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  و مخاطبان فعالاي  مصرف فرهنگي و رسانه
  نوشتة

   ∗زاده سيدمحمد مهدي

   چكيده
پردازد و   متأخر از منظر مطالعات فرهنگي ميةاي در مدرنيت   مصرف فرهنگي و رسانهةاين مقاله به بررسي مقول

هاي استوارت هال،  اي، با مرور ديدگاه   فسير متون فرهنگي و رسانه    شدن مصرف و ت     فرديفرايند  ضمن تأمل بر    
ديو مورلي، جان فيسك، ميشل دوسرتو، هنري جنكينز، راجر سيلورستون، آبر كرامبـي و النگهرسـت و پيـر                   

كند كه طي آن، مخاطبان در برابر معاني مرجح متن            بورديو، مصرف را فعاليتي فرهنگي و اجتماعي تعريف مي        
  . سازند  ورزند و با توليد ثانوي متن به هنگام مصرف، هويت خود را به طور بازانديشانه مي يمقاومت م

   .ها، منش، ميدان مصرف، مخاطب فعال، هويت، مقاومت، زندگي روزمره، رسانه: كليد واژه

  مقدمه
ايـن بـدان    . هـا بـسيار افـزايش يافتـه اسـت           ها و تنوع خروجـي آن       كنوني، تعدد رسانه  ة  در دور 

هـر  . هاي خاص و فردي بيشتر از قبل شده است          ها به روش    ناست كه امكان استفاده از رسانه     مع
اين انتخاب به صورت بخشي از     . كند  ها انتخاب مي     خود چيزي را از رسانه     ةكس بر اساس سليق   

شود كه مردم در آن بـه طـور روزافزونـي نـوع زنـدگي خـود را                     تفسير مي  “فردي شدن ”فرايند  
  . دكنن انتخاب مي

دهـد    اي از زندگي روزمره مردم را پوشش مي         ها بخش بزرگ و فزاينده      مصرف فردي رسانه  
هاي فردي، موقعيتي و ساختاري برگرفته        مندي با ويژگي    هاي اين زمينه نيز به نحو نظام        و تفاوت 

هاي   از نوع جامعه يا موقعيت اجتماعي بر حسب سن، جنس و طبقه تا نگرش و عقايد و ارزش                 
ها شايد نيرومند نباشد، اما از آنجـا كـه متعـدد،              اثرات مصرف فردي رسانه   . تبط هستند فردي مر 

  . اهميت تصور كرد ها را با پايدار، گسترده و متنوع هستند، بايد آن

____________________________ 
  Mahdizadeh45@yahoo.comدانشگاه عالمه طباطبايي  ارتباطات  عضو هيئت علمي گروه∗
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گرايي در زندگي اجتمـاعي معاصـر موجـب شـده اسـت كـه                 رواج و اهميت يافتن مصرف    
 ةتر اقتدار، خصوصاً پيـشين      تيود كه اشكال سنّ    تبديل ش  “اقتدار”اي از     گرايي به شكل تازه     مصرف

گـشايد    هاي نوين هويت فردي مـي       كند و فضايي براي شكل      طبقاتي و خانوادگي را تضعيف مي     
  ). 97: 1386بنت، (

داري متأخر، فضا     گرايي در جامعه سرمايه     ها و مصرف    به باور بنت، اهميت و مركزيت رسانه      
 بيشتر و باالتري نسبت     “بازانديشانه” تا آگاهي و اطالع      و مجال بيشتري براي افراد گشوده است      

ها و مـصرف همچـون مجراهـايي عمـل            رسانه. هاي اجتماعي كسب كنند     به خود در مقام سوژه    
دهند به صـورت      دهند و به افراد اجازه مي        را در دسترس افراد قرار مي       كنند كه منابع فرهنگي     مي

اهيت ساختارهايي طبقه، جنسيت و نژاد بپردازند      خالق به جرح و تعديل و دخل و تصرف در م          
مفهوم مدرنيته بازانديشانه براي . انجامند هاي جديد و بازانديشانه مي     و بنابراين به پيدايش هويت    

شـود كـه زنـدگي     از همـين رو گفتـه مـي   . درك ما از زندگي روزمره نيز نتايج مهمي به دنبال دارد   
 رويارويي و مبارزه است؛ قرارگـاهي كـه         ةو ستم باشد، عرص   روزمره به جاي آنكه قرارگاه استثمار       

شود،   هاي متعارض و رقيب يكديگر مي       هاي فرهنگي موجب پيدايش قريحه      در آن كثرتي از ارزش    
كنند، و همچنين روابط خود       ها تعريف مي    هايي كه افراد خود را به صورت بازانديشانه با آن           قريحه

  . كنند  مادي و نمادين چيزها نيز به همين گونه تعريف ميبا ديگران و جايگاه خود را در نظم
پـردازان    شناسان و نظريـه      اين ديدگاه با گستردگي زيادي از سوي جامعه        1990از اوايل دهه    
ها سعي داشتند فرد را محور و مركز معنا و كنش             آن. ها مورد بررسي بوده است      فرهنگ و رسانه  

اصـطالحي  . شـود، قـرار دهنـد       زمره كنوني ديده مـي    فرهنگي به همان صورتي كه در زندگي رو       
در صدد اعطاي قـدرت بـه       ) 1996، انگ،   1992، مورلي،   1989فيسك،  (همچون مخاطبان فعال    

فرد براي انباشت تصاوير و متول و اشيا از معناهاي فرهنگي است كـه وجـه مشخـصه زنـدگي                    
  ). 88: 1386بنت،  (استروزمره در مدرنيته متأخر 

هـاي فـردي، اجتمـاعي و         ، مخاطباني هستند كه با توجه به مجموعـه ويژگـي          مخاطبان فعال 
. اي و مقاومت در برابر معاني مرجح پيام را دارند           فرهنگي، قدرت معناسازي و درك متون رسانه      

 ة نيستند كه رشت   “بيروني” يا واقعيتي    “موضوع مطالعه ” ديگر فقط    “مخاطبان”: نويسد  آين انگ مي  
ها را پيش و بيش از هر چيز به عنـوان             ها باشد، بلكه بايد آن      مالكيت آن مطالعاتي خاصي مدعي    

هاي دائماً در حال تغيير و بسيار نـاهمگون متعـدد       يك استعاره گفتماني تعريف كرد كه از روش       
هـا    هاي معنايي در انواع و اقسام شرايط روزمره كاربرد و مصرف رسانه             برساختن معنا و معارضه   

  ). 94: 1384 به نقل از بنت، 1996 انگ،(كند  حكايت مي
ها به مثابه بازتابي از يك زمينه اجتماعي ــ     در رويكرد مطالعات فرهنگي بر استفاده از رسانه       

مطالعات . شود  معناسازي براي تجربيات و محصوالت فرهنگي تأكيد مي       فرايند  فرهنگي و نيز بر     
  ي و ساختارگرايي در مطالعه و پـژوهش   فرهنگي، بديلي قدرتمند در برابر رويكردهاي رفتارگراي      
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اي،  مخاطب است و با اشاره به قـدرت معناسـازي و مقاومـت مخاطـب در برابـر متـون رسـانه          
  . داند اي مي كننده در رخدادهاي ارتباطي و مصرف رسانه مخاطبان را عنصري فعال و تعيين

/ زگــذارييكــي از الگوهــاي مطالعــه مخاطــب در رويكــرد مطالعــات فرهنگــي، الگــوي رم
ـ هژمونيـك، تـوافقي و     رمزگشايي استوارت هال است كه با تفكيك سه گونه رمزگشايي مسلط   

اي و مقاومت در برابـر معـاني مـرجح         تقابلي، امكان رمزگشايي متضاد از متون فرهنگي و رسانه        
  . كند پيام را برجسته مي

تباطـات، تقـارن   رمزگـشايي هـال، بـرخالف رويكـرد رفتـارگرايي در ار         /الگوي رمزگذاري 
 ةبـه وسـيل   را  مستقيم و سرراست بين معناي مورد نظـر فرسـتنده و چگـونگي تفـسير آن معنـا                   

  . به عبارتي، رمزهاي رمزگذار و رمزگشا الزاماً همسان نيست. كند كننده رد مي دريافت
، الگوي هال را تحول در مباحث مربوط به نسبت رسانه و مخاطب و              )1386(كوين ويليامز   

گرفتن از الگوي رفتارگراييِ محرك ـ پاسخ به سمت يك چارچوب تفسيري و گفتمـاني   فاصله 
الگـوي  . اي بـستگي دارد     هاي رسـانه    ثيرها به برداشت مخاطب از پيام     أداند كه در آن تمامي ت       مي

اي كـه در آن چنـين         هال بركنش متقابل ميان مخاطب و مـتن و همچنـين چـارچوب اجتمـاعي              
تأثير تالش فكري هال اين بـود كـه نـشان داد از محتـواي               . أكيد دارد گيرد، ت   تعاملي صورت مي  

اسـتفاده و   ” ةاو بـرخالف نظريـ    . هاي مختلف و حتـي متـضاد داشـت          توان برداشت   ها مي   رسانه
هـاي     تمركز نكرد، بلكه نشان داد كه چگونه زمينـه           فقط بر استفاده مخاطب از رسانه      “رضامندي

  . تواند به برداشت فردي متفاوتي منجر شود قه هر فرد ميزمينه و ساب متفاوت اجتماعي و پس
رمزگشايي، تغيير جهت از تحليل     /كمك مهم هال به مطالعات مخاطب در الگوي رمزگذاري        

مبادلـه ميـان    فرايند  معنا در   . متن به تحليل روابط پيچيده و پوياي متن با خواننده يا بيننده است            
لـق   ”گـردد،    بادله براي مخاطب حاصل مييي كه از اين م   ها  خواننده يا بيننده و متن، و برداشت      

  ). 172: 1999تايلور و ويليس، (شود  مي
هـاي تلويزيـوني      اي از مطالعات تجربي درباره دريافت برنامه        الگوي هال، به ظهور مجموعه    

 بـود كـه   “نيـشن وايـد  ” مخاطب منجر شد كه اولين پژوهش از اين مجموعـه، مخاطبـان         توسط
  . مورلي انجام گرفته بودتوسط ديويد 

  مخاطبان نيشن وايد 
 را بـه    “فعاليـت ”دارد كه مخاطبان بايد همانند توليدكنندگان پيام، نـوعي            ديويد مورلي اظهار مي   

ها و توليـد      مورلي بر ماهيت فعال خوانش    . اي برعهده بگيرند    منظور خوانش معنادار متون رسانه    
توليـد معنـا را بـه سـاختار درونـي پيـام تلويزيـوني               فراينـد   به عبارتي، وي    . فرهنگي باور دارد  

  . داند وابسته مي) شناسي جامعه( فرهنگي ببيننده ةو زمين) شناسي نشانه(
او معتقـد اسـت     .  هاي منفعلـي نيـستند      دهد كه مخاطبان آدم     هاي تحقيق وي نشان مي       يافته

هـاي    هـا و هـم بافـت        انه بايد هم محتـواي رسـ       اي،  هاي رسانه   براي فهم و برداشت مردم از پيام      
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زمينـه و     مورلي به اين نتيجه رسيده بود كـه پـس         . اجتماعي و تجارب مخاطبان را در نظر داشت       
اي   هـاي رسـانه     كننده درك و دريافـت او از محتـواي پيـام            تجربه اجتماعي مخاطب لزوماً تعيين    

  . ضيح دهدهاي متفاوت مخاطبان را تو تواند واكنش طبقه اجتماعي به تنهايي نمي. نيست
 متن بـه وسـيله مخاطـب كـه در           “مصرففرايند  ”هاي بعدي خود، از تحليل        مورلي در پژوهش  

 پرداخـت   “ مـصرف  ةبافت يا زمين  فرايند  ”گيرد، فراتر رفت و به تحليل         قلمرو نظريه دريافت قرار مي    
تكـوين و   ها و زندگي روزمره، رويكرد          رسانه. ها و زندگي روزمره      رسانه ةكه تحقيقي است در حوز    

ها و مخاطب براي فهم بافت   تكامل يافته نظريه دريافت و آگاهي به ضرورت جديد در نسبت رسانه           
  . ها در بافت زندگي روزمره است   گيري رسانه  جاية مصرف و نحوةو زمين

   پس از اشاره به دو برداشت كالسيك از مفهوم مخاطب          “ماهيت مخاطب ”ة  آين انگ در مقال   
  : نويسد ـ ميـ  “بازار” و مخاطب به عنوان “توده”ان ــ مخاطب به عنو

كوشـند    نـد و مـي    ا   ارتباطات با اين دو مفهوم رايج در چالش        ةدير زماني است كه عالمان رشت     
اندازهاي نوين، مطالعـه      در اين چشم  . انداز بديلي را عرضه كنند      اي چشم   براي مخاطبان رسانه  

. گيـرد   جتماعي و فرهنگـي مـورد تأكيـد قـرار مـي            فعاليتي ا  ةاي به مثاب     مصرف رسانه  ةدربار
ـ        ةها براي نيل به اين مقـصود بـه وسـيل            نخستين تالش   اسـتفاده و    ة محققـان قائـل بـه نظري

هـا بـراي مـردم     گران اين بود كه رسـانه    عزيمت اين پژوهش   ةنقط. رضامندي صورت گرفت  
. كنـد   ينـي را بـرآورده مـي      هاي مع   ها، نيازها و خواست      دارند، يعني استفاده از رسانه     “كاركرد”

گران كه به فعاليت مخاطبان توجـه دارنـد، كـساني هـستند كـه بـه                   گروه ديگري از پژوهش   
هايي   گران با شيوه    سروكار اين پژوهش  . پردازند  ها مي    محصوالت رسانه  “دريافت”بررسي نحوه   

نكـه در   سـرانجام اي  . كننـد   ها را تفسير و معنادار مـي        است كه برحسب آن، مردم متن رسانه      
شود؛ ايـن رونـد عبـارت از        اي مشاهده مي     دانشگاهي پژوهش درباره مخاطب، روند تازه      ةحوز

هـاي جمعـي      ضرورت درك اين نكتـه كـه رسـانه        : رشد آگاهي نسبت به يك ضرورت است      
  ). 214 :1995انگ، (گيرند   جاي مي“بافت زندگي روزمره”چگونه در 

  
در انگلستان، درصدد پاسخ ) 1986 (“يزيون خانوادگيتلو” ةنگاران ديويد مورلي در پژوهش مردم 

به گفته او، هنگام تحقيق در اين خصوص كه تماشاي تلويزيون چه معنـايي              . ال برآمد ؤبه اين س  
 تعـابير و تفاسـير مخاطبـان در       ةتر اين است كه بـه جـاي كنـدوكاو دربـار             براي مردم دارد، مهم   

 استفاده مردم از تلويزيون است، مـورد        ةطاي خاص، وضع داخل خانواده كه حي        خصوص برنامه 
بـه  ) مخاطبان نيشن وايد(اش  مورلي ضمن ابراز تأسف از اينكه در تحقيق قبلي    . توجه قرار گيرد  

هـاي    توانـد رمزگـشايي      رمزگشايي چگونـه مـي     ة كه زمين  نپرداخته بود بحث درباره اين موضوع     
صوص تماشاي تلويزيون در خانـه      پذير يا محدود سازد، به كاوش در خ         صورت گرفته را امكان   

  .و در كنار ساير اعضاي خانواده پرداخت
هـاي تفـسيري نيـست،        اي از كـنش     گاه برابر با رشته     به باور معمولي، تماشاي تلويزيون هيچ     

توانـد    به بيان ديگر، تماشاي تلويزيون هم مـي       . بلكه بيش از هر چيز نوعي رفتار اجتماعي است        
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اي بـراي ارتبـاط بـا سـاير اعـضاي       تواند وسيله اشد، و هم اينكه ميگيري ب اي براي گوشه   وسيله
بنابراين، از طريق مصرف فرهنگي تلويزيون هم با ديگران روابط اجتماعي برقرار            . خانواده باشد 

  . كنيم  آن برنامه خاص را تفسير مي كنيم و هم اين يا مي
در زنـدگي روزمـره، مقولـه    هـا   هاي تجربيات و تعامالت مخاطبـان بـا رسـانه           يكي از مؤلفه  

 “جنـسيت ”ها همواره و به طور چشمگير بـه عامـل             اين ايده كه استفاده از رسانه     . جنسيت است 
هـاي ارتبـاطي قـرار گرفتـه           فمينيستي، در كانون توجه پـژوهش      ةبستگي دارد، تحت تأثير نظري    

خـاص   مخاطبان بـر اسـاس جنـسيت را پيامـد پيچيـده نـوع                ة، تجرب )1380(مك كوايل   . است
 يـا   “جامعـه پدرسـاالر   ” ةاي، امور معمولي و روزمره زندگي و نيز ساخت گسترد           محتواي رسانه 

  . داند  مي“جهان مردانه”
 قرائـت   ة جانيس رادوي دربـار    ةيكي از مصاديق پژوهش مخاطب بر اساس جنسيت، مطالع        

 اسـتدالل   )1984 (هاي عاشـقانه    قرائت داستان جانيس رادوي در كتاب     . هاي عاشقانه است    رمان
جـوي لـذت رمانتيـك      و  هاي رمانتيـك و عاشـقانه، در جـست          كند كه خوانندگان زن داستان      مي

 گريـز بـه درون، انكـار    ،بنـابراين . هستند؛ زيرا اين لذت در عالم واقعيت غيرقابل دسترس است  
هـاي عاشـقانه خواننـدگان        به اين معنا، داسـتان    . قدرت پدرساالري و واكنشي در برابر آن است       

سازد كه شكلي از لذت را به طور عاريتي ـ تخيلي تجربه كنند و خود را موقتـاً     را قادر ميخود
نند؛ تجربياتي كه معموالً در اوضـاع و احـوال واقعـي    كدر كانون توجه و عنايت يك مرد تصور       

اي   هـاي عاشـقانه وسـيله        داسـتان   از اين منظر، قرائت   . شود  ها دريغ مي    شان از آن    زندگي روزمره 
 قهرمان مرد بـا قهرمـان زن، از         ةت براي اينكه زنان بتوانند با احساس همدلي و از طريق رابط           اس

آميزي برخوردار شوند كه خود آنان در زنـدگي روزمـره بايـد بـه نحـوي         همان دلسوزي محبت  
  . جانبه به ديگران ارزاني دارند يك

يند كه برخالف وضعيت خود او،      ب  پسند همان زني را مي      هاي عاشقانه عامه       زن، در رمان   ةخوانند
نهد و    هاي زيادي را پشت سر مي       شود، فراز و نشيب     درگير جريانات متعدد و متنوعي در زندگي مي       

بنابراين، علت عالقه و توجه زنان بـه  . كننده نيست بار و خسته    اش به هيچ رو تكراري، ماللت       زندگي
  . )205 : 1387 راودراد،(هاست   آن ها در حقيقت كاركرد گريز از واقعيت اين دسته از رمان

آورد كـه از       را كه فضا و زمـان خـصوصي را بـه وجـود مـي               “معناي عمل خواندن  ”رادوي  
كـه در آن     [“معنـاي مـتن   ”هاي ديگر اعضاي خانواده و كارهاي خانه عاري اسـت، از              مزاحمت

 جـور در    تواند براي برجسته كردن اموري كـه بـا الزامـات وضـع موجـود                جهان خيالي متن مي   
بنابراين، ويژگي خصوصي عمل خوانـدن مهـم        . كند  تفكيك مي ] آيد، به خدمت گرفته شود      نمي

دهـد كـه      ها امكان مـي     برند، چون به آن     هاي عاشقانه لذت مي     است؛ اين زنان از خواندن داستان     
  . هاي تحميلي زندگي خانگي رها باشند قلمروي خصوصي بنا نهند كه در آن موقتاً از خواست

 رمان، رادوي را به اين نتيجه رساند كه بصيرت يـافتن            ةاي از اظهارات زنان خوانند      موعهمج
به انگيزه داستان خواندن آنان، در گرو برداشـتن توجـه از مـتن و در نظـر گـرفتن خـود عمـل                        
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وگو با اين زنان معلوم شد كه آنان در توصيف لـذت   از گفت. هاي عاشقانه است  خواندن داستان 
 را به دو معنـاي مختلـف امـر          “گريز از واقعيت  ”هاي عاشقانه، اصطالح      ندن داستان ناشي از خوا  

پنـداري خواننـده بـا        همـذات فراينـد   تواند براي اشاره به       اين اصطالح مي  . برند  مرتبط به كار مي   
 كاربرد آن توسط زنان اسميتون نـشان داد         ةاما نحو .  قهرمان مرد و قهرمان زن استفاده شود       ةرابط

تواند به مفهومي غيراستعاري و براي كتمان زمان حـال بـه كـار                از واقعيت همچنين مي   كه گريز   
شـوند، بـه      كنند و غرق در دنياي آن مي        رود؛ هر بار كه اين زنان شروع به خواندن يك رمان مي           

  ). 130-1: 1386استوري، . (ندشو همين كتمان نائل مي
هـاي روزمـره رهـا        ت و مـسئوليت   هـاي ناشـي از مـشكال        آنان بدين ترتيب نه فقط از تنش      

ها امكان    آفرينند كه به آن     يابند، بلكه به عالوه زمان و مكاني براي خود مي           شوند و آرامش مي     مي
  . هاي شخصي خودشان بپردازند دهد كامالً تنها باشند و عمدتاً به نيازها و اميال و لذت مي

علـت رضـايت از مردسـاالري       كند كه زنان بـه        رادوي بر اين موضوع به صراحت تأكيد مي       
ها از جمله نـوعي اعتـراض از راه           خواندن اين داستان  . خوانند  هاي عاشقانه مي    نيست كه داستان  

مندي،  به عبارتي زنان نه از روي رضايت      . پردازي و حاكي از اشتياق براي دنياي بهتر است          خيال
  . خوانند بلكه از سر نارضايتي، حسرت و اعتراض است كه داستان مي

 ةهاي رادوي خالي است، عبارت است از بحث دربار          به گفته آين انگ، آنچه جايش در استدالل       
پردازد، اما بحث خود را همواره به غيرواقعـي بـودن لـذت               رادوي به لذت مي    “ لذت ةلذت به منزل  ”

اركرد نامد، ك   هاي عاشقانه را همدالنه و نيابتي مي        كند، يعني لذت ناشي از خواندن داستان        محدود مي 
اعتراض انگ اين است كه با اتخـاذ ايـن   . شمارد داند و آن را كاذب مي      اين لذت را جبران مافات مي     

سازد تا به سازوكارهاي آن؛ و  ثيرات لذت معطوف ميأرهيافت، رادوي توجه خود را بيش از حد به ت
فت با اين رهيافت انگ در مخال.  نظر دارد و بس“كاركرد ايدئدلوژيك لذت”لذا همواره در نهايت به     

هميـشه منـافع    ” به زنان دانست و نه عاملي كه         “ بخش  قدرت”كند كه لذت را بايد عامل         استدالل مي 
  ). 135: 1386 استوري، (“اندازد راستين آنان را به خطر مي

هـاي راديـويي و       اي مانند برنامه     مخاطب و عامل جنسيت، همچنين در ديگر ژانرهاي رسانه         ةايد
 داراي جاذبه است ــ نيـز مـورد توجـه قـرار       تلويزيوني ــ كه براي مخاطبان زن“بكيهاي آ   سريال”

. سـت هاي آبكي يكي از ژانرهايي است كه مورد توجه و تماشاي بـاالي زنـان ا                 سريال. گرفته است 
دهد كـه ايـن ژانـر بـه طـور       هاي آبكي نشان مي  بينندگان زن سريالةنگارانه دربار   هاي مردم   پژوهش
  . هاست  آنةوگو و انعكاس تجربيات روزمر انري مناسب براي زنان و اغلب موضوع گفتگسترده ژ

ها براي بيننـدگان زن بـه دليـل توانـايي         گران معتقدند كه بخشي از محبوبيت سريال        پژوهش
هـاي روزمـره      هاي هفتگـي بـه زنـدگي        ها و داستان    آنان در ربط دادن خطوط داستان، شخصيت      

هـاي    هاي خانوادگي را به عنـوان روايـت         مخاطبان به جاي آنكه سريال    بنابراين،  . خودشان است 
ها   هاي مندرج در آن     كنند، روايت   ها كار مي    يافته تماشا كنند، به صورت فعال روي متن آن          خاتمه

 ة زنـدگي روزمـر  ةكنند كـه در مـتن و زمينـ         اي بازخواني مي    ه  ها را به شيو     سازند و آن    را جدا مي  
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 فرهنـگ مـصرفي مـدرن صـورت گرفتـه، افـراد را              ة مطالعاتي كه دربـار    .خودشان معنادار شود  
هـايي    آورد كه بـا اخـذ و جـرح و تعـديل منـابع مـصرفي، هويـت                    به شمار مي   “فعال”عامالني  

از جمله اين مطالعات، نظريه مصرف و نـسبت آن بـا            . سازند  بازانديشانه و مختص به خود برمي     
  . زندگي روزمره است

   روزمره گرايي و زندگي مصرف
 مربوط به خوانش و قرائـت مخاطـب از   ةنظري(گرايي، مؤيد دور شدن از نظريه دريافت         مصرف

 فمينيـسم و بـه      ة تحـت تـأثير نظريـ      1980 ةاز دهـ  . و نزديك شدن به نظرية مصرف است      ) متن
اي به عنوان سنّت نظري       مدرن، مطالعات مصرف رسانه      پست ةموازات چرخش فرهنگي در نظري    

هاي مصرف پاسخي بـود بـه رويكردهـاي رفتـارگرايي، سـاختارگرايي و                نظريه. دمجزا ظاهر ش  
ها مواد الزم براي ايجـاد   از اين منظر، رسانه. كردند  ماركسيسم كه بر قدرت توليد مادي تأكيد مي       

 “تـسخيرشدگان فرهنـگ   ”،  “كننـدگان   مـصرف ”در نتيجـه،    . سـازند   هويت، لذت و قدرت را مي     
 رونـدهاي    كردارهاي مصرفي صرفاً بازتـاب    . اند  ال و منتقد فرهنگ عامه     بلكه كاربران فع    نيستند،

كننـدگان   كردارهـاي مـصرف  . ينـدهايي تقليـل داد  اها را به چنـين فر  توان آن   توليد نيستند يا نمي   
ها، ارتباط و رويـارويي، ايمـاژ و هويـت            اي صرفاً اقتصادي ندارد، بلكه به روياها و تسلي          سويه

  . شود مربوط مي
كننـدگان را در موقعيـت مقاومـت در برابـر صـنايع فرهنگـي و                   و دوسرتو، مـصرف    فيسك

ــانه ــي رس ــد اي تعريــف م ــز، سيلورســتون، . كنن ــل، جنكين ــي و النگهرســت   در مقاب ــر كرامب  آب
. كننـد  كنند كه به هنگام مـصرف، خودشـان را توليـد مـي      گونه تعريف مي   كنندگان را اين    مصرف

  . داند را نوعي خلق ارتباط و ايجاد تمايز مياي  بورديو مصرف فرهنگي و رسانه
  كننده  مقاومت مصرف

 ةهـا را نـه بـه عنـوان تـود            رسـانه ) كننـدگان   مصرف(، مخاطبان   “مردم” ةفيسك با استفاده از واژ    
كند كه در حال تغييـر و         اي سيال، نامتجانس و خالق تعريف مي        همسان و منفعل، بلكه مجموعه    

كننـدگان   به بـاور وي، مـصرف  . گنجند اجتماعي نمي] ايستاي[هاي  جايي هستند و در مقوله    جابه
كنند كه چه چيزي متناسب و در خور عامـه            ها تعيين مي    سازندگان فرهنگ عامه هستند؛ زيرا آن     

كننده عاليق ايـدئولوژيك مـسلط باشـند و           اي صرفاً عرضه    اگر توليدات فرهنگي و رسانه    . است
كننـدگان مـورد پـذيرش قـرار      م نكنند، از طـرف مـصرف  امكان لذت و معاني جايگزين را فراه  

كننده خطوط متضاد تاثير و نفوذ باشند،         اي عرضه   زماني كه توليدات فرهنگي و رسانه     . گيرند  نمي
  ). 170-1: 2007 به نقل از الفي، 1991فيسك، (مناسب و در خور عامه هستند 

اي مقاومت    ني مرجح متون رسانه   كند كه مخاطبان به طور معمول در برابر معا          او استدالل مي  
هـاي زنـدگي    اي بلكـه همچنـين در بافـت           در خود متون رسـانه     فقطكنند، و اين مقاومت نه        مي

  . گيرند، وجود دارد كنندگان مورد استفاده قرار مي روزمره كه در آن متون به وسيله مصرف
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امانـه  (خواهانه  ماهيتي ترقي عامه را به طور بالقوه ــ و غالباً بالفعل ــ داراي     فيسك، فرهنگ 
  :دهد گونه توضيح مي خواهي و بنيادستيزي را اين او تفاوت بين ترقي. داند مي) بنياد ستيز

اي هـستند كـه    خـواه باشـند كـه موجـد معـاني      توانند از اين حيث ترقـي     پسند مي   متون عامه 
 متـون هرگـز     ثابت ساختن نظم اجتماعي است؛ ليكن ايـن         عملكردشان معطوف به تغيير يا بي     

توانند بنيادستيز باشند؛ به اين معنا كه هرگز قادر نيستند مستقيماً بـا آن نظـم اجتمـاعي                    نمي
  ).182-3: 1386 به نقل از استوري، 1989فيسك، (مقابله كنند يا آن را براندازند 

  
صاد اي، به دو اقتصاد تلويزيون يعني اقتـ         وي با تفكيك و تمايز دو مرحله توليد و مصرف رسانه          

هـاي جـذاب      اقتصاد تجاري تلويزيون بر توليـد برنامـه       : كند  تجاري و اقتصاد فرهنگي اشاره مي     
در . هاي تجاري مبتني است     براي تعداد زيادي از مخاطبان و متعاقباً كسب درآمد از طريق آگهي           

در مقابـل، اقتـصاد     . شـود   اقتصاد تجاري، مخاطب به عنوان كاال به صاحبان آگهي فروختـه مـي            
در اقتصاد فرهنگي،   . هاي مناسب و در خور عامه مبتني است         هنگي تلويزيون بر مصرف برنامه    فر

مخاطب يك كاالي صرف نيست، بلكه مولـد معنـا و لـذت از خـالل اشـكال مقاومـت نـشانه                      
اقتصاد فرهنگي، مولد نهايي فرهنگ عامه و نقطه اتكاي روابـط گفتمـاني           . شناختي و گريز است   

كنـد كـه اقتـصاد تجـاري،      فيـسك اذعـان مـي   . اي اسـت   و مخاطبان رسـانه اي بين صنايع رسانه  
تواننـد از نمـايش    توليدكنندگان در اقتصاد تجـاري مـي  . كننده نتايج اقتصاد فرهنگي نيست  تعيين

هـاي تلويزيـوني      يك برنامه تلويزيوني ناموفق با تعداد بينندگان پايين انصراف دهند يا مجموعه           
تواننـد خلـق و خـو و وجـوه دائمـاً در حـال تغييـر و نيـز                      ، اما نمـي   پربيننده را سفارش بدهند   

  ). 26-32: 1989فيسك، (بيني كنند  ترجيحات مخاطبان در اقتصاد فرهنگي را پيش
عمدتاً معطوف به ارزش مبادله است و اقتصاد فرهنگـي معطـوف بـه              ) مالي(اقتصاد تجاري   

هـاي اجتمـاعي كـه بـر          كنند و هويت     افاده مي  هايي كه   ها، لذت   استفاده از كاالها؛ يعني معاني آن     
 به منزله توليدكنندگان، از قـدرت فراوانـي   “مخاطبان”شود كه     فيسك موكداً متذكر مي   . سازند  مي

شود كه معاني در اقتـصاد فرهنگـي آن گونـه             قدرت مخاطبان از اين ناشي مي     . برخوردار هستند 
توان صاحب ثروت شـد، امـا         مي. يابد  ميكنند كه ثروت در اقتصاد مالي گردش          گردش پيدا نمي  

  ). 72-3: 1386استوري، (تصاحب معنا و لذت كاري بسيار دشوار است 
 ميان افراد و فرهنـگ مـصرفي مـدرن دارد، ايـن             ة رابط ةفيسك در بحث مشهوري كه دربار     

كند كه عمل توليد فرهنگي تا حد زيادي بسته به ظرفيـت خـالق افـرادي                  استدالل را مطرح مي   
ها از محصوالت و تصاوير فرهنگـي منجـر بـه آفـرينش معناهـاي                  كه مصرف و استفاده آن     دارد
به گفته وي اگـر بـه اشـيا و تـصاوير در سـطح توليـد انبـوه صـنعتي بنگـريم،                       . شود  اي مي   تازه

فقط هنگـامي كـه ايـن       . اند  محصوالت يا توليداتي هستند كه فقط براي نفع اقتصادي توليد شده          
كنند،  ها در زندگي روزمره خود استفاده مي شوند و افراد از آن  عمومي ميةمحصوالت وارد حوز 

شود كاالهـاي كامـل و تمـام          آنچه توزيع مي  : شوند  اين محصوالت به لحاظ فرهنگي معنادار مي      
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اي نيست، بلكه منابعي براي زندگي روزمره و مواد خامي است كه فرهنگ عامه بـه وسـيله                    شده
كاالها در مرحلـه    . ر عمل مصرف به نوعي عمل معنا بخشيدن است        ه. دهد  آن به خود شكل مي    

هـا از   كنند، اما در اقتصاد فرهنگ كـار آن  فروش نقش خود را تا به انتها در اقتصاد توزيع ايفا مي    
فيـسك،  (شـوند     شود و منبعي براي فرهنگ زنـدگي روزمـره مـي            مرحله فروش به بعد آغاز مي     

  ). 91: 1386  به نقل از بنت،1989
داري را مبارزه     فيسك كانون چالش و كشمكش بين فرادستان و فرودستان در جوامع سرمايه           

كننـده منـافع    كنند معاني تـامين     اي كه در آن طبقات حاكم تالش مي         داند؛ مبارزه    مي “معنا”بر سر   
 جامعه به طور كلي طبيعي جلوه دهند، در حالي كه طبقـات             “شعور متعارف ”خود را به صورت     

كوشـند تـا    كننـد و مـي   ها و ميزان متفـاوتي مقاومـت مـي         ر مقابل اين روند به روش     فرودست د 
 را به انـدازه اقتـصاد يـا         “معنا”وي  . اي به وجود آورند كه در خدمت منافع خودشان باشد           معاني

او بر اين باور است كه ساختار معنا در يك متن، مدل            . داند  هاي حزبي، ميدان مبارزه مي      سياست
 قدرت وجود دارند و     ةهر دو در يك شبك    . ها در جامعه است     فرهنگ  ختار خرده كوچك شده سا  

 اجتماعي بر سر قدرت است؛ زيرا طبقات تحت سـلطه از            ة متني بر سر معنا، معادل مبارز      ةمبارز
اي، فرهنگ خـود را بـسازند،    هاي صنايع فرهنگي و رسانه اين قدرت برخوردارند كه از فرآورده    

تـوان نـه بـر حـسب ذات آن، بلكـه فقـط برحـسب رابطـه                    گـي را مـي    يعني اينكه چنـين فرهن    
هـا را     شـكني آن اسـت كـه مـتن          كار اصلي ساخت  .  تعريف كرد  “ها  غالب”آن با   ] كننده  مقاومت[

شان و متني بودن دلبخواهي       هايشان، تضادهاي دروني    ها، شكاف   ثباتي آن   شكني كند تا بي     ساخت
هايي كه به وسيله مخاطبان و نه         قرائت.  قرائت برمال كند   ها را براي    ها و از اين رو ظرفيت آن        آن

  ). 359-60: 1991فيسك، (آيد  به وسيله صنعت فرهنگ و رسانه يا پديدآورنده متن، پديد مي
 تصوير فيسك از مخاطبان به عنوان عـامالن معناسـازي مـستمر و              ةطور كه جيمزالل دربار    همان

يقيناً در باطل ساختن اين انديشه نقش مهمي داشته ) فيسك(جنگ چريكي فرهنگي دريافته است، او 
  ). 92-3: 1386بنت، (كنندگان يا قربانياني منفعل هستند  ها مصرف است كه مخاطبان رسانه

  هاي روزمره  تاكتيك
دانـد كـه توسـط        هـايي مـي     هـاي زنـدگي روزمـره را عبـارت از تاكتيـك             ميشل دوسرتو، رويـه   

هـاي   بـراي مثـال شـركت   ( رسمي نهادهاي قدرتمنـد  “هاي استراتژي”كنندگان، در درون    مصرف
، هـر   )ها  شركت(ها    و استراتژي ) كننده  هاي مصرف   رويه(ها    تاكتيك. شود    اعمال مي ) داري  سرمايه

عقايـد دوسـرتو دربـاره    . جـوي اشـغال زمـان و مكـان هـستند     و يك نوعي كـنش و در جـست      
  . كننده است ومت مصرفبخش نظريه فيسك درباره مقا هاي روزمره، الهام تاكتيك

در . دانـد   هاي روزمره را عمل خواندن به مثابه بـه يغمـا بـردن مـي                وي، يك مثال از تاكتيك    
هـا خوانـده و بـه ذهـن            كلمات آن  ةنويسند كه هم    ها را به اين منظور مي       حالي كه مؤلفان كتاب   
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 آزادي   ، نـوعي  )يتنـدخوان (هاي به يغما بردن روزمره مانند قرائت سريع           سپرده شود، در تاكتيك   
  ). 176: 1984دوسرتو، (عمل و استقالل نسبت به جبرهاي متني وجود دارد 
شـناختي   كنندگان در تعيين معناهـاي زيبـايي   از نظر دوسرتو، هم توليدكنندگان و هم مصرف      
  . كنند، نقش دارند اي عرضه مي تصاوير، فنون و اشيايي كه صنايع فرهنگي و رسانه

ت از نظر دوسرتو، عمل مصرف همان عمل تحقق نفـس اسـت، كـه               معتقد اس ) 1386(بنت  
هايي با قـدرت اراده  و بـا يـك             طي آن افراد آگاهي بازانديشانه بيشتري از خود به عنوان سوژه          

آورند؛ به عبـارت ديگـر، افـراد خـود را             هويت و ميل به حركت در جهت خاصي، به دست مي          
 كار شود و از طريق تحقق نفس و خودشكوفايي هر       كنند كه بايد روي آن       تلقي مي  “هايي  برنامه”

  به اين ترتيب، افراد دنياي روزمره خود را از يك سناريوي محتـوم و از پـيش                . تر شود   چه كامل 
  . كنند اي از تكاپوهاي شخصي تبديل مي مقدر، به مجموعه
تو، عمل مـصرف بخـشي از تاكتيـك ضـعفا اسـت كـه فـضاهاي مربـوط بـه                       به نظر دوسر  

وي در بعـضي از     . كننـد   دان و زمان ابزاري را براي آزادي و خالقيـت خـود اشـغال مـي               قدرتمن
كند  هاي مسلط ابزاري و شكار غيرمجاز فرهنگي تعبير مي          هايش اين عمل را گريز از شيوه        نوشته

  ). 90:2002استيونسن، (
كند كه در عمل مصرف       يندي را برمال مي   ا را واسازي و فر    “كننده  مصرف”دوسرتو، اصطالح   

از نظـر او، فرهنـگ      . مـستتر اسـت   ]  بنامد “توليد ثانوي ”دهد،    يا آن طور كه خود او ترجيح مي       [
هـاي    و تاكتيـك  ) قدرت توليـد  (هاي تحميل فرهنگ      ناپذير بين استراتژي     كشمكشي پايان  ةعرص

هـا     در اين است كـه اسـتراتژي       تفاوت اين دو  . است) مصرف يا توليد ثانوي   (استفاده از فرهنگ    
توانند فرهنگ را استفاده يا       ها صرفاً مي    قادر به توليد و تحميل فرهنگ هستند، حال آنكه تاكتيك         

  . كنند دستكاري مي
هاي رمزگـذاري اسـت و نـه     كننده، به مثابه رويه هاي مصرف كند كه تاكتيك   وي استدالل مي  

را رمزگـذاري   ) هـا   اسـتراتژي (وليدكنندگان، متون   اگرچه نويسندگان و ت   . رمزگشايي] ي  ها  رويه[
فراتـر از لحظـه رمزگـذاري اوليـه و اصـلي            ) ها  تاكتيك(كنندگان    كنند، اما رمزگذاري مصرف     مي
رمزگذاري، داراي روابط دلبخواهانه با يكديگر از طريق اتفاقات گـذرا و            فرايند  اين دو   . رود  مي

  ). 174 :2007الفي، (موقتي زندگي روزمره هستند 
هاي نـوعي توليـد       دوسرتو، قرائت يك متن را مترادف مصرف و توليد و واجد همه ويژگي            

شود تا در متني كـه بـه كـس            داند، زيرا خواننده با توسل به ترفندهايي موفق مي          سروصدا مي   بي
به سـخن  . ديگري تعلق دارد، موجبات لذت خود را فراهم آورد و آن را مصادره به مطلوب كند           

وي مدعي است كه خواننده از اين طريق، متن را درسـت            . برد  ننده متن را به يغما مي     ديگر، خوا 
گويد قرائت عبـارت اسـت از         او مي . كند  مثل آپارتماني اجاره شده، براي خود قابل سكونت مي        

ظاهراً منجر    هاي مصرف در زمانه ما        رويه«: افزايد     كه به هيچ وجه منفعالنه نيست، و مي        “هنري”
شمار خـويش     هاي بي   دانند چگونه تفاوت    شود كه مي     مي “مستاجران”گيري هنر زيركانه     به شكل 
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از اين رو، منتقد فرهنگي همواره بايد به تفـاوت يـا شـباهت بـين                . را در متن مسلط جاي دهند     
وي مـصرف   . »گيري از مـتن اسـت، توجـه داشـته باشـد             بهرهفرايند  توليد و توليد ثانوي كه در       

نامد كه طي آن خواننـده نقـش مـسافر را دارد؛ او در     نوعي به يغما بردن متن ميفعاالنه متون را   
نـشين در       كند كه به كسي ديگر تعلق دارند و همچون يك كوچ            هايي سير و سياحت مي      سرزمين
  . پردازد هايي كه خود به رشته تحرير در نياورده است، به يغماگري مي دشت

مي و فاقـد پروانـه، و شـاعران زنـدگي خـويش و              كنندگان كه توليدكنندگان غيررس     مصرف
كننـد كـه       را طي مـي    “مسيرهاي نامعيني ”... هاي عقالنيت كاركردگرايي هستند     گردشگران جنگل 

اي كه در  شده ريزي معناست، چون هيچ انطباقي با فضاي برساخته شده، مكتوب و قالب ظاهراً بي 
هـا     در فضايي كه با فنون سازماني سيـستم        هايي هستند كه    ها جمله   آن. كنند، ندارد   آن حركت مي  

هاي استقراريافته موجود بـه       ها از واژگان زبان     هر چند كه آن   . ناپذيرند  بيني  منظم شده است، پيش   
، و هر چنـد كـه       ...)ها و   مثل زبان تلويزيون، روزنامه   (كنند    عنوان مواد و مصالح خود استفاده مي      

هـايي كـه از آن        ها بـا نظـام      هاي آن   نند، اما حركت  ما  هاي تجويزشده باقي مي     ها در چارچوب    آن
دوسرتو، (ها به دنبال اميال و منافع كامالًّ متضاد خود هستند             كنند انطباق ندارد، چون آن      عبور مي 

  ). 90:1386 به نقل از بنت، 1984
. ، و ساختن نيز خود نوعي توليد پنهـان اسـت          “ساختن”از نظر دوسرتو، مصرف كردن يعني       

هاي توليد تعريـف      آفريند، حول قلمروهايي كه به واسطه نظام        كننده مي   وليد كه مصرف  اين نوع ت  
هاي توليـد اسـت كـه     رويه و روزافزون نظام  همين گسترش بي  . اند، پراكنده است    و محدود شده  

خواهد   را به كار گيرد و آن گونه كه خود مي        كننده آزادانه توليدات اين نظام      شود مصرف   مانع مي 
كنـد،   شناسيم، فريبكارانه عمـل مـي    مي“مصرف”اين توليد كه ما آن را به عنوان . فتار كند با آن ر  

 1998دوسـرتو،   (دهد    چرا كه به دليل پراكنده بودن، خودش را همه جا به طور ضمني نشان مي              
  ). 155-6: 1387به نقل از كاظمي، 

  يغماگران متن و هواخواهي
 “فرهنـگ هواخـواهي   ” ة، شـرح جـالبي دربـار      )1992 (يغمـاگران مـتن   هنري جنكينز در كتاب     

داران پروپا قرص يك ستاره،       دوست(هاي منفي درباره هواخواهان         وي ضمن رد ديدگاه   . دهد  مي
هاي   ، به طور جدي از كردارهاي آنان به عنوان فعاليت         )اي   رسانه  بازيگر، سبك نمايشي، يا برنامه    

نگارانـه جنكينـز دربـاره كردارهـاي          العـه مـردم   دن الفـي، مط   . كنـد   معنادار و با اهميت دفاع مي     
جنكينز بر اين باور اسـت كـه متـون         . داند  هاي فيسك و دوسرتو مي      هواخواهي را متاثر از نظريه    

سـازد   توليدشده، مواد خام اوليه را براي زايش فرهنگي و تعامل اجتماعي هواخواهان فراهم مـي         
  ). 176 :2007 به نقل از الفي، 1992جنكينز، (

دانند   فكري مي   اي را مالزم با عدم بلوغ و كوته         ضي از منتقدان، هواخواهي از عناصر رسانه      بع
پردازاني چـون فيـسك، دوسـرتو و جنكينـز،            در مقابل، نظريه  . اي است   كه متأثر از فرهنگ توده    
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 مخاطبان  “قدرت خالقه ”دهند    ها، بلكه نشان    كاري رسانه   اي را نه نشانگر فريب      هواخواهي رسانه 
اي، معاني جديدي از محتواهاي ارائه   عناصر رسانه“هواخواهان”بر اساس اين رويكرد،     . دانند  مي

هـاي داراي سـبك،       هـاي شـناخت مـسائل فرهنگـي، نمـايش           آفرينند و به ايجـاد روش       شده مي 
كننـد    ها برهاند، كمك مي     مندي اجتماعي و اجتماعاتي كه هواخوان را از دام فريب رسانه            هويت

  ). 55-6: 1380 مك كوايل،(
اي    يـك عنـصر رسـانه      “توليد”اي مستلزم     هاي فرهنگي جديد، هواخواهي رسانه      بر اساس نظريه  

  . دهد اي را توسعه مي هاي هواخواهان، رويداد رسانه توسط خود مخاطبان است، چرا كه فعاليت
ر توليـدات   دوشان، به رمزگشايي رمزهاي مسلط، توافقي يـا تقـابلي د            به  هواخواهان همانند خانه  

هـا را در      شان بـا متـون را ارزيـابي و معـاني آن             شوند، بلكه به طور دائم روابط       اي هدايت نمي    رسانه
  ). 176: 2007 به نقل از الفي،1992جنكينز، (كنند  شان، بازسازي مي راستاي عاليق و منافع
هنـگ  فر. كننـد   ي از يـك اجتمـاع قرائـت مـي         ئهاي مختلف را به عنوان جز       هواخواهان متن 

هواخواهـان  .  قرائت متون  ة عمومي توليد معنا و نحو     ةهواخواهي عبارت است از نمايش و اشاع      
بدون نمايش و اشاعه عمومي ايـن معـاني،         . كنند تا با يكديگر مراوده داشته باشند        معناسازي مي 

  . هواخواهي معنايي ندارد
، قرائـت   “اسـت معناسـازي موقـت     ” عامـه كـه نـوعي         به اعتقاد جنكينـز، بـرخالف قرائـت       

 قرائـت   ةدومين تفـاوت بـين نحـو      . يابد  هواخواهان از راه بحث با ساير هواخواهان استمرار مي        
هاي هواخواهان اين است كه در هواخـواهي، هـيچ تمـايز              پسند دوسرتو و فعاليت     خواننده عامه 

فرهنـگ هواخـواهي صـرفاً بـه مـصرف مربـوط            . اكيدي بين خواننده و نويسنده وجـود نـدارد        
را ) از قبيل انواع ترانه، شعر، رمان، مجله هواخواهان، نوار ويديويي         (شود، بلكه توليد متوني      نمي

گيـرد    شـوند نيـز در بـر مـي          ها سـاخته مـي      اي هواخواهي در رسانه     كه در واكنش به متون حرفه     
  ). 297: 1386  استوري،(

هـا    زند كـه در آن    سا  هواخواهان عالوه بر نگارش داستان، نوارهاي ويدئويي موسيقي هم مي         
اي جديـد و بـا اسـتفاده از يـك ترانـه                تلويزيوني در تـوالي    ةهاي مورد عالق    تصاويري از برنامه  

  . شود پسند به عنوان موسيقي متن، تدوين مي عامه
هـايي را دربـاره       دهنـد؛ ترانـه     كننـد، مجلـه انتـشار مـي          مي  هواخواهان همچنين آثار هنري توليد    

ها  ها يا اساساً خود هواخواهي، تصنيف و در همايش هاي اين برنامه شخصيتهاي تلويزيوني يا  برنامه
  ). 297-300: 1386استوري، (كنند  هاي تبليغي را سازماندهي مي آورند؛ و فعاليت به اجرا درمي

ها   آورد كه ويژگي آن مردود شمردن ارزش        به گفته جنكينز، هواخواهي ساحتي را به وجود مي        
وجـود  . هـاي شـورآفرين اسـت       دار و لـذت     ر، و ستايش عواطف عميقاً ريشه     با  و رفتارهاي مالمت  

  . اي به نام هواخواهي، به خودي خود نقدي است بر اشكال متعارف فرهنگ مصرفي داشتن پديده
بخش فرهنگ هواخواهي عبارت است از مبـارزه بـراي          قدرت ةالعاد   فوق ةبه اعتقاد وي، جنب   

كند و ايجـاد   ها را به تماشاگر تبديل مي ياري از آمريكاييدگرگون ساختن همان نيروهايي كه بس     
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هـاي امـر      به عبارتي، اجتماع هواخواهي جنكينز، در برابر فـشارها و الـزام           . تر  فرهنگي مشاركتي 
  . دهد روزمره و معمولي، از خود مقاومت نشان مي

   شده  اي چرخه مصرف و تجربه رسانه
هـاي روزمـره      كنـد بـازخورد رويـه        تـالش مـي    “فچرخه مصر ”راجر سيلورستون با طرح مفهوم      

 وابستگي متقابل مصرف و توليد،      ةالگوي او دربار  . هاي توليد را درك و تحليل كند        مصرف به رويه  
كننـده    ، تعيـين  )رمزگـذاري متـون   (توليـد   ] مرحلـه [هاي ساختارگرايانه اسـت كـه در آن           رد نظريه 

  : كند له در چرخه مصرف اشاره ميوي به شش مرح. است)  رمزگشاييةنحو(مصرف ] مرحله[
اي است كه هم بر پنج        توليدات مادي و رسانه   ) توليد نهادي  (“سازي  كااليي”  نخست، مرحله 

اي بـه     سـازي اشـاره     كـااليي . پـذيرد   گذارد و هم از آن پنج مرحله تاثير مي          ثير مي أمرحله ديگر ت  
 “تـصور ”  دوم، مرحلـه      .يندهاي تجاري و صنعتي توليد محصوالت مـادي و نمـادين اسـت            افر

تصور و  . گيرد  خريد محصول شكل مي   ) اما گاهي اوقات بعد از    (كننده كه معموالً قبل از        مصرف
بخـش از محـصول       هاي مربوط به معاني لـذت       ، فعاليت ]محصول[توقع لذت، از خريد احتمالي      

  . شود شده و نيز جبران اميال و آرزوهاي سرخورده شده ناشي مي خريداري
در ايـن مرحلـه،   . دهـد   رخ مي“)تصرف(اختصاص دادن ” تصور، مرحله سوم يعني      به دنبال 

اي شـده توليـدات را بـه عنـوان معـاني خـصوصي و                 كنندگان، معاني عمـومي و رسـانه        مصرف
  . كنند هاي پس از خريد مانند اتاق نشيمن، تصرف مي ها و بافت شان در زمينه شخصي

در خالل جايگزيني محصوالت جديد در      ) افتگيي  عينيت (“ئي شدن يش”مرحله چهارم، يعني    
بـراي مثـال،    . دهد  كننده رخ مي    كنار محصوالت موجود، در زندگي خانوادگي و روزمره مصرف        

شـود و محتـواي       تلقـي مـي   ] خـانگي [تلويزيون در تعامالت خانوادگي روزمـره، جـزء اشـياي           
ي تعيين هويت و يا تغييـر هويـت   هاي آبكي يا اخبار نيز مبنايي برا  هاي تلويزيوني، سريال    برنامه

. ئي شدن شامل استفاده و همچنين چينش فيزيكي اشيا در محيط خانه اسـت             يش. سازد  فراهم مي 
محـصوالت  . دهـد   رخ مـي  ) تركيب كردن (به دنبال مرحله چهارم، مرحله پنجم يعني درآميختن         

ي زنـدگي روزمـره      فـراز و فرودهـا      شده به عنوان بخشي از اسباب و اثاثيـه، در درون            خريداري
براي مثال، راديو به عنوان يك رفيق و همراه، در مواقع مختلف و از جملـه بـه                  . شود  جا مي   جابه

  . گيرد هنگام استراحت، مورد استفاده قرار مي
، به عنوان بيان تفـاوت      رايانههاي خانگي از جمله راديو، تلويزيون و          تكنولوژي] استفاده از [

با ديگر امـور مربـوط بـه خانـه          ] افراد[ه تحكيم و تقويت جايگاه      و تمايز سن و جنس، به عالو      
  . شود ادغام و تركيب مي

 محـصوالت بـا معـاني خـانگي و     “تبـديل ”ششمين و آخرين مرحله در چرخه مصرف، مرحله         
هاي عمومي مانند محـل   شخصي به محصوالتي است كه مستعد انتقال معاني به بيرون خانه در بافت      

وگوهـاي خـانوادگي،    هاي تلويزيوني به عنوان موضوع گفت       براي مثال، برنامه  . كار و تحصيل هستند   
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وگو   ها نيز مورد گفت     ها، همكاران و حتي غريبه      فراتر از اعضاي خانواده در ميان دوستان، همكالسي       
چرخه مـصرف مويـد ايـن ادعاسـت كـه           .  چرخه كامل پيدا كرده است      اينك، مصرف . گيرد  قرار مي 

  ). 124-31: 1994سيلورستون، ( معناي كاالها همواره در نوسان است اهميت و منزلت و
و سـپس  ] از طريق تصرف كـردن   [ مصرف سيلورستون، ابتدا از عمومي به خصوصي         ةچرخ

هـا و     ايـن چرخـه، نظريـه     . آيد  به گردش در مي   ] از طريق تبديل كردن   [از خصوصي به عمومي     
محـصوالت  ) كـااليي شـدن   (هـاي كـااليي       زشوارگي كاال و ايدئولوژي را كه بـر ار          مفاهيم بت 

  ). 180:2007الفي، (كشد   به چالش مي) كنند اي تأكيد مي فرهنگي و رسانه
 مادي موجـب تحليـل      ةجنب. ها هر دو توجه دارد      هاي مادي و نمادين رسانه      سيلورستون به جنبه  

دين، مـشوق تحليـل      نما ةشود؛ و جنب    ها بر حسب اعمال مصرفي خانگي روزانه مي         استفاده از رسانه  
در نتيجـه، مخاطـب هـم بـه         . هاي تفسيري مخاطبان خاص است      اي و فعاليت    رابطه بين متون رسانه   

هـا    شود، زيرا افراد به طور همزمان مفسران رسانه           كننده و هم به عنوان بيننده، ظاهر مي         عنوان مصرف 
  ). 452-3: 1387تون، لوينگس(هستند ] ئييبه مثابه ش[ها  و كاربران رسانه] به مثابه متن[

اي شـده را كـه داراي         سه بعد تجربه رسـانه    ) 1999(اي، سيلور ستون      در خصوص تجربه رسانه   
  : كند همپوشاني و در عين حال از همديگر مجزا هستند، ترسيم مي

داند كه مـا را موقتـاً         پردازانه مي   سيلور ستون بازي را نوعي مشاركت در موقعيت خيال        .  بازي .1
توانـد بـا اطمينـان از زنـدگي           بازيگر مي . كند  از زندگي روزمره معمولي، پرتاب مي     به بيرون   

واقعي فاصله بگيرد و در فعاليتي معنادار و با اهميـت و فراتـر از قواعـد كنتـرل و نظـارت،                      
  ). 60:1999سيلورستون، (مشغول بازي شود 

بـه زعـم وي،     .  به بازي اسـت    شباهت  سيلورستون معتقد است كه اجرا، فعاليتي واقعي و بي        .  اجرا .2
كنـد كـه      او ادعـا مـي    . هـا وابـسته اسـت       اجراها امر واقعي هستند و زندگي و هويت مـا بـه آن            

اينترنت ــ . شوند جا مي اي در محدوده بين اجرا و مخاطب، به آساني جابه  كنندگان رسانه   مصرف
ليدكننـدگان بـه عـالوه      به ويژه يوتيوب ــ اين فرصت را براي ما بـه عنـوان اجراكننـدگان و تو                

تـوانيم در آن   كند كه مي اي قلمروي را براي ما ايجاد مي تكنولوژي رسانه. كند  مخاطبان فراهم مي  
  ). 77: 1999 سيلورستون،(يك مكان باشيم ] داشتن[توانيم مدعي  ما مي. قلمرو اجرا كنيم

ده پويـا و خـالق      ، اسـتفا  “مـصرف ”كند كه     سيلورستون همانند دوسرتو، استدالل مي    .  مصرف .3
شـويم   ارزش است، اما با اين همه، ما موفـق مـي        براي بيشتر ما، زمان كوتاه و با      . زمان است 

هـاي    استفاده پويـا و خـالق زمـان، نقطـه مقابـل تـالش             . زمان متعلق به خودمان را بسازيم     
هاي براي تعيين و گنجاندن زمان ما در درون پارامتر        ) هاي تجاري   براي مثال آگهي  (اي    رسانه

سيلورستون، مـصرف را فعـاليتي فـردي و جمعـي و            . گونه است   مصرف منفعالنه و اطاعت   
دانـد؛ زيـرا      خصوصي و عمومي در قلمرو كار و فراغت و حتي نـوعي كـار و فراغـت مـي                  

توليد و  فرايند  برعكس، او   . كند  مجزاي پس از توليد مالحظه نمي     فرايند  مصرف را به عنوان     
  . گيرد م تنيده در زندگي روزمره در نظر ميمصرف را امري پويا و در ه
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  كننده  مخاطبان پراكنده و اقتدار مصرف
 جديدي براي فهم     ، پارادايم )1998 (مخاطباننيكوالس آبركرامبي و بريان النگهرست، در كتاب        

 بايـد   “مقاومـت /درآميختن”كنند كه پارادايم      ها استدالل مي    آن. اند  اي پيشنهاد كرده    مصرف رسانه 
مقاومـت،  /به زعم اين دو، پارادايم درآميخـتن  .  بدهد “گري  جلوه/تماشا”خود را به پارادايم     جاي  
ت گرفته از نظريه ساختارگرايي و به ويژه آثار هال است، امـا ردپـاي آن در نظريـه فيـسك                     ئنش

هـاي    كنـد كـه رويـه       گرچـه فيـسك اسـتدالل مـي       . شـود   كننده ديده مـي      مقاومت مصرف  ةدربار
 يا گريز در برابر درآميختن و عاليق و منافع تجـاري           ور معمول نوعي مقاومت   كننده به ط    مصرف

و ايدئولوژيك مسلط است، اما نظريه او  همچنان در درون چارچوب تنش پارادايمي بين سلطه                
ــرار مــي  ــا در آميخــتن و مقاومــت ق ــرد و مقاومــت ي ــارادايم . گي آبراكرامبــي و النگهرســت، پ

يافته درون  دانند كه ساختار نظم ها مي پردازي رسانه  كالسيك نظريهمقاومت را پارادايم /درآميختن
پاسخ واقعي مخاطبان، سست شـده      ] “مقاومت”بيني و نه      غيرقابل پيش  [“نظمي  بي”آن، به وسيله    

  ). 182 :2007 به نقل از الفي، 1998آبراكرامبي و النگهرست، (است 
هـاي    اي امروز به استفاده از فناوري         ان رسانه با توجه به تحوالت فني در قلمرو ارتباطات، مخاطب        

مخاطبي كه به يـك مـتن       (كننده اسطوره مخاطب منظم و منضبط         لئاي تمايل دارند كه زا      چند رسانه 
تر مخاطبان كـه بـا    هاي قديمي  در مقايسه با نسل  . است) اي خاص و مجزا توجه زيادي داشت        رسانه

ا و تئاتر بزرگ شده بودند، امروزه مخاطبـان از متـون و             هاي بصري قدرتمند مانند سينم      تجربه رسانه 
  . كنند اي به شكل بسيار پيچيده و پيشرفته استفاده مي  هاي رسانه فناوري

وار و پراكنـده از يكـديگر         آبركرامبي و النگهرست با تفكيك سه نوع مخاطـب سـاده، تـوده            
اي اسـتفاده     ال متفـاوت رسـانه    مخاطبان پراكنده به طور جداگانه و تركيبـي، از اشـك          : نويسند  مي
براي مثال، افراد به هنگام تماشاي اخبار تلويزيون، از طريق موبايل بـراي ديگـران پيـام      . كنند  مي

دهنـده     اينهـا نـشان    ةدهند كه همـ      به موسيقي گوش مي    MP3 كنند و همزمان از طريق      ارسال مي 
 زنـدگي   “يـه و اسـاس    پا”وجود مخاطب پراكنده در جوامـع مـدرن         . كننده است   مهارت مصرف 
آبراكرامبـي و   (ها منبـع مهـم فعاليـت روزمـره هـستند               عملي است، زيرا رسانه    ةروزمره و تجرب  

  ). 183 :2007 به نقل از الفي، 1998النگهرست، 
برنـد كـه      هاي بسيار پراكنده به سر مـي        ها و موقعيت    به زعم آن دو، مخاطبان پراكنده، در بافت       

/ به عالوه، مخاطبـان پراكنـده در ذيـل پـارادايم تماشـا            . روز است ويژگي معمول زندگي روزمره ام    
گري از جمله خودشيفتگي      يندهاي تعاملي تماشا و جلوه    اها در فر    گيرند، زيرا آن    گري قرار مي    جلوه

گـري، سـيالن و       جلـوه /پارادايم تماشا .  ديدن و ديده شدن است      هدف زندگي مدرن،  . سهيم هستند 
ـ     پـذيري شـكل     انعطاف فراينـد  هـا معتقدنـد       آن. دهـد   ت را در كـانون توجـه قـرار مـي          گيـري هوي

گري قرار دارد و همچنين شاهد و         جلوه/گيري هويت، در مركز پارادايم تماشا       خودشيفتگي و شكل  
اي، بـر گـستردگي و فراگيـري          انـداز رسـانه     چشم.  است “اي  انداز رسانه   چشم”گواهي براي مفهوم    

بنا . كند   ما تأكيد مي     در ذهن  “روايت خود ”اي يا به عبارتي،       نههاي رسا   ها و تصاوير و روايت      انگاره
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گـرا     ساكنان جامعه مدرن هستند، بلكه همچنين مصرف       فقطكنندگان نه     به گفته آبراكرامبي، مصرف   
نيز هستند، و اين يعني تأكيد و توجه بر لذت و خوشي به جاي وظايف كاري، و همچنـين تأكيـد                     

هايـشان، و همچنـين بـر اهميـت مركـزي اميـال              يـري دربـاره كـنش     گ  بر حقوق افراد براي تصميم    
گرايـي در زنـدگي       به باور وي، رواج و اهميت يـافتن مـصرف         . كنندگان در هدايت زندگي     مصرف

  . شود  تبديل “اقتدار”اي از  گرايي به شكل تازه اجتماعي معاصر موجب شده است كه مصرف

  مصرف و نظريه منش و ميدان
كننـده ـــ ماننـد مـصرف موسـيقي،            رديو به اين معني است كه ذائقه مصرف       منش در انديشه بو   

ــ صرفاً يك انتخاب شخصي نيست، بلكه ترجيحاً بر اساس موقعيت       ... هاي تلويزيوني و    نمايش
  . گيرد شود و شكل مي اجتماعي ساخته مي

كننده را   هاي مصرف   است كه ذائقه  ) يئنامر(بندي غيرمشهود     به عبارتي، منش يك نظام طبقه     
هاي كه هر     اي از عاليق و گرايش      به وسيله مجموعه  ) سليقه(از نظر بورديو، ذائقه     . دهد  شكل مي 

سـازد،     مـي   پذيرد و دروني    اش مي   فردي از ابتداي زندگي متناسب با سرمايه اقتصادي و فرهنگي         
مادهـا  ها مـا در مـصرف اشـيا و ن           سرمايه اقتصادي بر عاليق و گرايش     . شود  در منش متجلي مي   

عالوه بـر سـرمايه اقتـصادي،       . كننده است   لفه سازنده ذائقه مصرف   ؤترين م   گذارد و مهم    ثير مي أت
ـ       سرمايه فرهنگي نيز بر عاليق و گرايش       سـرمايه فرهنگـي    . گـذارد   ثير مـي  أهاي عامالن فـردي ت

هـايش را در   هـا و شايـستگي   توانـد توانـايي   تركيب منابعي است كه بر اساس آن، يك فـرد مـي   
  . نشان دهد... ارهاي اجتماعي مانند صحبت كردن به يك زبان، خواندن كتاب ورفت

هـاي اصـلي     كنـد كـه سـرمايه فرهنگـي و اقتـصادي، مشخـصه              استدالل مي ) 1984(بورديو  
كننـده    هـاي مـصرف     ذائقـه ) بندي  طبقه(بندي    اجتماعي است كه از طريق آن، منش اقدام به دسته         

 معناست كه روابطي كه ما به ميل و خواست خـود بـا ديگـران        در عمل، اين ادعا به اين     . كند  مي
هـاي اجتمـاعي،      جذب و دفع ديگران در شـبكه      . گيرد  كنيم، تحت تأثير منش شكل مي       ايجاد مي 

او مـدعي اسـت كـه فرهنـگ     . هاي فرهنگي و وضـعيت اقتـصادي اسـت       مبتني بر اشتراك ذائقه   
  .  اجتماعي را بر پيشاني داردهمواره مهر طبقه) نمادها، معاني، كاالهاي فرهنگي(

هاي فرهنگي،    كند كه طبقات مسلط بتوانند ارزش        طبقه را تا جايي بازتوليد مي      ةفرهنگ سلط 
شـان را بـه     كـم ترجيحـات فرهنگـي    معيارها و ذائقه خود را بر كل جامعه تحميل كنند، يا دست 

 ةسـلط .  تثبيـت كننـد    ترين سبك زندگي در فرهنـگ ملـي         منزله معيار برترين، بهترين و مشروع     
شـناختي و آداب   هاي زيبـايي    ها، داوري   هاي زندگي، ذائقه    شود كه سبك    طبقاتي زماني محقق مي   

هاي   بورديو با قراردادن اشتغال   . اجتماعي طبقات مسلط به لحاظ اجتماعي مشروع و مسلط شود         
زتوليـد  فرهنگي در حوزه تضاد اجتماعي و روابط قـدرت، نظريـه توليـد طبقـاتي فرهنـگ و با                  

  . كند فرهنگي طبقه را ارائه مي
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كننـد و   او معتقد است مصرف فرهنگي روشي است كه قشرهاي مختلف خود را متمايز مـي  
به اين معنا كه توليد و مصرف فرهنگي روشي است كـه اقـشار              . شوند  مدعي منزلت باالتري مي   

هـا،   خواهنـد تـا ذائقـه    ميها  آن. شان هستند طبقه حاكم از طريق آن به دنبال ايجاد و حفظ سلطه       
هـا   تـرين آن  شان را به ارزشـمندترين و مطلـوب    ترجيحات و معيارهاي فرهنگي و سبك زندگي      

ها بـه     هاي آن   شناختي و داوري    هاي زيبايي   ها، سبك   به ميزاني كه ارزش   . شان سازند   بدل و مسلط  
  ). 201 :1386، سيدمن(شود  ها حفظ مي لحاظ اجتماعي مسلط شود، منزلت طبقاتي هژمونيك آن
اي را ميل ما بـه ابـراز سـليقه و حـسن               بورديو، انگيزه مصرف محصوالت فرهنگي و رسانه      

. گيـرد   داند كه از نيازمان به جاي گرفتن در سلسله مراتب اجتمـاعي سرچـشمه مـي                 انتخاب مي 
اي كـه   شان و چيـستي نـوع سـرمايه فرهنگـي     هايي متناسب با وضعيت طبقاتي      مخاطبان به شيوه  

  . كنند هايي را انتخاب و مصرف مي پرورانند، متن اند يا سوداي تحصيل آن را در سر  مي وختهاند
اي و نيـز      نيز با مصرف فرهنگي و رسانه     ) 1993( بورديو   “ ميدان ةنظري” منش،   ةهمانند نظري 

ميـدان قلمـروي اسـت كـه در آن          . اي مـرتبط اسـت        به طور اصولي با توليد فرهنگـي و رسـانه         
تـوان بـه      بـراي مثـال مـي     . گيـرد   ها و مبارزات براي توليد فرهنگي صورت مـي          الشاقدامات، ت 

  . اي اشاره كرد هاي رسانه هاي آموزشي و ميدان هاي ادبي، ميدان ميدان
هـاي اجتمـاعي را    اي از افراد، واحدهاي ارگانيك يا سيستم بورديو تلقي جامعه به منزله مجموعه   

هـا قابـل تقليـل بـه       ميـدان . گويـد  هاي اجتماعي سخن مي  ميدانها يا  در عوض، از حوزه. كند  رد مي 
اند كه داراي منابع گوناگون       تر نيستند، بلكه از افرادي تشكيل شده        يكديگر يا به سيستم منطقي بزرگ     

  ). 198: 1386سيدمن، . (كنند هستند و براي كسب پرستيژ، ثروت و قدرت تالش مي) انواع سرمايه(
لـش بـا    . ها براي بورديو، همـان سـاختارها هـستند          د است، ميدان  معتق) 1383(اسكات لش   

واسطه از طرف يك عامل بر ديگري اعمال        تي، قدرت به صورت بي    اشاره به اينكه در جوامع سنّ     
  . داند هايي براي اعمال قدرت در مدرنيته مي هاي مورد نظر بورديو را ميانجي شد، ميدان مي

هاي   ها براي دسترسي به موقعيت        ها و فرصت     نظام شانس  از نظر بورديو، هر ميدان به وسيله      
به بيان ديگر، هـر ميـدان سلـسله         . شود    هاي هر عامل مشخص مي      ) ذائقه(متفاوت و خلق و خو      

هاي مربوط به خودش را دارد كه براي محدود كردن، كنتـرل كـردن و بازتوليـد                   مراتب موقعيت 
هر ميدان توليد فرهنگـي، خلـق و خوهـاي    . دكن  هاي خاص توليد فرهنگي، عمل مي      انواع روش 

پذيرنـد    توليدكنندگان اين خلق و خوها را مي      . آورد  هاي شبيه به هم را پديد مي          معين يعني منش  
شود، شـكل بدهنـد و        تا به طور موثر آنچه را كه توليد و نهايتاً مصرف مي           ] سازند  و دروني مي  [

در پيونـدي تنگاتنـگ، عـامالن را        ) خلق و خوها  (و منش   ) ها  موقعيت(ميدان    به عبارتي، . بسازند
  ). 19: 2007 به نقل از الفي، 1993بورديو، (سازند  سازگار مي

هـا و رفتارهـاي     ميدان ايـن اسـت كـه ايـن نظريـه بـا رويـه            ةها درباره نظري    يكي از پرسش  
هــاي خودمولــد و  ، ميــدان)1996(كننــده چــه ارتبــاطي دارد؟ بنــا بــه اذعــان بورديــو   مــصرف
كننـدگا ن را سـوژه و تـابع      به هم توليد فرهنگـي، مـصرف    هاي شبيه   كننده و نيز منش     نظيمخودت
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هـاي بـزرگ بـا سـرمايه          براي نمونه، حتي شـركت    . سازند  مي] اي  فرهنگي و رسانه  [محصوالت  
اقتصادي و اجتماعي باال، خطرپـذيري محـدودي در توليـد كاالهـا و محـصوالت دارنـد، زيـرا                    

براي مثـال، در    . ن در قدرت منوط به وجود موازنه در ميدان رقابت است          شان براي ماند    موقعيت
وجو    جست كنندگان منجر به رقابت براي      نگاري، رقابت براي جلب توجه مصرف       ميدان روزنامه 

  . شود و انتشار جديدترين اخبار مي
 تلويزيون نگاري، به وسيله بورديو معتقد است فشار سنگين نيروهاي بازار بر روي ميدان روزنامه         

هاي توليد فرهنگي  نگاري، بر روي همه ميدان فشار اقتصادي وارده بر ميدان روزنامه. گيرد صورت مي
شود، بلكه اين فشارها      نگاران اعمال مي     بر هر يك از روزنامه      فقط فشار نيروهاي بازار نه   . وجود دارد 

تلويزيـون فـشار بـازار بـر        . آورد بندي كمي تحت تسلط درمي      ها را نيز از طريق رتبه       مخاطبان رسانه 
  ). 67: 1996 بورديو،(كند  انديش را تحميل مي كنندگان ظاهراً آزاد و روشن مصرف
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