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چارچوبیبرایتحلیلگفتمانسیاسیدررسانهها

نورمن فرکالف مترجمان : دکتر سید علی اصغر سلطانی

تحلیل گفتمان سیاسی درصدد توضیح رویدادهای ارتباطی خاص و ساخت و تغییر نظم گفتمان سیاسی است. هدف کلی مقاله حاضر، پایه ریزی یک 
چارچوب تحلیلی به منظور پژوهش در نظم گفتمان سیاسی معاصر است. این چارچوب، کاربرد حوزه خاصی از نسخه ای از تحلیل گفتمان انتقادی است. 
به منظور تحلیل متون و رویدادهای گفتمانی فردی نیاز است تا آنها را در وضعیت های حوزه سیاسی و اجتماعی و چارچوب گسترده تر آن قرار داده و به 
مفهومی کلی از نظم گفتمان و نظم اجتماعی دست یافت و از این رو باید به ترکیبی از دانش فرهنگی خود و بیانات مکتوب گفتمان سیاسی، اتکا نمود. 

در پایان، مثالی آورده شده که صرفاً به منظور ارائه مفهومی از برخی پتانسیل های این چارچوب است.

واژه های کلیدی : تحلیل گفتمان، روش شناسی، سیاست، معاصر، گفتمان سیاسی، متن.

مقدمه

هدف اصلی مقاله حاضر بنیان نهادن چارچوبی تحلیلی جهت پژوهش در گفتمان سیاسی در رسانه های جمعی معاصر است. گفتمان سیاسی به مثابه 
یک "نظم گفتمان" ]order of discourse[ درک می شود که پیوسته در درون فرایندهای گسترده تر تغییر اجتماعی و فرهنگی در حال عوض شدن است 
و بر رسانه ها و سایر حوزه های اجتماعی مرتبط با رسانه ها، تاثیر می گذارد. این چارچوب تحلیلی پیشنهادی، کاربرد حوزه خاصی از نسخه ای از "تحلیل 
گفتمان انتقادی"]critical discourse analysis[ است و درنتیجه، این مقاله، با بیان مختصری دراین باره آغاز می شود. سپس، این چارچوب تحلیلی بنیان 

نهاده می شود و نهایتاً با تحلیلی از گزیده های مجموعه خبری شبکه 4 رادیو بی بی سی و برنامه رویدادهای جاری امروز ]Today[ توضیح داده می شود.

مطلب اصلی و آغازین این مقاله، نظر انتقادی پی یر بوردیو ]piere Bourdieu[ درباره تحلیل گفتمان است. تالش برای تحلیل ایدئولوژی ها یا گفتمان های 
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سیاسی از طریق تاکید بر پاره گفتارهایی از این قبیل، بدون ارجاع به وضعیت حوزه سیاسی و روابط بین این حوزه و فضای گسترده تر فرایندها و وضعیت ها ی 
اجتماعی، در بهترین شرایط، تالشی سطحی خواهد بود. این نوع از "تحلیل درونی"، بی ارزش است... برای مثال... تالش ها جهت به کار بردن برخی از 
اشکال نشانه ها یا "تحلیل گفتمان" در سخنرانی های سیاسی... همه این قبیل تالش ها... بدیهی است، اما به خاطر شرایط تاریخی اجتماعی ای ناکام می ماند 

که در آن شرایط، هدف تحلیل، تولید، ساخته و درک می شود.1

درحالی که به عقیده من اگر واقعاً درصدد گسترش فهمی از گفتمان سیاسی هستیم، "تحلیل درونی" در مفهوم تحلیل دقیق متنی، ضروری است و نظر 
بوردیو درست است که تاکید می کند که تحلیل درونی متون یا گفتمان های سیاسی بدون قرار دادن آنها در حوزه سیاسی و چارچوب اجتماعی گسترده تر 
آن، ارزش اندکی دارد. پیشنهاد می کنم که با این انتقاد به طور جانبدارانه از طریق این استدالل روبرو شویم که تحلیل گفتمان سیاسی رسانه ها ) و در واقع 
هر نوعی از گفتمان ( باید بر دو امر تاکید داشته باشد : بر رویدادهای ارتباطی، و بر نظم گفتمان. هدف آن باید تواماً توضیح رویدادهای ارتباطی خاص، 
و ساخت و تغییر و تحول نظم گفتمان سیاسی باشد. منظور من از نظم گفتمان سیاسی، وضعیت ساخت مند گونه ها و گفتمان هایی است که گفتمان 
سیاسی را شکل می دهند و نظامی ولو یک نظام باز و متغیر که گفتمان سیاسی را در نقطه زمانی معینی تعریف و مرزبندی می کند. انتقاد بوردیو از تحلیل 
گفتمان، انتقادی بجا و متبحرانه است : تحلیل گفتمان، کمابیش عبارت است از تحلیل رویدادهایی ارتباطی که سعی ندارد این گونه رویدادها را براساس 
نظم های گفتمان طرح ریزی نماید. با وجود این، تحلیل مناسبی از رویدادهای ارتباطی بعنوان اشکال کردار اجتماعی ]social practice[ تحلیل گفتمان 
مناسبی از رویدادهای ارتباطی مورد نیاز است تا جایگاه این گونه رویدادها را در حوزه هایی از کردار اجتماعی و در رابطه با فرایندها و نیروهایی فرهنگی 
و اجتماعی که این حوزه ها را شکل داده و متحول می کند، مشخص نماید. نظم های گفتمان، حوزه هایی از کردار اند که بویژه در شرایط گفتمانی درک 
می شوند. پیشنهاد می کنم که ما می توانیم تحلیل گفتمان را به شیوه ای انجام دهیم که با انتقاد بوردیو مواجه شویم؛ گرچه این، کل چاره نیست، تحلیل 

گفتمان، همچنین، مستلزم این است که به طور مناسب و درست با سایر اَشکال تحلیل اجتماعی ترکیب و تکمیل شود.
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1ـتحلیلگفتمانانتقادی

در اینجا صرفا به منظور بیان مختصری از ویژگی های اصلی این نسخه تحلیل گفتمان انتقادی که به طور خاص به موضوع این مقاله مرتبط است بین 
مطالب، فاصله ایجاد کرده ام.

ویژگی های این نسخه تحلیل گفتمان انتقادی با ترکیبی از دو شرط توصیف می شود : شرط بین رشته ای ]interdisciplinary[ بودن و شرط انتقادی 
 discourse[ بودن. شرط بین رشته ای بودن عبارت است از ساخت و تشکیل و تحلیل گفتمان انتقادی بعنوان منبعی برای بررسی تغییر کردارهای گفتمانی
practices[ که بدین طریق آن را قادر سازد تا در موضوع اصلی پژوهش معاصر در علوم اجتماعی سهیم باشد : تحلیل مستمر تغییر اجتماعی و فرهنگی 
 post["یا "پسامدرنیته ]late modernity["که اغلب از نظر تغییرات عمده در مدرنیته یا تغییرات به سوی دیگری از مدرنیته ) به سوی "مدرنیته متاخر
modernity[2 تعبیر و تفسیر می شود. شرط انتقادی بودن عبارت است از فهم این رویکرد زبانی و گفتمانی خاص که چگونه زندگی های مردم از طریق 
ساخت هایی اجتماعی تعیین و محدود می شوند که ما به آنها دچار شده و رنج می بریم یا از آنها شاد شده و مستفیض می شویم و نیز عبارت است از 
برجسته سازی]foregrounding[ ماهیت محتمل و مشروط کردارهای معین و احتماالت تغییر آنها. برای مثال، این دو شرط، در مطالعه فرایندهای معاصر 
بازاری شدن ]marketization[ گفتمان تمایل به ساخت مجدد کردارهای گفتمانی مربوط به، برای مثال، حوزه های خدمات عمومی از قبیل آموزش 

براساس مدل کردارهای گفتمانی بازار ) برای مثال، ازدیاد اشکال گفتمان تبلیغاتی ( توام می شوند.

این روایت تحلیل گفتمان انتقادی به مثابه طرح ریزی سه نوع متفاوت تحلیل براساس ترکیب آنها با یکدیگر و تالش در جهت دست یابی به گزاره های 
کاملی درک می شود که کردارهای فرهنگی و اجتماعی را به ویژگی های متون پیوند می دهند. این سه نوع تحلیل عبارت اند از :

ـ تحلیل متون ) گفتاری، نوشتاری یا ترکیبی از وجوه ]modalities[ نشانه شناختی، مانند متون تلویزیونی (؛

ـ تحلیل کردارهای گفتمان تولید، توزیع و مصرف متن؛
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ـ تحلیل کردارهای فرهنگی و اجتماعی ای که متون و کردارهای گفتمان را شکل می دهند.

ویژگی اصلی این نسخه  تحلیل انتقادی گفتمان، این است که کردارهای گفتمان به مثابه میانجی پیوند بین متون و جامعه فرهنگ درک می شود. از 
آنجا که این شکل از میانجی گری تحلیل به گونه ای متمایز درک می شود، نیاز است تا درباره آن بیشتر توضیح داده شود.

تحلیل کردار گفتمانی، احتماال به بهترین وجه به مثابه مجموعه واقعا پیچیده ای از انواع مختلف تحلیل، شامل جنبه های گفتمانی تر فرایندهای نهادی 
) مانند کردارهای تولید برنامه های خبری تلویزیونی ( و نیز جنبه های اجتماعی شناختی پردازش گفتمان در نظر گرفته می شود. اما در اینجا و به طور کلی تر 
تاکید من بر بینامتنیت ]intertextuality[ است، بر این که مردم چگونه در تولید و تفسیر ) مانند بخشی از آن چه که در باال "مصرف" نامیدم ( یک متن، سایر 
متون و نیز انواع متونی را استنتاج می کنند که از لحاظ فرهنگی در دسترس شان اند. این منبع فرهنگی تولید و مصرف متن، از لحاظ مفهومی، عاریتی و 
نیز اقتباس شده از میشل فوکو ]Michel Foucault[ ) 1984 ( "نظم گفتمان" مفهوم سازی شده است. ادعا بر این است که متون، در مفهومی گسترده، 
جهت گیری دوگانه ای به سوی "نظام ها" دارند، نظام های زبان، و نظم های گفتمان وجود دارند. رابطه متن نظام در هر دو مورد دیالکتیکی است، متون، هم 
استنتاج می شوند و هم نظام ها را می سازند و ) بازسازی می کنند (. نظم گفتمان عبارت است از وضعیت ساخت مند ژانرها و گفتمان هایی ) و شاید عناصری 
دیگر از جمله آراء و نظرات، رجیسترها و سبک ها ( که با حوزه  اجتماعی معینی مرتبط اند برای مثال، نظم گفتمان یک مدرسه. فرد با توصیف چنین 
نظمی از گفتمان، کردارهای گفتمانی سازنده اش ) برای مثال، انواع مختلف صحبت و نوشته در کالس درس، صحبت در زمین بازی، صحبت کارکنان در 
اتاق کار و غیره (، و مهم تر از همه، روابط و حد و مرزهای بین آنها را شناسایی می کند. با وجود این، نگرانی فقط از بابت اقتصاد درونی نظم های گفتمان 
جداگانه و مختلف نیست، بلکه به سبب روابط تنش و روند درونی و عرضی نظم های گفتمان محلی و مختلف در نظامی باز است که آن را "نظم گفتمان 
جامَعوی" ]societal order of discourse[ می نامیم. برای مثال، دو تمایل فراگیر بر نظم های گفتمان معاصر موثرند که من "مکالمه مدار شدن گفتمان" 
]conversationalization of discourse[ گردآوری نظم های گفتمان عمومی از طریق کردارهای مکالمه مدار نظم گفتمان زندگی روزمره ) "زیست جهان" (
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]lifeworld[ می نامم؛ و نیز "بازاری شدن گفتمان" به همان گونه که در باال تعریف شد.3

چارچوب ارائه شده، مفاهیم "چند زبانگونگی" ]heteroglossia[ و هژمونی را با هم ترکیب می کند، این چارچوب بر گوناگونی و فزونی کردارهای گفتمانی 
و فرایندهایی مولدی تاکید می کند که در آنها کردارهای گفتمانی، به نحوی خالقانه، مجددا مفصل بندی ]articulation[ می شوند؛ اما چارچوب ارائه شده، 
این فرایندها را به همان اندازه ساختارها و روابط هژمونیک ]hegemonic[ محدود درک کرده و بعنوان پهنه مبارزه ]struggle[ هژمونیک درک می کند.

همچنین، چارچوب ارائه شده، بافت متون را برجسته می سازد، این چارچوب، هم به منظور تصحیح ماهیت به لحاظ اجتماعی غنی شده بخش اعظم 
تحلیل زبان در زبانشناسی و هم به منظور تصحیح ماهیت به لحاظ متنی غنی شده بخش اعظم تحلیل گفتمان در علوم اجتماعی مورد مالحظه قرار 

می گیرد، از این رو، تاکید، این است که تحلیل دقیق بافت چه سهمی می تواند در تحلیل اجتماعی و فرهنگی گفتمان داشته باشد.

2ـسیاستمعاصروگفتمانسیاسی

براساس یک برداشت کلی، سیاست معموال در گذر از مرحله ای به مرحله ای دیگر تغییر می کند. به عقیده بسیاری از افراد، این تغییر، یک بحران در 
سیاست است. برخی از مردم، این تغییر را بدین سان درک می کنند که هستی سیاسی، تحت فشار زندگی اجتماعی معاصر است. سایرین، تغییر سیاست 
را بیشتر بعنوان جایگزینی مجدد مغرضانه سیاسی، از گلوله های خالی نظام سیاسی، به سوی آن چه که برخی، "سیاست فرعی" ]subpolitics[ می نامند، 
سیاست اشکال جدید جنبش اجتماعی عوام شبیه گروه های طرف دار حقوق حیوانات یا معترضین خیابانی در کشورهای اروپایی درک می کنند.4 هدف 
بلند مدت من در مقاله حاضر، بنیان نهادن یک رویکرد تحلیلی گفتمانی خاص در مورد این بحث است. سواالت من چنین اند، نظم گفتمان سیاسی معاصر 

چگونه ساختار یافته است، و تمایالت اصلی تغییر کدام اند؟

یک مساله مهم در چنین طرحی، تعیین حد و مرز سیاست است. سیاست در کجا پایان می یابد؟ این مساله، صرفا مساله فرد تحلیل گر نیست، بلکه 
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مساله ساختاری زندگی اجتماعی است. در این جا، کاربرد توصیف خصایص سیاست بعنوان تعامل ]interaction[ نظام های جامَعوی مختلف را مفید می دانم 
که دیوید هلد ]David Held[ ) 1987 ( پیشنهاد داده است: در این شرایط، تعامل نظام سیاسی ) یعنی نظام سیاست حرفه ای رسمی احزاب سیاسی، 
پارلمان و غیره (، نظام اجتماعی و اقتصاد، ماهیت سیاست در زمان ها و مکان های مختلف، موضوعی است که براساس آن، این نظام ها به طور متفاوت با هم 
به تعامل می پردازند. بدین معنی که محدودیت های سیاست همواره مورد بحث است، رابطه بین دولت و جامعه مدنی چیست؟ زندگی خانوادگی تا چه 
میزان سیاسی است؟ و غیره. دراین باره، برداشتی تحلیلی گفتمانی وجود دارد، ماهیت متغیر سیاست می تواند از لحاظ روابط متغیر مفصل بندی متغیر بین 
نظم های گفتمان توصیف و کشف و بررسی شود. از این رو، گفتمان سیاسی معاصر، نظم های گفتمان نظام سیاسی ) سیاست رسمی و قراردادی (، رسانه ها، 
علم و فن آوری جنبش های اجتماعی و سیاسی عوام، زندگی شخصی و روزمره و غیره را به یکدیگر مفصل بندی می کند. اما در وضعیتی متغیر غیر ثابت 
در اینجا این سواالت مطرح می شوند، در یک نقطه زمان معین، گفتمان سیاسی از لحاظ روابط بین نظام های گفتمان چه فضایی را در بر می گیرد و نقاط 

اصلی تنش، جریان های عمده و جهت های اصلی جنبش ها کدام اند؟

به عالوه، پیشنهاد بوردیو ) 1991 ( مبنی بر تعیین دوگانه گفتمان سیاسی سیاست مداران حرفه ای، سودمند است. گفته می شود که گفتمان سیاسی 
سیاست مداران حرفه ای، از لحاظ "درونی"، از طریق وضعیتش در حوزه پراکنده سیاست حرفه ای و از این قبیل ساختارهای سیاسی تعیین می شود و از 
لحاظ "بیرونی"، از طریق رابطه اش با حوزه های بیرونی سیاست، بویژه با حوزه زندگی مردمی که سیاست مداران "بازنمائی می کنند" تعیین می گردد. به 
هر حال، عجیب است که بوردیو، رسانه های جمعی را برجسته نمی سازد. سیاست مبتنی بر رسانه ها بخش مهمی از سیاست معاصر است. فرد تصور می کند 

که رسانه ها مکانی آشکار برای دیدن و درک فرایندهای تعیین "بیرونی" گفتمان سیاسی حرفه ای خواهند بود.

در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی که معرفی نموده ام، قدرت به منظور دستیابی به هژمونی از دو طریق وارد مبارزه قدرت می شود :

الف( "از لحاظ درونی" در درون نظم گفتمان نظام سیاسی در مفصل بندی کردارهای گفتمانی مختلف؛
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ب( " از لحاظ بیرونی" با مفصل بندی نظام های متفاوت و نظم های گفتمان مختلف.

مبارزه درونی بر سر هژمونی، مبارزه ای است بین احزاب سیاسی و تمایالت سیاسی.

یک مثال، مبارزه برای تثبیت هژمونی ]hegemony[ گفتمانی سیاسی مارگارت تاچر در بریتانیاست که نخست در درون حزب محافظه کار و سپس 
در درون کل نظام سیاسی و نهایتا فراتر آن بود؛ بنابراین، مبارزه "درونی" به مبارزه "بیرونی" تبدیل شد. مبارزه بیرونی بر سر هژمونی، مبارزه ای بین 
سیاست مداران حرفه ای و سایر عامل های اجتماعی در حوزه هایی است که با نظام سیاسی، همدیگر را قطع می کنند. برای مثال، بین سیاست مداران و 
روزنامه نگاران در رسانه های جمعی و بین سیاست مداران و فعاالن عوام در جنبش های اجتماعی از قبیل طرفداران محیط زیست و جنبش های بوم شناختی. 

در تاکید بر "مبارزه"، قصد ندارم مبارزه هر یک را علیه سایرین پیشنهاد کنم، همسازی ها و همبستگی ها نیز بخش مهمی از این تصوراند.

3ـگفتمانسیاسیدررسانهها

عاملها

یک شیوه راه یابی به درون ساختار مفصل بندی شده سیاست مبتنی بر رسانه ها، شناسایی مقوله های اصلی عامل هایی است که در سیاست رسانه های 
جمعی در ذهن متصور می شوند. البته، سیاست مداران حرفه ای، یکی از مقوله های اصلی محسوب می شوند. روزنامه نگاران نیز یکی دیگر از مقوله های 
اصلی اند. آنان، به نوبه خود، نقش سیاسی بارزی دارند. آنان فقط به "میانجی گری" در بین دیگران نمی پردازند. یکی دیگر از مقوله های اصلی، "متخصصان" 
گوناگون اند؛ تحلیل گران سیاسی، دانشمندان و اساتید علوم سیاسی و کارشناسان، ]pundits[ مقوله اصلی دیگر، سیاست مداران در مفهومی غیر مرسوم اند، 
اقتصادی شامل  عامل های  اصلی،  مقوله های  از  فعاالن حقوق حیوانات. یکی دیگر  یا  بوم شناسان  قبیل  از  اجتماعی جدید  انواع جنبش های  نمایندگان 
کارفرمایان و اتحادیه های تجاری هستند، و مقوله اصلی دیگر، "افراد عادی" اند، که برای مثال، در بخش مهم تری از گفت وگو ها و مباحث سیاسی برنامه های 
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مباحثاتی مخاطبان، شبیه نمایش اپرا وینفری ]open Winfrey show[ در ایاالت متحده آمریکا یا کیلروی ]Kilroy[ در بریتانیا، نقش بازی می کنند. همه 
این مقوله های عامل، موافقان و مخالفان بالقوه ای در مبارزه بر سر هژمونی در رسانه ها، همسازی ها و همبستگی ها هستند. مقوله های عاملی را که مورد 
شناسایی قرار داده ام. بسیار کلی اند. آنها پیچیدگی های درونی خاص خودشان را دارند. برای مثال، سیاست مداران، متعلق به احزاب و گرایشات متفاوتی 
هستند، و سوال، این است که طبقه اجتماعی، جنسیت و عضویت فرهنگی، چگونه این مقوله ها را میانبر زده، منحرف کرده و متنوع می سازند. همچنین، 
جنبش های مهمی در بین این مقوله های عامل وجود دارند. برای مثال، در نقطه زمانی معینی، برخی از فعاالن سیاسی عوام طرف دار محیط زیست، به 

منظور تشکیل احزاب سبز، در جهت نظام سیاسی رسمی تغییر یافتند؛ درحالی که سایرین در خارج از نظام سیاسی رسمی باقی ماندند.

مفصل بندی این مقوله های عامل در گفتمان سیاسی مبتنی بر رسانه ها، همچنان که توسط هلد پیشنهاد شد، مفصل بندی نظام های اجتماعی متفاوت 
و نیز مفصل بندی نظم های گفتمان متفاوتی را نشان می دهد. از این رو، گفتمان سیاسی مبتنی بر رسانه ها به مثابه یک نظم گفتمان از طریق ترکیبی 
از عناصر نظم های گفتمان نظام سیاسی زیست جهان ) زندگی روزمره (، جنبش های اجتماعی سیاسی، حوزه های مختلف تخصص علمی و آکادمیک و 
غیره همراه با گفتمان روزنامه نگاری ساخته می شود. یک موضوع، این است که چگونه چندگانگی گفتمان سیاسی مبتنی بر رسانه، چندگانگی سیاست 
را نشان می دهد. برای مثال، آیا رسانه ها بیش از حد، نظام سیاسی رسمی را مشهود می نمایند و آیا این امر در مورد برخی از بخش های رسانه ها یا برخی 
از انواع برنامه ها در رسانه های پراکنده بیشتر از سایرین صادق است و غیره. مهم این است که نه تنها بر کردارهای گفتمانی متغیر سیاست، بلکه بر 
بازنمودهای ]representations[ متغیر این کردارها نیز تاکید کنیم که جنبه ای مهم از کردارها و عاملی مهم در مبارزه بر سر مسیر و جهت جنبش های 
 ]jacqresentations[ مفصل بندانه شان اند. عالوه بر مبارزه بین عامل ها و نظم های گفتمان، باید مترصد نقاط تالقی و همبستگی ها نیز باشیم. ژاک دریدا
در مورد تالقی نوظهور و قوی گفتمان سیاسی، گفتمان آکادمیک و گفتمان رسانه ها هشدار داده است. در واقع، یکی از موضوعات، این است که به طور 
عمده، مبارزه یا همکاری بین عامل ها در گفتمان رسانه ها را درک کنیم و تصمیم بگیریم که کدام یک از مبارزات، واقعی و کدام یک، ظاهری و سطحی 
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است تا در نهایت تصمیم بگیریم که مخالفان و موافقان چه کسانی هستند.

پیوندهایی قوی بین مقوله های متفاوت عامل و گفتمان های متفاوتی وجود دارند که در نظم هایی از گفتمان تثبیت می شوند که در سیاست مبتنی بر 
رسانه ها به یکدیگر مفصل بندی می شوند. مقوله های متفاوت عامل ها تا حدودی گفتمان هایشان را در اثر سایر نظم های گفتمان ایجاد می کنند. اما همخوانی 
عامل ها با گفتمان ها به سادگی صورت نمی گیرد. سیاست مداران حرفه ای، گفتمان های سیاسی شان را در پاسخ به ساختار متغیر حوزه سیاسی تغییر می دهند. 
برای مثال، بلریسم از برخی جهات شبیه به تاچریسم است، اما بلریسم مضاف بر تاچریسم است. مقوله های متفاوت عامل، به طرق پیچیده ای، گفتمان های 
یکدیگر را با هم متناسب می سازند. برای مثال، مردم عادی ممکن است گفتمان های سیاسی حرفه ای و گفتمان های متخصصان را تا درجات مختلفی، با 
هم متناسب سازند و سیاست مداران، مسلما، گفتمان زیست جهان ) زندگی روزمره ( مردم عادی را به گونه ای نظام مند با هم متناسب می سازند؛ همچنان که، 
در واقع، متخصصان گفتمان ها را با هم متناسب می سازند. سیاست مداران حرفه ای به طور گسترده ای گفتمان های "سیاست فرعی"، برای مثال جنبش های 
طرف دار محیط زیست را با هم متناسب می سازند. در واقع، جنبشی دوگانه وجود دارد : "فرعی سازی سیاسی" سیاست رسمی و "سیاسی سازی" سیاست 
فرعی؛ چندان که، با مورد توجه قرار دادن گفتمان های سبز، آنها را در جنبش های اجتماعی بوم شناختی و طرف دار محیط زیست، در احزاب سبز و نیز در 
احزاب "جریان اصلی" ]mainstream[ بیابیم. زمینه سازی مجدد آنها مستلزم تغییر و تحول است. گفتمان های سبز در همه جا کامال ثابت باقی نمی مانند.5

آنچه که ممکن است "مالکیت" ]ownership[ گفتمان ها بنامیم، شبیه دستیابی به گفتمان ها، جنبه حائز اهمیتی از مبارزات هژمونیک بر سر نظم های 
گفتمان هاست.

ژانرها

عامل های سایر حوزه ها، به منظور آنکه در رسانه ها موفق عمل کنند، نیازمند در اختیار داشتن گفتمان ها و ژانرهای رسانه ها هستند. یکی از مسائلی 
که سیاست مداران در سیاست جدید مبتنی بر رسانه با آنها مواجه اند، یادگیری شکل جدیدی از سرمایه فرهنگی است : برای مثال، چگونه در ژانرهای 
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 covert["پنهان و حتی حوزه های "سیاست  ) چت (  کوتاه  به گفت وگو های  مربوط  نمایش های  تلفنی،  برنامه های  و  قبیل مصاحبه سیاسی  از  رسانه ای 
politics[ از قبیل برنامه های مجله های زنان عمل کنند. ژانرهای رسانه ای شامل ترکیب پیچیده ای از ژانرهای سایر حوزه هاست؛ از قبیل ژانرهای بحث 
سیاسی و نطق های سیاسی در مورد نظام سیاسی که در رسانه ها مجددا زمینه سازی می شوند ) و در فرایندی که ممکن است به نحو قابل توجهی تغییر 
 ]Lunt[ و لونت ]Livingstone[ و تحول یافته باشد (. ژانرهای پخش شده، اغلب، ویژگی ناهمگون یا چندگانه پیچیده ای دارند. برای مثال، لیوینگستون
) 1994 ( پیشنهاد می کنند که برنامه های مباحثاتی مخاطبان، شبیه نمایش اوپرا وینفری، ژانری همگون را آشکار می سازند که سه ژانر را ترکیب می کند 
که تنها یکی از آنها "سیاسی" است؛ بحث، رمانس ]romance[ و درمان. پی آمد منطقی این گوناگونی در ژانرها این است که مقوله های عاملی که در چنین 

برنامه هایی شکل می گیرند، به صورت چندگانه ساخته می شوند. به گفته لیوینگستون و لونت.6

ابهام کلی به وضوح در نقش میزبان دیده می شود: آیا او رئیس جلسه بحث است، قهرمان ستایش شده نمایش گفت وگو، یک داور، یک مشاور حقوقی، 
یک قاضی، رهبر یک نمایش، یک روانکاو، میزبان یک مکالمه در مهمانی شام، یک مدیر و یا خطیب است؟ گاهی، میزبان هرکدام از این نقش ها را بازی 

می کند؛ بنابراین، نقش های سایر مشارکت کنندگان و شنوندگان را تغییر می دهد.

همان گونه که آخرین جمله این نقل قول بیان می دارد، ناهمگونی ژانرها به طور ضمنی به معنی تغییر در خطاب به مخاطبان و تغییر در سرمایه فرهنگی 
مخاطبان است و سواالتی را درباره دریافت مخاطبان مطرح می سازد که نیازمند آن است که بخشی از پژوهش گفتمان سیاسی، مبتنی بر رسانه ها باشد. 
در واقع، موضوع، گسترده تر از این است. تحلیل گفتمان نمی تواند صرفا بر متون و گفتار سیاست مبتنی بر رسانه ها متمرکز شود؛ این امر، نیازمند تحلیل 
کردارهای گفتمان سیاسی هم از لحاظ تولید و هم از لحاظ دریافت/مصرف است. از لحاظ تولید، فرد، برای مثال، ممکن است ظهور و نمایش برنامه های 
سیاسی را بعنوان فرایندهایی که به طور نظام مند، انواع مختلف سخنرانی ها و متون سیاسی را به "زنجیره های بین متنی" ]intertextual chains[ مرتبط 

می سازد، دنبال کند؛7 بحث و مشاجره عمومی و خصوصی، تنظیم و ویرایش اسناد، کنفرانس های خبری، مصاحبه های سیاسی و غیره.
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امکان دارد رویکردی ثمربخش، ژانرهای سیاست مبتنی بر رسانه ها را بعنوان ابزارهایی برای مفصل بندی نظم های همجوار به یکدیگر درک کند که فضای 
گفتمان سیاسی را تعریف می کنند. از این رو، شاید بهتر باشد که درباره "مجموعه های کلی" ]generic complexes[8 سیاست مبتنی بر رسانه ها صحبت 
کنیم؛ با این فرض که مجموعه های کلی می توانند شماری از ژانرها را با هم ترکیب کنند. یک مجموعه کلی، نظم های گفتمان ) ژانرها و گفتمان ها ( را به 
طرقی خاص به یکدیگر مفصل بندی می کند و وضعیت های خاص عامل ها را در رابطه با نظم های گفتمان، تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، ممکن است 
به مصاحبه سیاسی معاصر بعنوان ابزاری برای مفصل بندی نظم های گفتمان نظام سیاسی، رسانه ها و زیست جهان روزمره مخاطبان به یکدیگر نگریسته 
شود. مصاحبه های سیاسی، نوعا، ژانرها و گفتمان های شان را با یکدیگر ترکیب می کنند. سیاست مداران، به طرقی پیچیده، ژانر مکالمه را تغییر می دهند و 
گفتمان های زیست جهان ) زندگی روزمره ( را به کار می برند تا روش هایی را بیابند که مخاطبان جمعی را که عمدتا در محیط های خانوادگی، مشغول گوش 
دادن یا تماشای برنامه ها هستند، مورد خطاب قرار دهند. مفصل بندی خاص ژانرها و گفتمان ها در مجموعه ای پیچیده، تاثیر خاصی از قدرت است که با 
حالتی خاص از روابط هژمونیک، همخوانی و مطابقت دارد. همچنین، این امر، تاکیدی بالقوه بر مقاومت و مبارزه است. بعنوان مثال، همه سیاست مداران 
حرفه ای تمایل ندارند که با سبک های منازعه آمیزتر و تهاجمی تر مصاحبه سیاسی پیش بروند که درخور اولویت های رسانه ها برای ساخت برنامه های سرگرم 

کننده تر از طریق تبدیل مباحثه سیاسی آرام به نزاع گالدیاتوری و رزم جویانه است.

4ـمثال:برنامهامروز

رویکرد گفتمان سیاسی که در باال بنیان نهاده شد، در مورد برنامه پژوهش در نظم گفتمان سیاسی معاصر تنظیم شده است. از این رو، هیچ مثال 
واحدی نمی تواند به واقع، حق آن را ادا کند. مثالی که در زیر می آید، صرفا به منظور ارائه مفهومی از برخی پتانسیل های رویکرد فوق است. نسخه ای از 
برنامه امروز شبکه 4 رادیو بی بی سی ) شنبه 13 جوالی 1996 ( را انتخاب کرده ام که شش روز در هفته بین ساعات 6/30 و 8/40 بعدازظهر ) ساعات 7 
تا 9 بعد از ظهر روز شنبه ( پخش می شد. در ابتدای این مقاله، پیشنهاد کردم که پاسخ تحلیل گفتمان به نظرات انتقادی بوردیو، مدعی تاکیدی دوگانه 
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بر نظم گفتمان و نیز بر رویداد ارتباطی خواهد بود. با این مثال می خواهم این را انجام دهم. به طور اخص، می خواهم دو سوال را مورد مالحظه قرار دهم 
که به ترتیب، این دو تاکید را منعکس می سازند.

ـ برنامه امروز چگونه به مفصل بندی نظم گفتمان سیاسی کمک می کند؟

ـ منابع نظم گفتمان که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته اند، کدامند؟

نخستین سوال، به شیوه های مختلفی جلب توجه می کند که برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون ) و همچنین روزنامه های مختلف ( نه تنها نظم 
گفتمان سیاسی را که فراتر از آنها است، نشان می دهند، بلکه فعاالنه به ساخت و تغییر و تحول آن نیز کمک می کنند. برنامه ای شبیه به برنامه امروز، 
مجموعه متمایزی از ژانرها، گفتمان ها و عامل های سیاسی را گرد هم می آورد و آنها را به شیوه ای متمایز ترکیب می کند : به چه شباهت و چه تفاوتی از 
سایر برنامه ها نیاز است تا این امر محقق شود؟ این برنامه ممکن است مداخل های کم و بیش موثر داشته باشد تا نظم گفتمان سیاسی را به سمت خاصی 
سوق دهد. از آن جا که تنها بر یک نسخه از برنامه امروز تاکید می کنم، در اینجا هدفم صرفا رسیدن به مفهومی ابتدایی از نقش خاص آن در مفصل بندی 

نظم گفتمان سیاسی است.

بخش خبری که این برنامه را به خود اختصاص داده بود، یک بحران در ایرلند شمالی بود، پی آمد اتخاذ تصمیم سرپاسبان شهربانی سلطنتی اولستر 
برای اجازه دادن به اعضا و طرف داران اتحادیه اورنج اوردر تا در منطقه ای ناسیونالیستی در شهر پورتاداون در ایرلند شمالی راهپیمایی کنند. این تصمیم 
به اعتراضات شدید و گاهی خشونت آمیز از سوی اجتماع ناسیونالیستی علیه آن چه که اعضای اتحادیه کاپیتوالسیون حکومت بریتانیا می خواندند و نیز در 
معرض خطر قرار گرفتن کل فرایند صلح در ایرلند شمالی منتهی شد. می خواهم بر این بخش خبری تاکید کنم. این بخش خبری، همراه با سایر بخش ها 
در همین برنامه پخش شده است. برای مثال، این برنامه با بولتنی خبری شروع می شود که اخبار ایرلند شمالی را به همراه سایر موضوعات پوشش می دهد 
و با دو مصاحبه که مربوط به ایرلند شمالی است، ادامه می یابد، اما سپس دو گزارش غیرمرتبط ) در مورد مناظره بین دو روحانی در یک کلیسای انگلیسی 
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و نیز جنبش کشاورزان و رعیت فاقد زمین در برزیل (، امروز نامه های خوانندگان ) بعضی از نامه ها درباره ایرلند شمالی است (، یک گزارش ورزشی، 
پیش بینی وضع آب و هوا و خالصه اخبار ) که باز هم تا حدی درباره ایرلند شمالی است ( دنبال می شود. در کل، در این برنامه، شش مصاحبه مربوط به 
بحران ایرلند شمالی وجود دارد و این بحران همچنین در دو بولتن خبری و دو خالصه خبری، نامه های خوانندگان، گزارشی درباره مطبوعات و نیز در 

دیدگاهی مذهبی اندیشه روز ]Thought for the Day[ پوشش داده می شود.

اصلی ترین و مهم ترین عامل هایی که از طریق این برنامه گرد هم آورده شدند، عبارت اند از رهبران سیاسی ایرلند شمالی ) جری آدامز از شین فین 
ناسیونالیست، دیوید تریمبل از اعضا و طرفداران اتحادیه های اولستر، و جان هولمه از حزب کارگری سوسیال دمکرات (، وزیر کشور ایرلند شمالی وابسته 
به بریتانیا ) سر پاتریک مایهیو (، نخست وزیر جمهوری ایرلند ) جان بروتون (، رئیس قبلی کالنتری سلطنتی اولستر ) سر جان هرمن (، سرپاسبان پیشین 
شهربانی سلطنتی در ایرلند شمالی ـ که اکنون آفریقای جنوبی است ـ رهبر کاتولیک ایرلند ) کاردینال دالی ( و یک اسقف عضو کلیسای انگلیسی ) بیل 
وست وود ( که اندیشه روز را ارائه می دهند. همه آنها از سوی خودشان صحبت می کنند؛ گرچه پس از مدتی طوالنی با برخی از آنان مصاحبه به عمل 
می آید؛ درحالی که سایرین، اظهارات شان را از طریق نقل قول های کوتاه نگاشته شده بیان می کنند. مردم عادی ) گرچه از اهالی سرزمین اصلی بریتانیا و 
نه از اهالی ایرلند ( نیز در این برنامه حضور دارند، اما تنها در قالبی بسیار واسطه ای و در قالب گزیده های انتخاب شده از نامه های شان که از طریق جان 
هامفریز و سو مک گریگور، ارائه و خوانده می شوند. یکی از اهداف این تحلیل، شناسایی خالء ها و نبودها است و در این خصوص، نکته قابل توجه این است 

که اظهارنظرها و آراء مردم عادی ایرلند شمالی را در بر نمی گیرد.

یکی از ویژگی های جالب این برنامه، گستره ای است که توسط ارائه دهندگان خبرگزاری می شود : گزارشات نسبتا اندکی از روزنامه نگاران یا خبرنگاران 
و گزارشگران وجود دارند؛ غالب ویژگی های این برنامه مصاحبه هایی اند که یکی از ارائه کنندگان، دست اندرکار آن است. حتی در مواردی، روزنامه نگاران 
و خبرنگاران و گزارشگران از طریق ارائه دهندگان مورد مصاحبه واقع می شوند تا اینکه گزارش خاص خودشان را بدهند. استثناء اصلی این حضور دائم و 
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با واسطه ارائه  دهندگان، خالصه ها و بولتن های خبری است که توسط سایر روزنامه نگاران خوانده می شود؛ حتی اگر یکی از ارائه دهندگان، در این مورد، 
عناوین خبری را قبل از اینکه بولتن خبری خوانده شود، ارائه دهد. تفاوت آشکاری در سبک ارتباطی بین اخبار و بقیه برنامه وجود دارد. در زیر، بخشی 

از خالصه خبری می آید.

روابط انگلستان ـ ایرلند بعد از حمله نخست وزیر ایرلند ) جان بروتون ( به دخالت حکومت در راهپیمایی اعضا و طرف داران اتحادیه اورنج اوردر در شهر 
پورتاداون به شدت تیره است. وی گفت تصمیم برای اجازه به راهپیمایان در سراسر منطقه کاتولیک، اشتباهی جدی و خطرناک بود که فرایند صلح را 
مخدوش ساخت. وزیر کشور ایرلند شمالی ) سر پاتریک مایهیو ( اظهارات وی را زننده و دلخور کننده خواند و محکوم کرد. عالوه بر این، در سراسر مناطق 
ناسیونالیستی ایرلند شمالی در سراسر شب اعمال خشونت آمیز و آشوب رخ داد. پلیس می گوید صدها بمب دست ساز به سوی آنان پرتاب شد. نیروهای 

پلیس در پاسخ به این حمالت، گلوله های پالستیکی بسیاری شلیک کردند. در بلفاست غربی به سوی یک ایستگاه پلیس شلیک شد.

به طورکلی، این بخش از خالصه خبری، روایتی تک گویانه ]monological[ از رویدادهاست و بسیاری از آنها رویدادهای اند که به طور شفاهی و کالمی 
روایت می شوند. این بخش از خالصه خبری، زبان نوشته شده ای است که خوانده می شود ) به همین دلیل است که جمالت نوشته شده را به صورت معمولی 
نوشته ام (. مجموعه ای از گزاره های مقوله ای ]categorical[ جمالت خبری ]declarative[ و غیر وجهی ]unmodalized[ مقتدرانه مدعی شناخت رویدادها 
هستند. گفتمان هایی که استنتاج می شوند، گفتمان های عمومی اند. در این واژگان، مشهود است که از گفتمان های دیپلماسی و سیاست های رسمی ) برای 
مثال، تیرگی شدید و فرایند صلح ( و گفتمان رسمی پلیس ) برای مثال، مقوله بندی واکنش ناسیونالیستی بعنوان اعمال خشونت آمیز و آشوب و واکنش 
پلیس به آنها بعنوان پاسخ ( استنتاج می شود. مقوله بندی اخبار ) در اینجا، مثال دیگر، مقوله بندی مناطق معینی بعنوان ناسیونالیست است تا این که، 
بعنوان مثال، کاتولیک ذکر کنیم ( به دقت در رابطه با دامنه ای از گفتمان ها در زمینه سیاست مفصل بندی می شود و خود تاکید بالقوه کشمکش سیاسی 
است. ماهیت آشکار گفتمان در دستور نیز مشهود است؛ در تراکم و انبوه اسمی سازی ]nominalization[ ) فقط در دو جمله اول : روابط انگلیس ـ ایرلند، 
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دخالت حکومت در راهپیمایی اعضا و طرف داران اتحادیه اورنج اوردر، راهپیمایی اعضا و طرف داران اتحادیه اورنج اوردر، تصمیم برای اجازه به راهپیمایان 
در سراسر منطقه کاتولیک، یک اشتباه جدی و خطرناک، فرایند صلح ( و در عبارات مجهول فاقد عمل ) صدها بمب دست ساز به سوی آنها پرتاب شد، در 

بلفاست غربی به سوی یک ایستگاه پلیس شلیک شد (. هر دوی این ویژگی های دستوری، زمینه این اعمال و عاملیت مردم اند.

در مقایسه با اخبار، بقیه برنامه امروز به گفت وگو ) و به ویژه مصاحبه ( بین ارائه دهندگان و بیشتر عامل هایی اختصاص داشت که در باال به آنها اشاره شد. 
عامل های متفاوت، انواع گفتمان ها را در گفت وگوی شان می آورند، گفتمان های سیاسی، حقوقی، اداری و مدیریتی و مذهبی. ارائه دهندگان در مفصل بندی 
گفتمان ها ی متفاوت به یکدیگر، نقشی بسیار مهم و متمایز دارند : در تعامل شان با مصاحبه گران، در برابر گفتمان ها رای و نظری ارائه می دهند که توسط 
سایر عامل ها در گفت وگو آورده می شود. اما گفتمان غالب در صحبت های ارائه کنندگان، گفتمانی است که خودشان در گفت وگو می آورند. فارغ از ارائه 
حاشیه ای آن در نامه های خوانندگان که در هر مورد به طور انتخابی توسط خود ارائه دهندگان بازگو می شوند (، گفتمان زیست جهان ) زندگی روزمره ( و 
نوعی از گفتمان ارائه دهندگان در مورد مردم عادی در زندگی روزمره. پیشنهاد می کنم که لب کالم ) اصل ( مداخله برنامه امروز جهت شکل دادن شیوه ای 
برای مفصل بندی گفتمان سیاسی، همین است، این برنامه بر گفتمان زندگی روزمره و تقابل گفتمان های مختلف در نظم گفتمان سیاسی همراه با گفتمان 
زیست جهان ارائه دهندگان متمرکز می شود. برنامه امروز گونه ای از نظم گفتمان سیاسی را به نمایش می گذارد که در آن، همه گفتمان های دیگر برخالف 

این گفتمان زیست جهان مورد ارزشیابی قرار می گیرند.

در زیر، گزیده مصاحبه ای بین جان هامفریز و دیوید تریمبل ) رهبر حزب اتحادیه اولستر ( آمده است که این مطلب را روشن می سازد ) نقطه داخل 
پرانتزها نشان دهنده وقفه ای کمتر از یک ثانیه است، کروشه ها نشان دهنده همپوشانی صحبت ها هستند و دو نقطه، نشان دهنده تطویل بالفصل صدای 

قبلی است (.
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تریمبل : اگر ) . ( " اورنج اوردر" به آن واکنش نشان نمی داد و از رهبری دست بر نمی داشت، این عواقب برای کل ایرلند شمالی بسیار بدتر شده بود.

همامفریز : اگر اورنج اوردر از دامکری درامکری عقب نشینی نمی کرد و اعالم می کرد که با این راهپیمایی قصد ندارد به جلو رود و صلح، مهم تر از 
راهپیمایی است، هیچ کدام از این اتفاق ها رخ نمی داد.

تریمبل : نه کامال اشتباه است تماما و سراپا اشتباه است؛ زیرا اگر اورنج اوردر به گونه ای که شما گفتید ) . ( یا پیشنهاد دادید ) . ( عمل می کرد آن وقت 
وضعیت خیلی بدتر شده بود ]اکنون چرا[

هامفریز :

تریمبل : خب همین است ) . ( متاسفم که می گویم ) . ( نه  آقای آلدردایس و نه دیوان ایرلند شمالی هیچ کدام این را درک نمی کنند ) . ( آنها شدت احساساتی 
را که در سراسر ایرلند شمالی وجود دارد، درک نکردند ) . ( و اگر اورنج اوردر بدین گونه که پیشنهاد می دهید ) . ( متالشی نمی شد، آن وقت این احساسات 
به طور خودجوش ) . ( به وجود آمده بود ) . (: طغیان احساسات در ایرلند، سیلی از حمایت ها را برای شبه نظامیان و هواداران حکومت ـ میهن گرایان ـ به 

وجود آورده بود و آتش بس هواداران حکومت در هم شکسته شده بود.

همامفریز : خب آنچه که به من می گویید ]گزاف ) مبهم ([ است.

تریمبل : بی نظمی شدید

هامفریز : آنچه که شما می گویید این است که رهبری اتحادیه نمی تواند اعضایش را کنترل کند.

نخستین نقش هامفریز از لحاظ گفتمانی ناهمگون است. نخستین عبارت او ) اگر ارونج اوردر از دامکری درامکری عقب نشینی نمی کرد (، بازگو کننده 
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گفتمان استدالل آوری سیاسی تریمبل است که هم ساخت نحوی فرضی و صوری و هم اصطالح اورنج اوردر را تکرار می کند. اما دومین عبارت او همان 
ساخت نحوی را با تغییری در گفتار مستقیم ترکیب می کند ) با این راهپیمایی قصد ندارد به جلو رود... ( که بر تغییر گفتمان از گفتمان نظام سیاسی به 
گفتمان زیست جهان تاثیر می گذارد ) همچنین با هیچ کدام از این اتفاق ها رخ نمی داد (. از طرف دیگر، شاید هامفریز در مورد صلح مهم تر از راهپیمایی 
است با تکرار و بازگویی گفتمان انتقادی عامل های سیاسی اعضا و طرف داران اتحادیه ها مواجه می شود ) مقایسه کنید با گریتباخ (. افراد زیاد دیگری نیز 
در مصاحبه شرکت دارند : خب آنچه که شما دوباره در این مورد به من می گویید این است که توده مردم حاکم است؛ خب آیا این همان گروه است یا یک 
گروه از مردم ایرلند شمالی است که یادآور گروهی دیگر از مردم پرقدرت و ذی نفوذ است. این تنظیم مجدد گفتمان ها در برگیرنده تغییر در گفتمان و تغییر 
به گفتمان زیست جهان در دو مثال اخیر و تغییر به گفتمان عامل های سیاسی مخالف اعضا و طرف داران اتحادیه در مورد مثال گزیده مصاحبه فوق است.

وقتی که هامفریز، صحبت های تریمبل را با سوال چرا؟ قطع می کند، بقیه صحبت های هامفریز عوض می شود که نشان می دهد الزم است تا به طور 
مبسوط و با ذکر جزئیات، چارچوب تحلیلی ام را تشریح کنم. این واژه به طور شمرده و رسا همراه با آهنگی خیزان+ افتان ادا می شود که به سطح زیر و 
بمی زیر می رسد. این امر، چالشی نسبتا تهاجمی است و صرفا یک سوال نیست، بلکه شک و تردید را بیان می کند. آنچه که دراین باره حائز اهمیت است، 
این است که این امر به طور نفسانی و موثر، رای و نظری خاص، نوعی شخصیت خاص و ارزش هایی به هم مرتبط را بر می انگیزد آنچه که می خواهم در 

منش ]ethos[ خاص خالصه کنم.9

منش درک متعارف ]common sense[ ارزش های درک متعارف و نگرش های درک متعارف مردم، درک متعارف را مطرح می سازد. به طور آشکار، این 
امر با گفتمان زیست جهان که به آن اشاره کرده بودم، همراه است، نوعی از گفتمان زندگی روزمره ارائه دهندگان. اما از آنجا که مفهوم یک گفتمان، به طور 
عمده، اندیشگانی/ارجاعی ]referential[ است و به چگونگی ساخت جهان، وابسته است، مفهوم منش بر خصوصیات و ارزش هایی متمرکز می شود که از 

طریق سبک های ارتباطی خاص شامل جنبه های کامال موشکافانه تلفظ و عروض برانگیخته می شوند.
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برنامه امروز نه تنها بر مفصل بندی خاص بین گفتمان ها که به گفتمان زیست جهان ارجحیت می دهد، تاثیر می گذارد، بلکه بر مفصل بندی مشابه 
بین منش هایی که به درک متعارف ارجحیت می دهد نیز تاثیر می گذارد. هامفریز، مصاحبه های اصلی را در این برنامه خاص انجام می دهد و منش ارجح، 
به طور خاص، درک متعارف انگلیسی، مرد و سفید پوست است. برای مثال، چرا؟ در گزیده مصاحبه فوق برای من برانگیزنده مردی پرحرف، سفیدپوست، 
انگلیسی و متعلق به طبقه متوسط به پایین است که روز یکشنبه در هنگام ناهار به میله نیمکت تکیه داده است. البته این صرفا واکنش شخصی من 
است، اما مطلب اصلی و کلی این است که نشانگرهای گفتمانی منش به طور نفسانی از طریق برانگیختن احساسات و عواطف، مکان ها و افراد خاص عمل 
می کنند. بنابراین، تقابل و رویارویی خصلت و منش سیاسی دیوید تریمبل ) یا به طور مشخص متفاوت از جری آدامز ( با منش درک متعارف، دارای جریان 

نهفته ای از تقابل و رویارویی ایرلندی بودن از طریق انگلیسی بودن است.

در مقایسه با مورد سرپاتریک مایهیو، چنین به ذهنم خطور می کند که یک بعد طبقه اجتماعی در این تقابل وجود دارد :

مایهیو : سرپاسبان این موضوع را روشن ساخته است که وقتی که 50 هزار نفر یا بیشتر از اعضا و طرف داران اتحادیه در خطر بودند، او با موقعیت 
جدیدی مواجه شد ) . ( : حامیان ارونج ) . ( در شهر پورتاداون به هم ملحق شدند و او با خطر جدی از دست دادن زندگی مواجه شد و گفت که به خطر 
از دست دادن یک ) . ( زندگی هم نمی ارزید فکر می کنم ) . ( که از کسانی که اکنون منتقداند : به آن چه رخ داد و به تصمیم سرپاسبان ) . ( باید سوال 
شود و باید به این سوال پاسخ دهند که از دست رفتن زندگی چه تعداد از افراد کافی و قابل قبول خواهد بود ) . ( تا برای تصمیمی آماده باشند که پنج 

روز قبل در شرایطی متفاوت گرفته شده است.

هامفریز : پس به عبارت دیگر اگر تعداد این افراد به اندازه کافی بود حاکمیت قانون ]rule of law[ فرو می ریخت.

مایهیو : نه حاکمیت قانون اعمال می شد ) . ( قانون اما ما؛
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هامفریز : حاکمیت قانون را ندیدیم ) مایهیو : نه نه ( سرپاسبان نمی خواست که راهپیمایی پیش برود. ) مایهیو : نه صرفا ( او تسلیم شد؛ زیرا تعداد 
راهپیمایان زیاد بود و این همان چیزی بود که او گفت.

مایهیو : سرپاسبان، همان قانونی را اعمال کرد که در روز پنج شنبه ششم جوالی اعمال کرد و قانون او را ملزم کرد ) . ( تا در مورد بی نظمی جدی 
) . ( احتمالی ) . ( پاسخ گو باشد ) . ( او در مورد تغییرات صورت گرفته و شرایط کنونی، آزمایش منسجمی انجام داد. من این اقدام را ) . ( بعنوان اقدامی 
کامال اشتباه و غیرمسئوالنه ) . ( تلقی می کنم. ) . ( که تعداد زیادی از مردم باید برای درهم شکستن صفوف مستحکم پلیس مورد تهدید قرار داده باشند؛ 
همان طورکه باید توسط ) . ( ارتش مورد تهدید قرار گرفته باشند ) . ( من این اقدام را بعنوان اقدامی حساب شده به منظور به بار آوردن ) . ( بی نظمی بسیار 

جدی و ) . ( خطر جدی ) . ( از دست دادن زندگی تلقی می کنم که دقیقا همان چیزی بود که سرپاسبان می پنداشت.

همامفریز : اما آنها راه و روش شان را فهمیدند، بنابراین می توانند دوباره همان اقدام را انجام دهند.

در سراسر این مصاحبه در نقش های مایهیو حضور پررنگی از گفتمان حقوقی یافت می شود و برای مثال در قانون او را ملزم کرد تا در مورد بی نظمی 
جدی احتمالی پاسخ گو باشد، مشهود است. در این مورد، مایهیو بیان می دارد که قانون چیست ) در سایر موارد فوق، او در خصوص اینکه چگونه سرپاسبان، 
قانون را اعمال کرد، اظهاراتی را بیان می دارد ( و این را به گونه ای کم و بیش تحکم آمیز و حتی فضل فروشانه بیان می دارد. این یک جمله مقوله ای ) شبیه 
بسیاری از جمالت مایهیو ( است و یک ویژگی ایراد تحکم آمیز آنکه در متن نگاشته شده مصاحبه نشان داده می شود ریتم سه لغت آخر احتمالی ) . ( جدی 
) . ( بی نظمی) . ( ) احتماال از قانون بازگو شده است ( است که یکنواخت و آهسته است ) به وقفه های بین لغات توجه کنید ( و به لغات وزن می دهد. ادعای 
برخورداری از دانش تخصصی قانون و توانایی قضاوت در مورد اعمال قانون، به خودی خود، مبنایی برای صحبت تحکم آمیز است. اما تحکم آمیز بودن 
صحبت مایهیو، مبنایی دیگر نیز دارد که از متن نگاشته شده مصاحبه مشهود نیست، لهجه مشخص و مربوط به طبقه متوسط به باالی او و تحکم سهل 
در ایراد صحبتش همه جا سهولتی اجتماعی ]social facility[ را نشان می دهند که یکی از ویژگی های منش و سرمایه فرهنگی طبقه اجتماعی متوسط 
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به باال است.10 منش درک متعارف و گفتمان زیست جهان هامفریز، برتری و فرادستی مسلم این سرمایه فرهنگی طبقه متوسط به باال را سست می کند و 
تحکم آمیز بودن صحبت مایهیو را به چالش می کشد و با این عمل، نیرویی طبقاتی در زمینه ]context[ قوام می یابد که در هیچ کجا به دست نمی آورند.

این مثال، ما را از سوال اول که پیش از این مطرح کرده بودم به سوال دوم معطوف می سازد که صرفا می خواهم به طور مختصر به آن اشاره کنم منابع 
نظم گفتمان چگونه به طور تعاملی مورد استفاده قرار می گیرند؟ فرد عالوه بر نگاه کردن به متون نگاشته شده مصاحبه های فوق بنابر دیدگاهی ساختاری 
درباره مفصل بندی هایی که آنها بین گفتمان ها ایجاد می کنند، می تواند بنابر دیدگاهی تعاملی درباره اینکه چگونه مشارکت کنندگان به طور تعاملی منابع 
در دسترس را به منظور مدیریت و کنترل روابط اجتماعی مورد استفاده قرار می دهند، به آنها نگاه کند. برای مثال، هامفریز در مصاحبه با مایهیو با مشکل 
چالش با وزیری مواجه می شود که در بروز این بحران جدید در ایرلند شمالی نقش نامعین و پرسش برانگیزی بازی کرده است، اما منابعی بالغتی، فرهنگی 
و استثنائی در اختیار دارد. شاید به همین دلیل است که هامفریز خطر را در این می بیند که اظهار نظرهای تحکم آمیز مایهیو، چالش هایش را در خود فرو 
ببرد که در تکرار آنها تا حدی تهاجمی است؛ همچنان که در گزیده مصاحبه فوق، با قطع کردن صحبت مایهیو چنین می کند و با صحبت کردن درباره 

تالش هایش چنین می گوید :

اما ما حاکمیت قانون را ندیدیم ) مایهیو : نه نه ( سرپاسبان نمی خواست که راهپیمایی پیش برود. ) مایهیو : نه صرفا ( او تسلیم شد؛ زیرا تعداد راهپیمایان 
زیاد بود و این همان چیزی بود که او گفت.

سبک خاص مصاحبه که در این جا مورد استفاده قرار گرفته است، تمایل هامفریز به استدالل را در بر می گیرد تا صرفا پرسیدن سوال. آوردن دلیل 
مخالفت و قطع کردن صحبت، موضوع ژانر است : مصاحبه گران، مجموعه ای از انواع ژانرهای مصاحبه در اختیار دارند که می توانند مدبرانه و بنا بر شرایط 
تعاملی آرایش دهند و نیز سبک های مصاحبه مورد پسند خود را گسترش دهند. در این جا، تدبیر دیگری کا هامفریز، اغلب در مواقع دشواری استفاده می کند، 
انتساب ]attribution[ است ـ ادعای گزارش هر آنچه که سرپاسبان گفت ) مقایسه کنید با گریتباخ (. با وجود این، تنظیم و تدوین این گزاره گزارش شده، 



22

یک گفتمان زیست جهان را موجب می شود که بسیار نامحتمل است که خود سرپاسبان استفاده کرده باشد من تسلیم شدم؛ زیرا تعداد راهپیمایان خیلی 
 ]rhetorically[ زیاد بود، کامال نامحتمل است. در اینجا، هامفریز به منظور رفتار با مساله تعاملی بیانات چالش برانگیز مایهیو، به گونه ای تاثیرگذار و بالغتی

از گفتمان زیست جهان ) همچنین ویژگی های استدالل مستقیم : ما، که راهپیمایی ( استفاده می کند.

در خاتمه بحث از این مثال، می خواهم به تمایز آشکار بین اخبار و عناصر وابسته به گفت وگو ]dialogical[ در برنامه امروز باز گردم که قبال نیز متذکر 
شده بودم. ممکن است این تفاوت را از لحاظ تقسیم بندی رای و نظر مرسوم ببینیم : اخبار برخی از اختیارات و فاصله هایی را حفظ می کند که به طور 
مرسوم، مرتبط با رای و نظر بی بی سی است؛ درحالی که عناصر وابسته به گفت وگو تغییر گونه ای از اختیارات و فاصله ها به رای و نظر را نشان می دهد که 
مشروعیت خود را آراء و نظرات و گفتمان های زندگی روزمره کسب می کند. به نظر می رسد که این یک حرکت دموکراتیک باشد، اما درعین حال، یک 
دموکراتیزه شدن به طور مرسوم کنترل شده است، آراء و نظرات مردم عادی به نحوی "بطنی و بدون تکان خوردن لب ها" بیان می شوند تا اینکه به طور 
مستقیم شنیده شوند. به عالوه، احتماال این یک دموکراتیزه شدن است که در معرض تقلب و دستکاری ]manipulation[ است : مشروعیتی دموکراتیک 

می بخشد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه امروز، نشان دهنده تمایلی کلی تر به تاثیرگذاری بر گفتمان عمومی معاصر است که از آن بعنوان "مکالمه مدار شدن" گفتمان عمومی یاد کرده ام : که 
به معنی الگوسازی گفتمان عمومی براساس مکالمه عادی است.11 برداشت خوشبینانه ای از این رویداد، آن را صرفا بعنوان جنبه ای از دموکراتیزه شدن 
فرهنگی خواهد دید. اما در چنین اظهار نظری، اشکاالتی وجود دارند : مکالمه مدار شدن، معموال از باال تحمیل می شود، مردم عادی، کنترل چندانی بر 

روی آن ندارند، و روابط بین انواع مکالمه های تقلیدی و جعلی ایجاد شده و مکالمه واقعی مردم نامعلوم و حل و فصل نشده است.

مکالمه مدار شدن چنین به ذهنم می آورد که نه صرفا دموکراتیک است، و نه صرفا برای اهداف نهادی طرح شده است، بلکه دارای دو ویژگی متضاد 
بوده و بر مبارزه تاکید دارد. این نکته، دوباره به اهمیت این استدالل بوردیو اشاره می کند که هر رویداد گفتمانی خاص باید در حوزه ای از گفتمان و 
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نیروهای اجتماعی قرار گیرد که آن را شکل می دهد. در مورد گفتمان سیاسی، فرد نیاز دارد تا بداند که نخست چگونه صحبت سیاسی در برنامه ای شبیه 
برنامه امروز در رابطه با گفتمان سیاسی دیگر در داخل و خارج از رسانه ها موضع می گیرد رابطه آن با نظم گفتمان سیاسی ساخت مند و سپس چگونه در 
رابطه با کل حوزه و کردار سیاست و نیروهای اجتماعی گسترده تری که آن را شکل می دهد موضع می گیرد. تنها در چنین دیدگاهی است که فرد می تواند 

تصمیم بگیرد که چه استفاده ای از گفتمان مکالمه مدار برنامه امروز بکند.

5.نتیجهگیری

) در این مقاله ( من فقط مثالی بسیار جزئی از چگونگی امکان استفاده از چارچوب تحلیلی پیشنهادی برای انجام و دست یابی به گفتمان سیاسی 
مبتنی بر رسانه ها ارائه داده ام. فکر می کنم این چارچوب، عالوه بر این، در کشف و بررسی بروز کردارهای جدید ژانرهای جدید و گفتمان های جدید از 
طریق مفصل بندی به شیوه های جدیدی از شیوه های موجود، ارزش مند است. چنین فرایندهایی را در جایی دیگر درباره تغییر و تحوالت ژانر مصاحبه 

سیاسی12 و نیز درباره ساخت یک گفتمان سیاسی جدید گفتمان تاچریسم مورد بحث قرر داده ام.13

ارزش این رویکرد، در این است که از رویدادهای گفتمانی خاص و متونی اجتناب می کند که جدا از نظم های گفتمان و فرایندها و حوزه های اجتماعی 
گسترده تری که در درون آنها گنجانده می شوند، عمل می کنند. اشکال این رویکرد، این است که فرد به منظور تحلیل متون و رویدادهای گفتمانی فردی 
به مفهومی کلی از نظم گفتمان و نظم اجتماعی نیاز دارد. برای مثال، فرد به مفهومی از گستره ژانرها و گفتمان های مورد استفاده در نظم گفتمان سیاسی 
نیاز دارد که به مثابه افقی ]horizon[ است که فراروی آن افق ژانرها و گفتمان های استنتاج شده از رویداد گفتمانی خاص ارزیابی و بررسی می شوند. در 

نهایت، هدف یک برنامه پژوهشی که از چارچوب پیشنهادی من استفاده می کند، طرح ریزی ژانرها و گفتمان های نظم گفتمان است.

اما در این اثنا، خوانندگانی که از این رویکرد استفاده می کنند، باید به ترکیبی از دانش فرهنگی خودشان و هر آن چه بیانات چاپ شده که در مورد 
گفتمان سیاسی موجود است، اتکا نمایند.
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این مقاله را با خالصه ای از این رویکرد درباره شش سوالی که فرد می تواند در حیطه سیاست مبتنی بر رسانه ها درباره یک رویداد گفتمانی خاص 
) برای مثال، مقاله ای از روزنامه و یا یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی ( بپرسد، به پایان می رسانم.

عامل های سیاسی، شامل چه کسانی اند و چه ژانرها، گفتمان ها و منش هایی استنتاج می شوند؟

ژانرها، گفتمان ها و منش ها چگونه به یکدیگر مفصل بندی می شوند؟

این مفصل بندی چگونه در صورت ها و معانی متن محقق می شود؟

منابع نظم گفتمان چگونه از مدیریت تعامل استنتاج می شود؟

این ) نوع از ( رویداد گفتمانی چه جهت خاصی به مفصل بندی نظم گفتمان سیاسی می دهد؟

چه فرایندهای فرهنگی و اجتماعی گسترده تری از طریق این رویداد گفتمانی ـ  که ژانرها، گفتمان ها و منش ها را مفصل بندی می کند شکل می گیرند 
یا شکل داده می شوند؟

پینوشتها

ـ دکترای زبان شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم

ـ کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران
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