
 

 74-23ص  ، ص4931 تابستان، 2، شمارة مشتفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دورة ه

 

 

 

 بررسی رابطة میان نگرش سیاسی مخاطبان نخبه و نحوة رمزگشایی آنها 

 شبکة دو سیما در شهر همدان 20:30از برنامة خبری 
 

 4جواد افشارکهن
 2مجتبی هوشمندی یاور

 41/2/31تاریخ دریافت: 
 2/6/31تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

، 3خبرهاا  ی، استفاده از نرمرسانی در اخبار تلویزیون های اطال  امروزه با توسعه و تنو  شیوه
تری  بندی نوظهور در خبر اهمیت فراوان های مستتر و چارچوب چینش گفتمانی، ایدئولوژی

تواند به چندین شکل رمزگذاری و از تلویزیون پخش شود  یک رویداد واحد می یافته است.
ایی کنناد.  ها را رمزگشا  و همواره این امکان وجود دارد که مخاطبان به اشکال مختلفی پیام

مسائلة مقاوری ایاان مقالاه حاول ایاان موضاو  رارار دارد کااه اگرچاه متاون خبااری را         
شود این است که فهم و درک  کنند، اما آنچه مهم تلقی می ای تولید می اندرکاران رسانه دست

زنناد؟   فهمند و دسات باه رمزگشاایی مای     مخاطبان از آنها چگونه است؟ چطور آن را می
ارچوب نظری استوارت هال و نظریة الکالئاو و موفاه تادوین    پژوهش حاضر بر اساس چ

شده و برای آزمون ایدة مورد نظر از روش پاژوهش ترکیبای اساتفاده شاده اسات. بارای       
از مصاحبة عمیب و برای سنجش  21:31شناخت چگونگی مواجهة مخاطبان با برنامة خبری 

های پژوهش حااکی از آن   تهساخته استفاده شد. یاف نامة مققب نگرش سیاسی آنان از پرسش
های متفاوت دارند، رمزگشایی متفاوتی  تری به گفتمان است که مخاطبانی که دسترسی فراخ

کاری و  کنند. آنان بر اساس نو  نگرش سیاسی متمایل به مقافظه می 21:31از برنامة خبری 
ای  ساوژه لیبرال و همچنین متغیرهایی نظیر سرمایة فرهنگی، مورعیت ساختاری و مورعیت 

 زنند. گیرند، دست به رمزگشایی متفاوتی می که در آن ررار می
 دسترسای  ای، ساوژه  مورعیات  سااختاری،  مورعیات  رمزگشایی، رمزگذاری، کلیدواژه:

 سیاسی. نگرش فرهنگی، سرمایة گفتمانی،
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 مقدمه و طرح مسئله

یاک رویاداد   رساد.   خبری همواره امری دشوار باه نظار مای    1تولید پیامی معنادار در گونة
تواند به چندین شکل رمزگذاری شود و از تلویزیون پخش شود. اما همواره ایان   واحد می

هاا   ها برخی از ررائت امکان وجود دارد که بیش از یک رمزگشایی از آن صورت گیرد. پیام
کنند، اما این به آن معناا نیسات کاه     ها خود را برجسته می کنند و در سایر ررائت را القا می

شاده   بادل  و هاای رد  ر است همواره یک نو  رمزگشایی از معانی پیام صورت گیرد. پیامررا
های متفاوتی از یاک   گیرند و ررائت های اجتماعی کیفیتی چندمعنایی به خود می در ارتباب
انگیزی است، هرچند که ممکن اسات کااری    استخراج معنا از پیام کار بق »شود.  پیام می

اناد،   شاکل معینای رمزگاذاری شاده     هایی که باه  ه نظر برسد. پیامطبیعی و واجد شفافیت ب
(. از نظار  31: 1381)اساتوری،   «شاکل متفااوتی ررائات شاوند     همواره ممکان اسات باه   

یک از دو برهة رمزگذاری و رمزگشایی کامال  ررینة هم نیساتند. پیاامی    استوارت هال هیچ
کنناد،   و آنچه مخاطباان مصارف مای   ای به دنبال تولید آن هستند  اندرکاران رسانه که دست

 (.171: 1183، 2لوئیس ممکن است اصال  با هم مطابقت نداشته باشد )رن
بنابراین در یک متن خباری رمزگاان ممکان اسات رمزگاان صاریح یاا تلاویقی و         

شده وجود داشته باشاد. مخاطا  در رمزگشاایی یاک رویاداد خباری        گذاشته مسکوت
تشخیص دهد، اما نکتة مهم این است که چگونه خوبی  ممکن است رمزگان صریح را به

شده و غای  را در  گذاشته توان دیگر انوا  رمزگان ازجمله رمزگان تلویقی، مسکوت می
متن خبری آشکار کرد. مخاط  باید بتواند معانی نهفته و ایادئولوژی موجاود در رالا     

رالا  گفتماان   این رمزگان را به سخنی رسا برای خود تبدیل کند. یک ماتن خباری در   
هایی است که به نف  تولیدکننادگان آن   ها و تقریف ای، آغشته به انوا  ایدئولوژی رسانه

طرف بودن خبر دارند. نگاه سنّتی گذشته به  است و آنها سعی در عادی نشان دادن و بی
های خبری، مبتنی بر نگاهی منفعالناه   های تلویزیون و ازجمله برنامه رمزگشایی از برنامه

شدند که توسط  هایی منفعل در نظر گرفته می افراد بود و بر این اساس مخاطبان سوژهبه 
گوناه کاه از    شادند و رمزگاان مجارجّح را هماان     ایدئولوژی رسمی مسلّط برسااخته مای  

عبارتی آنان ایدئولوژی مسالّط حااکم را    کردند؛ به شد، رمزگشایی می تلویزیون پخش می
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کنند. اما استوارت هاال ایان نگااه     آنان رمزگشایی میپذیرند و مطابب خواست  کامل می
هاای   هاا توساط گفتماان حااکم و گاروه      سنتی را که مبتنی بر این ادّعا بود کاه ذهنیات  

وجهی خود بر ایان امار    گیرد، دگرگون ساخت و بر اساس الگوی سه ردرتمند شکل می
ا دارناد. اساتوارت   تثکید کرد که مخاطبان امکان مقاومت در برابر معانی مجرجّح حااکم ر 

وجهای خاود مادعی شاد کاه مخاطباان ساه ناو  خاوانش           هال بر اساس الگاوی ساه  
کناد کاه    فهماد و رمزگشاایی مای    )مخاطا  چیازی را مای    1خوان یا هژمونیک موافقت

)مخاط  بخشی از پیاام را   2گرایانه یا توافقی رمزگذار تولید کرده است(، خوانش تعدیل
کناد( و خاوانش    ابب نظار خاودش رمزگشاایی مای    مطابب نظر رمزگذار و بخشی را مط

شده انجاام   ای مغایر با متون رمزگذاری )مخاط  رمزگشایی 3جویانه یا معارضی مخالفت
 (.2111دهد( از متون تلویزیونی دارند )هال و همکاران،  می

هاای تلویزیاونی    تارین برناماه   های خبری از دیرباز یکی از پربیننده در جامعة ایران برنامه
ای ردرتمند و یکای   اند. تلویزیون دولتی در ایران رسانه ه و مخاطبان خا  خود را داشتهبود

توان گفت که تقریبا  در عرصاة گفتماانی    از ابزارهای رابل دسترس در اختیار افراد است و می
خااطر ماذهبی باودن جامعاة ایاران،       (. باه 112: 1381رری  است )آزاد ارمکی و رضایی،  بی

هاای   ای ممنو  است و بسیاری از وبگاه های ماهواره های دیگر ازجمله شبکه نهاستفاده از رسا
 21:31های صدا و سیما ازجملاه برناماة خباری     حال، بیشتر برنامه خبری فیلتر هستند. درعین

هاای   های مذهبی است و از خالل همین ریشه گیری ها یا جهت شبکة دوم سیما، دارای آموزه
کاه هار شا  رأس     21:31کناد. برناماة خباری     راحتی ارنا  می ههای خود را ب مذهبی سوژه

شود، پاس از گذشات    از شبکة دوم سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش می 21:31ساعت 
هاای خباری پربینناده در رساانة ملای       تقریبا  یک دهه از عمر خود توانست به یکی از برنامه

خاش اخباار باه مادت پاانزده دریقاه       کار خود را باا پ  21:31ایران تبدیل شود. برنامة خبری 
طاور   شرو  کرد و در مدت کوتاهی توانست مخاطبان زیادی برای خود فراهم کند. اما همان

ای بیشاتر در   تر است و تولیدات رسانه رود تلویزیون دولتی در ایران در دسترس که انتظار می
ماردم بیشاتر باه     ای از مالحظاه  اختیار آن است به همین خاطر شاید بتوان گفت بخش رابال 
شود این است که فهام ماا بارای     گفتمان تلویزیون رسمی دسترسی دارند. آنچه مهم تلقی می
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ای تولیاد   اندرکاران رسانه مواجهه با این نو  رسانه چگونه است. گرچه متون خبری را دست
خشاند.  ب ای می کنند، اما این مخاطبان هستند که با رمزگشایی از آن به متن خبری جان تازه می

کنناد و از ساوی    متون خبری از یک سو همواره نقشی را برای مخاطبان خاود تعریاف مای   
طاور   یک از ایان دو باه   که هیچ های خا  خود را دارند. ازآنجایی دیگر مخاطبان هم گرایش
شوند، همیشه بین آنها تنش وجود دارد. این هماان جاایی اسات     کامل مغلوب همدیگر نمی

ایم و درصدد پاسخ به این سؤاالت هستیم که اگر رساانة دولتای    ستادهکه ما بر موض  خود ای
ای بیشتر در اختیار تلویزیاون دولتای اسات و امکاان      در ایران فراگیر است و تولیدات رسانه

های رری  وجود ندارد، مخاطبان تقت چه شارایطی امکاان مقاومات در برابار      بروز گفتمان
هاای مختلاف دسترسای     اطبان به یک نقوه به گفتماان متون تلویزیونی را دارند؟ آیا همة مخ

کاار و لیبارال، رمزگاانس مسالّط برناماة       مقافظه  دارند؟ مخاطبان بر اساس نو  نگرش سیاسی
 کنند؟ شبکة دوم را چگونه رمزگشایی می 21:31خبری 
 

 مبانی نظری پژوهش  
نهاا از  هدف اصلی تققیب حاضر تبیین چگونگی رمزگشایی مخاطبان و نقوة مقاومات آ 

عباارتی ساوبژکتیویته مخاطباان از رهگاذر ایادئولوژی و       اسات. باه   21:31برنامة خبار  
گیرد و مخاطباان چگوناه در برابار آن واکانش نشاان       هژمونی موجود چگونه شکل می

دهاد   کند که فرد به رلمرو خاصی از سیاست واکنش نشان می دهند. نگرش تعیین می می
هاای گونااگونی ساروکار     اد در زندگی خود با پدیاده (. افر1: 1381دهد )هرمن،  یا نمی

هاای خاصای    آورند، با آنها به شیوه دست می ها به  دارند و هنگامی که شناختی از پدیده
توان نگارش نامیاد. از نظار     ها را می کنند. این شیوة خا  رفتار کردن با پدیده رفتار می
افراد در جهت کانش سیاسای   ، نگرش سیاسی تمایالت درونی و روانی 2و وربا 1آلموند

هاا، عواطاف،    هاا، خااطرات تااریخی، انگیازه     است که خود متثثر از عواملی مانند سنت
(. ادبیاات نظاری   13: 1181پذیری سیاسی است )آلموند و ورباا،   ها و عوامل جامعه نهاد

پژوهش به دو نو  نگرش سیاسای تقسایم شاد کاه عباارت اسات از نگارش سیاسای         
خواه یا نوگرا( که در این  خواه، تقول نگرش سیاسی لیبرال )آزادی کار )سنتی( و مقافظه

 پژوهش مقور اصلی بق  خواهد بود.
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کار حاکی از آن است که افراد جامعه کمتر گرایش باه تفکار    نگرش سیاسی مقافظه»
)افشانی و همکااران  « شوند جویی مدبرانه دارند، بلکه بیشتر منفعالنه تسلیم مقیط می راه

کار مخالف هرگونه دگرگونی بنیاادین و اساسای در    . نگرش سیاسی مقافظه(33: 1381
. بشایریه در کتااب   بیشتر متکی بر آداب و رسوم، مذه  و ارتدار اسات  است و  جامعه

آنها باا هرگوناه طارح و    »گوید:  باره می در این  های سیاسی در ررن بیستم تاریخ اندیشه
اند  های عمیب در جامعه و سیاست مخالف ونیاندیشة خیالی و انتزاعی برای ایجاد دگرگ

هاای خاود    کاران آرا و استدالل پندارند. مقافظه هایی را ناممکن می و اجرای چنین طرح
(. آنهاا  173: 1311)بشایریه،  « ساازند.  را بر اساس تجارب ملموس تاریخی اساتوار مای  

کنناد. باه تعبیار     نشده و ناماثنوس دوری مای   بند سنت هستند و از امور تجربه بیشتر پای
یعنی ترجیح امر مثنوس بر امر مجهول، امر آزموده بار   2کاری مقافظه» 1مایکل اوکشایت

امر نیازموده، وارعیت بر اسطوره، امر حقیقی بر امر ممکن، امر مقدود بر امار نامقادود،   
کااری یعنای تارجیح     امر نزدیک بر امر دور، امر بسنده بر امر وفور و به تعبیری مقافظه

 (.151: 1152)اوکشایت، « ة حال بر لذت آرمانیخند
 کاری دارای اصولی به شرح زیر است: مقافظه

کاران عمیقا  باه طبا  بشار و امکاان اصاالح آن باه        . بدبینی به عقل انسان: مقافظه1
تر نهفته در سنت و ماذه  باه    اند؛ و عقل انسانی را در برابر عقل کلی کمک عقل بدبین

ظر آنان میاان عقال و رأی فاردی باا حقیقات پیونادی نیسات و        گیرند. به ن چیزی نمی
کاری داعیة اصلی تجادد و   نیافتنی است. مقافظه طورکلی معرفت رطعی و یقینی دست به

تررای دانساتن او را رد    روشنگری دربارة انسان، یعنی آزاد و آگاه و خودمختاار و رابال  
ونادی نزدیاک وجاود دارد.    کااری و ماذه  پی   . دفا  از مذه : میان مقافظه2کند.  می

کاران معتقدند که مقصود و غایتی الهی در زندگی انسان در کار اسات و حقاو     مقافظه
تواند نیازهای انسان را  خیزد. بنابراین عقلس مقدود آدمی نمی و تکلیف آدمیان از آن برمی

یی: از تواناا  لقاار  باه  هاا  انساان  تفااوت طبیعی بودن . 3دریابد یا آنها را برآورده سازد. 
ها طبعا  از حی  توانایی و استعداد با هم تفاوت دارند و نابرابری باین   دیدگاه آنها انسان

ها کاه مالکیات    کاران برخالف لیبرال . رداست مالکیت: مقافظه3آنها امری طبیعی است. 
                                                                                                                                        
1. Michael Oakeshott 
2. conservative 



 

 

34 
 ت پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة هشتم
 2شمارة 
  4931تابستان

بینناد و   کنند، نیازی به توجیه آن نمی را بر اساس مفاهیمی چون حقو  طبیعی توجیه می
 پندارنااد.  پذیرنااد و آن را امااری مقاادس ماای وچاارا ماای چااون الکیاات را باایاشااکال م

کاران نگرش پدرساالرانه به جامعه دارند. از نظر آنهاا جامعاه بایش از جما       . مقافظه1
های متقابال کاه حکاام بایاد      ها و مسئولیت عددی افراد و کلیتی است متضمن وابستگی

کاران ایان   . در پس استدالل مقافظه5ه کنند. م ابه نقش پدر در خانواده، جامعه را ادار به
نکته نهفته است که مردم به یک میزان خردمند نیستند؛ و بنابراین برخی باید دیگاران را  

کاران بر ردرت و ارتدار سیاسی فراگیر دولت تثکید دارند  عبارتی مقافظه هدایت کنند. به
 (.175: 1311)بشیریه، 

هایی همچاون آزادی بارای    بیشتر بر روی ارزشلیبرالیسم نگرشی است که تثکیدش 
هاست. اعتقاد راسخ باه وجاود آزادی بارای نیال باه هار هادف         ها و ملت افراد، ارلیت

(. جاوهر  2: 1311ای باوده اسات )شااپیرو،     مطلوبی صفت بارز لیبرالیسام در هار دوره  
 های دولت و جامعه، و تقدید رادرت دولات در مقابال حقاو      لیبرالیسم تفکیک حوزه

فرد در جامعه است. لیبرالیسم در آغاز کوششی فکری برای تفکیاک حاوزة خصوصای    
)فردی، خانوادگی، ارتصادی( در برابر ارتدار دولتی بوده است و از حوزة جامعاة مادنی   
در برابر ارتدار دولت دفا  کرده است. اساس فلسفی چنین نظاری ایان اسات کاه هماة      

 (. 11: 1311من آزادی فردی است )بشیریه، مندند، و خرد ضا ها از خرد بهره انسان
از دیدگاه فلسفة سیاسی، لیبرالیسم در معنای وسی  آن، فلسفة آزادی فردی در جامعاه تاا   

کناد و دشامن اصالی آن     حدی ممکن است و هرگونه ارتدار و تمرکاز رادرت را نقاد مای    
رایی و عباارتی نگارش سیاسای لیبرالیسام ضادتمرکزگرایی، انقصاارگ       شود. به مقسوب می

ونَسَ ، مذه ، خاانواده و غیاره    گرایی ا مبتنی بر حَسَ   ارتدارگرایی است و با هرگونه نخبه
از نظر تاریخی، لیبرالیسام باه معناای وسای  آن در مقابال      »گوید:  ا ضدیت دارد. بشیریه می

تارین خواسات    )همان(. مهم« سلط  مذهبی و سپس در برابر سلطة حکام خودکامه پدید آمد
 ها در مقابل حکام خودکامه، مقدود کردن ردرت آنها به رانون بود. لیبرال

ای مقاوری اسات و در تعریاف     در بق  رمزگذاری و رمزگشاایی، ایادئولوژی مقولاه   
هاا و   وابسته اسات کاه خواساته    هم های به ایدئولوژی سیستمی از ایده»ایدئولوژی باید گفت: 

سیاسای و ارتصاادی گاروه یاا جامعاه را       شدة اجتماعی، اخالری، ماذهبی،  رفتارهای نهادینه
(. در ایان تعریاف   11: 1385)عضادانلو،  « کناد  منعکس و سعی در توجیه عقالنی آنهاا مای  
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عناوان ابازاری بارای توجیاه      ای اسات کاه باه    توان گفت که ایدئولوژی باورهای فرهنگی می
م اباة   لوژی اغل  بهایدئو»عبارتی  گیرد. به رشربندی و نابرابری اجتماعی مورد استفاده ررار می

(. کاافی  32: 2111)میلز، « شود آگاهی کاذب یا بازنمایی خیالی شرایط وارعی هستی تلقی می
آورناد،   ای که از جهان به دست مای  است افراد آن را تفسیر کنند تا تقت نقابس مفهوم خیالی
ئولوژی، هاا در ایاد   انساان »شاود کاه    وارعیت این جهان را بازیابی کنند. این عمل موج  می

 (.  18: 1387)آلتوسر، « صورت تخیلی بازنمایی کنند شان را به شرایط هستی وارعی
بار مبقا  ساوژه     های ایادئولوژیک دولات   ایدئولوژی و سازوبرگآلتوسر در مقالة 

، 3)فرتار « 2خواناد  مای  1م اباة ساوژه فارا    ایدئولوژی افرد را به»کند. از نظر وی  تثکید می
شاوند. از   ها توسط ایدئولوژی برساخته می باور بود که سوژه (. آلتوسر بر این87: 2115

هاایی در   نظر وی سوژه برساختی اجتماعی است. هر نظاامی بارای اینکاه از ماا ساوژه     
ناماد.   مای  3هاای دولات   هایی دارد که وی آن را دستگاه ایدئولوژی بسازد نیاز به دستگاه

حاکم از طریب آن سلطة خاود   ای از نهادهایی است که طبقة های دولت مجموعه دستگاه
نیروهاایی از ارتاش، پلایس و دیگار نیروهاایی کاه       »کند. این نهادها شاامل   را حفظ می

(. آلتوسار  111: 2115)آلتوسار،  « مسئولیت حفظ نظم عمومی را برعهاده دارناد، اسات   
داند. یکای نهادهاای سارکوبگری     نهاد متمایز می های دولت را شامل دو مجموعه دستگاه
کند تا نظم عمومی را سامان بخشند،  حاکم از طریب آن رانون خود را اعمال میکه طبقة 

نامد )آلتوسار،   )مانند پلیس و دادگاه( می« 1دستگاه سرکوبگر دولت»آلتوسر این بخش را 
نام دستگاه   دهد که دولت دستگاهی دیگر به (. از طرفی دیگر آلتوسر نشان می11: 2115

                                                                                                                                        
1. interpellates 

« لاویی آلتوسار  »( در کتااب  2115. منظور از فراخواندن همان استیضاح یا مورد خطاب ررار دادن است. لوک فرتار ) 2
)صاادا زدن( یااا   hailدر انگلیساای بااه   interpellerرد. دا interpellerتوضاایقی در باااب کلمااة فرانسااوی    

interpellation شود. در انگلیسی فعل  )بازخواست یا استیضاح( ترجمه میto interpellate   کمی مبهم است، اماا
و معناای دوم  « فریااد زدن »یا « صدا زدن»معنی نخست آن یعنی  اصطالحی رایج است. interpellerدر فرانسه کلمة 

جوی پلیس یا باازجویی از   و ویژه در معنای پرس است، به« ی را مورد پرسش ررار دادن یا پرسش از شخصیکس»یعنی 
شود که نظم و رانون  زند این اطمینان حاصل می رود... پس زمانی که ایدئولوژی فردی را صدا می یک مظنون به کار می

های ایدئولوژیک  ای که او در تکوین مفهوم دستگاه نکته کند بر ای که آلتوسر بازگو می در آن وجود دارد. فعل فرانسوی
 ( 88کند. )همان:  دولت بدان پرداخت اشاره دارد: ایدئولوژی مانند پلیس، برای دولت کار می

3. Ferretter 
4. state apparatuses 
5. repressive state apparatus 
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ابزاری برای »ها از طریب ایدئولوژی و  ظیفة آن ارنا  سوژهدارد که و 1ایدئولوژیک دولت
(. این دستگاه هم شاامل نهادهاای   13: 2111، 2است )الهتینن« ساز حقیقتی مؤثر و معنی

هاای تجااری،    دینی، نظام آموزشی، نظام خانواده، نظام حقوری، نظاام سیاسای، اتقادیاه   
(. از نظر وی همة ایان  131: 1171های فرهنگی است )آلتوسر،  های جمعی و نظام رسانه

هایی متفاوت دارند. همة آنها درصددند تا از طریاب   هایی یکسان، با شیوه نهادها کارویژه
 ایدئولوژی و هژمونی سوژة مورد نظر خود را برای طبقة حاکم بازآفرینی کنند.

ری اعماال رهبا  »مفهوم هژمونی، کانون نظری اندیشة گرامشی بود. وی هژمونی را به معنی 
در  (.137: 1311، 3دانسات )موفاه   مای « سیاسی، فکری، فرهنگی و اخالری از سوی طبقة حاکم

  یابد: نخست اینکه مربوب به فرایناد درونای جامعاه    این مورد هژمونی به دو صورت معنا می
است که یک طبقه حاکمیت فکری، اخالری، فرهنگی، معنوی خود را بر سایر طبقات اعماال  

که هژمونی به رابطة بین طبقات مسالط و تقات سالطه اشااره دارد. یعنای      کند و دوم این می
منظاور کنتارل و اساتفاده از منااب       آمیز طبقة مسلط برای استفاده از ردرت به کوشش موفقیت
تواناد منااف  یاا     طبقة مسلط باید نشاان دهاد کاه بهتار از بقیاه مای      »عبارتی  جامعه است. به

، 1و یاانکوویچ  3)هاالووز « اجتمااعی را بارآورده ساازد    هاای  ها یا گروه آرزوهای دیگر طبقه
تواند متکی به زور یاا اجباار شاود، بلکاه      (. اما برای انجام این اعمال ردرت نمی231: 1311

هاای جمعای و    کاارگیری رساانه   ویاژه باه   های ایدئولوژیک دولات باه   باید از طریب دستگاه
ونی و تبادیل باه ارزش کناد تاا     خصو  تلویزیون، رهبری فرهنگی خود را در جامعه در به

گرامشی برخالف آلتوسار کاه هایچ ناو  امکاان      بتواند نظر موافب آنها را به خود جل  کند. 
ها در برابر ایدئولوژی در نظار نگرفتاه باود، معتقاد باود کاه در جامعاة         مقاومتی برای سوژه

گرامشای   رود. نقاد وارد بار نظریاة    هژمونیک امکان کشمکش و مقاومت یکسره از میان نمی
گرایای و جایگااه مؤکاد مفهاوم ایادئولوژی در       این است که دیدگاه وی باا دو مشاکل ذات  

گرایای خاود تاالش کردناد تاا باا        و موفه در نظریة سازه 5اندیشة خود مواجه است. الکالئو
 گرایی رها سازند. تعدیل مفهوم هژمونی آن را از ذات

                                                                                                                                        
1. ideological state apparatus 

2. Lahtinen 

3. Mouffe  
4. Hollows 

5. Jancovich 

6. Laclau 
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های نظری متفاوتی را بارای ارائاة    نتاند که س پردازانی الکالئو و موفه ازجمله نظریه
« 2پسامارکسیسات »اناد. برخای ایان دو متفکار را      مطرح کرده 1ای در باب گفتمان نظریه

( و 231: 1111، 1)ژیاژک « 3پساساختارگرا»( و برخی دیگر آنها را 111: 2111، 3)هوارت
( 21: 1383، 5)گیبیناز و ریمار  « هاای سوسیالیسات   پسامدرنیسات »برخی هم این دو را 

گرامشی شناسی فوکو و نقد هژمونی  های دیرینه دانند. الکالئو و موفه با الهام از نوشته می
ای در باب گفتمان ارائاه کردناد کاه پیامادهای      و مباح  آلتوسر دربارة ایدئولوژی، نظریه

الکالئاو و   (.131: 1311بسیاری برای نظریة اجتماعی و سیاسی به دنبال داشت )کالنتری، 
های سیاسی و اجتماعی هستند  د بودند که ساختارهای گفتمانی خود برساختموفه معتق
آورند. برای فهام ایان سااختارهای گفتماانی      وجود می  ها و اعمال متفاوتی را به که ابژه

ها  بندی عملی است که رابطة میان مؤلفه مفصل»استفاده کنیم.  7بندی باید از مفهوم مفصل
شاود. آن   بندی دگرگون می شان در نتیجة عمل مفصل وّیتکند، آنگونه که ه را ت بیت می

خاوانیم )الکالئاو و موفاه،     بندی را گفتماان مای   کلّیت ساختاریافتة ناشی از عمل مفصل
طاور   پیونادی اسات کاه معناا باه      بندی تثسیس نقاب هم (. از نظر آنها مفصل111: 2111

نارص است. این مسائله از  شود. این ت بیت معنا همیشه نسبی و  نسبی در آنجا ت بیت می
« 1گشاودگی »و « 8ازجاکنادگی »دلیال   هاای اجتمااعی باه    شود که سااختار  آنجا ناشی می

هژماونی و  »آورند. آنها در کتااب   کننده فراهم می های دگرگون همواره راه را برای کنش
درصدد برآمدند تا مفهوم هژمونی گرامشای را کاه دچاار ناوعی     « 11راهبرد سوسیالیستی

شده بود نجات دهند. به نظر آنها اگرچه گرامشی توانست از خصلت جباری   گرایی ذات
هاای متفااوت را بااز     های ایدئولوژیک دوری کند و امکان تکوین ذهنیات  رابطة گفتمان

بگذارد، اما درکل بنای نظریة گرامشی بر بنیانی نامنسجم و جوهرگرایانه اساتوار اسات،   
هاای دیگار    قه همیشه هژمونی خود را بر گروهبه این معنا که در نظریة هژمونی، یک طب

                                                                                                                                        
1. discourse 
2. post marxism 
3. Howarth 
4. post structuralism 
5. Zizek 
6. Gibbi & Reimer 
7. articulation 
8. displacement 
9. openness 
10. hegemony and socialist strategy 
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و موضا    1کند. آنها بارای حال ایان معضال دو مفهاوم مورعیات سااختاری        مسلّط می
 را مطرح کردند. 2ای سوژه

دهاد. ایان سااختارهای     های زنادگی افاراد را شاکل مای     مورعیت ساختاری فرصت
رند و مورعیت آنها را آو ارتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افراد را تقت الزام درمی

هاای سااختاری    کس مورعیت توان گفت که هیچ دهند. به پیروی از گرامشی می شکل می
های سیاسای   کند. تنها از طریب گفتمان صورت مستقیم و بالواسطه تجربه نمی خود را به

توانیم مورعیت خود را در چارچوب این ساختار تجربه کنیم )آزاد ارمکی و  است که می
های سیاسای   های ساختاری خود را از طریب گفتمان (. افراد مورعیت131: 1381رضایی، 
هاا باه جایگااهی در گفتماان تبادیل       در نظریاة گفتماان، ساوژه   »کنند؛ یعنای   تجربه می

هاایی مفهاومی بارای     ها چارچوب (. گفتمان31: 2112، 3و فیلیپس 3)یورگنس« شوند می
هاا مورعیات خاود را معناا و      ها، ساوژه  چوبواسطة این چار سازند که به افراد فراهم می

ای از باورها است کاه فارد از طریاب مورعیات      ای مجموعه کنند. موض  سوژه تفسیر می
ای باه   کند. از نظر الکالئو و موفاه موضا  ساوژه    ساختاری، خودش را معنا و تفسیر می

ند و فرد ها متک ر های آنان درون ساختارهای گفتمانی مرتبط است. این مورعیت مورعیت
 (.51: 1111ای متک ری داشته باشد )الکالئو،  های سوژه تواند مورعیت می

چرخة معنا در گفتماان تلویزیاون   « 1رمزگذاری و رمزگشایی»استوارت هال در مقالة 
دهد که هریاک از   دهد. او چرخة معنا را در سه مرحله مورد بررسی ررار می را شرح می

ایط خاصاای هسااتند. در مرحلااة نخساات  ایاان سااه مرحلااه باارای خااود دارای شاار  
هاا را بارای    هاا طیفای از ایادئولوژی    ها برای تولید برنامه ای رسانه اندرکاران حرفه دست

هاای فنای    برند. آنها باا اساتفاده از فناون و مهاارت     کار می توصیف رخداد اجتماعی به 
ان تولید برنامه اندرکار عبارتی دست کنند؛ به ها اعمال می چارچوبی را برای ساختن برنامه

؛ 2111کنند که یک رویداد خام اجتماعی چگونه باید رمزگذاری شاود )هاال،    تعیین می
(. در دومین مرحله، ورتی که رویداد خاام اجتمااعی در گفتماانی معناادار     1311کوبلی، 

شاود ا رواعاد     آید و پخش می صورت گفتمان تلویزیون درمی ررار گرفت ا زمانی که به 
                                                                                                                                        
1. structural position 

2. subject position 

3. Jorgensen 

4. Phillips 

5. encoding and decoding  
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کناد. در ایان مرحلاة پیاام مساتعد چنادمعنایی و        تمان تسلط پیدا میصوری زبان و گف
ناماد مخاطباان    گشودگی است. و در مرحلة سوم که هال آن را مرحلاة رمزگشاایی مای   

صورت گفتمانی معنادار شکل گرفته است و از تلویزیون پخش  برنامة تولیدشده را که به
باا یاک رویاداد خاام اجتمااعی       کنند. در این مرحله، فرد دیگار  شود، رمزگشایی می می

مواجه نیست، بلکه با ترجمان گفتمانی آن رویاداد مواجاه اسات. بارای معناادار شادن       
رویداد مذکور مخاط  باید دست به عمل رمزگشایی بزند و اگر هایچ معناایی مساتفاد    
نشود به این معناست که آن برنامة تلویزیاونی مصارف نشاده اسات. از نظار هاال اگار        

م به رمزگشایی از آن گفتمان کنند، خود این عمل به یاک رفتاار اجتمااعی    مخاطبان اردا
توان در گفتمانی دیگر رمزگذاری  گردد؛ یعنی یک رویداد خام اجتماعی که می تبدیل می

، برای اینکه مجددا  «مصرف»شود به  ، تبدیل می«تولید»شود. بدین طریب گردش گفتمانس 
 (.33: 1381تبدیل گردد )استوری، « تولید»به 

هال بر اساس این چرخة معنا در گفتمان تلویزیون سه نو  الگوی خوانش را مطارح  
گرایاناه یاا تاوافقی، خاوانش      خوان یا هژمونیک، خوانش تعدیل کند: خوانش موافقت می

دهاد:   گونه توضایح مای   جویانه یا معارضی. هال خوانش نخست را با م الی این  مخالفت
طور  درنگ و به اخبار یا برنامة بررسی رویدادهای جاری را بی بیننده معنای تلویقی م ال 

ای که در آن رمزگاذاری شاده    یابد و پیام برنامه را برحس  رمزگان ارجاعی کامل درمی
عبارتی بیننده در چارچوب رمزگاان مسالّط واکانش نشاان      کند؛ به است، رمزگشایی می

این ترتی  یعنی هماهنگ شادن باا   دهند )همان(. رمزگشایی از گفتمان تلویزیونی به  می
ای هماان فناون و    ای تولیدکنندگانس آن گفتمان. منظاور از رمزگاان حرفاه    رمزگان حرفه

برناد، رمزگاان    کاار مای   ها برای انتقال پیام به  اندرکاران رسانه  شگردهایی است که دست
 ای بخشی از هژمونی رمزگان حاکم است. حرفه

گرایانه یا توافقی است که شاید بتاوان آن   تعدیلدومین خوانش از نظر هال، خوانش 
گرایانه شامل ترکیبی از  را جایگاه اک ریت نامید. رمزگشایی در چارچوب خوانش تعدیل

جویانه است. ایان ناو  خاوانش، رمزگشاایی مشاروعیت       یابنده و مخالفت عناصر تطبیب
ی مقادودتر و  شناساد، اماا در ساطق    آمده از هژمونی را به رسمیت می دست تعاریف به
جویانه یا متعارض  کند. خوانش مخالفت مندتر رواعدِ ملموسس خود را آشکار می مورعیت

هاای صاریح و ضامنی یاک      ای زیاروبم  سومین نو  خوانش است. ممکن است بینناده 
 شکلی عام و متضاد رمزگشایی کند.   گفتمان را کامال  بفهمد، اما رمز پیام را به
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 مدل نظری تحقیق

 کاه عاواملی چاون    استتققیب به صورت ذیل این وب نظری مدل نظری مطابب چارچ

 ونییا تلویز ةایدئولوژی، زیرسااخت فنای و هژماونی در کناارهم در رمزگاذاری برناما      

 ونیااثر خواهااد بااود و هنگااامی کااه برنامااه بااه صااورت گفتمااانی معنااادار از تلویزؤماا

 تاری دسات باه  ای و مورعیت ساخ شود مخاطبان چگونه مطابب مورعیت سوژه پخش می

 .رمزگشایی خواهند زد
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تحقیقات پیشین

دار و  خاناه  ( به مطالعاة رابطاة باین زناان     1181) 1دوروتی هابسون 1171در اواخر دهة 
ای از  های رادیویی مجموعاه  های جمعی پرداخت. او به این نتیجه رسید که برنامه رسانه

کنند؛ آنان با گاوش دادن   فراهم مینکات شاخص را در طول روز برای شنوندگان خود 
ای بودند که در طاول روز   به رادیو در وار  درصدد آرام کردن خود از استرس و تنهایی

که مشغول به اتمام رساندن کارهای روزمرة خاناه   کردند. اغل  آنها درحالی احساس می
بارد کاه     زمینة خانوادگی خود داشتند. او به این نکتاه پای   بودند این احساس را در پس

هایی که دوسات دارناد از تلویزیاون تماشاا کنناد )م ال        وضوح بین انوا  برنامه زنان به
هایی که شوهرانشاان از تلویزیاون    ( و برنامه2های تلویزیونی های کمدی یا سریال سریال

                                                                                                                                        
1. Dorothy Hobson 
2. soap operas 

 رمزگشایی

موقعیت 

 ساختاری

موضع 

ای سوژه  

 هژمونی

 رمزگذاری

 زیرساخت فنی

مثابة گفتمانی  برنامة تلویزیونی به

 معنادار

 ایدئولوژی
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پاردازد( تفااوتی    هایی که به مساائل اماور جااری مای     کنند )م ل خبر و برنامه تماشا می
(. همچنین او در پاژوهش بعادی   5: 2111،  2و هیل 1ون به نقل از گونتلدبینند )هابس می

نگااری و   ( که باا اساتفاده از روش ماردم   1182) 3راه سریال چهارخود بر روی مخاطبان 
پسند پرداخات، باه ایان     های عامه سریال مشاهدة مشارکتی به چگونگی مصرف مجموعه

بار حاادث شاود بلکاه معناا       ای یکدفعه و بر نتیجه رسید که معنا چیزی نیست که یک
تواناد باه انادازة تعاداد      تفسیرهای یک برنامة تلویزیونی می»یابنده دارد.  جریانی تکوین

ای در یک اثر وجود ندارد، بلکاه ورتای    بینندگانش باشد. هیچ پیام یا معنای فراگیر ذاتی
گیارد و القاا    نا جان میافزایند آن پیام یا مع بینندگان تفسیر و ادراک خود را به برنامه می

 (.171: 1182)هابسون، « شود می
بخاش   (، به بررسی دالیل لذّت1181) 3، منتقد فرهنگی هلندی آین آنگ1181دراوایل دهة 

و سااختار   1کاه ترکیا  عناصار احساسای    »پرداخت. آنگ بر این باور بود سریال داالس بودن 
برای باه  «. انگیزد ساس در بیننده را برمیپسند، ساختار تراژیک اح روایی نمایش این سریال عامه

ای فرهنگای نیااز اسات تاا شاخص در       کار انداختن چنین ساختاری از احسااس، باه سارمایه   
ناماد.   بندی ررائتی وارد شود که ملهم از آن چیزی است که آنگ آن را تخیل احساسی می شکل

هاای   روی هاا و زیااده   هاا و تعاارض   به نظر آنگ، سریال داالس نوعی از روایت است که تباین
گوناه را   تواناد تخیال ملاودرام    خوبی مای  کند و لذا به عاطفی برجسته در ملودرام را بازتولید می

 (.1: 1311آنگ، به نقل از پرویزن، استمرار دهد و آشکار سازد )
دهنادة ایان    ، نشان7واید مخاطبان برنامة نیشن( بر روی 2111) 5مطالعة دیوید مورلی

توجهی در واکانش مخاطباان باه تفسایر برناماة خباری        های رابل تفاوتوارعیت بود که 
نفر از افرادی که این برنامة خباری را باه    21وجود دارد. وی مطالعات خود را بر روی 

کردند متمرکاز سااخت. او دریافات کاه رمزگشاایی مساتقیما         مدت یک سال تماشا می
 8ائات، مقصاول مورعیات   رر»شاود، بلکاه    برحس  جایگاه طبقة اجتماعی تعیاین نمای  

                                                                                                                                        
1. Gauntlett 
2. Hill 
3. crossroads 
4. Ien Ang 
5. melodramatic 
6. David Morley 
7. nationwide audiences 
8. position 
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هاای گفتماانی خاا  اسات، زیارا سااختار دسترسای باه          عاالوة مورعیات   اجتماعی به
، 1)ماورلی و براندساتون  « شاود  های متفاوت توسط مورعیت اجتماعی تعیین مای  گفتمان
کننادگان،   مورلی توانست این موضاو  هاال را اثباات کناد کاه مصارف      » (.255: 2111
شاده نیساتند. حتای مخاطباانی کاه       های رمزگذاری هویت کنندة منفعل معناها و دریافت

کردناد، حتای اگار ایان کاار را       واید را درون رمزهای مسلط درک مای  معنای پیام نیشن
« دادناد  شاناختی فعاالی انجاام مای     دادند باز هم کار نشانه صورت ناخودآگاه انجام می به

طباان افاراد منفعلای    عبارتی پژوهش مورلی نشاان داد کاه مخا   (. به22: 1113، 2)مورس
 کنند. نیستند و در تفسیر اخبار و رمزگشایی از متون خبر بسیار فعّال عمل می

های بازتولیاد هژماونی دولات از     چالش( در مقالة 1383) غالمرضا کاشیرضایی و 
 ةاو زندگی روزمارّ  .ه استها پرداخت به بررسی بازنمایی و ذهنیت، طریب گفتمان مدرسه

 ةسعی کرده است که نقاو  در این تققیب وی .مطالعه کرد را تهرانمدارس  آموزان دانش
آموزان در  ت دانشپرورش در مدارس و خالریّ و موزشآحضور نهادی ایدئولوژیک نظیر 

های این تققیاب کاه باا روش     اساس یافته بر مصرف فضای ایدئولوژیک را بررسی کند.
عادم  ، تهران انجام شده اسات  یک ةدوازده و منطق ةدولتی منطق پسرانة کیفی در مدارس

ط وجه مسلّ ،ها انطبا  دو سطح تولید پیام ایدئولوژیک و سطح مصرف با رمزگشایی پیام
، که وضعیت یادشاده  گیرد رضایی نتیجه مین است. آمیان نهاد مدرسه و مخاطبان ة رابط

یاا  هاای ایادئولوژیک در مدرساه     آموزان در برابر پیاام  دانشمقاومت  ةمقصول دو پدید
 (.1383،  غالمرضا کاشیآنهاست )رضایی و اعتنایی  بی

هاای زناان    تلویزیون و هژمونی فرهنگی )ررائت( در مقالة 1381آزاد ارمکی و مقمدی )
ن( تفسایر و رمزگشاایی ایان ساریال از ساوی مخاطباان )زناا        ةنقاو باه   از سریال نارگس( 

هاای خاا     ها و معناهاا و ایاده   های تلویزیون آکنده از ارزش ، برنامهپردازند. از نظر آنها می
 کنناد  میهای متفاوتی را در ساختار اجتماعی اشغال  سب  آنکه جایگاه هستند، اما مخاطبان به

هاای   برنامه« خوانش مرجح»های متفاوتی از  های متفاوتی دسترسی دارند، ررائت و به گفتمان
شاناختی   نشاانه   ا ایای گر . آنها با استفاده از روش تقلیال سااخت  دهند تلویزیون به دست می

ررائت مسلط از سریال نرگس را مشخص و سپس باه تقلیال ررائتای کاه مخاطباان از ایان       
دهد که آن گروه از زناان کاه باه     های زنان نشان می تقلیل ررائتپردازند.  سریال داشتند، می

                                                                                                                                        
1. Brunsdon 
2. Moores 
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چون خریاد، ماد، آرایاش، تفاریح، فراغات و غیاره( اهمیات         )مسائلی خود ةزندگی روزمر
، گرایش کمتری به پذیرش خوانش مرجح سریال دارند و اغل  باا تضاادها   دهند می بیشتری

کنند. برعکس، زنانی کاه   پنداری می ذات احساس هم« نسرین»های هویت چندپارة  و تعارض
با نرگس همدلی دارند، با تماشای این سریال به دنبال رهایی از هرگونه تنارض و تعاارض و  

 (.1381هستند )آزاد ارمکی و مقمدی، نیز دستیابی به نوعی تسلی 
 ای درباارة ساریال کالنتار و مخاطباان آن(     هاای تلویزیاونی )مطالعاه    زنان و ساریال 

( در پای یاافتن نقاوة ررائات زناان از      1381پژوهشی است که آزاد ارمکی و مقمدی )
وگوی گروهای مخاطباان ایان     اند. گفت گفتمان مسلط و حاکم بر متن سریال انجام داده

ل نشان از انوا  مختلف رمزگشایی دارد. بخش اعظم مخاطبان آنهاایی هساتند کاه    سریا
نگاری خاود    وگو شوند و با تکیه بار جهاان   کوشند با گفتمان مسلط متن، وارد گفت می
طورکلی، گفتمان مسلط سریال کالنتر در پی  ها و تصاویر مسلط متن را معنا کنند. به ایده

ست که بر مبناای دوگاناة خیر/شار، بزرگ/کوچاک و     نگری سنتی ا بازتولید نوعی جهان
شود. اینکه تلویزیاون در مقاام    زبردست/زیردست است، اما چندان موفب به این کار نمی

های ایدئولوژیک دولت به طرح چنین مسائلی بپاردازد گویاای دو چیاز     یکی از دستگاه
الش نظاام  است: یکی حاد بودن و میزان گسترش این مسائل در جامعة ما و دیگاری تا  

هاا باه    هژمونیک برای رمزگذاری و معنابخشی و تفسیر این رخدادها و فراخواندن سوژه
پذیرش این خوانش مرجح. اما تقوالت جامعة ماا حکایات از دسترسای مخاطباان باه      

ها دارد و این دسترسی گفتمانی مخاطبان را در رمزگشایی وارونة خاوانش   دیگر گفتمان
 (.1381مکی و مقمدی، کند )آزاد ار مرجح یاری می
هااای تلویزیااونی:  مخاطبااان و مجموعااهای تقاات عنااوان  ( در مقالااه1387مقمّاادی )

به تبیین ررائت و چگونگی رمزگشایی مخاطباان   های زنان از مجموعة پرواز در حباب ررائت
م اباه   باه  هاای تلویزیاونی،   پردازد. این پرسش کاه مجموعاه   زن از سریال پرواز در حباب می

سازند و مخاطباان چگوناه    هایی را مجرجّح می ها و ارزش ایی ترکیبی، چه معناها، ایدهه گفتمان
کنند، موضو  اصالی پاژوهش باوده     ها را رمزگشایی و تفسیر می ها و ارزش این معناها، ایده

کوشد که نِهیلیسام   دهد که خوانش مجرجّح این پژوهش می است. نتیجة این پژوهش نشان می
گیاری   س گرایش افراد به مواد مخدر را پنهان کند و علات اصالی شاکل   اجتماعی نهفته در پ

شاود   این پدیده را به وجود مناب  شرّ نسبت دهد. اما در تقلیل ررائت مخاطبان مشخص مای 
 (.1387که مخاطبان ررائت معارضی از این مسئله دارند )مقمدی، 
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زنااان از هااای  تقلیاال ررائاات عنااوانای بااا  ( در مقالااه1311مقماادی و کریماای )
 هاا(  های زنان شهر ایالم از سریال فاصاله  موردی ررائت ةهای تلویزیونی )مطالع مجموعه

های زیادی در واکنش مخاطبان، باه ایان ساریال وجاود      به این نتیجه رسیدند که تفاوت
های موجود در سریال نیستند. زنان باا توجاه باه     کنندگان منفعل پیام دارد و آنان دریافت

کنناد، دسترسای متماایزی باه      ای که در آن زندگی می و شرایط اجتماعیاجتماعی  ةطبق
ناهمسانی برخوردارناد. باه هماین     ةهای متفاوت دارند و بنابراین از سوبژکتیویت گفتمان

کنند.  های متفاوتی رمزگشایی می ه با گفتمان مسلط سریال، آن را به گونههدلیل در مواج
توان گفت  برند. اما نمی تماشای این سریال لذت میهرکدام از زنان به دالیل متفاوتی از 

آنها  ةاین لذت بردن بر پذیرش ایدئولوژی و مفاهیم بازتولیدشده در سریال از سوی هم
هایی مستمر و بدون پایان هستند و این ویژگای   ها تلویزیونی نمایش داللت دارد. سریال

)مقمادی و   همخوانی داردزنان که مستمر و بدون پایان است،  ةبا سبک زندگی روزمر
 (.1311کریمی، 
های مطالعاتی وسی   امروزه مطالعة تلویزیون و مخاطبان به یکی از حوزهطورکلی،  به

اند،  و پرمنارشه تبدیل شده است. بیشتر پژوهشگرانی که در این حوزه به تققیب پرداخته
واروناه و   گیرند کاه راادر اسات مقتاوای پیاام را      مخاط  را کنشگری فعال در نظر می

پردازان این سنت معتقدند کاه مقتاوای    مطابب خواستة خود رمزگشایی کند. بیشتر نظریه
تاوان همیشاه یاک خاوانش خاا  و ثابات از        اند و نمای  های تلویزیونی پرابهام برنامه

 ها داشت. مقتوای برنامه
 

 روش شناسی

نگارش  صورت روش ترکیبی انجام گرفته است. نخست برای سنجش  پژوهش حاضر به
ساخته استفاده شد. مققّقان با مطالعة ادبیات نظری  نامة مققب سیاسی مخاطبان از پرسش

ساخته خود فراهم آوردناد   نامة مققّب هایی را برای پرسش در زمینة نگرش سیاسی گزاره
ناماه در اختیاار    و سپس با استفاده از نظر کارشناسان در این حوزه و تثییاد آن، پرساش  

ررار گرفت و از آنها خواسته شد تا به ساؤاالت پاساخ دهناد. ساپس     شوندگان  مصاحبه
ترین دلیل انتخااب ایان    ها از روش مصاحبة عمیب استفاده شد. مهم برای گردآوری داده
در مصاحبة عمیب عالره به تفهم تجربة افراد دیگر و معنایی کاه آنهاا   »روش این بود که 



  
 
 

 

بررسی رابطة میان 
 نگرش سیاسی  ...

45 
 ت پژوهشی فصلنامه علمی 

(. مصااحبة عمیاب ایان    133: 1381 )مقمادپور، « بخشند وجود دارد به این تجربه می
دهد که به عمب موضو  ماورد مطالعاه دسات یاباد و همچاون       امکان را به مققّب می

یابی به فلزی دفن شده در اعما  زیر زماین اسات، در پای     معدنچی که درصدد دست
دستیابی به معرفت از درون سوژة مورد نظر خود باشد. حجسن دیگر مصاحبة عمیب در 

شاود مققّاب باه درون     مدت با مخاطبان این است کاه باعا  مای    نیطوال  وگوی گفت
جهان آنان وارد و در تجربة آنها سهیم شود. باا توجاه باه مقادودیت زماان و       زیست

گیاری تصاادفی اساتفاده شاد. از باین       پراکندگی اخبار، برای انتخاب اخباار از نموناه  
صاورت تصاادفی    ته بههای دو ماه اول سال یعنی فروردین و اردیبهشت، یک هف هفته

طور اتفاری انتخاب کاردیم. ساپس از اخباار     انتخاب و در این یک هفته، دو روز را به
این دو روز، اخبار مهم که برجسته بودند؛ یعنی اخباری که برای مخاطبان خیلی مهام  

ای،  مند و هارروزه پیگیار آن بودناد مانناد برناماة هساته       و همة مخاطبان به آن عالره
گرا  شناسی ساخت شده، روش نشانه سپس برای تقلیل متن اخبار انتخاب انتخاب شد.

شناسای   را برای مشخص کردن رمزگان مرجح به کار باردیم. هادف از تقلیال نشاانه    
ای اسات کاه در سااختار ماتن وجاود       شده های معانی رمزگذاری معلوم کردن آن الیه

 (.13: 1311دارند )مقمدی و کریمی، 
های مورد بررسی به نظریات  سنجش نگرش سیاسی گروه قققان برای انتخاب وم

ای صاورت   گاناه  بنادی ساه   پژوهش مراجعه کردند و بر اساس اهداف نظری، تقسایم 
کااری، نگارش سیاسای     بندی سه نو  نگارش سیاسای مقافظاه    گرفت. در این تقسیم

به  ها داده و ورودرو و نگرش سیاسی لیبرال مشخص شد. پس از پاسخ مخاطبان  میانه
کاه   یا ، ساپس حادارل و حاداک ر نماره    ندشد یساز شاخصها  گویه، SPSSافزار  نرم
 و حاداک ر  23 این نمارات  حدارل مقاسبه شد. توانستند کس  کنند ینمونه م یاعضا
شده توساط مخاطباان باه نگارش سیاسای       علت نزدیکی نمرات کس  بود. به 111 آن

از پژوهش حذف شد و آنان باه  رو  کاری، نگرش میانه لیبرال و نگرش سیاسی مقافظه
خاطر عادم کسا  نماره، مخاطباان دارای نگارش       عبارتی به دو گروه تقسیم شدند؛ به

در کار و متمایل به لیبارال پخاش شادند. آنهاا      رو در دو گروه متمایل به مقافظه میانه
 یشباه گارا   یال تما یاانگر ب 51کمتار از   ةنمار  شدند؛ 1کدگذاری مجدد رال  دو دسته

                                                                                                                                        
1. Recode 
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م باود. مراجعاه باه برخای     سبیانگر گرایش به لیبرالی 71از  یشترب نمرة و یکار ظهمقاف
بندی دوگانه اساتفاده   دهد که آنها نیز از الگوی تقسیم های مشابه نیز نشان می پژوهش
در انتخاب جامعة هدف سه گاروه دانشاجویان، طلّااب و معلّماان انتخااب       1اند. کرده
اناد کاه دارای    گی، اجتماعی و سیاسی جامعههای فرهن اند. هر سة گروه، از گروه شده

بافت و زمینة اجتماعی متفاوتی هستند. دانشاجویان در فضاایی دانشاگاهی و علمای،     
پرورشای و علمای و روحاانیون در فضاایی ماذهبی و       -معلّمان در فضاایی آموزشای  

مندی به مسائل مختلف )اجتمااعی، سیاسای، ارتصاادی،     اند. عالره حوزوی تعلیم دیده
دهاد و   تر در جامعاه رارار مای    های فعال گی، آموزشی و...( آنها را در زمرة گروهفرهن

طور  را به 21:31طور عام و برنامة خبری  رود که بیشتر از دیگران رسانه را به انتظار می
ماان، از  اب و معلّطلّا  یان،دانشاجو  یاسای نگارش س  یینمنظور تع بهخا  دنبال کنند. 

در این پژوهش برای انتخاب نمونه، در گاام اول  ه شد. ساخته استفاد نامه مققب پرسش
گیاری گلولاة    گیری اتفاری )به چه کسی رجو  کنم( و در گاام دوم از نموناه   از نمونه

گیاری   در این نو  نمونه»برفی که خا  تققیقات کیفی و میدانی است، استفاده شد.  
ها باید  نیاز داریم. نمونه طور رط  معلوم کرد که به چه تعداد نمونه توان از پیش به نمی

طوری انتخاب شوند که بیشترین روشنایی بخشی را برای نظریة ما در بر داشته باشند 
ای اسات   و تا رسیدن به اشبا  نظری به مصاحبه ادامه خواهیم داد. اشبا  نظری نقطاه 

)آزاد ارمکای و  « رسایم  که در آن به تصویری تقریبا  کامل از وارعیت مورد مطالعه مای 
 (.12: 1381مقمدی، 

 
 های تحقیق یافته

کلای و برناماة خباری     طاور  این میان، اخبار باه  ای فراگیر در جامعه است. در تلویزیون رسانه
های تلویزیون دارناد. در صادا و    خا  جایگاه حساس و مهمی در میان برنامه طور به 21:31

و متناو ، باه نظار     های متفااوت خباری   رغم وجود شبکه سیمای جمهوری اسالمی ایران به
رسد تنها یک منب  پخش خبر وجود دارد و آن واحد مرکزی خبر است. آنچه مهام تلقای    می
های اجتماعی مختلاف بارای مواجهاه باا آن چگوناه اسات.        شود این است که فهم گروه می

کنند، اما این مخاطبان هستند کاه باا    ای تولید می اندرکاران رسانه اگرچه متون خبری را دست
                                                                                                                                        

 (1381زاده،  ؛ کسرایی و وردی1311و همکاران،  افشانی) رجو  کنید:. برای اطالعات بیشتر به این دو مقاله 1
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بخشند. متون خباری از یاک ساو هماواره نقشای را       گشایی از آن به متن خبری جان میرمز
هاای خاا  خاود     کنند و از سوی دیگر مخاطبان هم گرایش برای مخاطبان خود تعریف می

شاوند،   طاور کامال مغلاوب همادیگر نمای      یک از این دو طرف به که هیچ را دارند. ازآنجایی
 همیشه بین آنها تنش وجود دارد.

 21:31طور که ربال  ذکر شد، مقققان اخبار برناماة خباری    شناسی همان بخش روش در
گیاری تصاادفی اخباار یاک      را به مدت دو ماه گردآوری کردند و در ادامه از طریب نموناه 

صورت اتفاری گزینش و از بین آنها، رمزگاان   هفته، و از این یک هفته نیز اخبار دو روز به
شناسای   ، اجتماعی و ارتصادی استخراج شد. بر اساس نشاانه مسلط اخبار سیاسی، فرهنگی

 ساختارگرا رمزگان مرجح حاکم بر این برنامه، شامل موارد زیر است:
 تالش برای ایجاد ائتالفی جهانی علیه ایران 

 پیمانانش های مظلوم توسط امریکا و هم است مار و غارت ملت 

 ماد هستند.اعت آنها )غرب و امریکا( زورگو و دورو و غیررابل 

 تهاجم فرهنگی امریکا و همدستانش علیه ما 

 ترویج حقو  بشر اسالمی و دفا  از آن 

 ای مقابله با پیشرفت در کشور به هر بهانه 

 ویژه سکوت در برابر جنایات  به غربپیمان  سکوت در برابر کشتار کشورهای هم
 ها صهیونیست

 و جنایتکار بودن آنها )امریکا، اسرائیل، غرب( ظالم. 

 دخالت در امور اوکراین و سعی در بر هم زدن نظم کشور اوکراین 

 های ایران در سطح منطقه و جهان بخش سیاست نقش بیداری 

 های استعمارگری روز ردرت تضعیف و منزوی شدن روزبه 

 خواهند جلوی پیشرفت ما را بگیرند ما در حال پیشرفت روزافزون هستیم و آنها می. 

 
 20:30برنامة خبری  رمزگشایی دانشجویان از

مناد باه کسا      عنوان بخشی از نخبگان در فضای سیاسی کشور که عالره دانشجویان به
اطالعات و اخبار از اوضا  و احوال جامعه، منطقه و جهان هستند دسترسی بیشتری باه  

 کنند.   ها دارند و بسیاری از حوادث و اخبار روزانه را پیگیری می رسانه
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 ة عمیقکننده در مصاحب ای دانشجویان شرکت زمینه مشخصات .4شمارة جدول 

 مشخصات 
 

 کد

 استفاده از

 اینترنت

 استفاده از

 ماهواره

 های شبکه

 اجتماعی

خواندن 

 روزنامه

سرمایة 

 فرهنگی
 تحصیالت

نگرش 

 4سیاسی

A باال بله بله خیر بله 
کارشناسی 

 ارشد
 کار مقافظه

B لیبرال کارشناسی باال بله بله بله بله 

C متوسط بله بله بله هبل 
کارشناسی 

 ارشد
 لیبرال

D باال بله بله بله بله 
کارشناسی 

 ارشد
 لیبرال

E متوسط خیر بله بله بله 
کارشناسی 

 ارشد
 لیبرال

F کار مقافظه کارشناسی پایین بله خیر خیر بله 

G لیبرال کارشناسی متوسط بله بله بله بله 

H باال بله بله بله بله 
کارشناسی 

 ارشد
 لیبرال

I باال بله بله بله بله 
کارشناسی 

 ارشد
 لیبرال

J لیبرال کارشناسی متوسط خیر بله بله بله 

K کار مقافظه کارشناسی متوسط بله خیر خیر بله 

L کار مقافظه کارشناسی پایین بله بله خیر بله 

M کار مقافظه کارشناسی متوسط بله خیر خیر بله 

N باال بله بله بله بله 
ناسی کارش

 ارشد 
 لیبرال

O لیبرال کارشناسی متوسط بله بله بله بله 

P لیبرال لیسانس باال بله بله بله بله 

Q لیبرال لیسانس متوسط بله بله بله بله 

                                                                                                                                        
کار و متمایل به نگرش لیبرال به صافقة   مخاطبان به دو گروه متمایل به نگرش مقافظه بندی دربارة نقوة تقسیم .1

 همین مقاله رجو  کنید. 15
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های مربوب به خبرها مرتبط با عدم اعتماد به غرب و امریکا و تشاکیل   بخشی از مصاحبه

های مختلف، سکوت کشورهای عربای   در زمینهائتالف علیه ایران، تهاجم فرهنگی، پیشرفت 
 در ربال حوادث منطقه ازجمله تهاجم رژیم صهیونیستی در ادامه آمده است:

خاوایم   گیرن و راضی نیستن و میگن ما نمی ها حقو  مارو نادیده می ربول دارم این»
ئاتالف  بینه که درصدد هستن یه ا اون حقو  رو به دست بیارید. اینو آدم به عینه داره می

 (.A)کد  «علیه ما تشکیل بدن
طاور   اوال  هر کشور توی دنیا توی عرصة سیاسی دنبال مناف  خودشه. من این رو به»

هاست چه از نظر وجة جهانی و چه از  کامل ربول ندارم چون ابزار ردرت در دست اون
وذشاون  های دنیا و تبلیغات دنیا، ردرت در دست اوناست. و اونا نف لقار نفوذ در کارتل

اینکه بگیم نباید بهشون اعتماد کنیم در دنیای  خیلی بیشتره و دنیای امروزم دنیای تبلیغه.
ای هست و باید با همة کشورها در ارتباب باشیم در چارچوب مناف   پایه امروز حرف بی
 (.B)کد  «ملی خودمون

لمللای  ا امروزه دنیا یک دهکدة جهانی شده و اصال  نمیشه روابط رو در سطح بین»
های ما هستن که باهاشون دوست هستیم و روابط خاوبی   انکار کرد. خیلی از همسایه

هم داریم اما اینا بیشتر بما تجاوز و خیانت کردن. این دلیل نمیشه که بگایم امریکاا و   
اعتمادن. باالخره امریکا به دنبال مناف  خودش هسات و ماا هام     غرب و فالن غیررابل

پاذیر   ن باشیم، اما بدون ارتباب و رابطه این کاار اصاال  امکاان   باید دنبال مناف  خودمو
 (.E)کد  «نیست
، جنگ، سکوهای 118گیت، رطعنامة  آدمی م ل من چند تا رضیه رو م ل رضیة ایران»

هاای دیگاه رو خونادم ایان اتفاراا رو       و رضایه  82مرداد، تعلیب سال  28نفتی، کودتای 
ن دیدی که دارم حدارل یه دیدی که دربارش تاا  بینم یه تقلیل واسه خودم دارم و ای می

 (.K)کد  «دونم که نباید بهشون اعتماد کنیم حدودی خوندم و می
شادت در ماوردش    افته و اوناا هام باه    دربارة تهاجم فرهنگی این امر داره اتفا  می»
کنن و چون جمعیت کشور ما جوون هسات رو   ریزی کردن و دارن روش کار می برنامه

بایاد خیلای    کنن و کشور ما هم پذیرای این فرهنگ اونور آب هسات.  ر میاین دارن کا
مان که بتونیم جلوی ایان تهااجم رو بگیاریم. از     بیشتر کار بکنیم دربارة مسائل فرهنگی

 (.A)کد  «های مفید طریب ساخت برنامه
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به نظر من تهاجم فرهنگی فقط مختص کشور ما نیست، بلکه توی همة کشورها انجام »
خاطر کشور ما هست نه اونا دوست دارن  گیم که کشور ما چون اسالمیه فقط به نمیمیدن. 

خاطر ابرردرت بودن فرهنگ و ارزشس خودشونو در همة جوام  مستقر کنن. به نظر مان   به
 (.D)کد  «برای مقابله با این پدیده باید سواد افراد رو باال ببریم تا بتونن تشخیص بدن

قابل تهاجم فرهنگی بیاستیم بستگی داره باه اون فرهناگ و   ببین اینکه بخوایم در م»
کنی. بساتگی داره کاه افاراد چاه انتخاابی       هویت موجود خودت که در جامعه تولید می

کنن. اگه فرهنگ و هویت رو از دولتای باودن خاارج کنایم و بگاذاریم کاه جامعاه         می
د اگاه یاه   خودش فرهنگش، خودش هویتش رو سازمان بده، خودش رو تعیین کنه شای

ای هم پخش میشه بشه یه فرصت برای تجدید هویته نه یک خطار. ایان بساتگی     برنامه
داره باید دست دولت رو از فرهنگ کوتاه کرد. چون دولت ثابات کارده کاه در حاوزة     

طور که باید در ارتصاد دساتش رو   فرهنگ یک سرپرست و کارگزار خوبی نیست همون
 (.I)کد  «کوتاه کنه

خیاال بشان.    شاون بای   جا بیاندازن که افراد نسبت به وضا  جامعاه  میخوان طوری »
های فرهنگی خیلی مهمه و حضرت آرا خیلی روش تثکید کردن و گفتن که مان   دغدغه

ردر اهمیت داره. ورتی که فرهنگ یه  حاضرم در این راه خودم سردمدار بشم. فرهنگ آن
 (.M )کد «زنن کشوروج بزنن رطعا  عقاید اون کشوروج می

صورت خیلی مقدود بوده چون االن ما ال    پیشرفت تا حدودی م ال  ردرت نظامی به»
ها دیگاه اینطاور    تره. اما در زمینه تره، ترکیه از ما روی از لقار نظامی پاکستان از ما روی

نیست. خ  در زمینة علمی مقاالت ما خیلی زیاد شده اما کو که این مقاالت به کاار ماا   
 (B)کد  «فزایی اصال  در جامعة ما نیستهای کارا بیاد. زمینه

ماون باه    مانادگی  مونُه. عق  مون بیشتر از صادرات چه پیشرفتی. ما که هنوز واردات»
نسبت بقیه اگه بخوای حساب کنی بیشاتر از روزای ربال میشاه. ساطح زنادگی ماردم       

نفار.   111نفر بوده امساال شاده    211مون پارسال  خواب تر میاد. کارتون روز پایین روزبه
چه پیشرفتی. حاال بله تو یکی دو مورد یه پیشرفتی داریم حاال ما ال  تاو بقا  دفااعی،     

 (.C)کد  «ای، با چه بودجة کشور به دست اومده اونم به چه ریمتی، با چه هزینه
بیانم   پیشرفت باید نتیجه ملموس و عینی داشته باشه. اما من اینارو در زمینة علم نمای »

ایاه کاه نمیشاه     ای رو نشون میده. ولی زوم ما بیشتر روی هسته یگهچون وارعیت یه چیز د
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فقط با این مورد گفت که پیشرفت داشتیم. جامعه پر از بیکاره و اگه پیشرفت کرده باودیم  
 (.D)کد  «کردن رفتن کار می در همة نقاب کشور کارخانة صنعتی داشتیم و همه می

ای از  یه زمانی توی بخاش هساته  های مختلف زیاد بوده. میشه گفت ما  توی بخش»
کردیم که آلمان به ما کمک کنه تا رأکتاور   کشورهایی مانند آلمان زمان جنگ التماس می

ای رو تاوی بوشاهر راه بیانادازیم و ماا آب سانگین رو تاوی اراک راه        آب سبک هسته
انداختیم. فوردو رو توی رم راه انداختیم. میشه گفت توی بخش علمای پیشارفت زیااد    

فناوری تققیب کردم و اونجا به دساتاوردهای   تیم. من خودم حتی توی بخش زیستداش
 (.M )کد «خیلی بزرگی رسیدیم

ست به امریکاا و غارب.    شونه که وابسته خاطر مناف  سکوت کشورهای عربی هم به»
اگه اونا بخوان سکوت خودشون بشکنن هام در داخال کشاورهای خاود دچاار اناوا        

ن و هم در بیرون ممکن است با تقریم غرب و امریکا مواجاه  ها میش مشکالت و بقران
 (. B )کد «شون به خطر بیوفته بشن که مناف  ملی

به کشورهای عربی ندارم و خیلی هم عالراه نادارم بادونم     من خیلی شناختی راج »
دونام کاه خیلای نقشای تاوی دنیاای اماروز نادارن. ما ال            شون چیاه. فقاط مای    موض 

بستان و رطره. که خیلی تثثیری توی دنیا ندارن. شااید اگاه نفتای    نشون عر ردرتمندترین
 (.N)کد  «نداشته باشن شاید هیچ تثثیری نداشته باشن

شون رو باه دسات    کشورهای عربی هم دارن االن با سکوت خودشون مناف  ملت»
کنن. بعد ردرتش رو نادارن   میارن و توی کشور خودشون راحت و با رفاه زندگی می

ان کاه پشتشاون امریکاا     کوت نکانن. االن همشاون وابساته باه اسارائیل     که بخوان س
 (.H)کد  «وایساده
 

 تیپ اجتماعی اول

( دارای نگارش  A, F, K, L, Mگرفتاه کادهای )   از بین این هفاده مصااحبة صاورت   
کاری بودند. همة آنهاا باه اینترنات دسترسای داشاتند و در       سیاسی متمایل به مقافظه

کردناد. کادهای    ، اخبار را از اینترنت نیاز زیااد پیگیاری مای    21:31کنار برنامة خبری 
هایی م ل فارس، تسنیم، نسیم، مهر، افب، بهار، صاراب، مشار ،    مذکور بیشتر به وبگاه

زبان مانناد   های خارجی فارسی کردند. در مورد وبگاه همشهری، عصر ایران رجو  می
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علت عادم دسترسای،    افراد به سی، صدای امریکا و رادیو فردا، باید گفت که این بی بی
کنند، تمایل زیادی باه دنباال کاردن     فیلتر بودن و یا عدم ربول مطالبی که آنها ارائه می

خوانناد و   ها نیاز مای   بر اینترنت، اخبار را از روزنامه اخبار از این مناب  نداشتند. عالوه
دند. از بین کادها،  جم، کیهان و اطالعات بو هایی مانند جام مند به روزنامه بیشتر عالره
هاای   کنناد و بقیاة عضاو شابکه     هاای اجتمااعی اساتفاده مای     ( از شبکهA, Lکدهای )

ای دسترسای ندارناد و    هاا مااهواره   اجتماعی نیستند. این گروه از دانشجویان به شبکه
زبان ندارند و معتقدناد کاه    های خارجی فارسی ای نیز به پیگیری اخبار از شبکه عالره

 21:31کنند. انتقاداتی که به برناماة خباری    ارونه و خالف وار  بیان میآنها اخبار را و
دارند بیشتر در چارچوب گفتمان مسلط و مربوب به مساائل جزئای مانناد کام باودن      
ورت آن و فرصت نداشتن برای پوشش همة اخبار است. این دانشاجویان معماوال  در   

فرهنگای   ناد، دارای سارمایة   ا هایی با پیشاینة ماذهبی و سانتی پارورش یافتاه      خانواده
متوسط هستند و درآمد چندانی هم ندارناد. مورعیات سااختاری دانشاگاه، ماورعیتی      
ای  متک ر و دارای فضایی چندگفتمانی است و بر اساس آن دانشجویان مواضا  ساوژه  

هاای   علت عدم دسترسی به گفتمان ( بهA, F, K, L, Mکنند. کدهای ) متک ری اخذ می
خااطر   گیرد و همچنین به های دیگر صورت می ل دسترسی به رسانهمخالف که از خال

کاری، بیشتر در چارچوب گفتمان مجرجح در جامعاه   داشتن نگرشی متمایل به مقافظه
شود،  م ابة گفتمان مسلط پخش می به 21:31فکر کنند و مطالبی را که از برنامة خبری 

دانناد و   زاییدة توطئة جهانی میربول دارند و هر آنچه مخالف این نو  گفتمان باشد، 
کنند. م ال  در رابطه با پیشرفت کشور اتفا  نظر دارند کاه   عنوان آن را ربول نمی هیچ به

ایم و ایان پیشارفت را مادیون اتکاا      ای داشته مالحظه ها پیشرفت رابل ما در همة زمینه
پیشارفت   دهندة به خود و عدم وابستگی به کشورهای دیگر هستیم که همین امر نشان

هاای زنادگی افاراد را     مورعیت ساختاری فرصات »مالحظه در جامعه بوده است.  رابل
دهد. این ساختارهای ارتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افاراد را تقات    شکل می
تاوان   دهناد. باه پیاروی از گرامشای مای      آورند و مورعیت آنها را شکل می الزام درمی

صاورت مساتقیم و بالواساطه     ی خاود را باه  های سااختار  کس مورعیت گفت که هیچ
توانیم مورعیات خاود را    های سیاسی است که می کند. تنها از طریب گفتمان تجربه نمی

(. دانشااجویان 131: 1381)آزاد ارمکاای، « در چااارچوب ایاان ساااختار تجربااه کناایم 
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اناد، همچاون    ای که در دانشگاه کسا  کارده   کار بر اساس مورعیت ساختاری مقافظه
ها و نهادهاای دارای ررائات گفتماان حااکم، عادم دسترسای باه         در انجمنعضویت 
خاوان و مطاابب باا گفتماان مسالط را       ای هام  های رری  و غیره، موض  سوژه گفتمان
 کنند. اند و بر اساس آن فکر و عمل می پذیرفته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کار محافظه متمایل به نگرش سیاسی : الگوی رمزگشایی دانشجویان4 مدل
 
 اجتماعی دومتیپ 

مند به اخبار و آگااهی از اوضاا     این گروه از دانشجویان نگرشی متمایل به لیبرال دارند و عالره
هاای   و احوال جامعة خود هستند. آنها به پیگیری اخبار از اینترنت عالره دارند و به اک ار وبگااه  

شر ، بهاار و خبار آنالیان،    داخلی از ربیل فرارو، تابناک، گویا، ایسنا، مهر، افکار نیوز، فارس، م
سای فارسای، صادای     بی هایی مانند بی های داخلی به خبرگزاری بر وبگاه کنند. عالوه مراجعه می

هاایی   مناد هساتند. روزاناه اخباار را از روزناماه      امریکا، رادیو فردا و یورونیوز فارسی نیز عالره
، 21:31خوانناد. در کناار    مای  مانند آفتاب یزد، مردمساالری، شر ، اعتماد، جام جم و اطالعات

علات   کنند و معتقدند که خبرگزارهای خارجی باه  ای نیز تماشا می های ماهواره اخبار را از شبکه
هساتند.   21:31تار از برناماة خباری     وابسته نبودن به گروه یا جنااحی خاا ، بسایار مساتقل    

دانناد.   نظر فنی وارد مای هم از نظر مقتوایی و هم از  21:31انتقادات جدی نیز به برنامة خبری 
را زیااد رباول نداشاته باشاند و      21:31دسترسی گفتمانی در بین آنها باع  شده است که اخبار 

صورت غیروارعی به مخاطبان خود القاا   شده و به معتقدند این برنامه بسیاری از اخبار را تقریف
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ر این باورند که ایان بخاش   دانند و ب کند. مقتوای خبر را بیشتر ایدئولوژیک و سوءگیرانه می می
های مورد نظار خاود را ارناا  کناد. اک ار       صدایی خود در جامعه، سوژه خواهد با تک خبری می
بااال   دارای سارمایة فرهنگای متوساط روباه    ( B, C, D, E, G, H, I, J, N, O, P, Qکادهای ) 

مشاکل  خواه و نواندیش به مسائل دارند. با نگاه سانتی باه مساائل     هستند و نگرشی تقول
جدی دارند و به رویکردهای نوین در حال مساائل و مشاکالت اعتقااد دارناد. مورعیات       

خواه حاکم بار   خواه و ترری دانشجویان در ساختار دانشگاهی متثثر از فضای گفتمان تقول
آنجاساات. دانشااگاه عرصااة منازعااات گفتمااانی اساات و باار مبنااای مورعیاات ساااختاری 

کنند. این موضا    گفتمان غال  در آنجا را اتخاذ می ای مخالف با دانشجویان، موض  سوژه
شود، بلکاه در کناار عاواملی همچاون      ای تنها از خالل مورعیت ساختاری اتخاذ نمی سوژه

 یابد. نگرش سیاسی لیبرال، سرمایة فرهنگی و دسترسی گفتمانی است که معنا می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لیبرال اسیمتمایل به نگرش سی : الگوی رمزگشایی دانشجویان2 مدل

 

 رمزگشایی معلّمان

معلّمان یکی دیگر از ارشار مهم اجتماعی و فرهنگی در جامعه هستند که نقش بسازایی  
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 .متعدد دارند

 

مواض  

ای سوژه  

 

دسترسی 

 گفتمانی

 

رمزگشایی 

خوان مخالف  

مورعیت 

ساختاری 

 )دانشگاه(

 

سرمایة فرهنگی 

رو به باال متوسط  

 

 کدهای
) B,C,D,E,G,H,I,J,N,O,P,Q  (  

متمایل به دارای نگرش سیاسی 

 لیبرال

 

 



  
 
 

 

بررسی رابطة میان 
 نگرش سیاسی  ...

55 
 ت پژوهشی فصلنامه علمی 

 کننده در مصاحبه ای معلّمان شرکت مشخصات زمینه: 2جدول شمارة 

 مشخصات

 کد

 استفاده از

 اینترنت

 استفاده از

 ماهواره

 های شبکه

 اجتماعی

خواندن 

 روزنامه

سرمایة 

 فرهنگی
 تحصیالت

نگرش 

 اسیسی

A متوسط بله خیر خیر بله 
کارشناسی 
 ارشد

 کار مقافظه

B متوسط بله خیر خیر بله 
کارشناسی 
 ارشد

 کار مقافظه

C کار مقافظه کارشناسی متوسط بله خیر خیر بله 

D کار مقافظه کارشناسی متوسط بله بله خیر بله 

E کار مقافظه کارشناسی متوسط بله خیر خیر بله 

F کار مقافظه دیپلم متوسط هبل خیر خیر بله 

G کار مقافظه کارشناسی باال خیر بله خیر بله 

H کار مقافظه کاردانی باال بله خیر خیر بله 

I کار مقافظه کارشناسی متوسط بله بله خیر بله 

J کار مقافظه کاردانی متوسط بله بله خیر بله 
 

د باه غارب و امریکاا و    های مربوب به خبرهای مرتبط باا عادم اعتماا    بخشی از مصاحبه
هاای مختلاف، ساکوت     تشکیل ائتالف علیاه ایاران، تهااجم فرهنگای، پیشارفت در زمیناه      

 کشورهای عربی در ربال حوادث منطقه ازجمله تهاجم رژیم صهیونیستی در ادامه آمده است:
نباید بهشون اعتماد کنیم. نمونش همین حوادثیاه کاه تاوی فرگوسان اتفاا  افتااد.       »

کنن اما خودشون کامال  زیر پا میاذارن بعاد مایگن تاوی ایاران       ری میادعای حقو  بش
تاونن در ایان ائاتالف موفاب باشان. هماین ماذاکرات         حقو  بشر نقض شده. اونا نمی

ای نشون داده که ما یه کشوری هستیم کاه در برابار شاش رادرت جهاانی داریام        هسته
 (.C)کد  «کنیم مذاکره می

ای خودمون رو پیش ببریم. شااید روزی هام باا    باید در چارچوب مناف  ملی کاره»
امریکا ارتباب داشته باشیم اما به این معنا نیست که بهشون اعتماد کنیم. این ائتالفی هام  

خوان با این کار جلوی پیشرفت مارو بگیارن. حااال یاه روز     که علیه ما تشکیل دادن می
طبیعیه چون ماا هام داریام    ای و یه روز چیز دیگه میگن. اما خ  این چیزا  برنامة هسته
هایی کاه علیاه غارب و اسارائیل      کنیم و با افشاگری الملل کار خودمونو می در سطح بین

 (.G)کد  «کردیم ماهیت وارعی اونا برای خیلی از کشورها آشکار شده
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صددرصد پیشرفت داشتیم. االن اونا دارن ردرت مارو هم توی جهاان و هام تاوی    »
ه جلاوی ایان پیشارفت رو بگیارن. پیشارفت تاوی زمیناة        بینن. سعی دارن ک منطقه می

 (.E )کد «پزشکی خیلی معلومه، توی زمینة صنعتی، توی اینا پیشرفت کردیم
کامال  این پیشرفت ملموساه. االن از لقاار نظاامی، از لقاار سااخت دارو، تاوی       »

 (.C)کد  «ای و از لقار مقابله با تقریم پیشرفت داشتیم مباح  انرژی هسته
هاا   فت داشتیم توی حوزة علمی رسیدیم به رتبة شاانزدهم. تاوی هماة زمیناه    پیشر»

درصاد پیشارفت داشاتیم. اماا تاوی       111درسته پیشارفت نداشایتم. االن تاوی نظاامی     
کشاورزی وابسته دنیاییم. کشوری که چهار فصله چرا باید این همه واردات داشته باشه. 

 (.J )کد «توی این زمینه پیشرفت نداشیم
ها  هایی که هست و این رسانه هاجم فرهنگی رو ربول دارم. االن با این ماهوارهاین ت»

خوان فرهنگ خودشون رو ترویج بدن. اماا ماا خودماون هام یاه       شونه می که در دست
سری مشکالت داریم. م ال  اگه یه سری اجبارات رو کنار بذاریم و به جاش بیاایم روی  

 (.H)کد  «جواب میده فرهنگ کهن خودمون تثکید کنیم این بهتر
سازن میشه اینا رو دید. یاه طاوری شاده کاه      های هالیوودی که می االن با این فیلم»
کانن، االن معضال اجتمااعی کاه وارد کشاور شاده ازدواج        ها از ازدواج فرار مای  جوان
 (.J )کد «1سفیده
کنن و کلی پاول کاالن    شون. دارن استفاده می خاطر نف  سکوت کشورهای عربی به»
 (.A )کد «یزنن به جبیشونم

کنن که بازارهای اسرائیل رو از دسات نادن، بازارهاای اروپاا رو از      اونا سکوت می»
 (.C )کد «کنن دست ندان. اونا بیشتر در جهت تثمین مناف  خود و غرب حرکت می

سکوت کشورهای عربی ناشی از فرهنگ اوناسات کاه آدماای ترساویی هساتن و      »
خاورن،   و نعمات الهی که در اختیار اینا رارار گرفتاه دارن مای   واسطة مناب  زیرزمینی  به

 (.D)کد  «طل  شدن کنن و رفاه خرج می
کشورهای عربی تاب  امریکان، تاب  اسرائیل. متکی به اوناان دیگاه و ماورعی کاه از     »

 (.E )کد «کنن نباید انتظار داشته باشیم که سکوت نکنن اونا تبعیت می
                                                                                                                                        

1. White Marriage ه رسامیت داشاته باشاد. یعنای بادون      ک تشکیل زندگی مشترک زن و مرد زیر یک سقف بدون این

 گیرد. آنها جاری شده باشد. معموال  این اتفا  با آگاهی خانواده هر دو طرف صورت می  که خطبه عقد یا صیغه بین این
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ن م ال  کشور فلسطین یه کشاور مسالمانه و بایاد ازش    کن کشورهای عربی نگاه نمی»
خاطر ترس از اسرائیل و ترس از اینکه مناف  مادی خودشاون رو از   حمایت کنن. اونا به

 ( F)کد «کنن که سکوت کنن دست بدن معموال  سعی می
 

 تیپ اجتماعی معلّمان

سیاسای  ها به معلّمان اختصاا  داشات کاه همگای دارای نگارش       ده مورد از مصاحبه
 کاری بودند. انتخاب ده نفر از معلّمان به این دلیل بود که مقققاان در  متمایل به مقافظه

آیاد و باه اشابا      های جدیدی به دست نمی دو مصاحبة آخر متوجه شدند که دیگر داده
اخباار را از اینترنات نیاز پیگیاری      21:31نظری رسیدند. همة آنها در کنار برنامة خبری 

ساس فرصتی که دارند روزانه بین نیم تا یک ساعت از ورات خاود را باه    کنند و بر ا می
هاایی از ربیال تابنااک،     دهناد. بیشاتر باه وبگااه     خواندن اخبار از اینترنت اختصا  می

هاای خاارجی    مناد هساتند و باه وبگااه     رجانیوز، سایت الف، فارس و انتخااب عالراه  
کنند کاه   ها خبرهایی پخش می وبگاهزبان تمایل چندانی ندارند و معتقدند که این  فارسی

مند به خواندن اخبار  آمیز هستند. همچنین عالره بیشتر به ضرر ایران است و بسیار اغرا 
شود، روزاناه   هایی را که به مدرسه آورده می ها نیز هستند و روزنامه از صفقات روزنامه

ان بودناد. بیشاتر   ها شامل ایران، همشهری، جمهاوری و کیها   کنند. این روزنامه مرور می
مسائل ارتصادی و فرهنگی جامعه برای آنهاا در اولویات رارار دارد و مساائل دیگار در      
رتبة بعدی ررار دارند. بسیاری از آنها وجاود شابکة خصوصای در کشاور را ضاروری      

کنناد و   خاوبی مانعکس مای    های موجود اخبار را به دانند و معتقدند که همین شبکه نمی
ای داشاتند   های ماهواره زیاد نیست. معلّمان کمتر دسترسی به شبکه نیازی به هزینه کردن
وجو کنند. آنها کمتار   ها جست دادند که اخبار را از اینترنت یا روزنامه و بیشتر ترجیح می

هاای   های اجتمااعی دارناد و برخای نیاز کاه عضاو شابکه        تمایل به عضویت در شبکه
اپ  افزارهای وایبار یاا واتاس    و بیشتر از نرم کنند اند اخبار را از آنجا مرور نمی اجتماعی

کنند. آنها بر اساس شارایط و ماورعیتی کاه دارناد بیشاتر باه        برای پیام دادن استفاده می
های اسالمی پایبند و تاب  وضا  موجاود بودناد. بیشاتر دارای سارمایة فرهنگای        ارزش

تصادی، آموزشای و  متوسط و تا حدودی باال هستند. بیشتر انتقادات آنها شامل مسائل ار
موجود را رباول دارناد.    یها جمله حجاب است و بسیاری از سیاست مسائل فرهنگی از
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داشتند بیشتر در حیطاة مساائل فنای و تزیینای      21:31انتقاداتی که به خود برنامة خبری 
القول بودند که اخبار دارای سندیت اسات. از نظار آنهاا     بود و دربارة مقتوای خبر متفب

های خبری دیگر، بهترین بخش خباری موجاود    در مقایسه با بخش 21:31ی برنامة خبر
های  کند و با خبرها و تقلیل طرفانه برای جامعه بازگو می است و اخبار را صادرانه و بی

ها دارند و در مواردی مقادودتر،   شده موافب هستند و رمزگشایی موافقی از برنامه پخش
تر دارناد و معتقدناد کاه هناوز ظرفیات بارای        دلم ال  دربارة پیشرفت جامعه نظری معت

 گرا از اخبار دارند. عبارتی نوعی رمزگشایی تعدیل پیشرفت وجود دارد؛ به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کار : الگوی رمزگشایی معلّمان متمایل به نگرش سیاسی محافظه9مدل 
 

 رمزگشایی طلّاب

علمیه   اند. حوزة فتهطلّاب گروه دیگری هستند که در این پژوهش مورد مصاحبه ررار گر
های مختلاف زنادگی اسات.     نهادی است که درصدد آموزش و تربیت طلّاب در عرصه

تفاوت نیساتند و در زمیناة    دهد، بی این گروه در ربال حوادثی که در پیرامون آنها رخ می
ها ماجراجو و پیگیر اخبار از اوضا  و احاوال خاود هساتند. ایان      این حوادث و رخداد

های اسالمی و تقلیل موضوعات سیاسای، اجتمااعی،    بندی به ارزش س پایگروه بر اسا
گرایانه ا تقلیال مساائل از     ارتصادی و فرهنگی از دریچة مذهبی و اسالمی، نگاهی ذات

 نظر ا به مسائل دارند. یک نقطه

 

 خوان رمزگشایی موافب

 گرا و تا حدودی تعدیل

 

مواض  

ای سوژه  

 

دسترسی عدم 

 گفتمانی

 

 مورعیت 

 ساختاری 

 (مدرسه)

 

سرمایة فرهنگی 

 متوسط

 معلمان دارای

 نگرش سیاسی

 متمایل به 

کار مقافظه  
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 کننده در مصاحبه : مشخصات طلّاب شرکت9شمارة  جدول

 مشخصات

 کد

 استفاده از

 اینترنت

 استفاده از

 ماهواره

 های شبکه

 اجتماعی

خواندن 

 روزنامه

سرمایة 

 فرهنگی
 تحصیالت

نگرش 

 سیاسی

A کار مقافظه 3سطح  پایین بله خیر خیر بله 

B کار مقافظه 1سطح  پایین بله خیر خیر بله 

C کار مقافظه 2سطح  متوسط بله خیر خیر بله 

D کار مقافظه 3سطح  پایین خیر بله خیر خیر 

E کار مقافظه 2سطح  متوسط بله خیر خیر بله 

F کار مقافظه 2سطح  پایین بله خیر خیر خیر 

G کار مقافظه 2سطح  متوسط بله خیر خیر بله 

H کار مقافظه 3سطح  باال بله خیر خیر بله 

I کار مقافظه 3سطح  متوسط بله خیر خیر خیر 

J کار مقافظه 2سطح  پایین بله بله خیر خیر 

K کار مقافظه 3سطح  متوسط بله بله خیر بله 

L کار مقافظه 3سطح  متوسط بله خیر خیر بله 

M کار مقافظه 2سطح  متوسط بله خیر خیر خیر 

N کار مقافظه 2سطح  متوسط بله خیر خیر بله 

O کار مقافظه 2سطح  پایین خیر خیر خیر بله 
 

امریکاا و   های مربوب به خبرهای مرتبط باا عادم اعتمااد باه غارب و      بخشی از مصاحبه
هاای مختلاف، ساکوت     تشکیل ائتالف علیاه ایاران، تهااجم فرهنگای، پیشارفت در زمیناه      

 کشورهای عربی در ربال حوادث منطقه ازجمله تهاجم رژیم صهیونیستی در ادامه آمده است:
ها است. ورتی این  اونا یه سری چیزا رو پخش میکنن که برخالف عقاید ما مسلمان»

گاذاری   کنن، هزیناه  اونا برخالف عقاید و نظریات ما دارن کار میبینیم که  مسائل رو می
کنه اگاه شخصای مخاالف     کنن بی اعتمادی ما ثابت شده. خالصه عقل آدم حکم می می

عقاید تو، مخالف نظریات تو و برخالف اون چیزی که داری رصاد فروپاشای عقایاد و    
ایان ائاتالف ضادایرانی    نظریات داره، هیچ مور  به چنین شخصی نبایاد اعتمااد کنیاد.    

 (.D )کد «نیست اینا ضددینیه
روایت داریم که میگه مؤمن و انسان عارل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. تااریخ  »

و تجربه ایران ثابت کرده که یک سری از کشورها دشمن رسم خوردة ایرانن. چاون باا   
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ود ما مشکل دارن. اونا باا  ای بلکه با خ ها نه با انرژی هسته اعتقادات ما مشکل دارن. اون
خوان که همه مطی  اونا باشن که دین اسالم  خود اسالم و شیعه بودن ما مخالفن. اونا می

خوان کل انظاار عماومی رو    هم مخالف این نظره. دربارة ائتالف هم باید بگم که اینا می
یااد کاه   شاون بار نم   دونن که اگه تنها باشن کاری از عهده بر علیه ما بکنن. خودشون می

 (.J )کد «علیه ما بکنن
نظر من نظر ررآنه. خدا هیچ راهی بر کافران ررار نداده که بر مسلمانان سالطه پیادا   »

کنن. اهلل از همه باالتره. نه در پناه شر  باشایم ناه در پنااه غارب. ایان ائاتالف علاتش        
ادن هراسیه. اونا بعد از اینکاه مارکسیسات شاوروی رو شکسات د     هراسی و اسالم ایران

کردن دیگه پیاروز جهاانن. بعاد از اینکاه غارب، شار  رو شکسات داد فکار          فکر می
ای دوباره در جهاان   کردن که پیروز دنیا هستن اما دیدن نه، یه ایدئولوژی جدید دیگه می
 (.L)کد  «تر از اون ایدئولوژی شوروی بود وجود اومد که خیلی مستقکم به

مانان حملاه کاردن و آنادلس )اساپانیا( رو     های اسالم بود که مسال  شاید اوایل ررن»
هاا اومادن    گرفتن. از نظر نظامی امپراتوری اون مور  از اسالم کم آورد. بعد این مسیقی

یه کار دیگه کردن گفتن که اگه اسالم با همین نیرو پیش بره کل دنیا مسلمان میشه و از 
نگای روی ایناا کاار    نظر نظامی نمیشه جلوی اینارو گرفت. باید از نظار عقیادتی و فره  

کنیم. یواش یواش توی عرض چند سال مسلمانان شکست خوردن شاید مشاابه هماون   
خوان توی کشور ما انجام بدن. اونا از طریب جنگ نتونساتن بار ماا پیاروز      اتفا  رو می

 (.A)کد  «بشن و االن اومدن که با تهاجم فرهنگی بر ما پیروز بشن
تش بکشی بیشتر از کارای دیگاه دور میشاه. اوناا    سمت تمایال ببین هرچقدر انسانو به»

گذاری کردن روی تمایالت افاراد. ما ال  جواناا باه جاای اینکاه بارن درس         اومدن سرمایه
بخونن برن دنبال دخترا. دخترا پیش پسرا. تمایالتشونو ارضا کنن. اونورت دیگه کای میاره   

گاه علام رو بایاد در کجاا     دنبال علم. ورتی که تو رفتی دنبال میلت، روایت داریام کاه می  
خاوان   بجویی، در گرسنگی. ورتی دیدی که شکمت سیره دیگه علمی وجود نداره. اونا می

 (.B)کد  «مند کنن به چیزای تزیینی، پولشونو در این راه خرج کنن مردم رو عالره
های میلیااردی کاه ماارو     کنن با بودجه هایی علیه ما درست می بینیم که فیلم االن می»

های غیراخالری رو توی ماهواره نشاون میادن کاه     هان منفور نشون بدن. یا فیلمتوی ج
توناه باه تهااجم     سبک زندگی مردم ما رو تغییر بدن. به نظرم بیشاترین چیازی کاه مای    

 (.E)کد  «فرهنگی کمک کنه رسانه است. رسانه باید تبلیغ کنه
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ساالمی رو از پاا در   خوان وارد بشن تا کشور ایران ا مریکا و غرب از هر راهی میآ»
بیارن. اینا دیدن که از راه نظامی نتونستن، فیزیکی نتونستن و اومدن از راه فرهنگی وارد 
شدن. خ  شما فرض بفرمایید اگه یه جوون ایرانی توی دینش سست بشه، ورتی دیان  

اش  اش دیناه، تعصا  پایاه    نداشته باشه دیگه هرچی بگی ربول میکنه. خ  غیرت پایاه 
اش دینه. اگه دین طرف رو ازش بگیریم دیگاه ایناا باراش معناا ناداره و       پایهدینه، حیا 

 (.J )کد «افته ورتی معنا نداشت دیگه ملیت هم از چشش می
خوان بعد تشی   اونا فقط با شیعة ما و فکر تشی  ما کار دارن. دیگه کار ندارن که می»

خوایم بشایم فقاط    می خوایم گاوپرست بشیم، مسیقی بشیم، هرچی ما بودایی بشیم، می
مسلمان و شیعه دوازده امامی نباشایم. ایناا باا ایان کاار دارن و بارای پیشابرد اهاداف         

حجابی و بدحجابی تمرکز کردن. تجربه هم نشون داده که م ال   خودشون اومدن روی بی
بق  اندلس این موارد بهتر جواب میده تا سایر موارد واسه همین از این روش اساتفاده  

بینای کاه وضا  حجااب چطاوره.       هاا نگااه کنای مای     االن توی بازار و خیابون کنن. می
مخصوصا  توی بعضی از شهرهای بزرگ االن نگاه کنی از در و دیاوار مااهواره آویازان    
شده که مسلما  تثثیر داره دیگه. به نظرم همه توی این زمیناه کوتااهی کاردیم، از حاوزة     

 (.M)کد  «نواده و خود افرادعلمیه گرفته تا دولت، نیروی انتظامی، خا
رشد داشتیم. االن ایران داره با شش کشاور ماذاکره    پیشرفت ارتصادی و نظامی روبه»
خاوره. باه ایان     شرب بذارن ایران ربول نکنه مذاکرات بهم مای  کنه حتی اگه اونا پیش می

میگن پیشرفت. این بق  ظاهریش بود. حاال از نظر نظامی چقادر پیشارفت کاردیم. از    
 (.A )کد «ها پیشرفت بوده ر علمی چقدر پیشرفت کردیم. در همة زمینهلقا
افتاه. بااالخره    شاون باه خطار مای     کنیم اونا منااف   خ  ورتی ما داریم پیشرفت می»

هایی که توی کشور وجود داره نیساتم   پیشرفت یک حب و حقیقته، البته من منکر ضعف
ریم، اما حدارل توی راهش هساتیم.  ها خیلی فاصله دا و تا اسالمی شدن مسائل و برنامه

خاطر همین با پیشرفت کشور ماا   افته به ورتی ما پیشرفت بکنیم اونا منافشون به خطر می
 (.C)کد  «کنن مخالفت می

تونیم بگیم پیشرفت منقصر به یه زمینة خاصیه. گاهی اورات ممکناه پیشارفت    نمی»
شه و گاهی اوراات ممکان   به لقار علمی باشه، گاهی اورات ممکن پیشرفت پزشکی با

ای باشه. نمیشه مقدودش کارد باه یاه زمیناة خاا . اک ار        پیشرفت نظامی باشه، هسته
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ترسن. چون از مستقل شدن ماا   کشورهایی که مخالف ما هستن از پیشرفت نظامی ما می
 (.D)کد  «ترسن می
ها پیشرفت کردیم، چه توی بق  علمی باشه، چاه   شکر خدا ما توی خیلی از زمینه»

توی بق  ورزشی باشه، چه نظامی باشه. االن ردرت نظامی و بازدارندگیه که داره توی 
های علمی ایران دارای رتباة علمای هام     منطقه حرف اول رو میزنه. توی خیلی از زمینه

 (.J )کد «هست
تاا مقالاه    315کنن. م ال  ما در سال اول انقاالب   ها این پیشرفت رو باور نمی بعضی»

ای، در فضاا،   یم االن سی هزار مقاله داریم. توی صنعت، ماهواره، هستهآی اس آی داشت
های دیگه خیلی پیشرفت داشاتیم. االن ماا باه یاک رادرت       در عرصة نظامی و در زمینه

 (.L )کد «ای تبدیل شدیم و اینا وارعا  از اینا ترس دارن منطقه
وشای رو برگازینن.   کناه چناین ر   شون ارتضا می بیشتر از جنبة ارتصادی. یعنی مناف »

کشورهای عربی بیشتر درآمدشون بر اساس نفتاه، یعنای ارتصادشاون مقااومتی نیسات،      
بومی نشده، تولید ناخالص داخلی ندارن و فقط نفته که بیشترین نفات هام خریادارش    

خواباه. پاس    غربه. اگه اینا بخوان حرفی بزنن ارتصادشون از بین میره و کشورشون مای 
 (.A )کد «ای جزء سکوت ندارن برای حفظ مناف  چاره

کشورهای غربی نهایت اینه که حقو  بشر رو در اسرائیل مقکوم کانن و فقاط در   »
هاا از دو چیاز تشاکیل     کنن. عارب  حد اون بیان کنن اما در پشت پرده ازش حمایت می
های عربی بیشتر وهاابین. وهابیات    شدن. یکی دولت عرب و دیگری مردم عرب. دولت

 (.B )کد «سالممخالفه با خود ا
کنن  شون می اینا وارعا  مسلمان نیستن کسایی که توی کشور عربی هستن. اونا تثمین»

و یه سری امکانات بهشون میدن و کشورهای عربای بااالخره مترساک غارب میشان و      
کاراشون انجام میشن. اسالم امریکایی که میگن همینا هستن. یعنی باه اسام دیان علیاه     

 (.Cکد ) «کنن دین استفاده می
شابه   خ  برای بقای خودشون مجبورن که سکوت کنن. اگاه ساکوت نکانن یاک    »

کانن و   شون باشه ساکوت مای   پاشه. اونجایی که به نف  کشورشون نابود میشه و فرو می
کانن. چاون    پیماناشاون باشاه ساکوت نمای     توی مسائلی که به ضارر خودشاون و هام   

 (.H)کد  «شون به خطر افتاده منفعت
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امریکا و اسرائیل اگه بخوان از حمایت کشورهای عربی م ل عربستان  کشورهایی م ل»
هایی که روی ایران هست یک درصدش روی کشورهای عربی  دست بکشن همین تقریم

خاطر مناف  خودشون کاه   خاطر خودشون و به شن. اینا به باشه این کشورها کال  متالشی می
 (.O)کد  «وت میکننکنن و سک ای نخوره از اینا حمایت می بهشون ضربه

 
 تیپ اجتماعی طلّاب

شده، پانزده مورد از آنها باه طاالب تعلاب دارد. بار اسااس       مصاحبه انجام 32از مجمو  
کاری بودند. همة آنها  ، آنها دارای نگرش سیاسی متمایل به مقافظهSPSSهای  نتایج داده

بینناد.   پایاان مای   کنناد و آن را تاا   تماشا مای  21:31اخبار را از تلویزیون و بخش خبری
برخی از آنان به اینترنت دسترسی دارند و هرازگاهی برای خواندن اخبار باه آن رجاو    

کاار را   های مقافظاه   کنند و بیشتر وبگاه های داخلی مراجعه می کردند. بیشتر به وبگاه می
اری هایی م ال فاارس نیاوز، خبرگاز      کنند، اما الزاما  همه این طور نیستند. وبگاه دنبال می

ای باه   کنناد. آنهاا هایچ عالراه     تسنیم، تابناک، الاف، نسایم و مانناد اینهاا را مارور مای      
سای فارسای و ام اال آن ندارناد و عادم       بای  های م ال بای   وجوی اخبار از وبگاه جست

ترین دلیل برای عادم مراجعاه باه آنهاا      دسترسی و خالف وار  بودن مطال  آنها را مهم
کنناد و غالا     هاا نیاز پیگیاری مای     ، اخباار را از روزناماه  کنند. در کنار اینترنت ذکر می
های کیهان و جوان است که هر روز  هایی که مشغول خواندن آن هستند روزنامه روزنامه

های اجتماعی هساتند و آن   شود. تعداد کمی از آنان عضو شبکه صبح به حوزه آورده می
شخصی یاا احادیا  و رارآن     های اجتماعی بیشتر برای فرستادن پیام تعداد هم از شبکه

هاا   وجوی اخبار از این شبکه آید که به دنبال جست کنند و خیلی کم پیش می استفاده می
های اجتماعی وایبر و الین دارند بارای آگااهی از    ای که از شبکه باشند. بیشترین استفاده

دنباال  ای باه   اوضا  و احوال دوستان و آشنایان خود است. این گروه از مخاطبان عالره
دهند اخبار را از منااب    ای نیز ندارند و بیشتر ترجیح می های ماهواره کردن اخبار از شبکه

ای بیشتر به دنبال شانتاژ  های ماهواره داخلی پیگیری کنند. به نظر آنها برنامة خبری شبکه
کنناد خاالف وارعیات اسات.      کردن اخبارند و بسیاری از اخباری کاه آناان مطارح مای    

دارند بیشتر مربوب به مساائل فنای و ظااهری خبار      21:31که به برنامة خبری انتقاداتی 
ای از رارآن   ربل از شرو  با پخش آیاه  21:31است. برای م ال، چرا برنامة خبری  21:31
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کریم آغاز نشد یا زمانش بسیار کوتاه است. همة آنان مقتوای خبر را ربول دارند و اگار  
به شیوة بیان و اجرای آن است. این طلّاب بیشتر هم اختالف نظری هست بیشتر مربوب 

کاراناه باه مساائل و     کنند و نگرشای مقافظاه   های متوسط و پایین زندگی می در خانواده
مشکالت دارند. خیلی زیاد خواهان تغییرات در جامعه نیساتند و حفاظ وضا  موجاود     

ة ساخنان و  برای آنهاا بااالترین اولویات را دارد. دارای پیشاینة ماذهبی هساتند و هما       
کنند. سرمایة فرهنگی پایینی دارناد و   های خود را از رال  نگرشی مذهبی بیان می تقلیل

سرمایة فرهنگای آنچناان بااالیی ندارناد. مورعیات سااختاری        SPSSهای  بر اساس داده
ند. طلّااب   ا های مورد نظر گفتمان مسلط حوزه طوری است که بیشتر بازتولیدکنندة سوژه

کاار و   ای مقافظاه  اند موض  سوژه رعیت ساختاری که آن را اشغال کردهبر اساس این مو
اندیشند. به همین دلیال آنهاا در    کنند و در چارچوب گفتمان حاکم می مذهبی اتخاذ می

بیشاتر   21:31کنناد و رمزگشاایی آناان از برناماة خباری       رال  گفتمان حاکم فکار مای  
است   ای عبارتی حلقة مفقوده است و بهخوان است. آنچه در این میان بسیار مهم  موافقت

شاود، دسترسای گفتماانی اسات. دسترسای       که باع  رمزگشایی متفاوت مخاطباان مای  
های موجود  های دیگر، بتوان به گفتمان گفتمانی یعنی از خالل دسترسی داشتن به رسانه

 دیگر دسترسی داشت که از خالل آن بتوان نقوة رمزگشایی مخاطبان را مشخص کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کار محافظه متمایل به نگرش سیاسی الگوی رمزگشایی طلّاب: 1مدل 
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 گیری نتیجه

های تولیدشاده از گفتماان تلویزیاون در رالا  برناماة       شواهد حاکی از آن است که پیام
مدل اساتوارت هاال    2و سطح معنایی  1در نهاد دانشگاه در سطح معنایی  21:31خبری 

های  ت. گفتمان برنامة مورد بررسی، مبتنی بر تقویت ارزشهایی مواجه اس با ناسازگاری
هاای اساالمی، تعلایم     گرایای مبتنای بار آماوزه     اسالمی و دینی، آماوزش و رشاد نخباه   

دانشجویانی نخبه و باورمند باه اصاول اساالمی و متکای باه خاود، تعلایم و آماوزش         
سیاسای لیبارال    ستیز است. اما دانشجویان متمایل به نگرش اللهی و غرب نیروهای حزب

واساطة دسترسای گفتماانی و همچناین وجاود       کنناد. آنهاا باه    در برابر آن مقاومت مای 
طلبی، روحیة تعامل و سازگاری باا   هایی همچون دموکراسی، عدالت نیروهایی که ارزش

تاری دارناد و    دهند، دایارة گفتماانی فاراخ    جهان و ترویج روحیة نوگرایی را ترویج می
در میان ایان چنادگانگی، باار ایادئولوژیک خاود را از دسات       گفتمان هژمونیک مسلط 

ای است که در آن تضاد گفتمانی را بیش از سایر نهادها مشاهده  دهد. دانشگاه عرصه می
کنیم. مطابب با مورعیت ساختاری دانشگاه، دانشاجویانی کاه در ایان مورعیات رارار       می
 د.کنن ای متناس  با آن را اتخاذ می گیرند مواض  سوژه می

ای  در این پژوهش دانشجویان به دو تیپ اجتماعی تقسیم شدند. آنان بر اساس نمره
به دست آمد به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول دانشجویانی بودند  SPSSکه از تقلیل 

های دیگار دارناد و    که دارای نگرش سیاسی متمایل به لیبرال هستند، دسترسی به رسانه
کننااد، از ساارمایة فرهنگاای   ای زیاااد پیگیااری ماای  ارههااای ماااهو اخبااار را از شاابکه

، رمزگشاایی متفااوتی   21:31ای برخوردارند و در ررائت از برناماة خباری    مالحظه رابل
واساطة   دانناد. باه   را دارای بار ایادئولوژیک مای   21:31دهند. آنها متون خبری  انجام می

تمایل به لیبارال  کس  مورعیت ساختاری از خالل دسترسی گفتمانی و نگرش سیاسی م
ای معارضی اتخاذ و رمزگشایی مخالفی  و همچنین داشتن سرمایة فرهنگی، موض  سوژه

کنند. گاروه دیگاری از مخاطباان کاه دارای نگارش سیاسای        می 21:31از برنامة خبری 
کنند. آنان بار   می 21:31کار هستند، رمزگشایی موافقی از برنامة خبری  متمایل به مقافظه

کناد. ایان گاروه از     ترین اخبار را منعکس مای  وارعی 21:31ه برنامة خبری این باورند ک
اند؛ یعنی با اینکه در مورعیت سااختاری دانشاگاه رارار     مخاطبان فارد دسترسی گفتمانی

هایی رری  وجود دارد، اما بار اسااس    ای است که در آن گفتمان دارند و دانشگاه عرصه
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های ماذهبی، در   اند و با داشتن خانواده دهنگرش سیاسی خود در چارچوب آن تربیت ش
ای آنهاا مطاابب باا     کنند و اتخاذ مواضا  ساوژه   چارچوب گفتمان ارجح فکر و عمل می

 همین گفتمان ارجح است.
هایس موردِ نظر گفتمانس مسلط در جامعه بسیار مهام تلقای    مدرسه در برساخت سوژه

رآوردن آن اسات شاامل   ای کاه گفتماان غالا  درصادد با      شود. مورعیت سااختاری  می
تقویت و تقکیم مبانی اعتقادی و معنوی در مدرساه، رشاد فضاایل اخالرای و تزکیاة      »

آموزان مطاابب آن، ایجااد روحیاة تعباد      های اسالمی و پرورش دانش نفس، تبیین ارزش
طلبای، تارویج اسکتبارساتیزی و حمایات از      دینی و التزام بدان، ترویج روحیاة عادالت  

هاای   ( اسات. ایان عناصار از ویژگای    1383ایی و غالمرضا کاشی، )رض« مردمان مظلوم
کنند و معلّماان ورتای در    اند که مورعیت ساختاری مدرسه را مشخص می گفتمان مسلط

خاطر عدم دسترسی گفتمانی، وابستگی ماالی و ماادی    گیرند، به چنین ساختاری ررار می
کنند و رمزگشاایی ماوافقی    کاری را تخاذ می به دولت، نگرش سیاسی متمایل به مقافظه

 از گفتمان رایج در جامعه دارند.
دلیال   ای کاه در آن رارار داشاتند و همچناین باه      معلّمان بر مبنای مورعیت ساختاری

کارترین گروه در بین مخاطباانس ماورد بررسای بودناد.      وابستگی مالی به دولت، مقافظه
تمانی، آنها را متقاعد کرده شاید بتوان گفت که همین وابستگی در کنار عدم دسترسی گف

گارا داشاته باشاند و باا دیادی       ای موافاب و تاا حادودی تعادیل     بود که مواض  ساوژه 
را  21:31را رمزگشایی کنند. گرچه آنها برنامة خباری   21:31کارانه برنامة خبری  مقافظه

کنناد، اماا در ماوارد مقادودی وارد      شاده رمزگشاایی مای   ءمطابب گفتمان حااکم و القا 
دادند. این مقاومت بیشتر در زمیناة   شدند و از خود مقاومت نشان می و با آن میوگ گفت

گرفات.   نقوة اجرای برنامه و تا حدودی برخی مسائل ارتصادی و اجتماعی صورت مای 
برخالف دانشجویان که مسائل سیاسی و مفاهیمی مانند دموکراسی و عرفی شادن بارای   

 ارتصادی در اولویت اساسی ررار داشت.  آنها در اولویت بود، برای معلّمان مسائل
های مذهبی،  گفتمان غال  در حوزه بیشتر حول مقورهایی همچون تقویت ارزش

فعالیات در زمیناة برگاازاری نمااز جماعاات، زیاارت عاشاورا، دشاامنی باا امریکااا و       
چرخید. طلّااب در یاک ماتن کاالن      شکل غربی می امریکاستیزی و طرد دموکراسی به

یابند. مطابب این مورعیت سااختاری، حاوزة علمیاه     لیم و پرورش میروایت دینی، تع
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های اسالمی، پایبنادی باه اصاول دینای و      هایی معتقد به ارزش درصدد پرورش سوژه
گیاری از بزرگاان عاالم معناا )مانناد پیاامبران و اماماان(، طارد اصاول و           الهی، الهاام 

ارستیزی است. مطابب این های غیردینی و عرفی، تقویت روحیة انقالبی و استکب روش
کنناد؛ موضاعی    ای متناس  با آن را اتخاذ مای  مورعیت ساختاری، طلّاب مواض  سوژه

مقور و باورمند در راستای هژمونی غال  جامعه که در چاارچوب آن فکار و    مذه 
بودن آناان   کاری در کنار مذهبی کنند. از سوی دیگر نگرش متمایل به مقافظه عمل می

هاایی باورمناد و معتقاد تبادیل      یابد و آنها را به ساوژه  وجود معنا میمطابب گفتمان م
کند که بیشتر مناس  حال مجریان این امر اسات. ایان گاروه از مخاطباان ماذهبی       می

هستند و با سطح سرمایة فرهنگی پایین تمامی مسائل موجود را در رال  گفتمان دینی 
ین طلّاب در آن رارار دارناد، یاک    ای که ا دانند. مورعیت ساختاری و مذهبی موجه می

هاایی مطاابب    مورعیت ساختاری ایدئولوژیک و مذهبی است که درصدد تولیاد ساوژه  
کنناد،   ای که آناان اتخااذ مای    گفتمان حاکم بر جامعه است. بر همین مبنا موض  سوژه

 مطابب با همین گفتمان حاکم است.
ای دیگار از ربیال   ها  عدم دسترسی گفتمانی که خود از خاالل دسترسای باه رساانه    

آیاد، و در کناار آن سارمایة فرهنگای و ناو  نگارش        ای به دست می های ماهواره شبکه
سیاسی، حلقة مفقوده در رمزگشایی مخاطبان بود. از نظر الکالئو و موفاه ساوژه توساط    

شود. سوژه نه در یک بساتر   های گوناگونی ررار داده می های مختلف در مورعیت گفتمان
شاود و دسترسای باه ایان      در بسترهای گفتمانی مختلاف رارار داده مای   گفتمانی، بلکه 

ای اسات کاه از خاالل عوامال یادشاده       بسترهای گفتمانی مقصول دسترسی گفتماانی 
توان انتظار داشت مخاطبان بر اسااس   دهد که می پذیر است. این پژوهش نشان می امکان

ند، در آن ررار گیرناد و  ک ای که گفتمان موجود برای آنها مشخص می مورعیت ساختاری
ای که دارناد،   ای متفاوتی اخذ کنند و در کنار دسترسی گفتمانی مطابب آن، مواض  سوژه

دست به رمزگشایی متفاوتی بزنند. به بیان دیگر، مخاطبان با توجه به مورعیت اجتمااعی  
هاای  کنناد، دسترسای متماایزی باه گفتماان      ای که در آن زندگی مای  و شرایط اجتماعی

لف دارند و بنابراین از ساوبژکتیویتة ناهمساانی برخوردارناد، باه هماین دلیال، در       مخت
مواجهه با گفتمان مسلّط بر اخباار تلویزیاونی، مطاابب مورعیات سااختاری و دسترسای       

 زنند. ای که دارند، دست به عمل رمزگشایی می گفتمانی
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کناد.   م تثییاد مای  های این پژوهش، نظریة هال و الکالئو و موفه را در کناار ها   یافته
هاا بارای    الکالئو و موفه معتقد بودند که افراد بر اساس مورعیت ساختاری کاه گفتماان  

عباارتی در   کنناد؛ باه   ای متفاوتی اتخااد مای   کنند، مواض  سوژه افراد جامعه مشخص می
یابند و هیچ چیز خارج از گفتماان، معناایی نادارد.     ها است که معانی اهمیت می گفتمان
شاود   ها سوژه نه در یک بستر گفتمانی، بلکه در بسترهای گفتمانی ررار داده میاز نظر آن

کنناد. در ایان    ای متفاوتی اتخاذ می و آنها بر اساس این بسترهای گفتمانی مواض  سوژه
کااری، نگارش    پژوهش بر اساس چارچوب نظری ساه ناو  نگارش سیاسای مقافظاه     

و بر اسااس نمراتای کاه مخاطباان     رو و نگرش سیاسی لیبرال مشخص شد  سیاسی میانه
م سا علت نزدیکی نمرات آنان به سمت نگرش سیاسی متمایل باه لیبرالی  کس  کردند، به

رو از پاژوهش حاذف شاد و بار      کاری، نگرش میانه و نگرش سیاسی متمایل به مقافظه
شاده باین دو گاروه تقسایم شادند. بار اسااس نظریاة هاال تنهاا            اساس نمرات کسا  
گرش سیاسی متمایال باه لیبرالیازم رمزگشاایی متعارضای از برناماة       دانشجویان دارای ن

داشتند و دانشجویان، معلّمان و طلّاب دارای نگارش سیاسای متمایال باه      21:31خبری 
بار رمزگشاایی موافاب تاا      کاری رمزگشایی موافب با آن داشاتند. معلّماان عاالوه    مقافظه

تند و بیشاتر درباارة نقاوة    داشا  21:31گرا از برناماة خباری    حدودی رمزگشایی تعدیل
اجرای برنامة خبری و مسائل ارتصادی باود. البتاه بایاد در اینجاا باه عاواملی همچاون        

خصاو  مورعیات    دسترسی گفتمانی، میزان سرمایة فرهنگی، نو  نگرش سیاسی و باه 
کناد و مخاطباان بار اسااس آن      ای که گفتمان مسلط برای جامعه ترسایم مای   ساختاری

 کنند، توجه داشت. اذ میای اتخ موضعی سوژه
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