
 

 123-99 / 1400پاییز ، 64شماره  ،17دوره /  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 های تلویزیونی شبکۀ کردستانبرساخت گفتمانی سنت در برنامه
2، علیرضا قبادی1پژمان برخورداری

 

 27/2/99، تاریخ تایید:11/9/98تاریخ دریافت:

DOI: 10.22034/JCSC.2020.117517.2037 

 چکیده
ها ترین مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی است که درون لنز بازنمایی رسانهترین و پرمناقشه سنت از جملۀ مهم

های مختلف و متفاوتی پیدا کرده است. پژوهش فعلی در پی آن است تا به میانجی رویکرد تحلیل گفتمان داللت

موفه و بر مبنای نظریۀ برساختگرایانۀ استوارت هال در مورد بازنمایی، به تحلیل و بررسی نحوۀ بازنمایی و الکالئو و 

« وچریکۀ شه»در شبکۀ استانی سیمای کردستان بپردازد. در این راستا برنامۀ « سنت»صورتبندی گفتمانی مفهوم 

عنوان نمونه، مورد تحلیل قرار گرفته  وانی دارد، بههای کردنشین ایران بینندگان فرا)نغمۀ شب( که در میان استان

صورت شناور مابین الگوهای تقابلی و زایشی  که به« سنت»است. برای این منظور، دال مرکزی مورد نظر؛ یعنی 

پردازی و ها و شخصیتهای مختلف برنامۀ مورد نظر از جمله دیالوگتعریفِ سنت در نوسان است، در قسمت

گونگی مورد بررسی قرار گرفته است. ارزی و میدان گفتمان صویربرداری و در ارتباط با زنجیرۀ همپردازی و تصحنه

ارزی پیرامون سنت شامل بندی سنت، مبیّن این نکته بوده است که از آنجایی که زنجیرۀ همبررسی نحوۀ مفصل

لذا گفتمانی که دال مرکزی را مفصلاند، گرایی بودههایی از جمله یکدستی و سادگی، سکون تاریخی و طبیعتدال

گرایی سنت»بوده است. در برنامۀ مورد بررسی، گفتمان « گرایی ایدئولوژیکسنت»بندی کرده، گفتمان 

را در راستای نظم « سنت»مثابه گفتمان مسلط مفهوم  های رقیب، توانسته است به با طرد گفتمان« ایدئولوژیک

 گفتمانی خود صورتبندی کند. 

 گرایی ایدئولوژیک، شبکۀ استانی کردستان.سنت، بازنمایی، تحلیل گفتمان، شانتال موفه، سنت :کلیدی واژگان
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 مقدمه و طرح مسئله

ها در برساخت هویت فردی و اجتماعی، ترین مؤلفهعنوان یکی از اساسی به 1«سنت»مفهوم 

های خاصی که اسطۀ سنتوهای اجتماعی بوده است. افراد بههمواره در کانون مباحث و تحلیل

دهند. ها و کردارهای خویش معنا میصورت تاریخمند با آنها مواجه هستند، به زندگی، کنش به

شناسی از جمله  همواره با طیف وسیعی از مفاهیم بنیادین جامعه« سنت»از طرف دیگر 

سی عمیق و مدرنیته، عقالنیت، فرهنگ، دین، مشروعیت، محافظه کاری و... مرتبط است، لذا برر

معنای پرداختن همزمان به مقوالت و مفاهیم مذکور  تحلیلی مفهوم سنت و پرداختن به آن، به

جانبه  توانیم بینشی کلی و همه نمی« سنت»عبارت دیگر، ما بدون عطف توجه به  نیز هست. به

یم خصوص در مورد مدرنیته که از میان مفاه نسبت به مقوالت مرتبط با سنت داشته باشیم؛ به

نیز بدون  2«مدرنیته»نوعی درک مفهوم بسیار مهم  مرتبط با سنت، جایگاهی ویژه دارد. به

 پذیر نیست. نحوی امکان داشتن فهمی جامع از سنت، به

همواره « مدرنیته»اش با مفهوم دلیل رابطۀ خاص از جملۀ مفاهیمی است که به «سنت» 

عی مطرح بوده است. از این حیث، تبیین و عنوان یک پروبلماتیک خاص در حوزۀ علوم اجتما به

های خاصِ تاریخی، اقتصادی و سیاسی جامعۀ  تدقیق این مفهوم در بستر مناسبات و گفتمان

رسد. اهمیت پرداختن به مفهوم سنت در نظر می صورت انضمامی یک امر ضروری به مدرن، به

در میدان نیروهای های موجود  تحقیق حاضر نیز از کارکردهای خاص سنت برای گفتمان

 خیزد. اجتماعی جامعۀ مدرن برمی

های کند، قرار گرفتن سنتمبدل می« مسئله»آنچه که سنت را در عصر مدرن به یک 

ترین  های مدرن و مناسبات و روابط حاکم بر آن است. یکی از مهمخاص در بستر رسانه

را در متن آن مورد خوانش  بسترهایی که سنت در عصر حاضر خود را بر آن استوار کرده و خود

عنوان یک رسانۀ توده خصوص تلویزیون به های ارتباط جمعی و بهدهد، رسانهو عرضه قرار می

طور روز افزونی بین ما و سایر  است. تلویزیون منبع دانش عمومی از جهان است و به 3ای

تدارک و برساخت کند. تلویزیون در های زندگی، البته با میانجی، ارتباط برقرار می شیوه

های واقعیت»و « هاجهان»گزینشی دانش و تخیل اجتماعی مشارکت دارد و ما از طریق آن 

را در « خودمان»و « هاآن»های صورت تخیلی زندگی کنیم و بهدیگران را تصور می« زیسته
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اختن هاى تلویزیون با برجسته س (. برنامهHall,1997: 140کنیم )جهانی قابل درک، بازسازی می

کنند هژمونى  هاى دیگر، سعى مى بینى هاى خاصى و مغفول گذاشتن جهان بینى جهان

تنها در جهت این است  هاى مسلط را تثبیت و تداوم بخشند. این کارکردِ تلویزیون نه بینى جهان

ى  که تعارضات و تضادها را سرپوش نهد، بلکه در این جهت است که آنها را در معانى برساخته

وسیله، معانىِ نهفتۀ خود را اعمال کند. همچنین تأثیرگذاری تلویزیون  ام کند و بدینخود ادغ

های صداوسیما در در ایران با توجه به فرهنگ شفاهی، مضاعف است. میانگین تماشای برنامه

بدیل این رسانه مورد توجه قرار داده  ایران نزدیک به چهار ساعت در روز است و این موقعیت بی

توان گیر می(. لذا با تحلیل این میانجی ارتباطی و همه13: 1393انی و جهرمی، است )فرق

نحوی از کارکردهای پنهان و ایدئولوژیک این واسطه در برساخت مقوالت و مفاهیم گوناگون  به

 ـ نیز آگاه شد.  های اجتماعی عمیقا دخیل استکه در برساخت هویتـ « سنت»از جمله 

دلیل اینکه سنت از بطن مناسبات  این پژوهش آن است که به بنابراین، مدعای اساسی

رو نمی شده و پای در مناسبات گستردۀ عصر مدرن گذاشته است، از این 1تاریخی خود منتزع

توان با آن همچون یک ابژۀ خودآیین، مستقل و طبیعی برخورد کرد و لذا بایست آن را در بستر 

ای مورد خوانش قرار داد که آن را های فرهنگیانضمامی، روابط گفتمانی و سیاستگذاری

هایی در مورد بحث مورد مطالعۀ کنند. چنین سیاستگذاریپذیر می نحوی خاص رؤیت به

)در مقامِ هویت پیرامون، مقولۀ سنت را در این جوامع-پژوهش فعلی همراستا با شیوۀ نگاهِ مرکز

  کنند.هویتِ مرکزی جامعه برساخت می ای ایدئولوژیک و در تقابل با گونه های غیرحاکم( به

حال، پژوهشی که به بررسی  به توان گفت که تادر حوزۀ داخلی پیشینۀ این پژوهش می 

هایی  در تلویزیون بپردازد، وجود ندارد، اما در پژوهش« سنت»های ساخت گفتمانی مفهوم رویه

مورد بررسی قرار گرفته « سینما»مفهوم سنت )بیشتر در تقابل با مفهوم مدرنیته( در حوزۀ 

توان به موارد زیر اشاره کرد: رستمی، بهرامی و رحمتی ها می است. از جملۀ این پژوهش

تأثیر تقابل سنت و تجدد بر سینمای ایران در عصر پهلوی »( در پژوهشی تحت عنوان 1398)

ر عصر ای توصیفی ـ تحلیلی به تأثیرات نوسازی دبه شیوه( « 1332-1357های دوم )سال

پردازد. راودراد، می« مدرنیته-سنت»پهلوی دوم و نحوۀ اثرپذیری سینمای ایران از شکاف 

، «همین سادگیبازنمایی چالش سنت مدرنیته در فیلم به»( در مقالۀ 1393سلطانی و سوزنکار )

 آن ترین نهاد و مهم جامعه بر چه تأثیری مدرنیته و سنت برخورد که در پی آن هستند تا دریابند
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 شده بازنمایی ایران سینمای های خانوادگی در فیلم چگونه این تأثیرات و داشته یعنی خانواده

، با مترادف قرار دادن «دربارۀ سینما و سنت»( نیز در پژوهشی تحت عنوان 1379است. عادل )

ای تاریخی و توصیفی، به چگونگی ارتباط بین سنت، معنویت و سینما سنت و معنویت به شیوه

ای تحت عنوان ( در مقاله1390داخته است. همچنین خرمشاد و سرپرست سادات )پر

به معرفی الگویی مفهومی برای تعریف سنت « بازاندیشی در ابعاد و گسترۀ مفهوم سنت»

اند. در این مقاله، از طرح نظری و الگوی مطرح شده در این مقاله، در چارچوب نظری پرداخته

( 1983ان پیشینۀ پژوهشی خارجی اثر برجستۀ اریک هابسباوم )استفاده خواهیم کرد. در می

شناسی تاریخی به بررسی گیری از قسمی جامعه، به شیوۀ انتقادی و با بهره«ابداع سنت»

پردازد. هابسباوم در مقدمۀ چگونگی و چرایی برجسته شدن مفهوم سنت در جوامع جدید می

آیند، در واقع نظر بسیار قدیمی می یی که بههابسیاری از سنت»کند که  کتاب خود اشاره می

سازی و  ملت -هایی کامالً متأخر و حتی ابداعی دارند. ]این ابداع[ با فرآیند دولتخاستگاه

ناسیونالیسم مرتبط است که هویتی ملی را در جهت اشاعۀ هویت واحد و مشروعیت بخشی به 

 (. Hobsbawm,1983: 1« )کند های فرهنگی برقرار می برخی نهادها و پرکتیس

های داخلی مذکور، بدون  خصوص در پژوهش های انجام شده دربارۀ سنت و به در پژوهش

« سینما»ایضاح دقیق و مفهومی و پارادایمی مفهوم سنت به بررسی نحوۀ بازنمایی آن در 

ها با اتخاذ رویکردی غیرانتقادی سنت را همچون یک  پرداخته شده است. همچنین این پژوهش

های گفتمانی که در پی معنابخشی به این اند و کشمکشمستقل و همگن درنظر گرفته کُل

اند. پژوهش فعلی، از طرفی رسانه را در کلیت خود و نه صرفاً مفهوم هستند را نادیده انگاشته

های کند و از طرف دیگر با درنظر گرفتن مکانیزم عنوان یک واسطۀ خنثی، درک می به

مسلط بر رسانه در برساخت و  منطقِ معناسازی گفتمان 2دنبال واسازی بهآن  1گرانۀ استیضاح

 خواهد بود. « سنت»صورتبندی مفهوم مورد نظر پژوهش؛ یعنی 

بحث اساسی در این پژوهش، این مسئله خواهد بود که کدام گفتمان در رسانۀ مورد بحث 

بندی کردن ندی خود و مفصلدر مفهوم سنت را به میانجی انتزاع آن از تاریخم« مازادِ معنا»

دهد؟ به بیان دیگر، کدام گفتمان کند و سیالیت آن را کاهش می آن در روابط جدید، تثیت می

کند و با پیوست کردن معانی خود به آن، مانع از سرریز شدن  مفهوم سنت را تصاحب می

 شود؟ معنایی آن می

                                                           
1 Interpellation 

2 Deconstruction 
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 مبانی نظری

ه ایضاح مفهوم سنت خواهیم پرداخت. برای این در بحث از چارچوب نظری این پژوهش، ابتدا ب

( برای طرح 1390منظور، از الگوهای تقابلی و الگوهای زایشی )خرمشاد و سرپرست سادات، 

بریم و در نهایت، چارچوب نظری پژوهش را از درون های متنوع دربارۀ سنت بهره میدیدگاه

واهیم داد. در قسمت دوم نیز ها مطرح کرده و بسط خکشمکش مفهوم سنت درون این دیدگاه

 به تبیین دیدگاه ساختگرایانۀ استوارت هال در مورد بازنمایی خواهیم پرداخت. 

عنوان  ساز، سنت به دیدگاه تقابلی یا دوگانه در الف( الگوی تقابلی تعریف مفهوم سنت:

دست  را به مدرنیته از فهم نوعی شده، و نظر گرفته در مدرنیته برای پژوهشی، نقیضی موضوع

و  هاشناسان، فولکلوریست انسان میان در گرایشی مسلط پیدایش آن نتیجۀ است، که داده

 و یکپارچه در واحد ماهیت عنوان یک را به دیگر هایهمۀ سنت است، که شناسان اوّلیه جامعه

 واقع به و هر آنچه قدیمی عنوان انبان را به کنند. آنها انگارۀ سنتسازی می مدرنیته مفهوم برابر

قابل تغییر است، تفصیل داده و مدرنیته را از طریق بازنمایی ماهیت نقیض خود؛ یعنی  غیر

 (. Peterson,1995: 183کنند ) سنت تعریف می

 نوسازی قالب مباحث در دوگانگی آنها را و مدرنیته و سنت تقابل هم اندیشمندان از گروهی

1نوسازی مکتب به اصحاب که پژوهشگران از دسته اند، این نمایانده سوم در جهان توسعه و
 

 معرفت تاریخی مرحلۀ سه هایی چون توالی نظریه تحت تأثیر طور عمده، اند و به یافته شهرت

 هربرت ناهمگنی به مرحلۀ همگنی از کنت، گذار پوزیتیویسم( اگوست و انسانی )الهیات، فلسفه

 نگرش و دورکیم ارگانیکی ستگیهمب به همبستگی مکانیکی وضعیت از جوامع اسپنسر، گذار

قرار داشتند  بیستم و نوزدهم قرن اوایل در وبر های ماکس اندیشه و جامعۀ تونیس و اجتماع

(. بنابراین در این دیدگاه، عدم توسعه )اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 19: 1379)نصیری، 

در جهت ورود به دنیای  و سیاسی( چیزی است که اساساً مربوط به دنیای سنتی است و جوامع

 جهان سنتی خود را دگرگون کرده و مقتضیات توسعه و نوسازی را بپذیرند.  مدرن باید زیست

برای سنت در ادبیات علم سیاست نیز تعاریف مختلفی ذکر شده است و عناصری چون 

شدهکاری در این تعابیر برجسته گرایانه، مشروعیت و محافظههای جمعنهادسازی، سلطۀ ارزش

، ایستایی یک پیکربندی در طی زمان حال و مجموعۀ تعهدات فرهنگی ین تعابیردر اسنت اند. 

شود )اسپنسر و دیگران،  عنوان مشروعیت و توجیهی برای حال استفاده می است که از گذشته به

                                                           
1 Modernization 
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، عالوه بر آنکه یک کلیت همگن و انتزاعی از مفهوم باالی تعبیرهاها و (. تعریف57-58: 1381

، بخش وعیتمشرام، قواری و ستواکنند: میمعرفی ها یژگیرا نیز واجد این وسنت سازند، نت میس

یخی رتا، هویت یانهاگر جمعهای ارزشسلطه م، سوای از آداب و رمجموعه، ستاقدم و دارای محتر

ی بودن و... . در بطن تعاریف باال از سنت قسمثی روموگرایی،  ، گذشتهها جتماعی ملت گذشتهو ا

توان مطرح کرد. در واقع می« گرایی ایدئولوژیکسنت»خیزد، که آن را ذیل میبر« گراییسنت»

که نقطه مقابل الگوهای زایشی مفهوم سنت است، مفروضۀ بنیادین « گرایی ایدئولوژیکسنت»

 این پژوهش در تحلیل گفتمان بازنمایی مفهوم سنت است. 

در الگوی تقابلی، مفهوم « گرایی ایدئولوژیکسنت»ترین مفهوم در ورود به گفتمان اساسی 

گذار از سنت به مدرنیته است. از این تعبیر، معموالً برای توصیف وضعیت کنونی جامعه استفاده 

گرایی انتزاعی و صوری  ای کل شود. این توصیف، مفاهیم سنت و مدرنیته را براساس گونه می

دهد.  کاذب تقلیل می 1همانی ها را به یک این تهها و مدرنی بیند که تفاوت و تنش بین سنت می

مراد از مدرنیته، در این خوانش، چیزی نیست جز همان مدرنیزاسیون و الگوهای رشد توسعۀ »

شوند. بنابراین عمالً نقطۀ مقابل خود  عنوان یک کل تعریف می اقتصادی و اجتماعی که دقیقاً به

رسیم نام سنت می  ای بهو بدین صورت، به مقوله سازدرا نیز بر اساس ایماژ یا تصویر خود می

)فرهادپور، « شوندهای جهان )دینی و فرهنگی و...( در یک مقولۀ واحد تلنبار میکه همۀ سنت

های حاکم با بزرگنمایی ارتجاعی یک  گرایی ایدئولوژیک، گفتمان(. بنابراین در سنت95: 1392

عات بنیادین موجود، سنت را از امری متکثر به گذشتۀ خاص و قالب کردن آن بر سر تمام تناز

درون آن را « مازاد معنایی و کثرت» 2دهند و به زبان الکالئو و موفه یک امر واحد تقلیل می

شود که  کنند. در این رویکرد، سنت به یک امر جامد، تکراری و یکنواخت مبدل میمهار می

 شود. بیعت تبدیل میکند و در سکونی ابدی به قسمی طوقت تغییر نمی هیچ

ها و ای از آیینعمالً هر سنتی نهایتاً به مجموعه« کل»عنوان یک  با این تعریف از سنت به

گذاری سیاست»گرایی ایدئولوژیک از طرف دیگر با شود. به عالوه سنتمناسک تبدیل می

رای هایی است که بنیز در ارتباط است. سیاستگذاری فرهنگی یکی از پتانسیل« فرهنگی

شود. طبق استدالل  عملکردهای مدیریتی و کنترل اجتماعی گزینۀ مطلوبی در نظر گرفته می

 1«حکومتمندی»برانگیز فوکویی  فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی برحسب مفهوم چالش 3بنت

                                                           
1 Identification 

2 E. Laclau & C. Mouffe  
3 Bennet 
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بودگی/  ]در قالب نوعی خاص« منطقه»رو فرهنگ، سنت و فولکلور هر  قابل درک است، از این

بندی  ها صورت ترین تکنولوژی واسطۀ نوین های مداخلۀ استراتژیک و به ن شیوهعنوا زدایی[ به

 (. 143: 1395شود )پارکر،  می

در این پژوهش، تعریف سنت درون الگوهای « گرایی ایدئولوژیکسنت»نقطۀ مقابل 

توان گفت اعمال و شود. در واقع، میصورت خالصه در زیر مطرح می زایشی است که به

مبتنی بر طرد کردن و به حاشیه راندن « گرایی ایدئولوژیکسنت»گفتمان هژمون شدن 

 الگوهای زایشی است. 

 به فراوانی انتقادات و بسیار پیشین، مخالفین نظریات ب( الگوهای زایشی تعریف سنت:

2است. گاسفیلد دیده خود
 هاتنوع تمدن و شدت تاریخ تغییر، به نظریۀ خطی که است باور بر این 

 خطای چند مورد در بحث به مدرنیسم و سنت تقابل نظریۀ رد در کند. او وش میمخد را

 که خطاست این او نظر به است. پرداخته پارسونز دوقطبی شناسی های جامعه در تحلیل استداللی

است  شکل یک و ای ایستا، واحد مجموعه شده، شناخته سنتی عنوان جامعۀ فکر کنیم آنچه به

3دلف(. رو23: 1375)گنجی، 
که  ها دانسته ای از ارزش مجموعه و دستگاه در را سنت هم 

گونه  هر او نظر کند. به ایفا تاریخی های مختلف حسب موقعیت بر را متفاوتی های تواند نقش می

 تئوریک داشته و عملی جنبۀ نکه آ از آن، پیش به نسبت شده اندیشیده پیش از و قاطع حکم

 و سنت بین رودلف، فرضیۀ تضاد نظر یک به مسئله است. بهایدئولوژ رویکرد یک محصول باشد،

 رابطۀ بین نادرست فهم مدرنیسم و از غلطی سنت، درک از نادرستی تشخیص حاصل مدرنیسم،

 نیست، بلکه گذشته از رسیده های به ارث ارزش از ثابتی دستگاه او نظر از دو است. سنت این

پدید  های معیّنی و موقعیت شرایط در کههایی است  ارزش نتیجۀ دیالکتیک و محصول خود

کارکرد  زمان مرور به کنند، برخی یا با آنها جدال می و آمیزند هم می در دیگر عناصر آیند، با می

 پس شوند و غالب می و جامعه، مسلط بر دیگر برخی روند و بین می از دهند و دست می از را خود

 فیبری و انعطاف غیرقابل آمده، سخت بیرون شتهگذ پویایی و آن انعطاف از معیّنی طی زمان از

 توسط اجتماعی، مجدداً تحوالت فرآیند در سنت که است جالب این نظر رودلف شوند. ازمی

 یابد ومی حیات تجدید درون، از ذهنی هاینوآوری و هاها، خالقیتآفرینندگی از منابع جدیدی

 (. 23: 1375کند )گنجی،  ایجاد می اجتماعی تحول و توسعه برای را محرکۀ جدیدی نیروی

                                                                                                                                        
1 Governmentality 

2 Gosfield 

3 Rudolf 
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نشان داده است؛ عقالنیت هر سنتی در گرو بسط  1طور که مک اینتایر از طرف دیگر، همان

ها و آگاهانه مسائل و تناقضات درونی آن است. هر سنتی که برای پرهیز از بحران بر تنش

اش از  ازعات درونیتناقضات درونی خود سرپوش گذارد یا حتی با مسکوت گذاردن مباحث و من

توان رو دیگر حتی نمی وگو و نقد عقالنی را ناممکن بسازد و از این بروز آنها جلوگیری کند، گفت

معنای  (. از نظر مک اینتایر سنت به201: 1378محسوب کرد )مک اینتایر، « سنت»آن را یک 

بر این باور است ها و خیرهای مربوط به یک جامعه و فرآیند تاریخی آن است. او فهم فضیلت

های دیگر متفاوت خورد که ممکن است با عقالنیت ای پیوند میکه هر سنتی با عقالنیت ویژه

 هر وجود و دل در که است دالیل و مدعیات از نظامی معنای وجود عقالنیت به او نظر باشد. از

 (. 6: 1378موجود است )لگنهاوسن،  فرهنگی

جهان  های مدرن و غیرمدرن فقط در متن زیستنتبنابراین، باید توجه داشت که همۀ س

واسطۀ فشار نهادهای  توانند به حیات خویش ادامه دهند و اگر به یا زندگی اجتماعی مردمان می

ها قطع یا تضعیف شود، نهایتاً به جهان شان با این زیستانتزاعی چون بازار و بوروکراسی رابطه

: 1392اقتصاد و سیاست بدل خواهند شد )فرهادپور،  ابزارها یا زائدهای ایدئولوژیک قلمروهای

خواهند شد. درون چنین برداشتی از « گرایی ایدئولوژیکسنت»( و مبدل به قسمی گفتمان 96

گوی عقالنی، وگونه که ذکر شد، جایی برای تغییر و تحول و پویایی، نقد و گفت سنت همان

 آفرینندگی و رابطۀ دیالکتیکی وجود نخواهد داشت. 

 2بازنمایی

گردد:  های ذیل میکند. این بعد، شامل زمینهای جلب می بازنمایی، توجه ما را به تولیدات رسانه

های مطرح شده و  کنند، نحوه انعکاس موضوعات، انواع گفتمان ها عرضه می مطالبی که رسانه

جمله ابعاد ای از  ماهیت مباحث و مناظرات ارائه شده که به ابعاد اطالعاتی تولیدات رسانه

های اساسی نظیر اینکه چه  نمادین آن آثار اشاره دارد. بعد بازنمایی در گسترۀ عمومی به پرسش

کنند  مطالبی باید برای انعکاس انتخاب شوند و چگونه به بینندگان عرضه گردد، اشاره می

و به ایده است 3شدت وامدار آثار استوارت هال (. امروزه مفهوم بازنمایی به30: 1380)دالگرن، 

ای مبدل شده است. نگاه جدید ارائه شده از سوی هال  ای بنیادین در مطالعات فرهنگی و رسانه

                                                           
1 MacIntyre 

2 Representation 

3 Stuart Hall 
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در باب زبان و گفتمان  2و سوسور 1به مفهوم بازنمایی، متأثر از دیدگاه متفکرانی مانند فوکو

های تولید،  گیای بسط داده است. هال، بازنمایی را با ویژنظریۀ بازنمایی را در ابعاد گسترده

(. استوارت هال نیز Hall,1997: 15داند ) مصرف، هویت و مقررات، بخشی از چرخه فرهنگ می

شود و در کنترل  مانند فوکو معتقد است که بازنمایی، با نظارتِ قدرتی خاص تولید و پخش می

 کند. قدرتی مسلط قرار دارد که مشروعیت و پذیرش مفاهیم را تعیین می

های کوشد برداشتن چگونگی ارتباط میان بازنمایی، معنا، زبان و فرهنگ میهال برای بیا

های بندی نظری کلی بیان کند. از این دیدگاه، نظریه متفاوت از بازنمایی را در یک طبقه

 شوند: بازنمایی به سه دسته تقسیم می

کلی ساده، بازتابی از : در دیدگاه بازتابی، ادعا بر این است که زبان به ش3های بازتابی. نظریه1

 معنایی است که از پیش در جهان خارجی وجود دارد. 

کننده  شود که زبان صرفاً بیان : در دیدگاه تعمدی یا ارجاعی گفته می4های تعمدی. نظریه2

 ای است که نویسنده یا نقاش قصد بیان آن را دارد. مسئله

وسیلۀ آن  عی است که معنا در زبان و به: نگاه برساختی به بازنمایی مد5های برساختی. نظریه3

 (Hall,1997: 17شود ) ساخته می

بر  برساختگرایانه دیدگاه استوارت هال نسبت به بازنمایی دیدگاهی برساختی است. رهیافت

به  نه و چیزها فوق، نه رهیافت دو ادعای دارد. برخالف زبان تأکید عمومی و اجتماعی خصلت

 مادی جهان وجود رهیافت، ندارند. این و نداشته زبان مورد در بتیثا فردی، معنای کارگیرندگان

 رهیافت، این نیست. در معنا دهندۀ مادی، انتقال جهان این که دارد کند، بلکه تأکید انکار نمی را

(. همچنین هال بازنمایی را به عرف 65: 1392های بازنمایی است )میلنر،  برساختۀ نظام معنا

های های موجود بین سوژه ویژگی سیال بودن معنا در کشمکش تفاوتزند و بنا به گره می

رسد. تالش برای تثبیت معنا، در نتیجۀ عمل بازنمایی اجتماعی، به نتیجه در خور توجهی می

شود که با به میان کشیدن معانی بالقوه متفاوت به یک متن، یکی از معانی را انتخاب  محقق می

ابراین بازنمایی از دیدگاه استوارت هال، استفاده از زبان برای (. بنHall,1997: 228کنیم )می

 شود.  ای معنادار دربارۀ جهان است. معنا در ذات وجود ندارد و بلکه برساخت می تولید نکته

                                                           
1 M. Foucault 

2 F. Saussaure 

3 Reflexive 

4 Intentional 

5 constructivist 
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در این تحقیق، نیز نظریۀ بازنمایی چارچوبی اساسی بنیادین در تحلیل خواهد بود. بحث 

شمار آورد. ما تنها از طریق را نباید حقیقتی عینی به اساسی این است که دانش ما به جهان

های ما از جهان، بازتاب مقوالت، به واقعیت دسترسی داریم و به این ترتیب، دانش و بازنمایی

واسطۀ برساخت آن است  بندی جهان بهنیستند، بلکه محصول مقوله« جهان خارج»واقعیت 

(Gergen,1985: 268چنین مفروضه .)نمایی در ارتباط مستقیم قرار خواهد گرفت با ای در باز

روش تحلیل پژوهش که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین در این تحقیق، مبتنی 

های بر نظریۀ بازنمایی به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که چگونه به میانجی برنامه

صی برساخت شده و بر سایر معانی معنای خا« سنت»تلویزیونی، از میان معانی متکثر مفهوم 

ها را به امری واحد  رو سیالیت و کشمکش تفاوت راند و از اینهژمون شده، آنها را به حاشیه می

 کند. مبدل می

 روش تحلیل

های سیاسی لۀ امر عینی و فروپاشی آنها در آوردگاهمنز های هژمونیک، به استقرار گفتمان

اجتماعی است که تحلیل گفتمان دربارۀ آن تحقیق می جدید، یکی از وجوه مهم فرآیندهای

های هژمونیک همان چیزی است که به آن عمل  کند، اما به عقیدۀ الکالئو فروپاشی گفتمان

(. رویکرد الکالئو و موفه به تحلیل 91: 1395گوییم )یورگنسن و فیلیپس، تحلیل گفتمان می

ها، تصاویر و ایماژهای ود دارد، اعم از واژهگونه است که آنچه در یک زبان وج گفتمان نیز این

شوند که در یک نظام روابط تعریف شوند )مک دانل،  معنایی و نوشتاری، زمانی معنادار می

ها نیز بر اساس شود و نشانه چیز در یک نظام گفتمانی تعریف می (. بنابراین همه97: 1380

کنند  رج، یک کلیت معنادار پیدا میشوند که براساس دنیای خا ارتباط با یکدیگر تعریف می

 (. 23: 1384)سلطانی، 

کند و در در واقع تحلیل گفتمان، روشی است که معنا را در سطح ظاهری رها نمی

(. 10: 1384و سلطانی،  10: 1379جستجوی معانی مختلف و پنهان متن است )بهرام پور، 

فرآیندی اجتماعی به تثبیت معنا مربوط مثابه  بنابه نظریۀ گفتمان الکالئو و موفه، خلق معنا به

شود و تولید معنا عاملی اساسی برای تثبیت مناسبات قدرت است. در واقع، با تولید معنا می می

توان مناسبات قدرت را از امری تاریخی و اجتماعی به بخشی از طبیعت و عقل سلیم مبدل 

ها معنای ای خاص با سایر نشانهرابطهها در شود با قرار دادن نشانه کرد؛ یعنی پیوسته تالش می
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ها از آنها تثبیت شود. گفتمان تالشی است برای ممانعت از لغزش و سرریز شدن نشانه

جایگاهشان نسبت به یکدیگر و در نتیجه، خلق نظام معنایی واحد. این نقطۀ بست در واقع 

ای  لت خاص و برجستهشده و دال 1خصوص بلورینه گاهی است که در آن یک دال به نقطه یا گره

(. بنابراین ما در این پژوهش، با 59: 1393کند )الکالئو و موفه،  در آن حوزۀ گفتمانی پیدا می

ها، به تحلیل  مفاهیم اصلی رویکرد الکالئو و موفه در توضیح روابط درونی و بیرونی گفتمان

گره »، «3عنصر» ،«2بندیمفصل»، «دال»پردازیم. مفاهیمی که در قالب  گفتمان برنامه می

 اند.  بیان شده« 7ارزیزنجیرۀ هم« »6دال شناور»، «5مدلول»، «4گاه

ها بنابه منطق گفتمانی الکالئو و موفه عنصرهایی هستند که بالقوه معانی متعددی  دال

بندی با کاستن از حالت چند  های خاص و از طریق فرآیند مفصل دارند، آنها در دل گفتمان

شوند. به زبان گفتمانی بدل می 8تی که معنای ثابت داشته باشد، به بُعدشان به وضعی معنایی

شود، نوعی توقف موقت در نوسان معنای الکالئو و موفه یک بست/ انسداد در آنها ایجاد می

کنند  بندی را عملی تعریف می(. الکالئو و موفه مفصل56: 1395ها. )یورگنسن، فیلیپس،  نشانه

کند که  ای میان آنها برقرار میها چنان رابطهدر ارتباط با سایر نشانه« عنصر»که با قرار دادن 

های ، عبارت است از جایگاه«بُعد(. »59: 1393دهد )الکالئو و موفه،  هویتشان را تغییر می

بندی شده باشند و در مقابل هر تفاوتی، بدون  تفاوت، زمانی که در درون یک گفتمان، مفصل

(. عنصر و بُعد اجزایی 36: 1384نامیم )سلطانی، مانی را عنصر میبندی از نظر گفتمفصل

آورند. دال مرکزی در واقع بندی یک گفتمان را پدید می هستند که در ارتباط با یکدیگر، مفصل

بندی یابند. یعنی مفصلهای دیگر بر اساس آن نظم مینشانۀ مهم و اصلی است که نشانه

نحوی دال شناور هم  (. البته دال مرکزی به36یرد )همان:گپیرامون این دال مرکزی شکل می

هست. در حقیقت، نظریۀ گفتمان آن عنصرهایی را که به روی انتصاب معانی گوناگون باز 

ای نیز جایگاهی در گفتمان خاص خود نامد. هر معنا و نشانههای سیال یا شناور میهستند، دال

گیرند که اصطالحاً به زمینۀ شوند یا در حاشیه قرار می ها، طرد میرا دارد؛، اما بعضی از نشانه

                                                           
1 Crystalization 

2 Articulation 

3 Element 

4Nodal points 

5 Signified 

6 Floating signifier 

7 Chain of equivalence 
8 Moment 
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گونگی یا میدان گفتمان، کلیۀ شوند. در واقع، حوزۀ گفتمانگونگی فرستاده میگفتمان

کند )یورگنسن و فیلیپس،  هاست که گفتمان طرد میهای ممکن یا معانی احتمالی نشانه حالت

ناممکن است. « غیریت»و « ضدیت»اهیم (. لذا فهم نظریۀ گفتمان بدون فهم مف55: 1395

یابی یک گفتمان صرفاً در گیرند. هویتها اساساً در ضدیت و تقاوت با یکدیگر شکل می گفتمان

ها منوط و مشروط  یابی تمامی گفتمانپذیر است. هویتهای دیگر امکان تعارض با گفتمان

کنند )کسرایی،  سازی مید غیریتها همواره در برابر خو رو گفتماناست. ازاین« غیر»وجود  به

1388 :347 .) 

 جامعۀ پژوهش

و ای از فصل نخست برنامۀ ترکیبی چریکۀ شهدقیقه 90جامعۀ پژوهش این مقاله بر سه قسمت 

( Kurdistan. irib. irهای شبکۀ استانی سیمای کردستان )قابل دسترسی در آرشیو برنامه

بر روی آنتن سیمای استانی  1394دوم خرداد  های بیستم تا بیست ومتمرکز است که در شب

های متنوع و گوناگونی اعم از کردستان رفته است. از آنجایی که این برنامه، از طرفی دارای آیتم

وگو، موسیقی، نمایش، گزارش، مستند و غیره است و از طرف دیگر دارای بیشترین مدت گفت

تواند جامعیت  دقیقه( است، لذا می 90دود های شبکۀ استانی کردستان )حزمان در بین برنامه

گیری در پژوهش کیفی الزم را برای تحلیل داشته باشد. ذکر این نکته الزم است که اصل نمونه

گیری نظری عبارت اصل اساسی نمونه»نزدیک است. « گیری نظرینمونه»تحلیل گفتمان به 

گیری بر مبنای مرتبط ی آنها. نمونههایی از موارد بر اساس محتوا است از انتخاب موارد و گروه

در واقع  (.141: 1392)فلیک، « گیردبودن موردها با تحقیق و نه نمایا بودنشان انجام می

، معطوف به هدف است و بعد از اشباع نظری، نیازی به گردآوری اطالعات «گیری نظرینمونه»

های ردوبدل تاری دیالوگ(. همچنین واحد تحلیل در مورد متون گف141: 1392ندارد )فلیک، 

شده میان مجریان برنامه و یا گزارشگران برنامه و همچنین در مورد متون تصویری، واحد 

نه   (1388تحلیل صحنه است. صحنه واحدی مابین نما و سکانس است که به تعبیر فیلیپس )

 وجود بیاورد.  هبه اندازۀ نما کوتاه و نه به اندازۀ سکانس بلند است که احتمال خلط روایت را ب

 شیوۀ تحلیل

( دال مرکزی و محل نزاع سنت در 1شده در شکل ) برای این هدف، مطابق با فرآیند گفته

پردازی و تصویربرداری( شناسایی پردازی و دیالوگ( و تصویری )صحنهسطوح متنی )شخصیت
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دال مطرح  سان یکشده است. هر نشانۀ آشکار سینمایی )دیداری، شنیداری، گفتاری و...( به

: 1391رساند )راودراد، ای را در یک سطح یا بیش از آن میاست که مدلول آن، مفهوم ویژه

شود، بررسی  های تفاوت که حول دال مرکزی تشکیل میارزی و دال(. در ادامه، زنجیرۀ هم101

در شده است و نهایتاً صورتبندی دال مرکزی درون گفتمان حاکم بر متن و ایجاد توقف و بست 

 گیری بُعد نشان داده خواهد شد. معنا و شکل

را در دو « سنت»بندی مفهوم بنابراین ما بر اساس تحلیل گفتمان الکالئو و موفه، نحوۀ مفصل

سطح متون نوشتاری و تصویری بررسی خواهیم کرد. بدین ترتیب، در گام نهایی، بحث اساسی 

 بندی شده است. چه گفتمانی مفصلدرون « سنت»این خواهد بود که دال مرکزی و شناور 

( نیز نشان داده شده است برای بررسی گفتمان مستتر در برنامه 1گونه که در شکل ) همان

 بر مبنای فرآیند زیر عمل خواهیم کرد:

های کلیدی در توان مجموعۀ آنها را دالهای اصلی، که میها و دالگاهشناسایی گره

 سازماندهی گفتمان نامید.

های دوگانۀ آنتاگونیستیک که در ارزی و همچنین تشخیص تقابلهای همهزنجیر شناسایی

 کند.مرکزی عمل می راستای معنابخشیدن به دال

های مورد نظر و صورتبندی کردن آنها نحوۀ هژمونیک شدن گفتمان مستتر متن بر دال

 درون نظم گفتمانی.

 

 

 یل گفتمانی الکالئو و موفه( نحوۀ ارتباط مفاهیم اساسی در روش تحل1شکل )

 های مورد نظر ها و بررسی یافته تحلیل برنامه

 و معرفی کوتاه برنامۀ تلویزیونی چریکۀ شه

در چند سال اخیر، در میان شهرهاى کردنشین محبوبیت زیادی داشته « و ى شه چریکه»برنامۀ 

این برنامه، باعث شد تا ارسال بالغ بر هفتصدهزار پیامک به »است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر 

دال / گره گاه/عنصر
 شناور

:  عمل مفصل بندی
 ایجاد زنجیره هم ارزی

 مدلول گفتمانی/ بُعد
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این برنامه در بین مراکز استانی رکوردی تاریخی در زمینۀ جذب مخاطب از خود برجای 

های متنوعی از جمله، (. این برنامه، شامل قسمت1394مهر  25)خبرگزاری مهر، « بگذارد

هایى که  مسابقۀ موسیقی، نمایش طنز، پخش گزارش و دعوت کردن مهمان است. شخصیت

اند؛ شامل یک مجرى )آرمان مهرپناهی( و یک  نوان گردانندگان این برنامه انتخاب شدهع به

شروع به پخش کرده  94صورت فصلی از سال مجری/ بازیگر )عدنان قوامی( است. این برنامه، به

 و کماکان نیز ادامه دارد. 

 تحلیل

و دو مجری دستدر برنامۀ چریکۀ شهپردازی و دیالوگ(: الف( متون نوشتاری )شخصیت

اندرکار اجرای برنامه جلوی دوربین هستند که یکی از آنها مجری اصلی و گردانندۀ برنامه و 

شود. مجری اصلی به لحاظ سنی جوان و کامالً بر روی ادا دیگری مجری/ بازیگر محسوب می

ان کردن کلمات و بیان خود مسلط است. مجری/بازیگر دوم برنامه، به میانجی گریم، مسن نش

پردازی بینیم. شیوۀ شخصیتها میعنوان نمود یک انسان سنتی در تمام برنامه دهد و او را به می

را در راستای « سنت»کردن و پندارهای سنتی او(،  خصوص در نحوۀ صحبت این بازیگر )به

های خود تماماً از کلمات کند. این کاراکتر، در دیالوگبندی میهایی خاص مفصلزنجیره دال

کند، مربوط به  ای که این بازیگر با آن صحبت میکند. لهجهدیمی و مهجور کُردی استفاده میق

های کوچک اطراف شهر سنندج است. این بازیگر، مکرر از لهجۀ روستاها و شهرستان

 کند. های فولکلور قدیمی کُردی استفاده میها، اصطالحات و حکایتالمثل ضرب

و « همجنس»عنوان دانش جمعی یک جمعیت  توان بهفولکلور را به تعبیر لیچ می

تنها با پیوندهای فیزیکی، بلکه با پیوندهای عاطفی همراه  قلمداد کرد، که نه« غیرپیشرفته»

(. عدم توانایی در تلفظ واژگان امروزی مثل اینترنت یا اینستاگرام و Leach,1995: 227اند )شده

اد به زخم چشم و...( در تقابل با شخصیت امروزیِ مجری باورهای عامیانه و بعضاً خرافی او )اعتق

کند. مجری/ بازیگر برنامه در انطباق خود با دنیای مدرن، عاجز اوّل، لحظات کمیکی را ایجاد می

« قید و بندی بی»های دنیای سنتیِ قدیمی در برابر صورت دائم از ارزش و ناتوان است و به

دنیای مدرن، از « نظمی و پیچیدگی بی»دیگر، او در برابر عبارت  کند. بهدنیای جدید دفاع می

عنوان مثال او در مورد مسئلۀ کند. بهسامانمندِ دنیای سنت پشتیبانی می« سادگی و طبیعی»

 گو به فارسی ترجمه شده است(:وگیرد )گفتمورد بحثِ ازدواج، چنین موضع می
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دختر و پسر حیا داشتند، همدیگه رو  قدیما که این موبایل و اینجور چیزا نبود،»بازیگر: 

گفتند، زندگی کردند، پسر و دختر هم چشم میدیدند، پدر و مادر یه دختری رو پسند مینمی

ها هم خوش بود...، اما حاال شد، امکاناتی هم که نداشتن، دلبا دو تا گوسفند و یه بز شروع می

زنن، اگر اه اینستاگرام( با هم حرف میچی؟ یارو دختر و پسر چند سال در ایساگرام )تلفظ اشتب

 «. هم ازدواج کنن، بعدش میگن واال تفاهم نداریم...

 «. بله درسته، البته خب این هم از معضالت استفاده نادرست از فضای مجازی میتونه باشه...»مجری: 

و  های گوناگون دالِ مرکزی سنت را احاطه کردهای از دالدر این دیالوگ به وضوح مجموعه

است « گرایی و زندگی طبیعیتقدیرگرایی و جمع»ها کنند. از جملۀ این دالبندی میآن را مفصل

گرایی و پیچیدگیِ فرد»ها در مقابل آورد. این دال« گراییطبیعت»توان آنها را ذیل دالِ که می

است، از این  گیرند. بازیگر برنامه، که مدافع دنیای سنت خود را شناساندهقرار می« زندگی شهری

کند که در دنیای سنتی، فرزندان تحت فرمان والدین بوده و در هیچ تصمیم قضیه صحبت می

« جمع»نوعی تحت حاکمیت  اند و بهمهمی )مثل ازدواج( استقالل فردی و مدخلیت نداشته گیری

 -ید سنتعبارت دیگر، با برجسته کردن تقابل شد اند. بهشدهزندگی خود می« تقدیر»آنان تسلیم 

کند. در این بندی میمفصل« گرایی و یکدستیطبیعت»ارزی مدرن، سنت را در امتداد زنجیرۀ هم

عقالنی، وساطت  1کند مانند ایگوییحین، مجری که نمایندۀ طیف جوان امروزی است، سعی می

های کلی دهی به ارزش مدرن، ضمن مشروعیت -انجام دهد. او با قبول ضمنی دوگانۀ سنت

 کند. طور ضمنی مواهب مدرنیته را نیز رد نمی شده به دال سنت، به تپیوس

بندی مفهوم توان به نحوۀ مفصلوگوهای بعدی برنامه نیز میاز طرف دیگر با بررسی گفت

گوی وعنوان مثال در گفت گیری انسداد معنایی و ایجاد بُعد پی برد. بهسنت در برنامه و شکل

 رسی ترجمه شده است(:گو به فاوزیر داریم )گفت

ترها آب هم  ها بدون اجازه بزرگقدیما صمیمیت و صفای بیشتری داشت، بچه»بازیگر: 

نمیخوردن، همه دور هم بودن، اما حاال چی؟ از موقعی که این ماهواره و اینترنت اینا اومده، اون 

 «. نشینیا و داستان و آواز و بازیای بومی محلی از بین رفته... شب

های قشنگمون که نشان از فرهنگ غنی  واقعاً که هممون باید تالش کنیم تا سنت»مجری: 

کردستان ما و ایران ماست از بین نرن، راستی پدربزرگ از اون بازیای سنتی و محلی چی 

 «. یادتون مونده؟...

                                                           
1 Ego 
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ها شد، اقوام و همسایههای زمستون که دیگه کار کشاورزی و اینا تموم میواال شب»بازیگر: 

مع میشدن، همیشه بساط جوراب بازی )بازی محلی در کردستان( و حکایت و داستان به راه ج

 «. بود...

شود. در وهلۀ اوّل، در این دیالوگ، سنت و امر سنتی در راستای زنجیرۀ خاصی برجسته می

شود،  معرفی می« ناپذیر با دنیای مدرن تضاد آشتی»و در « متعلق به گذشته»سنت امری کامالً 

شوند که وجود یکی  مثابه دو کلیت کامالً مجزا از هم دیده می ای که سنت و مدرنیته به گونه هب

توان ذیل )مدرنیته( علت از بین رفتن دیگری )سنت( است. ضدیت با مدرنیته را در اینجا می

« گراییجمع»هایی از جمله . همچنین دال سنت به مدلولمطرح کرد« سکون تاریخی»دال 

فرهنگ روستایی و ضد مدرن  نیافتگی، خردهشود که از جملۀ وجوه مربوط به توسعه مرتبط می

قرار داد؛ چراکه طبیعت در « گراییطبیعت»و « طبیعت»توان ذیل ها را میبودن است. این دال

در این دیالوگ به میانجی زیبایی گیرد.یافتۀ شهری و مدرن قرار می تقابل با زندگیِ توسعه

دیدن مدرنیته و اکنون  1شناسانهسنت و به تبع آن گذشته و همچنین آسیبشناسانه کردن 

کند. زندگی ای در تقابل با زندگی مدرن و سنتی، ارجحیت پیدا میزندگی روستایی و عشیره

هایی همچون شیوۀ معاش سادۀ اقتصادی از طریق کشاورزی و دامداری سادۀ روستایی با داللت

شود. بندی میمفصل« یکدستی و سادگی»ی درون دالِ زیستو همچنین قناعت و ساده

گونگی زندگی مرکب و پیچیدۀ مدرن و ارزی با طرد حوزۀ گفتمانگیری این زنجیرۀ هم شکل

های مربوط به زندگی امروزی، امر بسیط، ساده و یکدست مربوط به زندگی روستایی را تنش

از سرریز کردن معنایی  د. بدین ترتیب،بخش)که از قبل با طبیعت هم ارز شده است( اولویت می

 کند. مفهوم سنت جلوگیری کرده و آن را درون گفتمان مسلط بر متن چفت و بست می

لباس و ظاهر بازیگر/ مجری پردازی و تصویربرداری(: ب( متون تصویری )ظاهر، صحنه

هاى وی  لباس ارزی خاصی با مفهوم سنت طراحى شده است. برنامه در راستای ایجاد زنجیرۀ هم

شامل جلیقه و شلوار کردى، گیوه، دَستار و عینک ته استکانی، سبیل و کاله گیس مصنوعی و نوع 

دهد. استفاده از دَستار و یا عمامه که امروزه گریم خاصی که وی را مردی کامالً سنتی نشان می

مفصل« یخیسکون تار»در پوشش مردمان کرد کاربرد خاصی ندارد، سنت را در راستای دالِ 

کند در  با او مجری برنامه نیز که طیف جوان امروزی را نمایندگی می 2بندی کرده است. در تقابل

                                                           
1 Pathologic 

2 Opposition 



  115 ناتسدرک ۀکبش ینویزیولت یاه همانرب رد تنس ینامتفگ تخاسرب

 

ها با پوشد، وی ظاهری آراسته دارد و در طول برنامهمی های کردیِ امروزیها لباستمامی برنامه

ها برنامه« تمام»در رود، در حالی که بازیگر/ مجری برنامه های متنوعی جلوی دوربین میلباس

با دال مرکزی مورد « سکون و یکدستی و سادگی»های پوشد. از این حیث دالیک نوع لباس می

شود مربوط به مهمانان  هایی که کت و شلوار دیده میشوند. شاید در معدود صحنهارز میبحث هم

 باشند. برنامه است که عموماً از مدیران و مسئوالن می

هاى ایدئولوژیک است که ون فضاى اجراى برنامه نیز خود داراى خاستگاهچینش و دکوراسی 

معانی مشخص است. دکور، درواقع چیدمان و ترتیب فنی صحنه است « بندی مفصل»در جهت 

های معنایی خاص بندی دالو با گفتمان مسلط در برنامه در انطباق بوده و در جهت مفصل

ى خوانندگان و هنرمندان مختلف استفاده شده، اما ها کند. در طراحى صحنه از عکسعمل می

هاى قدیمى هستند و تقریباً از هیچ هنرمند جدیدى  این هنرمندان تقریباً همگى متعلق به دوره

شود این است که  می« مفصل بندی»صحنه « عناصر»استفاده نشده است. معنایی که توسط 

چ تغییر و تحوالتى را در طول زمان گویی هنر و موسیقى کردى در دوره اى تثبیت شده و هی

یابی در صحنه در جهت چفت و بست شدن به های تمایز توان گفت دال نداشته است. پس می

عبارت دیگر، سنت در تقابل با مدلول صیرورت و پویایی و در ترادف  است. به« سکون تاریخی»

مورد، به میانجی ارزی سنت در این  های همشود. زنجیرهبندی میبا مدلول سکون مفصل

های سنتی در دکور، استفاده از تصاویر طبیعت ناب، تصاویر روستا و مردمان  استفاده از قالیچه

های معنایی ارزی دالروستایی، تصاویر خوانندگان سنتی دال شناور سنت را با زنجیرۀ هم

اً دال همچون، طبیعت، سکون، یکدستی و همچنان تمایز سنت/مدرن بازتولید کرده و نهایت

طور  کنند. بنابراین، بهشناور سنت را درون گفتمان مستتر در برنامه صورتبندی معنایی می

توان گفت برساخت گفتمانی سنت در خصوص طراحی صحنه به دو صورت سلبی و  کلی، می

های تمایزیابی که شود و دال هایی که نشان داده میوسیلۀ دال کند؛ یعنی بهایجابی عمل می

هایی که غایب هستند، از جمله امر مدرن، ناهمگون، پویا و متغیر، در شود. داله نمینشان داد

 شوند. قرار گرفته و به حاشیه رانده می« گونگیگفتمان»حوزۀ 

کنیم. بعضی از نظریهدر حوزۀ تحلیل تصویربرداری، بحث را با مفروضاتی اساسی شروع می

درباره  3با مرتبط ساختن پندار لکان 2ن هیثو استف 1پردازان فیلم مانند کالین مک کیب

                                                           
1 C. McCabe 

2 S. Heath 

3 J. Lacan  
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مبنی بر اینکه کارکرد بنیادین ایدئولوژی بازتولید  1ساخته شدن سوژه با پندار آلتوسر

گر هستند، های حیاتی برای ماندگاری نظام اجتماعی سرکوبهایی است که مطیع ارزش سوژه

دهد که مطلوب  ا در موقعیتی قرار میوسیلۀ آنها سوژه ر هایی تأکید کردند که دوربین بهبر شیوه

واسطۀ دوربین است که محیط  (. ما به165: 1393داری )فرادست( است )استم،  سیستم سرمایه

کند. کنیم، دوربین با نماهاى باز و بسته حدود درک ما از محیط را تعیین مىرا نگاه مى

این مسئله، البته چیزی  موقعیت محوری تماشاگر در سینما نیز یک موقعیت ایدئولوژیک است.

نیست که به سینما تحمیل شده باشد، بلکه در نهاد و ماهیت سینما چنین مکانیسم 

 (. 54: 1393)هیوارد،  ایدئولوژیکی نهفته است

های شناوری را دارند توان گفت که مجموعۀ نماهای دوربین، در واقع، حکم دالبنابراین می

کند که  این ماهیتِ ایدئولوژیک، تماشاگر تصور می شوند. طبقمی پیوستکه به مدلول خود 

های برنامه، نمود بیند کامالً واقعی و رئالیستی است. این امر در مورد ویدئوکلیپ آنچه می

های طبیعی و روستایی و سنتی دوربین با ارائۀ  بیشتری دارد. به هنگام تصویربرداری از محیط

ای دلپذیر و جذاب  گونه نخوردۀ سنتی را به یت دستنوعی فضای بکر و کل به 2نماهای بسیار دور

ارزی با امر سنتی واسطۀ این تصویرپردازی، ویژگی امرِ همگن در زنجیرۀ هم کند. بهبازنمایی می

ارزی با روستا )در مقابل با شهر( گیرد. از طرف دیگر، سنت که از قبل در زنجیرۀ همقرار می

« سکون»گیرد و در راستای قرار می« بودگیطبیعت»با  اکنون در ارتباطقرار گرفته بود، هم

، 3شود. این در حالی است که محیط مدرن شهری با نماهای درشتبندی معنایی میمفصل

هایی معنایی از جمله روابط شود. این نماها دالنشان داده می 5و در مواردی دور 4متوسط

 کند. ( را تولید می81: 1380ی، اجتماعی، نزدیکی، جلب توجه و فعالیت )سلبی و کاودر

های ضبط شده در های پخش شده از برنامه که اغلب گزارشهمچنین در بخش گزارش

شود. این ارز با سنت نشان داده میهای تصویری همروستاها هستند، به چندین طریق داللت

تأکیدات خود  ها که در اساس و بنیان، برای نشان دادن آداب و رسوم سنتی مردم )بنابرگزارش

تقطیع « کودکان»شود، از یک نمای بسیار دور به نمای صورت مجری و گزارشگر( ضبط می

کند. به میانجی این مونتاژ تصویری، تصویر بکر روستا در ارتباط با معصومیت کودکان پیدا می
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2 Extreme long shot 

3 Close shot  
4 Medium shot 

5 Long shot 
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دالو دیگر و « گراییطبیعت و طبیعت»بندی کردن دال گیرد و سنتز این نماها مفصلقرار می

گیری از مظاهر زندگی پیچیدۀ های مربوط به آن از جمله معصومیت و بکر بودن و فاصله

شهری به فضای کلی برنامه یعنی سنت است. بنابراین قطب معنایی مخالف مفهوم سنت، یعنی 

 1ایبندی شده است. لذا دوگانهامر مدرن، در رابطه با شهر، پویایی، کشمکش، پیچیدگی مفصل

کند که  شود، خود یک فضای معنایی و مفهومی خلق می ۀ نمای دوربین ارائه میوسیل که به

 دهد. کند قرار می مدلول سنت در راستای زنجیرۀ هم ارزی که دوربین برساخت می

 
 ارزیِ دالِ مرکزی سنت( زنجیرۀ هم2شکل )

شده از دو  های ارائهبا توجه به تحلیل «:سنت»ارز با دالِ مرکزی و شناورِ های همدال

طور که در شکل  توان گفت که همانمی« وچریکۀ شه» سطح متن گفتاری و تصویری برنامۀ

طور کلی در راستای یک زنجیره با دال( نشان داده شده است، دال مرکزی و شناور سنت به2)

طور که  ارز شده است. البته همانهایی چون طبیعت، یکدستی و سادگی و سکون تاریخی هم

های دیگری را با خود یدک ورت درونی، دالص ها بهدر تحلیل نشان داده شد، هریک از این دال

 های ضد مدرن و گری و ارزشهای دیگری همچون خرافهکشند. درون دال طبیعت، دالمی

گرایی، تقدیرگرایی را نشان داد. سکون تاریخی نیز دربردارندۀ همچون جمع« ایضد توسعه»

تالژی است و همچنین دال گرایی و نوسهایی همچون تأکید بر خاستگاه و اصالت و گذشتهدال

های دیگری یکدستی و سادگی که نقطۀ مقابل زندگی پیچیده و پرتنش است دربرگیرندۀ دال

 نگری است. چون سطحی

                                                           
1 Binary 

 سنّت

طبیعت  
 گرایی

 یکدستی و سادگی سکون تاریخی
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گرایی گفتمان سنت»بندی شدن دالِ مرکزی سنت توسط ج( مفصل  

ارز و با های همبندی سنت توسط دالجه به مفصلتوان با تودر نهایت، می«: ایدئولوژیک

، به شناسایی گفتمانی پرداخت که با «سنت»ارجاع به مبنای نظری مطرح شده در مورد 

های درون گفتمان خود به صورتبندی آن بندی آن با دالتصاحب دال شناور سنت و مفصل

ف سنت، الگوی تقابلی و دست زده است. در واقع در کشاکش الگوهای زایشی و تقابلیِ تعری

گرایی ایدئولوژیک که مشتق شده از این الگوست، توانسته است تر گفتمان سنتصورت خاص به

گفتمان رقیب را کنار بزند و به دال شناور مدّ نظر، معنادهی کند. با توجه  1با مداخلۀ هژمونیک

گرایی ان سنتبه مباحث مطرح شده در بخش مبنای نظری در مورد الگوی تقابلی و گفتم

ارزی در متون های همهای تحلیل و شناسایی دالایدئولوژیک و همچنین با توجه به یافته

توان نحوۀ برساخت گفتمانی دالِ سنت و صورتبندی آن را درون گفتاری و تصویری، می

پردازی، دیالوگ، طراحی  های گوناگون، شخصیتدر الیه« گرایی ایدئولوژیکسنت»گفتمان 

طور  ( نشان داد. همان1صورت شماتیک در شکل ) تصویربرداری در یک فرآیند کلی بهصحنه و 

تواند درون الگوی  صورت شناور هم می شود؛ در ابتدا دال مرکزی به که در این طرح دیده می

گیرد. تقابلی معنا شود و هم درون الگوی زایشی و در واقع در کشاکش بین این دو الگو قرار می

واسطۀ مداخلۀ هژمونیک گفتمان حاکم بر برنامه، زنجیرۀ هم ارزی حول دال  به در مرحلۀ دوم

گیرد. این زنجیره؛ شامل سه دال بنیادیِ طبیعت، سکون تاریخی و مرکزی سنت شکل می

« سنت»یکدستی و سادگی است. بدین ترتیب، از سرریز شدن معنای دال اصلی یعنی 

شکل گرفتن بُعد در این مرحله، عالوه بر مفصل گیرد. همچنینجلوگیری شده و بُعد شکل می

؛ یعنی به حاشیه راندن «گونگیحوزۀ گفتمان»ارزی، مستلزم طرد  بندی توسط زنجیرۀ هم

اعم « گونگیحوزۀ گفتمان»معنای دیگر، زنجیرۀ تفاوت  الگوی زایشی تعریف سنت بوده است. به

شوند. در نهایت، در کنی طرد میهایی چون پویایی، اکنونیت، پیچیدگی و ساختارشاز دال

شود که  آخرین مرحله، با برجسته )کریستالیزه شدن( شدن الگوی تقابلی، مشخص می

گرایی ایدئولوژیک صورت درون گفتمان سنت« سنت»صورتبندی و معنادهی به دال مرکزی 

 گرفته است. 

                                                           
1 Hegemonic Interventions 
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 ی ایدئولوژیکگرایدرون گفتمان سنت« سنت»( فرآیند صورتبندی گفتمانی دال 3شکل )

 گیری نتیجه

آنچه که در نظریه گفتمان الکالئو و موفه اهمیت بنیادی داشته و در تحقیق حاضر نیز مورد 

عنوان عاملی اساسی برای تثبیت  مثابه فرآیندی اجتماعی و به توجه بوده است، خلق معنا به

از امری تاریخی و توان مناسبات قدرت را  مناسبات قدرت است. در واقع، با تولید معنا می

(؛ یعنی 55: 1395اجتماعی به بخشی از طبیعت و عقل سلیم مبدل کرد )یورگنسن و فیلیپس، 

ها معنای آنها تثبیت  ای خاص با سایر نشانهها در رابطهشود با قرار دادن نشانه پیوسته تالش می

ی تحلیل گفتمانی ها برداشت شد، این بود که طشود. در مورد تحقیق حاضر نیز آنچه طی یافته

هایی ارزی با دال برنامۀ تلویزیونی محلی شبکه کردستان، دال شناوری چون سنت در زنجیرۀ هم

بودگی در  دیگری چون یکدستی و همگنی، ثبات و سکون تاریخی، همگنی و طبیعت و طبیعت

، هایی چون سیال بودن، پویایی، اکنونیت تقابل با حوزۀ مقابل آن یعنی مدرنیته با دال

شهرنشینی و... در تالش است تا سنت را همچون یک مقولۀ ایدئولوژیک و در درون گفتمان 

 برساخت نماید. « گرایی ایدئولوژیکسنت»

ها از گفتمان مذکور تالشی بوده است برای ممانعت از لغزش و سرریز شدن نشانه

روابط قدرت موجود  جایگاهشان نسبت به یکدیگر و در نتیجه، خلق نظام معنایی واحد و تثبیت

خصوص؛ یعنی  گاهی است که در آن یک داللت بهدر جامعه. در واقع، این نقطۀ بست، گره

ای در آن حوزۀ الگوهای تقابلی تعریف سنت و مدرنیته، بلورینه شده و داللت خاص و برجسته

ی و عنوان یک امر تماماً فرهنگ کند. لذا در مورد تحقیق حاضر، سنت بهگفتمانی پیدا می

های تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود ها و تنشیکدست برجسته شده است و از تمامی داللت

 



120 1400/ پاییز  64 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

راستا با گفتمان ناسیونالیسم  تهی شده است. ساخت و تحمیل چنین برداشتی از سنت، هم

)رستمی و زیباکالم، « کندکثرت و خودآیینی اقوام را در مقام ضدیت با خود تعریف می»ایرانی 

که همبستۀ ایماژ مسلط بر ناسیونالیسم ایرانی و « گرایی ایدئولوژیکسنت»ابراین (. بن1397

ای خود، مقولۀ های رسانهواسطۀ آپاراتوس های فرهنگیِ همبستۀ با آن است، بهسیاستگذاری

را در تقابل با هویتِ مرکزی حاکم چنان امری یکدست، تماما « های غیرحاکمهویت»سنتِ 

کند و واقعیت پرتنش هستیِ اجتماعی و  بندی میغیرمدرن مفصل فرهنگی و غیرسیاسی و

واسطۀ پیکربندی برداشتی  زند تا فرادستیِ خود را بهرا کنار می« دیگریِ کُرد»تاریخی 

شده؛  ایدئولوژیک از سنت بر او تداوم ببخشد. از این طریق است که در برنامۀ تلویزیونیِ تحلیل

های موجود در ، سادگی، و سکون زندگی سنتی که دالگلی های کاه طبیعت، روستا، خانه

ههای تصویری بودها و نشانهارزی در سطوح مختلف برنامۀ تلویزیونی اعم از دیالوگزنجیرۀ هم

جهان جامعۀ کردستان و واقعیت پرتالطم آن در درون مناسبات سیاسی و اند، با انتزاع از زیست

های گفتمانی و به میانجی مداخالت هژمونیک واجد اییاقتصادی جامعۀ ایرانی، در قالب بازنم

های جایگزین و کثرت تجربیات جامعۀ کردستان شوند. این مداخالت، برداشتمعنای خاصی می

پیرامون مسلط بر -راستا با نگاه مرکزرا سرکوب نموده و یک دیدگاه واحد که همسو و هم

ذاریِ فرهنگی همبستۀ با آن است را در قالب سازِ ایرانی و سیاستگگفتمان ناسیونالیسمِ همسان

 کند. به امری طبیعی بدل می« گراییِ ایدئولوژیکسنت»

هایی با طرد دال« گرایی ایدئولوژیکسنت»ها آورده شد، گفتمان گونه که در تحلیل همان

هایی دیگرِ سنتِ جامعۀ کردستان، امری کامالً ساکن، یکدست و خاص و ایجاد وقفه در دال

کند و با جعل واقعیت متکثر تاریخی همراستای با تصویر مسلط بر  رسیاسی را برساخت میغی

دارد. لذا برخالف های قومی ایران گام برمیسازِ ناسیونالیسم در قبال اقلیتگفتمان فرودست

ای درون  عنوان شکاف و حفرهکه عموماً سنت را به های زایشی در مورد سنت و مدرنیته ـدیدگاه

و بر کثرت تجارب و تنش موجود در واقعیت اجتماعی هویت  دیدای مرکز زدوده مییتهمدرن

دیگریِ »سنتِ « گرایی ایدئولوژیکسنت»ـ، در برساخت گفتمانی  گذاشتهای متفاوت صحه می

طور سلبی و در راستای فرودست ای تخاصمی و آنتاگونیستیک با امر مدرن که بهدر رابطه« کُرد

گیرد و با در پسِ سیاستگذاریِ مسلط از این هویت قومی سلب شده است، قرار میسازیِ نهفته 

ای گفتمان حاکم و به میانجی متون های انضمامی در درون آپاراتوس رسانهانتزاع از تجربه

و « زایشی»مندی مورد نظر در الگوی شود و از سنت می« برساخت»گفتاری و تصویری، 

 گیرد. کثرت فاصله میمقتضیات آن همچون پویایی و 
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 منابع

 ( مد1381اسپنسر و دیگران )انتقادی جامعه سنتی و جامعه مدرن،  ترجمۀ منصور نیته: مفاهیم ر

 انصاری، تهران: انتشارات نقش جهان. 

 ( مقدمه1393استم، رابرت )  ای بر نظریۀ فیلم،  ترجمۀ احسان نوروزی، تهران: پژوهشکدۀ فرهنگ

 و هنر اسالمی. 

 ای بر تحلیل انتقادی گفتمان،  تهران: مرکز مطالعات و  ( مقدمه1379ر، شعبانعلی )بهرامپو

 ها. تحقیقات رسانه

 ( مطالعات فرهنگی نظریه و عملکرد،  ترجمۀ مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، 1395پارکر، کریس )

 تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

 ( مجموعه مقاالت 1378تاجیک، محمدرضا ) .گفتمان و تحلیل گفتمان،  تهران: فرهنگ گفتمان 

 ( بازاندیشی در ابعاد و گسترۀ مفهوم 1390خرمشاد، محمدباقر،  سرپرست سادات، سید ابراهیم )

 . 115-144سنت، فصلنامه دانش سیاسی،  سال هفتم شماره اوّل، صص 

 ( تلویزیون و گسترۀ عمومی،  ترجمۀ مهدی شفقتی، ته1380دالگرن، پیتر ) .ران: سروش 

 ( جامعه1391راودراد، اعظم )  .شناسی سینما و سینمای ایران،  تهران: انتشارات دانشگاه تهران 

 ( بازنمایی چالش سنت مدرنیته در 1393راودراد، اعظم؛ سلطانی، سیدعلی اصغر؛ سوزنکار، مرجانه )

 213-238زمستان،   و ، پاییز2 ، شمارۀ6 ادبیات، دورۀ و هنر شناسی همین سادگی، جامعهفیلم به

 ( تأثیر تقابل سنت و تجدد بر سینمای 1398رستمی، پرویز؛ بهرامی، روح اهلل؛ رحمتی، محسن )

نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، دوره ( پژوهش1332-1357های ایران در عصر پهلوی دوم )سال

 41-68صص  1398بهار و تابستان  15،  شماره پیاپی 1 0،  شمار8

 ساز، فصلنامۀ گرا و دیگری( تبارشناسی ایدئولوژی باستان1397ود؛ زیباکالم، صادق )رستمی، مسع

 127-151صص ، 1397سوم، پاییز  هشتم، شماره های سیاسی جهان اسالم،  سال پژوهش

 ( دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: کیهان. 1370ساروخانی، باقر ) 

 ( راهنمای ب1380سلبی، کیت،  کاودری، ران ) ،ررسی تلویزیون،  ترجمۀ علی عامری مهابادی

 تهران: سروش. 

 ( قدرت، زبان و گفتمان،  تهران: نشر نی. 1384سلطانی، علی اصغر ) 

 ( دربارۀ سینما و سنت، هنرنامه، 1379عادل، شهاب الدین )8، شماره 1379 . 

 ( جایگاه غرب در 1393فرقانی، محمدمهدی،  اکبرزاده جهرمی، سیدجمال الدین ) سیاست هویتی

نظام جمهوری اسالمی: تحلیل گفتمان انتقادی سریال کیف انگلیسی و مدار صفر درجه، فصلنامۀ 

 . 37انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دهم، شماره 
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 ( تحلیل انتقادی گفتمان،  ترجمۀ شعبانپور و دیگران، تهران: مرکز 1387فرکالف، نورمن )

 ها. سانهمطالعات و تحقیقات ر

 ( بادهای غربی،  تهران: نشر هرمس. 1392فرهادپور، مراد ) 

 ( درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی؛ نشر نی.1392فلیک، اوه ) 

  ( پیش درآمدی بر فیلم، ترجمه فتاح محمدی، انتشارات بنیاد سینمایی 1388فیلیپس، ویلیام )

 فارابی.

 ( نظریه گفتمان الکالئو و موفه ابزاری کارآمد در 1388) کسرایی، محمدساالر، پوزش شیرازی، علی

 . 3، ش 39های سیاسی، فصلنامه سیاست، دوره  فهم و تبیین پدیده

 ( سنت، مدرنیته و پست مدرن،  تهران: صراط. 1375گنجی، اکبر ) 

 ( هژمونی و استراتژی سوسیالیستی،  ترجمۀ محمد رضایی،1393الکالئو، ارنستو،  موفه، شانتال ) 

 تهران: نشر ثالث. 

 ( گفت1378لنگهاوسن، محمد )گو دربارۀ سنت و تجدد، نقد و نظر، سال پنجم، شماره اوّل و دوم. و 

 ( مقدمه1380مک دانل، دایان )های گفتمان،  ترجمۀ حسینعلی نوذری، تهران: نشر ای بر نظریه

 فرهنگ گفتمان. 

 201، ص 15ون، شماره ها،  ارغن( عقالنیت سنت1378اینتایر، السدیر )مک . 

 ( درآمدی1392میلنر، آندرو،  براویت، جف ) محمدی  معاصر،  ترجمۀ جمال فرهنگی نظریه بر

 تهران: ققنوس. 

 ( توسعۀ پایدار چشم1379نصیری، حسین ) .انداز جهان سوم،  تهران: فرهنگ و اندیشه 

 ( تحقیق در رسانه1389ویمر، راجر دی،  دومینیک، جوزف آر )عی،  ترجمۀ کاووس های جم

 ای. سیدامامی، تهران: سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه

 ( مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی،  ترجمۀ فتاح محمدی، تهران: هزاره 1393هیوارد، سوزان )

 سوم. 

 ( نظریه و روش در تحلیل گفتمان،  ترجمۀ هادی 1395یورگنسن، ماریان،  فیلیپس، لوییز )

 یلی، تهران: نشر نی. جل
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