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 چکیده

 هاای مطالعاات هرهی ار در اناران     شده در دپارتمان ای است بر روی تحقیقات انجام مقالة حاضر مطالعه
 پژوهشر در حازة  مطالعاات هرهی ار     ا و تحقیقات پژوهش ران( و مقاالت دو مجلة علمر ها نامه )پانان

ای که مقالاه حازآ هن اا ساامان      های اصلر )تحقیقات هرهی ر و مطالعات هرهی ر و ارتباطات(. پرسش
اند اة انیکه مطالعات هرهی ر در انران چ زنه شرانط و امکان خزانش را باه توازنر    گرهته است عبارت

طازر   کییدگان اة متن در انران باه دسات داد؟ باه    ای اة انزاع قرائت شیاسر تزان گزنه است؟ هنا مر شیده ک
خاص انن پرسش برای ما اهمیت دارد که چه درکر اة مخاطا  در مطالعاات هرهی ار انرانار و ازد      

 های تحقیقات مبتیر بر خزانش در انران است.   دارد؟ و در ن انت هدف ه م محدودنت

ج نشان داده است که مطالعات هرهی ر در همزةش عالر انران، بیشاتر تماناد داشاته اسات اة نازعر      نتان
کید سخن ب زند و کمتر به عیوار انادئزلز ی و نقاش قادرت در      مخاط  هعاآ که مستمراً مقاومت مر

 حاآ، مخاطبر که مطالعات هرهی ر همازةش عاالر اناران اة    برساختن مخاط  اشاره داشته است. درعین
هن پرده برداشته است، سز   طبقة متزسط ت رانر است که عمدتاً دارای سرمانة هرهی ر باالسات. شاکد   

اند نه حزآ مقاومت، بلکه بیشاتر حازآ لامت معیاا      دن ری اة مخاط  که اخیراً تحقیقات اة هن ناد کرده
زا  اه باا ماتن را    شزد و ال زی متفاوتر اة م طل  اساساً اة ال زی هاآ خارج مر شزد. مخاط  لمت مر

 کید.    ابداع مر
 طل ، مطالعات هرهی ر در انران. مخاط  هعاآ، مطالعات خزانش، مقاومت، سز   لمت کلیدواژه:

                                                                                                                                            
  اسات کاه در   « بررسار وضاعیت مطالعاات هرهی ار دانشا اهر در اناران      »انن مقاله برهمده اة طرح پژوهشر

 هیاوری به انجام رسیده است.پژوهشکده مطالعات هرهی ر و ا تماعر وةارت علزم، تحقیقات و 

  av3kazemi@gmail ا تماعر. وپژوهشکد  مطالعات هرهی ر  درپژوهش ر مطالعات هرهی ر  1.

 m.hajhoseini@alumni.ut.ac.ir کارشیاس ارشد مطالعات هرهی ر و رسانه، دانش اه ت ران. 2.
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 مقدمه

 مخاطا   تحلید انیکه اوآ دارد؛ م م ونژگر دو مخاط  هرهی ر، مطالعات سیت در
 مجادد  تحلیاد  قابلیات  و شازد  مار  گرهته نظر در محتزا نک عیزان به خزد ها، پیام اة

 شمار به واقعیت اة دن ری نسخة حکم در پژوهش ر برای مخاط  انیکه دوم و دارد
میظزر ه ام ناا خلان هن اسات. شاکد اوآ       خزانش نزعر درگیری با متن به. رود مر

تازان دناد. چیاین خزانشار ناه       خزانش را در باةگشانر ساده و صارف رمههاا مار   
کاه باةگشات ناا قادم گماشاتن در      کزششر است  رف و نه قدمر است به  لز، بل

تاری هام    گماری شده است. اما خزانش معیای عمیان  مسیری است که اة پیش نشانه
تر، درکر نزهورانه، نا خلقار  دناد اة مازادی     دارد؛ نعیر مجاهدت برای ه م عمین

که به نام متن در اختیار ما گماشته شده است. اةهنجاکه در مطالعاات هرهی ار ماتن    
شزد. رابطة ماتن باا    تر هم مر تر و  ماب شزد، ما رای ه م پیچیده صامت دنده نمر

کیاد   وار؛ اگر مخاط  در برابر متن مقاومت مر وار است تا ابژه خزانیده، رابطة سز ه
تار اعمااآ    ةباان دقیان  ورةد، نا باه   تر انن است که متن هم مقاومت مر معیای عمین

 کید. قدرت مر
زانش نام گرهته است، در ةمییة ا تماعر خاص مبارةه بر سر معیاگماری و هنچه خ

بیابرانن در هر خزانشر ما با متن هعاآ، سز   درگیر با متن و ةمییاة   .شزد هن ممکن مر
اند، سروکار دارنم. در چیاین مازقعیتر    ا تماعر که متن و سز ه در هن  ای داده شده

هرض  زد. پیشش است که سخن گفتن اة خزانش در مطالعات انرانر ممکن و مز ه مر
کلیدی هم انن است که نک ال زی ثابت بارای رمهگشاانر و خازانش و ازد نادارد؛      
همین امر اهمیت ال زهای ه م و خزاندن متزن را بیشتر کرده است. اگار ه ام ماتن و    

تارنن هن اا باه شارانط محیطار و       ای باشد که عمده رمهگشانر تابع متغیرهای چیدگانه
شازد کاه تحقیقاات     ؛ هن وقت انن پرسش مطرح مار گردد باهت ا تماعر  امعه برمر

تاازان  انااد؟ هنااا ماار انراناار چ زنااه شاارانط و امکااان خاازانش را بااه تواازنر کشاایده
طزر خاص انن  کییدگان اة متن در انران به دست داد؟ به ای اة انزاع قرائت شیاسر گزنه

ر پرسش برای ما اهمیت دارد که چه درکار اة مخاطا  در مطالعاات هرهی ار انرانا     
ت مبتیر بر های تحقیقا مقاله، ه م محدودنت و زد دارد؟ و در ن انت هدف ما در انن

 خزانش در انران است.
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 شناسی تحقیق روش

های دانشجزنر در حازة  خازانش    نامه پژوهش حاضر، مبتیر بزده است بر وارسر پانان
در دو  های مختلف علزم ا تمااعر و مطالعاة مقااالت میتشرشاده     ای در دپارتمان رسانه

 .انران ارتباطات و تحقیقات هرهی رو  انجمن انرانر مطالعات هرهی رهولیامة 
شاد. در  بیادی   دساته صزرت کمّر  بهاستخراج و اطالعات  نمزنه ،نخست ةدر مرحل

تحقیقاات  و مجلاة  1832اة ةمساتان   مطالعات هرهی ر و ارتباطاتانن مرحله هولیامة 
های مربزط به حزة  خازانش، مطالعاه شادند و     مهنا و پانان 1831اة ب ار  هرهی ر انران

شاده در   انجاام  اطالعات مزرد نیاة اة هن ا استخراج شد. در مجمازع اة میاان تحقیقاات   
، دانش اه ت ران بیشترنن س م را با هجده پژوهش باه خازد   18۳۱ةمییة خزانش تا ساآ 

ن )دو اثر(، علم های عالمه طباطبانر )پیج تحقین(، کردستا اختواص داده است. دانش اه
های بعدی قرار  و هرهیگ و امام صادق )ع( و صداوسیما )هرکدام با نک اثر( در  ان اه

دارند. به لحاظ  یسیت نزنسیدگان نیه،  امعة هماری مطالعة ما اة نسابت تقرنبااً برابار    
برخزردار است و پانهده اثر به دانشجزنان پسر و سیهده اثر به دانشاجزنان دختار تعلان    

)نُه پاژوهش( و سااآ    18۳۱. اة نظر ةمان انجام تحقین، بیشترنن تحقیقات در ساآ دارد
 )هشت پژوهش( انجام شده است. 1831

هاای   های اصلر پژوهش ها و اهداف تحقین، بخش در مرحلة بعد با تز ه به پرسش
همده در هن ا، با روش تحلید محتزای  دست ها، روش و نتانج به شده اة مله پرسش انجام

 فر بررسر شد.کی
 

 از تحلیل مخاطب تا مطالعات خوانش: پیشینة مطالعات خوانش در ایران

ها و هاصله  ستن اة نظرنات اهراطار همچازن    در پرتز اعتقاد به تأثیرات محدود رسانه
بییید، اة میاناة   ای هم ن و نکدست مر که مخاط  را تزده «تهرنقر»نا  « ادونر ةگلزل»

شزنم که با در نظر گرهتن شارانط ا تمااعر و    ناتر مزا ه مرقرن بیستم میالدی با نظر
ان ارانة گیرند  پیام به مخاطا  پیاام    ای اة مف زم ساده ةمییه و بستر درناهت متزن رسانه

 1۳9۱ ةدر اواخر دها  1تزسط الةارسفلد، کاته و برلسزناثر محدود  ةنظرن اند. گمر کرده
ر قادر نیستید تغییرات بییادی در عقاناد و  های ارتباط پیام ،شکد گرهت. طبن انن نظرنه

                                                                                                                                            
1. Lazarsfeld, Katz & Berelson 
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صزرت محدود هن ا را اساتحکام بخشاید و    تزانید به رهتار اهراد به و زد هورند، بلکه مر
مخاط  پزنا در نظر  ،قبلر و زد داشته باشد. در انن نظرنه ةبرای تأثیرگماری باند ةمیی

های ارتباطر باه   م تأثیر پیامتأثیر نا عد بحث اة شزد و در ن انت انن نظرنه در گرهته مر
 دهد. اهمیت ةنادی مر غیره،غیرارتباطر نظیر سن، شغد، خانزاده، تحویالت و  عزامد

کییاد و بار انان باورناد کاه       انن رونکردها بر نظرنة استفاده و خشیزدی تکیاه مار  
های هرهی ر و  ها براساس  یس، سن، محد ةندگر، تحویالت و ةمییه مخاطبان رسانه

شازند و مبتیار بار هماین      ای مزا ه مر های ةنستة خزد با متن رسانه و تجربها تماعر 
 کیید.  عزامد هن را درناهت و به بیان مطالعات هرهی ر خزانش مر

بر انن اساس، اولاین بحاث  ادی در مازرد نظرناة اساتفاده و خشایزدی در هثاار         
 1و تانکاارد  اثار مشاترس سازرنن    هاای ارتباطاات   نظرنهشده در انران، در کتاب  تر مه

نیم دهه پیش، در  و خزرد. هرچید حدود نک ( به چشم مر1831)تر مة علیرضا دهقان، 
میانة دهة شوت، باقر ساروخانر در هولر بسیار مختور اة دو دسته نظرناات اهراطار   

شیاسر ارتباطاات   در کتاب  امعهکید.  ها ناد مر قائد به اثرات قدرتمید و محدود رسانه
هاا باه    شزد و تماامر هواد   ها دنده نمر حثر در مزرد مخاطبان رسانهساروخانر، هیچ ب

 شیاخت ارتباطات ا تماعر، وساند ارتباط  معر، ساخت و ساةمان وساند ارتباط  معر
ای  صافحه  اند و اة چ ار بخش و سیهده هود کتاب، تی ا در ناک هواد پاانهده    پرداخته

ر انن هود باه دو دساته نظرناات    شزد. د مر دربار  تأثیرات وساند ارتباط  معر بحث 
وناژه باا    ای به ها و اثرات محدود رسانه اهراطر قائد به اثرات قدرتمید و نامحدود رسانه

 (.38-33: 1831ای اشاره شده است )ساروخانر،  تز ه به پانان دوران انحوار رسانه
 2کزاند اة  دنیس مک 1832و  183۱های  پس اة کتاب ساروخانر، دو کتاب در ساآ

( 1832) درهمدی بر نظرناة ارتباطاات ا تمااعر   در انران تر مه و چاپ شد. در کتاب 
بخش مبسزطر به معیای  دند مخاط  اختواص ناهته اسات. در کتااب دن ار نعیار     

 ( انن برداشت اة مخاط  شرح بیشتری داده شده است:183۱) شیاسر مخاط 
پژوهار در   مخاطا  ثر ؤبیشاتر بااةوی ما    ،هاا  تحلید درناهت مخاطبان اة رسانه»

انان  مطالعات هرهی ر مدرن است تا انیکه خزد نک سیت پژوهشر مساتقد باشاد.   
                                                                                                                                            
1. Severin & Tankard 

2. Denis McQuail 

http://mohammadjafarnodeh.blogfa.com/tag/McQuail
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ای  العاد  خزانیاده در هرانیاد رمهگشاانر متازن رساانه       رنان پژوهشر بر نقش هزق
کید. انن رونکرد پیزسته نک چ ر  انتقاادی خزدخزاساته داشاته و مادعر      تأکید مر

 زناناة   در برابار معاانر مسالط ناا سالطه      قدرت و تزان مخاطباان بارای مقاومات   
(. در 61-63: 183۱کزاند،  )مک...«  ا بزده است های  معر و سست کردن هن رسانه

هاای متکثار    گیاری گزناه   وار و شاکد  انن کتاب نزنسیده اة هروپاشر مخاطبان تازده 
 گزند.  مخاط  سخن مر

در ارتباطات، مف زم  استقباآ اة رونکردهای مطالعات هرهی ر های بعد و با  در ساآ
ای پربسامد در میان دانشجزنان، اساتید و پژوهش ران دو حزة   ای به وا ه خزانش رسانه

 ،هاای رساانه   نظرناه ارتباطات و مطالعاات هرهی ار تبادند شاد. م ادنهاده در کتااب       
( در هولر باه شاکد مبسازط اة نظرناة     183۳) های انتقادی های رانج و دندگاه اندنشه

پرداةان و مفاهیم اصلر هن سخن به میان هورد. محزر اصالر هواد ن ام     خزانش، نظرنه
شاده در انان    دهد که اة میان نظرنات مطارح  ای تشکید مر انن کتاب را مخاطبان رسانه
استزارت  دریافتهای قائد به مخاط  هعاآ همچزن نظرنة  هود بیش اة همه به نظرنه

 ده است. ان هیسک پرداخته ش کنندگان مقاومت مصرفهاآ و 
محزر در دهة  ای مخاط  با انن تزضیحات باند گفت بخش اصلر مطالعات رسانه

شمسر با اتکا به نظرنة استفاده و خشیزدی شکد گرهته است. انان در حاالر    181۱
هاای علازم ا تمااعر در     گیری رشتة مطالعات هرهی ر در دانشکده است که با شکد

عاتر برخار اندنشامیدان انان رشاته در     انران و همچیین هشیانر با رونکردهای مطال
اند، شاهد استقباآ چشم یر اة رونکردهای  ای روی هورده غرب که به مطالعات رسانه

انم. براساس  گیرند، بزده انن رشته در مطالعات رسانه که بیشتر  ان  مخاط  را مر
س رونکرد مطالعات هرهی ر، مخاطبان )و نه شیزندگان و بیییدگان( در درناهت و در

هرهی ار و متغیرهاای    و ا تمااعر  شخوار،  های ها تحت تأثیر ةمییه محتزای رسانه
ای هماراه باا    های رسانه شیاختر قرار دارند و خزانش و برداشت هن ا اة پیام  معیت

گانه استزارت هااآ را   پمنرش صرف نیست. انن خزانش که بیش اة همه رونکرد سه
ف گره خزرده است و حامد نزعر رضانت و ساةد، با مف زم مور    به ذهن متبادر مر

ای و عادم   های اندئزلز نک ن فته در متازن رساانه   در مزاردی مقاومت در برابر پیام
 باور هن است.
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گانة استزارت هاآ در کاانزن نظرناات خازانش     در انران، رونکرد سه 183۱در دهة 
تعادنلر و  و انن رونکرد،  به سه شاکد خازانش انفعاالر، خازانش  ارح      1قرار گرهت.

بیدی شده است که خزد برهمده اة دآ انتقاداتر اسات کاه     زنانه دسته خزانش مخالفت
سزنه  به نظرنات انتقادی شده است؛ نظرناتر که عمدتاً رابطة میان خزانیده و متن را نک

ای  اند. خزانش نزع اوآ اشاره به همة نظرناتر دارد که باا ماتن مزا اه    به توزنر کشیده
سالح شده است و  پیش در برابر متن خلعدارند. بر انن اساس، خزانیده اة کارانه  ساةش
رسااندن   کید و عمد خزانش در واقع چیهی  ه به هعلیات  سادگر در او نفزذ مر متن به

  شده در متن نیست. رمههای پی ان
ای اة هن  اههاند و پاره کید، چیهی بر هن مر وگز مر در مدآ دوم خزانیده با متن گفت

کیااد.  ن اارد و گاااه خواامانه در هن نظاار ماار پاامنرد. گاااهر در هن همدالنااه ماار ررا ماا
هآ بازدن انان و اه اة مزا  اه      گزنر بزدن انن مزقعیت برای هاآ به معیای انده و گفت

حاآ هیزة در ذناد   عین نیست، اما در 2ای میقاد نیست؛ اگرچه در انن مدآ خزانیده سز ه
 کید. گفتمان مسلط تیفس مر

کید که با متن موالحه نکید و اة پیش با  م خزانیده عهم خزد را  هم مردر مدآ سز
هاا باا    شازد. ماتن صاحیة روناارونر رمهگاان      رو مر هلزد با هن روبه داوری و عتاب پیش

های ن فته در متن است. دن ار   گماری خزانیده است و رمهگشانر امری متفاوت اة نشانه
که هرناد خزانیده است که شزری  دناد  رسد، بل انن صدای متن نیست که به گزش مر

 زناناه را   رو، خزانش مخالفت کید. اةانن هورد و شزرشر در ن اد متن انجاد مر پدند مر
تزان نزعر خزانش انقالبر محسزب کرد. مف زم خزانید  هعااآ اة دآ  چیاین درکار     مر

 خلن شده است.
برای مطالعات خازانش    بیدی نه نقطة پانان، بلکه نقطة شروع در حالر که انن تقسیم

شزد. داستان در اناران باه شاکد دن اری اداماه ناهتاه اسات. بسایاری اة          محسزب مر
تحقیقات انرانر صرهاً بر هعاآ بزدن خزانیده و تزان مقاومات مز ازد در قرائات ماتن     

اند. چرا کاه م ام انان     اند. بیابرانن، اة ه م پیچیده تر مزضزع غفلت ورةنده تاکید داشته
                                                                                                                                            

ةبان معرهر شده است. اما بیشترنن استفاده اة انن  به خزانیدگان هارسر 1813مقالة هاآ برای اولین بار در ساآ  1.
نار، در   رمهگشاا  ی و ررمهگاما  (1813هاآ، استزارت )انجام شده است. ن اه کیید به  183۱ن اه اة نیمة دوم دهة 

 مشیرةاده، پزنان: ت ران. حمیراتر مة نراستار(، مطالعات هرهی ر،  ن )وزنم سا، نیگ دور
2. Docile subject 
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های مزاهان و در چاه شارانطر باه      شان دهیم در چه شرانطر هرد به خزانشاست که ن
هاای   ةند. در عین حاآ باند معلزم شازد کاه هناا تفااوت     های مخالف دست مر خزانش

ثیرگمار است نا خیر؟ کااهر  أای ت ه م اة متزن رسانه   یسیتر، سیر، طبقاتر و... بر شیز
کیید نا خزانیادگان   خزانش را تحمید نمرای تی ا نک  نیست  نشان دهیم که متزن رسانه

تزان مقاومت دارند، م م انان اسات کاه نشاان دهایم کاه در چاه شارانطر اهاراد باه           
حاآ  ةنید. درعین های مزاهن دست مر های متفاوت و در چه شرانطر به خزانش خزانش

  های  یسیتر، سیر، طبقاتر و... در مخاطباان بار شایز    شد که هنا تفاوت باند معلزم مر
 خزانش متزن اة سزی هن ا تأثیر دارد نا خیر؟

( و 1۳3۱) 2واناد  تلزنهنازنر نیشاین   مخاطبان برناماة با عیزان  1تحقین دنزند مزرلر
که در مزرد سارناآ   9های هبکر چ ارراه: درام سرناآ( با عیزان 1۳32) 8دوروتر هابسزن

اآ را تأنیاد کردناد.   تلزنهنزنر چ ارراه بزد، اة اولین کارهای تجربر بزدند که مادآ ها  
های ه م مخاط  و شارانط   تحقیقات در مطالعات هرهی ر   انر همچیان بر پیچیدگر

کییده مبتیر است. در انران نیه تحقیقات در دهة هشتاد  تأثیرگمار، محدودکییده نا تس ید
هاای مختلاف    با تبعیت اة مدآ هاآ کار خزد را به پیش بردناد و تاالش کردناد سازنه    

الفت با متن را نشان دهید. در انن مقاله ما به بررسر دستاوردهای نظاری  همراهر و مخ
 انن گزنه تحقیقات خزاهیم پرداخت.

 
 تحقیقات دانشگاهی و مطالعات خوانش در ایران

 کیید: با دو پرسش اصلر کار خزد را هغاة مر ای غالباً دانشجزنان در مطالعات خزانش رسانه
 تاأثیر  تحات  میفعالناه  صزرت به راد مزرد مطالعهطزرکلر اه هنا ةنان، مردان و به .1

 هزنات  باا  متیاسا   را ها برنامه انن انیکه نا هستید، ها های رسانه برنامه مستقیم
 کیید؟ مر رمهگشانر هن، اة برهمده های دغدغه و شان گفتمانر

 درناهات  نازع  بار  تاأثیری  چاه  تأهاد  و اشاتغاآ  تحویالت، سن، مانید عزاملر .2
 ها دارد؟ های رسانه برنامه اة مخاطبان

                                                                                                                                            
1. Morely 

2. Nationwide Audiences 

3. Dorothy Hobson 

4. Crossroads: Drama of Soap Opera 
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 تزان در ةنر مشاهده کرد: هانر اة سؤاالت را مر نمزنه
کیید و چاه معیاانر باه ةنادگر      مخاطبان انن تبلیغات چه معیانر اة هن درناهت مر»

 بخشید؟ خزنش مر

 یسیت، سن، سطح تحویالت و طبقاة ا تمااعر مخاطباان چاه تاأثیری بار نازع        
 (1831)ذاکری، « ت دارد؟درناهت و استفاد  هن ا اة انن تبلیغا

هاای هاردی و    های رمهگشاانر مخاطباان انرانار اة انان هایلم و ونژگار       بین شیزه»
 («11: 1833)هقا انر، « )شغد، درهمد و ...( چه ارتباطر و زد دارد؟ ا تماعر هن ا

« هاا دارناد؟   مخاطبان مختلف  انباة در انران چه نزع تفسیرهانر اة انن نازع هایلم  »
 (183۳)دامرودی، 

کییاد؟.... متغیرهاای    مخاطبان سرناآ ونکتزرنا چ زنه متن انن سرناآ را قرائت مر»
 (183۳)کالنتری، « ا تماعر و هرهی ر چه تأثیری بر انن خزانش دارند؟

وان  ای هارسار  های شبکة ماهزاره معیاساةی در نهد مخاطبان  زان ت رانر اة سرناآ»
« هاای هن کجاسات؟   تماشاای سارناآ   چ زنه است؟ و نقاط لامت و مقاومات هناان اة   

 (18۳۱وند احمدی،  )خزا ه
 

 کنندگان؟ کدام مخاطبان و قرائت

ترنن مسائد تحقیقات هرهی ر در اناران   سزگیری در انتخاب  امعه هماری نکر اة م م
ای است که در مطالعاه  امعاه و نمزناه     است؛ انتخاب  امعه هماری در دسترس مسئله

پرسش عمده انن است کاه هی اامر    خزرد. ار به چشم مرهماری تحقیقات مختلف، بسی
کییم میظزرمان دقیقاً کادام مخاطباان هساتید؟     که اة مخاطبان هعاآ نا میفعد صحبت مر

تزان گفت که  ای تعلن دارند؟ و باالخره تا چه انداةه مر انن مخاطبان به چه ش ر و طبقه
اگار نازع مخاطباان ماا تغییار کییاد       کیید؟ هنا  هنان کلیت مخاطبان انرانر را باةنمانر مر

 تفاوتر در مزا  ه با متن انجاد خزاهد شد نا خیر؟
شده در حیطة مطالعات هرهی ر در اناران   با ن اهر به  امعة هماری تحقیقات انجام 

هاای مازرد    شایاختر، اهاراد و ساز ه    شزد که به لحاظ مشخوات  معیات  مشخص مر
درصد  1۱ زنر و نکدستر برخزردارند. در ای اة هم مطالعه در مطالعات خزانش رسانه

ونژه در انن میاان،   دهید. به شده را ش روندان ت رانر تشکید مر های مطالعه مزارد، نمزنه
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اند. تعداد  شکد معیاداری مزرد تز ه تحقیقات دانشجزنر قرار گرهته درصد( به9۱ةنان )
هاای    اران و ساز ه  درصد(  امعة هماری را اة خارج اة ت 8۱کمر اة تحقیقات )حدود 

 ساکن ش رستان انتخاب کردند.
ای میان خزانش و درناهات   حاآ، ةمانر که مطالعه درصدد ارائة شیاختر مقانسه انن با

پاانین و هاقاد تحوایالت    های ةنان خوزصااً ةناان طبقاة     مردان و ةنان است، خزانش
ر انان  دهاد. بیاابرانن د   پمنرش و همراهر باا معیاای مار ح را نشاان مار     دانش اهر، 

تحقیقات  یس و تحویالت دانش اهر و به شکد معیاداری طبقة اقتوادی و ا تماعر 
عیزان متغیری ثابت مزرد نظر است و نتانج حاکر اة اثرگماری معیادار انن عزامد بار   به

 خزانش بزده است.

 

44%

1%

55%

ةنان

مردان

مقانسه ای

 
 اری مورد مطالعه. توزیع مطالعات خوانش بر اساس جنسیت جامعة آم1نمودار 

 

67%

30%

3%

ساک  تهران

ساک  شهرستان

ساک  خارج از کشور

 
 . توزیع مطالعات خوانش بر اساس محل سکونت نمونة آماری2نمودار 
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 رسانه، متن و خوانش

هاست. ابتدا  در مطالعات خزانش همانید مطالعات باةنمانر، تأکید اصلر بر متن و رسانه
اند؟ و سپس  طالعات تزةنع شدهها چ زنه در انن م دهیم که رسانه به انن سؤاآ پاسخ مر

 اند؟ کرده دهیم که محققان اة چه نزع  انری بیشتر استقباآ  نشان مر
ای مزرد  های ماهزاره درصد( تلزنهنزن، سییما و شبکه 33در بخش اصلر تحقیقات )

ها در علزم  طزرکلر استقباآ اة مطالعة سییما در میان سانر رسانه اند. به مطالعه قرار گرهته
 اعر انران همزاره شاخص و قابد تأمد بزده است.ا تم
 

21%

22%43%

7%
7%

شبکه های ماهزاره ای

سییما

تلزنهنزن

کتاب

سیاست ماری  

 
 شده در مطالعات خوانش های مطالعه . نمودار توزیع فراوانی رسانه9نمودار 

 
ای خوزصااً   های تلزنهنازنر و مااهزاره   با تز ه به تعداد چشم یر مخاطبان سرناآ

داخد و خارج، در تحقیقاات همازاره باه     های ملزدرام تزلید های هبکر و سرناآ سرناآ
هاا خوزصااً    است. اماا در تحقیقاات غربار، رماان      ای بیشتر تز ه شده انن  انر رسانه

پسید و عاشقانه، تز ه بسیاری را به خزد معطزف کردند. نازع درگیاری    های عامه رمان
هاا هغااةگر مباحاث م مار در      هاای اصالر ةن در انان رماان     مخاطبان ةن با شخویت

هاا بازده اسات. اماا      ای و خوزصاً مطالعات همیییستر در حزة  رساانه  العات رسانهمط
ها در مطالعاات خازانش در اناران     مطالعة رمان و خزانش ةنان و دختران  زان اة رمان

 کمتر مزرد تز ه قرار گرهته است.
دلیاد مالحظاات دنیار اساسااً در      مزسیقر مزضزع م جازر دن اری اسات کاه باه     

هاای   ر چیدان هضاانر بارای هن در نظار گرهتاه نشاده اسات و کلیا        های داخل رسانه
های غیررسمر و ةنرةمییر و شبکة خان ر هرصت تزلید و  توزنری نیه بیشتر در شبکه

 رو، چیدان بر روی هن تحقین نشده است.  نابید. اةانن پخش مر
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سرناآ
هیلم
اخبار
تبلیغات
رمان

یسیاست مار

 
  شده در مطالعات خوانش مطالعههای  . نمودار توزیع فراوانی رسانه1نمودار 

 

 شناسی در مطالعات خوانش روش

شیاختر است که اة  بخش مطالعات هرهی ر، رونکرد روش های هزنت نکر اة ونژگر
در بحاث روش، در تعاارنف مختلاف اة     .برند هن تحت عیزان رونکرد کیفر نام مر

اناد.   هاای کیفار همازاره  اهو النیفاک انان رشاته بازده         مطالعات هرهی ار، روش 
پژوهش ران در انن رشته غالباً اة تحلید متن، تحلید گفتمان، تحلید مکالمه، تحلیاد  

... ن ااری، نظرناة مبیاانر و    شیاسر، تحلید روانت، هرمزنتیک، مردم وگز، نشانه گفت
 کیید.  استفاده مر

( و رضاانر  1831دهاد و ذکاائر )   شده نشاان مار   طزر که مطالعات انجام البته همان
های کیفر در مطالعاات هرهی ار،    ه بر هن تأکید دارند، استفاد  بیشتر اة روش( نی1831)

های کمّار نیسات؛ در انان رشاته نیاه وقتار مزضازعات         به معیای کیار گماشتن روش
برای مثاآ، . شزد های کمّر استفاده مر گیرند، اة روش اندئزلز نک مزرد بررسر قرار مر

نک رسانه، مانید تلزنهنزن، مازرد بررسار    ةمانر که گستر  مخاطبان گفتمان خاصر در
. عیزان مبیای کار در نظار گرهتاه شازند    تزانید به های کمّر مر گیرند، تی ا روش قرار مر

ای میاان   تزان ادعا کارد کاه لهومااً هایچ پیزناد ضاروری       بدنن ترتی ، در انن ةمییه مر
د و در شایاختر و ازد نادار    هاای روش  گیاری  شیاختر و   ت های معرهت گیری   ت

 .های تلفیقر نیه ب ره گرهت تزان اة روش واقع، با انن تلقر است که مر

های مختلف مطالعاتر حزة  مطالعات هرهی ار غلباه    رود در گزنه بیابرانن انتظار مر
کیاد. اة مجمازع    با رونکردهای کیفر باشد. مطالعة حاضار نیاه انان امار را تأنیاد مار      
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های دانشجزنر انجام شاده اسات، صارهاً در دو     هنام مطالعات خزانش که در قال  پانان
شازد. در   عیزان روش کمکر و روش دوم دناده مار   مزرد استفاده اة روش کمّر تی ا به

هاای   های عمقار هاردی و موااحبه    سانر مزارد روش کیفر و در انن میان نیه مواحبه
د. نکتة دن ر ان ه ها استفاده شد هوری داده عیزان روش اصلر برای  مع گروهر متمرکه به

هماده   دست های به نک اة انن مطالعات صرنحاً به روش تحلید داده انیکه، گرچه در هیچ
هاا   های اصلر و هرعر اة دآ مواحبه ها اشاره نشده است، اما استخراج مقزله اة مواحبه

هااا، تحلیااد محتاازا و  دهااد کااه روش اصاالر در تحلیااد هااا نشااان ماار در بخااش ناهتااه
 ت.شیاسر بزده اس نشانه

 
 اشکال متعدد خوانش در ایران

حااآ در   انان  رسااند. باا   شده ما را به انزاع متعددی اة مخاطبان مار  نتانج تحقیقات انجام
انم و عمد  تحقیقات  رنگ شدن نا اهزآ مخاط  میفعد مزا ه شده با کم تحقیقات انجام

در انیجاا   از هساتید.    اند که نشان دهید مخاطبان بیشاتر هعااآ و مقاومات    تماند داشته
 طزرکلر با چ ار دسته اة مخاطبان مزا ه بزدنم: به

مخاطباان میفعاد در تحقیقاات انرانار چاه       پذیر: مخاطبان منفعل و سلطه (الف
دهاد کاه در مازارد     هانر دارند؟ نتانج تحقیقات نشان مار  کسانر هستید؟ چه ونژگر

دانشا اهر و   شماری تلزنحاً اة ةنان طبقات ا تماعر پانین، هاقد تحوایالت  ان شت
دار به عیزان کسانر ناد شده است که معمازالً در برابار پامنرش کیفیات      معمزالً خانه

ای مقاومات کمتاری اة    شده در محوزالت رسانه داده های نمانش ها و شخویت سز ه
ای نقاش   هاای رساانه   دهیاد. در مازرد انان دساته اة مخاطباان پیاام       خزد نشاان مار  

 کییده دارند. تقزنت
ونژه در انران بیش اة ماردان درگیار و    ها انن بزد که ةنان به در انن پاسخنکتة م م »

محدود با میاسبات خانه و خانزاده هستید و کمتر اة مردان قدرت مانزر در خاارج انان   
کیید اة انن  کیید. البته ةنانر که هضاهای خارج اة خانه را بیشتر تجربه مر متن را پیدا مر

پرداةان هرهی ر در انان بحاث    به انن دلید است که نظرنه شزند، شاند قاعده خارج مر
 (.16۱: 1833اسدی،  )بیر «کیید دار تکیه مر روی ةنان خانه

شده دو نکتة میهان تحویالت و دسترسر گفتماانر   های بررسر در مجمزع رمهگان»
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 بیشترنن تأثیر را در شیز  رمهگشانر گفتمان انتخاباتر تلزنهنزن در اهاراد داشاته اسات؛   
هاای دولتار دسترسار دارناد و میاان ین ساطح        ای که اهرادی که تی ا به رساانه  گزنه به

هاا کمتار بازده اسات، بیشاترنن اعتمااد را باه         تحویالت هن ا نسبت به ساانر رمهگاان  
تبع هن تحات انان گفتماان، انتخاباات را ناک ضارورت و و یفاه         تلزنهنزن دارند و به

طازر   بزی دنیر و شرعر داشته است؛ ةنرا باه  دانید و عمدتاً دلید حضزرشان رنگ و مر
وناژه شابکة ناک سایما،      طبیعر تلزنهنزن انحواری نظام  م زری اسالمر انران و باه 

 (.1833)صداقت:  «نمای عقاند سیاسر، دنیر و ا تماعر انن نظام است ونترنن تمام

 تر و تحویالت کمتار، باا دسترسار کمتار باه      مخاطبان میفعد اة میان طبقات پانین
داری( ناهات   های متعدد و شارکت بیشاتر در ا تماعاات دنیار )و شاکد دنان       گفتمان

ای همادلر بیشاتر و در نتیجاه     هانر که باا متازن رساانه    شدند و در نمزنة دوم گروه مر
رساد باا    نظار مار    اند، بیشتر در میان ةنان ناهت شدند تا مردان. به میاقشة کمتری داشته

ن بخش، ما به تحقیقات بیشتری نیاة دارنم تا خازانش  تز ه به کم بزدن تحقیقات در ان
داری نسابت دهایم. اة سازنر دن ار، عیازان       انفعالر را به مسئلة  یسیت و شکد دنان 

رسد، چراکه مخاطبانر که رمهگشاانر همساانر    همیه به نظر مر میاقشه« خزانش انفعالر»
دهید. بیاابرانن   را انجام مر با رمهگمار دارند، هعاالنه و هگاهانه و وهادارنه انن رمهگشانر

« خازانش همدالناه  »اة اصاطالح  « خازانش انفعاالر  »تر انن است که ما به  ای  صحیح
 استفاده کییم.

وگز و مباحثاه باا ماتن هساتید و باه       کسانر که اهد گفت گر: مخاطبان مباحثه (ب
ه ها و در نتیجا  عللر چزن برخزرداری اة تحویالت دانش اهر، دسترسر به سانر رسانه

کییاد؛ در واقاع، باه     های رقی ، رونکردی متفاوت اة دستة اوآ به متن اتخاذ مر گفتمان
شزند. انان شاکد دوم در ال ازی     هورند و به برخر کاهر مر برخر عیاصر متن انمان مر

 هاآ، به کرات در تحقیقات انرانر استفاده و تأنید شده است.  
د مطالعه در سه  ان اه درناهت قرار ای مزر ةبان ماهزاره های هارسر مخاطبان شبکه»
گیرند؛  ان اه متعارض،  ان اه تزاهقر و قرائت مسلط. هرکدام اة انن ساه  ان ااه    مر

هند و به انن معیر نیسات کاه    در مزقعیت و شرانط خاصر تزسط مخاط  به و زد مر
ط. ای اة مخاطبان در  ان اه متعارض هستید و عد  دن ر در  ان اه تزاهقر و مسال  عده

بلکه تمامر مخاطبان مزرد مطالعه با تز ه به نزع برنامه و شرانط حاکم بار هن در نکار   
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ها  ای به معیای تزانانر تفسیر و تحلید برنامه گیرند. سزاد رسانه قرار مر ها  اهن ااة انن 
گزنه ارتباطر با سن  یس و تحویالت نداشت. مخاطباان بادون    در مطالعة کیزنر هیچ

های هزنتر دست به انتخاب و گهنیش  ی اة ةمییهرنرپمیتأثامد و تی ا با تز ه به انن عز
 (.139: 1831کاوند، « )دةنی مر

العاد  خزانیده در هرانید خزانش سرناآ ونکتزرنا تأکید داشت و  نتانج بر نقش هزق»
هاای   ةمییاه  شارانط و پاس   ریتحات تاأث  اساس اثبات شد کاه سارناآ ونکتزرناا     ننبر ا

ر و اقتوادی و ... تزساط ةناان مختلاف باه اشاکاآ مختلفار تفسایر        ا تماعر، هرهی 
 (.1۱8: 183۳کالنتری، « )شزد مر

های گروهر متمرکه متز ه شدم که مخاطباان تجربیااتر را کاه اة     در تحلید بحث»
گاماری   کییاد و در ن انات هن اا را ارةش    اند، مقانسه مار  ها به دست هورده طرنن رسانه

 ه با متزن  دند نیه مجادداً باه سایجش تجربیاات خازد و      کیید. همچیین در مزا  مر
 (31: 18۳۱پیاه،  )نهدان« پرداةند مفاهیم مز زد در متن مر

انن مخاطبان کسانر هستید که اة تحوایالت   مخاطبان فعال و سوژه مقاومت: (ج
ای بیشتری نسابت باه ساانر مخاطباان برخزردارناد. بررسار بخاش         و دسترسر رسانه

کیاد کاه ماردان در     شده انن ادعا را به شکد معیاداری تأنیاد مار   مطالعه گیری هثار نتیجه
گیرند. همچیین کساانر کاه اة نازعر     شده قرار مر  ان اه مقاومت در برابر معیای تزلید

ردار هستید، مانید  انبااةان  یاگ و   تجربه نا همهنستر با مزضزع مزرد باةنمانر برخز
اناد، خازانش    های قزمر اقلیت، به انن دلید که شرانط را اة نهدناک تجرباه کارده    گروه

متعارضر دارند. در مجمزع تعداد مخاطبانر که انن شکد اة خازانش را دارناد در انان    
ف مطالعات، در  ان اه نخست قرار دارد و میان انن شکد با دن ر صزر خزانش، اختال

اند که مخاطبان  عبارت دن ر محققان و دانشجزنان تر یح داده شزد. به معیاداری دنده مر
 هعاآ و مقاومت در خزانش را در تحقیقات خزد بر سته ساةند.

ر است که در حالشزد، انن  بیشتر دنده مر مر عدر میان ةنان خزانش هژمزنیک نا »
سان،   بر اسااس رند. نزع خزانش مردان ن  ها مر مردان اة  ان اه متعارض به انن شبکه

سااآ( تبلیغاات    6۱بااالی  ن )شزد به انن معیر که مردان متعلن به گروه مس متفاوت مر
دانید. در میاان انان    ای برای چپاوآ مالر و هرهی ر مخاطبان هن مر شاپییگ را وسیله تله

دان مار  کاه  ردرحاال گروه اة مردان احساس خطر نسبت به هرن  خزردن بیشتر اسات.  
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هاا   و  زانر کاه اة  ان ااه متعاارض ناا متضااد باه رمهگشاانر انان شابکه          ساآ انیم
های شخور، عدم  ر انن تبلیغات با سلیقهخزان همانن تضاد را در عدم  میشأاند،  پرداخته

عیزان نک شیز  تبلیغاتر  دند در انران و عدم اعتماد نسبت به  مزهقیت انن تبلیغات به
گروه قبلر اة مردان احساس سلطه، چپاوآ ماالر و پازلر و هرنا      دانید و مانید هن ا مر

 (.132-138: 1831ذاکری، « )تدر هن ا نیس
 هااای گفتمااانر وی و تجربااة هااا، دسترساار هگاااهر مخاطاا  اة عملکاارد رسااانه»

هرهی ر وی در ةندگر روةمره، بایش اة ساانر عزاماد در خازانش متفااوت      -ا تماعر
هالیزود اثرگمار بازده اسات و تبلیغاات روانار      المضداسی ها لمیهمخاط  اة محتزای 

حاس  ن اطمییاا  عیزان عاملر قدرتمیاد و قاباد   های هالیزودی نتزانسته به مز زد در هیلم
 گرنهی را در میان مخاطبان رواج دهد: هالیزود میبع معتبر و قدرتمیدی برای شیاخت اسالم

نمانر  ی اة مخاطبان قابلیت واقعا رود و بخش عمده شمار نمر ها اة مسلمانان به امرنکانر
 های گرهته اة سیاست قائد نیستید؛ چر که هن را نشئت شنها نرباةنماةنادی برای هالیزود و 

 (.192: ص 183۳هزمن، « )تها حاکم اس دانید که بر محتزای هیلم هشکار و پی انر مر
مار ح   خزانش متعارض دارند و با اکثار عیاصار   1رهته نمزنة مزرد بررسر هم روی»
 انباةان و ةندگر  در مزردورةند. محوزالت تزلیدی سییمای انران  ها مخالفت مر هیلم

وازنری عییار و شافاف اة واقعیات ارائاه      ( تای هن ا )همانید سانر محوازالت رساانه  
هانر در  امعه نیستید. انن محوزالت باه   دهید و نشان ر ةندگر واقعر چیین گروه نمر

اند به واقعیت  سعر کرده؛ و پرداةند طزرکلر و گهنیشر مر ا بهنر وقانع و روندادهباةنما
 (.113: 183۳دامرودی، « )دا تماعر در باب  انباةان و مسائد هن ا رنگ طبیعر بخشی

عمزماً کسانر که تجربة استفاده اة میابع مختلف در ةمییة  یگ را دارناد، خازانش   »
در هی اام خازانش رماان، اتقاقاات و     هن ا اة متن خزانش انتقادی است... اهراد معمازالً  

دهیاد و   هانر که اة ةندگر روةمره دارند، انطبااق مار   شده را با تجربه روندادهای مطرح
 (۳1: 18۳۱پیاه،  )نهدان« های خزد هستید همزاره در پر تفسیر اتفاقات رمان براساس تجربه

هاای   سارناآ تزان گفت، انتخااب و تماشاای    های تحقین مر ها و ناهته براساس داده»
ای نهد مخاطبان  زان مرنزانر، امری اتفاقر نیست... بلکاه مخاطباان    پسید ماهزاره عامه

 (.182: 18۳2ةاده،  کیید )کرنمر و م دی ها را گهنیش و تماشا مر گزنه برنامه هعاالنه انن
                                                                                                                                            

 .  انباةان  یگ تحمیلر 1
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در برخر تحقیقات، نزنسیدگان ضمن تفکیک سه شکد اة  طلب: مخاطبان لذت (د
اند؛ در انان    زی مدنظر هیسک ناد کرده استزارت هاآ، اة سز   لمتخزانش مزرد نظر 

مثابه هردی تزصیف شده است که با انتخابر هگاهانه در پر کس   ها مخاط  به پژوهش
ای برای پر کردن اوقات هراغت خزد است؛ محمد رضانر و مزنا کالنتری  لمت و گهنیه

وان؛  ای هارسار  های شبکه ماهزاره در کار مشترس خزد با عیزان خزانش مخاطبان سرناآ
( در تزضیح چرانر محبزبیت سارناآ ونکتزرناا اة دو   18۳۱مزرد تماشاگری ونکتزرنا )

 اند؛ عیور سرگرمر و هرامش نام برده
کید. هارغ اة انیکه کادام   اة انن میظر ونکتزرنا نیاةهای متفاوتر اة ةنان را مرتفع مر»

ه، ةنان بسته به متغیرهای مختلفر مانید تأهاد،  رمهگان در انن متن بر سته و مر ح شد
ها دالند متفاوتر را برای مفرح بزدن و عالقة خزد به سرناآ ابراة  سن، شغد و مانید انن

( ... ونکتزرنا در نقش مأمن و پیاه اهر برای مخاطباان ةن انان برناماه    11کردند )ص:
زعر اشاتیاق مفارط را   دهد که تماشای انان سارناآ نا    (. نتانج نشان مر12است )همان:

 «تزان اة پیدانش تماشاگری شیفته سخن گفت پدنده هورده است که مر
هاانر اة انان دسات بارای مخاطباان       در برخر دن ر اة کارها نیه به  مابیت سرناآ

 اشاره شده است؛
های خانزادگر، ةناان هساتید و    ونژه سرناآ های تلزنهنزنر به بیشتر مخاط  سرناآ»

سیجر و ارةنابر باةخزردهای حاصاد و   در مرحلة مخاط  غالباًنهنزنر ساةان تلز برنامه
وناژه   درناهت پیام تزسط مخاطبان مبیای کار خزد را بر  ل  تز ه ةنان قرار داده و باه 

دلیاد   ساؤاآ دهیاد.  ازاب    های خاانزادگر انجاام مار    انن کار را اة طرنن ت یة سرناآ
تلزنهنزن بار ه ام دختاران  ازان اة      های سرناآ ریدختران تأث مابیت انن  انرها برای 

انان   ریمیکار تاأث  مقزالتر مانید خانزاده، عشن و ... نتانج متیزعر به دسات داد. اغلا    
هاا   های انن سرناآ پیداری با شخویت ذات ها بزدند، اما در  رنان مواحبه بر هم سرناآ

 (.16۱-161: 1833اسدی،  )بیر «اشاره داشتید
 دهیاد. باا   هاای خاصار عالقاه نشاان مار      و شخوایت ها  خاطبان  زان به سرناآم»

میادی باه    عالقاه کییاد و در   پیاداری مار   شان احسااس همامات   القهشخویت مزرد ع
ها به مفاهیم مطرح شده در  کیید. هن ها اشاره مر های گزناگزنر اة هن ها به  یبه شخویت

 (.1۳: 18۳1)کرنمر، « کیید. ها و لمات اکتسابر متفاوتر اشاره مر سرناآ
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هانر اة هن ا نیه به شکد مستقیم اشاره شاد،   در تمامر مطالعات خزانش که به بخش
های هم ن اسات. انان در حاالر     های متکثر حتر در میان نمزنه تأکید اصلر بر خزانش

ای،  است که اهراط در انن تکثر و شیاور و سیاآ دانستن تفاسیر مخاطبان اة متزن رساانه 
ناپمنر  بییر پیش کامالًلی رگاه معیانر و واکیش مخاط  را نیه  هر نزعهاقد  اساساًمتن را 

انر و متزن ساییم  صرهاًها  ، در تمامر انن مطالعات اة مجمزع رسانهننبر ا کید. عالوه مر
 تلزنهنزنر محد بحث هستید.

 
 گیری بحث و نتیجه

 زناه  در انن مقاله به انن پرسش پاسخ دادنم که مخاط  در مطالعات هرهی ر انرانر چ
طزرکلر خازانش تاابع چاه     بیدی اة هن ارائه شده است؟ و به ه م شده است؟ چه دسته

دهاد کاه ال ازی خازانش      نتاانج تحقیان نشاان داده مار     متغیرهانر لحاظ شده است؟
عیزان ال زی مسلط، تقرنباً بدون نقد و ارةنابر انتقادی به کاار   استزارت هاآ در انران به

مدآ، تحقیقات انرانر دوگانة مخاط  میفعد و مخاطا   گرهته شده است. براساس انن 
 اند.  هعاآ را بر سته کرده

ها در مطالعات ارتباطر مسلط بزده است. در اناران   کلیش مخاط  میفعد برای ساآ
گرانش غال  بزده است. در دو دهة اخیار کلیشاة    1۱ها تا دهة  نیه تأثیر قدرتمید رسانه

کییاد.   د اة هن با عیزان مخاط  هعاآ ناد مار  دندی مطرح شده است که محققان  دن
در واقع، کلیشة مخاط  هعاآ  ای کلیشة مخاط  میفعد را گرهته اسات. انان کلیشاة    

هاا و    دند بارخالف شاکد میفعاد هن اساساًا نقاش و قادرت چیادانر بارای رساانه         
شزد که مخاط  اة مبارةه میان ماتن و   شزد و به هر شکد خیاآ مر اندئزلز ی قائد نمر

 هند.   رمههای هن سربلید بیرون مر
ای،  گانه استزارت هاآ در خزانش متزن رساانه  در انن دسته اة مطالعات، رونکرد سه

بییار   های نظری است. نزنسیدگان در ن انت  رنان بحث را با خزش محزر اصلر بحث
کیید که در اغل  مزارد  امعة هماری تحقین اة داناش و سازاد    به انن سمت هدانت مر

هاای هژمزنیاک    ای برخزردار بزده و دست اه های رسانه ای الةم در رمهگشانر پیام انهرس
گیری که به پارادانمر غالا    اند. انن نتیجه در باةتزلید اندئزلز ی حاکم شکست خزرده

ای در اناران تبادند شاده اسات، نقاا هشاکار ادعاهاای         در مطالعات خزانش رساانه 
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رسد. نکتة دن ر انیکاه   مطالعات هرهی ر به نظر مراهشاگرانه و رهاساةی مردم اة سزی 
گانة مزرد تز ه هاآ هراتر  های سه در غال  انن دست مطالعات، پژوهش ران اة خزانش

ر در حاال است. انان    اند و ال زی  دند نا قسم دن ری اة خزانش شیاسانر نشده نرهته
مطالعات خازانش بار   ای را که در غال    زنانه اة متزن رسانه است که خزانش مخالفت

خوازص انیکاه    گرهت؛ باه  در نظرهای حاکم  شزد، باند در متن اندئزلز ی هن تأکید مر
 انن ال ز باند در بستر شرانط تارنخر ا تماعر  زامع درس شزد. 

اشتباه انن گزنه توزر شده است که کار مطالعات هرهی ر تی اا نشاان    اة نک سز، به
یدگان است. در حالر که باناد تز اه داشات کاه     کی دادن و زد مقاومت در بین مورف

مف زم اندئزلز ی، هژمزنر و سرکزب به انداة  مف زم مقاومت اهمیات دارناد؛ باه انان     
معیا که اگر نشان داده شزد کاه انادئزلز ی درون ماتن تاأثیر خازد را بار مخاطا  باا         

ابرانن در دادن مقاومت اهمیت دارد. بی های مشخص گماشته است، به انداة  نشان ونژگر
ضاعف انان نازع مطالعاات      ترنن نقطه بدو امر غفلت اة قدرت و قزت اندئزلز ی، م م

 هند. شمار مر به
رو هساتیم. در حاالر کاه در     اة سزی دن ر، با بده مر معیا و مف زم مقاومت روباه 

شزد، مقاومت باه   مف زمر اة مداهتاده تلقر مر« انفعاآ»های مطالعات هرهی ر،  دپارتمان
تازان اة   کاه مار   نحازی  شیک، پیشرو، علمر و  دناد تبادند شاده اسات. باه      مف زمر

اندئزلز ی مقاومت ساخن گفات. بار مبیاای انان انادئزلز ی، رساانه اساساًا قادرت          
تزان مورف  های خزد بر مردم ندارد و دن ر نمر اندئزلز نک چیدانر در تحمید اندنشه

کییاد، درس کارد.    ی حاکم تأکید مرها هانر که بر قدرت اندئزلز ی ای را با نظرنه رسانه
ناپامنر و   انن در حالر است که خزد اند  مقاومت در انن تحقیقات، نکدسات، انعطااف  

لزحاناه را باناد در نازع و     طبقاتر شده است. البته بخشر اة علت انان برداشات سااده   
هاای در   مشخوات  امعة هماری انن قسم اة مطالعاات  ساتجز کارد. انتخااب گاروه     

غالباً اة میان طبقات میانر و هزقانر  امعه با سطح تحویالت عمزماً باال صزرت دسترس که 
 دهد. هانر سزق مر گیری ناچار به چیین نتیجه وسزی تحقین را به گرهته است، سمت

گاماری شاده    طزر تلزنحر دارای باار معیاانر ارةش   طزرکلر، مخاط  هعاآ که به به
الت باال و مورف هرهی ر بااال( باةشیاسار   است، بیشتر با طبقة متزسط ت رانر )تحوی

است و مخاط  میفعد بیشتر در میان اهراد طبقات پانین، با سزاد کمتر و دسترسر  شده 
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حاآ در انن گزنه تحقیقاات محققاان تماناد کمتاری      اند. باانن ای کمتر ناهت شده رسانه
د تلزنهنزنر در اند که اة مخاط  میفعد حرف بهنید. پرسش اوآ به رسانة قدرتمی داشته

راساتر انتقاادی    ای باه  گردد.  اگر خزانش طبقة متزسط ش ری اة متزن رسانه انران برمر
کیاد؟ و   درصد بیییده چ زنه کار مار  ۳۱است، پس دست اه رسمر تلزنهنزن با بیش اة 

شازد؟ انان در حاالر اسات کاه هایچ تحقیقار،         اندئزلز ی ممهبر چ زنه باةتزلید مر
را در انران نشان نداده است. پرسش دوم انن اسات کاه هناا طبقاة     ناکارهمدی تلزنهنزن 

شزد؟ و هنا مازاردی ناا شارانطر     راستر صرهاً هعاالنه با متن درگیر مر متزسط ش ری به
تر برخزرد کید؟ هنا میان متزنر چازن سارناآ و خبار در     و زد ندارد که با متن همدالنه

گزنه تحقیقات طبقاات متزساط شا ری     نزع مزا  ه تفاوتر و زد ندارد؟  اهراً در انن
عیزان کلیتر نکدست دنده شده است و به تیزعات مز ازد میاان هن اا تز اه نشاده       به

هاا اماری    گردد کاه انفعااآ در برخازرد باا رساانه      است. نکتة سزم به انن مزضزع برمر
خوزص ةنان طبقات پاانین   تر و به طبقاتر و  یسیتر دنده شده است. هنا طبقات پانین

ترند؟ هنا انن انفعاآ را باند با متغیر طبقه ه م کرد نا با متغیرهای دن ری  راستر میفعد به
های خازانش را هراطبقااتر    داری نا تعلن سیاسر؟ اگر ه م اة پیچیدگر چزن شکد دنن

ببیییم و عزامد اندئزلز نکر را هم دخید کییم، شااند ب تار بتازان همادلر هن دساته اة      
 اند، تزضیح داد.   ال و تحویالت باال  ای گرهتهاهرادی که در طبقات با

همه، برخر محققان انرانار شاکد دن اری اة ساز ه و مخاطا  را شیاساانر        انن با
گمارناد.   وگز، بر مف زم لمت ان شات مار   اند که به  ای تأکید بر مخالفت نا گفت کرده

و چیدان باا  کید  تر مر طل ، مخاطبر است که ةندگر خزد را با متن دلیشین سز   لمت
کیاد. مخاطا      اعتیاانر اختیاار مار    شزد و نازعر بار   رمهها و کدهای ن فته درگیر نمر

گشاند تا در هن  امب ناا باا هن مخالفات ورةد، بلکاه       ها را نمر رمهگان اعتیا، اساساً بر
های دن ری اة متن که ارتباط مستقیمر با رمهگان مسلط ندارند، مازرد   برعکس رمهگان
 گیرند. تز ه او قرار مر

بخش دن ری اة تحقیقات، هعاآ بازدن مخاطا  را مشاروط باه متغیرهاانر چازن       
اناد )کاا مر و    طزر خاص درگیاری باا تع ادات دنیار دانساته      دسترسر گفتمانر و به

(. در انن ال ز اة خزانش، در  امعة انران م م است که بدانیم ساز ه تاا   18۳1پرونهن، 
 گیر است.داری سیاسر در چه انداةه با مزضزع دنن



  
 
 

 

78 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة هشتم
 1شمارة 

 1931بهار 

تزان به انان مزضازع پرداخات کاه مطالعاات خازانش در اناران  اة چاه          اکیزن مر
 چیههانر غفلت ورةنده است.

نزنسار، اهازآ مازج     نظیار اة وباال    رغم استقباآ کام  مطالعات هضای مجاةی علر
هاای   هاا و شابکه   نزنسر در انران و استقباآ روةاههون اة حضزر در میکاروبال   وبال 

ها تا انداة  ةنادی مازرد غفلات    ی، در مطالعات هرهی ر در حزة  رسانها تماعر مجاة
واقع شده است؛ خوزصاً که در دو قسم دن ر اة مطالعات )میدانر و باةنمانر( نیه انان  

 شزد. غفلت تکرار مر
همین طزر، در تمامر انن مطالعات که غالباً با تحقین بر روی مخاطبان ت رانر انجام 

همااری تحقیان در انان      وضزح مشخص است.  امعاة  معة هماری بهاند، هم یر  ا شده
ای  دهد که اة دسترسار رساانه   کرده و طبقة متزسط تشکید مر مطالعات را قشر تحوید

کیید. انن عامد بر نزع  های خار ر نیه استفاده مر باالنر برخزردارند و معمزالً اة رسانه
ای دارد. انان ادعاا در    کییده ثیر تعیینای تأ درناهت و خزانش مخاطبان اة محتزای رسانه

مطالعات مزرد بررسر ما در انن پژوهش حاضر نیه تأنید شده است. همچیین در تمامر 
عیازان عزاماد    مطالعات عامد تحویالت،  یسایت و طبقاة اقتواادی و ا تمااعر باه     

 اند. کییده مزرد تز ه بزده تعیین
تبلیغاات و رماان در مطالعاات    در ن انت، اشکاآ دن ری اة متازن مانیاد مزسایقر،    

ای در اناران  کمتار مزضازع     هرهی ر و خوزصاً در مطالعات خزانش و درناهت رسانه
 تحقین بزده است. 

طزرکلر، دو نزع مطالعة خزانش را باند اة هم تفکیک کرد. اولاین شاکد مطالعاة     به
 ی سایتر ها ( که اة روش1۳۳۱، 1۳33، 1۳3۱گردد ) برمر 1خزانش به تحقیقات  یمه لزآ

شیاسانه برای بررسر مخاط  در میدان استفاده کرد. رونکرد دوم متعلن به دنزند   امعه
( که روشر است مبتیر بر استفاده اة مواحبة عمین 1۳۳2 -1۳33 -1۳3۱مزرلر است )

اش و قارار دادن هن ه ام در بساتر     و کیفر برای بیرون کشیدن ه م مخاطا  اة تجرباه  
 (.116-136: 2۱۱۱ملیت،  یسیت و طبقه ) یسن و پاولر، تری دربار   گفتمانر وسیع

هاا و اهاراد نعیار     روش لزوآ مبتیر بر درگیر کردن محققان با مزضازعات و ساز ه  
هاا باه لحااظ     کیاد. انان روش   مخاطبان است و طیف وسیعر اة رهتارها را مطالعاه مار  

                                                                                                                                            
1. James Lull 
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ر مخاطباان اة  بارنم کاه بیشات    شیاختر، بیشتر سیتر هستید. با انن روش ما پر مر  امعه
گمارند؟ باا چاه    کیید؟ چقدر وقت مر کیید؟ چ زنه استفاده مر ها استفاده مر کدام رسانه

بییید، اماا   کیید؟ در انن رونکرد محققان اگرچه،   ان مخاطبان را مر کسانر استفاده مر
بییید. رونکرد مزرلر بیشاتر بار    اشکاآ نمادنن نعیر رونکرد تفسیری را در کارشان نمر

های گروهر اساتزار اسات. محقان باه      های عمین با مخاطبان هردی نا مواحبه بهمواح
طزرکلر در بین پژوهش ران مخاط  کمتر اة  دنباآ ه م صداهای خزد مخاط  است. به

هاای خاانزادگر، تزصایف     استفاده شده است و در واقع بحث شیاسر قزمیتهای  روش
دو روش هازق کمتار باه مباحثاات      ها و تفسیر هن ا هرامازش شاده اسات.    اهراد اة هیلم

ها )مخاطبان( در محد کاار، در   پرداةند؛ و تفسیرهانر را که هدم ها حزآ هیلم مر خانزاده
گیرناد. گفتماان    کیید، نادنده مار    ها ارائه مر های ةنبانر و هرانش اه ها، در سالن هروش اه

یزگراهر کییم. اگر انان  تزانیم ات ها را که دربار  مخاطبان است، مر عمزمر در باب رسانه
های مخاطباان ماا در    درستر انجام گیرد، خزاهیم دانست که چه میهان اة پاسخ روش به
ها، پاسخ هگاهانه و چه میهان تخید خزدشان اسات و چقادر متاأثر اة گفتماان      مواحبه

تاری کاه    ای است. اتیزگراهر مخاط  نعیر دندن مخاط  در متن وسایع  عمزمر رسانه
کیاد. هنچاه در تحقیقاات باناد بادان       وی اة رسانه را برای ما معیادارتر مرمعیا و تفسیر 

ای نباند تحلید  تز ه کییم انن است که مخاط  صرهاً در استفاد  بالهود اة متن رسانه
های ش   ها و هیلم شزد، بلکه هردی که در خیابان، محد کار و هضاهای عمزمر، سرناآ

 عیزان مخاط  مطالعه شزد. به تزاند کید نیه مر گمشته را تحلید مر
 



  
 
 

 

77 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة هشتم
 1شمارة 

 1931بهار 

 منابع
های هرهی ر دانش اه )مطالعة مازردی دانشا اه    خزانش دانشجزنان اة سیاست(. 1833هبساالن، صادق )

ناماة کارشیاسار ارشاد، رشاتة علازم ارتباطاات ا تمااعر،         رشتة ارتباطات، پانان .عالمه طباطبانر(

 دانشکد  علزم ا تماعر، دانش اه عالمه طباطبانر.

 سارناآ  اة ةناان  هاای  قرائات  هرهی ر هژمزنر و (. تلزنهنزن1836ةادارمکر، تقر، و محمدی،  ماآ )ه

 .91-1(، 1) 2، مطالعات هرهی ر و ارتباطات ةهولیام .نرگس

ای درباار  سارناآ    هاای تلزنهنازنر )مطالعاه    (. ةنان و سرناآ1836)هةادارمکر، تقر، و محمدی،  ماآ 

 .۳9-31، 13 ،ةن در تزسعه و سیاست )پژوهش ةنان( کالنتر و مخاطبان هن(.

ناماة   پاناان  .ال زهای رمهگشانر هیلم بدون دخترم هرگه در میان مخاطبان انرانر(. 1833) ةهرار، هقا ان

 دانشکد  علزم ا تماعر، دانش اه عالمه طباطبانر. کارشیاسر ارشد، رشته مطالعات هرهی ر،

 پسید عامه های هیلم   انر عامة هرهیگ و محلر (. مورف1831) عبدالزهاب ،بر ش لر، و علر نزسف ،اباذری

 .82-11، 12، هولیامة انجمن انرانر مطالعات هرهی ر و ارتباطاتةاهدانر.  تماشاگران و هیدی

. های تلزنهنزنر و ةنادگر روةماره: پژوهشار در میاان دختاران  ازان       سرناآ(. 1833اسدی، مبییا ) بیر

نامة کارشیاسر ارشد، رشاته مطالعاات هرهی ار، دانشاکد  علازم ا تمااعر، دانشا اه عالماه          پانان

 طباطبانر.

پسید تزساط   عامه ةهای عاشقان کیفیت خزانش رمان(. 18۳۱) هسیه ،ارحامر، و محمدرضا ، زادی ن انه

 .29-6(، 9) 2، یگ و هیر )پژوهش ةنان(ةن در هره .ةنان

هاا، معیار   ةبان در اناران: رهتارهاا، ان یاهه    ای هارسرهای ماهزاره تلزنهنزن (.1833) رمجتب ی،  ان رد

نامة کارشیاسر ارشاد، رشاتة    . پانانةبان در بین مخاطبان ت رانر ای هارسر تماشای تلزنهنزن ماهزاره

 م ا تماعر، دانش اه عالمه طباطبانر.علزم ارتباطات ا تماعر، دانشکد  علز

نامة کارشیاسر ارشاد،   . پانانتلخ ق ز  سرناآ اة سییدج ش ر ةنان درناهت تحلید(. 18۳۱حکیمر، رونا )

 رشته مطالعات هرهی ر و رسانه، دانشکد  علزم ا تماعر، دانش اه ت ران.

: وان هارسار  ای مااهزاره  شابکة  اة  زاناان  خازانش  بار  (. تحلیلار 18۳۱وند احمادی، سامانه )   خزا ه

نامة کارشیاسر ارشد، رشته مطالعات هرهی ر و رسانه، دانشاکده علازم    پانان .پسید مردم های سرناآ

 ا تماعر، دانش اه ت ران.

 .ی انبااة  و  انبااةان  رامازن یپ نریمایسا  یها لمیه اة مخاطبان خزانش دیتحل(. 183۳) احمد ی،دامرود

 د  علزم ا تماعر، دانش اه ت ران.نامة کارشیاسر ارشد، دانشک پانان

 یهاا  شابکه  مخاطباان  ةمطالعا  :غاات یتبل مخاطباان  خازانش  و اهتندر تحلید .(1831) م روش ی،ذاکر

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3450&Number=7&Appendix=0&lanf=Fa


  
 
 

 
 

اومت ایدئولوژی مق
 و مخاطب فعال...

77 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

نامة کارشیاسر ارشد، رشاتة علازم ارتباطاات ا تمااعر، دانشاکد  علازم        پانان .یگیشاپ تله رغاتیتبل

 ا تماعر، دانش اه ت ران.

 در ةناناه  هزنات  باةنمانر اة ةنان تفسیر (.1831)پرنسا  ،سرکاراتر، و یم د ،میتظرقائم، اعظم ،راودراد

 .22-1، 2، انران هولیامة تحقیقات هرهی ر .تلزنهنزن

: وان هارسر ای ماهزاره های شبکههای  سرناآ مخاطبان (. خزانش18۳۱رضانر، محمد، و کالنتری، مزنا )

 .29-6 (،2) 8 ،هولیامة ةن در هرهیگ و هیر .ونکتزرنا تماشاگری مزرد

 ت ران: اطالعات. .شیاسر ارتباطات (.  امعه1831ساروخانر، باقر )

ناماة کارشیاسار ارشاد،     پاناان  .ای ةناان  رسانه  ثر بر استفادؤبررسر عزامد م(. 1836)پرنسا  ،سرکاراتر

 رشته علزم ارتباطات ا تماعر، دانشکد  علزم ا تماعر، دانش اه ت ران.

تر ماة علیرضاا دهقاان، ت اران: دانشا اه       .های ارتباطات نظرنه(. 1831 یمه )سزرنن، ورنر، تانکارد، 

 ت ران.

هوالیامة تحقیقاات   خازد.   ای رساانه  توااونر  اة قازمر  هاای  گاروه  (. ادراس1831س )کاوو، سیدامامر

 .192-11۳، 1۳، هرهی ر انران

هاای   اة تلزنهنازن  خاست اه ا تماعر ال زهاای اساتفاده  (. 1831ش ابر، محمزد و   ان ردی، مجتبر )

 .66-28 ،2 ،هرهی ر انران تحقیقات هولیامة. ةبان در میان مخاطبان ت رانر ای هارسر ماهزاره

 و هیادی  پساید  عاماه  هاای  هایلم    اانر  عاماة  هرهیاگ  و محلر مورف(. 1839) عبدالزهاب ،بر ش لر

علازم ا تمااعر،   شیاسار، دانشاکده    نامة کارشیاسر ارشاد، رشاتة  امعاه    پانان .ةاهدانر تماشاگران

 دانش اه ت ران.

 هن با ت ران ش ر مردم مزا  ة و( سیما نک شبکة)تلزنهنزن  انتخاباتر گفتمان(. 1833) حمیده، صداقت

ناماة کارشیاسار ارشاد، رشاته مطالعاات       پاناان  .اساالمر(  شازرای  هشتم مجلس انتخابات مطالعة)

 هرهی ر و رسانه، دانشکده علزم ا تماعر، دانش اه ت ران.

 اآنسار  اة راحماد نبز و هنا لزیک ک اساتان  سااکن  یلرهاا  خزانش ةطالعم .(183۳) ابزالحسن ،سکرپزرع

نامة کارشیاسر ارشد، رشته مطالعات هرهی ر و رساانه، دانشاکده علازم ا تمااعر،      پانان . زمزنگ

 دانش اه ت ران.

ناماة کارشیاسار    پاناان  .وان هارسر های سرناآ اة ت رانر ةنان درناهت تحلید(. 18۳۱اصغر، هاطمه ) علر

 ارشد، رشته مطالعات هرهی ر و رسانه، دانشکد  علزم ا تماعر، دانش اه ت ران.

(. خازانش دانشاجزنان دختار اة کادهای پزشاش مدرساه در       18۳2اهلل و مهنن، هرشته ) هاضلر، نعمت

 .162-128(، 2) 19، شیاسر انران مجلة  امعه .های دخترانة ت ران دبیرستان
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 دورة هشتم
 1شمارة 

 1931بهار 

ناماة   پاناان  .تخیلار  -ت رانار اة  انار علمار     کارد  تحلید درناهت  زانان تحوید (.1831) ةهره ،هغانر

 کارشیاسر ارشد، رشتة علزم ارتباطات ا تماعر، دانشکد  علزم ا تماعر، دانش اه ت ران

شیاسار   مجلة  امعه .داری و گفتمان تلزنهنزنر در انران (. دنن18۳1کا مر، عباس و پرونهن، مرتضر )
 .36-26، 8دور  سیهدهم، ، انران

ناماه   پاناان  . زاناان  تزساط  ةبان رهارس یا ماهزاره یها شبکه اهتندر  نحز ةمطالع(. 1831) رضا ،کاوند

 کارشیاسر ارشد، رشته مطالعات هرهی ر و رسانه، دانشکد  علزم ا تماعر، دانش اه ت ران.

 مخاطباان  ن ااری  مردم: ای ماهزاره سیدپ عامه های سرناآ اة  زانان درناهت تحلید(. 18۳۱کرنمر، امید )
نامة کارشیاسر ارشد، رشاتة علازم ارتباطاات ا تمااعر، دانشاکد  علازم        پانان .مرنزان ش ر ، زان

 ارتباطات، دانش اه صدا و سیما.

ای؛ تحلیاد درناهات  زاناان شا ر      پساید مااهزاره   های عامه شدن و سرناآ   انر(. 18۳1کرنمر، امید )

 .81-6(، ص 2) 1، های  دند العات ماهزاره و رسانههولیامه مط .مرنزان

های  (. تحلید درناهت مخاطبان  زان ش ر مرنزان اة سرناآ18۳2ةاده، سیدمحمد ) کرنمر، امید و م دی

 .183-1۱1، 29، هولیامة تحقیقات هرهی ر انران .ای پسید ماهزاره عامه

 اآنسار  تماشااگران  یمازرد  ةمطالع: وان رهارس ةشبک مخاطبان خزانشر بررس(. 183۳) مزنای، کالنتر 
نامة کارشیاسر ارشد، رشته مطالعات هرهی ر، گروه مطالعات هرهی ر، دانش اه علم  پانان .انکتزرنو

 و هرهیگ.

هاای ةناان اة مجمزعاة پارواة در      های تلزنهنزنر )قرائت (. مخاطبان و مجمزعه1831محمدی،  ماآ )

 .11۱-1۳، 2 هولیامة تحقیقات هرهی ر انران،حباب(. 

 مطالعاة ) تلزنهنازنر  هاای  مجمزعاه  اة ةنان های قرائت (. تحلید18۳۱) مرنم ،کرنمرو   ماآ ،محمدی

هولیامة انجمن انرانر مطالعاات هرهی ار و    .ها( هاصله سرناآ اة انالم ش ر ةنان های قرائت مزردی
 .11-9۳، 19، ارتباطات

ةباان ساییمای    های کاردی  ةبان اة هیلم رس و هذریخزانش اقزام کرد، ها ةمقانس(. 18۳۱مختاری، ناسر )
نامة کارشیاسر ارشد، رشتة رشته مطالعات هرهی ر و رسانه، دانشکد  علازم ا تمااعر،    پانان .انران

 دانش اه ت ران  

. های دختراناة ت اران   دبیرستان خزانش دانشجزنان دختر اة کدهای پزشش مدرسه در(. 18۳2مهنن، هرشته )

 اسر ارشد، رشتة مطالعات هرهی ر، دانشکد  علزم ا تماعر، دانش اه عالمه طباطبانر.نامة کارشی پانان

تر ماة پروناه ا اللار، ت اران: مرکاه       .درهمدی بر نظرنة ارتباطات  معار (. 1832کزاند، دنیس ) مک

 مطالعات و تحقیقات رسانه.

 ه مطالعات و تحقیقات رسانه.تر مة م دی میتظرقائم، ت ران: مرک شیاسر. مخاط (. 1832کزاند، دنیس ) مک
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 هاای  هایلم  اة ت رانار  کارد   تحواید   زاناان  درناهات  تحلید (.1831) ةهره ،هغانرو  م دی ،میتظرقائم

 .131-188 ،(12) 9، هولیامه انجمن انرانر مطالعات هرهی ر و ارتباطات .تخیلر   ا علمر

ت اران:   .هاای انتقاادی   و دنادگاه  هاای راناج   اندنشاه   های رساانه،  نظرنه (.183۳، سیدمحمد )ةاده م دی

 .همش ری

، مطالعاات هرهی ار   .نراساتار(  نیاگ )و  نمن دور در سا ،نر رمهگشا ی و رمهگمار(. 1813هاآ، استزارت )

 مشیرةاده. پزنان: ت ران. حمیراتر مة 

ناماة   پاناان  . ازد نضداساالم   یهاا  لمیها  اة نرکاا نامر مخاطباان  خازانش  ةمطالع(. 183۳ر )لزهین ،هزمن

 مطالعات هرهی ر و رسانه، دانشکد  علزم ا تماعر، دانش اه ت ران.   ةشیاسر ارشد، رشتکار

باه   سافر  رماان  مطالعاه:  مازرد )  یگ رمان اة انرانر مخاطبان خزانش مطالعة(. 18۳۱پیاه،  زاد ) نهدان

نامة کارشیاسر ارشد، رشته مطالعاات هرهی ار و رساانه، دانشاکده علازم       پانان .در ه( 21۱ گرای 

  تماعر دانش اه ت رانا
Hobson, D. (1982). Crossroads: The Drama of a Soap Opera. London: Methuen. 
Joli, J. and John. J. P. (2000). Imaging the Audience, Losses and Gains in Cultural 

Studies. in M. Ferguson & P. Golding (Eds), Cultural studies in Question, 

London: Sage publication. 
Morley, D. (1980). The 'Nationwide' Audience: Structure and Decoding. London: 

BFI. 
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Resistant Ideology and Active Audience Concept: 

a Review of Reception Studies in Iranian Universities 
 

Abbas V. Kazemi
1
 

Mahboubeh  Hajmohammad Hoseini
2
 

 

Abstract 
In this article, we studied student dissertations in cultural studies 
departments and articles of two important journals (Iranian Journal of 
Cultural Research and Quarterly Journal of Iranian Association for Cultural 
Studies & Communication). Our main questions are how the condition of 
reception possibility is assumed in Iranian cultural studies? How we can 
classify our audiences? In particular, how and who is the audience in Iran? 
This analysis shows that most of the Iranian cultural studies oriented to 
urban middle class of Tehran, instead of lower middle class or labor class. 
The result demonstrates that, most of scholars consider audience as an active 
subject that resists against text massages. Hence, they overlook the role of 
ideology and power in construction of subject and audience. As if, a type of 
optimistic cultural studies was adapted in an authoritarian political context. 
This approach on resistance is called resistance ideology by the authors; a 
situation in which we believe resistance is a sort of relieving and appeasing 
drug for critical cultural scholars.  

Keywords: Active audience, Reception studies, Resistance, Ideology of 
resistance, Iranian cultural studies. 
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