيـرون كـش          شوند يا چالش    بنابراين يا سؤال تعبير مي    
، “دوي شما راست بگوييـد     شه هر   نمي” چالش. اند  ريزي شده   پاسخ طرح 

شـود كـه      ي ايـن تلقـي مـي         روزمـره گـستاخانه و نـشانه       مكالمـة كه در   
گيرد، در اينجا در چـارچوب        ا جدي نمي  طلب ديگر طرف مقابل ر      چالش
  .دشو  پرسشي قاطعانه تلقي ميبه عنوانهاي تلويزيوني  مكالمه

دارد كـه     همچنـين اظهـار مـي     ) 1991،  باچ  هريتج و گريت  (باچ    گريت
گيـرد و نـه در مقابـل او قـرار             شونده را مي    گر نه جانب مصاحبه     مصاحبه

 )Acknowledgement tokens( “هاي تصديق نشانه”گر از  مصاحبه. گيرد مي
 سـخن را بـه      ةكه گوينده رشت    ها، هنگامي   كند كه معموالً شنونده     پرهيز مي 

گر همچنـين از      مصاحبه. “آره” و   “بله”،  “اهم”گويند؛ مثل     دست دارد، مي  
جـدي  ” و “اوه، واقعاً” مثل )News receipt objects( “عاليم دريافت خبر”

ـ    كـردن   ها را در صـحبت       كه وقفه  “ميگي؟ كننـد، اجتنـاب      مـي  ر گوينـده پ
هـا را بـا       دهنـد يـا وقفـه       گرها معموالً ساكت گوش مي      مصاحبه. ورزد  مي

  بـه نظـر  كنند، كه باز اين رفتـار در مكالمـه عجيـب     ر مي سؤال جديدي پ 
دقـت گـوش فـرا نـداده      خواهد رسيد و حاكي از اين است كه شنونده به         

اي  هــا را بــه گونــه اره ســؤاالت و گــزهــا آنامــا، درون اســتوديو، . اســت 
. انـد   كنند كه نشان دهد از جانب ديگران تهيه ديده شده           گذاري مي   عالمت

آنچه در تحليل مكالمه اهميت دارد اين است كه هـر دوي مـشاركين بـه                
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كننـد و اينكـه هـر دو،          همين شيوه فاصله گرفتن از مكالمه را تعبيـر مـي          
  .باشد ميها   مشتركي از عرفةشان مديريت محلي مجموع هدف

تواند تجزيه و تحليل نمايد كه كي انتظارات          در نتيجه، تحليل مكالمه مي    
 ةبنـابراين، در مـصاحب  . شـوند  دار مـي   در استوديوي پخش لكـه    وگو  گفتاز  

هـاي مجـاور هميـشه        گيري در جفـت    توان ديد نوبت    پاكسمن با هوارد، مي   
 را تمام كند و ماند تا هوارد جواب خود پاكسمن منتظر نمي. شود رعايت نمي

هـد كـه    د وي نشان مـي   : دليل اين امر واضح است    . پرسد  دوباره سؤال را مي   
دسـت    سخن را بـه    ةكند و دوباره رشت     پاسخ هوارد را جوابي معتبر تلقي نمي      

 خـود،   ةنوب هوارد، به . گر و پاسخگو را بازسازي كند       پرسش ةگيرد تا رابط    مي
داند كه از او بخواهد سـؤال         يدهد كه پاكسمن را صاحب اختيار نم        نشان مي 

شناسي قـومي،      به اصطالح روش    ــ رسد  بست مي  تعامل به بن  . را پاسخ دهد  
 زيرا كه هـيچ كـدام قبـول     ــ پاشد  گيري از هم فرو مي      مديريت محلي نوبت  

 وگـو   گفـت كنند در مقابل تعبير ديگري نسبت به چگونگي پيش رفـتن              نمي
سازد اين است كـه،       اي جذاب مي     مصاحبه، منظره  آنچه كه از  . تسليم شوند 

آيند، بلكه همچنان  كدام از نقش خود پايين نمي العاده، هيچ ي خارقطور به
كنند سؤال پرسيدن مكرر پاكسمن و تجاهل هوارد را پـذيرفتني             سعي مي 

 فوق، پاكسمن تقريبـاً     ةاي درست بعد از قطعه گزيد       در نقطه . تلقي نمايند 
كم دارم حـسابي گـستاخي بـه          من كم « :كند  به فروپاشي بحث اعتراف مي    

اما هـوارد   . »كنيد  دهم اما شما تهديد كرديد كه با او مخالفت مي           خرج مي 
خـاطر گـستاخي،     خـواهي بـه     كند نه معذرت    اين را نه گستاخي تلقي مي     

 مـن، تعبيـر اكثـر       نظر   بهو  (گيرد    بلكه آن را طرح مجدد سؤال در نظر مي        
كـرد    خواهي مي  را اگر پاكسمن معذرت   بينندگان نيز همين خواهد بود، زي     

شده و گستاخي بـه خـرج        بودن خارج  اينكه از خنثي    كرد به     يا اعتراف مي  
شـود    مواردي يافت مـي   ). پرسيد  دهد، قطعاً همان سؤال را دوباره نمي        مي

كننـد قواعـد را از نـو مـورد             سياستمداران آشكارا سـعي مـي      ها  آنكه در   
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گـر را بپذيرنـد       بـودن مـصاحبه     طـرف   بـي خواهنـد     و نمي مذاكره قرار دهند    
 ايـن خواهـد   ها آنريسك ناشي از اين كار براي  ). 174:1998 ،باچ  گريت(

رسند كه از پاسخ دادن بـه سـؤاالت مطروحـه              مي به نظر طور   بود كه اين  
گرهـا    مـصاحبه  د نه ـ هستن ها  آنن  ـر، اينكه اي  ـعبارتي ديگ    به  ــ روند  طفره مي 
  .كنند  را نقض مي)Implicit contract( يـرارداد ضمنـكه آن ق

 )Overheard(  شنيده شدهقيتفااهاي  مكالمه
 خـاطر  بههاي ديگر  ي پخش شده با بافت  وگو  گفتهاي    بسياري از تفاوت  

اگـر  . باشـد  تر پخش مي حضور مخاطبيني در استوديو و مخاطبين گسترده     
هـا    ليـون اي است كه هزاران يا مي        مثل مكالمه باشد، مكالمه    وگو  گفتاين  

هـا طراحـي      اند و مـĤالً بـراي همـين          اتفاقي آن را شنيده    به طور نفر ديگر   
پرسـد، و گـاهي       گر از جانب مخـاطبين سـؤاالتي مـي          مصاحبه. است  شده

گر اعمـال     شود تا بر مصاحبه      برنامه متوسل مي   ةاوقات به مخاطبين شنوند   
 از  هـاي زيـادي     از روي نمونـه   ) 2002( كـه كلـيمن      طور  همان. قدرت كند 
 بـه   “مـردم ”كـردن از جانـب        اسـت، صـحبت     هاي خبـري دريافتـه      مصاحبه

تـرين سـؤاالت را      تـرين و فـضوالنه      دهد كـه حـساس      خبرنگاران اجازه مي  
ها مبني بر پرسيدن سؤاالت       شونده  بپرسند و از خود در مقابل اتهام مصاحبه       

ويـد  كـه خبرنگـار بريتانيـايي، دي       هنگامي. آميز دفاع كنند    ناعادالنه و تعصب  
 رئيس جمهـور    ة، در تنها مصاحب   1977فراست، با ريچارد نيكسون در سال       

مريكا بعد از رسوايي واترگيت، مصاحبه كرد، او فوراً سـؤال را از سـؤالي               آ
آميز تلقـي شـود، بـه سـؤالي تغييـر داد كـه               شخصي، كه ممكن بود توهين    

  :تياف  اينكه از جانب عموم مردم مطرح شده بود، مشروعيت ميخاطر به
مريكـا  آدم  مـر كـنم      مـن فكـر مـي      > :ييـد بفرماخواسـتم شـما       مي: من
احتماالً چيزي  : آنجا/.) 7(،  :كي اينكه :يـ(.) اِ اِ   . خواهند شما بفرماييد    مي
 فـي :لــ تخ/.) 7:: ( آنجـا  ه وجـود داشـته،    ::تبااشـ /.) 4(،  ز  ::ا/.) 2(ش  ::بيـ
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ن اسـت    ممكـ  بلـه =  يا خير  >بوده باشد   :: مجرخواه  /.) 2(صورت گرفته   

  )202:2002كلَيمن ( .>يك جرم بوده باشد 
تـر را     تـر و پرخاشـگرانه      جويانه  يي مداخله وگو  گفتلذا، مخاطبين اتفاقي،    

 پرخاشگري  به عنوان بخشند كه هدف از آن اين نيست كه           مشروعيت مي 
 صـداي   بـه عنـوان   بينافردي تلقي شود، بلكه منظور از آن اين اسـت كـه             

اصـطالح  . بخـشد   گار صرفاً به آن حيات مـي      عموم دانسته شود، كه خبرن    
ويـژه   مردم، بـه  : ، در اينجا سودمند است    )footing( “جايگاه”گافمن، يعني   

اي صـحبت   گونـه  كننـد، اغلـب بـه    هاي نهادي را ايفا مـي      موقعي كه نقش  
كه ( باشند     بخشند نه اينكه خود مؤلف      ها جان مي    كنند كه انگار به واژه      مي
) شـود   كه عقايدش بيان مي   (يا مدير   ) است  م قرار داده  ها را در كنار ه      واژه

بخـش بـه       جـان  به عنوان از اين لحاظ، فراست خود را       ). 37: 1991 ،بل(
 بودنـد، گرچـه او   “مردم آمريكا” ها آن ةعقايدي نمايان ساخت كه آفرينند 
خواست واقعيتي     پرسش هم بود، اما مي     ةخود در سطحي، آشكارا آفرينند    

د كه در آن مسئوليت چنـداني در مـتهم كـردن رئـيس              اجتماعي را برساز  
تا حدي كه نيكـسون ايـن را        . بودن نداشت  مريكا به مجرم  آجمهور سابق   

روي نوارهاي مصاحبه، حـاكي از      ) 2002(پذيرفت، تجزيه و تحليل كليمن      
است، سـپس آن    نموده كه انگار مجرم بوده     اين است كه او طوري عمل مي      

گاهي اوقات، قدرت اسـتوديو در سـاختن        .  آمد وجود  واقعيت اجتماعي به  
ليوينگستون و النت از يكـي از  . سازد  قوانين اجتماعي خودش را آشكار مي     

مايـك   :كنند كـه گفتـه بـود        بحث روزانه نقل مي    ةمخاطبين حاضر در برنام   
خواهيم، پس لطفاً بـيش از حـد          رشور مي  پ ةما يك مجادل  «: اسكات گفت 

آيـد     تلويزيوني در صورتي خوب در مي      ةمحترمانه رفتار نكنيد، اين برنام    
كـاري بريتانيـايي خـود را        كه مردم در واقع كمي گستاخ باشند و مالحظه        

پـس  . كنار بگذارند و فقط بيايند جلو و روي حرف همديگر حرف بزنند           
كاري نكنيد، اگر اعتقاد راسخ به        يد، محافظه  يك بريتانيايي نباش   ةلطفاً نمون 
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اليس، از حاضـرين    . (»كنده صحبت كنيد    چيزي داريد، پس رك و پوست     
  )در استوديو

داند بـه      تلويزيوني خوبي مي   ة برنامه، شو خود را برنام     ةكنند  در اينجا تهيه  
هـاي عـاطفي قـوي افـراد      شرط اينكه بتواند طوري عمل كند كه به پاسخ      

براي اينكه چنـين چيـزي اتفـاق بيافتـد، وي بـه مخـاطبين               . جان ببخشد 
اي را كـه بـه آن عـادت          گويد كه قوانين اجتمـاعي      حاضر در استوديو مي   

  .اند، موقتاً كنار بگذارند كرده
چرخـد، و     گران مكالمه، دنياي اجتماعي حول تعامل مي        از نظر تحليل  

ـ  ، مثل آنچـه در بـاال ذكـر شـد، هـستي مـي            وگو  گفتاز طريق    ايـن  . دياب
ترين حالت خود است كه بتوانيم مشاركيني مثـل           استدالل موقعي در قوي   

نيكسون و آن عضو مخاطبين برنامه كه از او نقل كرديم، يعنـي آلـيس، را     
كننـدگان    دهند كه پخش    ها و قواعدي پاسخ مي      ببينيم كه بر حسب جايگاه    

. باشـد   يها مـ     دارند و مؤيد قدرت آن كنش      ها  آنبرنامه سعي در برقراري     
كننـد   كنند و استدالل مـي  گران اين نكته را تعديل مي  اما بسياري از تحليل   

پردازنـد گـاهي اوقـات درون آن           مـي  وگـو   گفتبافتي كه مردم در آن به       
 بـه عنـوان   . طـور نيـست    شود و گاهي هم اين       تثبيت و اداره مي    وگو  گفت

 باال Newsnight ةاي تخيلي ممكن است درست مثل مصاحب مثال، مصاحبه
 از هر كدام از دو مرد        ــ باشد، اما داراي بافت اساساً متفاوتي خواهد بود       

 اين صنعت خواهند دانـست      ةدرگير گرفته تا مخاطبين، تا دهندگان جايز      
تحليل مكالمه به نـوعي عـاجز از ديـدن ايـن نـوع              . كه اين واقعي نيست   

گويـد ايـن      تـر مـي      يا به بيـاني دقيـق       ــ باشد  بافت اداره شده از برون مي     
اين تفـاوت در    . گر نسبت به آن مطالب هستند       ها صرفاً تعبير تحليل     بافت

گـران   كند بـين تحليـل   تري ربط پيدا مي رويكرد به بافت، به تفاوت وسيع 
هايي كه هميـشه   دانند و آن   گفتماني كه توصيف عيني جامعه را ممكن مي       

ن اين اسـت    شكايت منتقدي . كنند  چيزي از خود به آن توصيف اضافه مي       
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اي بـين     شان بر اين است كه تعامـل مكالمـه         گران مكالمه فرض    كه تحليل 
ــاعي ــاي اجتم   اســت مگــر اينكــه در رونوشــت )social equals( همتاه

)transcript(     كـه عالمـان گفتمـان       طـور   همان.  مكالمه خالف اين را بيابند 
 هانـد، داليلـي محكـم وجـود دارد كـ            ويژه، خاطرنشان كرده   فمينيست، به 

  . قدرت عاري نيستندةوجه از عدم موازن مناسبات روزمره در واقع به هيچ

  ي قدرتمندوگو گفت
مند به مسائل پيرامون قـدرت و        ه عالق ةگران گفتمان رسان    بنابراين، تحليل 

كنند؛ بدون اينكه جـز       استفاده مي    عمومي، اغلب از تحليل مكالمه       ةمجادل
گران   دهد كه مصاحبه    نشان مي اين روش   . به جز اصول آن را رعايت كنند      

دارند كـه هـر موقـع مـا سـؤالي       بر مبناي حق اجتماعي عمومي اظهار مي    
گفـتن داشـته     پرسيم مايليم پس از اينكه پاسخ داده شد باز حق سـخن             مي

 ايـن را    هـا   آندرون بافـت نهـادي اسـتوديو،        ). b2001 ،بارو  ثورن(باشيم  
به مردم بگويند كه كي هستند      آورند تا     صورت قدرتي قابل مالحظه در مي      به

 خـود،   ةنوب گرها، به   مصاحبه. و تصميم بگيرند كه راجع به چي صحبت كنند        
هـايي   ترشان در مقـام چهـره       بيشتر قدرت خود را از پايگاه اجتماعي گسترده       

كنند تا قدرت اين را داشـته         كنند و از اين پايگاه استفاده مي        كسب مي   مردمي
 فرصـتي   به عنـوان   پاسخ ندهند، و از سؤاالت       باشند كه به سؤاالت مطروحه    

همـين خـاطر     مـسلماً بـه   . كنند تا آنچه را بايستي بگويند، بگويند        استفاده مي 
  ـــ   قـدرت  ة جهت به دست گـرفتن دوبـار       ــغلب  اگرها    است كه مصاحبه  

 بايستي قدرت تصميم گيـري در مـورد         ها  آن. كنند  حرف گوينده را قطع مي    
هـر دوي   . صحبت بكند، را از نو تحكـيم بخـشند        زماني   كسي، چه  اينكه چه 

 به رسـميت بـشناسند تـا آن         وگو  گفتمشاركين بايستي نقش يكديگر را در       
  .ها به بخشي از تعامل بدل شود حركت
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كنـد كـه بـدون پايگـاه           قدرت در مورد كـساني صـدق نمـي         ةاين موازن 
 شـان قطـع شـود،      كساني كه اگر حـرف    : روند  اجتماعي بااليي روي آنتن مي    

 ندارند و اگر هم شكايتي بكنند چندان ها آناي به شنيدن پيام     مخاطبين عالقه 
در نتيجه سخت است استدالل كنيم      . ثيري روي مخاطبين نخواهد گذاشت    أت

كراتيـك كننـده    ودهد كه صريحاً دم     در پخش مشاركتي برنامه چيزي رخ مي      
 متفـاوت،    پاكسمن با هوارد، مشاركين داراي منابع قـدرت        ةدر مصاحب . باشد

 هوارد در مقام وزير كابينه و كسي كه اطالعات را            ــ اما نسبتاً متوازني بودند   
كـردن و    اي كليـدي در خوشـنام        چهره به عنوان در اختيار داشت و پاكسمن      

 تحـت كنتـرل وي      وگو  گفتبدنام كردن افراد سياسي و كسي كه بسط دادن          
دسـت   شتر قـدرت را بـه  گر بيـ  تر اين است كه ميزبان يا مصاحبه       معمول. بود

هـاي تلفنـي راديـو،        كند كه در برنامـه      اشاره مي ) 1996(هاچبي  . داشته باشد 
كند تا كمـك   گيرد و از نوبت دوم استفاده مي        ميزبان معموالً نوبت دوم را مي     

شان ممكن است قطـع شـود اگـر بـه      حرف(گيرنده سخن بگويد  كند تماس 
گيرنـده   نوبـت بـه تمـاس   اين واگذاري ).  نروندسرعت سر موضوع اصلي 

شـان را مطـرح      كند كه بحـث      را وادار مي   ها  آنكند، بلكه     قدرتي اعطا نمي  
     بـه  . دهد  كه ميزبان صرفاً پاسخ مي     ر كنند، در حالي   كنند و زمان پخش را پ

تواننـد بـا تـضعيف و         دومين سخنگويان مـي   «) 163: 2001(قول كامرون   
 مجبـور   هـا   آنند،  متزلزل ساختن استدالل حريـف در بحـث پيـروز شـو           

نمودن ايـن قـدرت       عمل ةنحو. »كننده را پيش نهند    نيستند جايگزيني قانع  
ـ      يك تماس   شود كه     وقتي آشكار مي    هـاچبي قـوانين را      ةگيرنـده در نمون

پرسد و ميزبـان بـا جـواب دادن آن،          كند، و در پاسخ، سؤالي مي       نقض مي 
 اساسـي   ة نكتـ  گيـرد   كند، ميزبان موقعي كه تصميم مـي        سؤال را قبول مي   

گيرنـده ايـن       و به تماس   “كند  واگذار مي ”امتياز خود را    ... مطرح كند خود را   
گيرنده  دهد كه با او همان كاري را بكند كه قبالً خودش با تماس امكان را مي

 سخن را بـا اسـتفاده از        ة يعني، مطلب او را چالش بكشد و رشت         ــ كرده بود 
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امـا، حتـي مـوقعي كـه        ). 164: 2001 ،كامرون(يك سؤال به او واگذار كند       
تواند تمـاس     جنگد، باز ميزبان مي     گيرنده براي اين قدرت گفتماني مي       تماس

  .او را قطع كند
هــاي  انــد كــه مــشاركين اغلــب بحــث ليوينگــستون و النــت دريافتــه

بخـشي بـسيار محـدود و نـه چنـدان             شده را در چارچوب قـدرت       پخش
يكي از مشاركين در    . كنند  يشان تجربه م   شدن صداي   بخش شنيده   رضايت

من احساس كردم كه چند لحظـه        :گويد   مي ها  آنيك شو بحث روزانه به      
اند، وقت اين را نداشتيم كه با محيط پيرامون خود           پيش ما را آنجا گذاشته    

يي با ديگر افـراد     وگو  گفتاحساس راحتي كنيم و يا حتي از قبل بحث و           
پس اين شبيه يـك     . شناسم  مياحساس كردم كسي را آنجا ن     . داشته باشيم 

 ةحتـي نحـو  . ها شكـسته نـشده بـود    بحث واقعي نبود، زيرا، به قولي، يخ     
بينـيم   هايي كه در واقع معمـوالً مـي   چيدمان آنجا اصالً شباهتي با موقعيت  

روي دوربين بود، همه رو به جلـو بودنـد، بـراي             هها روب   صندلي: نداشت
برگردانيم يـا بچرخـانيم تـا       ا  كردن با كسي مجبور بوديم سرمان ر       صحبت
  )روث، مخاطب حاضر در استوديو. ( آن طرف را ببينيمحضار

 هاي مكالمه، مثل جفت مجاور سالم       ر اين شخص، نقض عرف    ـاز نظ 
ي استوديو را غير قابل قبول      وگو  گفتسالم و نشستن چهره به چهره،       ــ  
لــذا پــذيرش بازنويــسي . نهايــت داراي كيفيــت نــازلي كــرده بــوددر و 
گرچـه،  . هاي اجتماعي توسط استوديو براي اين شخص مشكل بود          رفع

يكي ديگر از مشاركين كه بـراي       . بايد گفت، اين واكنشي همگاني نيست     
همين تحقيق با او مصاحبه شده بود، احساس كرده بود كه اين شو بحث              

 خـاطر   بـه اسـت، آن هـم         را داشـته   “اي واقعي   حالت مكالمه ” وگو  گفتو  
ـ بــان رابــرت كيلــروياي كــه ميز شــيوه ، )Robert Kilroy-Silk(  ســيلك 

، بحـث را در چـارچوب هنجارهـاي بينـافردي        )2004ـ1986 ،سي  بي  بي(
كردنـد و      نمي “مسخره”ي كه مشاركين همديگر را      طور  بهاداره كرده بود،    
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كننـده از     گونـه كـه آن شـركت       كردند، يعني همـان     حرف هم را قطع نمي    
شـد، انتظـار       مصاحبه مـي   ها  آنلويزيون با   تماشاي سياستمداراني كه در ت    

  ).168: 1994 ،ليوينگستون و النت(داشت 

  سخنگوي درست و حسابي بودن
هايي به مكالمه دارد و برخي         در پخش، شباهت   وگو  گفتمديريت محلي   

ويـژه   هـا، بـه     شـونده   چـالش فـراروي مـصاحبه     . قوانين خود را داراسـت    
 صحبت كرده   ها  آنون و النت با     مشاركين عامي، مثل افرادي كه ليوينگست     

 بـه نفـع خودشـان       هـا   آنبودند، ظاهراً يادگرفتن اين قوانين و استفاده از         
هـا بـا      گيرنـده   از روي نخستين كلمـات تمـاس      ) 2001(ثورن بارو   . است

است   كننده در شوهاي ميزگرد تلويزيوني دريافته       راديو و مخاطبين شركت   
در يـك ميزگـرد     .  نـوع اسـت    شـان از يـك      معموالً حركـت اول    ها  آنكه  

تلويزيوني، سخنگويان معموالً نه با سالم بلكه با اطالعات شخصي راجع           
  :كنند به خودشان شروع مي

  بله بفرماييد: ميزبان
مـن خـوش    (.)  نـوزده سـاله هـستم و         )Esther( بله اسمم استره  : مرد

  ]-[ كنند شانسم والدينم بيست و پنج ساله با هم زندگي مي
  )a464:2001 ،ثورن بارو(

سـي بـا    بـي   بـي 4 راديـو  Any Answers ةگيران بـا برنامـ   بالعكس، تماس
ي خـود را شـروع      وگـو   گفتپرداختن به يكي از موضوعات مورد بحث        

كند كه مشاركين بـراي       صورت تعبير مي   ينه ا ثورن بارو اين را ب    . كنند  مي
. سازند كه با بحثي كه در جريان است مـرتبط باشـد             هايي مي   خود هويت 

الناس معموالً به خوبي از قوانين هر ژانـر          تعبيري ديگر اين است كه عوام     
اي كه  گونه كردن به  شده آگاه هستند و در صحبت       ي پخش وگو  گفتفرعي  

 داشـته باشـد مهـارت       ها  آنثيرگذاري را براي    أدرون همان ژانر حداكثر ت    
ين ه ا  ب  سازگار شدن با چارچوب يك برنامه لزوماً       ةدارند، اما دانستن نحو   
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توان اين تعبير را از       برعكس، مي . اند  معنا نيست كه مردم قدرت پيدا كرده      
داشـت كـه مـردم را وادار        ) a2001(ميزگرد نقل شده توسط ثورن بـارو        

كند به اينكه مسايل خصوصي و شخصي خـود را آشـكار سـازند، در                 مي
النـاس،   عـوام .  صـحبت كننـد    هـا   آنكه بخواهنـد بـا موفقيـت در           صورتي

انـد، طيـف       كه بـسياري از منتقـدين رسـانه خاطرنـشان كـرده            طور  انهم
 كـساني   به عنوان هاي مجاز را در رسانه دارند، معموالً          كوچكي از هويت  

 كـساني كـه بتواننـد در مـورد          بـه عنـوان   كنند نه     كه زندگي را تجربه مي    
اين نقش متخصص، اغلـب هنـوز       . زندگي خود نظراتي تخصصي بدهند    

، وكـال و  )Agony aunt( شناسان، سـنگ صـبورها   واندر دست پزشكان، ر
در . كننـد   ها شركت مـي     كسان ديگري است كه در ميزگردهاي اين برنامه       

دهد كه نقشي عمومي ايفا  گيران اجازه مي  به تماسAny Answersمقابل، 
شان  تر از جزئيات شخصي يا داستان زندگي  مهمها آنكنند، كه در آن نظرات 

كند كه فاقد سـهمي در        ي براي صداي كساني فراهم مي     است، اما فضاي كم   
  ميزبـان  ـــ  و مسئوليت  ــاين به قدرت    . اسي عمومي هستند  ـفرهنگ سي 

 اجازه بدهد انواع متفـاوتي      گردد كه   ي تلويزيوني يا راديويي برمي    وگو  گفت
 ة كه در زير نيز در يك مطالع       طور  همانهاي عمومي ابراز شوند؛       از هويت 

 پخـش شـده از راديـو ويـرجين      Nick Abbot Showةمـ موردي روي برنا
  .آيد بريتانيا بحث آن مي

  )Conversationalization( كردن اي مكالمه
توانيم از تحليل مكالمه استفاده كنيم تا كاوشي          بندي بحث، مي   براي جمع 

شـده در تقابـل بـا         ي نهادي پخش  وگو  گفتبكنيم در مورد اينكه چگونه      
توانيم در اين كاوش بكنيم كـه   ما در همين حال مي ا. گيرد  مكالمه قرار مي  

سوي كـاوش    دهد كه اين خود، ما را به        چگونه مكالمه، پخش را تغيير مي     
: ي روي آنتن ادعاي اين را دارد      وگو  گفتشود كه     اين افسانه رهنمون مي   
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آنچـه  ) 1995(فركالف  ). 2000 ،كوك( است   “يي واقعي وگو  گفت”اينكه  
نامـد، مـشخص       بحـث عمـومي در رسـانه مـي         “اي كـردن    مكالمه”را كه   
گرهـا در پـي ايـن هـستند كـه بـا               وي دريافت كه مـصاحبه    . است  ساخته
شان خود را همسان با شنوندگان يا بينندگان كننـد و            شدن   صحبت  خوش

كننـد خـود را شـبيه مـردم           همين ترتيب سعي مي    ها نيز به    شونده  مصاحبه
بنـابراين، بخـشي از     . ندهاي فرهنگي محبوب ديگـر سـاز        عادي يا هويت  

جـستن از آن      تقال براي قدرت كه در باال بحث شده در تالش براي بهـره            
در . پندارنـد   شود كه اين صداهاي نخبه، صداي مردم مي         چيزي نمايان مي  

 مكالمـة ” بـه عنـوان   اين ديدگاه، مكالمه جايگاهي قدرتمنـد در فرهنـگ          
ايـن تـا حـدودي بـه     . است پيدا كرده )the nation’s conversation( “ملت

شـود كـه      حس نزديكي مابين حاكمان و افراد تحت حكومت مربوط مـي          
. سازد  پخش، هنگام پرتو افكندن مستقيم بر زندگي خصوصي مردم بر مي          

  اي كمتـر رسـمي      هاي معـروف كـه بـه شـيوه          سياستمداران و ديگر چهره   
ـ شـوند  ها بسيار خوب ظـاهر مـي   كنند، در مصاحبه صحبت مي  نخـست   

ـ      وزي دادن صـميميت     معاصـر خـوبي بـه لحـاظ نـشان          ةر تـوني بلـر نمون
) 283: 1983(النگ و النـگ     ). b1999 ،مونتگومري(باشد    اش مي   عاطفي

گران سياسـي    كنند كه تلويزيون تغييرات بزرگتري را بر كنش         استدالل مي 
كند    را وادار مي   ها  آن«كند، زيرا     هاي ديگر جامعه اعمال مي      به نسبت گروه  

آور اسـت     ل هنجارهـايي كـه بـراي ديگـر اعـضاي جامعـه الـزام              در مقاب 
 بـه عنـوان   ). 33: 1994 ،به نقل از ليوينگستون و النـت       (»پاسخگو باشند 

 “معمـولي ”ها داراي خصوصياتي       سلطنتي بريتانيا، در رسانه    ةمثال، خانواد 
 ها  آنهاي شخصي كه بين        رسوايي خاطر  بهشوند؛ تا حدي      نمايش داده مي  

 اينكـه پوشـش     خـاطر   بهاندازد، اما تا حدي هم        هير فاصله مي  و ديگر مشا  
كـردن مقابـل      را به توجيه رفتارشان، صـحبت      ها  آنها    خبري اين رسوايي  
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اي و پيوسـتن بـه مـردم          دوربين، و لذا گذشتن از مرزهاي سلطنت افسانه       
  ).301: 1999 ،آبل و ستوكو(دارد   وا مي عادي

ورزد نـه روي سـاختارهاي        كيد مـي  أروي واژگان ت  ) 1995(فركالف  
در نتيجه، ادعاي او بيشتر    . گران مكالمه است    متوالي كه مورد بحث تحليل    

اي كـه در     است تـا كـنش اجتمـاعي        راجع به سبك مجريان پخش برنامه       
 4 راديـو    Today ةاي در برنامـ     در تحليلـي بـر مـصاحبه      . دهد  آنجا رخ مي  

مثـل   )Colloquial lexis( اي ، وي واژگان محـاوره 1992سي در سال  بي بي
بعـضي از   ”اي ضماير     ، كاربرد محاوره  “شدن ذلّه”،  “يارو”،  “خيال”،  “لنگه”

اي زمان حال سـاده     و كاربرد محاوره   “خواي  مردم وقتي ازشون چيزي مي    
همچنـين  . يابـد   را مي“گه گرده پيش شما و مي بر مي”در نقل يك روايت     

د و بيـشتر از آنچـه كـه در          باشن  است كه واقعيات فشرده مي       وي پي برده  
شوند؛ باز چيزي كه به       رود پوشيده نگه داشته مي       خبري توقع مي   ةمصاحب

گفتنـد اوه   تعداد زيادي از مـردم مـي  ”كند  اي تلقي مي   لحاظ سبك مكالمه  
ــر  ــات اكتب ــه انتخاب ــه ي ــركالف (“خوب ــن ). ff142: 1995 ،ف صــداي ”اي

ثيري بالغي أي است، ت شهروندي عاد)simulated voice( “ةشد  سازي شبيه
هـاي    هاي متعلق به مكالمه با مـصاحبه        دهد انتظارات و بافت     كه اجازه مي  

فركالف نيز مثل كوك داليلي به طرفـداري        . سياسي مناسبت داشته باشند   
ي وگـو  گفت ـ  آورد ي راديو و تلويزيون ميوگو گفتاز بعد ايدئولوژيك 

 وگـو   گفـت ايـن   . اندازد  زبان مردم عادي جا مي     به عنوان نخبگان خود را    
 عمومي را از طـرف شـهروندان بـا آن نـوع زبـاني               ةصداي خاص مجادل  

ــي  ــدگي و آشــفتگي م ــراردادن   دچــار پيچي ــراي خطــاب ق ــه ب ســازد ك
ثير بالقوه دموكراتيـك نيـز   أاما او متوجه يك ت   . رود  كار مي  هكننده ب  مصرف

رد خـو    فرهنگ گره مي   “بازاري شدن ”شود كه با مشروعيت نخبگان و         مي
اشان روي    در مطالعه ) 1994(ليوينگستون و النت    ). 149:1995 ،فركالف(

ي وگـو   گفـت : رسـند    مشابه مي  ةهاي بحث تلويزيوني، به يك نتيج       برنامه
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تري است، اما اين      پخش شده از راديو و تلويزيون حاوي صداهاي عادي        
اين . دهد  هاي نهادي قدرت قرار مي      اي نابرابر با پايگاه     صداها را در رابطه   

هاي    چهره ةوسيل كند، اما درون قوانيني كه به        دموكراتيزه مي  وگو  گفتنوع  
  .اند  رسانه بنا نهاده شدهةنخب

 1Shock Jock مسئوليت:  مورديةمطالع
سـرعت رشـد     به1980 ة با راديو، از ده  وگو  گفتشوهاي تلفني راديو، يا     

 در بـسياري از     FMويژه از زمان تغيير راديو موسيقي بـه بانـد            اند، به   كرده
كننـد    اين شوها ادعا مـي    .  انجاميد MW/AMشدن موج    بازارها كه به خالي   

 در بازار با ايـن      بيشتركه داراي پتانسيل دموكراسي قابل توجهي هستند و         
هـا   اما اين . “مكاني براي بيان نظرات شما    ”: كنند  شعار براي خود تبليغ مي    

شـدت    و فرهنگـي بـه     هـاي سياسـي      پايگـاه ديـدگاه    به عنـوان  سرعت   هب
كنـد كـه    داگـالس خـاطر نـشان مـي     . شـوند   كار نيز شـناخته مـي       محافظه
كنـد كـه بـه         مردان اسـت و اسـتدالل مـي        ة با راديو تحت سلط    وگو  گفت

 خـاطر    بـه كننـد     است كه در آن مرداني كه احساس مـي          فضايي بدل شده  
خواهانـه زنـان و      هـاي آزادي    تغييرات در گفتمان عمومي متعاقب جنـبش      

هاي متفاوت خـود     توانند ارزش   اند، مي   بازان به حاشيه رانده شده     مجنسه
احترامي، بدسليقگي، هوچيگري، و نافرماني را        گرايي، بي   را از جمله لذت   

  ).2002داگالس، (ارج نهند 
. بود) 1993ـ4، 1215ويرجين، (Nick Abbot showيكي از اين شوها، 

شـد،    شبانه ديرهنگـام اجـرا مـي      هاي اين شو كه با تماس تلفني و            مشخصه از
ادبانه يا رفتار غيرمعمـول       گيران و گاهي پاسخ بي      ادبي ابوت نسبت به تماس     بي
هـاي    گيرنـده   در چارچوب تحليل مكالمه، ميزبان و تماس      .  در جواب بود   ها  آن

كردنـد كـه در آن        ها را برقرار مي     اي از عرف    هميشگي، بين خودشان مجموعه   

                                                 
  م .اي بگويد تلويزيوني كه گاه ممكن است سخنان تند و زننده / راديوييةمجري برنام. 1
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گيـران انتظـار ايـن را         شد كه در آن تمـاس        مي  نوعي شوخي محسوب    توهين
كـه در   (يك سايت   . شود  داشتند كه مورد تمسخر قرار گيرند و تماسشان قطع          

گونـه توصـيف    ، اين شوها را ايـن )هايي از اين شو قابل شنيدن است        آن كليپ 
 بيچـاره   ةگيرنـد   ادب كه سر به سر يـك تمـاس         يك مرد گستاخ و بي    ”: كند  مي
 مورد، ابوت به يك نوجوان گفت كه دوسـت دختـرش را             در يك . “گذارد  مي

بعد از آن در بخش مرور يك مجلـه         . كند  خوابگي نمي  ترك كند چون با او هم     
مورد انتقاد قرار گرفت، كه در جواب، ابوت به كـسي كـه در آن مجلـه بـه او                    

 مزاحمت جنـسي تلقـي      به عنوان انتقاد كرده بود حمله كرد كه همين را منتقد          
 شـكايت، ايـستگاه راديـويي بـه         ةدر نتيجـ  . ز اين بابت شكايت كـرد     نمود و ا  
هـاي درخواسـتي       ترانه ة پاوند جريمه محكوم شد و ابوت هم به برنام         20000

 احترامـي،   هاي بي   اين فضايي بود كه در آن ويژگي      ). 1995 ،رينر(د  منتقل ش 
 در. كـرد    كامل نمـود پيـدا مـي       به طور بدسليقگي و ضد اقتدارگرايي داگالس      

مـشتاق اسـت    اي سر و كار دارد كه         گيرنده  با تماس  زير، ابوت    ةقطعه گزيد 
  .هاي اين برنامه را مبني بر نمايش تعصب به بازي بگيرد عرف
  سستر وراِاِاِ  : ن ا

  الم نيك)سـ: (گيرنده تماس
  =سالم: ن ا

 كه از نظـر سياسـي آدم درسـتي بـود اون              يارو سالم اون := گيرنده  تماس
  ، نه؟ ننده بودخسته كواقعاً 
   كرد اما ا ا ارائه خوبي مطلبخوب : (.) ن ا

 ام  گربـه  زخمايبود و   نشسته   بود اينجا    نبودهمچين چيزي   : گيرنده  تماس
بود و اينجا نشسته بـودم و       زخم  ام    تمام بدن گربه  /.) 5(كردم    رو تميز مي  
  .بودخسته كننده كردم چون اون يارو واقعاً  تميزشون مي

دم به اينكه اِاِ تو راجع به زخماي گربه اِاِ صحبت             رجيح مي  ت ونو ا من: ن ا 
  كني
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  دوست نداشتم اين خبر بد رو بهت بدم: [ ن ا
[ ام زخماي بدي رو بدنش داره         كه گفتم گربه  ) همونطور: [(گيرنده  تماس

  خوام حرف بزنم راجع به  من واقعاً مي
  ها ا [: ن ا

  ام همسايه: گيرنده تماس
  جز اون گربه هچيزي بخوب هر : ن ا

پس از تماشاي ) عصر(تو همين امروز اومدم  من اومدممن  : گيرنده  تماس
  اون گروه موسيقي محشر 

   بودبالگنوف اسم گروهشون اِاِ ورسسترتو 
  )آهسته= (درسته : ن ا

  بودن واقعاً عالي:= گيرنده تماس
   –هم م : ن ا

  =و  تو و شما رو روشن كردم اومدمبعدش : گيرنده تماس
  خل و چلهمثل اون يارو تو رامفورد  كه := ن ا

و (.)  كـردم    روشنآره خل و چله اومدم تو و برنامتون رو          : گيرنده  تماس
  ديوار بغلي شروع كرد به كوبيدن روي ةهمساياون (.) به قولي 

 خبـر   خـودم كنـه و مـن         مي روشنخوب اين اولين باره كسي من و        : ن ا 
  =ندارم
اومدم تو و حاال بايد      (.) شانسي  خوشيكه خيلي   توي مرت := گيرنده  تماس

  كردم  اش زندگي مي خيكي برات بگم قبالً با خواهر زنراجع به اون
  رت بگي؟خواهخواي راجع به  كه ميببينم اون چيه : ن ا

   بغليمة همساي خواهر اون خواهرنه: گيرنده تماس
  خوب: ن ا

اومـد    غليم خوشش نمي  يه بغليم از همسايه ب    همساخواهر اون   : گيرنده  تماس
   اِاِ خوب ازمنم خوشش نيومد و رفتمنخوب پس اومد پيش (.) 
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  فهمم خوب اين يكي رو خوب مي: ن ا
 اتفـاق افتـاد يـه       عـدش اوم آنچـه ب   (.) م خوب بلـه و        م  هم: گيرنده  تماس

  داستان جالبه 
  شه تر مي داره جالب[ آره اِاِاِ مطمئنم هر لحظه : ن ا

  رشخواهاِ او داشت راجع به نه اِ [  :گيرنده تماس
  گفت برام مي

  )UK( 1994( 1215ويرجين (. ها  ا:ن ا
هـا را دارد،      گيرنده قدرت آغازنمودن موضوعات و نگرش       در اينجا تماس  

هـاش و خـواه       اش به همـسايه     اش باشد، خواه عالقه     هاي گربه   خواه زخم 
ي بـراي   ا   هـاچبي، قـدرت قابـل مالحظـه        ةاما طبق يافت  . نگرشش به زنان  

گيرنده را وادار كند اولـين نوبـت سـخن            ميزبان در اينجا هست كه تماس     
ايـن قـدرت    . گفتن را بگيرد، كه بعد ميزبان بتوان عليـه آن دليـل بيـاورد             

كـه ابـوت او را در بحـث       سـازد كـه، هنگـامي       موقعي خود را نمايان مـي     
كند؛ نخست در مورد درسـتكاري        دهد، موضوع را عوض مي      شكست مي 

اي كـه بـه      اش، گروه موسـيقي     هاي گربه   است، سپس در مورد زخم    در سي 
 و  “خيكـي ”آميـزش در مـورد آن زن           گوش داده بود، نظرات توهين     ها  آن

دست آخر ادعايش مبني بر اينكه چيز جالبي براي گفتن دارد؛ كه همـين              
وقتي كه ابـوت    . شود بعد از اين قطعه گزيده تماسش قطع شود          باعث مي 

 ةدهد يـا نكتـ      هايش همراهي نشان مي     كند، با جوك    ميموضوعات را رد ن   
 او را دارد، و چيـزي      ةگيرنـده، نقـش نوچـ       تمـاس . دهد   مي ارائهاصلي را   

 و بـراي جلـب توجـه        “من شما رو روشن كردم    ”گويد    بالقوه مسخره مي  
كند، اما نياز به ايـن دارد          هم استفاده مي   “به قولي ”طرف به آن از عبارت      

صورت فكـاهي بيـان      خواهد آن را به     آگاه شود كه مي   كه ابوت از نيت او      
گيرنده آشكارا در راستاي كنترل ابوت بر تعامل كـار            عالوه، تماس  هب. كند
هايي بـه خـود       ين ترتيب هويت  ه ا كند و ب    كند، موضوعاتي را آغاز مي      مي
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انتقـاد از   : آيد با چارچوب شو مطابقت داشته باشد         مي به نظر گيرد كه     مي
آميز راجع به زنان، بحث راجع بـه           سياست، نظرات توهين   درستكاري در 

نظـر   همچنـين ب اظهـار  . موضوعات نامرتبطي مثل تميزكردن زخم گربه   
هـاي    گيرنـده    كـه يكـي از تمـاس       “اون يارو تو رامفـورد    ”ابوت راجع به    
  .كند است، خيلي زود همراهي مي هميشگي برنامه

نظراتي بـه حـساب     : دهد اين امر ابوت را در موقعيتي دوگانه قرار مي        
 و  “شـه   تر مي   مطمئنم كه هر لحظه داره جالب     ”دهد     مي ارائهگيرنده    تماس

هـا دارد،     گيرنـده    تمـاس  ة نمايند به عنوان نه تنها قدرت مشروع ميزبان را       
طرفي  بودن، بي   بلكه مدعي قدرتي غيرپاسخگو در تخطي از قواعد مؤدب        

همـين تخطـي از     . باشـد  گيرنـده مـي     بودن در رفتارش با تمـاس       و معقول 
دهـد ادعـاي فكـاهي      اجازه مي“shock Jock” ه اين شوقوانين است كه ب
سازد كـه     ها را مجاز مي     گيرنده  اين، وي تماس   عالوه بر . بودن داشته باشد  

ـ . ننـد كخود را با رفتار غيراجتماعي مشابه رفتار خودش مشغول           يـن  ه ا ب
ات و نظــر بـه ط  بــه مـديريت محلــي تعليـق قواعـد مربــو   هـا  آنترتيـب،  

هــايي كــه بــر  پردازنــد، آن هــم مــوقعي كــه آن موضــوعات مناســب مــي
كننـد، احتمـاالً خـواب رفتـه          هاي اخالقي جامعه نظـارت مـي        محدوديت

اساسـاً،  «:  كه يك ژورناليست با طعنه اظهارنظر كرده بود        طور  همان. باشند
همين كل ايده اين بود كه اين برنامه بدون يك ثانيه تأخير پخش بشود و               

توانند فحـش     اي در حال پخش مي      توانند در برنامه    ها فهميدند مي    كه بچه 
توان گفت اين تست سرعت       تقريباً مي . و ناسزا بگويند، اين كار را كردند      

 ابـوت   ـــ  انجامـد   ثباتي مي  اين موقعيت دوگانه به بي    ). 1999 ،تِدِر (»بود
كنـد امـا      يـب مـي   آميـز ترغ    ادبانه و تعـصب     را به بيان جمالتي بي     ديگران

 كـه بـه     ـــ  دهـد   كنند مورد انتقاد قـرار مـي        كساني را كه از او پيروي مي      
توانند به برنامه گـوش        مي ها  آن. افزايد  جذابيت اين شو نزد شنوندگان مي     

گيرنـدگان    كنند در حين اينكه ابوت قدرت نـامعقول خـود را بـر تمـاس              
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 ةبـا او بـه مـشاجر      گيرندگان در برنامه      كند و هنگامي كه تماس      اعمال مي 
ارتبـاطي  ”پردازند، مثل شـوهاي مـشابه آن در ايـاالت متحـده،               لفظي مي 

شـود اهميـتش       دارد كه در آن آنچـه گفتـه مـي          “كالمي با دعواي خياباني   
  ).2002 ،داگالس(كمتر از جنگ بر سر سلطه است 
ــي   ــديريت محل ــشي از م ــتبخ ــو گف ــتي  وگ ــز همدس ــا ني  در اينج

 تا ببيننـد، كـج سـليقگي و تعـصب تـا كجـا               گيرنده با ميزبان است     تماس
 تحـت   ة قطع تماس   كه استفاده از دكم    طور  هماناما،  . تواند پيش برود    مي

دهد، ابوت تحت فشار شرايط اعمـال شـده از جانـب              اختيارش نشان مي  
اش نيز ناگزير      او از قدرت تعاملي    ةاستفاد. گر راديو است    كارفرما و تنظيم  

هـد كـه معيارهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي را            د  او را در موقعيتي قرار مـي      
 اينكـه يـك زن را   خـاطر  بـه گيرنـده   با تـوبيخ يـك تمـاس    . تحميل نمايد 

اجتمـاعي  اي از رمزهـاي       شود مجموعه   خواند، وي باعث مي      مي “خيكي”
 در پاسخ بـه اشـتياق       “هم م م  ”در حد     حداقلش با توجه . ربط پيدا بكنند  

 گـوش داده بـود، تلويحـاً        هـا   نآاي كه بـه       گيرنده به گروه موسيقي     تماس
اينكه اين معيارها ثبـات ندارنـد، مهـم         . كند  معيارهاي ذائقه را تحميل مي    

دهد كه به     است، زيرا ابوت خود را در موقعيتي فراتر از قواعدي قرار مي           
سياستي در اين هست، شايد شبيه به سياستي كـه          . كند  ديگران تحميل مي  

اي  ابـوت بـه لهجـه   . اسـت  يافتـه ) 5فـصل   (What Not to Wearپالمر در 
كند كه به لحاظ جغرافيايي نامشخص است كـه بـه او امكـان                صحبت مي 

طبقه بودن، را داشته باشد، در   متوسط؛ يعني، بيةدهد همان ادعاي طبق مي
.  قابــل تمييــزي هــستندةهــا داراي لهجــ گيرنــده كــه اكثــر تمــاس حــالي

جالب اينكه، تنهـا    . كند  يوركشاير صحبت مي   ة فوق به لهج   ةگيرند  تماس(
شـود و آن      ي مـي  أر گيرنـده هـم     جا، در اين قطعه گزيده، با تماس       در يك 

 آن يارو كـه اهـل رامفـورد         ةهنگامي است كه با استفاده از كلمات و لهج        
محـور    ميزبان در اينجا موقعيت طبقه    . “خل و چله  ” :گويد  است سخن مي  
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 لحـن   خـاطر   بـه اني  در تماس ديگري قرب   (كند    گيران را مسخره مي     تماس
، و مدعي ميزان بـااليي      )گيرد  اش مورد تمسخر قرار مي      مدرسه خصوصي 

داند   دهد كه مي    وي خود را در موقعيتي قرار مي      .  فرهنگي است  ةاز سرماي 
. در دنياي جوان و شهري راديـو ويـرجين بايـستي چگونـه رفتـار كننـد                

از اين  ي راديويي در اضطراب ناشي      وگو  گفتبودن    بخش    بخشي از لذت  
دانند بعداً چه گفته خواهد شـد، و          است كه نه شنوندگان و نه ميزبان نمي       

آنجـا يـك احـساس      . اينكه هر چيزي بعد از آن ممكن است اتفاق بيفتـد          
هاي غيرعادي هر لحظه از زير        خطر و پتانسيلي براي اين هست كه عقيده       

رل  شــايد، بيــشترين كنتــ“Shock Jock”امــا ميزبــان . سانــسور در برونــد
، اين  1مثل اخبار جنايي مورد بحث در فصل        .  را در دست دارد    وگو  گفت

محـض سـربرآوردن، فـوراً تحـت كنتـرل            ها به   گيرنده  هاي تماس   دخالت
  .گيرند دستورات قانون قرار مي

تحليل مكالمه تمركز خود را بر جزئيات تجربي كاربرد زبان بر مبناي            
تحليـل مكالمـه در     . دهـد   مي كلي قرار    به طور نقاط قوت تحليل گفتمان     

ي مردم به دنبال شواهدي است بـراي اينكـه          وگو  گفتريزترين جزئيات   
اندازه عادي است، و از اين باورهـاي           زبان تا چه   ة روزمر ةطرز كار استفاد  
جويد كه مردم مهارت بسيار زيـادي در برقـراري ارتبـاط              كليدي بهره مي  

شـان    صـحبت كـردن    ةشـيو ي كه بايستي داليلي موجه براي       طور  بهدارند  
وجود داشته باشد و اينكه سخنگويان بايستي تشخيص دهنـد كـه ديگـر              

تجزيـه و   . خـوبي پـيش رود       بـه  وگـو   گفتكنند تا     كار مي  هسخنگويان چ 
 بـين   ةآورد، فاصـل    گيري كه از همـان رويكـرد سـر بـر مـي              تحليل نوبت 

سـازد   ي پخش شده از راديو و تلويزيون و مكالمه را آشكار مي           وگو  گفت
افتـد، پرتـو      و بنابراين بر تقال براي قدرت كه در پخش زنـده اتفـاق مـي              

  .افكند مي
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   بيشترةمنابعي براي مطالع
است شرح مختصر     در فصلي كه راجع به تحليل مكالمه        ) 2001(كامرون  
را بـراي جزئيـات     ) 1998(وي هاچبي و ووفيت     . دهد  دست مي  جالبي به 

بـاچ و هـاچبي تجزيـه و          يتج، گريـت  كلـيمن، هـر   . كند  بيشتر پيشنهاد مي  
. انـد   گفتمـان رسـانه انجـام داده      مكالمـة هاي خـوبي روي تحليـل         تحليل
تـوان در درو و هـريتج          را مـي   ها  آنهاي بيشتر و برخي از كارهاي         مرجع

) 1991 ،سـكانل  (Broadcast Talkمجموعـه مقـاالت در   .  يافـت )1992(
تمان رسانه است كـه     گران گف    عمده توسط ديگر تحليل    ةنخستين مجموع 

ت  مناسـب جديـدي كـه از ايـن سـنّ           ةمجموع. اند  از آن كار استفاده كرده    
ثير أبراي منابع ديگر روي ت    . است) 2001(كند تولسون     تحقيق استفاده مي  

، )1992(سـكانل   سياسـت، مراجعـه كنيـد بـه     عادات مكالمه در پخش بـر    
تفاســير  و) 2000 ،فــركالف(تحليــل فــركالف بــر سياســت در بريتانيــا 

مريكـا  آ تلويزيـون بـر سياسـت        ةثير رسان ألوهان در مورد ت    كالسيك مك 
فصلي را بـه شـوهاي تلفنـي راديـو          ) 1994(كريسل  ). 1964لوهان   مك(

  .است اختصاص داده
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  نژادپرستي به مثابة شناخت اجتماعي

  در تفاسير ورزشي
پردازند كه بيش   ميليون بيننده به تماشاي يك رويارويي مي25امشب 

  .)2000 ژوئن 17 ديلي ميل،(  فوتبال صِرف استةاز يك مسابق
 آنچه در واقع در متن ةگاهي اوقات از مطالع» ها ناگفته«تجزيه و تحليل 

  .)144:1991 ،دايك ون(  استشود، روشنگرتر بيان مي

  مقدمه
، يـك وقتـي در   )John Motson (سي، جـان موتـسون   بي مفسر ورزشي بي

سـي اظهـار داشـت كـه از كيوسـك             بـي   اي زنده از راديو پنج بي       مصاحبه
سـختي قابـل تـشخيص       خبرنگاران ورزشگاه، بازيكنان فوتبال اغلـب بـه       

توي بعـضي از    «: او مشكل خاصي با بازيكنان سياهپوست داشت      . هستند
 دور شبيه هم هستند و البته، با آمـدن          ةها بازيكناني هستند كه از فاصل       تيم

 ها  آنبازيكنان سياهپوست بيشتر به بازي، نبايد ناراحت بشوند اگر بگويم           
البته كه بسياري از مردم     ). 1998 ،به نقل از بوگان    (»كنم  را با هم قاطي مي    

ون، براي مـردم مـشخص اسـت        از نظر موتس  . از حرف او ناراحت شدند    
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شود، خيلـي     كه بازيكنان سياهپوست در بازي تعدادشان زياد مي        كه، وقتي 
آميز است، حرفـي كـه       وضوح يك حرف تعصب     اين به . شبيه هم هستند  

 اول سياهپوست هـستند، و      ةحاكي از اين است كه بازيكنان سياه در درج        
اين فصل راجع به    . شوند  در بين ورزشكاران، افراد درجه دو محسوب مي       

امـا، روي نظـرات افـراد       . ها است   اين تعصب و انتقال آن از طريق رسانه       
اي كــه درون آن  جــاي آن بافــت ارتبــاطي  شــود، بلكــه بــه متمركــز نمــي

زيرا . “يابند  معنا مي ”نژادپرستي و اشكال ديگر تعصب به شكل خطرناكي         
نه هم حـس    موتسون نگرشي شخصي نسبت به سياهان منتقل نكرد، و آگاها         

هاي   بلكه مثل بسياري از چهره    .  را با بازيكنان سفيد منتقل نكرد      ها  آنتفاوت  
شـان بـا      تفـاوت  اي معمول براي ديدن مردم بر حسب         رسانه، از شيوه   ةحوز

 ايـن تعـصب   . دكـر   سفيدپوست استفاده  بيشتراي    سفيدپوستان درون جامعه  
John Motson )prejudice( ن ـ كه در زبان التيــPre- judgement  ]ـ شـپي 

طـرز فكـر و     . در اين ديدگاه به كـل جامعـه تعلـق دارد          ـ  ـ است] داوري
كردن راجع به بازيكنان سياه كه به آساني در ذهن اين مفسر   صحبتةنحو

فرو رفته است، آن هم دقيقاً به اين خاطر كـه دانـش مـشترك در جامعـه            
كردن راجع بـه     حبت ص ة يك شيو   عنوان  بهبوده است و بنابراين به آساني       

 در  كـه طور  هماننژادپرستي،  . هاي شغل وي در دسترس بوده است        دشواري
  . است)Social communication (شود، ارتباطات اجتماعي اين فصل بحث مي

گـر گفتمـان را مـورد كـاوش قـرار             ويژه اين فصل كار يك تحليل       به
 پيش داوري بـه  پردازي راجع به  كه بخش اعظم كار خود را با نظريه     دهد  مي
صـرف    بيشتر كـار خـود را  )Social cognition( “شناخت اجتماعي” ةمثاب

 )Teun van Dijk (دايك  نژادپرستي كرده است؛ آن شخص تئون ونةمطالع
 هـوش مـصنوعي، وي بـه دنبـال          ةبـا اسـتفاده از تحقيقـات در زمينـ         . است

است كه در   هاي ذخيره و بازيابي اطالعات در ذهن          شواهدي زباني براي راه   
سـي  أبه ت . ها دخيل هستند    هاي مشترك در جامعه و ديگر پيش داوري         كليشه
توانيم تفسير موتسون را در چارچوب ساختارهاي مـشترك           دايك، مي   از ون 
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 بيان شده حاكي ةجمل: اين ساختار، درون ذهن او است. شناختي تفسير كنيم
را كنار هم و يكـي       بازيكنان سياه    ةاز اين است كه گوينده در ذهن خود هم        

كـه بازيكنـان سـفيد را بـر حـسب خـصوصيات فـردي                 بينـد، در حـالي      مي
بندي شناختي در يك      اما در استناد جستن به اين مقوله      . بيند  تري مي   مشخص

بنـدي    خودشان از آن مقولهةخواهد كه استفاد   ها مي   تفسير، گوينده از شنونده   
پـس،  . تا تفسير را درك نمايند    كار ببرند    را به رسميت بشناسند و همان را به       

هاي اجتماعي از پيش موجـود را   بندي  تفسيرهايي مثل تفسير موتسون، مقوله    
 بريتانيا ايـن    ةكنند كه در جامع     كنند و به ماي شنونده يادآوري مي        تقويت مي 

اي دور،  امري عادي است كه نخست، پوست سياهان را ببينيم و بعد با فاصله
تواند ماهيت اجتماعي ايـن       يك آزمايش مي  . ا ببينيم  ر ها  آنهاي ديگر     ويژگي

هـايي مـشكل دارد كـه         گفته بود با تيم   اگر مفسر   . طرز فكر را روشن سازد    
 5 راديـو  ة هـستند، شـنوندگان، مـصاحب      ها  آنبازيكنان مو قرمز زيادي در      

 محدودسازي عجيبـي از جانـب وي   عنوان  بهسي ممكن بود اين را        بي  بي
امـا  .  مشكل تشخيص مـشترك بـين همگـان نيـست          تلقي كنند، زيرا اين   

 را  ها  آن نخست ديدن پوست افراد و سپس        ــ تعيين هويت مبتني بر نژاد    
. راحتي قابـل درك بـود      همين خاطر به   به.  متداول است  ــ شبيه هم ديدن  

اين نژادپرستي به احتمال زياد بيش از پيش تقويت يافته است، زيرا يـك              
 زبان آورد و چون براي صدها هزار شـنونده   معتبر ورزشي آن را بر    ةچهر

تأكيـد ويـژه بـر ايـن نژادپرسـتي          ) 169: 1988(دايـك     ون. باز توليد شد  
هايشان اين بوده     كند كه يافته    اي دارد و مطالعات متعددي را نقل مي         رسانه

است كه مردم تا حد زيادي براي دانش، باورهـا و عقايدشـان راجـع بـه                 
  .ها متكي هستند رسانههاي قومي به گزارش  اقليت
من . دايك روي بازتوليد نژادپرستي در اخبار بسيار كار كرده است           ون

 تفـسير ورزشـي زنـده       ويـژه   به  اي ورزش و       آن از پوشش رسانه     جاي  به
ايـن كـار داليـل      . كنم تا توليد گفتمـاني نژادپرسـتي را بكـاوم           استفاده مي 
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گروهـي، خـواه    نخست، ورزش ارتباط عميقي بـا هويـت         . متعددي دارد 
تر قدرت    اي، و با مسائل گسترده      هويت جنسيتي باشد خواه ملي يا منطقه      

 مـورد مطالعـه     “تاالري فرهنگـي  ”  عنوان  بهتوان آن را      مي. در جامعه دارد  
شـوند،    انـداز مـي     تـر طنـين     بـزرگ  ةهاي جامعـ    كه در آن ارزش   «قرار داد   

هاي سـاختاري     يابند، و نابرابري    كردارهاي اجتماعي مسلط مشروعيت مي    
 ة در رابط  ويژه  به  ورزش،  ).173: 1992 ،سابو و يانسن   (»شوند  بازتوليد مي 

اش با رسانه، تاالري مهم اسـت كـه در آن اينكـه مـا كـه                   الزم و ملزومي  
. شـود   هستيم، و بنابراين به لحاظ قومي كه هستيم به نمايش گذاشته مـي            

 ورزشـي، بـه     دوم اينكه، تفسير ورزشـي زنـده و در گرمـاگرم رويـدادي            
 احتمال زياد حاوي بيانات نسنجيده تـر، و خـودكنترلي كمتـري اسـت و              

ربار از ساختارهاي شناختي مشترك به       توصيفي پ  ويژه  به   احتماالً   بنابراين
سوم، ورزش  . كند  پردازي مي    نظريه ها  آندايك در مورد      دست دهد كه ون   

 ژانرهـاي   ادعاي پايگـاهي مردمـي و غيرسياسـي را دارد كـه بـسياري از              
. هاي نخبه، در آن مشكل دارنـد         و چهره  وگو  گفتعمومي ديگر، مملو از     

سـازد كـه      هايي از زندگي مشترك اجتمـاعي را آشـكار مـي            براي ما جنبه  
به اصطالح بيلينـگ    . زندگي رسمي عمومي ممكن است از آن غافل شود        

دهـد كـه ايـدئولوژي        ورزش به ما امكان اين را مـي       ) 1998(و همكاران   
 گفتمـان و    ةهـاي بهـم پيوسـت       ر در و نيـز ايـدئولوژي فكـري نظـام          حاض

امـا، چهـارم اينكـه، ورزش همچنـين مقـر           . شان را مطالعه كنـيم     نهادهاي
اي   شود، خـواه مبـازره      منازعه است، و اغلب به داخل سياست كشيده مي        

گرايي از فوتبال اسكاتلند، خواه بـايكوت         كن نمودن فرقه    باشد براي ريشه  
 پايگـاه مردمـي      خاطر  بهدقيقاً  . اي جنوبي در دوران آپارتايد    ورزش آفريق 

هاي آن با هويت ملي، تفسير ورزشي اغلب هم از جانـب              ورزش و پيوند  
گيـرد و   هاي سياسي مورد انتقاد قـرار مـي        طرفداران و هم از جانب چهره     

 است كه در آن در مورد خيلي چيزها بايـستي توافـق             وگو  گفتلذا نوعي   
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اش در    الً، موتسون وادار شد كه صبح روز بعد از مصاحبه         مث. حاصل شود 
خاطر متزلزل ساختن آمـوزش       هسي معذرت خواهي بكند و ب       بي  راديو بي 

 ،التهام(ضدنژادپرستي در فوتبال بريتانيا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت           
ها، تجزيه و تحليل      لذا ، تجزيه و تحليل پوشش ورزش در رسانه        ). 1998

ل مربوط به آن چيزي اسـت       ئرهاي مهم نزاع جامعه بر سر مسا      يكي از مق  
  .شود  خوانده مي“نژاد”كه اغلب 

  “نژاد ”توليد گفتماني 
آيد، زيـرا در       كامال جور در مي    “نژاد” ةويژه با درك ايد     هتحليل گفتمان ب  

ـ            عنوان   بهاصل با معني      ة فعاليتي اجتماعي و با زنـدگي اجتمـاعي بـه مثاب
 بـا ايـن فرضـيات تحقيـق جـور در            “نژاد”. يابد  رتباط مي  زبان، ا  ةبرساخت

 مفهـوم چنـداني     ها  آنتوان استدالل كرد كه خارج از         آيد؛ در واقع، مي     مي
علم ژنتيك قادر به يافتن شواهد تجربي براي ادعاهايي نيست كـه            . ندارد
 ويـژه  به گويند مرزبندي مشخصي بين نژادهاي مختلف وجود دارد، و      مي

هاي متفاوت ژنتيكي در ميان مردم در نقاط مختلـف            تانسيلاينكه برخي پ  
ــت     ــت، قابلي ــه عقالني ــي از جمل ــوالتي فرهنگ ــاوت در مق ــه تف ــا ب دني

شناسـان    انجمـن آمريكـايي مـردم     . انجامنـد   كوشـي و نظافـت مـي        سخت
اي   بيانيـه )American association of physical anthropologists (جـسماني 
ه در آن مطالعات علمي نژادهاي مختلف را         صادر كردند ك   1996در سال   

مـردم جهـان،    «: در قرن نوزدهم رد كرده بودند و بيان نمـوده بودنـد كـه             
امروزه ظاهراً داراي پتانسيل زيستي مساوي براي جذب در هـر فرهنـگ             

تواننـد بنيـاني در        سياسـي نمـي    ةهاي نژاد پرسـتان     آموزه. باشند  انساني مي 
 »هـاي انـساني گذشـته و حـال بيابنـد            دانش علمي در رابطه بـا جمعيـت       

)AAPA: 1996(.  



  تحليل متون رسانه: هاي رسانه   گفتمان238

درصـد از    85فاقي وجود داشته باشد كه حدود       آيد و    مي  نظر  بهدر واقع،   
توان در هر جمعيتي يافت و تنها         هاي انساني را مي     گوناگوني ژنتيك در گونه   

 تفـاوت در منـاطق جغرافيـايي جهـان           خـاطر   بهتوان     درصد را مي   7حدود  
بـه  ) يـا آفريقـايي، آسـيايي و غيـره        (هر شخص معين اروپايي     ” لذا،. دانست

ها يا بوميان     ها، آسيايي   تر به تعداد كثيري از آفريقايي       لحاظ ژنتيك بسيار شبيه   
 “نـژاد  ” . )2003ولچ  . د. پ (“هاي ديگر   آمريكايي است تا به برخي اروپايي     

هـستند،  در اين مفهوم كه افراد داراي رنگ پوست متفاوت، اساساً متفـاوت             
نژاد به معني فهم يـك      .  كامل فرهنگي است   طور  به  اي تقريباً     وضوح مقوله  به

هـايي خـام در مـورد ايـن اسـت كـه               گروه از گروهي ديگر برحسب تعميم     
ـ    . هايي هستند اعضاي آن گروه ديگر چه جور آدم    ةبـه همـين دليـل، از مقول

 تمـايالت   سـياهان داراي ةاين عمل كه بگوييم همـ : قوميت قابل سوا نيست  
 متفاوت، از اين عمل اسـت       تر، اما نه اساساً     باشند خطرناك   جنسي شديد مي  

  .رشور هستندها پ  ايتالياييةكه بگوييم هم
شناسي ندارد، پس چـرا       اينكه اگر نژادپرستي پايه و اساسي در زيست       

بندي ديگـران     اما، روشن است كه مقوله    . آيد، سؤال سختي است     پديد مي 
. شان پيوند نزديكي با احساس هويت گروهي دارد        تبر اساس رنگ پوس   

كند كه احساس يك گروه نسبت بـه اينكـه كـه              ساختارگرايي پيشنهاد مي  
تـر بيـان       كه كه نيستند روشـن     ها  آن نسبت به اين احساس      هستند معموالً 

كـه   لـذا، انگليـسي بـودن، تعريـف روشـني نيـست، در حـالي               :شـود   مي
 پيوسـته مـورد     )otherness (بودن رخودي يا غي  )foreignness (بودن  خارجي
بـا برسـاختن تقابـل،      . شـود   گيرد و تقويت مي      قرار مي  وگو  گفتبحث و   
صورت عجيـب و غريـب،        به “ها  آن”شان   ها كه تحت    اي از دوتايي    خوشه
 “مـا ”شـوند،   گانـه و غيـره نمايانـده مـي       فرهنـگ، خطرنـاك، بچـه       بد، بي 

. را در مقابـل آن اصـطالحات ببينـيم        زبان آوردن آن، خود      بدون بر توانيم،    مي
شناسي، اصطالحي كه حاكي از يكي دانستن         بر شرق ) 1978(شرح سعيد   
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باشد،  ها، مي هاي جهان، از تركان عثماني تا ژاپني    بخش عظيمي از فرهنگ   
اين برساخت غيرخودي   . اي برجسته از فرهنگ غربي اروپايي است        نمونه

 )Turkish delight (الحلقـوم  راحـت بودن، به كمك محصوالت فرهنگي از 
  جـين اٌسـتن  )Mansfeld Park (پارك مانـسفلد  گرفته تا )Fry (فرايتة نوش

)Jane Austen(هاست تا از هر چيزي، از  ين ترتيب در اختيار اروپاييه ا، ب
هايي هستند گرفته تا احساس نسبت به         جور آدم   اينكه سالطين مستبد چه   

 ةبنــدي ريــشه در گذشــت نخ مقولــهايــن ســ. هــا، ســر در بياورنــد بيگانــه
 هـري   ةمجموع. وجه صرفاً تاريخي نيست    استعمارگري دارند، اما به هيچ    

 ترس از ازكابان كه خـاص  ، با)J.K. Rowling (رولينگ. كي. جيةپاتر نوشت
اش بـراي اشـراري مثـل سـاالزار،           هاي اسالمي   آسياي مركزي است و نام    

. دهـد   كار خود ادامه مـي     ر پا به  دهد كه اين تقابل هنوز زنده و س         نشان مي 
 هستند تـا      مورد توجه ديگري براي فرهنگ بريتانيايي      ةها هم مقول   آلماني
هايي را كنار هم گردآوري كنند كه در مقابل با آن خود را تعريف                ويژگي
هاي عمـومي،     ، فوتبال بريتانيا اغلب هنگام نمايش در رسانه       ويژه  به  . كنند

شود كه با جنگ طلبي آلمـاني در هـم            عريف مي در مقابل فوتبال آلماني ت    
 يك قرن پروپاگانـد،     ة برساخت ها، به همان صورت     آلماني. شود  ميآميخته  
هاي جنگي، نمايانگر دشمن هميـشگي و     هاي مصور كودكان و فيلم     كتاب

توانـد    الـشعاع همـان آلمـان مـي           انگلستان، تحت . آشكار انگلستان هستند  
فراخـوان عمـومي را از   ) 1998( فرگوسـن  .بهترين ساعات خود را بيابـد  

  :كند  ديلي ميرور نقل ميةروزنام
 1“به شما هشدار داده بـوديم     ”،  “هاي كثيف   آلماني”،  “توانيم  ما هم مي  ”
ـ          ـدشم ـ       ـن قـديمي انگلـيس، در دو جنـگ جهان ي ـي و يـك جـام جهان

  .شكست خورد
                                                 

ها را منتقل كند، كـه   است كه لحن آلماني صورتي نوشته شده ي، به ين قسمت در متن انگليس    ا. 1
 م .سفانه قابل ترجمه به زبان فارسي نبودأمت
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  . ها يك درسي بدهيم تصميم گرفتيم به اين هون
  .دحاال باز هم شروع ش

مثل . شان را به يادشان بياورند     هاي  ها، متنفرند از اينكه شكست     آلماني
هـاي آفتـابي در       رفتن صـندلي      يا كش . خوردن پنير جاافتاده براي صبحانه    

اما از همه بيشتر از اين نفرت دارند كه آن روز باشـكوه         . سواحل مديترانه 
ها مثـل كلـم       ، به يادشان بيايد كه انگليس باعث شد آلماني        1966در سال   

 ،به نقل از فرگوسن: 1996 ژوئن 26ديلي ميرور،( ترش آلماني ترش كنند  
1998 :136(.  

ها، يورگن كلينزمن، قبالً بازيكن       با وجود اين واقعيت كه مربي آلماني      
محبوب تيم تاتنهام هاتسبرگ بود، باز اين روزنامه او را هم مسخره كـرد              

يـك  . را بـه او داد    ) ر و كلينـزمن   تركيبي از هيتلـ    (“آقاي هيتمن ”و عنوان   
گفتمان قومي حاالت ديگر بازنمايي در ايجاد تقابلي قـاطع و سـاده بـين               

  .گيرد  را ناديده مي“ما” و “ها آن”
 )in-group (گروه توان برحسب يك دوتايي بين يك درون نژادپرستي را مي

 توصـيف كـرد، سـاختاري كـه در عاليـق            )out-group (گروه  و يك برون  
انـد   اما عالمان خاطرنشان كـرده . هاي مسلط در جامعه مركزيت دارد   گروه

كار  ههاي متفاوت را ب    هاي متفاوتي از ديگران در بافت       بندي  كه مردم طبقه  
ايـن  . پذيرند، گاهي آنجا هستند و گاهي نيستند        ها انعطاف     كليشه. برند  مي

 ايـن   بـه قـول فرگوسـن،     . ميرور با كلينزمن كرد     همان كاري بود كه ديلي    
كنـد،     سابق هاتسبرگ ياد مـي     ة بازيكن ستار   عنوان  بهمقاله در جايي از او      

عالوه،  هب. طراز با هيتلر دانسته شده است       معني و هم    اما در جايي ديگر هم    
 اسـت، و در     “هـا   آن” و   “مـا ” دوم دوتـايي     ة به نيم   يشتر راجع بنژادپرستي  
شـود     نظـر ناپديـد مـي       كامل در گفتمان از    طور  به   بيشتر “ما” ةواقع مقول 

ـ     ها يا تضاد    ها يا تقابل    كه دوتايي  در حالي ). 2002 ،باالرد( كـار   هها گاهي ب
كـردن    هـاي متعـدد صـحبت       شوند، اما ابزاري بالغي در بين راه         مي  گرفته



 241نژادپرستي به مثابة شناخت اجتماعي در تفاسير ورزشي  

پـس، شـايد بهتـر باشـد گفتمـان          . هـاي قـومي هـستند       راجع بـه اقليـت    
 نژاد يا ملت يا قوميت بـه  كار گرفتن باورهاي  هنژادپرستانه را راهي براي ب    

ايـن  . هاي ديگر بـدانيم      راه  جاي  بههاي خاص، و در اوقاتي خاص،         شيوه
 اسـت؛ كنـشي     وگـو   گفت ة نيست بلكه يك شيو    ها  آن /يك تقابل ثابت ما   

 هـا   آنگـروه و بـين        اجتماعي كه روابطي را بين گوينده و مخاطبين درون        
دارنـد    اظهار مي ) 1992(رل  پاتر و وِثِ  . سازد  مخاطبين و ديگران برقرار مي    

 مشتركي در يـك  )interpretative repertoire (“هاي تفـــسيري گنجينه”كه 
هاي خاص در  به موضوعاتي خاص در بافت      راجع   وگو  گفتجامعه براي   
در ايـن ديـدگاه، نژادپرسـتي كـالً بـه منـابعي مربـوط              . باشند  دسترس مي 

كاري گرفته   ت زيادي از بي   آيند تا مشكال    دست مي  هراحتي ب  هشود كه ب    مي
الظاهر برحسب خصوصيات ديگـر افـراد         تا جرم و تا تغيير اجتماعي علي      

گفـتن تمركـز      هـاي سـخن      پاتر و وِثِـرل بـر شـيوه         بنابراين،. توجيه نمايد 
هاي توصيف و تبيين، كه مردم در اختيار دارند، نـه              شيوه ويژه  به  كنند،    مي

نژادپرستي . ها  ستانه نسبت به بيگانه   نمودن نگرش زيربنايي نژادپر    بر فرض 
  .كند جهان را براي ما معني مي

صـورت بخـشي    اگر محققي بخواهد با نژادپرستي درگير شود، در اين     
مهم از فعاليتش بايستي بررسي اين باشد كه چگونه توصيف و تبيـين بـا               

ها انواع مختلفـي      شوند و چگونه انواع مختلف تبيين       هم جفت و جور مي    
دارند يا اشياي گونـاگوني را بـه جهـان اجتمـاعي              را مفروض مي  از اشيا   

  .)209: 2001 ،پاتر و وِثِرل(كنند  عرضه مي
  بـه بودن داراي حد و مرز مشخـصي نيـست، زيـرا              پوست   سفيد ةمقول
،   مثالً، در نيوزلند، يك فرد آسـيايي      . رود  اي تبييني به كار نمي       مقوله عنوان

 اغلـب بـر حـسب قوميـت خـود را         ، و يا اهـل جزايـر پاسـفيك          مائوري
ــي ــي   م ــه او را م ــم اينگون ــران ه ــد و ديگ ــالي شناس ــد، در ح ــه  شناس ك

سفيدپوســت اغلــب خــود را خيلــي راحــت نيوزلنــدي   هــاي نيوزلنــدي
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خوانند؛ زيرا فرهنگ سفيد اروپا پايگاه فرهنگ ملي را در اختيـار دارد               مي
ن در  سـفيد بـود   . و نيازي اجتماعي بـه اصـرار ورزيـدن روي آن نيـست            

اي دوتايي بـا قوميـت        كه در رابطه    شود و در حالي     نيوزلندي بودن گم مي   
  . منطقي وجود دارد، به زحمت وجودي اجتماعي داردطور به  “ديگر”

 كنش انجام گرفته از طريق  عنوان بهبه نژاد پرستي  اين طرز فكر راجع
كند در  ي مضافاً اين سود را به همراه دارد كه به منتقد يادآوري موگو گفت

 در “ها آن” تعريف اشخاص ديگر، و ساختن هويت ي، قدرتدل نژادپرست
يكي از راهبردهاي ضدنژادپرستي آشكارا .  نهفته است“ما” هويت ةساي

كشيدن  ظاهرساختن و به چالش ـ ـها بوده است پرداختن به اين تعريف
سط يك  تو“كاكا سيا”استفاده از برچسب . نقشي كه زبان در نژادپرستي دارد

پوست براي خطاب قراردادن دوستانش، راهبردي براي دور  جوان سياه
 سفيدپوستان، و بخشيدن هويت ةساختن اين كلمات از فرهنگ نژادپرستان

تا در نتيجه، از قدرت فرهنگ نژادپرستانه . گروهي مثبت به آن است درون
زه، زبان اينكه تا چه اندا.  سياه بودنش بكاهد خاطر بهبراي تحقير گوينده 

 زبان ةتواند معاني يك كلمه را براي بقي كوچه و بازار يك خرده فرهنگ مي
اي  و فرهنگ تغيير دهد و تا چه حدي بازتخصيص طنزآميز يك كلمه ريشه

  ).1995 ، كامرون،نك(ماند، جاي بحث و جدل دارد  باقي مي
كنـد كـه نژادپرسـتي را         اين طرز فكر همچنين به منتقد يـادآوري مـي         

هاي ديگر بازنمايي كه با آن در كاربرد واقعي زبان           راه ة از بافت هم   خارج
  خاطر  بهبه مردم فقط       ندرت،كسي راجع  هب. خورد، در نظر نگيرد     پيوند مي 

ل هـولمز،        . كند  شان صحبت مي   رنگ پوست  مجري تلويزيون نيوزلنـد، پـ
شي كل سازمان ملل، كوفي عنان را، در يك توهين نژادپرستانه كه بخ دبير

از تفسيري مبسوط بر انتقاد سازمان ملل از دكترين اياالت متحده مبني بر             
نيوزلند هرالد،  (  خواند “كاكا سياي گستاخ  ”عمليات نظامي بازدارنده بود،     

 صورت گرفت، يا بـه بيـاني        “نژاد”در اينجا استناد به     ). 1993 سپتامبر   24
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 ذهـن متبـادر     تر، در كنار بسياري از مباحث ديگر ايـن مفهـوم بـه             روشن
 گستاخي سياهان آفريقاست كه از كار سفيدپوستاني        ةشود كه اين نشان     مي

لذا، ابراز نمودن نژادپرسـتي     . نمايند  انتقاد بكنند كه امور جهان را اداره مي       
 )Racialization (كـردن  تر نـژادي    بخش الينفكي از فرايند تاريخي گسترده     

هـاي ايـدئولوژي      يگر صـورت  هاي طردكننده و با ابراز د       است كه با رويه   
 ،، نـك همچنـين مـك دونالـد        98: 1989،  مايلز(شود    طردكننده ادغام مي  

2003 :53.(  

   و رسانه   “نژاد ”
ها يكي از نهادهـاي فرهنگـي متعـددي هـستند كـه ممكـن اسـت                   رسانه

 مــنعكس هــا آننژادپرســتي را بازتوليــد كننــد امــا اشــكال بازنمــايي كــه 
اي در تداوم بخشيدن به        از منتقدين قدرت ويژه     بسياري  نظر  بهنمايند،    مي

كنند كه بـا      تر دارند، زيرا با اين ادعا كار مي         ساختارهاي اجتماعي گسترده  
هـاي پخـش      در مورد بـسياري از كانـال      ـ  ـ هاي وسيعي   و از جانب گروه   

ـ برنامه، با كل كشور    كننـد و واقعيـت عينـي را مـنعكس            صـحبت مـي    ـ 
  :نويسد كنند، هال مي مي

كنند، دقيقاً، بازنمايي دنياي اجتماعي، تصاوير،  توليد مي] ها رسانه[ نچهآ
هايي بـراي درك ايـن اسـت كـه دنيـا              توصيفات، توضيحات و چارچوب   

شـود، عمـل    مـي  گويند و نـشان داده       گونه كه مي   چگونه است و چرا اين    
 هـا بـراي مـا ايـن     و در ميان انواع ديگر كار ايدئولوژيك، رسانه  . نمايد    مي

نژاد چيست؟ تصورات مربوط به نژاد حامل چـه         : سازند  ها را برمي    تعريف
به نقـل از مـك      ( شود؟   مي “ نژاد ةمسئل”معناهايي است؟ و چه دركي از       

  .)14: 2003دونالد 
 ةها ناگزير مجموعـ      در يك جامعه، رسانه    “نژاد”در كمك به توليد مفهوم      
ـ      ـ  ـ نسبتاً محدودي از معاني     تفـسيري   ةرل، گنجينـ  به اصطالح پـاتر و وِثِ

 چهـل سـال نقـد    ،)Cottle, 1999: 193 (كاتـل . كنند را توليد ميـ ـ محدود
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: كنـد   ين صورت خالصه مـي    ه ا ها را ب     در رسانه  “نژاد” بريتانيا بر بازنمايي  
پوست و قـومي      هاي سياه   ها و ظاهراً به روال عادي، اقليت       در خالل سال  «

دي از بازنمودهـا و درون       محـدو  ةبريتانيا معموال در چـارچوب مجموعـ      
است، بـه تـصوير    شان نزاع، جدال و انحراف بوده         هايي كه مشخصه    بافت  

  :اين مجموعه شامل اين موارد بوده است. »اند كشيده شده
 خطري براي سالمت همگاني؛ •
 نظمي داخل شهري؛ دزدي و بي •
 ؛ها آنمشكالت مربوط به جمعيت انبوه  •
 ؛حمله به مبارزات ضد نژادپرستي •
 هاي اجتماعي؛ ناديده گرفتن نابرابري •

در .  اسـت   هاي هلند يافتـه     هاي بسيار مشابهي در رسانه      دايك مجموعه   ون
جويـان تاميـل      اي ورود تعداد كمي از پناه       يك مطالعه روي پوشش رسانه    

وي دريافت كـه پيوسـته بـه صـورتي          ) b1988 ،دايك  ون (1980 دهةدر  
 ةمـثالً هـدف حملـ     (مـشكل دارنـد     شود كه يا       صحبت مي  ها  آنراجع به   

مـثالً از   (كننـد     يـا ايجـاد مـشكل مـي       ) گيرند  هاي جنايتكار قرار مي     گروه
در هر دو   ). دهند  استفاده قرار مي   سيستم رفاه اجتماعي هلند را مورد سوء      

جـويي دروغـين،      حالت با همواره نسبت دادن انحراف، جرم، ادعاي پنـاه         
 را مجـرم قلمـداد      هـا   آنجويـان،     هخانماني، بـه ايـن پنـا        مواد مخدر و بي   

رسـيد    دايك هميشه به اين يافته مي       در يك رشته مطالعات، ون    . كردند  مي
اجماع قـومي را كـه در آن آزادي عقيـده و نگـرش بـه                «ها يك     كه رسانه 

  ).246: 1991 ،دايك ون(گذارند   به نمايش مي»شود شدت محدود مي 
ها با  كلي راجع به بيگانههايي    ورزش بافتي بوده است كه در آن تعميم       

اي بـراي ارج       شـيوه   عنـوان   به حاكم بوده و تلويحاً      “نژاد” ةاستفاده از ايد  
ايـن بـه پايگـاه      . گروهي مجاز شمرده شـده اسـت        نهادن به هويت درون   

مـشغوليت آشـكار    «شـود كـه در آن         اي مربوط مي     حوزه  عنوان  بهورزش  
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 همگــان قابــل قبــول  در بــين)overt emotional engagement (احــساسي
 ،اُدانل (»هاي ديگر قابل تصور نخواهد بود       اي كه در بافت     گونه  ماند به   مي

رشـور و    راجع بـه ورزش سرشـار از جمالتـي پ          وگو  گفت). 354: 1994
 يـك گـروه اجتمـاعي كـه          عنـوان   به “ما”احساس راجع به اين است كه       

ند مربوط به اينكـه     شو   مي  ها و توجيهاتي در هم آميخته       هستيم كه با تبيين   
آساني    ، به وگو  گفتاين  . كنيم  ها نتايج خوبي كسب نمي      رقابت چرا ما در  
هاي مـردم بنـا       هاي بنيادين را بين دسته      اي تفسيري را كه تفاوت      مجموعه

لحظـات مهـم    . دانـد   گيرد و شايد حتـي آن را الزم مـي           نهد، در بر مي     مي
غالبـاً سرشـار از اهميـت      ورزشي، مثل پيروزي استراليا در جـام آمريكـا،          

تواننـد بـه كمـك        در واقع، تنها موقعي كه مـردم مـي        . گروهي است   درون
  بـه اي احـساس كننـد         رويداد رسـانه   لحظاتي مثل مشتركاً تماشاكردن يك    

در اين لحظات،   . شود  اند، آن ملت ملموس مي       يك ملت گرد هم آمده     عنوان
هـا و     ت؛ يعنـي بـه سـنّ      تواننـد بـه گذشـته برگردنـد         ها مي   مقامات و گوينده  

هميشه ”انگار  شوند كه     خصايص متمايز ملي كه ناگهان طوري نشان داده مي        
يابنـد     هنجارهاي اخالقي اهميت مي     عنوان  بهها      اين كليشه «. اند   بوده “موجود

دهـي بـه و ايجـاد عـاداتي جديـد در ميـان                كه به جهت حمايت از، شـكل      
اينكه بخشي از يـك     ). 121: 1998 ،رو و ديگران   (»اند  شهروندان بسيج شده  

ملت بودن به چه معناست و خود ملـت چـه معنـايي دارد از طريـق همـين                  
خـصايص ملـي، همچنـين ممكـن اسـت در ايـن             . شود  لحظات تقويت مي  

وقتـي كـه    . المللي زير سؤال بـرده شـوند        هاي بين    در رقابت  ويژه  به  لحظات  
 2004ردان را در المپيـك       متر م  110ورزشكار چيني، ليو جيانگ، دوِ با مانع        

هـاي    بـردن گنجينـه     اش گفت كه تـا حـدي زيـر سـؤال            برد، وي از پيروزي   
پيـروزي مـن ثابـت      «: ها بود   به شرق آسيايي     تفسيري كشورهاي ديگر راجع   

كـه   تواننـد بـه همـان سـرعتي بدونـد      كرد كه ورزشـكاران زردپوسـت مـي    
  ).2004وانگ  (»دوند پوست مي پوست و سفيد ورزشكاران سياه
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گيـرد، زيـرا كـاركرد        الشعاع قـرار مـي      گاهي اوقات، خود بازي تحت    
ـ يابـد  اي مـي  نمادين آن در به نمايش گذاشتن قوميت اهميت عمـده   بـه   

. شـود   تر، بازي فوتبـال بـدون اشـاره بـه تـوپ توصـيف مـي                بياني دقيق 
اند كه مفسرين تلويزيـون       هاي متمادي، نشان داده    مطالعات، در طول سال   

تفاوتي راجع به بازيكنـان سفيدپوسـت و سياهپوسـت صـحبت             م طور  به  
و مطالعات متاخر بـه الگوهـاي مـشابهي در پوشـش بازيكنـان              (كنند    مي

 و  )rainville (ويـل   ريـن ). انـد   مريكايي نگريـسته  آاسپانيايي و آسيايي تبار     
 روي  1970 دهـة  كالسيك در    ة در يك مطالع   )McCormick (كورمك  مك

  : دارند كا اظهار ميمريآتفسير ليگ فوتبال 
دهـد،     مثبتي به بازيكن سفيد مـي      ةدر توصيفش از بازي، گزارشگر وجه     

كند، اغلـب او را مهـاجم بـازي          ين ترتيب كه بيشتر او را ستايش مي       ه ا ب
در همين . كند و اغلب هم تأكيد خاص و مثبتي روي او دارد توصيف مي 

ـ   د  اي منفـي بـه بـازيكن سياهپوسـت مـي            حال، گزارشگر وجهه   ه هـد؛ ب
كنـد، بـه      اي منفي بـين او و ديگـر بازيكنـان مـي             صورت كه مقايسه    ناي

  عنــوان بــهاش ارجــاعي منفــي دارد، و او را   دســتاوردهاي گذشــته 
  .)24 ـ 5: 1977 ،كورمك ويل و مك رين(ند ك  تهاجم توصيف ميةكنند دريافت

) 1998براي نقد و بررسي نگاه كنيد به ديويس و هريس           (مطالعات ديگر   
  بـه شان اين بوده است كه بازيكنان سياه توسط مفـسرين بيـشتر              هاي  افتهي

  بـه  ورزشكاران طبيعي و بازيكنان سـفيد        )brawn (“ةنيروي محرك ” عنوان
 بازيكناني   عنوان  به و سخت كوش با سياهان       )brains (“مغز متفكر ” عنوان

ي  بازيكنان در خـدمت تـيم معرفـ         عنوان  بهرو و سفيدها     خودخواه و تك  
خـارج از زمـين بـازي، ورزشـكاران سياهپوسـت توصـيفاتي را              . اند  شده

 افـرادي    عنـوان   بـه اند كه متكي بر ترس از مردان سياهپوسـت            برانگيخته
گرچه در مورد ورزشكاران زن سياهپوست      (بيش از حد شهواني و خشن     

اند كه افرادي داراي      باشد يا اينگونه توصيف شده      مي) طور نبوده است   اين
  .روزي و الگويي براي سياهان هستندمد ام
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اند كـه ورزش      هاي اخير، اين نوع مطالعات حاكي از اين بوده          در سال 
ـ  “نـژاد ”به جايي بدل شده اسـت كـه در آن       بنـدي داراي    مقولـه ة بـه مثاب

هــاي ورزشــي و  مــشروعيت كمتــري قلمــداد شــده اســت، زيــرا كلــوپ
انـد    يي را پذيرفتـه   گوو  گفتهاي راديو و تلويزيوني مسئوليت توليد        كانال

ديـويس و هـريس     . هـاي تفـسيري متفـاوتي اسـت         كه متكي بر گنجينـه    
اند كه الگوهـاي      كنند كه به اين نتيجه رسيده       مطالعاتي را نقل مي   ) 1998(

ديگـر چنـدان دقيـق و       ) 1977(كورمك    ويل و مك    شده توسط رين    يافت
ــستند ــي . روشــن ني ــت م ــز ياف ــات ني ــل. شــود شــواهدي در حكاي  اُدان

)O’Donnell, 2003(ورزشـي  ةتـرين برنامـ   كند كه محبوب  خاطرنشان مي 
گيرانـي كـه بـه           به تماسSaturday Super Scoreboardراديويي اسكاتلند، 

و رينجـرز   ) كاتوليـك (هـاي فوتبـال سـلتيك         اي مـابين تـيم      رقابت فرقه 
هـاي    هايي كه از گنجينه    آن. كنند  اعتنايي مي   كنند، بي   اشاره مي ) پروتستان(

اي در بحث راجع به رقابت بين سلتيك و رينجرز اسـتفاده              تفسيري فرقه 
شـان    اينكـه بـه اسـم كوچـك         جاي  بهكنند و     كنند تنزل مرتبه پيدا مي      مي

رود، و حتي بـه   كار مي  بهها آن در مورد “تلفن كننده” ةخوانده شوند، كلم 
 تعلق  “كاتلندفكر در اس    اقليت كوته ”يكي از اين افراد گفته شد كه وي به          

 ة را خـارج از شـيو      هـا   آناين برنامه، مشاركت    ). 216: 2003 ،اُدانل(دارد  
 و  )McCarthy (كـارتي   امـا، مـك   . دهد   قرار مي  وگو  گفتمشترك و مقبول    

هـاي ورزشـي بريتانيـا مطالعـه          نيز كـه در مـورد رسـانه       ) 2003(ديگران  
سي و    بي  بال از بي   تفسير فوت  ةدر نمون . اند  كنند، تصوير درهمي را يافته      مي

 كلي ديگر بيش از بازيكنان سفيد طور به ، بازيكنان سياه Sky Sportكانال 
شناختي  هاي روان   گرفتند يا بر حسب ويژگي      مورد ارزيابي منفي قرار نمي    
اما، بيشتر از سـفيدها  . شد  نظر داده نميها آنمثل اراده يا مهارت در مورد    

بنـابراين،  . گرفتنـد   يش قـرار مـي    تاهاي جسماني مورد س      ويژگي  خاطر  به
درصد اظهار نظرهاي مفسر ورزشي راجع بـه خـصوصيات جـسماني            94
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كـه     منفـي بـود، در حـالي       هـا   آندرصـد   6بازيكنان سياه مثبت بود و تنها       
هاي جسماني بازيكنان سفيد مثبت بـود         درصد نظرات راجع به ويژگي    75

ــك( ــران  م ــارتي و ديگ ــه). 226: 2003 ،ك ــر ب ــؤلفين، نظ ــتايش از  م  س
هاي جـسماني سـياهان از حـضور يـك ايـدئولوژي نژادپرسـتانه                ويژگي

 هـا   آن. اي كـه آشـكارا قابـل ابـراز نبـود            حكايت داشت، امـا ايـدئولوژي     
گويـد ايـن    كنند كـه مـي    را نقل مي)Birrell, 1989: 222 (گيري بيرل نتيجه
هـاي بـه لحـاظ        تصاوير غالـب گـروه    «ها نقش مهمي در برساخت        ارجاع

ادي معين و لـذا در برسـاخت مكـانيزمي مهـم بـراي بازتوليـد روابـط            نژ
  ).226: 2003 ،به نقل از مك كارتي و ديگران(كنند   ايفا مي»ينژاد

  تعصب و شناخت اجتماعي
دنبـال   مطالعات تحليل محتـوا نقـل شـده توسـط ديـويس و هـريس بـه                

 اشـكال  اند كه برخي از گردند و دريافته نژادپرستي در محتواي گفتمان مي    
 ةامـا بـسياري از عالمـان كـه بـه مطالعـ            . باشند  نژادپرستي رو به زوال مي    

پردازند ترديد دارند كه معناي آن ايـن باشـد كـه آن منـابع                 نژادپرستي مي 
دايـك   ون. شناختي نژادپرستانه ديگر مناسبتي در زندگي اجتماعي ندارنـد    

ر حـال   هـاي نژادپرسـتي د      كند كـه يكـي از ويژگـي         استدالل مي ) 1999(
حاضر اين است كه از آشكاري آن كاسته شـده اسـت، زيـرا نژادپرسـتي                

هـاي عمـومي از دسـت داده     پايگاه علمي و مقبوليـت خـود را در بحـث    
ــا  ــتنباطي”اســت، ام ــل )inferential racism (“نژادپرســتي اس ــوز عام  هن

 سـيلوا و فـورمن   ـ  بـونيال . باشـد   قدرتمندي در گفتمـان مـي  ةدهند شكل

)Bonilla-Silva and Forman, 2000(شوند كه برخـي مطالعـات     متذكر مي
محور در اياالت متحـده سـطوح بـاالتري از نژادپرسـتي را در      ـ  مصاحبه

ـ ميان مردم به نسبت مطالعات پيمايش      مـردم  . دهنـد   محـور نـشان مـي      ـ 
 آگاهي از رسوايي و ننگي كـه در جامعـه بـه افـراد                خاطر  بهممكن است   
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د، خودشان اذعـان دارنـد كـه ضـد نژادپرسـتي            دهن  نژادپرست نسبت مي  
كننــد كــه محققــاً  هــستند، امــا بالفاصــله بعــد از آن اظهارنظرهــايي مــي

. “نژادهـاي مختلـف   ”هاي بين     نژادپرستانه هستند، مثل مخالفت با ازدواج     
كننـد كـه       از چيزي استفاده مي    ها  آنبراي رفع و رجوع اين تضاد معنايي،        

ـ ـ خواند  مي)Mitigation strategies (سكينراهبردهاي ت) 1999(دايك  ون
 شامل برساخت   ها  اين. “...من نژادپرست نيستم اما   ”يعني جمالتي از قبيل     

باشند؛   يك اقليت مي  “در جهت منافع  ”شوند كه     آميز مي  كردارهاي تبعيض 
آميز نيـستند و ايـن       با اين استدالل كه اين كردارها عادالنه بوده و تبعيض         

مثالً ايـن ادعـا كـه ازدواج        (كنند    حسب واقعيات توجيه مي   كردارها را بر    
هـا    و اقليـت  ) شود  بين نژادهاي مختلف به احتمال زياد به طالق منجر مي         

  .دانند شان مقصر مي  موقعيت خاطر بهرا 
 معنـايي   ةامـا، نظريـ   . لذا، تشخيص ايـن نژادپرسـتي دشـوارتر اسـت         

نژادپرسـتي اسـتنباطي    دايك ابزارهاي متعددي را براي كند و كـاو در             ون
اي را كـه ايـن جمـالت از دانـش مـشترك يـا                 دهد كه شـيوه     دست مي  به

كنـد كـه      دايك استدالل مـي     ون. نمايد  كنند، تحليل مي    اي استفاده مي    زمينه
كل كاربرد زبان فقط نوك قابل رويت يـك كـوه يخـي بـزرگ از دانـش                  

 ةكاركننـد  انةلـذا جملـ  .  است)implicit world knowledge (جهاني ضمني
. هاي نژادپرستانه نمايان شوند     فرض  توان باز كرد تا پيش      نژادپرستي را مي  

اي از اصطالحات تحليلي را جهت بحث         اي كامل و مجموعه     دايك نظريه   ون
 توليد اين دانش جهاني و كاربست آن هنگام استفاده از زبان و ةراجع به نحو

  :دهد دست مي آميز به اشاره به كاربرد آن در كردارهاي تبعيض
كلمات، بندها و ديگر عبـارات متنـي ممكـن اسـت دال بـر مفـاهيم يـا          

. اي قابـل اسـتنباط هـستند        هايي باشند كه بر مبناي دانش زمينه        گزاره
تجزيه و  . اين ويژگي گفتمان و ارتباط داراي ابعاد مهم ايدئولوژيك است         

تن بيـان   واقـع در مـ      آنچـه در   ة گاهي اوقات از مطالع    “ها  ناگفته”تحليل  
  .)144:1991دايك،  ون(شود روشنگرتر است  مي
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 background world) اي هايي بين اين مفهوم دانش جهـاني زمينـه   شباهت

knowledge(        وجـود دارد   “منابع تفسيري ” و اصطالح پاتر و وثرل، يعني ، .
 را در جامعـه     وگـو   گفـت انديـشيدن و      هـاي مـشترك     هر دو اصطالح، راه   

كه هيچ فردي الزم نيست ادعا كنـد نگـرش            ر اين كنند مبني ب    توصيف مي 
كـار   توان به آساني بـه  ها را مي    اما اين شيوه  . دارد  شخصي خود را ابراز مي    

گـران مكالمـه      اما پاتر و وِثِرل به تحليـل      . ندا   از آن آگاه   “همه”بست، زيرا   
ترند، از اين لحاظ كه بيشتر بر روابطي اجتماعي تمركـز             نزديك) 6فصل  (

اند تا بر آنچه درون ذهن افـراد رخ            بنا نهاده شده   وگو  گفتكنند كه در      مي
 هـا   آني اجتماعي، بلكـه بـر آنچـه بـين             نه بر افراد در مراوده    «ـ  ـ دهد  مي

  ).335: 1997 ،كوندور و آنتاكي (»شود توزيع مي
 حافظه، ادارك يا هيجـان،    ة نسبت به تالش جهت مطالع     ها  آندر واقع   
 )hidden inner processes (“فراينـدهاي درونـي نهـاني   ”دنبـال   هبا گشتن ب

شناسـي در    روان”كننـد كـه       پشت كلمات مردم شك دارند و استدالل مي       
دايـك، بـرعكس،    ون). 211 ـ  12: 2001بيلييگ (“شود زبان بر ساخته مي

كـردن    هدفش درك مشتركات در جامعه است، آن هم به كمـك تئـوريزه            
پيوند بين دانش درون سر ما و زباني كه براي سـهيم شـدن در آن دانـش          

شناسـي شـناختي را      بنابراين، هدف وي اين است كه روان      . بريم  كار مي  به
ايـن كـار، وي از      جهت انجـام    . به تحليل فرهنگي و اجتماعي پيوند دهد      

و ) 1فـصل  (زنـي   جويد، از جمله برچـسب   صور مختلف تحليل سود مي    
اي  و همچنـين از نظريـه  ) 3فـصل   ()transitivity analysis (تحليل تعـدي 

سازي و بازيابي اطالعات در ذهن،        ذخيره ةصراحتاً شناختي در مورد شيو    
  :دهم كه در زير مختصر شرح مي

 گفتارها ي است كه معاني جمالت و پاره      هاي  دايك روي شيوه    تأكيد ون 

)utterances(ــاختارهاي بزرگ ــر در س ــه وي ت ــم، ك ــاختار” فه ــالن س  “ك
)macrostructure( دارد كـه يـك       وي اظهـار مـي    . اند  نامد، سازمان يافته     مي
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شـود، بلكـه بـه         سپرده نمي   خاطر  بهواحد مجزاي معنا توسط خوانندگان      
 تقليـل   )topics (“هـايي   موضـوع ” يـا    )macroproposition( “ها  گزاره  كالن”

تحقيقـات  «. ده و بعد بـه يـاد آورد       كرتواند ذخيره     يابد كه خواننده مي     مي
هـا بهتـرين اطالعـات بـه          تجربي به كرات نشان داده است كـه موضـوع         

كند كـه مـا       وي استدالل مي  ). 73:1991 ،دايك  ون (»يادماندني متن هستند  
 سـپردن جـان      خـاطر   بهها، را با      ستانهاي طوالني اطالعات ، مثل دا       رشته

  :سپاريم  مي خاطر بهكالم داستان 
 اطالعات را به يك يا دو       ةتوانند واحدهاي نسبتاً پيچيد     كاربران زبان مي  

مايـه، يـا      جمله خالصه كند، و اين جمالت بايستي جان كـالم يـا درون            
 يـا   ها  به اصطالح شهودي، اين درون مايه     . موضوع اطالعات را بيان كنند    

هــا بــه آنچــه كــه درمــتن بيــشترين اهميــت را دارد ســازمان   موضــوع
 آنچه گفته يا نوشته شـده اسـت را          “ماحصل” در واقع،    ها  آن. بخشند  مي

  .)74: 1985دايك  ون( كنند تعريف مي
بـه  ـ  ـ تر است  كند كه اغلب در همين ساختارهاي بزرگ        وي استدالل مي  

 ـ ــ  شود  مختصري تلخيص مي  هاي    همان شيوه كه مطالب كالمي به موضوع      
  .كنيم آميز تفسير ديگران را پيدا مي  مشترك و تعصبيهاي اجتماع كه ما راه
دايك تجزيه و تحليلش روي كالن سـاختارها را بـه نقـد گفتمـان                ون

، با ايـن اسـتدالل كـه سـرتيترها          )1988دايك،    مثالً ون (روزنامه بسط داد    
. كننـد    عمل مـي   ها  آننده به   ها و جلب توجه خوان      بندي داستان   براي جمع 

بـه يـك    ـ  ـ ان كالمش ـه ج ـه ب ـد ك ـان هستن ـگر داست  انـ نماي ها  آنرا  ـزي
ويراسـتاران، داسـتان را بـراي       . تقليل يافته است  ـ  ـ گزاره يا موضوع    كالن

اي   عبارتي ديگر، تقليل معنا را به گـزاره        كنند، به   خوانندگان زود هضم مي   
تفـسير  . دهنـد   به آن بپردازند، انجام مـي     واحد كه خوانندگان در سر خود       

نقـل  ) 1997(در عـوض، مثـل روايتـي كـه البـاو            . ورزشي سرتيتر ندارد  
، تفـسير، توصـيف كـنش را بـا لحظـات ارزيـابي،              )4 فصل   ،نك(كند    مي

افتـد و     هايي در كنش كه توضيحاتي در مورد اينكه چـه اتفـاقي مـي               وقفه
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 است كه شايد انتظار داشـته       در اين لحظات ارزيابي   . كند  چرا، تركيب مي  
مفهوم اينكه واقعـاً در آن      : باشيم كه جمالت موضوعي تفسير را پيدا كنيم       

افتد، چرا آن كنش رخ داده اسـت، و كـدام             رويداد ورزشي چه اتفاقي مي    
لـذا،  . دانش جهـاني بـا درك آن بـازي يـا نمـايش ورزش مناسـبت دارد                

رفتـه روي ارزيـابي     دايك توجيهاتي نظـري بـراي مطالعـات انجـام گ            ون
الـذكر بـه دسـت        مفسرين از بازيكنان سياهپوسـت و سفيدپوسـت فـوق         

تـوانيم توصـيفات مثبـت از فيزيـك           دايك، ما مي    به اصطالح ون  . دهد  مي
اند،   يافته) 2003(كارتي و همكاران      هاي سياه پوست را كه مك       فوتباليست

در ايـن   نژادپرسـتي   .  انكـار نژادپرسـتي     عنـوان   بـه م؛ نخـست    ينـ كتفسير  
 بــر حــسب نيــروي هــا آنبرداشــت از بازيكنــان ســياه نهفتــه اســت كــه 

شـود،    صورتي مثبـت بيـان مـي       شوند؛ اما اين به     اشان شناسانده مي    جسمي
 ةالبته با عواقب منفي؛ نگرش نژادپرستانه كه بازيكنان سياه داراي خصيص          

 دوم، مـا . توانايي ذهني بااليي در ورزش نيستند، در اينجا محذوف اسـت    
ساختارهاي حاضـر، بـه كمـك برگـشت از            توانيم در پي رديابي كالن      مي

توانايي زياد  ”،  “قوي در تكل  ”،  “بازيكني بسيار قدرتمند  ”ها شامل     ارزيابي
 گزارش لحظه به لحظه و كنش ــ كالمي و ديداري هايي  به گزاره  “در پرش 

 )evaluative (باشــيم، كــه ايــن تفــسيرهاي ارزيابانــهـ ـــ روي زمــين بــازي
  . دهندارائه را ها آنخواهند جان كالم  مي

هـايي كـه ايـن         در گزاره  ها  آنبراي رديابي جمالت موضوعي تا منشأ       
هايي  كنند، الزم خواهد بود كه به بازي        شان مي  جمالت موضوعي تلخيص  

تر بر تفـسير يـك    تحليل كامل(اند   آمدهها آننگاه كنيد كه اين تفسيرها از       
، بنابراين تحليل زير تا حدودي      )ي زير آمده است    مورد ةمسابقه در مطالع  
كنـد كـه مطالـب بـا سـه            پيشنهاد مـي  ) a1988(دايك    ون. آزمايشي است 

 )topics (هـا    قابـل تقليـل بـه موضـوع        )macroproposition (“گـزاره   كالن”
  و تعمـــيم)abstracting (نويـــسي ، چكيـــده)deleting (حـــذف: هـــستند
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)generalising( . اطالعات زيـادي  “توانايي زياد در پرش   ” بنابراين، عبارت 
راجع به كنش بازيكن را حذف كرده است، اطالعاتي مثل پـرش او جهـت       
رقابت با بازيكني ديگر براي گرفتن تـوپي بلنـد يـا اطالعـات مربـوط بـه                  

اين عبارت، از اين همه لحظات بازي آن بازيكن، ايـن           . لحظات ديگر بازي  
ه اسـت و آن را طـوري برجـسته          صـورت چكيـده آورد     مطلب جزئي را به   

هاي واقعـي     باشد؛ و همچنين از پرش      گر بازي او مي    ساخته است كه نمايان   
 در چارچوب بازي كردن وي به بهتـرين وجـه ممكـن،           ها  آنو نتايج موفق    

  .دهي كرده و از آن يك ويژگي كلي آن بازيكن ساخته است تعميم
مجبور است بـسياري    در تنظيم عبارتي ارزيابانه مثل اين مورد، مفسر         

در يـك   . كردن كنش بازيكن را كنار بگـذارد        هاي ممكن ديگر خالصه     راه
تحليل انتقـادي، ايـن لحظـه در تحليـل بـسيار حيـاتي اسـت، چـون در                   

تـر يـا هـرم معنـا و لـذا بعـد              ساختار بـزرگ    توانيم كالن   اينجاست كه مي  
 خـاطر   بـه بـازيكني كـه   . گيري فهم را شناسـايي كنـيم      ايدئولوژيك شكل 

 استقامت يـا فكـرش       خاطر  بهشود كسي است كه       اش ستايش مي    توانايي
 نيـز بـه همـان انـدازه         هـا   ايـن گيرد، گرچه مسلماً      مورد ستايش قرار نمي   

كالن . باشند  عناصر مهمي در تصميم به پرش و عمل پرش براي توپ مي           
هـايي مثـل    ، با توجه به شواهد تجزيـه و تحليـل     “توانايي طبيعي ”ساختار  

آيـد بيـشتر بـراي بازيكنـان           مـي   نظـر   بـه ،  )2003(كارتي و ديگـران       مك
  .رود تا براي سفيدها كار مي هسياهپوست ب

چرا بايد مجريان برنامه به فرايندهاي تلخيصي متوسل بشوند كـه بـه             
تواننـد    شوند، و چگونه مـي       ختم مي  “توانايي زياد در پرش   ”عباراتي مثل   

 قـادر خواهـد بـود آن        هـا   آنسيرهاي   تفـ  ةاطمينان داشته باشند كه شنوند    
كند كه تلخـيص      دايك استدالل مي    فرايندهاي شناختي را دنبال نمايد؟ ون     

شود كه مردم ميزان زيادي از دانـش راجـع بـه              ثر واقع مي  ؤبه اين دليل م   
هـاي در دسـترس بـراي سـر در آوردن از آن را در           جهان و راجع بـه راه     
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 “هـا  مدل” و )scripts (“سناريوها” وي اين دانش مشترك را . اشتراك دارند 
)models(نامد  مي.  

ــراري    ــسيرهاي تك ــوالً در م ــه موضــوعات معم ــب ب تلخــيص مطال
 كليدي بـه مخـاطبين نـشان    ةدهد كه در قالب چند كلم       معناسازي رخ مي  

  :نويسد وي مي. شود داده مي
ها ساختارهاي ذهني اطالعات هستند كه، در كنار اطالعات جديـد             مدل
ه در يك گزارش خبري، تبلور اطالعات راجـع بـه آن موقعيـت               شد ارائه

صورت كه از سناريوهاي دانش عمـومي قابـل اسـتنباط         همان  هستند؛ به 
 در “شــورش”بنــابراين، هنگــام خوانــدن مطلبــي راجــع بــه . باشــد مــي

هاندزورث، خوانندگان مدلي از اين آشوب بر مبناي اطالعات موجود در           
 امـا راجـع بـه آن بـسيار بيـشتر از آنچـه               سازند،  هاي خبري مي    گزارش

، زيـرا داراي دانـش عمـومي    “دانند مي”گويد،   ميها آنروزنامه اكنون به   
هـا در آن رخ       ها يا مكـاني كـه ايـن آشـوب           بيشتري راجع به اين آشوب    

  .)74:1991 ،دايك ون( دهند، هستند مي
 و  “ششور”دايك، وقتي كه خبرنگار از زباني مثل          هاي خبري ون    در مثال 

كند، تعداد كمـي از سـناريوهاي شـناختي           جوانان سياهپوست استفاده مي   
 مـدلي  ها آنبالفاصله، از نظر خواننده، مناسب اين هستند كه با پيونددادن    

نگـار الزم نيـست       براي شرح رويداد، روزنامـه    . از موقعيت جاري بسازند   
ايـن  كـه سـياهان بـه      ) و الزم نيست از اين فـرض آگـاه باشـد          (بيان كند   

كنـد كـه در       اند كه ذاتاً خشن هستند، اما اطالعاتي عرضـه مـي          “معروف”
گر عوامـل ديگـر      يابد و اطالعاتي را كه بيان       چارچوب آن سناريو معنا مي    

در تحقيقي ديگـر، ايـن   . دهد  اهميت جلوه مي   كند يا كم    باشد يا حذف مي   
هـايي كـه از جنـگ داخلـي           هـا از تـاميلي      گري هلنـدي    بار روي گزارش  

، وي دريافـت كـه      )1988 ،دايـك   ون(يالنكا به آنجا پناه بـرده بودنـد         سر
بحراني كه اين پناهندگان از آن فرار كـرده بونـد در مقـاالت خبـري ذكـر                  

هـزاران تاميـل بـه      ”كه سرتيترهاي خبـري،       ود، در حالي  شد، اما مدفون ب     مي
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كردند كه تعـداد      ، اين مفهوم را منتقل مي     “صورت قاچاق وارد كشور شدند    
  : نويسد دايك مي ون. اند كثيري از مردم، غيرقانوني وارد كشور هلند شده

ويل شد كه اتفاقـاً  أيك نظام معنايي داراي پيوستگي، توسط مطبوعات ت       
تعـصب قـومي رايـج عليـه تمـام          ] سناريوهاي[شباهت قابل توجهي به     

به سخني ديگر، مطبوعـات اِعمـال ايـن         . هاي اقليت موجود داشت     گروه
ــصبات م ــراي   تع ــد را ب ــاجران جدي ــان از مه ــابي خودش ــود در ارزي وج

  )b1988 :185دايك،  ون. (دندكرخوانندگان متعصب تسهيل 
دايـك تعـصب قـومي را در          هاي زيـرين گفتمـان رسـانه، ون         پس، در اليه  

عـالوه، وي اسـتدالل      هب. يابند   معنا مي  ها  آن ةوسيل يابد كه به    سناريوهايي مي 
د  بايستي در ذهن گويندگان و شنوندگان وجو       كند كه چنين سناريوهايي     مي

  . داشته باشد)coherent sense (اي  پيوستهداشته باشند تا آن زبان، معناي
همين ترتيب، در تفسير ورزشـي، جـاي تعجـب نـدارد كـه ببينـيم                 به

 ةورزشكار سياهپوستي به لحاظ جسماني كارآمد توصيف شود، چون هم         
. اند  همين شيوه تعبير شده    ايم كه قبالً به     ما تصاوير زيادي از اين قبيل ديده      

 برلين تا هيـل  1936 در المپيك )Jesse Owens (تصاويري از جسي اُوِنس
، كارل لويس، بن جانـسون و ديگـر   )Haile Gebri Selassi (گِبري سالسي

هاي اخير، تا محمدعلي كلي بوكسور،        ورزشكاران سياهپوست در المپيك   
 “طبيعي” همه در سناريوي قابليت ورزشي و مايكل جوردن بسكتباليست،

ــد  ــا  . يــك مــرد سياهپوســت ســهم دارن ســناريوهاي فكــر، اســتقامت ي
. باشـند   كوشي ورزشي سياهان، از طرف ديگر، بسيار كمتر رايج مي          سخت

ــه نمــود  ايــن موقعيــت را مــي ــدئولوژيك توجي ــوان در چــارچوبي اي . ت
 )Van Sterkenburg and Knoppers, 2004: 303 (سـتركنبرگ و نـاپرز   ون
درجوامـع غربـي    ) سفيدپوسـت مـذكر    (ةاز آنجايي كه سـلط    «: نويسند  مي

هـاي ذهنـي    معموالً مبتنـي بـر سلـسله مراتبـي اسـت كـه در آن قابليـت             
 ةشوند، اين گفتمان در درج      هاي جسماني شناخته مي     تر از قابليت    باارزش

  .»نخست حامي موقعيت ممتاز بسياري از مردان سفيد است
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ر زمين بازي   شي، در مواجهه با رويدادهايي كه پي در پي د         مفسر ورز 
ند و با در اختيار داشتن نظام معنايي آمـاده و           شو  پيش چشمانش ظاهر مي   

كند، نامحتمل است كه      منسجمي كه در سردرآوردن از آن به او كمك مي         
گونـه كـه     درسـت همـان   . هاي تفسيري ديگري متوسل شود      به چارچوب 

گويـد،    كننـد گفتمـان از سـوژه سـخن مـي            الل مـي  پساساختارگرايان اسـتد  
تواننـد درون     كند كه تعـصبات مـي       دايك پيشنهاد مي    معناشناسي شناختي ون  

يك جامعه به كمك اين سرتيترها و تفسيرهاي ارزيابانه انتـشار يابنـد و بـه                
صورت دانش مشترك تقويت شوند، بدون اينكه كسي ادعـاي مالكيـت بـر              

نگـار را     توانيم نژادپرستي يك مفسر يـا روزنامـه         نميما  .  را داشته باشد   ها  آن
توانيم سناريوها يا نظام دانش مشترك را         ، اما مي  )1999 ،كوتل(آشكارا ببينيم   

  .نيمكدهند، استخراج   فعاليت ارتباطي خبر و تفسير را تشكيل ميةكه شالود
دايك وارد شده است اين است كه تحليـل           يكي از نقدهايي كه بر ون     

 يك نقد ايـدئولوژي، محـدود        عنوان  به مشترك   يناخت اجتماع وي از ش  
دايك در كتـاب      ون. دهد  است؛ زيرا آن را به ساختارهاي باورها تقليل مي        

 را داده است، اما انتقادات هنوز بـر جـاي           ها  آنپاسخ  ) 1998 (ايدئولوژي
كند كـه    استدالل مي)Montgomery, 1999b (مونتگومري. خود باقي است

بيند و كمتر     يدئولوژي را بيش از حد در چارچوب عقالنيت مي        دايك ا   ون
گذاري عـاطفي مـردم در كردارهـاي اجتمـاعي و             به آن بر حسب سرمايه    

ديدگاه او نسبت   . نگرد  دهد، مي    را به هم پيوند مي     ها  آناشكال قدرتي كه    
گرايانه است، بيش از اندازه راجع به         به ايدئولوژي كمي زياده از حد اراده      

گيـري هويـت و     كافي بـه قـدرت، شـكل   ةاط كارآمد است و به انداز  ارتب
همچنين به اين فرض مبـتال اسـت        . پردازد  هاي اجتماعي ديگر نمي     پديده

 هستند، يعنـي اينكـه   )cognitive misers (“هايي شناختي خسيس”كه مردم 
تـر از همـه ذخيـره شـود تقليـل             هميشه اطالعات را به شكلي كه راحت      

شناسي شناختي روي تعميم     دهد كه تمركز روان      نشان مي  بيليگ. دهند  مي
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مـردم  ). 1999 ،اَبـل و سـتوكو    ( داسـتان اسـت      ةبنـدي تنهـا نيمـ       و مقوله 
كنند؛    منحصر به فرد يا غيرعادي توصيف مي        عنوان  بههمچنين، چيزها را    

ها   آورند يا سال    اي قوي به ياد مي      يك قطعه موسيقي را در رابطه با تجربه       
اي از دوران كودكي را به ياد بياورند، امـا            نند جزئياتي از صحنه   توا  بعد مي 

  .عبارتي ديگر، ماشين نيست ذهن بشر، به. چيزي از بافت به ياد ندارند

   نوك كوه يخيةي ورزشي به مثابوگو گفت
تواند توضـيح      يك نظريه به تنهايي نمي      عنوان  بهشناخت اجتماعي، شايد    

اما يـك نقطـه قـوت ايـن     . كند ل ميدهد كه قدرت در جامعه چگونه عم     
 ةدهد تحليل در توصيف بعـد بيـان نـشد           رويكرد اين است كه امكان مي     

ارتباط دقيق باشد، و كوه يخي را بر اساس نوك قابـل رؤيـتش توصـيف                
هـاي    بنـدي   كنـد مقولـه     خاطرنشان مـي  ) 1994(  كه اُدانل  طور  همان. نمايد
هـاي     مشخـصي ارجـاع    رطـو   بـه   هاي ورزشي     ها و چهره    اي از تيم    كليشه

وي . گذارنـد   مختصري هستند، و خيلي چيزها را براي استنباط بـاقي مـي           
 As ورزشـي    ةاز روزنامـ  ) در اصل به گويش كاسـتيلي اسـپانيا       (سرتيتري  
  :كند اسپانيا مي

  ها در مقابل آرژانتين زره پوش
)As1992ي  ، هشتم ژوئيه(  

 ةوسيل  ايتي كه به  تالش چنداني براي بازسازي رو    «: دارد  وي اظهار مي  
 ،اُدانـل  (»اين سرتيتر در ذهن خواننده به جريان افتاده است، الزم نيـست           

دايـك،    با استفاده از تحليل مبتني بر معناشناسي شناختي ون        ). 369: 1994
. دهـد توضـيح داد      توان به تفصيل بيشتري آنچـه را در اينجـا رخ مـي              مي

 فوتبال آرژانتـين اسـت كـه        وار به تيم     ارجاعي صراحتاً چكيده   “آرژانتين”
دانند در جام جهاني فوتبـال در آن زمـان            عصر مي  خوانندگان ورزشي هم  

هاي آلمـان در جنـگ جهـاني          ، البته، به تانك   “ها  زره پوش ”. كرد  بازي مي 
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دوم اشاره دارد، كه قطعاً بحث اينجا نيست، و بنابراين مهارت و كـارايي               
تـضاد  . كنـد   دهـي مـي     لي تعمـيم   ك طور  به  نظامي را از ورماخت تا آلمان       

آشكاري بين تصوير يك گردان تانك و تيم فوتبال وجود دارد، كه حاكي             
 بازي دو تـيم     ةاز يك ناهماهنگي در اين سطح است كه طرز تلقي و نحو           

اي بـا انتظـارات مـا          ممكن است بازي بالغي بـامزه      اين. چگونه بوده است  
 ايـن نبـود كـه        خـاطر   بـه مـان،    اُدانـل و ديگـر عال      ةباشد، كه اگر، طبق يافت    

هاي ديگـر كـشورها نـشان         شيوه در رسانه    ينه ا ورزشكاران آلماني پيوسته ب   
 بارز معمول   ةمشخص. توانستيم آن را صرفاً استعاري بدانيم       شوند، مي   داده مي 
  و)controlled aggression (شده گري كنترل ها كارايي نظامي، پرخاش آلماني
 است كه تلويحـاً بـا سـناريوهاي    )rational calculation (گري عقالني حساب

در .  چگونه بازي كنند، منافـات دارد      “بايستي”رايج مربوط به اينكه بازيكنان      
جويـد، ورزشـكاران       نظامي بهره مي   ةكه تفسير ورزشي اغلب از استعار       حالي

اظهار ) 2003(بيشاپ و جاورسكي . انگيزند آلماني غالباً چنين زباني را بر مي      
ـ   عنـوان   بـه دارند كه اين چنين ارجاع ورزشي به ساختن آن ملت             مي  ة تجرب

 حس نگاه جمعي به گذشته، بـه آلمـان       كند؛ يك     مشتركي از تاريخ كمك مي    
اي براي كشورهايي اسـت كـه بـر           كه داراي اهميت ويژه   (جنگ جهاني دوم    

 هاي اكثر كـشورها بـه       به قول اُدانل، ورزشكاران و تيم     ). ضد آلمان جنگيدند  
 طـور   بـه   ”شـوند كـه       شـدت محـدود نمـايش داده مـي         هاي بـه    همين شيوه 

 كـه هـر كـدام       “برانگيزي هم درون و هـم آن سـوي مرزهـاي ملـي             اعجاب
  .اي خود را دارند، يك دست است هاي كليشه مجموعه ويژگي

 در باال ايـن اسـت كـه تـيم آلمـان را در               Asبخشي از قدرت سرتيتر     
، )76: 1991( دايـك    امـا، در تحليـل ون      .كند  اي مي   جريان كل متن كليشه   

گزاره هرگز تنها يك مفهوم نيـست، بلكـه يـك بنـد كامـل اسـت؛                   كالن
. ندك اش مي   دارترين كنش متن بزرگتري است كه خالصه        ترين و دامنه   مهم

 منـابعي    عنـوان   بـه  نيـستند، بلكـه      )standalone (مـدار   ها خـود    پس كليشه 
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گـران موضـوع كـه درگيـر        كـنش  ن عنـوا   بـه دار درون ايـن گـزاره،         معني
 بيـشاپ و     نظـر   بـه همـين ترتيـب،      به. آيند  ها هستند، پديد مي     گزاره  كالن

 يا كليـشه بـه تنهـايي معنـا          )typification ( اعال ة، نمون )2003(جاورسكي  
 ـ ــ ون همچنين حس جداييـد چـكن وه عمل ميـين شيه اه ب ـدارد بلك ـن

 يـك  Asسـرتيتر  . كنـد   بيان مـي و حس تضاد را   ـ ـ “ها  آن” و   “ما”بالغت  
 حين اينكه كـل مـتن را        كند، در   اي شده را به ذهن متبادر مي        آلمان كليشه 

سازي   آرژانتين مضمون  ةگري و بازي ماهران     بر حسب برخورد بين نظامي    
ترين چيز در اين بـازي    بفهميم كه مهمAsما بايستي از روي   پس  . كند  مي

م، اين است كه نبـرد آرژانتـين عليـه    گزارش آن را ديدي     كه در مقاله، پيش   
  .شخصيت ملي آلمان است

 در مقابـل  )Latin temperaments( خُلقيات التـين :  مورديةمطالع
  مربيان جهان سومي

 موردي مختصر در زير من برخي از نظـرات ارزيابانـه در             ةدر يك مطالع  
 را تجزيـه  )Gary Bloom (تفسير تلويزيون يوروسپورت توسط گري بلوم

هاي اسپانيا و نيجريـه در         فوتبال بين تيم   ةكنم كه روي مسابق     ليل مي و تح 
 ارائـه )  بـازي را بـرد  2 بـه  3، نيجريه 1998 ژوئن 23 (1998جام جهاني  

هـايي در ايـن لحظـات         شد؛ تا كاوشي بكنيم در مورد اينكه چه موضـوع         
دايك در    پردازي ون    را درون نظريه   ها  آنتوان    شوند و چگونه مي     طرح مي 

به نوبت، تفسير ماقبـل بـازي،       . ي نژادپرستي تحليل نمود   وگو  گفتد  مور
هاي بازيكنان، و تفسير روي طرفـداران مـورد بحـث             تفسير روي توانايي  

  .گيرد قرار مي
ها، بازيكنـان و مربيـان آغـاز          تفسير با بحث ماقبل شروع راجع به تيم       

زد، و لـذا    سـا   تفسير ماقبل مسابقه اغلب انتظاراتي براي بازي مي       . شود  مي
ها در مورد اينكـه مـسابقه چگونـه پـيش             اي از مضمون    در بسط مجموعه  
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در تفـسير ماقبـل مـسابقه در        .  ضمني، چرا اهميت دارد    طور  به  رود و     مي
امتياز تاكتيكي بارش باران به نفع اسـپانيا و         : زير دو مضمون غالب هستند    

ع به نيجريه    محدودي راج  طور  به  خيلي كم و    . نگرفتن اسپانيا   خوب نتيجه 
  .شود صحبت مي

قدر  هخواست براي بازي امروز باران ببارد و چ مربي اسپانيا خاوير كلمنته مي
ها بيشتر به     اي  كند نيجريه   كلمنته احساس مي  . زود دعاهايش مستجاب شد   

و اين هم به زحمت آن چيزي است كـه          . خورند  شرايط مرطوب مي  (.)  درد
و (.)   وقتي من به اين شهر زيبا رسيدمباريد امروز داريم به شدت داشت مي

لغو شود اما خبر خوب اينكه (.)  حتي اين ترس وجود داشت كه اين مسابقه
. در آخرين ساعت بارش متوقف شد اگرچه هوا هنوز ابري و مرطوب اسـت             

  ....اما سطح زمين فكر كنم خيلي خيس باشد
  ]جزئيات مربوط به دو تيم حذف شده است[

اين آن چيـزي بـود كـه او        . خواهيم  ما باران مي  خوب اين مرد گفت     
 پالسـتيكي اطـراف جايگـاه    ة كـه از روي شيـش    طور  همانديروز گفت و    

بـا وجـود تـالش خـاوير        . رطوبت زيـاد اسـت    /.) 5( شود  ها ديده مي    تيم
تـوي  ) 1(كلمنته براي رساندن اسپانيا به پيروزي در يك رقابت بـزرگ            

با وجود (.)  نتايج خوبي نگرفته استاسپانيا /.) 5(هاي بين المللي   صحنه
خوب حاال اين را احتماالً قـبالً ديـده         . اينكه اين همه بازيكن عالي دارند     

. مربـي ب  «: دهـد، بـا زيرنـويس       دوربين مربي نيجريه را نشان مـي      [ايد  
او مربي تيم نيجريه است اما قبالً مربي تيم ملي مكزيك            ]. »ميلوتينويچ
  لويس انريكه انگشترش را براي خوش  ) 2(وده  مريكا ب آو  /.) 5(كاستاريكا  
  .شود  ديگر بازي شروع ميةو تا چند لحظ) 4( بوسد شانسي مي

انريكـه  ”،  “خواسـت بـاران ببـارد       كلمنتـه مـي   ”نه تنها اكثر جمالت مـثالً       
 بلكـه همچنـين بنـدهاي       “بوسـد   انگشترش را براي خـوش شانـسي مـي        

بـا وجـود تـالش كلمنتـه        ” ارزيابي و تلخيصي نيز راجع به اسپانيا هستند       
دو تـيم را نـشان       ، گرچـه تـصاوير هـر      “براي رهبري اسپانيا به پيـروزي     

 بـراي   ويـژه   بـه   مسابقه، در اين تفسير، براي تيم اسپانيا است، و          . دهند  مي
. تيمي است كه به لحاظ استعداد ذاتي بازيكنانش وضـعيت مناسـبي دارد            
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روپـاي جنـوبي اغلـب بـه        هـاي ا    كند كه تيم    خاطرنشان مي ) 1994(اُدانل  
اي داراي استعداد ذاتـي امـا فاقـد انـضباط تيمـي معرفـي                 صورت كليشه 

اين آشكارا بيان نشده است، با اين پس زمينه كه بلوم در مـورد              . شوند  مي
 ارائههاي بين المللي و استعداد بازيكنانش،         عدم موفقيت اسپانيا در صحنه    

 تفـسير   ةوضوع نيمه بيان شد   لذا، م . بخشد  دهد به تفسير، پيوستگي مي      مي
كـردن   گري كلمنته و خصلت فوتبـال بـازي         ماقبل مسابقه، تنش بين مربي    

  .التين است
غير از اشـاره  (ها در تفسير ماقبل مسابقه فقط به دو صورت            اي  نيجريه

به لحـاظ   : شوند  توصيف مي ) به آرايش تيم كه در اينجا حذف شده است        
احتمـاالً  «: هـا  آن مربي درجه دوي     بهره بردن از هواي مرطوب و به لحاظ       

گرچه بيننده تـصاوير زيـادي از بازيكنـان نيجريـه و            . »ايد  قبالً او را ديده   
 دهند بازي يـك طرفـه نيـست،     بيند كه نشان مي ر هياهو را مي  طرفداران پ

تواند از تصاوير   ميها آنشنود و نيز گفتمان ارزيابانه كه به كمك         آنچه مي 
. هـا اسـت     اي  تـوجهي بـه نيجريـه       ودي حاكي از بـي    سر در بياورد، تا حد    

كار مربي تـيم      دنبال بحث مفصلي راجع به     ه چون ب  ويژه  به  دومين ارجاع،   
ماند كه فقـط      اي از كشورهاي جهان سوم مي       آيد، در حد كليشه     اسپانيا مي 

ها كاري بر مبنـا       هر دوي اين ارجاع   . خورد  هاي درجه دو مي     به درد مربي  
 كـه بـه ذهـن متبـادر         “تيم جهـان سـومي    ” سناريوي   يا در جهت اصالح   

  .كنند شود، نمي مي
 ارائـه با شروع مسابقه، دو نوع تفـسير ارزيابانـه راجـع بـه بازيكنـان                

هـاي    هاي اسپانيا، بـا ارجـاع        راجع به موفقيت   وگو  گفتنخست،  . شود  مي
هـاي    يكنـان اسـپانيا و تـيم      هـا و سـوابق تـك تـك باز           متعدد به موفقيت  

هاي جام جهاني قبلي كـه اسـپانيا در آن            و نيز ارجاع به بازي    شان   مربوطه
ها راجع به تيم اسپانيا است، چه         در واقع، بيشتر حرف   . يابد  بوده، ادامه مي  

وقتي توپ در   . ها  آني راجع به كنش     وگو  گفتي ارزيابانه، چه    وگو  گفت
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كند، و وقتي هم دسـت        زدن مي  اختيار اسپانيا است، مفسر شروع به حرف      
 ةمثالً، در مورد زير، تأكيـد بـر حملـ         . شود  ريه است، اغلب ساكت مي    نيج

  :اسپانيا است نه دفاع نيجريه
لـويس انريكـه تـوپ را       . ضربه سر خوب نادال، رائول، نادال بـراي اسـپانيا         

هيرو بود كه از پس موقعيـت       (.) او اما درست پشت     . رائول، هيرو . خواد  مي
يـا رائـول بـود،      (.) پي را كـه كيكـو       و تـو  ) 1(بر آمد و سانتر فرر را گرفت        

و تـا   (.) يك سانتر عالي و رائول      ) 2(خورد  به چارچوب دروازه مي   (.) زند  مي
  .نيجريه واقعاً قِصر در رفته) 3(االن دو بار رائول نزديك بود گل بزند 

كنـد، كـانون توجـه روي دو تـيم            در مقابل، وقتي تيم نيجريه حملـه مـي        
سير، موضوع بنا شده در تفسير ماقبل مـسابقه         بنابراين، تف . شود  تقسيم مي 

اين موضوع چندان   . كاود كه راجع به پتانسيل خوب تيم اسپانيا بود          را مي 
شوند كه مستقيماً بازي      پس جمالتي ديگر نيز اضافه مي     . كننده نيست  قانع

سازند، اما تفسير     اسپانيا را به لحاظ انضباط و استعداد فردي موضوعي مي         
  .دهد  تيم اسپانيا به بازي معني ميبر حسب كارهاي

كـه خـوب بـازي        ثانياً، تفسير تأكيد بيـشتري روي اسـپانيا دارد هنگـامي          
وقتي . كنند تأكيد روي نيجريه بيشتر است       كه بد بازي مي     كند، اما هنگامي    مي

بان  زنند، اغلب دروازه     ناموفقي به چارچوب دروازه مي     ةبازيكنان اسپانيا ضرب  
مثـل مثـال    (اندازند يا چندي نمانده بود موفق شوند          ت مي نيجريه را به زحم   

 شكست تلقي   ها  آنكنند، اغلب شوت      وقتي بازيكنان نيجريه شوت مي    ). باال
  :گويد  يك صحنه، مفسر مين دادن دوبارةشود در ضمن نشا مي

تالش ناموفقي از جانب ايكپبا بود چـون اگـر          .  ايكپبا ةباز هم همان ضرب   
سـوي دروازه شـوت      داد كه به    هايش مي    از هم بازي   فقط توپ را به دو تا     

  .شد دانست چه مي كنند كي مي
  .دهد موضوع موفقيت اسپانيا آشكارا تفسير را شكل مي

 متفاوتي راجع بـه طرفـداران اسـپانيا و نيجريـه حـرف              طور  به  مفسر  
شـوند، مثـل تـصويري كـه از      ها مو به مو توصـيف مـي    اسپانيايي. زند  مي



 263نژادپرستي به مثابة شناخت اجتماعي در تفاسير ورزشي  

 ة يكي از حاميان وفادار و مـشهور اسـپانيا كـه در همـ              )Manolo (“مانولو”
 روي يك طبل بـزرگ      1982هاي جهاني از سال      هاي اسپانيا در جام     بازي
ين صورت ه ا كوبيده است، در مقابل، مفسر طرفداران نيجريه را ب       شقرمز

  :كند توصيف مي
نيجريـه،  . هـا   اي  انگيـز بـراي نيجريـه       يك موقعيـت اسـتثنايي و شـگفت       

شان هـستند    فوتبال ة واقعاً ديوان  ها  آن) 2( فريقاآيت ترين كشور    رجمعپ .
ديــدم  امــروز صــبح تنهــا چيــزي كــه مــن مــي(.)  در مــسير اســتاديوم

(.) كـه خيلـي هـم زيـاد بودنـد           (.) هايي بود كه بيرون قطـار         اي  نيجريه
كه پرچم سبزرنگ كـشورشان را       آمدند در حالي    داشتند به استاديوم مي   

  . بودنددور خود پيچيده
شــوند،  صــورت فــردي معرفــي مــي كــه، طرفــداران اســپانيا بــه در حــالي
ـ ما. شوند  اي توصيف مي    صورت توده  ها به   اي  نيجريه در يك لحظه، مثل    ـ 

 كـه   “ايـم  افراد سبزپوشي محصور شده   ” توسط   ــ يكي از بازيكنان اسپانيا   
  .شوند صورت فردي نمايانده مي كمتر به

 در يك سطح، تأكيـد بـر موفقيـت و بـازي             آيا اين نژادپرستانه است؟   
معني اين است كه مفسر مشغول كار خـود           اسپانيا در آغاز بازي صرفاً به     

مبني بر ساختن تنش و تماشاي اجراي آن است و واقعيت اين است كـه               
شـد،     بهتر مي  ها  آنهرگاه درصد تملك توپ توسط نيجريه بيشتر و بازي          

هـا بيـشتر صـحبت        اي   مهـارت نيجريـه    كرد، يعني از    تغيير مي   الگوها كمي 
 راجع به انتظارات از     وگو  گفتبخشي از   . شد و نظرات منفي كمتر بود       مي

در جايي مفسر، بعـد از      . يابد  بازي است، كه در كنار كنش بازي بسط مي        
ايـن  . “هـا واقعـاً ماهرنـد       اي  اين نيجريه ”: كند  چند دريبل استادانه بيان مي    

  بهها    ازي ماهرانه باشد، اما مهارت اسپانيايي     شايد در واقع صرفاً ستايش ب     
داننـد، و   شود كه شنوندگان تفـسير از قبـل مـي            چيزي بازنمايي مي   عنوان

ماند و يا اينكه مهارت فردي        درون جمالت ديگر نهفته است يا ناگفته مي       
ها نشانگر اين است      اي  اظهار آشكار مهارت جمعي نيجريه    . بازيكنان است 
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. داننـد    مـي  “همه”و اينكه برخالف آن چيزي است كه        كه اين خبر است،     
ها قهرمانان جـاري      اي  در بافت يك بازي جام جهاني، و جايي كه نيجريه         

  .كرد  كفايت مي“بازي زيبا”فوتبال المپيك هستند، عبارتي مثل 
هـا مـواردي كالسـيك از تفـسير           اي  نظرات منفـي راجـع بـه نيجريـه        

مك در مسابقات ليـگ سراسـري   كور ويل و مك آميز است كه رين    تعصب
 در  ـــ بازيكنان سياهپوست و سفيدپوست     . اند   متوجه آن شده   مريكاآفوتبال  

 وگـو   گفـت مورد بحـث و      ـ ـ هاي سفيدپوست و سياهپوست     اين مورد، تيم  
تـر بـراي بـرد        تر و مـصمم     گيرند با اين انتظارات كه سفيدها ماهرانه        قرار مي 

  .رو شوند هد اين انتظارات با چالش روبشو ندرت اجازه داده مي هستند، كه به
ـ                   پس سرنخ   ةهايي بافتي وجـود دارد حـاكي از ايـن كـه مـتن بـر پاي

هـاي كلـي و در        شود و در موضـوع      اي ساخته مي    سناريوها و دانش زمينه   
يابـد؛ و نيـز اينكـه         كاوند سازمان مي    ها را مي    هايي كه آن موضوع     ارزيابي
فريقايي محتمل نيست كه خـوب      آم  ها مهارت دارند و كه يك تي        اروپايي

مثل مورد موتسون، در اينجـا نيـز تعـصبي عمـدي يـا آشـكار              . بازي كند 
اما ساختارهاي معنايي موجود درون ساختارهاي اسـتنباطي        . وجود ندارد 

هايي   گران سفيد همان    كنند كنش   يابند كه تأكيد مي     و سناريوهايي معني مي   
 هـا  آنهـاي مثبـت    شند و بر ويژگيبا هستند كه بايد بيشتر مورد عالقه مي     

  .ورزند تأكيد مي
كردن به و يا بـازنگري در اطالعـات          عالوه، كار چنداني براي اضافه     هب

اطالعات بـسيار بيـشتري     . ها صورت نگرفته است     قبلي راجع به آفريقايي   
 بـودگي   ويـژه   بـه  هـا   آنشود، و بـه       در مورد بازيكنان و تيم اسپانيا داده مي       

)specificity(  وقتي يك فوتباليست اسپانيايي خوب بازي      . دهد  بيشتري مي
كه، مثل مثال بـاال، فوتباليـست        وقتي. گيرد  كند، مورد ستايش قرار مي      مي

. شـود    مهارتش ستايش مي    خاطر  بهكند كل تيم      اي خوب بازي مي     نيجريه
ها  اي اغلب در چارچوب دانش اروپايي عالوه ارجاع به بازيكنان نيجريه    هب
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. » بازي در اروپـا را دارنـد       ةچند بازيكن دارد كه تجرب    «يم نيجريه   ت. است
بعـد از چهـار دقيقـه، ديگـر         « :گويـد   زند، مفسر مـي     وقتي نيجريه گل مي   

اسپانيا جلو نيست و درون استاديوم جشن و شادي عجيبي برپاست چون            
كند گل مـساوي را بـراي         موتيو آدپاجو كه در يك تيم اسپانيايي بازي مي        

  .شود مسابقه با معياري اروپايي شناخته مي. »به ثمر رساندنيجريه 
اين تفسير ورزشي فقط از نگرش نسبت به فوتبال نيجريـه بـراي مـا               

تـوان در اينجـا يافـت بـسيار           سـاختارهاي اسـتنباطي كـه مـي       . گويد  نمي
  كه در باال بحث شد، ورزش اغلب يك مجاز         طور  همان. تر هستند   عمومي

)Metonym(   ت، مقري كـه در آن خـصوصيات و انتظـارات            براي ملت اس
در يك بافت ورزشي، غرور و هويت ملـي      . شوند  ملي بنا نهاده و احيا مي     

عالوه بر اين، بيشتر  .گيرند و قومي تا حد زيادي در معرض خطر قرار مي    
هـا    هاي اتفاقي و ارجـاع      دانيم در گفته    آنچه كه راجع به كشورهاي ديگر مي      

 داسـتان و شـايعات مربـوط بـه مـشاهير شـكل             هايي مثل ورزش،    در بافت 
برخي كشورها فقط در صورتي درگير اخبـار        ) 2001( به قول فيلو  . گيرد  مي

شوند كه يك بالن بزرگ با ريچارد برانـسون، تـاجر مـشهور، در                بريتانيا مي 
لـذا شـناخت اجتمـاعي در    .  در آسمان ديده شـود ها آنآن بر فراز سرزمين    

  .كند تري تالقي پيدا مي هاي ايدئولوژيك وسيعتفسير جام جهاني با نيرو
الل تحليـل كـرد كـه گرچـه         اين فـصل نژادپرسـتي را بـا ايـن اسـتد           

 مجموعـه سـاختارهاي اسـتنباطي        عنوان  به صريح، نادر است،     نژادپرستي
دايك   تحليل ون . در آوردن از كردارهاي فرهنگي موجود است       جهت سر 

دهنـد مـتن را       به مـا اجـازه مـي      هاي يك متن      گزاره  ها يا كالن    بر مضمون 
همچنـين راهـي    . گيـرد    بهره مي  ها  آناي بدانيم كه از       مسئول منابع معنايي  

اي اجتماعـاً     كه چگونه يـك مـتن از دانـش زمينـه            كردن اين   براي تئوريزه 
ايـن تحليـل بـر روي       . دهد  كند، در اختيارمان قرار مي      مشترك استفاده مي  

شد تا استدالل كنـيم كـه گرچـه،         كار گرفته    تفسير ورزشي پخش شده به    
شود، بخشي كليـدي       صريح و آشكار آنجا بيان مي      طور  به  ندرت    به “نژاد”
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هـا و مخـاطبين را در مـورد آنچـه در              از شناخت مشترك مجريان برنامـه     
  .دهد افتد، شكل مي رويدادهاي ورزشي اتفاق مي

   بيشترةمنابعي براي مطالع
ش از كـالن سـاختارهاي      ا  لدايـك بـر تحليـ       شرحي مختصر از جانب ون    

وي .  شـده اسـت  ارائه) Discourse and communication) 1985معنايي در 
 News as Discourseتحليل خود را به تفصيل بيشتري روي گفتمان خبر در 

ها و مقاالت زيادي روي نژادپرستي نوشته است          كار برده است و كتاب     به
دهاي گفتماني مردم براي    از جمله شرحي بر راهبر    ) 1993دايك    مثل ون (

يك رويكرد شناخت اجتماعي توسط     ). 1999 ،دايك  ون(انكار نژادپرستي   
مـثالً  (ده اسـت    گرايي و تعصب در استراليا اتخاذ ش        ملي ةوداك در مطالع  

 ديگـري بـه گفتمـان       ةرويكرد عمـد  ) 1992(وِثِرل و پاتر    ). 1996 ،وداك
  .نژادپرستي دارند
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8  
  :هاي نوين رسانه

  هاي تعاملي ديگر ها و رسانه الگ اتصال به وب
نگاري راجع به آن اطمينـان دارم         يكي از چيزهايي كه اكنون در روزنامه      

اي كـه     تـا انـدازه   ... داننـد   اين است كه خوانندگان من از من بيشتر مـي         
اي كـه بـه درد هـر كـسي كـه              گونه توانم از اين امر استفاده كنم، به        مي
ـ خورد گير قضيه باشد، ميدر روزنامـه  (  اين به نظرم واقعـاً عـالي اسـت    

  .)نويس، دان گيلمور نگار تكنولوژي و وبالگ

  مقدمه
، از )Greg Dyke (سي، گِـرِگ دايـك   بي ، مديركل وقت بي2002 ةدر ژانوي

كـردن سـتون       خواست تا فكـر اضـافه      (Observer)نگاران       يكي از روزنامه  
 ايـن شـركت را   ةسـال    هـشتاد )Founding ethos (چهارم به روح مؤسـس 

نمـودن و    ، آموزش، سـرگرم   “رساني اطالع”از اين پس كار آن      : ندكعرضه  
سي مثـل     بي  هاي اينترنتي بي    پايگاه). 2002،  ارليج(پيوند دادن خواهد بود     

”Where I live“داستان، نظرات و عقايـد  ها آنكم پديدار شدند كه در   كم 
 ةورزشي توسط خود مـردم در مـورد منـاطق مربوطـ           مردم و حتي نتايج     
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هاي راديو و تلويزيوني شروع به بازنمـايي         برنامه. شد  خودشان نوشته مي  
 از بيننـدگان    ها  آن. شان نمودند  هاي   بعد از برنامه   )Web-chat (گپ اينترنتي 

خواستند عقايد و نظرات خود را بفرستند تا بر روي آنتن         يا شنوندگان مي  
ايـن  .  ايجـاد شـد    “iPresenters”مـشاغل جديـدي بـراي       . خوانده شـوند  

ـ           بي  ها منحصر به بي     پيشرفت  بـارزي از    ةسـي نبـود، بلكـه نمايـانگر نمون
هـاي خبـري و       رسانه.  رسانه بود  ةتر در حوز    تر و برجسته    تغييري عمومي 

هـاي كثيراالنتـشار در       شدن نخستين روزنامـه     سرگرمي كه از زمان پديدار    
هـاي   ايم مورد نقد قرار دهيم، ديگر رسانه  ادت كرده اواسط قرن نوزدهم ع   

هـا روش دريافـت محتـوا را          اي نيستند، زيرا كاربران رسانه      همگاني ساده 
فرستند و بـه      شان را پس مي    كنند، به توليدكنندگان پاسخ     خود انتخاب مي  

ايـن امـر سـؤاالتي را در      . گيرنـد   هاي جديدي مورد خطاب قرار مي       شيوه
 رسانه و مخاطبين، نقش     سندبودن، تمايز بين توليدكنندگان   پ  مورد مفهوم عامه  

هـاي   انگيـزد رسـانه   سازي و خيلي چيزهـاي ديگـر برمـي    ها در مفهوم   رسانه
 هـا   آنامـا   . دهنـد    مي ارائههاي متفاوتي به اين سؤاالت قديمي         ديجيتال پاسخ 

  دايـك  “اتـصال ” ةباشـند و واژ     همچنين مستلزم اشكال متمـايز تحليـل مـي        

)Dyke(باشد  مي،اي كليدي در آنچه متفاوت است لفهؤ مة نشان.  
انـد، خيلـي چيزهـاي        طور كه عالمان انتقادي خاطرنـشان كـرده        همان

 “كهنـه ”هـاي      در واقع تفاوت كمي با رسـانه       “نوين”هاي    مربوط به رسانه  
 در همـان    هـا   آنطور است كه انتظار داريم، زيرا هر دوي          دارند؛ كه همان  

 )Cornford and Robins (كورنفـورد و روبينـز  . شـوند  جامعـه پديـدار مـي   
هاي   وجه زيرساخت  ه هيچ ـن ب ـويـاي ن ـه  انهـع، رس ـدر واق «: دـنويسن  مي
 م نــوين اجتمــاعي و سياســيـركز نظـــرج طلــب و نامتمـــرج و مـــهــ

)Anarchic, decentralized infrastructures of a new social and political order( 
اضح است كه در بخش رسانه بازيگران جديدي وجود دارند،          روپ. نيستند
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كنند درست همان چيزي است كـه هميـشه بـوده              مي ها  آناي كه     اما بازي 
  ).112: 1999 (»است

اي كه در آن شواهد كافي بـراي دورشـدني آشـكار از روال      اما، حوزه 
  برقرار شده بين توليدكننده    ةهاي حاضر وجود دارد رابط      معمول در رسانه  

در واقع، اصطالحات انتقـادي جديـدي بـراي         .  متن است  ةكنند  و مصرف 
، “مخاطـب ”هـاي ديگـر       توصيف كساني الزم شده است كه ما در بافـت         

ناميم و اين اجماع حاصل شده است كه كـساني             مي “خواننده” يا   “بيننده”
ــانه  ــت رس ــه در باف ــستند   ك ــوين ه ــاي ن ــاربران”ه ــانه بخــوانيم “ك  رس

)(بــودن نظريــات تعــاملي). 2002و ليوينگــستون و ليــور interactivity( و 
شده هـستند تـا    جمله نظريات مطرح از )Online community (اجتماع آنالين

كردارهاي متني كه كاربران درگير آن هستند، توجيه نمايند و نظريات فردگرايـي             
 وطـــن  و جوامـــع جهـــان)Networked individualism (شـــدهاي شـــبكه

)Cosmopolitan societies(   گيرنـد تـا تـأثير ايـن       مورد اسـتفاده قـرار مـي
 ة بخش منابعي براي مطالع    ،نك(كردارهاي متني را بر جامعه تبيين نمايند        

هـاي ديجيتـال تـا حـدودي سـاختارهاي گروهـي              گرچه رسـانه  ). بيشتر
كنند اما اين كار را بر حسب پويايي متني           هاي آنالين را بازتوليد مي      رسانه

  .دهند  ميمتفاوتي انجام
دهند و بر همين قيـاس         عظيمي را تشكيل مي    ةهاي آنالين حوز   رسانه

 ةايـن فـصل در درجـ      . باشـند   اي از انواع گفتمان مي      داراي طيف گسترده  
دهد تـضادها و   نگاري آنالين متمركز است و اجازه مي       نخست بر روزنامه  

نگـاري بودنـد      هاي ديگر كـه راجـع بـه روزنامـه           هاي آن با فصل     شباهت
هـاي    قبـل از اينكـه برخـي تفـاوت        . دشـو آشـكار   ) 7، و 3،  1هـاي   فصل(

 ةرفتـ  كـار   دقتـي بـه      غالبـاً بـا بـي      ةگفتماني، با كندوكاوي انتقادي در ايـد      
بودن توضيح داده شوند، اين فصل، در آغاز، يك محصول خبـري              تعاملي

. كنـد   شان مقايسه مـي    هاي  آنالين را با نظير تلويزيوني آن به لحاظ تفاوت        
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نگـاري    بودن تا حد زيادي در همين معنا در فروش رسانه، روزنامه            مليتعا
) 201:1999،  جِنـسن (. رود  كار مـي   هاي جديد به    پژوهي در رسانه    و دانش 
به كاربر اجازه   «ميزاني كه اشكال رسانه     : كند  گونه تعريف مي    نه اي آن را ب  

. »شـد شـده تـأثير داشـته با        دهند بر محتوا و يا صورت ارتبـاط برقـرار           مي
 “هــاي تعــاملي رســانه”تلويحــاً، بــراي بــسياري از كــساني كــه عبــارت 

)Interactive media(هـاي   رسانه”برند، اين عبارت در تقابل با  كار مي  را به
 تكنولوژي چاپ يا پخـش برنامـه تنهـا     ها  آنرود كه در      كار مي   به “قديمي
  بـه  اصـطالح  اما، اگر بخواهيم از اين. دهد  ارتباطي يك طرفه را مي     ةاجاز
 ابزاري تحليلي استفاده كنيم، مهم است كه توجه داشته باشـيم كـه              عنوان
مطـابق كنـدوكاو    . بودن نه به اين سادگي است و نه به اين مدرني            تعاملي

 )navigation (يـابي   همين فصل، تعامل دو بعد عمده دارد؛ كنترل بر جهت         
. كننـد   م رابطه برقرار مي   اي بين مرد     متون رسانه  ة، هم   عالوه هب. و بر محتوا  

 جديـدي  )Textual dynamics (هاي ديجيتال پويايي متني اگر برخي رسانه
باشند،   را آشكار سازند به اين خاطر نيست كه به نحو جديدي تعاملي مي            

ربـاري   پ ويـژه  بـه هـايي متمـايز و     اين است كـه بـه شـيوه        خاطر  به  بلكه  
  چند نمونـه  . سازند   را ممكن مي   )connectivity (بودن  بودن يا متصل    تعاملي

نگاري خبري  گذاريم تا مشخص شود دقيقاً چگونه روزنامه را به بحث مي
شـدت تعـاملي     هاي به    شكلي از دانش مربوط به جهان در رسانه         عنوان  به

 “الگ وب”بـودن يـك       اين فصل با كاوشي در تعـاملي      . شود  از نو بيان مي   
  .يابد  پايان مينگاري در عراق تهيه شده توسط روزنامه

  هاي نوين هاي گروهي و رسانه رسانه: مناسبات
هـاي     بر اين باور بودند كـه رسـانه        1980 ةتعدادي از پژوهشگران در ده    
 جهاني، يعنـي    ةشبك( و انتقال فايل     )usenet (نوين اينترنتي ايميل، يوزنت   

world wide webتواننـد در خـارج از دنيـاي     مـي )  هنوز توسعه نيافته بود
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دنيـاي  ” ايـن نگـرش   . اشـند تماعي و نيز دنياي تجاري وجود داشـته ب        اج
 ويليـام   Neuromancer، با آبـشخور فـانتزي علمـي تخيلـي، مثـل             “نويني

كـم   ها را تفسير نمود، كم كه براي نخستين بار اين پديده     ) 1984(گيبسون  
انتشار يافته است با توجه بـه اينكـه اينترنـت هـر روز بـيش از پـيش در         

، 2003تـا پايـان سـال       . يابـد   دم در كشورهاي غربي اهميت مي     زندگي مر 
هـا صـرف اينترنـت كردنـد از       كه اروپايي)Media time (“اي زمان رسانه”

 درصـد بيـشتر شـد     10شد به نسبت      ف خواندن مجالت مي   زماني كه صر  
)EIAA, 2003( .خوانـدن روزنامـه يـا    ةهاي آنالين نيـز بـه انـداز    فعاليت 

اند و تا حدي تابع همـان          زندگي مردم بدل گشته    خريدكردن به بخشي از   
اما، كردارهاي اجتماعي با اينترنتـي شـدن تغييـر          . قواعد اجتماعي هستند  

 )Cybercultural (فرهنگـي   تا حدي به خاطر انتظـارات سـايبر         ــ يابند  مي
هـاي اينترنـت كـه بـه كردارهـاي گفتمـاني متمـايز                مردم از برخي بخش   

هـاي     اين است كه خود رسانه فرصـت       خاطر  ه  بانجامد و تا حدي هم        مي
  .كند متفاوتي را فراهم مي

تـرين و      نـوين   عنـوان   بـه هاي مربوط به جوانـان، كـه خـود را            رسانه
اين . هاي بارز اين تمايز هستند      كنند، غالباً نمونه    ها قلمداد مي    ترين  پيشرفته

مـان  شود تا روشن شود چگونه گفت       ها آغاز مي    فصل با يكي از اين سايت     
 تـا مفهـوم      ويـژه   بـه هاي ديگر تفاوت دارد و        كامپيوتري با گفتمان رسانه   

در نيوزلند، كانال   . ددن يا اتصالي بودن دقيقاً مشخص شو      بو  كليدي تعاملي 
 امـور   سايت عظيم به موازات شـو        يك وب  TVNZخدمات عمومي ملي،    

 ةبرنامـ .  بـه راه انـداخت  TV2(NZ)2002-0A (Flipside( جـاري جوانـان،  
داد و     مـي  ارائـه اي غيررسـمي       امور جاري، كه اخبـار را بـه شـيوه          ةوزانر

اي بـه تماشـاي     سـال كـه عالقـه   39تـا 18هايي براي گـروه سـني     داستان
 قطع شـد و ايـن       2004كرد، در دسامبر      هاي خبري نداشتند نقل مي      برنامه

در . هاي تجـاري رخ داد      در جريان يك نزاع بر سر آمار بينندگان با كانال         
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دنبال اين بود كه بينندگان تلويزيـوني خـود          ن پخش اين برنامه، شو به     زما
كرد با تماس تلفني يـا         دعوت مي  ها  آنين ترتيب كه از     ه ا را درگير كند، ب   

نويسي كنند يـا      كنندگان در مسابقه نام     به صورت كتبي در فهرست شركت     
 ، بيننـدگان را در موقعيـت مخـاطبين        بـا ايـن وجـود     . نظر خود را بدهند   

داد كه توليدكنندگان از قبل مقرر كرده بودنـد، بـه همـان               مطالبي قرار مي  
 ة مقرر كرده بودند و در زمان مقرر و مشخـصي در برنامـ             ها  آنترتيبي كه   
كـرد كـه      سايت از كاربران دعوت مي      بر خالف اين برنامه، وب    . تلويزيون

 )photoshopping (“فتوشاپينگ”گزارشگران شو باشند، با هم در مسابقات        
شان را در ميزگردهاي بحث بـه همـديگر بگوينـد و             رقابت كنند، نظرات  

خواسـتند   ا، بـا چـه ترتيبـي مـي        خودشان انتخاب كنند كه چـه مطـالبي ر        
كننـده، يعنـي      از نخستين تعامل بـين توليدكننـده و مـصرف         ). 8. 1شكل(

سـايت يـا تايـپ        مارك مربوط به وب     كردن روي يك پيوند يا بوك       كليك
اي  كننـده  ايت براي آوردن آن سايت، رابطه نيازمنـد مـصرف   س  آدرس وب 
توان   اي را مي     دو متن رسانه    وسيلة  بهروابط ايجاد شده    . تر بود   بسيار فعال 

  . نشان داده شده است در مقابل هم آورد8. 1گونه كه در جدول  آن
 تلويزيـون از شـو امـور جـاري          ة يك تصوير روي صـفح     .8. 1شكل  

دهد كه كـاربران      ، مطالبي را نشان مي    Flipsideعني  جوانان در نيوزلند ي   
  .كند را به تعامل بيشتر تشويق مي

ـ . بودن مشخص نمـود     توان بر حسب ميزان تعاملي      اين رابطه را مي     ةنمون
 طـور كـه تامپـسون      همـان . تلويزيوني در كمترين حالت تعاملي قرار دارد      

)Thompson(   كند،    نشان مي  طور كلي خاطر   هاي گروهي به     در مورد رسانه
 در “كنـد  شِبهِه تعاملي را فـراهم مـي     ”كننده يك     بين توليدكننده و دريافت   

ممكـن  (كه اين دو به لحاظ فضا و مكان اشتراكاتي بـا هـم ندارنـد                  حالي
اشتراكات اين،   بر   و عالوه )  داشته باشند   است عمالً از هم يك دنيا فاصله      
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 مـادر   ةپـس از فـوت ملكـ      شـده     هاي پخش   مثل قدرداني (زماني هم ندارند    
 اد در مصاحبه، هنگام پخش قـدرداني      ، كه برخي از افر    2002بريتانيا در سال    

  :نويسد  ميتامپسون). ، از دنيا رفته بودندها آن ةاز پيش ضبط شد
 در ايـن    هـا   آن ةها، تنها راه مداخل     كننده  براي اكثريت وسيعي از دريافت    

ه تصميم بگيرند آيا آن را       اين است ك   )Quasi-interaction( تعامل شبهه
كردن تلويزيون آغاز كنند، يا با روشن گذاشتن تلويزيون بـه آن             با روشن 

ادامه دهند و كمي توجه هم به آن معطوف دارند، يا با ناديـده گـرفتن،                
  .)96: 1995( كردن كانال يا خاموش كردنش به آن خاتمه بدهند عوض

  
ــه، وي  ــاختاري”در نتيجـ ــارن سـ ــدم تقـ  )Structural asymmetry (“عـ

ــل ــوجهي را در رســانه قاب ــه، در آن  هــاي گروهــي توصــيف مــي  ت ــد ك كن
توانند بـر    ميكردن هستند اما تأثير كمتري ها كمتر ملزم به توجه      كننده  دريافت

كنندگان همچـون     شود داشته باشند و توليدكنندگان به دريافت        آنچه گفته مي  

  اي تقابل مابين دو متن رسانه .8. 1جدول 

Flipside.zoom.com ‘Flipside’ (TVZ(NZ))  

  تعامل يك طرفه  تعامل دو طرفه

گيـري در مـورد مطالـب        تصميم
كننـده    مـصرف  بين توليدكننده و  

  شود توزيع مي

گيري در مـورد مطالـب برنامـه         تصميم
  متمركز روي توليدكننده

   يك چيز هستندةهمه، بينند  ي فرديوجو جست

  اي هر روزه برنامه  بخواهي زمان تماشا دل

ــاني روي  ــدون محــدوديت زم ب
  مطالب و محتوا

ــوا و  ــاني روي محتـ ــدوديت زمـ محـ
  مطالب
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اگر با يك   .  بايستي جلب شود   ها  آننگرند كه توجه      تماشاچياني ناشناخته مي  
هاي گروهي ديگر، نوعي تعامل       مدل مكالمه شروع بكنيم، تلويزيون و رسانه      

 حـضوري   ت همچنـين هـم    ساي  وب. عجيب و غريب و غيراجتماعي هستند     

)presence -Co(    دو طرفـه    ةواسـط   گوي بي و   گفت ــ نمايند   را هم فراهم نمي 
 بحـث   6طور كه در فـصل       همان(شود    اي ساخته مي    كه در آن تعامل مكالمه    

اي دور و در زمـاني        هـاي گروهـي، در فاصـله        تواند مثل رسـانه      و مي  ــشد
اما بـا معيارهـاي     .  واقع شود  كننده   مصرف ةمتفاوت با زمان توليد مورداستفاد    

بودن منطبق اسـت، چـون بـه كـاربر اجـازه              در مورد تعاملي  ) 1999(جنسن  
اي داشـته باشـد در مـورد اينكـه چگونـه از               دهد حق انتخـاب گـسترده       مي

Flipside         دهد كه محتـوا و مطالـب          استفاده كند و به كاربر فرصت اين را مي
مپسون، تعامل، بيشتر تقارني است، يا به قول تا. مورد نظر خود را توليد نمايد

  .شود تر به تعاملي است كه در مكالمه يافت مي نزديك
 ة نحو تري از   دنبال توصيف دقيق   هاي نوين، به    گران رسانه   تعدادي از تحليل  

 )typology (شناسـي   يـك رده  . اند  ها بوده   سايت  بودن توسط وب    اجراي تعاملي 
 جمعـي    مبناي مدل قدرت در ارتباط     اقسام مختلف تعامل ممكن در يك متن بر       

 )Bordewijk and van Kaam, 1986 (كـام   شده توسط بوردويك و ونارائه
 )allocution (“خطابـه ”: توان از اين موارد نام بـرد        آيد؛ كه مي    دست مي   به

گويـد    كه در آن يك شخص در مركز با تعداد زيادي در حاشيه سخن مي             
، كه در آن يـك شـخص        )consultation (“مشاوره”،  )تعامل تامپسون   شبهه(
كـه كـاربر      مـثالً هنگـامي   (گردد    دنبال اطالعاتي در يك منبع مركزي مي       به
 “ثبـت نـام   ”،  )باشـد   هـا مـي     دنبال اطالعاتي در يك كتاب يا پايگاه داده        به
)registration(         مكالمه”فرستد و      كه در آن فردي اطالعاتي را به مركز مي“ 
)conversation( .مــورد آخــر اســت كــه اطالعــات و قــدرت در تنهــا در 

اما، ). 1986 ،كام بوردويك و ون( باشند گو از هر دو سو جاري ميو گفت
ـ         سِواي مكالمه، اين مقوالت از نظر تحليل        اجـزاي   ةگـر گفتمـان، بـه مثاب
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دنبـال   ي خواننـده بـه  وجـو   جـست هنگـام   . باشند نه كل تعامـل      تعامل مي 
، اما همچنـين كـار      كند  مشورت مي  اي در فرهنگ لغت، وي با كتاب        واژه

 پيـداي   ناةاي اجتماعي با نويسند وارد رابطه: دهد هم انجام مي تري پيچيده

)Implied author(توزيـع قـدرت فقـط بـا جهـت      . شـود   فرهنگ لغت مي
ممكن است هـدف از آن احتـرام بـه    ــ شود  حركت اطالعات تعيين نمي 

هايي   براي پيدا كردن واژه   مرجعيت فرهنگ لغت باشد، يا صرفاً ورق زدن         
لذا تعامل الزم است محكـي بـراي فعاليـت          . نامأنوس، يا هر كار ديگري    

واردش  Flipsideها و كاربران چيزي مثل        اي باشد كه توليدكننده     اجتماعي
. يابـد   بسط مي هاي ارتباطي      كنش ةشوند، در مورد اينكه چگونه زنجير       مي

 )responsiveness (ف تفـاهم  تعامل بهترين اصطالح براي توصـي      ،همچنين
اين تفاهم را داراي    ) 2002(ميالن    مك. مشاركين نسبت به همديگر است    

سايت، ممكـن اسـت از ايـن لحـاظ            متني مثل يك وب   : بيند  دو بخش مي  
دهـد تـا خودشـان        تعاملي باشد كه قدرت زيادي در اختيار مردم قرار مي         

 شود، كي ايـن كـار       چه اطالعاتي رد و بدل    ــ  انتخاب كنند كه چه بكنند      
نامـه شـكلي تعـاملي از كـنش           در ايـن معنـا، واژه     . شود، و غيره    انجام مي 

توانند خود تصميم بگيرند كه چگونـه از          اجتماعي است، زيرا كاربران مي    
ين لحاظ تعاملي   ه ا تواند ب   دوم اينكه، يك متن مي    . مطالب آن استفاده كنند   

نامـه بـه      واژه. سـازد   مـي  مطالب را ممكـن      ةباشد كه امكان جريان دوطرف    
دهـد و در واقـع، بـه اصـطالح بورديـو              گيـري نمـي     خواننده حق تصميم  

 زيــادي در ســخن )Oracular power (“قــدرت پيــشگويي”) 212: 1999(
 بـه خـود     “درسـت ” ب جامعـه و زبـان در تعيـين انگليـسي          گفتن از جان  

هـايي كـه داراي بحـث گروهـي، ارتبـاط ايميلـي و                سـايت   وب. گيرد  مي
اين دو نـوع    . كنند  ر كردن هستند، اين قدرت را توزيع مي       هايي براي پ   فرم

 را تعامـل    هـا   آنانـد، امـا مـن         هاي مختلفي معرفي شـده      تعامل، كه به نام   
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خوانم، در زير      مي )functional (“كاركردي” و   )navigational (“ياب  جهت”
  .گيرند مورد بررسي قرار مي

شـود،     توليد متن ميسر مي    ةا نحو كه ب  اما، تعامل در يك متن، در حالي      
هاي اجتماعي پديدآمـده در حـول و حـوش آن متـون               همچنين به عرف  

هـا    شود و راجع به بافت فرهنگي و اجتمـاعي كـه در آن مـتن                مربوط مي 
متن تعاملي نيست، اما كردارهـاي گفتمـاني        . باشد  شود، نيز مي    استفاده مي 

  به. گونه باشند   است اين  دهد، ممكن    را تشكيل مي   ها  آنكه متن بخشي از     
هـاي مختلـف،      دريافته است كه خواننـده    ) 2002( مثال، مك ميالن     عنوان

طـور متفـاوتي ارزيـابي       بودن به   ها را به لحاظ تعاملي      يك دسته از ويژگي   
هـاي مـتن،       محك ويژگـي    عنوان  بهبودن    عبارتي ديگر، تعاملي   به. كنند  مي

 مـردم از آن     ة محـك اسـتفاد     عنـوان   بـه بـودن     تفاوت آشكاري با تعـاملي    
اي پيچيده است و ما به تعريفي نياز داريـم            ها دارد؛ بنابراين، پديده     ويژگي

هـا و     آوردن ويژگـي    كه آن را بر حسب همين پيچيدگي بـراي كنـار هـم            
يـن صـورت    ه ا بودن را ب     تعاملي )Rafaeli (رافائلي. استفاده توصيف نمايد  

هـاي    معينـي از تبـادل     ةموعـ كـه، در يـك مج       بيـان ايـن   «: كند  تعريف مي 
ميـزان ارجـاع     تا چه اندازه به   ) يا چندم (سوم  ) يا پيام (ارتباطي، هر انتقال    

 رافـائلي،  (»كنـد   ربـط پيـدا مـي   تر هاي حتي قبلي هاي قبلي به انتقال    تبادل
هـاي قبلـي ارجـاع دهـد و            يعني هر چه متن بيشتر به گفته       ).111 :1988
دادن به آن را بـه رسـميت بـشناسد،           جاري بين مشاركين و پاسخ       ةمراود

اي مـورد     بر اساس اين معيار، كردارهاي مكالمه     . بيشتر تعاملي خواهد بود   
  .شدت تعاملي هستند  به6بحث در فصل 

كـردن   هـا بـا كليـك       ، پاسخ به پيوند   Flipsideسايت    سير كاربر در وب   
 و دريافت صفحات مختلف وب يا قطعات ويـديويي، گرچـه            ها  آنروي  
ان كمتر، اما باز تا حدودي تعاملي است، زيرا كه مطالب سايت بـر              به ميز 

تر آن سايتي است      اما تعاملي . شود  حسب عاليق كاربر پيش رويش باز مي      
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اي   طوري كـه زنجيـره     يابد، به   هاي كاربر با آن تغيير مي        تعامل ةكه در نتيج  
آن كـه افـراد مختلفـي درگيـر           افتـد، در حـالي      از اعمال ارتباطي اتفاق مي    

گــران گفتمــان   اكثــر تحليــلةآنچــه بيــشتر از همــه مــورد عالقــ. هــستند
هــاي نــوين اســت ايــن اســت كــه چگونــه درجــات مختلفــي از  رســانه

رويدادهاي زباني پيچيده و دوسويه به اقسام مختلفي از دانـش و توزيـع              
  .انجامند متفاوت قدرت در جامعه مي

  گروجو جستدانش و 
گويد   كند به كامپيوتر مي      كليك مي  گر وب كه روي يك پيوند     وجو  جست

 ةاي از يك فايل را بر روي صفحه دانلود كند تا بر روي صـفح                كه نسخه 
 اسـت و    1“كـاربرمحور ” ةوب يك رسان  . كامپيوتر به نمايش گذاشته شود    

 ة نـسخ  هـا   آن دارد كـه در      2“سِـروِرمحور ”هـاي     تفاوت زيادي بـا رسـانه     
ه منتشر كنند  از جانب دريافت  روزنامه يا سيگنال پخش بدون ابتكار عملي      

آيـد؟    اما چه نوع گفتماني از اين اختيار تكنولوژيـك پديـد مـي            . شود  مي
هاي   گاهي اوقات، مثالً در رمان    . وجه ساده نيست   پاسخ اين سؤال به هيچ    

 كه در آن كاربران روي پيوندهاي مختلفـي كليـك           )hypertext (فوق متني 
تلف دريافـت كننـد، تكنولـوژي بـا         هاي مخ   كنند تا داستاني را در جهت       مي

                                                 
كند كه چه آيتمي  هايي كه كاربر خودش اختيار مي  براي اشاره به رسانهpull medium معادل. 1

 world wide web.گيرد را دريافت دارد و درخواست اطالعات از جانب مشتري صورت مي
 بارز اين نوع رسانه است كه در آن هر صفحه، هر بيت مطلب، در صـورتي بـه كـاربر     ةنمون
كليـد ومـاوس را كنـار     عبارتي ساده، اگر صفحه  را درخواست كند، به  رسد كه خودش آن     مي

   م  .شود بگذارد همه چيز متوقف مي
بيننـده،  (ها محتواي مطالب بـه كـاربر    هايي كه در آن براي اشاره به رسانهpush media معادل. 2

ـ .دشـو  كنـد ارسـال مـي       ه سرور تعيـين مـي     ترتيب و سرعتي ك    به...) شنونده،   آن  بـارز    ةنمون
ـ      ها را انتخاب مي     كنيد و كانال    تلويزيون را روشن مي   . تلويزيون است  ترتيـب    يـن ه ا كنيـد و ب

 pushايميل هم نـوعي سيـستم       . شوند  هاي بازرگاني پشت سر هم پخش مي        ها وآگهي   برنامه
صـورت آبونمـان      درخواسـت اطالعـات ممكـن اسـت از قبـل بـه             pushدر خدمات   . است

)subscribe( م .دصورت گرفته باش  
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شـود    طور كه ميلر متذكر مي     همان. هاي آن ژانر منافات خواهد داشت       عرف
شوند كه داراي معنـا هـستند،         هاي چاپ شده با اين فرض خوانده مي         رمان

  :برد و كه متن داراي پيوستگي است جايي مي  را بهها آنكه نويسنده 
دهد كه داراي   قول مي ــاندازي  ولو به نحو غلط    ــ از آنجايي كه متن   

 خواننده خواهـد بـود كـه سـعي كنـد            ةپيوستگي معنايي باشد، اين وظيف    
نگذارد قولش را بشكند يا هر موقع از قول خـود عـدول كـرد مـچ آن را      

هـا هميـشه بـه مـا چيـزي            فـروريختن «كنـد كـه       مالتروپ ادعا مي  . بگيرد
شـوند تـا     مـي د، بلكـه خُـرد  ريزن ها فرو نمي  داستان   اما فوق ... »آموزند  مي

  )ميلر، بدون تاريخ( .نددوباره از نو آغاز شو
كنـيم    عمل ارتباطي، در مورد يك رمان، كل رمان است و ما سعي مي            

كردن  درك) 238: 1979(قول گادامر  به.  يك كل درك كنيم    عنوان  بهآن را   
كننده فرض را بر اين بگذارد كه شخص          مستلزم اين است كه شخص درك     

اي   اگر به خواننده  . ري چيزي گفته است كه براي خودش معنادار است        ديگ
 انتخاب  ها  آنفهرستي از نتايج ممكن داده شود و از او خواسته شود از بين              

ند كه طرح داستان را به كدام سو ببرد، در اين صـورت آن عمـل تـالش                  ك
  .شود كردن دچار فروپاشي مي براي درك

بنـابر  . برخوردارنـد   از پيوستگي كمي    هاي خبري اكنون هم       اما داستان 
  بـه گرچه سرتيتر و مقدمه براي متن الزم هـستند تـا            ) 1995(وايت  ة  يافت

توان   هاي ديگر يك متن را مي        متن معنا داشته باشند، اكثر پاراگراف      عنوان
هـا را اقمـاري    وي اين پـاراگراف . با تأثيري كمتر بر معنا از نو مرتب كرد   

چرخند و داستاني را كه در مقدمه خالصه          قدمه مي خواند كه به دور م      مي
شود،   شيوه برساخته مي     ينه ا داستان ب ). 1995 ،وايت(دهند    شده بسط مي  

 موجود پس از )news hole (“شكاف خبري”راحتي كوتاه شود، تا در  هتا ب
پيوسـتگي مـتن    ). 1991 ،بِـل (ها جفـت و جـور شـود           قرار گرفتن آگهي  

 بيـشتري  ةقدمه و فصل هفتم بحث شد، تا انداز  طور كه در م    خبري، همان 
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ــه در    ــدگان ك ــشترك خوانن ــوالت اجتمــاعي و دانــش م ــر حــسب مق ب
كنند، شـكل     هاي فراهم شده مناسبت پيدا مي       گذاري يا كليد واژه     برچسب

  هاي خبري قادر به توليد فوق      سايت  همين خاطر است كه وب     به. گيرد  مي
تـر فراوانـي راجـع بـه         اي كوچـك  ه   تشكيل يافته از متن    ةهاي پيچيد   متن
 يـا  “موضـوعي ويـژه  ” خاصي هستندكه با پيوند يافتن به همـديگر          ةمسئل

هــاي آناليــن  بخـش . ســازند مـي   را )in-depth section (“عميقــي”بخـش  
)  اياالت متحده آمريكا   2004گيري    مثل رأي (سي راجع به انتخابات       بي  بي

يك از مجموعـه     د كه كدام  دهند خودشان انتخاب كنن     به كاربران اجازه مي   
هاي راجـع بـه انتخابـات را بخواننـد، در قـسمت بحـث مطـالبي                   داستان

هــاي ديــداري يــا شــنيداري ارســالي از  بخواننــد و بفرســتند، بــه كليــپ
حال    اي بخوانند از جمله شرح      خبرنگاران گوش فرا دهند يا مطالب زمينه      

 اطالعـات   نامزدهاي رياست جمهوري، شرح حال هر ايالت، نظرسـنجي،        
گيري و اطالعات راجع به نظرات نامزدها در مورد           مربوط به سيستم رأي   

حتـي بـا وجـود تـالش كـم در جهـت ايجـاد               . مسائل كليدي انتخابـات   
هاي خبـري از       برخي از سايت   ةها، مثل استفاد    پيوستگي در اين فوق متن    

هاي مربوط به يـك        داستان ةافزار خودكار ايجاد يك صفحه كه به هم         نرم
  .خورد، باز، متن معنادار است مبحثي پيوند مي

 ةگيـرد، شـيو     هاي خبري تحـت تـأثير قـرار مـي           متن  اما آنچه در فوق   
نخست . شود  اي كه دانش از متن توليد مي        معناداري آن است؛ يعني، شيوه    

سـايت    كـاربري كـه روي وب     .  نسبتاً متفاوتي بـا زمـان دارد       ةاينكه، رابط 
 جديدترين سرتيترها را دريافت كند، كاري     كند تا     محبوب خود كليك مي   

كنـد تـا بـه         ساعت، راديو را روشن مي     كند كه سر    اي مي   شبيه آن شنونده  
كنند كـه در      هر دو اطالعاتي را درون بافتي مصرف مي       . اخبار گوش دهد  

دنبال اطالعاتي    اما كاربري كه به   . بودن خبر حائز اهميت است     موقع  آن به 
گردد،   نتخابات رياست جمهوري اياالت متحده مي     راجع به موضوعي، مثل ا    
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هـا يـا      داشتن به پرسـش    مند به عواملي مثل ربط     ههمان اندازه عالق   احتماالً به 
دهد كه آيا مـتن بـه امـروز           باشد كه به اين امر اهميت مي        عاليق خودش مي  
 مثال،  عنوان به، “ اياالت متحده2004گيري  رأي”. ي قبل تعلق دارد يا به هفته

هـاي نظرسـنجي از سـه         كند كـه داراي داده      ك نمودار تعاملي را فراهم مي     ي
 .باشـد   آژانس نظرسنجي مختلـف در خـالل نـه مـاه قبـل از انتخابـات مـي                 

)http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/3658490.stm( . ايــن اطالعــات
 تـري از     آن بيانگر تصور وسـيع     ةروز است، اما چارچوب زماني نه ماه       به

 متفـاوت   ةنمودار نظر سنجي همچنين نشانگر رابطـ      . مناسبت زماني است  
هـم، امـا     اين سه نظرسنجي نتايج نزديـك بـه       . ها با واقعيت است     اين متن 

يـك هفتـه قبـل از تـاريخ انتخابـات طبـق             : دهنـد   متفاوتي را نـشان مـي     
درصد در رأس قرارداشت،    48، كِري با    ABC/WashingtonPostنظرسنجي  
درصد در صـدر قـرار   49 بوش را با  CNN/USAToday/Gallupنظرسنجي

ــنجي ــشرو را در  CBS/NewYorkTimes داد و در نظرس ــداي پي  دو كاندي
دهـد    بودن نمـودار كـه بـه كـاربر اجـازه مـي              تعاملي. درصد بود 45سطح  

انتخاب بكند كدام نظرسـنجي را بـه چـه مـدت نگـاه كنـد، ادعـاي هـر                    
زيرا، ايـن   . كند  واقعي تضعيف مي  نظرسنجي را مبني بر بازنمايي موقعيت       

سازد كه هركدام هم تقريبي است و هم شكل فرضي از   امر را برجسته مي   
  .دهندگان است نيات رأي

هاي متعـددي از      هرگاه سازمان خبري در پي اين باشد كه چنين شيوه         
نگار تا حدودي تغييـر جهـت         كشف واقعيت را فراهم نمايد، كار روزنامه      

كنـد كـه بـه نقـش       پيـشنهاد مـي  )Bardoel, 1996: 296 (بـاردول . دهد مي
 تفسير  زمينه،   پس ارائة يعني،   ــنگاري    حاضر روزنامه  )orientation (“آشناسازي”

 )instrumental journalism (“نگاري ابزاري روزنامه” نقش ديگر  ــو تبيين
ــ    ــاربران عالق ــه ك ــه ب ــافزاييم ك ــورد    هرا بي ــصي م ــب تخص ــد مطال من

هـاي خبـري    سـايت  بـسياري از وب  . كنـد    عرضه مي  شان را  يوجو  جست
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 خودشـان عرضـه     ة خـارج از حـوز      ويـژه   بـه ،    پيوندهاي بـسيار كمـي را     
كنند به مدلي از دانش كمـك   سان عمل مي    ينه ا هايي كه ب   دارند، اما آن    مي
تـوان    دهد را نمـي     ، حقيقت آنچه كه در جهان رخ مي       ها  آنكنند كه در      مي

ـ   منحصراً از طريق يك مـتن خ       ـ       هبـري ب  آشـكار   ةدسـت آورد، يـك نمون
 بريتانياسـت، كـه هـر روز پيونـدهايي          گـاردين  ةالگ خبري، روزنام   وب

جديد به مقاالت خبري از اطراف جهان كه از ديد ويراستارانش قابل ذكر           
 وب منبع خبري موثقي براي آنچه ديـروز         ةصفح. دهد  دست مي  هستند به 

ظـرات متناقـضي روي همـان       باشـد، زيـرا اغلـب ن        اتفاق افتاده است نمي   
بـودن را در     در عوض شكل متفاوتي از ادعـاي موثـق        . دهد  مي ارائهرويداد  

الگ  كند، پيونـددادن يـك وب       استفاده كردنش از پيوندهاي متعدد ايجاد مي      
كـه جايگـاه      نمايـد، در حـالي      خبري به يك مقاله، ارزش آن را تصديق مـي         

كه در آنجـا پيونـدش موجـود    بان حقوق بشر   يا ديده واشينگتن پست  ةمقال
ربـار  پيونددهي پa2004 .(  ،ماتِسون(افزايد    الگ مي  بودن وب  است، به موثق  

دهـد و ايـن       اي از دانـستن قـرار مـي         ها كاربر را در داخل شبكه       اين سايت 
دهـد     اصلي در آن شبكه جاي مي      )nodes (“هاي  گره”ها را در جايگاه       سايت

 )information elite (“خبگـان اطالعـاتي  ن” را بـه بخـشي از   ها آنو كاربران 
  ).1996 ،كاستلز (“ آگاهي دارندمسائلاز همه بيشتر از ”كند كه  تبديل مي

ين خبر را ايجاب  مخاطب)disaggregation (“ةتجزي”در نتيجه، بينامتنيت 
 ةگيرد كه هم  داراي پيوندهاي متعدد، فرض را بر اين ميسايت وب. كند مي

اي يكسان  ز نيستند و همه نيز از تخصص و دانش زمينهكاربران دنبال يك چي
شوند، كه   فرضياتي كه بر سردبير روزنامه تحميل مي ــبرخوردار نيستند

 اول انتخاب كند و فقط براي يك نمودار ةبايستي يك مقاله را براي صفح
الگوي مصرف اطالعات « :نويسد مي) 121: 2002(وارد . نظرسنجي جا دارد

و هر . نظم و آشفته است تا يك خط راست  يك زيگزاگ بيكاربر آنالين
. »تواند متفاوت باشد  هر كدام از كاربران ميةمسير ايجادشده به وسيل
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تر از مخاطبين   كوچكةبراي دست) 1996(نگار ابزاري باردول  روزنامه
نويسد، كه اعضاي آن بيش از آنچه كه محققين و پژوهندگان رسانه فكر  مي
  ــاز ديد وي، اين تبديل بازنمود شبهه. كنند ي و جداگانه كار ميكنند، فرد مي

 باشد  آخرين اخبار جهان به سرويسي براي كاربران مي)quasi-objective (عيني
  .شود سايت و كاربر كسب مي كه در آن دانش، ضمن تعامل بين وب

كننـدگان بـه       مـصرف  ة بيشتر جامع  نظر ديگر منتقدين، اين بسط      اما به 
اي    بين سردبير و خواننـده بـه رابطـه         ةرابط. هاي خبري است    رسانهداخل  

كننده برقـرار اسـت و         محتوا و مصرف   ةكنند  شود كه بين عرضه     تبديل مي 
نفع عموم بوده و مهم است       چيزي به  تصميمات سردبير در مورد اينكه چه     

هـاي جـذاب      يعي از گزينـه    مردم از آن آگاه باشند در طيف وسـ         ةكه عام 
دهـد كـه ايـن        هشداري مـي  ) 39: 1998(ويليامز  . شوند  اطالعاتي گم مي  
ي اطالعـات توسـط     وجـو   جستاي از     درست به مرحله  «سرويس خبري   

شـود، كـه ممكـن اسـت تمييـز آن از ديگـر اقـسام              كننده بدل مي    مصرف
  .»تر شود تر و مشكل جويندگي اطالعات مشكل

نگـار در پاسـخگو و مـسئول دانـستن            مـه  يـك روزنا   ةهاي ويـژ   نقش
هـاي مـردم احتمـاالً     اصحاب قدرت در مقابل مردم و در بازنمايي ديدگاه      

نگـارانِ بخـش خبـر كمتـر بـراي مـردم              شوند، زيرا روزنامـه     تضعيف مي 
بـسط  . كردن جايگاهي در بـازار اسـت        شان پيدا  نويسند و بيشتر هدف     مي

گـرا ايـن اسـت كـه          رفگرانه درون منطقي مص   وجو  جستمنطقي تعامل   
 كه برايش از هويـت و عاليـق         )cookies (هايي  سايت، از طريق كوكي     وب

گويند، نوع خبري را كه كاربر در گذشته خوانده است يا كـاربر               كاربر مي 
 سانستين. كند  به سايت گفته تا برايش گردآوري كند، از پيش انتخاب مي          

)Sunstein( در مورد اين خدمات ”Daily Me“يسدنو  مي:  
. بــازار اخبــار، ســرگرمي و اطالعــات ســرانجام بــه كمــال رســيد       

وقتـي كـه    . خواهنـد   د كه چه مـي    توانند دقيقاً ببينن    كنندگان مي   مصرف
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تواننـد از قبـل و بـا           از صافي گذراندن نامحدود باشد، مـردم مـي         قدرت
چيزي  رو بشوند و با چه     هكمال دقت، تصميم بگيرند كه با چه چيزي روب        

تواننــد چيــزي مثــل دنيــاي ارتباطــات كــه   مــيهــا آن. ندرو نــشو هروبــ
  .)5: 2002( ريزي كنند هاي خودشان در آن است، طرح انتخاب

ــه    ــه تك ــت ب ــاتي در اينترن ــابع اطالع ــوع من ــر وي، تن ــه از نظ ــدن تك  ش

)fragmenting(كند  فضاهاي عمومي و تضعيف زندگي عمومي كمك مي.  
) 2003(لمكـه   . گذارم  مي گر گفتمان وا    اما من حرف آخر را به تحليل      

شـود،    گرايانـه مـي     اي كه از اين فضاهاي مـصرف        كند استفاده   استدالل مي 
متن فرصـتي فـراهم     كند كه فوق وي پيشنهاد مي. گرا نيست   لزوماً مصرف 

كند كه شبيه كنترل جريان تـصاوير تلويزيـوني بـا اسـتفاده از كنتـرل                  مي
 )traverse (“گذر كننـد  ”بكه  توانند از فضاي ش     كاربران مي . تلويزيون است 

طور كه ميلر خاطرنشان كـرد،       دقت معاني جديدي بسازند، زيرا همان      و به 
اي از    در عوض، زنجيـره   . معناي نهايي متن وجود ندارد     انتظاري نسبت به  

سان با   پيوندهاي منسجم بين عناصر وجود دارد، كه از ديد وي اساساً هم           
ان يا بيننـدگان در هـر متنـي ايجـاد     پيوندهاي بينامتني هستند كه خوانندگ   

اگر مـا تحـت     . اين، از نظر وي نوعي ايجاد آزادي سياسي است        . كنند  مي
هـاي   كننده زندگي كنيم كه بسياري از جنبـه  داري مصرف سرمايه هژموني

ــستعمر  ــگ را م ــق    ةفرهن ــباتي را از طري ــت و مناس ــاخته اس ــود س  خ
ت و فضاهاي هويتي را   مان از چيزها در اختيار ما گذاشته اس        كردن  مصرف

كنـد، فـضاي چنـداني بـراي           توليـد مـي    )conformity (نوايي   هم  وسيلة  به
  .ماند خالقيت فردي باقي نمي

از آنجايي كه آن فضاها هر روز كمتـر از قبـل در دسـترس مـا قـرار                   
كم به يك امكـان      ماند، ما كم    گيرند و فرصت كمتري در اختيارمان مي        مي

امـان را درون و نـه در بـين فـضاهاي              ي معـاني  يعنـ : ايم  ديگر روي آورده  
هـا، يعنـي فـضاهاي هنـوز          دنبال شـكاف   جاي گشتن به   به. نهادي بسازيم 
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توانيم در پي ساختن معاني عرضي بـا           زندگي روزمره، مي   ةمستعمره نشد 
 را  هـا   آنجفت و جور كردن عناصري از فضاهاي نهادي متعدد باشـيم و             

متصل كنيم كه فضاي بسيار بزرگي      در طول گذري منحصر به فرد به هم         
  .)2003 ،لمكه ( جديدي بسازيمةدر اختيارمان بگذارد تا معاني بالقو

شدن با داستاني خبري در ضـمن        كند كه، هنگام مواجه     لمكه پيشنهاد مي  
شـويم تـا نقـش نهـاد          ي اينترنتي، ما عميقاً وارد ژانر خبر نمي       وجو  جست

روي سطح آن، نگـاهي اجمـالي        بر   وجو  جستخبري را بپذيريم، بلكه با      
  .كنيم رفتن، متون متمايز و جديدي توليد مي كردن و پيش به آن، كليك

  بودن كاركردي تعاملي: يابند هايي كه اتصال مي رسانه
اين كتاب در چند جا پيشنهاد كرد كه دانش توسط خود افـراد برسـاخته               

تن چيزي  دانس. شود، بلكه دستاوردي اجتماعي از طريق گفتمان است         نمي
هـايي    كردن راجع به آن با ديگران بـر اسـاس چـارچوب            متضمن صحبت 

همين خاطر باشـد كـه خـدمات         شايد به . كنيم   تقسيم مي  ها  آناست كه با    
”Daily Me“1 كردنـد،   اي كه سـازندگان و منتقـدين آن فكـر مـي     به اندازه

 صـورت يـك ابـزار خودمـدار        زيـرا اينترنـت بـه     . موفق از آب در نيامـد     

)solipsistic(                   در نيامده است كه مـردم را از جامعـه بـه دنيـايي ببـرد كـه 
در عوض، تحقيقات حاكي از اين است كه        .  دست خودشان است   ةساخت

در واقـع،   . كنـد   تـر كمـك مـي       اي وسـيع    به فرايندهاي ارتباطي در جامعه    
هـا و     هـاي مـابين صـورت       تـوان افـزايش در ارتبـاط        بـودن را مـي      تعاملي
  .نستهاي دانش دا سايت

                                                 
بـراي   1995 منتشره در سال Being Digitalصطالح ابداعي توسط نيكوالس نگروپونته در كتاب ا. 1

  م.باشد  مي شخصةاي مجازي كه مطالب آن مبتني بر ذائقه، خواست و سليق اشاره به روزنامه
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پردازان اينترنـت آن      طور كه در باال متذكر شديم، نخستين نظريه        همان
 كـه داراي    )cyberspace (كردند، مثل فضاي سايبر     را فضايي دور تلقي مي    

  :نويسد هِرينگ مي. قوانين خودش است
اي   بسياري از نخستين پژوهشگران بر اين باور بودند كـه ارتباطـات شـبكه             

ها و اطالعات است،   است كه مناسب انتقال داده“يعال”اي  كامپيوتري رسانه
سـي    ام   سي از ديد برخي ديگر،   ... هاي اجتماعي نيست    اما چندان مناسب استفاده   

 )Computer-mediated communication (CMC)( ارتباطات كـامپيوتري 
 “كنارگذاشـتن ” بـا     ـــ  خواهانـه بـود     شـهري و مـساوات      پتانسيلي آرمان 

هـاي بـاز      توانـست در مـراوده      ر كسي آزادانه مـي    هاي اجتماعي، ه    نشانه
 كـه   1990 ةزنـدگي اجتمـاعي اواخـر دهـ       .... دموكراتيك شـركت كنـد    

اينترنت آن را اشباع كرده بود، هيچ كدام از اين رؤياهاي آرمانگرايانـه را              
  .)620:2001(تأييد نكرد 

كنـد كـه در آن    هاي آناليـن صـدق مـي     در رابطه با فرم    ويژه  بهاين مورد   
كـار  . توانند كلمات، تصاوير و صداي خودشان را ارسال كنند          اربران مي ك

ــازي آناليــن مثــل  روي گــروه) 1995(جمعيــت نگــاري تِركــل  هــاي ب
اي از   نمونـه )Multi-user dungeons (MUD) (هاي چند كـاربري  سياهچال

وي اسـتدالل   . دهـد   دسـت مـي     از اينترنت را بـه     “اشباع شده ”اين زندگي   
 هستند و روابـط     “واقعي” روابط آفالين    ةبط آنالين به انداز   كند كه روا    مي

توانند منابعي در اختيـار       اند، بعداً مي    صورت آنالين ايجاد شده    مثبت كه به  
دِلمن و  . صورت آفالين ايجاد نمايند    مردم بگذارند كه روابطي مشابه را به      

د هـاي جديـ      در يكـي از محلـه      “نتويل” ةبر مبناي مطالع  ) 2003( ديگران
 تورنتو كه در آن برخي از سـاكنان دسـتيابي رايگـان بـه اينترنـت                 ةحاشي

كنند كه     استدالل مي  ها  آن. رسرعت داشتند، به نتايج مشابهي دست يافتند      پ
منـد بـه آشـنايي بـا افـراد بيـشتري بودنـد،               هافراد متصل به اينترنت عالق    

شـركت  تر بودند و تمايل به اين داشتند كه در كارهـاي جمعـي           اجتماعي
 هـا   آن نه تنها جايگزين تعامـل آفاليـن         ها  آنهاي آنالين     كنند، زيرا تعامل  
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هـاي    برخـي تحقيقـات روي شـبكه      . نشد بلكـه بـه تقويـت آن انجاميـد         
 حـاكي از    eDonkey و   Napsterگذاري فايل بين افراد همسان مثل        اشتراك

يافـت   در ةها به انـداز     اين است كه كاربران از اشتراك و به هم دادن فايل          
 راهـي   عنـوان  بـه ميل به خود را وارد اجتماع نمـودن       «موسيقي رايگان و    

). 3 :2002 ،گيسلِر و پالمن  (برند     لذت مي  »براي رسيدن به انسجام اجتماعي    
توانايي نه تنها در پيدا كردن و بلكه همچنين در افزودن به محتواي رسانه             

دي خوانده شد، بـه     بودن كاركر   صورت آنالين، همان كه در باال تعاملي       به
هـايي بـراي اتـصال و تعامـل            هر بافت اجتماعي ديگـري فرصـت       ةانداز

دهد ربار بين مردم به دست ميپيچيده و پ .  
نگارانـه    تر بنگريم تا گفتمـاني روزنامـه        ما بايستي با دقت هر چه تمام      

بودن كاركردي تأثيري داشته اسـت، زيـرا چالـشي            بيابيم كه در آن تعاملي    
از ) 1998(رايلي و ديگـران  . دهد ي كردارهاي خبري قرار ميعمده فرارو 

جاي   اند كه مجبور باشند به      اند كه از اين ترسيده      نگاراني نقل كرده    روزنامه
امـا دان   . اشان با خوانندگان به تعامـل بپردازنـد         پرداختن به داستان بعدي   

ــه ــور، روزنام ــا و وب  گيلم ــوژي در كاليفرني ــار تكنول ــا  الگ نگ ــويس ي ن
گويـد    نگاري سخن مـي      از اشكال جديد روزنامه    )Blogger (“نويس بالگ”

 آنالين در مورد خبرهاي تكنولوژي كه نـزد خـود           ةكه در خاطرات روزان   
  :اند دارد، پديدار شده نگه مي

: گوينـد  ام كـه مـي   من به كرّات بعد از يك ستون از خوانندگاني شـنيده          
 و اغلـب پاسـخ      »اي؟  ر كرده جالب بود، اما راجع به ابعاد ديگر قضيه فك        «

منفي است، راجع به آن فكر نكرده بـودم، پـس بـار ديگـر كـه بـه ايـن            
كنـد     مفقوده در مقاله جاي خود را باز مي        گردم، آن قطعة   موضوع بازمي 

  ). 2001 ،به نقل از السيكا(
ه  ب فقطيابد نه     نگاري وي با چنين تعاملي تغيير مي        نظر گيلمور، روزنامه   به
شوند، بلكه    كند تقويت مي    هاي خبري كه وي توليد مي        آيتم ين خاطر كه  ا

آن . نگار و مخاطبين مبهم اسـت       همچنين به اين دليل كه مرز بين روزنامه       
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گـر بيـشتر از مخـاطبين از          نگاران مبني بر اين كه گـزارش         روزنامه ةافسان
 اسـت زيـرا    شدت تضعيف شـده   دهد آگاه است، به     آنچه در دنيا روي مي    

نگـار بـسيار بيـشتر        طـور جداگانـه، از روزنامـه        است كه، بـه    آشكار شده 
نگـار    نـويس و روزنامـه       مشابه يك بـالگ    ةتجرب) 2003(وِلچ  . م. دانند  مي

 نظـامي   مـسائل كنـد كـه از خواننـدگان آگـاه از             آزاد، تيم بلر را نقل مـي      
، رابرت فسيك در  ايندپندنتخواسته بود كه در مورد اين ادعاي خبرنگار   

 عراق نظر بدهند مبني براين كه شماره سريال روي قطعه فلز            طول اشغال 
را بـه نيروهـاي      هـا  باقيمانده از يك انفجار در يكي از بازارهاي بغداد آن         

  :نويسد ولچ مي. نظامي اياالت متحده رسانده بود
در طول بيست و چهار سـاعت، چنـدين خواننـده بـا دانـش تخصـصي                 

 يگان فرماندهي بخـش هـوايي        نيروي هوايي، كاركنان سابق    ةبازنشست(
موشك ضـد تشعـشع     (، در توصيف اين اسلحه      )نيروي دريايي و ديگران   

ها اطالعـات     و ده  )F-16(پرتاب  ، نقطة   )رايتون(ة آن   ، توليدكنند )آمريكا
ها بعـد از آن در        جزئي ديگر مطالبي نوشته بودندكه روزها و حتي هفته        

، گرچه گفتـنش    ها  آن گيري نتيجه. شد  هاي مطبوعاتي ديده نمي     گزارش
شان ناخوشايند بود، اين بود كه فـسيك بـه احتمـال زيـاد راسـت                 براي
  .)2003، ، به نقل از آالن و ماتِسون2003 ،ولچ(گفت  مي
هـايي    اي جديد فرصـت     كه اشكال رسانه     اين منتقدين از زماني    ةبنا به گفت  

ـ         براي تعاملي بين اعضاي جامعه فـراهم مـي         ا كننـد، ارتباطـات عمـومي ب
 آيا  .دهند  ي رخ مي  يها   چه نوع تعامل    اما دقيقاً  ،شود  كيفيتي بهتر پديدار مي   

نگـاري    نگار، گفتمان روزنامه    هنگام تعامل برقراركردن خواننده با روزنامه     
اي از    كنـد كـه نـوع بهبـود يافتـه           شـود؟ گيلمـور پيـشنهاد مـي        خلق مـي  
الگ او   ن، وب آورد، اما از ديدگاه تحليـل گفتمـا         نگاري سر بر مي     روزنامه

الگ  ايـن وب . نگاري تفـاوت دارد  سان چيزي است كه كامالً با روزنامه  به
انديشانه است و اكثـر اوقـات حـاوي           هم شخصي است و هم گاهي جزم      

عيب و نقص و گاهي     هاي خبري بي    ها و نظرات است نه داستان       يادداشت
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كـه برخـي   طور  عالوه، همان  به. كنند  جا ذكر مي   يك هم چند داستان را در    
كننـد، افـرادي كـه        منتقدين و مشاركين در بحثي آنالين خاطرنـشان مـي         

كنند كـه نـه     كنند چيزي را توليد مي      صورت آنالين ارسال مي    مطالب را به  
هـاي گروهـي اسـت، چـون جمعيـت خواننـدگان حتـي                از شكل رسانه  

نـدرت از ده هـزار        گو به و  هاي محبوب بحث و گفت      ها و سايت    الگ وب
 ةرود و نـه شـكلي بينـافردي دارد چـون مطالـب در حـوز                 ر مـي  نفر فرات 

 مـسائل نويس كه در مـورد       الگ من با يك وب   . شود  عمومي قرار داده مي   
: گفـت   نويسد مصاحبه كـردم؛ وي از ايـن مـوارد سـخن مـي               عمومي مي 

طور منظم با    هاي خوانندگان متشكل از هفت يا هشت نفر كه او به            حلقه«
الگ همديگر و ايميل فرستادن تعامل برقرار كرده  ب از طريق خواندن وها آن

تـر آناليـن در مـورد زنـدگي عمـومي و فراتـر از آن                   گسترده “ةمكالم”بود؛  
). b2004 ،ماتسون (» كه خود وي در آن شركت كرده بود        “ عمومي ةمجادل”

 ايـن سـطوح را بـه مـذاكره          هدر نوشتن بالگش، وي مجبـور اسـت همـ         
 )Bregman and Haythornthwaite, 2003 (وايتت برِگمن و هايتورن. بگذارد

داننـد   هـاي آناليـن نمـي       كننده در بحـث     شركت د كه افراد  نكن  ياستدالل م 
اي   هاي مكالمـه    اي رفتار كنند كه شبيه تعامل       هاي ارتباطي   چگونه در بافت  

است، اما الزم است نوشته شوند و برخالف مكالمه پـس از آن بـر روي                
  .انندم شبكه در معرض عموم مي

اي است كه بـافتي       اي كليدي شيوه    انداز تحليل گفتمان، مسئله     از چشم 
گيـرد و     صورت آنالين مـورد مـذاكره قـرار مـي          گفتماني بين مشاركين به   

شــان از طــرق  اي را در تعامــل اي كــه مــشاركين خودهــاي ويــژه شــيوه
بــرگمن و . گذارنــد  مــورد اســتفاده بــه نمــايش مــيهــاي زبــان صــورت
، “بـودن  قابل رويت ” ةتأكيدي ويژه بر همين مسئل    ) 2003 (توايت  هايتورن

گو دارند و اسـتدالل  و ، از طريق گفت)Self Presentation (يا نمايش خود
 و  هـا   آنهاي آناليـن بـراي مـشاركين         كنند كه تازگي بسياري از بافت       مي
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كند كـه كـاربران آگاهانـه روي آن            اعضاي گروه ايجاب مي    ةتغيير پيوست 
، iVillageاي از   مـتن زيـر برگرفتـه     . شـود كـار كننـد       مي  ه  خودي كه عرض  

سايتي كه در بريتانيا كه محتواي آن شبيه مجالت تبليغاتي زنان است              وب
 و نيز   iVillage مشاركين    وسيلة  بهاما حاوي ميزان زيادي متن ارسال شده        

ايـن  . باشـد  است، مي  آن نقد پرداخت شدهةكه هزين مشاركت خبرنگاران
شي از يك سايت مختص مباحث مربوط به مشكالت كل كـار            متن از بخ  

  :گرفته شده است
مـن  ! واي. طوري از پسش بر بيام     هدونم چ   نمي! لطفاً كمك كنيد  : عنوان

خوام   خيلي ناراحت و نگران كارمم، لطفاً كسي هس بِهم كمك كنه، مي           
  .كار كنم هبدونم چ

ما احساس مشاور به من توصيه كرده راجع به رئيسم صحبت بكنم، ا      
در واقع هفت ماه پيش كارمو شروع كـردم     . كنم كه به من ظلم شده       مي

 ايشون، بهش گفته بود     1 پ.كرد چون د    و خانم رئيس كلي حسودي مي     
دونم همين خيلـي نـاراحتش     و مي“حرصشو در بياره ”منو دوس داره تا     

    .دونن خيلي خاطرخواشه كرده چون همه مي
  ]متن ادامه دارد[

 ةبرعكس نويسند . كند  ش شروع مي  ا  اي در مورد ناراحتي      جمله نويسنده با 
يك مجله، كه از اين مرجعيت برخوردار است كـه اطالعـاتي راجـع بـه                
جهان در اختيار مردم بگذارد، اين نويسنده بايد نخست جاي خـود را در              

ايـن خـانم   . بگويـد   چيزيها آنبافت گروه بحث باز كند قبل از اينكه به 
 به نمايش گذاشتن يك شخصيت اساساً عاطفي و فردي كـه            اين كار را با   

دهد، نه كسي كـه تجربيـاتي دارد          نياز دارد با كسي صحبت كند انجام مي       
تواند ديگران را نصيحت بكند؛  خورد يا كسي كه مي كه به درد ديگران مي

دانـيم    نمي مثالً، ما اصالً  (يا كسي كه به بخش خاصي از جامعه تعلق دارد           
بخـشد   با انجام اين كار به خوانندگان اين نقـش را مـي       ). ستشغل او چي  

                                                 
  )boyfriendمخفف : bfدر متن انگليسي ( مخفف دوست پسر. 1
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تواننـد ديگـران را پنـد و          كه افرادي قابل اعتماد و دلسوز هستند كـه مـي          
، »پ.د«پـسر،    كاربردن شكل مخفف دوست    هوي همچنين با ب   . اندرز دهند 

گروه كـه از ايـن نـوع كلمـات             اعضاي يك درون    عنوان  بهخوانندگان را   
در قسمت مربوط به زنـا در       . (دهد  ند، مورد خطاب قرار مي    كن  استفاده مي 

iVillage    مظهر هويت گروهـي      عنوان  به) زني ديگر (» د.ز«، شكل مخفف 
هـاي اجتمـاعي     در گـروه )Group marker (نماها اين گروه). رود كار مي هب

هـاي    القاي ايـن شخـصيت    ). 2001هرينگ  (آنالين بسيار متداول هستند     
هـايي درون     سـطرهاي آغـازين ايـن پـست كـنش         شخصي و گروهي در     

 هـستند و نويـسنده را در جايگـاهي مـشابه بـه              iVillageفضاي گفتماني   
خود  ها را به    دهد كه همان نوع هويت      كنندگان قبلي مطالب قرار مي     ارسال

اي دلـسوز را ايفـا       خواستند نقـش شـنونده      گرفتند و كه از خوانندگان مي     
تـوان، مثـل اشـتراك فايـل در           متن را مـي    كار گفتماني    بخش اعظم . كنند

Napster                تالشي تعبير كرد در جهت ميـسر سـاختن اتـصالي خـاص بـا ،
ديگران، اتصالي كه در آن فضايي عمومي به فـضايي فـردي و بينـافردي               

  .شود تبديل مي
 ارتبـاط   )Fluidity ( سـياليت  خـاطر   بـه    هويـت و ارتبـاط،       مسائلاين  

مي در تركيباتي پيچيده بـا هـم تالقـي          كامپيوتري كه در آن فردي و عمو      
كنند و كه در آن در ارتباط با كردارها و قوانين اجتماعي نـوعي آزادي             مي

ايـن چيـزي    . ره گذاشـته شـوند    كعمل وجود دارد، بايستي فعاالنه به مذا      
هاي مختلـف جامعـه و        افراد از بخش  : نيست كه منحصر به اينترنت باشد     

گاه در طول     مختصري در يك تفريح    هاي مختلف كه آشنايي     حتي از ملت  
كنند، در فضايي مشابه همين، خـارج از مناسـبات            تعطيالت باهم پيدا مي   

ــادي هــستند ــا  . اجتمــاعي و ع ــضادي آشــكار ب ــن گفتمــان در ت ــا اي ام
هايي از خود قرار دارد كه در اكثر ژانرهاي پخش يا چاپي يافـت                فرافكني

 6 راديو تلويزيون كه در فصل    هاي    شونده  گرها و مصاحبه    مصاحبه. شوند  مي
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 خود را بنـا نهنـد، بلكـه         ة بحث شد نيازي نداشتند هويت مربوط      ها  آناز  
اي از قبل تعريـف شـده         هايي را پر كردند كه توسط نهادهاي رسانه         نقش
بودن كاركردي حاكم است، بنـابراين،        هاي آنالين كه تعاملي     در بافت . بود

ها توليـد     اي   حدي توسط غيرحرفه   اي نيست كه تا     اين تنها محتواي رسانه   
  .كند شود، بلكه اين امر در مورد كل بافت گفتماني تعامل صدق مي مي

بـودن كـه در اينترنـت يافـت           كند كه نوع تعـاملي       پيشنهاد مي   سلوين
 Late (خرأ متـ ة مدرنيتـ ةر در جامعـ تـ  شود حاكي از تحـوالتي وسـيع   مي

Modernity(نخست به اين منظور ةرجنظر وي، كار اينترنت در د به.  است 
گونـه كـه     و آن (پردازان اينترنت    نيست كه، بنابر استدالل بسياري از نظريه      

، اجتماعـاتي از سـنخ جديـد بـسازد، بلكـه            ) مدعي است  iVillageعنوان  
 )post-traditional (“تيسنّ مابعد”هدف آن نوعي تعامل اجتماعي است كه        

شـده    كندي بنا نهاده   عات به اي كه در آن اجتما       جامعه ةاست، يعني شاخص  
 “هـاي هوشـمند     عامـل ”و عميقاً جاافتاده، جاي خود را به مناسبات بـين           

)Intelligent Agents(دهنـــد  مـــي )Selvin, 2000: 97( . وي از گيـــدنز
  :كند شناس نقل مي جامعه

معنـي زنـدگي در كنـار        اي هوشمند بـه      گيدنز، بودن در رابطه    ةنوشت  به
لذا، افـرادي   .  احترام بگذارد  ها  آنت كه به استقالل     اي اس   گونه ديگران به 

شـركا يـا همكـاران در يـك         «شـوند     ين ترتيب به هم مرتبط مي     ه ا كه ب 
شركت تجاري نيستند كه هدف مشتركي را دنبـال نماينـد يـا منفعـت               

 بـه لحـاظ كـردار بـا هـم        هـا   آن. نندكمشتركي را ارتقا بخشند يا حفظ       
  .)97: 2000 ،نبه نقل از سلوي( »شوند مرتبط مي

سـازد كـسي      ين شيوه با ديگران پيوند برقرار مي      ه ا  كه ب  “جهان وطني ”آن  
 اجتماعـات را رد كنـد،        وسيلة  بهنيست كه قوانين اجتماعي بنا نهاده شده        

هاي خودش مسئول است و       بلكه كسي است كه در قبال باورها و نگرش        
 ةمـذاكر .  بگـذارد  بنابراين آماده است اين باورها را در تعامل بـه مـذاكره           
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نويس روزنامه نگار را شايد بتوان  الگ يا وبiVillage هاي  گفتماني پست
  .در اين چارچوب درك كرد

   تعامليةنويس و رسان بالگ:  مورديةمطالع
منظور كنـدوكاو بيـشتر در مـورد اينكـه چگونـه              در اين بخش پاياني، به    

سـازند، از     ممكن مي  هاي تعاملي اينترنت انواع خاصي از گفتمان را         رسانه
هـا خـاطرات در شـبكه و مبتنـي بـر            بـالگ . كنم  الگ استفاده مي   يك وب 

ـ افزاري ساده   نرم  فقـط وارد    “نـويس   بـالگ ”.  هستند ــ  و اغلب رايگان   ـ 
كنـد و سـپس       شود، مـدخلي جديـد را تايـپ مـي           سايت خودش مي    وب
 قبلـي را  هاي كند و مدخل افزار آن را در باالي سايت با تاريخ ثبت مي    نرم

چون ايجاد ايـن صـفحات بـسيار سـاده اسـت،            . راند  به پايين صفحه مي   
توان در همه جاي اينترنت يافت و تا حـد زيـادي مناسـب           ها را مي    بالگ

ايجاد نظرات روزانه و نيز مناسب گفتمان موضوعي به سبكي غيررسـمي            
هـاي    سـايت   ها همچنين آدابي براي پيوندهاي غنـي بـه وب           بالگ. هستند
هـاي زيـادي از صـفحات خـود           نويس كه بالگ  اند، در حالي    ر گذاشته ديگ

هـاي جـالبي بگوينـد كـه          كنند تا به ديگران در مـورد سـايت          استفاده مي 
انـد و بـه نقـل قـول و اظهـار نظـر در مـورد محتـواي آن                      خودشان يافته 

بودن كه در باال ذكـر        بنابراين، به لحاظ تعاريف تعاملي    . ها بپردازند   سايت
  .ها به شدت تعاملي هستند گشد، بال

گـر گفتمـان نـه تنهـا بـه         طور كه در باال بحث شـد، تحليـل         اما، همان 
منـد اسـت، بلكـه       هسـازد عالقـ     تكنولوژي و انواع متوني كه ميسرشان مي      

ها و اشكال دانش توليـد شـده و بـه         همچنين به كاربردهاي آن، به هويت     
در كنـدوكاو  . قه داردرود، عال  پيش ميها آنزندگي اجتماعي كه به كمك     

، اسـتفاده  (Back to Iraq: 3.0)اي از يك بـالگ   اين مسائل، از قطعه گزيده
 نگار آزاد امريكايي در عراق، كريـستوفر البريتـون         كنم كه يك روزنامه     مي

)Christopher Allbritton( ،است نوشته )8. 2شكل . ؛ نك2004 اكتبر 19.( 
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نگاري راجع به جنـگ       اي روزنامه ه  اين سايت شبيه تعدادي از وبالگ     
گويـد كـه      بـودن آن اسـت، زيـرا بـه كـاربر مـي             عراق بـه لحـاظ عاجـل      

ـ      أداند و نيز به لحاظ ت       نگار در آن لحظه چه مي       روزنامه  ةكيـد آن بـر تجرب
ـ   خبرنگار از گزارشگري و نه بر متن خبري بـي          ةروزان در .  نهـايي  ةطرفان

ولي نهايي و معتبر و موثـق       جاي محص  ها فرايند نقل خبر به     سايت  اين وب 
هـاي رو بـه تكامـل گيلمـور،           گيرد، مثل داسـتان     در كانون توجه قرار مي    

بودن فرايند ارتبـاطي پيرامـون بـالگ          توانيم انتظار داشته باشيم تعاملي      مي
كنـد خواننـدگان هـر        الگ ايجاب مـي    يك وب . كيد را توجيه نمايد   أاين ت 

شمار   را از ميان خيل عظيم و بيسايت روز بازگردند، عمداً و آگاهانه وب    
هاي موجود عرضه شده بر روي اينترنت انتخاب كنند، تا آن را              سايت  وب

پس هر روز، تعامل ارتباطي بين البريتـون و كـاربران هميـشگي             . بخوانند
گردند،    كه به سايت وي باز مي      ها  آنيابي    بودن جهت   وي از طريق تعاملي   

 ارتبـاطي گـسترش     ةها، اين رابطـ     تهدر طول روزها و هف    . شود  تجديد مي 
يابد، زيرا    شود آگاهي مي    كاربر در مورد متني كه در سايت باز مي        . يابد  مي

هـاي مختلـف در       هاي گونـاگون بـه موقعيـت        ها و پاسخ    گر تحليل  نمايان
عالوه،  هب. تواند توسعه يابد    اي بين متن و كاربر مي       پس رابطه . عراق است 

. باشـد    شخصي مـي   بيشترشده در متن      ذاشته به نمايش گ   )persona (هةوج
دهـد، البريتـون از واكـنش خـود بـه              نـشان مـي    8. 2طور كه شكل     همان

از اينكـه آمـدم بيـرون    «: نويـسد   خـود رويـدادها مـي   ةرويدادها به انـداز  
كـنم و ايـن واقعـاً         خوشحال نيستم، من كارم را تعطيل كردم و فـرار مـي           

 مطالب با مـردم  “اشتراك”ا، وي از  ه  نويس  مثل بسياري از بالگ   . »مزخرفه
بنابراين، يكي از خوانندگان    .  كامالً بينافردي است   ةگويد كه يك انگيز     مي

 خـاطر  بـه   وي به بـالگ نـه   ةكند كه عالق گونه اظهار نظر مي    البريتون اين 
 دانـش شخـصي و      خـاطر   بـه   ادعاي آن نسبت به دانش عيني است، بلكه         

 غير از مال    )agenda (دستور كاري «: وي نوشته است  .  آن است  ةشد  دروني
كـس كـامالً     هـيچ . خودت وجود ندارد كه از ديد من هـيچ عيبـي نـدارد            
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 “پـشت صـحنه   ”تـري از      انـداز شخـصي     طرف نيست، اما شـما چـشم        بي
شود، براي من بي نهايت       دهيد، از اينكه كار شما به چه قيمتي تمام مي           مي

 ةدر طـول زنجيـر    ). 83 :2003بـه نقـل از البريتـون،         (»جالب توجه بـود   
شود با البريتون آشنا شود، يا حداقل با  هاي ارتباطي، كاربر موفق مي تعامل
از پيوندي شخصي سـخن     ) 83: 2003( البريتون   خود. ة او آشنا شود   وجه
روابط پايـدار   . ها ايجاد بكند    است از طريق اين نوشته      گويد كه توانسته    مي

پردازان اعتقاد   دكه مورد بحث نظريه   هايي هستن  برقرار شده، بسيار شبيه آن    
هـاي    كنـد كـه اعتمـاد در شـبكه          استدالل مـي  ) 10: 1997(شاو  . باشد  مي

هاي خاصي پيـروي      آيد كه مشاركين از عرف      وجود مي  هسازماني موقعي ب  
  :ند ازا ها عبارت كنند؛ كه اين عرف

 مان است؛ هاي سازيم انعكاس دانسته آنچه ما براي ديگران آشكار مي •
 گوييم همسو با طرز رفتار ما است؛ نچه ميآ •
 .هاي مختلف ثابت است رفتار ما در موقعيت •
 .ماند رفتار ما در طول زمان ثابت مي •

بـودن و     بـه موثـق     ــ هاي خبري معموالً بيش از هر چيز به اعتقاد          سازمان
 “بازگـشت بـه عـراق   ”هايي مثـل      بالگ.  متكي هستند   ــ ثبات آن مؤسسه  

 گفتماني مورد به مـورد، درسـت بـه همـان            ةيشتر به مذاكر  آيد ب   نظر مي  به
كنند، بـراي    اين كار را مي iVillageصورتي كه ارسال كنندگان مطالب در

اسـتدالل  ) 2000(طور كـه سـلوين       همان. برقراري مناسبات وابسته است   
تي نيـستند، بلكـه     كند، روابط اجتماعي در اينجا روابط اجتماعات سـنّ          مي

باشند، يعني، افرادي كه فعاالنه بـراي خـود در            شمند مي روابط عوامل هو  
  . كنند  خاصي جا پيدا ميةشبك

اما، خوانندگان البريتون كـاري بـسيار فراتـر از تـورق روزانـه انجـام                
 تماس موفقش بـا خواننـدگان بـالگ بـراي     خاطر به سايت وي . دهند  مي

شهور  مـ  2003آوري پول و امكانات براي ارسال به عـراق در سـال               جمع
 هـا  آن خواننده برايش پـول ارسـال كردنـد و يكـي از       320،  دركل  ــ شد
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 نظرات  “بازگشت به عراق  ”دنبال هر پستي در      به. تاپي به او امانت داد      لپ
 بعـد   ةكننـد در مرحلـ      آيد، كه به آلبريتون توصيه مي       متعدد خوانندگان مي  

بارش بپرسد و هاي اخ كنند تا وي از منبع كار كند، سؤاالتي پيشنهاد مي    هچ
هـاي روي سـايت كـالً از آن           گـزارش . دهنـد   در مورد تحليل وي نظر مـي      

خوانند   هايي كه گزارش را مي     باشند، اما در تعاملي مستقيم با آن        آلبريتون مي 
هـاي   يابد، محتوا در خالل تعامل      باز، مثل مناسباتي كه بسط مي     . دهد  رخ مي 

  .يابد سط مي بين وي و كاربران بةارتباطي متعدد و پيچيد
تـوان برحـسب       را مي   ــ  اصطالحي گاه گنگ و مبهم      ــ بودن   تعاملي
چيـزي   يابانه و كاركردي جهت تحليل مفصل روي اينكه چـه           ابعاد جهت 

اين فصل  . اي نوين متمايز است، مشخص ساخت       در برخي اشكال رسانه   
اي كـه از     كيد داشت كه اين متن نيست كه تعاملي است، بلكـه اسـتفاده            أت
هاي درك جهـان كـه     يعني مناسبات و راه ــباشد شود تعاملي مي    ن مي مت

بنـابراين، تعامـل يـا    . كنند  مشاركت ميها آنمردم از طريق اين اشكال در     
دهد، بلكـه چيـزي        استطاعت فني اينترنت رخ نمي     ة در نتيج  اتصال صرفاً 

  وسـيلة   بـه نويس و خوانندگانش در طول زمان،        الگ است كه توسط وب   
گري كـه در وب گـشت و        وجـو   جست ةوسيل  ه يا ب  iVillageكت در مشار

  . شود گذاري دارد بنا نهاده مي

   بيشترةمنابعي براي مطالع
هاي نوين، در كل، هرينگ        زبان رسانه  ةگر گفتمان شاخص در زمين      تحليل

خـانم هرينـگ همچنـين در مـورد ژانـر در حـال ظهـور                . است) 2000(
بـودن در     تعـاملي ). 2004 ،رينگ و ديگران  مثالً، ه (است    ها نوشته   الگ وب

ندرت از منظر تحليـل گفتمـان، تجزيـه و           هرابطه با اخبار آنالين، گرچه ب     
در مـورد   ). 1999 ،، شـولتز  1999 ، ماسِـي و لِـوي     ،نك( است  تحليل شده 

هايي به طرفداري از درك تعامل آنالين در چارچوب اجتماعات،        استدالل
  ).1997( نگاه كنيد به واتسون
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Accountable  

هاي اجتماعي مبني بر اينكه مـردم          تعامل ةاي مهم در مطالع     ايده: فهم  قابل
دانند ديگران معناي خاصـي را    كنند، زيرا مي    ل مي هاي خاصي عم    به شيوه 

 اتوبوسـي دسـت     ةپس وقتي من بـراي راننـد      . دهند  به آن عمل نسبت مي    
خواهم اتوبوس  ن است كه از او ميـيفهم آن ا     لـدهم، معناي قاب    تكان مي 

دانـد مـن    دانـم كـه راننـده مـي     را متوقف كند تا من سوار شوم، چون مي    
راننـده مـن را     . دانـم    اتوبـوس را مـي     ةتكان دادن براي رانند     معناي دست 

كنـد؛ بنـابراين، معنـاي        داند و توقف مـي      تكان دادن مي    مسئول اين دست  
  .شود اجتماعي آن تقويت مي

Adjacency pair  
ـ سالم: جفت مجاور ـ سالم، پرسش   ـ پاسخ، اتهام   ، )يـا اعتـراف  (دفاع   

ـ دادن هديــه . شــوند  تــشكركردن، همــه جفــت مجــاور محــسوب مــي  
اي كه  عنوان شيوه ها دارند به   گران مكالمه تأكيد زيادي بر اين جفت       تحليل

دهنـد كـه چـه نـوع          دهنـد كـه تـشخيص مـي         مردم به همديگر نشان مي    
 ة دوم به بخش مربوط به گوينـد  ةاگر گويند : در جريان است  گويي  و  گفت
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پاسـخ بدهـد،    ) مثالً يـك جـواب    (با بخش دومي    ) مثالً يك پرسش  (اول  
  .دهد تعاملي اجتماعي رخ مي

Clause  
واحد نحوي اصلي در در زبان، بزرگتر از گروه، چون واحدي اسمي            : بند

 بنـدهاي پايـه يـا       :انـد   بنـدها دو دسـته    . گيرد  و واحدي فعلي را در بر مي      
كار روند؛ و بندها پيـرو       هتنهايي ب  صورت جمله به    توانند به   مستقل، كه مي  

 “كه”دو بند آغازشده با     (دهند    يا وابسته كه يك بعد بند اصلي را بسط مي         
تشخيص بنـدها از دزگـر واحـدها        ). در اين جمله بندهاي وابسته هستند     

شناسـي   بندها در زبان  . ود دارد تر است چون در هر بند يك فعل وج                    ساده
 هاليـدي مهـم هـستند چـون         ةانتقادي و ديگر رويكردهاي مبتني بر نظري      

  .شوند جزو عناصر اصلي معنا محسوب مي
Cognitive  

گران گفتمان بر حسب     تحليل. دنياي انديشه و فرايندهاي ذهني    : شناختي
 بـا هـم     تـوان از زبـان متمـايز دانـست،          اينكه تا چه اندازه شناخت را مي      

كننـد كـه      اسـتدالل مـي   ) 2001مثـل بيليـگ     (برخـي   . اختالف نظر دارند  
  .كنند گو توليد ميو شناسي چيزي است كه افراد از طريق گفت روان

Coherence  
هـا كـه      اي از بابـت     ها و مجموعـه     تفاوت بين فهرستي از بابت    : پيوستگي

مبنـاي  هـا، بـر       هاي مجاور، و اسـتدالل      ها، جفت   روايت. داراي نظم است  
شوند، بلكـه     ها به صراحت ديده نمي      هاي متفاوتي، كه اغلب در واژ       منطق

. اند، يا پيوسـتگي دارنـد       بايستي از متن استنباط شوند، همه به هم وابسته        
، ايـن   “ملكه مرد و پادشاه از غم او دق كرد و مرد          ”پس پيوستگي روايتي    

ع چنـين   خاطر اولـي بـوده اسـت، گرچـه در واقـ            است كه رويداد دوم به    
بنابراين، پيوسـتگي متـضمن     ). فصل چهارم . نك(چيزي بيان نشده است     
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هم متن است و هم خواننده و آگاهي هر دو از ژانرها و آگاهي هر دو از                 
  ).فصل هفتم. نك(طرز كار دنيا 

Cohesion 
. داننـد   شناسان انسجام را از پيوسـتگي متمـايز مـي          برخي از زبان  : انسجام

 كلمات مورد استفاده اشـاره    ةوسيل  دشده بين بندها به   انسجام به پيوند ايجا   
جـاي آن     دارد، مثل استفاده از اسمي در يك بند، كـه در بنـد بعـدي بـه                

كـار رفتـه اسـت، يـا ايجـاد پيونـد بـين بنـدها بـه كمـك               بـه  “او”ضمير  
  .“ثانياً” يا “اما”اي همچون  دهنده هاي سازمان صورت

Collocation 
فرهنـگ دسـتور     (“ها با كلماتي خاص      واژه همنشيني هميشگي ”: آيش  هم

هـايي را در كـانون توجـه          آيـش   شناسان هم  زبان). زبان انگليسي اكسفورد  
 كلمات، بـه قرارگـرفتن بالفاصـله در كنـار           ها  آناند كه در      خود قرار داده  

جست ”، يا “زندگي روزمره”همديگر در بافت خاصي گرايش دارند، مثل  
آيش را در     ران گفتمان همچنين اصطالح هم    گ  ؛ اما برخي از تحليل    “و خيز 

كـار    متن اغلب نسبتاً نزديك هم به      ةبرند كه در بدن     كار مي  مورد كلماتي به  
روند، تا نشان دهند چگونه كلمات مشابه جهت ايجاد تأكيدي ويژه يا              مي

  .شوند هاي فكري با هم انباشته مي چارچوب
Conversation analysis 

گـو  و  امل اجتماعي كه از طريق جزئيـات گفـت        تحليل تع : تحليل مكالمه 
شناسـان قـومي بـه عنـوان بخـشي از             شده توسط روش    دهد؛ ابداع   رخ مي 

اي كه مردم زنـدگي اجتمـاعي را          برداري از شيوه    دستوركارشان براي پرده  
. گذارنـد  هايي كه به نمايش مـي   و هويت)do social life( “دهند انجام مي”

فهم و مديريت محلـي       هاي قابل   ر، كنش هاي مجاو   اصطالحاتي مثل جفت  
 در تحليل رسانه، اين اصـطالح بيـشتر       . ندتعامل به اين رهيافت تعلق دار     

شده از راديـو و تلويزيـون         گوي پخش و  كه چگونه گفت    براي كاويدن اين  
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كه نهاد رسانه با تعامل  يابد و لذا جهت كاوش در اين    با مكالمه تفاوت مي   
  .)6فصل . نك(. رود ميكار  هكند، ب اجتماعي چه مي

Cookies 
 كـاربر   رايانـة ها كه از      سايت  اي بر روي بعضي از وب       مشخصه: ها  كوكي

هـا    كوكي. سايت اطالعاتي پس بفرستد      ميزبان آن وب   رايانةخواهد به     مي
بـريم يـا    كـار مـي   ها بـا بـراوزري كـه مـا بـه         سايت  كردن وب   براي منطبق 

آن سـايت انجـام داديـم و از         هايي كه هنگام آخرين مراجعـه بـه           انتخاب
پـس، تـأثير آن را      . رود  كار مي  كردن سبدهاي خريد به     جمله براي به فعال   

 ة كـاربر و سـايت و هـم در حـوز           ةبـودن رابطـ     تـوان هـم در تعـاملي        مي
شان اطالعـاتي    رايانهخصوصي كاربراني دارد كه حتي ممكن است ندانند         

خـي بـه بـراوزر خـود        همـين خـاطر ب     بـه (كنـد      را افشا مي   ها  آنراجع به   
  ).ها را خاموش كند گويند كه كوكي مي

Co-text 
گيـرد؛    گـر قـرار مـي        تحليـل   متني كه در كنار متن مورد مطالعـة        :بافت هم

ممكن است به آن متن بپيوندد تا معناي بزرگتري بـسازد، و ممكـن هـم                
  .هست كه به آن نپيوندد

Critical Discourse Analysis  
 تحليل گفتماني كـه بـراي انتقـاد از سـاختارهاي            :تحليل انتقادي گفتمان  

متفكرين بزرگ اين نحلـه     . رود  كار مي   اجتماعي و توزيع قدرت در جامعه به      
 بـا تعهـدي سياسـي    هـا  آندايك، فركالف و وداك، كه همة         اند از ون    عبارت

آيـي     در پديـد   ها  آنخاطر نقش مؤثر      اي را به    نويسند، و اغلب متون رسانه      مي
گرچـه، بايـد    . انـد   عي و فرهنگي در كانون توجه خود قرار داده        قدرت اجتما 

گران پيـرو   گفت تحليل انتقادي گفتمان مكتب منسجمي نيست، چون تحليل        
  ).2001 ،ووداك. نك( گيرند  مي  هاي متفاوتي بهره آن از تكنيك
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Critical Linguistics  
ولر و ديگـران    شناسان انتقادي كه كارشان با فـا       زبان: شناسي انتقادي  زبان

كـار   كنند كه تجزيه و تحليـل طـرز بـه           شود، استدالل مي    آغاز مي ) 1979(
) ها گرفتـه، تـا تعـدي و در وجـه            از برچسب (شدن مقوالت زباني      گرفته

مـشكل  .  نيروهاي ايـدئولوژيك اسـت     ةكنند  هنگام كاربرد زبان منعكس    به
ر از  هـاي متنـي غيـ       اش در ديدن داليـل ديگـر گـزينش          اصلي آن ناتواني  

هـا درك   ايدئولوژي بود و نيز حل اين مسئله كه چگونه مخاطبين از مـتن   
 ةهمين خاطر، تا حد زيادي زير سـاي        به. متفاوتي دارند، برايش دشوار بود    

  .شناسي اجتماعي و تحليل انتقادي گفتمان قرار گرفته است نشانه
Deixis  

معنـي كلمـاتي     ، به كردن  معناي اشاره  اي التين به     كلمه ةاز ريش : ها  اي  اشاره
 ارجاع  ها  آنباشد كه براي معني       ، مي “تاكنون”،  “حاال”،  “آنجا”،  “شما”مثل  

هـا در برسـاخت       اي  اشـاره . به بافت يا موقعيت گفتـاري ضـروري اسـت         
پيوستگي در متن اهميت دارند، زيرا مستلزم اين هستند كه خواننده متني            

  .گر متن پيوند دهدرا كه در آن قرار دارند به جهان يا به قطعات دي
Discourse  

هـاي آكادميـك      در نوشـته  ) گاه مبهمـي  (هاي    اين واژه در مفهوم   : گفتمان
معنـاي   ند كه به  ا  برند، موافق   كار مي  اكثر عالماني كه آن را به     . رود  كار مي  به
 افـرادي واقعـي در      ة است، يعنـي، زبـان مـورد اسـتفاد         “زبان در كاربرد  ”

راين، گفتمان رسانه كل زباني است كـه در      هاي اجتماعي واقعي؛ بناب     بافت
و اين گفتمان را از متن، كـه فقـط بـه كلمـات يـا               . رود  كار مي  ها به   رسانه

ـ  نمادها اشاره دارد، و از مفهوم زبان بـه        مجموعـه قواعـد دسـتور و    ة مثاب
امـا  . سـازد   رفت، متمايز مي    كار مي  تي به شناسي سنّ  شناسي كه در زبان     واج

ژوهشگران اجتماعي نيز، به تأسـي از فوكـو، بـراي           اين اصطالح توسط پ   
. رود  كار مـي   دادن به جامعه و فرهنگ نيز به        اشاره به قدرت زبان در شكل     
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اي است كـه جمـالت بـا جمالتـي            در اين مفهوم، گفتمان راجع به شيوه      
  .بندي گفتماني را شكل بدهند خورند تا يك صورت ديگر پيوند مي

Discursive Formation  
آميختـه راجـع بـه يـك          هـم   جمالت انباشته و بـه    : ندي گفتماني ب  صورت

گفـتن و انديـشيدن را         خاصي براي سخن   ةموضوع، كه بين خودشان شيو    
 درك مـا از آن موضـوع اسـت، و           ة نحـو  ةدهنـد  باشند كـه شـكل      دارا مي 

. كننـد   شرايطي براي جمالت ديگـر مربـوط بـه آن موضـوع برقـرار مـي               
دهد از اينكه چگونه كاربرد مكرر        رايه مي بنابراين، اين اصطالح توصيفي ا    

هـاي    كـامرون از مثـال گفتمـان      . سازد  هاي اجتماعي را برمي     زبان واقعيت 
از زمان جرم دانستن هروئين     . كند  راجع به مصرف مواد مخدر استفاده مي      

گو پيرامـون مـصرف ايـن    و  غالبي از گفتة در بريتانيا، شيو1960 ةدر ده 
 كه آن را به نبود اراده، ناتواني در كنار آمـدن             مخدر قرار گرفته است    ةماد

. دهـد    پيوند مي  )self-destruction( با واقعيت، فساد جوانان و خودتخريبي     
هـاي گفتمـاني در مـورد         بنـدي   بندي گفتمان با ديگر صورت      اين صورت 

مصرف هروئين در رقابت است، از جمله با باورهاي آزادي و خودكاوي            
)self-exploration(ــ ــان و ب ــانه ا گفتم ــاي رس ــأثيرات و   ه ــه ت اي راجــع ب

گفتمان ”، كل فصل    15ـ16 :2001 ،كامرون(ي مخدر     كاربردهاي اين ماده  
  ). كنم بخوانيد  را توصيه مي“چيست

Ethnomethodology  
گـردد    برمي) 1967 ،گارفينكل(آغاز آن به گارفينكل     : شناسي قومي   روش

گران اجتماي در تعامـل        كنش پيوند بين آنچه كه   ”و اشاره دارد به بررسي      
ــه تعامــل  “دهنــد انجــام مــي” كــاپالن و  (“داننــد مــي” و آنچــه راجــع ب

شناســي قــومي بــه قابليــت مــردم در  روش) a2001 :175 ،جاوورســكي
نگـرد تـا نـشان دهـد چگونـه سـاختار              مواجهات اجتماعي روزمـره مـي     

گيري مشترك مردم نسبت به       اجتماعي، معنا و قدرت همه از طريق جهت       
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اين مالحظه كه قانون در صورتي قـانون اسـت كـه            . افتند  ها اتفاق مي   اين
تري دارد،    مردم بر اساس آن عمل كنند، در تحليل گفتمان قدرت گسترده          

ويژه به رويكردي كامل به گفتمان گفتـاري، يعنـي تحليـل مكالمـه                اما به 
  .انجاميده است

Footing  
: پـردازد   شـود مـي      گفته مي   بين گوينده و آنچه    ةبه توصيف رابط  : جايگاه

 ابداع  “مؤلف”كنند، توسط      را بيان مي   “مدير”هاي    كلمات باورها يا ارزش   
متخصصين رسـانه   . شوند  بخش توليد يا منتشر مي     شوند و توسط جان     مي

رسان   يعني پيام (باشند    بخش مي  اغلب ادعاي اين را دارند كه در مقام جان        
اي بـراي     ها شيوه   ه با ديگر مقوله   رنگ شدن مرز اين جايگا     ، اما كم  )هستند

  .است ها  توصيف قدرت گفتماني رسانه
Genre 

نامـه، ژانـر       برمبناي تقسيم ادبي كالسيك متون به شعر، نثر و نمايش          :ژانر
هـاي مختلـف      به توصيف كاربردهاي متفاوت زبان متناسـب بـا فعاليـت          

دانند   يبخشي از توانش ارتباطي مردم اين است كه م        . پردازد  اجتماعي مي 
فلـذا، توصـيف ژانـر بـه        . هـا هـستند     كدام ژانرها مناسب كدام موقعيـت     

گران در توضيح اينكه چگونه مردم نسبت به قواعد اجتماعي راجع             تحليل
كنند، و مردم به كدام گروه اجتماعي تعلـق           گيري مي   به كاربرد زبان جهت   

  .)1990 ،همچنين سويلز. نك(كند  دارند، كمك مي
Hallidayan Linguistics  

  .شناسي نقشي سازگاني زبان. نك: شناسي هاليدي زبان
Hermeneutics  

ــك ــش   : هرمنوتي ــن اندي ــر اي ــي ب ــا، مبتن ــه معن ــسيري ب ــردي تف  ةرويك
كنيم از مقام خاص خـود در ايـن           پديدارشناسانه كه مادامي كه تالش مي     

از زمـان   . رسـيم   جهان، دنياي پيرامونمان را درك كنيم، به هوشـياري مـي          
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ر، هرمنوتيك هم بر نيت مؤلف تأكيد داشته اسـت، يعنـي بـر ايـن                هايدگ
خوانند، و هم بر تنوع  ورزد كه مردم براي درك ديگران مي     نكته اصرار مي  

توان گفت يكي درسـت اسـت وآن          كنند، كه نمي    تفسيرهايي كه مردم مي   
از اين منظر، معناي چيزي در آن چيز يا در ذهن مـردم             . ديگري نادرست 

ايـن  .  در اشتراك معنا بين مردم به كمك زبـان نهفتـه اسـت             نيست، بلكه 
 ة انتقـادي پـساساختارگرايان و مطالعـ       ةانديشه، زيربناي بخش اعظم نظري    

ـ        زندگي اجتماعي در تعامل را تشكيل مي        خـود بخـش     ةدهد، كـه بـه نوب
اي عـالي بـر       بـراي مقدمـه   (. دهـد   زيادي از تحليل گفتمان را شـكل مـي        

  .)5، فصل )Gripsrud, 2002( دگريپسرو. نك: هرمنوتيك
Hyper-real  

فتـه توسـط بودريـار بـراي         ر كار  مفهومي پيچيده و گنگ، به     :واقعيـ  فرا
ـ     كه چگونه معنـاي چيزهـا در جوامـع اشـباع            اشاره به اين    ةوسـيل  هشـده ب

ـ    . يابد  هاي تبليغاتي تغيير مي     رسانه ر زرق و بـرق     در فراواقعيت، تصاوير پ
شوند، ترجيحي كه متضمن آگاهي از اين         ده مي بر اشياي واقعي ترجيح دا    

براي كاربست آن در تلويزيون واقعيت      . اند  شده  سازي  ها شبيه  است كه اين  
  .)5فصل . نك(

Iconic  
گـرش   عاليمي مثل تصاويركه شبيه آن چيزي هستند كه نمايـان         : شمايلي

 پيونـد بـين دال و مفهـوم         هـا   آنباشند، در مقابل عاليم نمادين كه در          مي
د كه عاليم شمايلي نيـز نمـادين        كراما، بارت خاطرنشان    . راردادي است ق

هاي اجتمـاعي     ها نيز تابع عرف     هستند، زيرا حتي ضبط عيني، مثل عكس      
هستند، پس بهتر است بگوييم برخي عاليم داراي بعدي شمايلي هـستند            

  ).a1995 ،چاندلر. نك(
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Ideationl function  
اسـي  نش در زبـان  . شـود   ي نيز خوانـده مـي      نقش بازنمود  .نقش انديشگاني 

زمـان   اي، هم   هاليدي قسمتي از نقش هر قطعه متن بازنمايي شيئي يا ايده          
، )1990(تريـسي و كـاپالن      . با اجراي نقش بينـافردي و متنـي آن اسـت          

عنـوان يكـي از      ، يا تبـادل اطالعـات بـه       “ابزاري”همين منوال، از نقش      به
پـردازي    تحليـل انتقـادي انديـشه     . گوينـد   گو سـخن مـي    و  هاي گفت   نقش

)ideation(جوي ايدئولوژي استو  در متون رسانه غالباً در جست.  
اي از باورهاي منسجم و       تواند به معناي صرفاً مجموعه      اين مي  .ايدئولوژي

هاي بازنمـايي اسـت كـه در جهـت            قوي باشد، اما معموالً به معناي نظام      
كننـد، و كـه       ، عمل مـي   ها  آنهاي خاصي، اغلب قدرتمندترين       منافع گروه 

ايـدئولوژي  . نمايانند   خاصي و مبتني بر عقل سليم مي       ةخود را فاقد انگيز   
مـك  . براي ايـن مـورد نـك      (به نسبت گفتمان مفهومي ساختمندتر است       

و ) 1991(طـور كلـي، نـك ايگلتـون          براي ايدئولوژي، به  ). 2003 ،دونالد
 ).1984(تامپسون 

Interactivity 
صرف درگير در يك رويداد ارتباطي      ) يا چند ( ميزاني كه دو     .بودن  تعاملي

هاي نـوين، اغلـب ادعـا        در مطالعات روي رسانه   . با همديگر تعامل دارند   
هاي تعاملي نوين هـستند، زيـرا         هاي ديجيتال رسانه    شود كه تكنولوژي    مي

خـاب كننـد و بـه توليدكننـدگان رسـانه       تتوانند مطالب را خود ان      افراد مي 
اما، در اصطالح تحليل گفتمان، هر ارتباطي، ولو به درجات          . ندپاسخ بده 

عنـوان مثـال، بـه       توان گفت تحليل مكالمه، بـه       مي. متفاوت، تعاملي است  
بـودن بـه حيـات       پردازد كه جامعه چگونه از طريق تعاملي         اين مي  ةمطالع

  .)8فصل . براي بحث بيشتر نك(دهد  خود ادامه مي
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Interpersonal function  

 در دستور هاليدي، هر قطعه متني به برقراري ارتباطي بـين            .نقش بينافردي 
زمان بـا اينكـه بـه        پردازد هم   مي) يا نويسنده و خوانده   (گوينده و شنونده    

طور كه  گو، همانو گاهي اوقات، گفت  . شود  مي انتقال محتوايي هم مربوط   
ر كلي راجع طو  ديديم، تقريباً به6در توالي خداحافظي نقل شده در فصل       

دنبـال ابعـاد بينـافردي       در گفتمان رسـانه، گـشتن بـه       . به همين بعد است   
دهد كه كدام دسته از مخاطبين مورد خطاب قـرار            دست مي  هايي به   سرنخ
شده، اينكه چگونه تعامل بـا اجـراي آن    گوي پخشو اند، و در گفت    گرفته
  .شود تراز مي گو براي مخاطبين اتفاقي همو گفت

كـار رفتـه در برخـي از نظريـات معنـا كـه در پـي                   اصطالح به  .بينامتنيت
دادن اين هستند كه معناي يك واژه يا متن بستگي به فراخواندن متون               نشان

هاي موجود در ذهن      نامه  قبلي توسط آن كلمه دارد نه استفاده از برخي واژه         
تحليل فركالف بر ناهمگوني ژانري بسط مهم اين ايده براي نـشان دادن    . ما

گيرنـد    اين است كه متون هم از ژانرهاي قبلي و هم از متون قبلي بهره مـي               
ــركالف( ــان). ff86: 1995 ،ف ــاني   زب ــرة زب ــك(شناســي پيك ــصل . ن ، )1ف

  .كنند  ميشناسي و تجزيه و تحليل ژانرها همه از اين ايده استفاده نشانه
 (content-carrying)هاي محتـوايي   كلمات و گروه. هاي واژگاني آيتم/واژگان

words and phrases)( هـاي    يا عبارت“از”، در مقابل كلمات دستوري مثل
 پيونددادن واژگان قاوسي بـه همـديگر   ةده كه معناي خود را از نحو       پيوند
، )lexico-syntax( اين تمايز، تاحدوي در مفهوم نحـو واژگـاني        . گيرند  مي

 كلمات پيرامون   كار رفتن آن و     به ةيعني اينكه معني محتوايي كلمه به نحو      
هاي قاموسي به  اما توجه دقيق به بابت. آن وابسته است، از بين رفته است
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ويژه در متوني مثل اخبار كه در آن معنـاي انديـشگاني از              تنهايي هنوز، به  
  .باشد اهميت برخوردار است، ارزشمند مي

 كار رود، زيـرا از     جاي ديگري به   تواند به    كلمه يا تصويري كه مي     .استعاره
لـذا بـه    . اي با آن قابل قياس است، اما معموالً بـا آن مـرتبط نيـست                جنبه

  .رود كار مي لحاظ نظري براي تأكيد بر ان جنبه به
رود كه بـا آن ارتبـاط         كار مي  جاي چيزي به    كلمه يا تصويري كه به     .مجاز
ويژه در   ين شيوه تحت عنوان مجاز به     ه ا ها اغلب ب    جذابيت آگهي . يابد  مي

يك آگهـي ممكـن اسـت    : گيرد كاوي مورد بحث قرار مي     انچارچوب رو 
        رسرعت برآورده كند، كـه مجـازي       ميل ما را به قدرت با فروش ماشين پ

  .شود براي آن قدرت محسوب مي
يا خوانندگان (كند كه به شنوندگان  هايي از زبان را توصيف مي  جنبه.وجه

شـود تـضمين      ه مي گويند تا چه اندازه گوينده آنچه را كه گفت          مي) و غيره 
 براي جزئيـات و بـراي   5فصل . نك. داند بند آن مي كند يا خود را پاي     مي

اين مفهـوم را بـه      ) 1996(ليوون    بحث در مورد اينكه چگونه كرس و ون       
  .دهند تصاوير بسط مي

 متون، چه كلمـات     ةكنند كه هم    ليوون استدالل مي     كرس و ون   .چندوجهي
تـصوير،  (هاي متعددي     ون، از وجه   تلويزي ةمكتوب يا تصاوير روي صفح    

مثـل  (اند و اينكه متون معاصـر         تشكيل يافته ) صدا، كلمه، بو، بافتار، رنگ    
 هـا   آندر كـار اخيرشـان،      . چندوجهي هـستند  ) بروشوري با كاغذ گالسه   

دنبال ايـن اسـت كـه     بهاند كه     داليلي در حمايت از تحليل گفتماني آورده      
  .شوند بط ميهم مرت ها به بفهمد چگونه اين وجه

سازي فرايندهايي هستند كه به اسم تبـديل           فرايندهاي اسمي  .سازي  اسمي
وسيله از كنشي يـك اسـم و اغلـب يـك اسـم مجـرد                   ينه ا اند، و ب   شده
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كـسي   دهند كه چه    اين فرايندها به گوينده يا نويسنده امكان مي       . سازند  مي
 ناديده بگيرنـد؛  وقت و چگونه اين اتفاق افتاد، را كار كرد و چهه  با كي چ  
شناسان انتقادي هم ارزش ايدئولوژيك انجام هرازگاهي اين كار را           و زبان 

ــده ــذكر ش ــد مت ــارت . ان ــس عب ــستعمره”پ ــتراليا م ــشين اس  صــورتي “ن
وقـت بـه كجـا رسـيده را          كسي چه   است كه بر اينكه چه      شده  سازي  اسمي

د كـه   دارد؛ يعني اطالعاتي ممكن است منجر به اين بـشو           پوشيده نگه مي  
خاطر بياورند اين كشور قبالً محل زنـدگي بوميـان اسـتراليا             خوانندگان به 

  . بوده است
 سؤاالتي فلسفي راجع به اينكه ما در اين جهان كه هستيم،            .شناختي  هستي
هـر راهـي بـراي درك جهـان، يـا بخـشي از آن               ”. شناختي هستند   هستي

د اينكه چه نـوع     داشته باشد در مور   ) تلويحي يا آشكار  (بايستي فرضياتي   
توانند در اين حوزه وجود داشته باشـند و وجـود دارنـد، و                چيزهايي مي 

غيره، ممكن اسـت چـه        و ها  آن، روابط وابستگي بين     ها  آنشرايط وجود   
  ).شناسي اكسفورد فرهنگ واژگان جامعه (“باشد

پـردازد بـه اينكـه چگونـه          مكتب فلسفي قرن بيستم كه مي      .پديدارشناسي
دهـد    دهند زندگي اجتمـاعي را شـكل مـي          ز آنچه انجام مي   آگاهي مردم ا  

شناسـي     آن بر جامعه   ةتأثير عمد ). شناسي   جامعه ة، دانشنام “ديدارشناسي”(
هاي مرتبط مثل تحليل گفتمان تأكيد بر اين بوده است كـه دنيـاي           و رشته 

ايـن  . يابـد    ذهني مردم نسبت به آن هـستي مـي         ةاجتماعي از طريق تجرب   
تـا تحليـل    ) 3فصل  . نك(ظريات كاربرد زبان را از فوكو       تصور زيربناي ن  

  .تشكيل داده است) 6فصل . نك(مكالمه 
پردازد بـه اينكـه چگونـه         اي از تحليل گفتمان كه مي       شاخه .كاربردشناسي

كاربردشناسي بـه   . دانند كلمات در بافتي خاص چه معنايي دارند         مردم مي 
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سـاس اصـول معنـا و نـه         اين تصور انجاميده است كه ما كم و بيش بـر ا           
مثالي كالسيك اين   . كنيم و اينكه بافت كلمه كالً مهم است         قوانين كار مي  

 هـر دو    “!ايـن تـو چقـدر سـرده       ” و   “پنجـره را ببنـد    ”: است كه جمالت  
هـستند و هـر دو بـه يـك          ) بسته شدن پنجره  (درخواستي براي يك چيز     

اي   مقدمـه . نـد ك   با هم فرق مي    ها  آناندازه قابل فهم هستند گرچه كلمات       
  .است) 1995(عالي بر اين موضوع توماس 

شناسي هاليدي، فرايندها واحد بنيـادين معنـا محـسوب           در زبان  .فرايندها
اند و به چهار مقوله يا بيشتر تقسيم          فرايندها معموالً در فعل نهفته    . شوند  مي
پيروي كردم كه فرايندها    ) 2003( من از مارتين و روز       4در فصل   . شوند  مي

. انـد   را به چهار فرايند انجام دادني، گفتني، انديشيدني و بودني تقسيم كرده           
سـازند و تعيـين       هر كدام از اين فراينـدها انـواع متفـاوتي از بنـدها را مـي               

  .توانند در آن بند ظهور يابند كنند كه چه نوع معناهايي مي مي
ر واقع در    به آن چيزي اشاره دارد كه د       “واقعيت” در حالي كه     .گرايي  واقع

 تلويزيـوني يـا     ةگرايي، خواه در نقاشي يا برنامـ        آن بيرون قرار دارد، واقع    
. ، به عمـل تـالش بـراي بازنمـايي واقعيـت داللـت دارد              اي سياسي   بيانيه

لي ئا هبنابراين، معموالً به معناي رد پاسخ هاي ذهني و رد بازنمودهاي ايد           
 اينكـه دنيـاي واقعـي       شهري است اما باز شامل بعـدي از تـصور           و آرمان 

نگـاران دوسـت ندارنـد        همين خاطر روزنامـه    و به (شود    چگونه است مي  
 از خودشان اين است كه راجع به        ها  آنگرا خوانده بشوند، زيرا تلقي        واقع

  ).نويسند واقعيت مي
هاي   صورت گفتاري مربوط به سخنگويان فرهيخته در استان       ” .تلفظ معيار 

  ).Fowler’s Modern English Usage از كتاب (“جنوبي انگلستان



  تحليل متون رسانه: هاي رسانه   گفتمان310

گـران مكالمـه بـراي        رفتـه توسـط برخـي تحليـل        كـار  ه اصطالح ب  .سياق
پــس ســياق خبــر شــامل . توصــيف زبــان متناســب بــا مــوقعيتي خــاص

هـاي مناسـب آن موقعيـت، و نيـز آن نـوع               موضوعات، مباحـث و ايـده     
نگـار و مخـاطبين مـشخص         توان در آنجـا بـين روزنامـه         مناسباتي كه مي  

ايـن مقولـه بـا      . شود  گرفتن متن مي    هاي مناسب براي شكل     ساخت، و راه  
  .شود ژانر درهم آميخته مي

كننــد كــه   و ويلــسون اســتدالل مــي)Sperber(  ســپِربِر. مناســبتةنظريــ
گويندگان و شنوندگان به اين خاطر قادر به برقراري ارتباط هستند كه به             

لـذا، مناسـبت در     . استكنند كه چه چيزي مناسب آن تعامل          اين فكر مي  
  ).1986 ،سپربر و ويلسون. نك(گيرد  مركز كاربردشناسي قرار مي

 .نقش انديشگاني.  نك.بازنمايي

بنـابراين،  .  مربوط به معنا و اغلـب در مقابـل بعـد صـوري زبـان               .معنايي
 به لحاظ صوري كامالً     “كرديم  وقتي صحبت   ” و   “پس از بحثمان  ”عبارت  
  .ندا عنايي به هم نزديكند اما از نظر ما متفاوت
ها كه قواعـدي بـر        عنوان نظام نشانه   ويژه به   عاليم، به  ة مطالع .شناسي  نشانه

. كننـد   آن حاكم است كـه در مـورد اينكـه چگونـه بـه هـم ربـط پيـدا مـي                     
شناسي در تبيين اينكه چگونه ساختارهاي اجتمـاعي نحـوة معنايـافتن              نشانه

وفق بوده است، اما چندان موفقيتي دهند، م كلمات و ديگر نمادها را شكل مي
  .آورند در تبيين اين امر نداشته است كه چگونه مردم از آن نظام سر در مي

 شـناخت آن چيـزي اسـت كـه درون ذهـن مـا روي                .شناخت اجتمـاعي  
دهد، اما بخش اعظم علوم اجتماعي بر اين استدالل استوار اسـت كـه                مي

 اسـت چـون ديگـران هـم         دار  دار تشخيص داده شود معني      هر آنچه معني  
پـس معـاني رايـج بـراي كلمـات،          . توانند همين فكر را داشته باشـند        مي
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هاي خاصي چه اتفاقي افتـاده    رايج مربوط به اينكه در بافت“هاي  سناريو”
مراتبي در ذهنمـان      هاي متداول سازمان دادن مفاهيم در سلسله        است، راه 

  .هايي از شناخت اجتماعي هستند كالض جنبه
شناســي انتقــادي و  مكتبــي تحليلــي كــه از زبــان. شناســي اجتمــاعي هنــشان
ها معناي خود را نه       كند نشانه   شناسي سر بر آورده است، و استدالل مي         نشانه

 و  هاي اجتماعي   هاي نشانه و بافت      متقابل بين نظام   ةاز نظام معاني بلكه از رابط     
 )Social Semiotics, 1198  (شناسـي اجتمـاعي   نشانهكتاب . گيرند فرهنگي مي

اي اسـت و جنـسن        زيه و تحليل متون رسانه    ـاوي تج ـرس ح ـاج و ك  ـه
 شناسـي اجتمـاعي ارتبـاط جمعـي      نـشانه ورد  ـاي در م    يـاب درس ـهم كت 

)The Social Semiotics of Mass Communication, 1995(است فراهم كرده .  
تولد خـود   اين حوزه   . بررسي طرز كار زبان در كاربرد      .شناسي زبان   جامعه

را مرهون اختراع ضبط صوت اسـت كـه نـشان داد مـردم در چـارچوب             
كنند و در واقع توانـايي        تي صحبت نمي  شناسي سنّ  جمالت دستوري زبان  

گـو  و  هاي متفـاوتي گفـت      هاي متفاوت به شيوه     اين را داشتند كه در بافت     
مراتب    اي به مسايل مربوط به قدرت و سلسله         گرچه در آغاز عالقه   . كنند

) 1972( در اين نحله مثل هايمز        قراوالن تحليل  اجتماعي نداشت، اما پيش   
  .هاي اوليه را براي تحليل گفتمان انجام دادند چيني  زمينه) 1972(و لباو 
صـورت نمـادين     هـاي متعـدد بـه        زبان فقط يكـي از راه      .هاي نمادين   نظام

بـاني كـه     در كنار قواعد ز    “لبخند”اي مثل     پس، كلمه . درآوردن جهان است  
دهد و قوانين اجتماعي مربوط بـه         آن كلمه را در كنار كلمات ديگر قرار مي        

هـاي   كاربردن اين كلمه چه موقع مناسب است، بـه مجموعـة نظـام          اينكه به 
تواند به كمـك نمادهـاي      همين معنا مي  . ناميم  نماديني تعلق دارد ما زبان مي     

ــ  . ان شــودتــصويري، و حتــي اصــوات غيركالمــي مثــل موســيقي نيــز بي
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هاي نمادين به صورتي مـستقل از واقعيـت           شناسي در پي تحليل نظام      نشانه
كار رود به شرط اين كه همة مـا   تواند به  مي“لبخند”هر نمادي براي  (است،  

منـد اسـت كـه        ، اما نظرية گفتمان بيشتر به اين عالقـه        )روي آن توافق كنيم   
  .كنند سب ميهاي اجتماعي ك نمادها چگونه معناي خود را در بافت

) ، فعـل و غيـره       اسـم ( قواعد مربوط بـه تركيـب عناصـر دسـتوري            .نحو
  .باشند صورت بندهاي معنادار قواعد نحوي مي به

 زبـاني مطـرح بـراي تحليـل انتقـادي           ة نظريـ  .شناسي نقشي سازگاني   زبان
دسـتور سـازگاني بـر      . هاليدي است . كي. اي. گذار آن ام    گفتمان، كه پايه  

هاي زباني تأكيد مي ورزد، و زبان را بر حسب            صورتجاي   نقش زبان به  
هاي متفـاوتي را      كند كه نقش    تعداد زيادي از مقوالت تجزيه و تحليل مي       

اصطالحاتي مثل پيوستگي، انسجام، نقش انديشگاني، نقـش        . كنند  ايفا مي 
. بينافردي، نقش متني، سياق و وجه كالً به دستور سـازگاني تعلـق دارنـد              

  ).1994(هاليدي . نك
پـس شـرحي    .  پـردازد    به اهـداف يـا مقـصود چيـزي مـي           .شناسانه  غايت
شناسانه بر روايـت، بـه كـنش، بـر حـسب فرجـام كـار و آن كـل                      غايت
  .نگرد اي كه كنش در آن دخيل است مي پيوسته

 و لـذا بتـوان آن را   ـ ــ حامل معنا باشد  ـ  ـ هر شيئي كه نمادين باشد       .متن
 ةدامنـ . شناسي تجزيه و تحليل نمـود      ههاي تحليل گفتمان يا نشان      با روش 

 .گيـرد  ها و تا واكمن سوني را در بـر مـي   متون از مقاالت خبري تا عكس     
  .باشد  نمادين است كه حامل معنا ميشئمتن معنا نيست بلكه آن 

 در دسـتور هاليـدي، هـر ذره مـتن در كـل آن مـتن از طريـق               .نقش متني 
  .، سهمي داردكند اي كه در سازمان كلي پيام شركت مي شيوه
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گويـد زبـان       دستور منتسب به چامسكي، كـه مـي        .دستور زايشي گشتاري  
هـا را بـر       ترتيـب زبـان     ينه ا بالقوه يك ويژگي ژنتيك نوع بشر است، و ب        

كنـد، از جملـه قواعـدي راجـع بـه             حسب قواعدي عمومي تحليـل مـي      
. كننـد   هاي مختلف يك واژه يا بند عمـل مـي           گشتارهايي كه بين صورت   

فلسفي عمده بين دستور چامسكي و تحليل گفتمان در اين اسـت            تفاوت  
عنوان نظامي است كه مردم در آن داراي         مند به زبان به    هكه چامسكي عالق  

  .رود كار مي اي به اين ندارد كه زبان چگونه به توانش هستند، و عالقه
   تجزيه و تحليل فرايندها.تعدي
قيمـت    افزاري ارزان    مبتني بر نرم    ژانري اينترنتي، كه   .)ها  يا بالگ (الگ   وب

هاي حاوي خاطرات  سايت يا رايگان است كه كار افراد را براي ايجاد وب
ـ      برخي از بالگ  .كند  و مطالب روزانه تسهيل مي      افـراد   ةها خـاطرات روزان

هاي ديگر،    سايت  اي از پيوندهايي به وب      هستند؛ برخي ديگر هم مجموعه    
 .ه اظهار نظر گنجانده شده است بخشي مربوط بها آنو معموالً در 
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