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مطالعات فرهنگی ،چندفرهنگی و فرهنگ رسانهای
 داگالس کِلنر
 ترجمه شده :ایمان خدابنده بایگی
رادیو ،تلویزیون و دیگر محصوال ت ررنگ

1

رانه ای 2وانیلی را در اختینر من میگذارهد ک من

نویت خودمنن را از طریق آننن می انزیم .حس رردیت من ،رهم من از ایگک زن و مرد بودن چ
معگنیی دارد ،حس طبق ین قومیت ،هژاد ،ملیت ین جگسیت و حس من از «من» و «آننن» .تصنویر
رانه ای 3ب من کمک میکگد تن دیدمنن را هسبت ب جهنن و عمیقترین ارزشننیمنن شکل
دنیم .چیزی ک من آن را خوب ین بد تصور میکگیم ،مثبت ین مگفی و اخالقی ین شیطنهی.
دااتننننی رانه ای 4امبلنن ،ارسنه نن و مگنبعی را ررانم میآورهد ک از طریق آننن من
ررنگ

عمومی 5را معگن میکگیم و از طریق ااتفنده از آننن من خودمنن را وارد این ررنگ
6

میکگیم .همنیشننی رانه ای هشنن میدنگد چ کسی قدرتمگد اات و چ کسی رنقد قدر ت
اات ،چ کسی اجنزه دارد اعمنل زور و خشوهت کگد و چ کسی همیتواهد .آننن قدر ت
هیروننی موجود را برجست و قنهوهی میکگگد و ب بیقدر تنن هشنن میدنگد ک آننن بنید در
جنیگنه خودشنن بنقی بمنهگد و ین ارکوب میشوهد.
من در رانه و جنمعۀ مصرری 7کنمالً غرق شدهایم و بگنبراین مهم اات ک یند بگیریم چگوه
معنهی و پینم ننی آن را بفهمیم ،چگوه آن را تفسیر کگیم و چگوه از آننن اهتقند کگیم .رانه نن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1کنرشگنای ارشد ،انزمنن صداوایمن ،اداره کل تنمین برهنم خنرجی و رانه بینالملل ،ارزینب برهنم
imankhodabandeh71@gmail.com
2 Media Culture
3 Media Images
4 Media Stories
5 Common Culture
6 Media Spectacles
7 Consumer Society
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یک بخش عمیق و پیچیده از آموزش ررنگگی 1اات .رانه نن کمک میکگگد ب آموزش من
دربنره ایگک چگوه ررتنر کگیم و دربنرۀ چ رکر کگیم ،چگوه احسنس کگیم ،چ چیز را بنور
کگیم ،از چ چیز بترایم ،ب چ چیز تمنیل داشت بنشیم و ب چ چیز تمنیل هداشت بنشیم.
رانه نن گوه ای از آموزش نستگد ک ب من یند میدنگد چگوه مرد و ین زن بنشیم .آننن ب من
هشنن می دنگد ک چطور لبنس بپوشیم ،چطور ب هظر برایم ،چگوه مصرف کگیم ،چگوه ب
اعضنی گروه ننی اجتمنعی متفنو ت واکگش هشنن دنیم ،چگوه محبوب و مورق بنشیم ،چگوه از
شکست اجتگنب کگیم و چگوه خود را بن هظنم غنلب نگجنرنن ،ارزشنن ،روی نن و ههندنن وقف
دنیم .درهتیج کسب اواد رانه ای اهتقندی 2یک مگبع مهم برای ارراد و شهروهدان در
یندگیری چگوهگی مقنبل بن محیط رانه ای اغواگر 3اات .یندگیری چگوه خواهدن ،چگوه اهتقند
کردن و چگوه مقنومت کردن علی داتکنریننی اجتمنعی و ررنگگی 4میتواهد ب ررد در
جهت قوی شدن در برابر گوه ننی مسلط رانه و ررنگ
تسلط یک ررد در برابر ررنگ

کمک کگد ک میتواهد بنعث ارزایش

رانه ای شود و ب ارراد قدر ت بیشتری در برابر محیط

ررنگگیشنن 5بدند.
در این رصل ،من دربنرۀ اهم بنلقوه رویکردننی مطنلعن ت ررنگگی 6در اهتقند رانه ای 7و
اواد بحث خوانم کرد .در انلننی اخیر مطنلعن ت ررنگگی ب عگوان مجموع ای از رویکردنن
برای مطنلعۀ ررنگ

و جنمع ظهور کرده اات .این پروژه ب وایلۀ داهشگنه بیرمگگنم 8برای

مطنلعن ت ررنگگی جنمعۀ معنصر آغنز شد ک بنعث تواعۀ گسترهای از روشننی اهتقندی برای
آهنلیز ،تفسیر و اهتقند از مصگوعن ت ررنگگی 9شد .از طریق یک اری گفتوگوننی دروهی و در
رااتنی تالشننی اجتمنعی و جگبشننی دن  1961و  1971میالدی ،گروه بیرمگگنم شروع
ب تمرکز بر روی اثر متقنبل بنزهمنیینن 11و ایدئولوژیننی طبق  ،جگسیت ،هژاد ،قومیت و ملیت
در متنننی ررنگگی 11کرد ک شنمل ررنگ

رانه ای نم بود .گروه بیرمگگنم از اولین گروهنن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cultural Pedagogy
2 Critical Media Literacy
3 Seductive Cultural Environment
4 Socio-Cultural Manipulation
5 Cultural Environment
6 Cultural Studies
7 Media Critique
8 Birmingham
9 Cultural Artifacts
10 Representations
11 Cultural Texts
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بودهد ک ب مطنلعۀ اثر روزهنم  ،رادیو ،تلویزیون ،ریلم و دیگرگوه ننی ررنگگی محبوب بر روی
مخنطب 1پرداختگد .آننن نمچگین بر ایگک چگوه مخنطبنن گوهنگون ب شکلننی مختلف
ررنگ

رانه ای را تفسیر و ااتفنده میکگگد ،تمرکز کردهد (آهنلیز کردن عواملی ک بنعث

میشود مخنطبنن مختلف ب شکلننی متضند ب متنننی رانه ای مختلف پناخ دنگد).
از طریق مطنلعۀ خردهررنگ ننی جوان ،2مطنلعن ت ررنگگی اهگلیس هشنن داد ک چگوه
ررنگگی پدید آمد تن گوه ای مجزا از نویت و عضویت گرونی را تشکیل دند .برای مطنلعن ت
ررنگگی ،ررنگ

رانه ای مصنلحی برای انختن دیدگنهننیی دربنرۀ جهنن ،ررتنر و حتی

نویتنن ررانم می کگد .کسنهی ک کورکوراه داتورا ت ررنگ

رانه ای را دهبنل میکگگد،

تمنیل دارهد تن خودشنن را بخشی از «جرینن عنم  »3کگگد و بن مد ،ارزشنن و ررتنرننی غنلب
خود را وقف دنگد .نمچگین مطنلعن ت ررنگگی ب ایگک چگوه گروهننی خردهررنگ  4و ارراد
در مقنبل گوه ننی غنلب ررنگگی و نویتی مقنومت میکگگد و ایگک این گروهنن ابک و نویت
خوشنن را میانزهد ،عالق مگد اات .کسنهی ک از قنعدۀ مد ،لبنس پوشیدن ،ررتنر و
ایدئولوژیننی اینای پیروی میکگگد و بدین ترتیب نویتی در درون جرینن عنم میانزهد،
منهگد اعضنی گروهننی اجتمنعی خنص (منهگد افیدپواتنن محنرظ کنرِ طبقۀ متواط امریکن).
اررادی ک بن خردهررنگ نن شگنانیی میشوهد منهگد ررنگ

پنهک 5ین خردهررنگ ِ ملیگراینن

اینه ،6ب شکل متفنوتی از ررنگ عنم ررتنر میکگگد و ب هظر میراگد ،بدین ترتیب نویت
مخنلفی را میانزهد و خودشنن را خالف مدلننی ااتنهدارد ،تعریف میکگگد.
مطنلعن ت ررنگگی اصرار دارد ک ررنگ

7

بنیستی در درون روابط اجتمنعی و هظنمی ک در

آن تولید و مصرف میشود ،مطنلع شود؛ ب اینترتیب ،مطنلع ررنگگی ب طور هزدیکی ب مطنلعۀ
جنمع  ،اینات و اقتصند گرهخورده اات .مطنلعن ت رانه ای هشنن میدند ک چگوه ررنگ
رانه ای ب شرح و تفضیل ارزشننی مسلط ،ایدئولوژیننی اینای ،تواع اجتمنعی و
تنزگیننی عصر می پردازد .پگداشت مطنلعن ت ررنگگی از ررنگ

و جنمع آمریکن ،ب صور ت یک

زمین مسنبق پر از گروهننی متفنو ت و ایدئولوژیننات ک برای الط رقنبت میکگگد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Audience
2 Youth Subcultures
3 Mainstream
4 Subcultural Groups
5 Punk Culture
6 Black Nationalist
7 Social Relations
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( .)Kellner, 1995تلویزیون ،ریلم ،موایقی و دیگرگوه ننی ررنگگی 1معروف ب نمین ترتیب
لیبرال ین محنرظ کنر نستگد ،نرچگد آننن گننی دیدگنهننی رادیکنل و مخنلف بیشتری را هشنن
میدنگد و اغلب ازهظر ایدئولوژیک مبهم و ترکیبی نستگد ازهقط هظرننی اینای گوهنگون.
مطنلعن ت ررنگگی ارزشمگد اات ،ب خنطر ایگک وانیلی را ررانم میکگد ک یک هفر را
یک هفر دیگر را بخواهد و ب صور ت اهتقندی تفسیر کگد .مطنلعن ت

تواهمگد میانزد ک ررنگ

و بیررنگ

ررنگگی نمچگین تفنو ت بین بنررنگ

را ب وایل تصور پیواتنری گسترده از

مصگوعن ت ررنگگی ک گستره ای از رمنن تن تلویزیون دارد و نمچگین ،از طریق عدم برپن کردن
نیچ هوع السل مراتب ررنگگی 2مشخص ین قنعدهای از بین میبرد .رویکردننی قبلی ب ررنگ
تمنیل داشتگد تن در درجۀ اول ادبی و هخب گرا بنشگد و ررنگ

رانه ای را ب عگوان امری

پیشپنارتنده ،مهمل و رنقد ارزش الزم برای توج هندیده میگررتگد .پروژۀ مطنلعن ت ررنگگی
متقنبالً از تقسیم حوزۀ ررنگ

ب بنال و پنیین ین تقسیم ب عنمینه در مقنبل هخب گرا ،اجتگنب

کرد .اینگوه تمنیزا ت خیلی اخت اات ک حفظ شوهد و عمومنً ب عگوان یک همن برای
ارزینبیننی نگجنری -زیبنییشگنای

3

و اغلب برهنم ننی اینای ااتفنده میشوهد؛

ب عگوانمثنل ،هندیده گررتن ررنگ عنم  4برای ررنگ
میشود و تمسخر ررنگ

واال 5ین تحسین ررنگگی ک عنم تلقی

غگیِ هخبگنن.

مطنلعن ت ررنگگی ب من اجنزه میدند تن تمنمی گسترۀ یک ررنگ

را موردبررای قرار

دنیم و ب صور ت اهتقندی موشکنری کگیم بدون نیچ هوع پیشداوری علی یکگوهۀ متن
ررنگگی ،ههند ررنگگی ین عمل ررنگگی .مطنلعن ت ررنگگی نمچگین رانی را بنز میکگد ب
امت تمنیزگذاری اینای بیشتر تن تمنیزگذاری زیبنییشگنای در ارزینبی محصوال ت ررنگگی
ک در آن ،ررد تالش میکگد تن هقنط اهتقندی و تقنبلی را از هقنط دهبنل گراینه و محنرظ کنراه
در محصوال ت ررنگگی متمنیز کگد .ب عگوانمثنل ،مطنلعن ت ریلمننی ننلیوود 6هشنن میدند ک
چگوه ریلمننی مهمِ دنۀ  1961دیدگنهننی رادیکنل و ضد ررنگ

7

را ارتقن میداد و چگوه

ریلم در دنۀ  ،1971زمین جگگی بود بین دیدگنهننی لیبرال و محنرظ کنر .در اواخر دنۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cultural Forms
2 Cultural Hierarchies
3 Normative Aesthetic Valuations
4 Mass Culture
5 High Culture
6 Hollywood Film
7 Counterculture
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 1971ریلمنن گرایش پیدا کردهد ب امت مواضع محنرظ کنراه ک ب اهتخنب شدن روهنلد
ریگنن 1ب عگوان رئیسجمهور کمک کردهد ).(see Kellner &Ryan, 1988
یک بعد اهتقندی و اینای ب صور ت ذاتی در پروژه مطنلعن ت ررنگگی وجود دارد ک آن را از
عیگیتگرانن 2و دیدگنهننی داهشگننی غیراینای در مطنلع ررنگ
مطنلعن ت ررنگگی اهگلیس ،ررنگ

و جنمع متمنیز میکگد.

را ب صور ت تنریخی درزمیگۀ ریش نن و اثرا ت جنمع شگنای

تحلیل می کگد .مطنلعن ت ررنگگی ،ررنگ

را در تئوری تولید و بنزتولید اجتمنعی قرار میدند
3

بن مشخص کردن راهننیی ک گوه ننی ررنگگی ،در راه گسترش الط اجتمنعی ب کنر میرود
ین مردم را تواهمگد میانزد تن علی الط مقنومت و تالش کگگد .مطنلعن ت ررنگگی جنمع را
ب عگوان مجموع ای از روابط اجتمنعی السل مراتبی و متخنصم تحلیل میکگد ک ب وایل
ارکوب طبق  ،جگس ،هژاد ،قوم و اقشنر ملی 4تنبع مشخص میشود .بن ب کنرگیری مدل نژموهی
و ضدنژموهی 5گرامشی ،)1971( 6ب دهبنل تحلیل نژموهی ین نمنن هیروننی الطۀ حنکم
اجتمنعی ررنگگی و در جستجوی ضد الط ین نمنن هیروننی مقنومت و تالش اات .این
پروژه ،تغییرا ت اجتمنعی 7را مورد ندف قرار داده بود و تالش میکرد هیروننی الط و مقنومت
را مشخص همنید تن پروژه تالش اینای و رننیی از الط را کمک کگد.
برای مطنلعن ت ررنگگی موضوع ایدئولوژی از انمیت مرکزی برخوردار اات .برای ایدئولوژی
حنکم ،ب مگظور بنزتولید روابط اجتمنعی الط و تنبع ب کنر میرود .ایدئولوژیننی طبق  ،طبق
بنالی اجتمنعی را اتنیش و طبق کنرگر را تقبیح میکگد .ایدئولوژیننی جگسیت ،بنزهمنییننی
جگسیتی از زهنن را ترویج میکگد و ایدئولوژیننی هژاد ،بنزهمنییننی قومی از مردم
رهگینپوات و گروهننی اقلیت مختلف را قنبلااتفنده میکگد .ایدئولوژینن بنعث میشوهد تن
هنبرابرینن و تنبعیتنن طبیعی و عنداله ب هظر براگد و بدین ترتیب ،بنعث القن رضنیت در روابط
الط میشوهد .جوامع معنصر ب وایل گروهننی مختلف ک ایدئولوژیننی اینای متفنو ت
دارهد ،انخت میشوهد (لیبرال ،محنرظ کنر ،رادیکنل و غیره) و مطنلعن ت ررنگگی مشخص
میکگد ک چ ایدئولوژینن در محصوال ت ررنگگی عملینتی نستگد (البت میتواهد شنمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ronald Reagan
2 Objectivist
3 Social Domination
4 National Strata
5 Model Of Hegemony And Counterhegemony
6 Gramsci
7 Social Transformation

فصلنامه علمی  -ترویجی جامعه ،فرهنگ و رسانه  /سال نهم /شماره سی و چهارم /بهار 1911

188

مشخص کردن تفنو تننی ایدئولوژیکی بنشد) .در طول این مطنلع  ،من یک اری مثنلننیی را
از اینک چگوه ایدئولوژیننی متفنو ت در متنننی ررنگ

رانه ای 1رعنل نستگد ،ررانم

میآورم و بر نمین اانس ،مثنلننیی از تحلیلننی ایدئولوژیک 2و هقدنن ارائ میکگم.
ب خنطر تمرکز مطنلعن ت ررنگگی بر روی بنزهمنییننی هژاد ،جگسیت ،طبق اجتمنعی و هقد
آن از ایدئولوژیننیی ک اهواع مختلفی از ارکوب را شکل میدنگد ،مطنلعن ت ررنگگی خودش
را ب یک برهنم چگد ررنگگی 3تغییر میدند ک هشنن میدند ک چگوه ررنگ  ،بنعث
بنزتولید گوه ننی مختلفی از هژادپراتی ،تبعیض جگسی و جهت گرایی علی طبق زیردات،4
گروهننی اجتمنعی ین ابک زهدگی جنیگزین 5میشود .چگد ررنگگی 6ارزش اهواع مختلف
ررنگ

و گروهننی ررنگگی را تعیین میکگد و ادعن دارد ک ب عگوانمثنل اینهپواتنن،

التیننن ،آاینیینن ،بومینن امریکن ،نمجگسگرانن و دیگر صداننی ارکوبشده و حنشی ای
اعتبنر و انمیت خود را دارهد .چگد ررنگگیِ شورشی ین طغینهگر تالش میکگد تن هشنن دند ک
چگوه صداننی مردم مختلف و تجرب ننی آننن ،انکت و از جرینن اصلی ررنگ

حذف

میشوهد .مطنلعن ت ررنگگی تالش می کگد تن کمک کگد ب تفضیل هظرا ت متگوع ،تجرب نن و
گوه ننی ررنگگیِ گروهننی ک آننن را از جرینن اصلی ررنگ

خنرج کردهاهد .ب این دلیل،

مطنلعن ت ررنگگی تبدیل ب ندری برای هیروننی محنرظ کنر میشود ک آرزو دارهد تن مرکزیت
هژاد مردان افیدپوات را حفظ کگگد .ب بینندیگر ،هوعی برتری اروپن محور ک درهتیج بنعث
حمل ب چگد ررنگگی در جگ

ررنگگی 7ک از دنۀ  1961تنب حنل بر ار آموزشوپرورش،

نگر و محدودیتننی آزادی بینن شکلگررت اات ،میشود .مطنلعن ت ررنگگی درهتیج ب
ترویج چگد ررنگگی ،اینات و آموزش رانه ک بنندف حسنس کردن مردم ب چگوهگی
«کدگذاری »8روابط قدر ت و الط در متون ررنگگی اات ،میاهجنمد؛ منهگد هموه ننیی از
تلویزیون ین ریلم و امن این را هیز مشخص میکگد ک چگوه مردم میتواهگد در مقنبل معنهی
کدگذاریشده مسلط 9مقنومت کگگد و معنهی و قرائتننی جنیگزین اهتقندی خود را تولید کگگد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Media Cultural Texts
2 Ideological Analysis
3 Multiculturalist Program
4 Subordinate Classes
5 Alternative Lifestyles
6 Multiculturalism
7 Cultural Wars
8 Encoded
9 Dominant Encoded Meanings
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مطنلعن ت ررنگگی میتواهد هشنن دند ک ررنگ

181

رانه ای چگوه من را داتکنری و ب من تلقین

میکگد و ب اینترتیب میتواهد ارراد را برای مقنومت در برابر معنهی غنلب در محصوال ت
رانه ننی ررنگگی و تولید معنهی خود تواهمگد کگد .نمچگین میتواهد ب لحظن ت مقنومت و هقد
درون ررنگ

رانه اشنره و درهتیج کمک ب ترویج و تواعۀ آگننی اهتقندی 1کگد.

ی 2مگدرج در بسینری از رصلننی جمعآوریشده در این متن،
مطنلعن ت ررنگگی اهتقند ِ
بنعث تواع مفننیم و تجزی وتحلیلننیی میشود ک خواهگدگنن را ب زیر ذرهبین بردن تمنم
حوزهننی ررنگ  ،ب تشریح محصوال ت معنصر ررنگ

رانه ای و ب دات آوردن قدر ت بر

روی محیط ررنگگی خود قندر خواند انخت .مطنلعن ت ررنگگی یک چنرچوب گسترده و
مفهومی ایجند میکگد ک اهجنم مطنلعن ت ررنگ  ،اینات و جنمع برای انداری مثل تقویت
ارراد ،مبنرزه اجتمنعی و اینای و تحول اات .در صفحن ت پیش رو ،من ب اجزای اصلی گوه
مطنلعن ت ررنگگی -ک ب هظر من مفیدترین نستگد -اشنره خوانم کرد.

اجزای مطالعات فرهنگی انتقادی
در قویترین آن (اجزا) ،مطنلعن ت ررنگگی شنمل پروژه ا جنهبۀ تجزی وتحلیل تولید و اقتصند
اینای ررنگ  ،3متون ررنگگی و درینرت مخنطبنن 4از آن متون و اثرا ت آننن اات .این
رویکرد جنمع بنعث اجتگنب از تمرکز بسینر محدود در یک بعد از پروژه و هندیده گررتن بقی
ابعند میشود .برای جلوگیری از چگین محدودیتننیی ،من یک رویکرد چگدوجهی را پیشگهند
میکگم ک الف) در مورد تولید و اقتصند اینای بحث میکگد ب) تحلیل متگی 5را درگیر
میکگد ج) درینرت و ااتفنده از متون ررنگگی را مطنلع میکگد.

تولید و اقتصاد سیاسی
تأکید بر انمیت تحلیل متون ررنگگی در ایستم تولید و توزیع خود ک اغلب ب عگوان اقتصند
اینای ررنگ

مورداشنره قرار میگیرد ،ب دلیل آهک در بسینری از مطنلعن ت ررنگگی اخیر

مورد غفلت قرارگررت  ،مهم اات .قرار دادن متون در ایستم ررنگگی ک در آننن تولید و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Critical Consciousness
2 Critical Cultural Studies
3 Analyzing The Production And Political Economy Of Culture
4 Audience Reception
5 Textual Analysis
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توزیع میشوهد ،میتواهد ب روشن کردن ویژگیننی اثرا ت متون ک تحلیل متگی ب تگهنیی
ممکن اات آننن را بیانمیت جلوه دند ین هندیده بگیرد ،کمک کگد .ب جنی داشتن روشننیی
ک در تضند بنررنگ

نستگد ،اقتصند اینای درواقع میتواهد برای تحلیل متن و هقد کمک

کگد .ایستم تولید اغلب تعیین میکگد چ هوع از مصگوعن ت تولید خواند شد ،چ
محدودیتننی انختنری وجود داشت بنشد ،چ چیزی را میتوان گفت و هشنن داد و چ
چیزی را همیتوان؛ و چ هوع از تأثیرِ مخنطب 1را متن قرار اات تن تولید کگد.
برای مثنل مطنلعۀ رمزگنن تلویزیون ،ریلم و ین موایقی عنم پسگد ،ب وایلۀ بررای قواعد و
آدابوراوم تولید بهبودینرت اات .این گوه ننی ررنگگی بن قواهین و آدابوراومی ک ب خوبی
قنبلتعریفاهد ،انخت میشوهد و مطنلعۀ تولیدِ ررنگ

میتواهد ب روشن شدن کدنن ب صور ت

واقعی در عمل کمک کگد .ب عگوانمثنل ،محبوبترین تراه نن ب خنطر هینز انختنر 2رادیو ین
بن ایستم توزیع میشوهد.

موایقی تلویزیون ،ا تن پگج دقیق نستگد ک ب اینترتیب نمننگ

ریلم و تولیدا ت تلویزیون در اینال تمتحده ازآهجنک کگترل آننن تواط شرکتننی غولآانیی
اات ک در درج اول ب دهبنل ارزایش اود خود نستگد ،تحت الطۀ ژاهرننی خنصی منهگد
گفتگو و مسنبقن ت همنیشی ،3کمدیننی آبکی ،4کمدیننی موقعیت ،5ارینلننی اکشن و
منجراجویی ،6تلویزیون واقعیتهمن 7و دیگر موارد نستگد .این عنمل اقتصندی توضیح میدند ک
چرا چرخ ننیی از گوه نن 8و زیرگوه ننی 9خنص و ین هسخ ننی بعدی 11در صگعت ریلم وجود
دارد؛ ین معبری ک ریلمننی محبوب را ب اوی ارینلننی تلویزیوهی میبرد و یک نمگوهی
مشخص در محصوال ت تولیدی وجود دارد ک تشکیلشده از هظنم تولیدی اات ک تواط
رمزننی ژاهری

11

اهعطنفهنپذیر ،پیمننهنم ننی ررمولبگدی شده

12

و مرزننی ایدئولوژیکِ

13

ب خوبی تعریفشده ،مشخصشدهاهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Audience Effects
2 Format
3 Talk And Game Shows
4 Soap Operas
5 Situation Comedies
6 Action/Adventure Series
7 Reality Tv
8 Genres
9 Subgenres
10 Sequelmania
11 Generic Codes
12 Formulaic Conventions
13 Ideological Boundaries
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ب نمین ترتیب ،مطنلع اقتصند اینای میتواهد ب تعیین محدودیتنن و گسترهای از
گفتمننننی 1ایدئولوژیک و اینای و اثرا ت آن کمک کگد .ب عگوانمثنل ،مطنلعۀ من دربنرۀ
تلویزیون در اینال تمتحده ،کگترل شبک ننی تلویزیوهی تواط شرکتننی رراملی بزرگ و
غولننی ارتبنطن ت 2ک بخشی از جگنح راات آمریکن بودهد را آشکنر انخت ک در دنۀ 1981
شرکتننی قدرتمگد ،قدر ت کشور و جرینن عمدۀ رانه ای 3را ب دات آوردهد (

Kellner,

 .)1990ب عگوانمثنل ،در طول دن  1981نر ا شبک تواط شرکتننی بزرگ گررت شد.
 ABCدر انل  1985ب وایلۀ  Capital Citiesخریداری شد؛  NBCزیرمجموعۀ  GEشد و
 CBSب وایل شرکت  Tisch Financial Groupsخریداری شد .نم  ABCو نم  ،NBCب
دهبنل شرکتننی ادغنم کگگده ررتگد و این اهگیزه و انیر مگنرع از ریگنهیسم 4حنصل شد ک
بنعث شد تن آننن از میزان اهتقند ب ریگنن بکننگد و ب طورکلی از برهنم ننی محنرظ کنر،
منجراجوییننی هظنمی و رینات جمهوری صوری او حمنیت کگگد.
ادغنمننی شرکتی 5امروز گستردهتر شده اات  Disney، Time Warner،AOLو دیگر
غولننی جهنهی رانه کگترل قلمرو بیشتری از تولید و توزیع ررنگ

را دارهد (

McChesney,

 .)2000در این بنرت جهنهی کسی واقعنً همیتواهد ،ب عگوانمثنل ،هقش رانه نن در جگ

خلیج

6

را بدون تجزی وتحلیل تولید و اقتصند اینای اخبنر و اطالعن ت و نمچگین ،متن واقعی جگ
خلیج و درینرت آن تواط مخنطبنن خود را تجزی وتحلیل کگد ) .)Kellner,1992ب نمین
ترتیب ،منلکیت شرکتننی رانه ای غنلب تواط محنرظ کنرنن ب توضیح جرینن رانه ای اصلی
حمنیت از دولت بوش 7و ایناتننیش در اهتخنبن ت انل  2111امریکن ،کمک میکگد
).(Kellner, 2001
بن هگنه ب ارگرمی ،همیتوان ب طور کنمل پدیده مدوهن 8را بدون تحلیل ااتراتژیننی
بنزارینبی ،محیط اینای ،محصوال ت ررنگگی او و اثرا ت آننن درک کرد ( .)Kellner, 1995در
یک ابک مشنب

 ،اتنرهنن و گروهننی زن جوانتر موایقی پنپ منهگد Britney ،Mariah Carey

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Discourses
2 Communications Conglomerates
3 Mainstream Media
4 Reaganism
5 Corporate Conglomeratization
6 Gulf War
7 Bush
8 Madonna Phenomenon
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 N Sync ، Jennifer Lopez،Spearsابزار صگعت زرقوبرق را گسترش میدنگد و رانه نن و
نمچگین عرض کگگدگنن موایقی ،برخی از اتنرهنن را همند مد ،زیبنیی ،ابک ،تمنیال ت جگسی
میکگد و در ارزینبی تأثیر اجتمنعی کنمل پورهو گراری 1ررد بنید آگنه از صگعت اکس و روهد
تولید ریلمننی پورهوگراری بنشد و رقط بر خود متن و اثرا ت آننن بر مخنطبنن ،تمرکز هکگد.
عالوه بر این ،در عصر جهنهیشدن ،ارراد بنید از شبک جهنهی آگنه بنشگد ک ررنگ
رانه ای را ب هفع نژموهی شرکتنن 2تولید و توزیع میکگد .بناینحنل ،اقتصند اینای ب تگهنیی
کلید مطنلعن ت ررنگگی را دارا هیست و نرچقدر نم ک مهم بنشد ،محدودیتننی خودش را
ب عگوان یک روش ب تگهنیی دارد .برخی از تجزی تحلیلننی اقتصند اینای معگی و اثرا ت
متننن را کم میکگگد تن کنرب ردننی ایدئولوژیک را تحدید کگد و تقلیل دند .بن این ااتدالل ک
ررنگ

رانه صررنً ایدئولوژیِ اقتصندی هخبگننِ حنکم اات ک صگنیع ررنگگی را کگترل

میکگگد و چیزی بیش از یک تریبون برای ایدئولوژی ارمنی داری هیست .این درات اات ک
ررنگ

رانه ای ب شد ت از ارزشننی ارمنی داری حمنیت میکگد ولی از اوی دیگر ،مکنهی

برای مبنرزه شدید بین هژادنن ،طبقن ت ،جگسیت و گروهننی اجتمنعی اات؛ بگنبراین ،ب مگظور
درک کنمل مننیت و تأثیرا ت ررنگ

رانه  ،یک ررد هینز ب تواع روشننیی دارد تن ب تحلیل

کنمل و وایعی از معنهی و تأثیرا ت آن دات ینبد.

تحلیل متنی
محصوال ت ررنگ

رانه ای ،هینزمگد خواهش متگی دقیق و چگدبعدی برای بررای اشکنل متگوع

گفتمنننن ،مواضع ایدئولوژیک ،3ااتراتژیننی روایتی ،4انختوانز تصویر 5و اثرا ت اات .طیف
گستردهای از اهواع هقد متگی 6از ررنگ

رانه وجود دارد ،اعم از روشننی تجزی وتحلیل کمی

محتوا 7ک ب کنلبدشکنری تعداد و ین میزان قسمتننی خشوهتآمیز در یک متن تن بررای کیفی

8

ک ب بررای تصنویر زهنن ،اینهپواتنن ین انیر گروهنن میپردازد و ین اینک برای گشودن معنهی
متون ،هظری ننی اهتقندی مختلفی را اعمنل میکگد؛ ین ایگک توضیح دند برای تولید معنهی متون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pornography
2 Corporate Hegemony
3 Ideological Positions
4 Narrative Strategies
5 Image Construction
6 Textual Criticism
7 Quantitative Content Analysis
8 Qualitative Study
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چگوه عمل میکگگد .ب صور ت اگتی تجزی وتحلیل کیفی متون 1وظیف ای برای هقد ادبی
ررمنلیستی 2بود ک معنهی مرکزی ،ارزشنن ،همندنن ،ایدئولوژینن را در محصوال ت ررنگگی بن حنضر
شدن در داشت ننی رامی متون تخیلی ادبی 3منهگد ابک ،تصنویر کالمی ،4شخصیتپردازی،5
انختنر روایت ،6دیدگنه 7و دیگر عگنصر رامی محصول ،توضیح میدند .از دن  1961ب بعد،
تحلیل متن ادبی-رامی 8بن ااتفنده از روشننی مشتق شده از هشنه شگنای 9ک یک رویکرد
اهتقندی برای تحقیق در مورد خلق معگن ه تگهن در زبنن مکتوب بلک در انیر ،رمزگنن
غیرکالمی ،11منهگد بصری و زبنن صوتی ریلم و تلویزیون اات ،بهتر شده اات.
هشنه شگنای تجزی وتحلیل میکگد ک چگوه هشنه ننی 11ررنگگی زبننشگنای و غیر زبننشگنای
هظنمننی معگی را شکل میدنگد ب عگوانمثنل ،زمنهی ک ب کسی گل رز میدنید ب عگوان
هشنه ای از عشق تفسیر میشود و ین گررتن  Aبر برگۀ کنلج ،یک هشنه از تسلط بر قواهینِ یک
پروژه خنص اات .تحلیل هشنه شگنختی میتواهد ب هقد ژاهر( 12مطنلعۀ نگجنرننی حنکم بر اهواع
گوه ننی تثبیتشدۀ ررنگگی منهگد کمدیننی آبکی) متصل شود ک آشکنر میکگد ک چگوه
کدنن و اشکنل ژاهرننی خنص ،معنهی خنصی را دهبنل میکگد .ب عگوانمثنل ،کمدیننی موقعیت
ب صور ت کالایک مدل تعنرض-راهحل

13

را دهبنل میکگد ک هشنن میدند چگوه ب حل

مشکال ت اجتمنعی خنصی تواط اقدامن ت و ارزشننی درات پرداخت شود و درهتیج  ،بنعثِ ارائ
دااتننننی ررتنر اخالقی ،مگناب و هنمگناب میشود .در مقنبل ،کمدیننی آبکی ب تکثیر
مشکال ت میپردازد و پینم آن این اات ک ااتقنمت و تحمل برای رهجننی بیپنینن زهدگی الزم
اات؛ درحنلیک مدلننی مثبت و مگفی ررتنر اجتمنعی را خلق میکگد .از طرف دیگر ،تبلیغن ت

14

هشنن میدند چگوه یک کنال مشکال ت محبوبیت ،مقبولیت ،مورقیت و منهگد آننن را حل میکگد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Qualitative Analysis Of Texts
2 Formalist Literary Criticism
3 Imaginative Literature Texts
4 Verbal Imagery
5 Characterization
6 Narrative Structure
7 Point Of View
8 Literary-Formalist Textual Analysis
9 Semiotics
10 Nonverbal Codes
11 Signs
12 Genre Criticism
13 Conflict/ Resolution Model
14 Advertising
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ب عگوانمثنل ،هشنه شگنای و تحلیل ژاهر ریلم رمبو 1982 1هشنن میدند ک چگوه ب
پیروی از قواعد ابک ننلیوود ،ریلم جگگی ب همنیش گذاشت میشود ک درگیری بین
اینال تمتحده و «دشمگنن» خود را هشنن میدند ) .(see Kellner, 1995هشنه شگنای توضیح
میدند ک چگوه تصنویر خنئگنن ،بن توج ب رمزننی ریلمننی جگ

جهنهی دوم 2انخت

میشود و چگوه حل مگنقش و پنینن خوش 3ب پیروی از ایگمنی کالایک اگتی ننلیوود در
ادام میآید ک پیروزی خیر بر شر را ب تصویر میکشد .تحلیل هشنه شگنای نمچگین شنمل
مطنلع کنمالً ایگمنیی و رامی ریلمی مثل رمبو ک ب کنلبدشکنری راهننیی میپردازد ک
زاوی دوربین رمبو را ب عگوان یک خدا معرری میکگد و ین تصنویر حرکت آنست از او ک در
حنل عبور از جگگل اات ،رمز او ب عگوان هیروی طبیعت اات .تحلیل هشنه شگنختی ریلم
 Vanilla Sky 2001ب این می پردازد ک چگوه کنرگردان ریلم یک بنزانزی از یک ریلم
ااپنهینیی میانزد و چگوه بن ااتفنده کردن از اتنرگنهی منهگد Tom Cruiseو

Penelope

 Cruzeک درگیر عشقی در زهدگی واقعی نستگد ،همنیشی از همندننی مدرن زیبنیی ،لذ ت،
جگسیت و قدر ت را ررانم میکگد .تم و تصنویر علمی -تخیلی 4توصیفن ت هشنه شگنختی از
آیگده را ارائ میدند ک در آن تکگولوژی نم را زیبن میکگد و من میتواهیم آرزوننی ررنگ

و

کنبوسننی خود را تجرب کگیم.
تجزی وتحلیل متگی مطنلعن ت ررنگگی ،تجزی وتحلیل رامی را ترکیب میکگد بن هقدی از
معنهی ررنگگی ک چگوه ایدئولوژیننی خنص جگسیت ،هژاد ،طبق  ،جگس ،ملیت و دیگر ابعند
ایدئولوژیک را اهتقنل میدند .تحلیل متگی ایدئولوژیکی بنید طیف گستردهای از روشنن را ب کنر
گیرد تن ب طور کنمل نر یک از ابعند را توضیح دند و هشنن دند ک چگوه آننن در ایستمننی
متگی جنی میگیرهد .نر روش اهتقندی بر روی ویژگیننی خنصی از یک متن از یک دیدگنه
خنص تمرکز میکگد؛ نر دیدگنه ب برخی از ویژگیننی یک متن توج میکگد ،درحنلیک بقی را
هندیده میگیرد .ب عگوانمثنل ،روش منرکسیستی 5تمنیل ب تمرکز بر طبق دارهد؛ درحنلیک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rambo
2 World War II
3 Happy Ending
4 Science Fiction
5 Marxist Methods
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رویکردننی رمیگیستی ،1جگسیت را برجست خوانگد کرد؛ هظری ننی اهتقندی ،هژاد و قومیت را
برجست خوانگد کرد و هظری ننی نمجگسبنزنن ،تمنیال ت جگسی را توضیح میدند.
هظرین ت پیچیدهتر منرکسیسم اهتقندی ،2رمیگیسم و ین هشنه شگنای روش خود را بن
روشننی دیگر تشریح میکگگد تن هقط هظرا ت چگدجنهب ای را ارتقن بدنگد .تنکگون تمنم
روشننی اهتقندی هقنط قو ت و محدودیت خنص خود را داشت اهد و بن لگزنن و چشمبگدننی
خنص خود ،موضوعن ت را تشریح کردهاهد .ب طور اگتی ،هقد ایدئولوژیکی منرکسیستی در زمیگۀ
طبق و بنرتمگدی تنریخی 3قوی و در تجزی تحلیل رامی ،4ضعیف اات؛ درحنلیک برخی از
هسخ ننی آن بسینر حداقلی 5ب مسئل هگنه میکگگد و تحلیل متن را ب تحلیلی از ایدئولوژی
طبق حنکم 6تقلیل میدنگد .رمیگیسم در تحلیل جگسیت ،7برتری دارد و برخی از هسخ ننی
آن پیچیده اات و رمیگیسم از روشننیی نمنهگد رواهکنوی 8و هشنه شگنای بهره میبرد ،نرچگد
برخی از هسخ ننی رمیگیسم تقلیل ینرت اات و رمیگیسمننی اولی اغلب خود را ب تحلیل
تصنویر جگسی محدود میکردهد .در مقنبل ،تحلیل رواهی ب تفسیرننی هنخودآگنه از محتوا و
معگن میپردازد ک میتواهد معنهی ههفت در یک متن را تشریح کگد؛ منهگد توالی رؤینننی آلفرد
نیچکنک 9در ریلمننی منهگد ) Spellbound (1945و ) Vertigo(1958امبلننی ایگمنیی را
ب تصویر میکشد ک دورانیننی شخصیتننی خود را هشنن میدند؛ ین زمنهی ک تصویر
شخصیت زن در ریلم ) Bonnie and Clyde(1967در پشت میل ننی تختش ب تصویر کشیده
میشود ک هشنندنگده ارخوردگی جگسی ،حبس در زهدگی خنهوادگی ،طبق پنیینتر از
متواط و هینز ب شورش اات .البت نر خواهشی از یک متن ،تگهن یکی از معنهی محتمل و یک
خواهش ممکن از دیدگنه یک مگتقد اات .یک خواهش (نر چقدر نم چگدوجهی ب قضی هگنه
شده بنشد) بنز نم یکی از معنهی محتمل اات .یک خواهش نرچگد خواهش ترجیح دادهشده
ب وایلۀ مخنطبنن بنشد (ک خود ب طور قنبلتوجهی متفنو ت خواند بود بن توج ب طبق  ،هژاد،
جگسیت ،قومیت ،ایدئولوژی مخنطب و ب نمین ترتیب دیگر موارد) بنزنم یکی از معنهی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Feminist
2 Critical Marxism
3 Historical Contextualization
4 Formal Analysis
5 Reductionist
6 Ruling Class Ideology
7 Gender Analysis
8 Psychoanalysis
9 Alfred Hitchcock
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محتمل اات و این ب خنطر این اات ک نمیش بین رمزگذاری متگی 1و رمزگشنیی
مخنطبنن 2اختالف وجود دارد .نمیش احتمنل تعدد خواهش در مورد نر متن در ررنگ

رانه

وجود دارد ( .)Hall, 1980bمننیت بنز و متکثر ررنگگی نر متن محدودیتننیی دارد و البت ،
تحلیل متگی میتواهد پنرامترننی ممکن خواهش را توضیح دند و چشماهدازننیی را ک ندرشنن
روشن کردن متن و اثرا ت ررنگگی و ایدئولوژیکی آن اات ،ترایم کگد .نمچگین این هوع
تحلیلنن موادی را برای اهتقند از خواهشننی هندرات و ین قرائتننیی ک یکطرر و هنقص
نستگد ،ررانم میکگگد .شخ ص نمچگین برای رهم بیشتر از مطنلعن ت اهتقندی ررنگگی بنید ب
بررای چگوهگی خواهش متگوع مخنطبنن از متون رانه ای بپردازد و برای تعیین ایگک چ
اثراتی ممکن اات آننن در تفکر و ررتنر مخنطبنن داشت بنشگد ،تالش کگد.
دریافت مخاطب و استفاده از فرهنگ رسانه

9

تمنمی متون مشمول خواهشننی متعدد بست ب دیدگنهنن و موقعیت خواهگده نستگد .اعضنی
متفنو ت از هظر جگسیت ،طبقن ت ،هژادنن ،ملت ،مگنطق ،ترجیحن ت جگسی و ایدئولوژی اینای
متون را متفنو ت خوانگد خواهد و مطنلعن ت ررنگگی میتواهد روشن کگد ک چرا مخنطبنن
مختلف متون را از راهننی گوهنگون و گننی متضند ،تفسیر میکگگد .درواقع ،یکی از محنان
مطنلعن ت ررنگگی این اات ک در انلننی اخیر بر درینرت مخنطبنن متمرکزشده اات و این
تمرکز یکی از بخشننی عمدۀ مطنلعن ت ررنگگی را ررانم میکگد ،نرچگد برخی از
محدودیتنن و مشکال ت در ارتبنط بن مخنطب در روش مطنلعن ت ررنگگی ااتنهدارد وجود دارد.
یک روش ااتنهدارد برای کشف چگوهگی قرائت متون تواط مخنطبنن شنمل تحقیق
قومهگنری 4میشود ،در تالش برای تعیین ایگک چگوه متون مخنطبنن را تحت تأثیر قرار داده و
بنورنن و ررتنرننی آننن را شکل میدنگد .مطنلعن ت ررنگگی قومهگنری هشنن دادهاهد ک بعضی
از راهننی متفنوتی را ک مخنطبنن از متون ااتفنده و آن را شخصیانزی میکگگد ،اغلب بن این
ندف اات ک خودشنن را تقویت کگگد.
ب عگوانمثنل ،مطنلع رادوی )1983( 5در مورد ااتفنده زهنن از رمنن  Harlequinهشنن
میدند چگوه این کتنبنن ررار از واقعیت را برای زهنن ررانم میکگد و همیتواهد ب عگوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Textual Encoding
2 Audience Decoding
3 Audience Reception And Use Of Media Culture
4 Ethnographic
5 Radway
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بنزتولیدی از هقشنن ،ررتنر و گرایشننی اگتی زهنن درک شود .بناینحنل ،این محصوال ت
نمچگین میتواهگد زهنن را از طریق ترویج رؤینی یک زهدگی متفنو ت ،تواهمگد کگگد و درهتیج
ممکن اات الهنمبخش شورش علی الطۀ مردان بنشد ین در مخنطبنن دیگر ،ممکن اات
موجب تسلیم زهنن در مقنبل الطۀ مردان و ب دام اهداختن زهنن در ایدئولوژیننی عنشقنه شود
ک در آن تسلیم در مقنبل شننزاده برابر بن خوشبختیِ تمنم اات.
ررنگ

رانه ای موادی را برای ارراد برای ایجند نویت و معنهی ررانم میکگد و مطنلعن ت

ررنگگی راهننیی خنصی را ک ارراد از ررمننی ررنگگی ااتفنده میکگگد ،تشخیص میدند.
هوجواهنن از بنزیننی ویدیویی ،تلویزیون و موایقی ب عگوان راه ررار از خواات ننی جنمع
مگضبط ااتفنده میکگگد .مردان از ورزش ب عگوان عرصۀ تعیین نویت خینلی ک در آن آننن بن
پیروزی تیم ین اتنره «خود» احسنس قدر ت میکگگد ،ااتفنده میکگگد .چگین وقنیع ورزشی
نمچگین تولید یک هوع از اجتمنع را میکگد ک در حنل حنضر در رانه ننی خصوصی شده و
ررنگ

مصرری دوران من گم شده اات .قطعنً طررداران نر گوه و ژاهری چگین اجتمنعی را

شکل میدنگد ک مردم را قندر ب ارتبنط بن دیگر کسنهی ک مگنرع و ارگرمیننی مشترکی
دارهد ،میکگگد ک در حنل حنضر این موضوع در رانه ننی شخصیانزیشده و ررنگ

مصرری

دوران من گم شده اات .طررداران تمنمی گوه نن از طررداران  Star Trekین نمنن  Trekkiesتن
طررداران  Buffy the Vampire Slayerین کمدیننی آبکی گوهنگون هیز جوامعی را تشکیل
میدنگد ک ب مردم کمک میکگد تن بن ارراد دیگری ک عالئق و ارگرمیننی مشترکی دارهد،
ارتبنط پیدا کگگد .برخی از طررداران ،درواقع ب طور رعنل اشکنل ررنگگی موردعالق خود را از
هو خلق میکگگد؛ منهگد بنزهویسی متنِ همنیشننی موردعالق گننی در اشکنل بریدهبریده 1ک
دوبنره تمنیال ت جگسیتی شخصیتنن را تعریف میکگد ین در شکل تقلید موایقی 2ین
دوبنرهانزی برخی چیزنن ).(see examples in Lewis, 1992, and Jenkins, 1992
این واقعیت تأکید میکگد ک درینرت مخنطبنن و ااتفندۀ آننن ب مطنلعن ت ررنگگی کمک
میکگد تن برجهت گیری انبقنً متگی یکطرر ب ررنگ  ،غلب کگد .نمچگین تمرکز مستقیمی
بر اثرا ت واقعی اینای متون دارهد و ایگک چگوه مخنطبنن از متون ااتفنده میکگگد .درواقع،
گننی اوقن ت مخنطبنن مقنصد تولیدکگگدگنن ین مدیران ررنگگی را از صگنیعی ک آننن را عرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Slash
2 Music Poaching
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میکگگد ،دگرگون میانزهد .ب عگوانمثنل ،زمنهی ک کنربران جوان و بننوش رانه ای ب
تالشننیی ک برای اغراق در مورد شخصیتنن ،همنیشنن ین محصوال ت میشود ،میخگدهد
(برای مثنلننی بیشتر از معگنننی انخت شده ب وایل مخنطبنن و مداخل در رعنلیتننی
اهتقندی و تخریبی ب  de Certeau, 1984مراجع کگید).
مخنطب پژونی 1هشنن میدند چگوه مردم درواقع از متون ررنگگی ااتفنده میکگگد و متون
ررنگگی چ هوع اثراتی را در زهدگی روزمره مردم دارد .تجمیع تحقیقن ت کمی و کیفی ،مطنلعن ت
جدید درینرت (شنمل برخی از متننن در این مقنل ) اهم مهمی را از ایگک چگوه مخنطبنن
درواقع بن متون ررنگگی تعنمل میکگگد ،ررانم میآورهد (مطنلعن ت لوئیس 2در  ،1992و آه

3

 ،1996و لی 4و چو 5در این بخش برای جزئین ت بیشتر در مورد رمزگشنیی و پذیرش مخنطب).
بناینحنل ،چگد مشکل در ارتبنط بن مطنلعن ت درینرت 6ب عگوان بخشی از مطنلعن ت ررنگگی
وجود دارد ک من میبیگم .ب صور ت مشخص در آمریکن این خطر وجود دارد ک «طبق »
ب عگوان یک متغیر در درینرت مخنطبنن (ک رمزگشنیی و ااتفنده مخنطبنن از متون ررنگگی را
انختنر میبخشد) از متون ررنگگی هندیده گررت شود .مطنلعن ت ررنگگی در اهگلستنن ،ب
تفنو تننی طبقنتی نمنهگد تفنو تننی خردهررنگگی در ااتفنده و رهم متون ررنگگی بسینر
حسنس بود ولی من بسینری از پنیننهنم نن ،مقنال ت و کتنبنن را در مورد مطنلعن ت ررنگگی در
امریکن مشننده کردهام ک در آننن توج ب طبق ین کم بوده ین اصالً توجهی هشده اات .هبنید
برای شمن تعجببراهگیز بنشد ک طبق ب عگوان یک عنمل تشکیلدنگدۀ ررنگ

و جنمع  ،مورد

بیتوجهی قرارگررت و این یک ضعف شنیع در مطنلعن ت داهشگننی در امریکن اات.
نمچگین یک خطر واروه وجود دارد دربنرۀ اغراق دربنرۀ متغیرننی تشکیلدنگدۀ مطنلعن ت
ررنگگی منهگد طبق  ،جگسیت ین قومیت .ااتیجر )1992( 7هقل کرده ک ریسک

1989 a, 1989

) -)bبن ارزودن ب مبنحث ننرتلی -8اشنرهکرده اات ک  7موقعیت ذنگی 9وجود دارد ک در
درینرت ررنگگی مهم نستگد :خود ،جنسیت ،گروه سنی ،خانواده ،طبقه ،ملیت ،قومیت و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Audience Research
2 Lewis
3 Ang
4 Lee
5 Cho
6 Reception Studies
7 Staiger
8 Hartley
9 Subjectivity Positions
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پیشگهند اضنر کردن گرایش جگسی را هیز داده بود .نم این عوامل بدون شک ،در شکل دادن
ب چگوهگی درینرت و ااتفنده مخنطبنن از متون تعنمل میکگگد و در مطنلعۀ درینرت ررنگگی
بنید در هظر گررت شوهد .ب عگوانمثنل ،برای رمزگشنیی مخنطبنن و ااتفندۀ آننن از متون
بنیستی ب ترکیبن ت خنص طبقۀ آننن ،هژاد ین قومیت ،جگسیت ،ترجیحن ت جگسی و دیگر موارد
توج کرد.
1

عالوه بر این ،من در برابر گرایش رمنهتیک کردن «مخنطبنن رعنل » نشدار میدنم ک این
ادعن را دارد ک نمۀ مخنطبنن معنهی خود را تولید میکگگد و ایگک ک ررنگ

رانه ممکن

اات اثرا ت داتکنری کگگدۀ خود را داشت بنشد ،اهکنر میکگد .بعضی از اررادی ک مطنلعن ت
ررنگگی را اهجنم می دنگد (اگتِ مخنطب پژونی) بین خواهش غنلب و خواهش مخنلف تمنیز
قنئل میشوهد )Hall, 1980b( ،تفنوتی ک انختنر دنگدۀ بخش زیندی از کنر ریسک اات.
خواهش مسلط 2آن اات ک در آن مخنطبنن ،متون را در ارتبنط بن مگنرع ررنگ

نژموهیک و

مقنصد ایدئولوژیک یک متن ااتفنده و رهم میکگگد؛ منهگد نگگنمیک مخنطب از بنزگرداهی
قدر ت مردان ،هظم ،قنهون و ثبن ت اجتمنعی در اهتهنیی ریلمی منهگد - Die Heartبعدازایگک
قهرمنن و همنیگده قدر تِ حنکم تروریستننیی ک یک مرکز شرکت پربنزده را تحت کگترل خود
گررت بودهد هنبود میکگد -احسنس لذ ت میکگد .در مقنبل ،خواهش مخنلف 3مقنومت در برابر
این خواهشِ مخنطب از متن را تحسین میکگد؛ برای مثنل ریسک ( )1993مقنومت در برابر
خواهش غنلب را در آهجنیی ک ارراد بیخنهمنن در یک پگننگنه ،تخریب پلیس و چهرۀ اقتدار او
را در مشنندۀ متعدد این ریلم تشویق میکگگد ،مشننده میکگد .بنوجودایگک این میتواهد یک
تفنو ت کنرآمد بنشد ،یک گرایش در مطنلعن ت ررنگگی وجود دارد تن بدون تمنیز بین اهواع
مقنومت نر هوع مقنومتی را تحسین کگد .ب عگوانمثنل ،مقنومت در برابر قدر ت اجتمنعی
ب وایل یک بی خنهمنن برای تقویت ررتنر خشن مرداه و هشنن دادن خشوهت ب عگوان راهحلی
برای حل مشکال ت اجتمنعی ب کنر میرود .جنن پل انرتر ،4رراهتز رنهون 5و نربر ت منرکوزه 6در
کگنر دیگران بحث میکگد ک قدر ت نم میتواهد رننییبخش بنشد ،زمنهی ک در برابر هیروننی
ارکوبگر ب کنر رود و نم می تواهد ارکوبگراه بنشد ،زمنهی ک علی هیروننی مردمی ک در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Active Audience
2 Dominant
3 Oppositional
4 Jean-Paul Sartre
5 Frantz Fanon
6 Herbert Marcuse
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برابر ارکوب تالش میکگگد ،ب کنر میرود .در مقنبل ،بسینری از رمیگیستنن ین کسنهی ک
اگت گنهدی 1را دهبنل میکگگد ،تمنمی گوه ننی خشوهت را ب عگوان یک ررتنر وحشی مرداه
میبیگگد و بسینری از مردم ب آن ب عگوان یک راه مشکلآررین برای حلِ تعنرض هگنه میکگگد؛
بگنبراین برای مقنومت در برابر متن و ین لذ ت بردن ب تگهنیی ب عگوان عگنصر مترقینهۀ ااتفنده از
متون ررنگگی همیتوان ارزشی قنئل شد ،ولی در این زمیگ ک آین مقنومت و خواهش مخنلفنه
متن ین لذ ت در تجربین ت دادهشده مترقینه اات ین واکگشی ،رننییبخش اات ین مخرب بنید
تمنیزا ت اختی موردهظر قرار بگیرهد.
درحنلیک تمرکز بر روی درک مخنطب اصالحیۀ خوبی برای تحلیل متگی خنلص و یکاوی
بود ،من معتقدم ک در انلننی اخیر مطنلعن ت ررنگگی تأکید زیندی بر درینرت و تحلیل متگی
کرده ،درحنلیک تولید ررنگ

و اقتصند اینای را مورد بیتوجهی قرار داده اات .اینگوه بسینر

ب درینرت مخنطب توج میکگد و نم تولید و نم تحلیل متگی را مورد غفلت قرار میدند،
بگنبراین موجب تولید تحلیلننیی عوامگراینه از متن و لذ ت مخنطب در ااتفنده از محصوال ت
ررنگگی میشود .این روی درههنیت دیدگنه اهتقندی خود را از دات خواند داد و ب یک تفسیر
مثبت بر روی تجربۀ مخنطب ،خواند اهجنمید .اینگوه پژونشنن نمچگین ممکن اات
دیدگننشنن را دربنرۀ اثرا ت داتکنری کگگده و محنرظ کنراهۀ برخی از گوه ننی ررنگ

رانه ای

از دات دنگد و در راه تحقق مگنرع صگنیع ررنگگی 2ب کنر روهد ،نمننگوه ک اآلن نستگد.
یکراه جدید برای تحقیق دربنرۀ اثرا ت رانه ای ااتفنده از پنیگنهننی دادهای اات ک
متنننی رانه ای را جمعآوری میکگگد ،منهگد  Nexis/Lexisین موتورننی جستجو 3منهگد
 Googleو دهبنل کردن اثرا ت محصوال ت رانه ای منهگد

X-Files, Buffy the Vampire Slayer

ین کمپنهیننی تبلیغنتی منهگد  Nike, McDonald ‘sاز طریق تحلیل مگنبعی ک در رانه ب
آننن داده میشود .ب نمین شکل ،یک روش دیگر در مخنطب پژونی ایگترهتی وجود دارد ک
این موضوع را ک مخنطبنن چطور در چت رومنن 4ب محصوال ت ررنگگی ک خود را ب آننن
متعلق میداهگد ،واکگش هشنن میدنگد؛ صفحن ت طررداری خودشنن 5و ین محصوالتی را
میانزهد ک آشکنر میانزد ک آننن چطور رؤینننیشنن را زهدگی میکگگد و همنیشگنم ننیی از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gandhian Tradition
2 Cultural Industries
3 Search Engines
4 Chat Rooms
5 Fansites
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صگنیع ررنگگی .مطنلعن ت گذشت دربنرۀ مخنطب و ادراک از رانه  ،مطنلعن ت قومهگنری را
ترجیح میداد ک بخشننیی از یک مخنطب رانه ای وایع را اهتخنب میکرد ،معموالً از
مگطق ای ک محققنن خودشنن در آن زهدگی میکردهد .اینگوه تحقیقن ت نمیش محدود بودهد
و تحقیقنتی بن اثرا ت گستردهتر میتواهد هشنن دند ک چگوه محبوبترین محصوال ت ررنگ
رانه ای گسترۀ وایعی از اثرا ت را دارهد .در کتنب من "ررنگ

رانه  ،)1995("1من

هموه ننیی از محصوال ت ررنگگی محبوب را مطنلع کردم ک ب طور واضحی ررتنر را در
مخنطبنن در اراار جهنن تحت تأثیر قرار میداد .هموه ننیی شنمل گروهننیی از بچ نن و
بزرگ انالن ک ررتنرننی رمبو را ب اشکنل گوهنگون اجتمنعی تقلید میکردهد و ین طررداران
 Beavis and Butt-Headک آتش روشن میکردهد ین حیواهن ت را شکگج میداهد ب روشی ک
تواط شخصیتننی محبوب شبکۀ  MTVصور ت میگررت .اثرا ت رانه ای پیچیده و مگنقش
براهگیز نستگد و این حسن مطنلعن ت ررنگگی اات ک مطنلع شنن را ب عگوان بخش مهمی از
داتور جلس خود اهجنم میدنگد.
پیش به سوی روشی از مطالعات فرهنگی که انتقادی ،چندفرهنگی و چنددیدگاهی
است
برای جلوگیری از یکاوی گرایی تحلیل متگی ین مخنطبنن و روشننی ادراک ،من پیشگهند
میکگم مطنلعن ت ررنگگی ب خودیخود چگد دیدگننی بنشد .ب ررنگ

از دیدگنهننی اقتصند

اینای ،تحلیل متگی و ادراک مخنطب -نمننطوری ک در بنال ترایم شد -بپردازد .تحلیل
متگی بنیستی از چگد روشی و دیدگنهننی اهتقندی ااتفنده کگد و مطنلعن ت درینرت مخنطب،
بنیستی مرز مشخصی بین موقعیتننی مخنطب رام کگد ین بین دیدگنهننیشنن ک بر اانس
آننن ،مخنطبنن از ررنگ

ااتفنده میکگگد .این هینزمگد یکروی چگد ررنگگی اات ک

ضرور ت تحلیل طبق  ،هژاد ،قومیت و ترجیحن ت جگسیتی را در متون ررنگگی رانه موردهظر
قرار می دند و در نمین حنل ،اثرشنن را بر چگوهگی خواهش مخنطب و تفسیر مخنطب از
ررنگ

رانه بررای میکگد.

ب عالوه ،مطنلعن ت ررنگگی اهتقندی ب تبعیض جگسیتی ،هژادپراتی ین جنهبداری علی
گروهننی اجتمنعی مشخص حمل و متوهی را ک نرگوه الط ین ارکوب را ترویج میکگد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Media Culture
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مورداهتقند قرار میدند .ب عگوان مثنلی از ایگک چگوه در هظر گررتن تولید ،تحلیل متگی و
خواهش مخنطب میتواهد ب طرز خوبی بر مطنلعن ت ررنگگی اثر بگذارد ،بگذارید بر روی پدیدۀ
مدوهن متمرکز بشویم؛ مدوهن برای اولین بنر در دوران ریگنن ظننر شد و مجموع ای از ویژگیننی
وایل اهگنراه  1و مصرفکگگده محور 2دنۀ  1981را داشت .او نمچگین در دوران گسترش تصنویر
درامنتیک مرتبط بن شبکۀ  ،MTVتب مد و بنزارینبی رشرده محصوال ت ظننر شد .مدوهن نمچگین
یکی از اولین اوپرااتنرننی شبکۀ  MTVبود ک ب صور ت خودآگنه عکسننیی را تهی کرد تن
مخنطب اهبوه را جلب کگد .موزیک ویدیوننی اولی او ،دختران هوجوان را ب عگوان جنمعۀ ندف
موردهظر قرار داده بود؛ ولی ب زودی ب وایل تصویر اکسننی بین هژادی 3و خنهواده چگد
ررنگگی در کگسر تننیش بن اینهپواتنن ،ااپنهینیتبنرنن 4و مخنطبنن اقلیت نمرانی کرد .مدوهن
نمچگین برای مخنطبنن نمجگسبنز هیز جذابیت دارد ،درات مثل مخنطبنن رمیگیست و
درسخواهدهنن و درعینحنل ویدیوننیش پیچیدهتر و اینایتر میشوهد (برای هموه «منهگد یک
دعن« ،»5خود ت را توضیح بده« ،»6مد »7و دیگر موارد).
بدین ترتیب ،بخش عظیمِ محبوبیت مدوهن ب خنطر رانبردننی بنزارینبیاش و تولید موزیک
ویدیونن و تصویری اات ک برای مخنطبنن گوهنگون جذاب اات .برای رهم معنهی و اثرا ت مدوهن
در موایقی ،ریلمنن ،کگسر تنن و جذابیت روابط اجتمنعی بنیستی ک محصوال ت ررنگگی او در
چنرچوب تولید و ادراک آننن ،تفسیر شود ک شنمل بحث  ،MTVصگعت موایقی ،کگسر ت،
بنزارینبی و تولید تصویر اات ) .(see Kellner, 1995رهم محبوبیت مدوهن هینزمگد تمرکز بر روی
مخنطبنن اات ه ب عگوان ارراد بلک ب عگوان اعضنی گروهننی مشخص منهگد دختران هوجوان
ک در تالششنن برای داتینبی ب نویت رردی تقویت میشوهد؛ ین نمجگسبنزنن ک آننن هیز
ب وایلۀ واردکردن تصنویر جگسیتی جنیگزین در داخل محصوال ت ررنگگی محبوب جرینن
اصلی تقویت میشوهد .بناینحنل ،ارزینبی ایناتنن و اثرا ت مدوهن نمچگنن هینزمگد تحلیل این
اات ک چگوه کنر او رقط بنزتولید ررنگ

مصرری اات ک از طریق تصنویر و مصرف ،نویت

را تعریف می کگد .پروژه جنلبی خواند شد ک ارزینبی کگیم چگوه طررداران انبق مدوهن ایر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Materialistic
2 Consumer-Oriented
3 Interracial Sex
4 Hispanic
5 Like A Prayer
6 Express Yourself
7 Vogue
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تحول ابک زهدگی اخیر اوپرااتنر ،منهگد ازدواج دوم ین تور جهنهی انل 2111 1او را میبیگگد؛
نمچگین چگوهگی ارزینبی مخنطبنن معنصر مدوهن از او ،درحنلیک او را میبیگگد در اگی ک
بسینر بیشتر از خواهگدگنن پنپ هوجوان منهگد Britney Spearsو  Mariah Careyاات و آننن را
در آغوش میکشد.
ب طور خالص  ،مطنلعن ت ررنگگی ک اهتقندی و چگد ررنگگی بنشد ،رویکرد جنمعی را دربنرۀ
ررنگ

ب وجود میآورد ک میتوان ب طیف گستردهای از محصوال ت ررنگگی از پورهو گراری

تن مدوهن ،از  MTVتن  ،TV newsین اتفنقن ت مشخص منهگد اهتخنبن ت انل  2111امریکن
) .)Kellner,2001ین بنزهمنیی رانه ای حملۀ انل  2111تروریستنن ب امریکن و پناخ امریکن ب
آننن ،تعمیم داد .دید وایع مطنلعن ت ررنگگی شنمل اقتصند اینای ،تحلیل متگی و مخنطب
پژونی میشود و دیدگنهننی اینای و اهتقندی را ررانم میآورد ک ارراد را قندر میانزد تن
معنهی پینمنن و اثرا ت گوه ننی ررنگگی مسلط را تشریح کگگد .مطنلعن ت ررنگگی بخشی از
آموزش رانه ای اهتقندی اات ک ارراد را قندر میکگد تن در برابر داتکنری رانه ای مقنومت
کگگد و آزادی و رردیت خودشنن را ارزایش دنگد .این بنعث میشود ک مردم را تواهمگد انزد تن
حق حنکمیت بر ررنگ

خود را پیدا کگگد و این تواهنیی را ب دات آورهد ک برای ررنگ ننی

جنیگزین و تغییر اینای تالش کگگد .مطنلعن ت ررنگگی یک نوس زودگذر داهشگننی دیگر
هیست ،بلک میتواهد بخشی از تالش برای جنمعۀ بهتر و زهدگی بهتر بنشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Drowned World Tour

1911  بهار/ شماره سی و چهارم/ سال نهم/  فرهنگ و رسانه، ترویجی جامعه- فصلنامه علمی

111

مگنبع































Agger, B. (1992). Cultural studies. London: Falmer.
Ang, I. (1985). Watching Dallas. New York: Methuen.
Ang, I. (1996). Living room wars: Rethinking media audiences for a postmodern world.
London and New York: Routledge.
Brunsdon, C. & Morley, D. (1978). Everyday television: “Nationwide.” London: British
Film Institute.
Centre for Contemporary Cultural Studies. (1980). On ideology. London: Hutchinson.
de Certeau, M. (1984). The practice of everyday life. Berkeley: University of California
Press.
Durham, M. G. & Kellner, D. (Eds). (2001). Media and cultural studies: Keyworks.
Malden, MA, and Oxford, UK: Basil Blackwell.
During, S. (1992). Cultural studies. London and New York: Routledge.
During, S. (1998). Cultural studies (2nd ed). London and New York: Routledge.
Fiske, J. (1986). British cultural studies and television. In R. C. Allen (Ed.), Channels of
discourse (pp. 254-289). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Fiske, J. (1987). Television culture. New York and London: Routledge.
Fiske, J. (1989a). Reading the popular. Boston: Unwin Hyman.
Fiske, J. (1989b). Understanding popular culture. Boston: Unwin Hyman.
Fiske, J. (1993). Power plays, power works. London: Verso.
Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks. New York: International.
Grossberg, L. (1989). The formations of cultural studies: An American in Birmingham.
Strategies, 22, 114-149.
Grossberg, L. Nelson, C. & Treichler, P. (1992). Cultural studies. New York: Routledge.
Hall, S. (1980a). Cultural studies and the Centre: Some problematics and problems. In S.
Hall et al. Culture, media, language (pp. 15-47). London: Hutchinson.
Hall, S. (1980b). Encoding/decoding. In S. Hall et al. Culture, media, language (pp. 128138). London: Hutchinson.
Hall, S. et al. (1980). Culture, media, language. London: Hutchinson.
Jenkins, H. (1992). Textual poachers. New York: Routledge.
Johnson, R. (1986/1987). What is cultural studies anyway? Social Text, 16, 38-80.
Kellner, D. (1978, November-December). Ideology, Marxism, and advanced capitalism.
Socialist Review, 42, 37-65.
Kellner, D. (1979, May-June). TV, ideology, and emancipatory popular culture. Socialist
Review, 45, 13-53.
Kellner, D. (1990). Television and the crisis of democracy. Boulder, CO: Westview.
Kellner, D. (1992). The Persian Gulf TV war. Boulder, CO: Westview.
Kellner, D. (1995). Media culture. Cultural studies, identity, and politics between the
modern and the postmodern. London and NewYork: Routledge.
Kellner, D. (1997). Critical theory and British cultural studies: The missed articulation. In
J. McGuigan (Ed.), Cultural methodologies (pp. 12-41). London: Sage.
Kellner, D. (2001). Grand theft 2000. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Kellner, D. & Ryan, M. (1988). Camera politica: The politics and ideology of
contemporary Hollywood film. Bloomington: Indiana University Press.

111



 چندفرهنگی و فرهنگ رسانهای،مطالعات فرهنگی

Lewis, L. A. (1992). Adoring audience: Fan culture and popular media. New York:
Routledge.
 McChesney, R. (2000). Rich media, poor democracy: Communications politics in dubious
times. New York: New Press.
 Morley, D. (1986). Family television. London: Comedia.
 O’Connor, A. (1989, December). The problem of American cultural studies. Critical
Studies in Mass Communication, pp. 405-413.
 Radway, J. (1983). Reading the romance. Chapel Hill: University of North Carolina
Press.
 Staiger, J. (1992). Film, reception, and cultural studies. Centennial Review, 26(1), 89-104.
 Thompson, J. (1990). Ideology and modern culture. Cambridge, UK, and Stanford, CA:
Polity Press and Stanford University Press.

