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مقدمه مترجم

در دپارتمانهای علوم ارتباطات و مطالعات فرهنگی ،حوزه مخاطب ،موضوعی پلیهدی و

مورد توجه بهوده اسهت پهه منجهر بهه انجهام تحقیقهات فراوانهی در ایهن حهوزه شهده اسهت .عمهده

تحقیقههات انجههام گرفرههه ،مههدل رمزگههذاری/رمزگشههایی اسههروارت هههال را مبنههای پههار خههود قههرار

دادهانههد و تههالش پههردهانههد تهها فهههم بهرههری از مخاطههب بدسههت دهنههد .بهها وجههود حجههم بههاالی
تحقیقههات انجههام گرفرههه در ایههن حههوزه ،منههابع چنههدانی بههه جههز چنههد اثههر محههدود در ایههران وجههود

نداشره است .دلیل انرخاب این پتاب برای ترجمه ،نخست ،پمبود منابع اصلی ترجمه شده
و دوم غنا بخشیدن به منابع موجود در این حوزه است.

با توجه به مقدمه ارزشمند دیوید مورلی بر ترجمه فارسی درباره موضهوع پتهاب و تغییهرات

حوزه مخاطب در عصر رسهانهههای نهوین ،نیهازی بهه توضهیح بیشهرر نیسهت و مقدمهه مؤلهف بهه
خوبی گویای محروای پتاب و حوزه مخاطبشناسی است.
پتههاب پههی

رو ،حاصههل چنههدین بههار ترجمههه و ویراسههراری اسههت و مرههرجم در ایههن راسههرا از

مشاوره و راهنمایی صاحبنظران بههره گرفرهه اسهت .بهرای اصهطالحاتی پهه در پتهاب اسهرفاده
شده است ،تالش مررجم یافرن بهررین و رایجترین معادل بوده است تا برواند ضمن وفاداری
به اصل پتاب ،ترجمهای روان و سلیس از مرن در اخریار خواننده قرار گیرد .اطمینان دارم په
ههی اثهری خهالی از خطهها و اشهرباه نیسهت و ایهن اثههر نیهز بهه طهور حههرم حهاوی اشهرباهاتی اسههت.

امیههدوارم خواننههدگان محرههرم بنههده را بههر ایههن امههر ببخشههایند .امیههد اسههت ایههن تههالش نههاچیز بههه
گسررش فهم خوانندگان محررم از خوان

مخاطبان یاری رساند.

 / 2تلویزیون ،مخاطب و مطالعات فرهنگی

در پایان از خهانوادهام و تمهام عزیهزان ،بهه ویه ه آقهای فهرزاد غالمهی ،پهه بنهده را در بهه نریجهه

رساندن این اثر یاری پردند پمال تشکر را دارم.

سیروان عبدی
بهمن 1931

مقدمه مؤلف بر ترجمه فارسی

بهها پمههال افرخههار ایههن مقدمههه را بههر ترجمههه فارسههی پتههاب تلویزیههون ،مخاطههب و مطالعههات
فرهنگی به نگارش در میآورم .این پتاب برای اولین بار در سال  1332به چها رسهیده اسهت و

ماحصل سالها تحقیق و مطالعه من درباره مصهرف تلویزیهون و اسهرفاده از دیگهر فنهاوریههای
سرگرمپننده خانگی است .از همان ابردای رفرن به مرپز مطالعات فرهنگی معاصهر در دانشهگاه
بیرمنگام در اوایل دهه  1315درگیر این موضوعات بودم.
باید مطالب این پتاب را در چارچوب بافت آن زمان درک پرد .رویکرد اولیه من به تحقیق
مخاطبههان تلویزیههون بههه همکههاری بهها مههدیر مرپههز مطالعههات فرهنگههی معاصههر ،اسههروارت هههال
برمیگهردد .ههدف مها از ایهن همکهاری «عملیهاتی پهردن» مهدل رمزگذاری/رمزگشهایی او بهود پهه
1
ا پنون با نام «مدار ارتباطات» شناخره میشود .نقطه آغاز همکاری ما بهه مهدل نقه رمزگهان

زبانشناخری ،فرهنگی و بصری در فرآینده ارتباطت بر میگهردد .ههال پهی از ایهن پلیهات ایهن
موضههوع را در مقالههه «رمزگههذاری و رمزگشههایی در گفرمههان تلویزیههونی» ( )131۹مطههرح پههرده بههود.
هدف ما از آزمای این مهدل ،بررسهی تجربهی تفسهیرهای مرفهاوت گهروهههای مخرلهف (بها پهس
زمینههای فرهنگی و اجرماعی اقرصادی مرفاوت) از مطالب سمعی بصری یکسان بود .بدین
منظ ههور ،از روش س ههاده نم ههای وی ههد ویی از برنام ههه روی ههدادهای ج ههاری بی.بی.س ههی ب هها ن ههام
ً
«نیشنواید» به گروههای مخرلف (در حدود  95گروه) اسرفاده پردیم .بعدا پاسخههای آنهان را
به منظور شناخت میزان تاثیر عوامل جمعیتشناخری (په شکلدهنده نوع پهرورش و آمهوزش
آنان بود) بر تفسیرهای آنان از مطالب به نمای درآمده بررسی پردیم.

1. circuit of communications

 / ۹تلویزیون ،مخاطب و مطالعات فرهنگی

ً
یافرههای این طهرح بعهدا در پتهابی بهه نهام مخاطبهان نیشهنوایهد ( )1385بهه چها رسهید.
نسخه دیگری از این مطالعه شامل تحلیل خود برنامه ،با همکاری شارلوت برانسدون به زبهان
انگلیسی با نام مطالعه تلویزیون نیشنواید به چا رسید.
در مقطعههی پههه ایههن پههار تحقیقههی را آغههاز پههردیم ،مطالعههات چنههدانی در حههوزه مخاطبههان در
بریرانیهها انجههام نگرفرههه بههود .فههرن رایههج آن زمههان ایههن بههود پههه ا گههر برههوان سههاخرار سیاسههی و
اقرصادی پنررل رسانهها را درک پرد ،میتوان محروای آنهها را نیهز پهی بینهی پهرد .فهرن رایهج
دیگر آن مقطع ،این بود په رسانهها از چنان قدرتی برخوردارند په میتهوان بهه راحرهی تهاثیرات
رفرههاری ،سیاسههی و ایههد ولوژیکی آنههها را از تحلیههل محروایشههان اسههرنران پههرد .بنههابراین ،رویکههرد
غالب به رسانهها ،عالقه چندانی به تحقیق تجربی مخاطبان نشان نمیداد ،چهرا پهه بیشهرر بها
مدل سوزن تزریق (قدرتمند/اتوماتیک) تاثیرات رسانهها پار میپرد.
مدل هال به منظور تضعیف تمهام ایهن فرضهیهههای نهامطلوب طراحهی شهد .ههدف ههال از
طراحههی ایههن مههدل ،گشههودن حههوزه جدیههدی در مطالعههات رسههانهای بههود؛ حههوزهای پههه از دقههت
تحلیلی بیشرری برخوردار باشد و به طور حرم ساخرارهای سیاسی و صنعری مالکیت و پنررل
را از دیدگاه نشهانهشهناخری و اینکهه رسهانههها دقیقها چگونهه معناسهازی مهیپننهد ،در نظهر گیهرد.
فردینان دو سوسور ،زبانشناس بزرگ سو یسهی ،نشهانهشناسهی را علهم علهمهها در قلهب زنهدگی
اجرمههاعی تعریههف مههیپنههد .عههالوه بههر ایههن ،ایههن رویکههرد میههانرشههرهای شههامل دیههدگاههههای
جامعهههشههناخری و مههردمشههناخری نیههز مههیشههود پههه بههه درک مهها از فرآینههدهایی پههه مخاطبههان از
طریق آنها محروای رسانهها را تفسیر میپنند ،پمک میپند .مخاطبهان ،محرهوای رسهانههها را
از خالل شبکهای از رمزگان فرهنگی (په ناشی از سهطح آمهوزش و نهوع جامعههپذیریشهان اسهت)
دریافت میپنند.
مدل رمزگذاری/رمزگشایی په در آن زمان دانشمندان رسانههای سنری بدعتگذاری نام
نهادند ،در طول نیم قرن اخیر ،تبدیل به یکی از بنیانهای اساسی مطالعات ارتباطی شهد .در
حقیقههت ،ایههن رویکههرد بههه مطالعههات مخاطبههان هههم ا پنههون نقشههی محههوری در فهههم فرآینههدهای
مصههرف رسههانهای دارد .ایههن رویکههرد بههه مخاطبههان را مههن نیههز در مطالعههه تلویزیههون خههانوادگی در
بافت خانگی اسرفاده از فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی (په با راجر سیلورسرون انجام دادیهم)
بیشرر توسعه دادم.
بنابراین ،در نیم قرن گذشره ،بسیاری از ایدههای مطهرحشهده یها پهامال بهدعتگذارانهه نهام
ً
نهاده شدند یا پامال حرمهی و یها صهرفا حاشهیهای .ایهن ایهدههها چهارچوبی بهرای شهمار زیهادی از
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پارها را فراهم پردند په به مخاطبان و مصرف رسهانهای در بافهتههای مخرلهف مهیپرداخرنهد؛
(به عنوان مثال ،آین انگ ،جانیس رادوی ،جیمز الل ،آن گری و دیگران) .بها ایهن حهال ،در ده
سهال گذشههره و در بافهت منههاظرات داط مربهوط بههه قهدرت دگرگههونپننهده رسههانهههای دیجیرههال،
آونگ به سمت مدلی بیشرر تاب خورده اسهت پهه فهرن را بهر تهاثیرات قدرتمنهد ایهن فنهاوریهها
قرار داده است .در این زمینه ،این فرن بیشرر قوت گرفره است په تغییرات فناورانه (په ظهور
رسهانههههای دیجیرهال نمههاینگر آن هسههرند) آنقهدر عمیههق بهودهانههد پههه تمهام پارهههای پیشههین در
مطالعات سنری مخاطبان درباره رسانههای آنالوگ را بها توجهه بهه دنیهای جدیهد دگرگهونیههای
دیجیرال بی ارتباط ساخرهاند.
ً
ظاهرا رویکرد من به این پیشرفتهای اخیر تا حدودی بدبینانه است :به نظر مهن پسهانی
په با هیجان از وی گی زبان رسانههای نوین (به عنوان مثال لو مهاووی ) حهرف مهیزننهد و دلیهل
حرمی تغییرات اجرماعی عمده (خواه آرمهانشههری یها ویهرانشههری ،ماننهد دیویهد گانرلهت) را
فناوریهای دیجیرال میدانند در خطای سنری جبر فناورانه گرفرار شدهاند .بازگشت اخیر به
پی بینیهای اغراق آمیز درباره آنچه «رسهانهای پهردن» دنیها نهام گرفرهه اسهت ،نشهانه گهرای
ناخوشاید بازگرداندن حوزه مطالعات رسانهای به روزهای تاریک تعمیمهای بیپایه و گسررده
تاثیرات رسانهها است .دغدغه من در سرتاسر این پتاب ،توسعه رویکردی اسهت پهه مها را قهادر
بههه درک بهرههر اهمیههت خههاص فنههاوریهههای خههاص رسههانهای در بافههتهههای روزمههره مههیپنههد پههه
مخاطبان با آنها درگیرند .مطالعه تجربهی فرآینهدهای زبهانشهناخری ،فرهنگهی و اجرمهاعی ایهن
رویکرد را پشریبانی میپنند.
مراسههفانه بسههیاری از تحقیقههات انجههامگرفرههه دربههاره فنههاوریهههای نههوین ،وقعههی بههه پارهههای
پیشین په در این حوزه انجام گرفرهه اسهت ،نشهان نمهینهنهد و حرهی بهدتر ،فهرن مهیپننهد پهه
دیجیرالی شدن نماینگر یک سال جدید است په در آن مطالعات رسهانهای بایهد خهرد پیشهین
را پنار بگذارد و آغازی دوباره داشره باشهد .امها نمهیتهوان واقعیهت را پتمهان پهرد .در ایهن زمینهه
میتوان به مطالعه پارولین ماروین با عنوان «وقری فناوریهای قدیمی ،جدیهد بودنهد» اشهاره
پرد په نشان داد چگونه تمهام فنهاوریههای نهوین دورهای گزافههگهویی دربهاره تهاثیرات بهه ظهاهر
دگرگونپننده را تجربهه پهردهانهد (البرهه قبهل از ایهن پهه بهه عنهوان جز هی از اجهزای زنهدگی روزمهره
شناخره شوند) .این اتفاق برای تمهام فنهاوریههای رسهانهای از قبیهل مکتهوب ،رادیهو ،سهینما،
تلویزیههون و ویههد و افرههاده اسههت .چنههین اتفههاقی بههرای فنههاوریهههای دیجیرههال نیههز دور از انرظههار
نیست .از نظر خیلی از ماها تاثیرات این فناوریهای نوین دیرزمانی است پهه مسهلم پنداشهره

 / 1تلویزیون ،مخاطب و مطالعات فرهنگی

میشوند .به گفره ماروین« ،تازگی» ،یک پدیده همیشهگی تهاریخی اسهت پهه تنهها محرهوای آن
تغییر میپند.
خوشبخرانه شاید ما از این مقطع گذر پردهایم په فناوریهای نوین را دارای قهدرتههای
جههادویی بدانیم.ماننههد ایههن گفرههه مضههحک پههه اتفاقههات بهههار عربههی را بههه فههیسبههوک نسههبت
میدهد و آن را نیرویی قدرتمند در راه تحقق دموپراسی به شمار میآورد .امروزه ،میتهوان بهه
افرضههاحات زیههادی اسههرناد پههرد پههه در آنههها ایههن فنههاوریههها نق ه اصههلی را بههه عنههوان نههاظر ایفهها
پردهاند یها مهیتهوان بهه مهواردی از نقهی حهریم خصوصهی افهراد بهه نفهع پسهانی اشهاره پهرد پهه از
جمع آوری دادهها درباره شهروندان به دالیل اقرصادی یا سیاسی سهود مهیبرنهد .اینکهه پهدام
جنبههههههای خههاص ظرفیههتهههای بههالقوه یههک فنههاوری خههاص فعههال خواهههد شههد همههواره بههه
بافتهای فرهنگی و شرایط سیاسی بسرگی دارد.
البره این به معنای انکار وجود تغییرات مهمی په در دورنمای الکترونیک در دنیهای امهروز
اتفاق افراده است ،نیست؛ تغییراتی په ماهواره و فناوریهای فیبر نوری به وجود آوردهاند .بهه
این معنا هم نیست په میتوان رویکردهایی په مطالعات فرهنگهی بریرانیها در بافهت بریرانیهای
پبیر در میانه دهه  1315توسهعه داد ،بهه راحرهی بهه تههران قهرن بیسهت و یکهم صهادر پهرد .امهروزه
شاید به نسبت هال و من پمرر درباره تفسیرهای مرفاوت محروای رسهانههها در حهوزه عمهومی
ملی مناظره نگران باشیم و بیشرر به پیامدهای فرهنگی بخه بنهدی ایهن حهوزه بپهردازیم .بهه
گفره تهاد گیرلهین بهه جهای یهک حهوزه عمهومی واحهد (پهه در مسها ل مخرلهف بهه بحهث گذاشهره
میشد) ،ا پنون شاهد گسررش مجموعه پاملی از خهرده حهوزهههای عمهومی مجهزا هسهریم .در
ُ
این حوزههای خرد ،افراد اغلب پیامهای پسانی را برمیگزینند پهه فکهری مشهابه بهه خودشهان
دارند و بنابراین در جهان رسانهای پامال مجزایی از همشهریان خود زندگی میپنند.
این فرن پهه رویکردههای نظهری توسهعه دادهشهده در ایهن مقهاالت را مهیتهوان بهدون بهروز
هههی مسههئلهای در شههرایط سیاسههی ،اجرمههاعی و جغرافیههایی پههامال مرفههاوتی بههه پههار بههرد ،بههه
فاجعهای تمام عیار منجر میشود .با این حال ،اصول تحلیلهی مشخصهی در ایهن پتهاب وجهود
دارد په میتوان از آنها با رعایت نوع تطابقات الزم در فرآیندهای رسانهای ،در ایران امروز به پار
گرفت.
مدل هال در اواسط دهه  1315په پخ  ،پدیدهای ملی به حسهاب مهیآمهد ،توسهعه پیهدا
پرد .بنهابراین ،ایهن مهدل بهه چهارچوب ملهی تحلیهل مربهوط مهیشهود .تنهها در فصهل آخهر پتهاب
ً
است په دگرگونی بازارهای رسانهای را توسط عوامهل فراملهی مهورد توجهه قهرار دادهام .ظهاهرا در
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دنیای تلویزیون ماهوارهای امروز ،بایهد مهوج جدیهد مههاجرت و رشهد اجرماعهات دیاسهپوریک و
قلمروزدایی را آنطهور پهه در دههه  1315احرمهاال تصهور مهیشهد ،مهد نظهر قهرار داد .بها وجهود ایهن،
غیرمنطقی است پهه ایهن تشهخیا را نداشهره باشهیم پهه تلویزیهون  ،علهی رغهم ملهی نبهودن در
بسیاری از پشورها ،همچنان رسانه اصلی تولید هویتهای ملی است.
عالوه بر این ،همانطور په در فصول این پتاب (په بهه پهروژه نیشهنوایهد اشهاره دارد) ،تمرپهز
اصلی ما در اینجا بررسی سوال رمزگشاییهای مرفاوت از پیامهای رسانههها دربهاره موضهوعات
مهرتبط بها طبقههه اسهت؛ موضهوعی پههه قهبال در تحلیهلهههای رسهانهای مغفهول مانههده بهود .بها ایههن
حال ،امروزه باید برای تکمیل این رویکرد ،سواالت مربوط به جنسیت ،ن اد ،قومیهت ،مهذهب
و  ...را نیز در نظر گرفت .بنابراین ،با توجه به پخ ملی سراسری باید تفاوتههای فرهنگهی در
رمزگشایی مطالب سمعی بصری را همانند تفاوتهای طبقاتی مهم ارزیابی پرد.
شاید در مورد ایران ،عامل دین ،نق پررنگتری داشهره باشهد .در مقطهع زمهانی پهه ایهن
پتههاب بههه نگههارش درآمههد؛ یعنههی دهههه  1315و  ،1385دیههن عامههل چنههدانی مهمههی در نظههر گرفرههه
نم ههیش ههد .در واق ههع ،در آن مقط ههع ،بس ههیاری از دانش ههمندان (ب ههه پی ههروی از جامع هههشناس ههان
پالسیکی همچهون مها پس وبهر) هنهوز مبنهای پهار خهود را ایهن فهرن قهرار داده بودنهد پهه توسهعه
مدرنیره خود نریجه فرآیند غربیسازی و دینزدایی است .در جههان امهروز پهه در آن بهه آسهانی
شاهد توسعه مدرنیرههای گونها گونی در اقسها نقهاط جههان هسهریم و بسهیاری از آنهها غیردینهی
نیسرند ،باید بسیاری از فرضیات قبلی را به پناری بنهیم.
در پل ،ادعای من این نیست پهه ایهن پتهاب پاسهخههای آمهادهای بهرای سهواالتی دارد پهه
دانشمندان امروزین رسانه در ایران باید بهه آنهها بپردازنهد .ناآ گهاهی مهن دربهاره دیهن و نداشهرن
سررشرهای در این زمینه ،من را از طرح چنین ادعایی باز میدارد .بها وجهود ایهن ،امیهدوارم پهه
سواالت مطرحشده در این مقاالت مورد توجه پسان دیگری در جاههای دیگهری از جههان قهرار
گیرد :شیوه طرح سواالت و موضهوعات خاصهی پهه بهر آنهها تمرپهز دارد بایهد بهر اسهاس بافهتههای
جدید ،مورد بازبینی قرار گیرد .تنها میتوانم امیدوار باشم په با اعمال تطابقات الزم بها شهرایط
محلی ،این اثر در راه درک فرآیندهای رسانهای در ایران و در جاهای دیگر مفید واقع شود.
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