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 مترجم مقدمه

پلیهدی و  یموضوع ،، حوزه مخاطبهای علوم ارتباطات و مطالعات فرهنگیدر دپارتمان
پهه منجهر بهه انجهام تحقیقهات فراوانهی در ایهن حهوزه شهده اسهت. عمهده  مورد توجه بهوده اسهت 

گرفرههه، مههدل رمزگههذاری پههار خههود قههرار  اسههروارت هههال رمزگشههایی/تحقیقههات انجههام  را مبنههای 
پههرده داده انههد تهها فهههم بهرههری از مخاطههب بدسههت دهنههد. بهها وجههود حجههم بههاالی انههد و تههالش 

گرفرههه در ایههن حههوزه، منههابع چنههدانی بههه جههز چنههد اثههر محههدود در ایههران وجههود  تحقیقههات انجههام 
پمبود منابع اصلی ترجمه شده نداشره است. دلیل ان پتاب برای ترجمه، نخست،  رخاب این 

 و دوم غنا بخشیدن به منابع موجود در این حوزه است.
پتهاب و تغییهرات  با توجه به مقدمه ارزشمند دیوید مورلی بر ترجمه فارسی درباره موضهوع 

لهف بهه مؤیح بیشهرر نیسهت و مقدمهه ههای نهوین،  نیهازی بهه توضهحوزه مخاطب در عصر رسهانه
پتاب و حوزه مخاطب گویای محروای   است. شناسی خوبی 

مرههرجم در ایههن راسههرا از  وحاصههل چنههدین بههار ترجمههه و ویراسههراری اسههت  ،رو پههی  پتههاب  
پتهاب اسهرفاده مشاوره و راهنمایی صاحب پهه در  گرفرهه اسهت. بهرای اصهطالحاتی  نظران بههره 

ترین معادل بوده است تا برواند ضمن وفاداری بهررین و رایج شده است، تالش مررجم یافرن
پتاب، ترجمه په  ای روان و سلیس از مرنبه اصل  گیرد. اطمینان دارم  در اخریار خواننده قرار 

 .ههی  اثهری خهالی از خطهها و اشهرباه نیسهت و ایهن اثههر نیهز بهه طهور حههرم حهاوی اشهرباهاتی اسههت
بههه  رههرم بنههده را بههر ایههن امههر ببخشههایند. امیههد اسههت ایههن تههالش نههاچیز امیههدوارم خواننههدگان مح

 گسررش فهم خوانندگان محررم از خوان  مخاطبان یاری رساند.



 تلویزیون، مخاطب و مطالعات فرهنگی/     2
ه را در بهه نریجهه پهه بنهد ،بهه ویه ه آقهای فهرزاد غالمهی ،ام و تمهام عزیهزاندر پایان از خهانواده
 پمال تشکر را دارم. پردندرساندن این اثر یاری 

 بدیسیروان ع
  1931بهمن 



 

 بر ترجمه فارسی مؤلفمقدمه 

پتههاب  پمههال افرخههار ایههن مقدمههه را بههر ترجمههه فارسههی  تلویزیههون، مخاطههب و مطالعههات بهها 
پتاب برای اولین بار در سال به نگارش در می فرهنگی و  ه اسهتبه چها  رسهید 1332آورم. این 

ههای و اسهرفاده از دیگهر فنهاوری اره مصهرف تلویزیهونها تحقیق و مطالعه من دربماحصل سال
در دانشهگاه  معاصهرپننده خانگی است. از همان ابردای رفرن به مرپز مطالعات فرهنگی  سرگرم
 درگیر این موضوعات بودم. 1315در اوایل دهه  بیرمنگام

پتاب را در چا پرد. رویکرد اولیه من به تحقیق باید مطالب این  رچوب بافت آن زمان درک 
 ، اسهههروارت ههههالمعاصهههر مخاطبهههان تلویزیهههون بهههه همکهههاری بههها مهههدیر مرپهههز مطالعهههات فرهنگهههی

پهردن»گهردد. ههدف مها از ایهن همکهاری  برمی پهه  /رمزگشهاییمهدل رمزگذاری« عملیهاتی  او بهود 
پنون با نام  شود. نقطه آغاز همکاری ما بهه مهدل نقه  رمزگهان شناخره می 1«مدار ارتباطات»ا

پلیهات ایهن  گهردد. ههالی، فرهنگی و بصری در فرآینده ارتباطت بر میشناخرزبان پهی  از ایهن 
گفرمههان تلویزیههونی رمزگههذاری و رمزگشههایی»لههه موضههوع را در مقا پههرده بههود. 131۹) «در  ( مطههرح 

گهروه ههای مخرلهف )بها پهس هدف ما از آزمای  این مهدل، بررسهی تجربهی تفسهیرهای مرفهاوت 
های فرهنگی و اجرماعی اقرصادی مرفاوت( از مطالب سمعی بصری یکسان بود. بدین زمینه
از روش سهههاده نمهههای  ویهههد ویی از برنامهههه رویهههدادهای جهههاری بی.بی.سهههی بههها نهههام منظهههور، 

گروه« دوای نیشن» ههای آنهان را بعدًا پاسخپردیم.  اسرفاده  (گروه 95در حدود ) های مخرلفبه 
ش دهنده نوع پهرورش و آمهوزشناخری )په شکلبه منظور شناخت میزان تاثیر عوامل جمعیت

پردیم.  آنان بود( بر تفسیرهای آنان از مطالب به نمای  درآمده بررسی 

 

1. circuit of communications 



 تلویزیون، مخاطب و مطالعات فرهنگی/     ۹
پتهابی بهه نهام  طهرحهای این یافره ( بهه چها  رسهید. 1385) دوایهمخاطبهان نیشهنبعهدًا در 

نسخه دیگری از این مطالعه شامل تحلیل خود برنامه، با همکاری شارلوت برانسدون به زبهان 
 به چا  رسید. دوایمطالعه تلویزیون نیشنلیسی با نام انگ

پههر پههار تحقیقههی را آغههاز  پههه ایههن  یم، مطالعههات چنههدانی در حههوزه مخاطبههان در ددر مقطعههی 
گههر برههوان سههاخرار سیاسههی و  بریرانیهها پههه ا انجههام نگرفرههه بههود. فههرن رایههج آن زمههان ایههن بههود 
پنررل رسانهاقرصاد پرد، میی  . فهرن رایهج پهردبینهی توان محروای آنهها را نیهز پهی ها را درک 

په رسانه ،دیگر آن مقطع په میاین بود  تهوان بهه راحرهی تهاثیرات ها از چنان قدرتی برخوردارند 
پههرد. بنههابراین، رویکههرد  رفرههاری، سیاسههی و ایههد ولوژیکی آنههها را از تحلیههل محروایشههان اسههرنران 

پهه بیشهرر بها  ،دادها، عالقه چندانی به تحقیق تجربی مخاطبان نشان نمیبه رسانهغالب  چهرا 
پار میمدل سوزن تزریق )قدرتمند/اتوماتیک( تاثیرات رسانه  پرد.ها 

از  ههای نهامطلوب طراحهی شهد. ههدف ههالبه منظور تضعیف تمهام ایهن فرضهیه مدل هال
گشههودن حههوزه جدیههدی در مطالعههات رسههانهط پههه از دقههت ی بههود؛ حههوزهاراحههی ایههن مههدل،  ای 

پنررل  تحلیلی بیشرری برخوردار باشد و به طور حرم ساخرارهای سیاسی و صنعری مالکیت و 
گیهرد. ناسهازی مهیمع چگونهههها دقیقها ی و اینکهه رسهانهشهناخررا از دیدگاه نشهانه پننهد، در نظهر 

هها در قلهب زنهدگی ی را علهم  علهمشناسهشناس بزرگ سو یسهی، نشهانه، زباندو سوسور فردینان
ههههای ای شهههامل دیهههدگاهرشهههره پنهههد. عهههالوه بهههر ایهههن، ایهههن رویکهههرد میهههاناجرمهههاعی تعریهههف مهههی

پههه مخاطبههان از ری نیههز مههیشههناخشههناخری و مههردم جامعههه پههه بههه درک مهها از فرآینههدهایی  شههود 
پمک میها را تفسیر میطریق آنها محروای رسانه هها را پند. مخاطبهان، محرهوای رسهانهپنند، 

پذیریشهان اسهت( ای از رمزگان فرهنگی )په ناشی از سهطح آمهوزش و نهوع جامعههاز خالل شبکه
 پنند. دریافت می

گذاری نام های سنری بدعتپه در آن زمان دانشمندان رسانه /رمزگشاییمدل رمزگذاری
شهد. در  های اساسی مطالعات ارتباطینهادند، در طول نیم قرن اخیر، تبدیل به یکی از بنیان

پنههون نقشههی محههوری  در فهههم فرآینههدهای حقیقههت، ایههن رویکههرد بههه مطالعههات مخاطبههان هههم ا
در  تلویزیههون خههانوادگیای دارد. ایههن رویکههرد بههه مخاطبههان را مههن نیههز در مطالعههه مصههرف رسههانه

انجام دادیهم(  های ارتباطی و اطالعاتی )په با راجر سیلورسرونبافت خانگی اسرفاده از فناوری
 بیشرر توسعه دادم.
گذشره ،بنابراین پهامال بهدعت های مطهرح، بسیاری از ایدهدر نیم قرن  گذارانهه نهام شهده یها 

پامال حرمهی و یها صهرفًا حاشهیه هها چهارچوبی بهرای شهمار زیهادی از ای. ایهن ایهدهنهاده شدند یا 
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په به مخاطبان و مصرف رسهانه پارها پردند   ؛پرداخرنهدههای مخرلهف مهیای در بافهترا فراهم 

گری و دیگران(. بها ایهن حهال، در ده )به عنوان مثال، آین انگ، جانیس را دوی، جیمز الل، آن 
گذشههره و در بافهت منههاظرات داط مربهوط بههه قهدرت دگرگههون ههای دیجیرههال، پننهده رسههانه سهال 

پهه فهرن را بهر تهاثیرات قدرتمنهد ایهن فنهاوری هها آونگ به سمت مدلی بیشرر تاب خورده اسهت 
په تغییرات فناورانه )په ظهور قرار داده است. در این زمینه، این فرن بیشرر قوت  گرفره است 

پارهههای پیشههین در هههای دیجیرهال نمههاینگر آن هسههرند(  آنقهدر عمیههق بهودهرسهانه پههه تمهام  انههد 
ههای های آنالوگ را بها توجهه بهه دنیهای جدیهد دگرگهونیمطالعات سنری مخاطبان درباره رسانه

 اند. دیجیرال بی ارتباط ساخره
پسهانی پیشرفتظاهرًا رویکرد من به این  های اخیر تا حدودی بدبینانه است: به نظر مهن 
زننهد و دلیهل های نوین )به عنوان مثال لو مهاووی ( حهرف مهیپه با هیجان از وی گی زبان رسانه

گانرلهت( را شههری ویهرانیها  شههری آرمهانحرمی تغییرات اجرماعی عمده )خواه  ، ماننهد دیویهد 
گرفرار شدهل میهای دیجیرافناوری اند. بازگشت اخیر به دانند در خطای سنری جبر فناورانه 
پهردنرسهانه»های اغراق آمیز درباره آنچه بینیپی  گهرای  « ای  گرفرهه اسهت، نشهانه  دنیها نهام 

گسررده بیهای ی به روزهای تاریک تعمیماناخوشاید بازگرداندن حوزه مطالعات رسانه پایه و 
پهه مها را قهادر تاثیرات رسانه پتاب، توسعه رویکردی اسهت  ها است. دغدغه من در سرتاسر این 

پههه مههی هههای روزمههرهای در بافههتهههای خههاص رسههانهبههه درک بهرههر اهمیههت خههاص فنههاوری پنههد 
ن شهناخری، فرهنگهی و اجرمهاعی ایهمخاطبان با آنها درگیرند. مطالعه تجربهی فرآینهدهای زبهان

 پنند. رویکرد را پشریبانی می
پارهههای هههای نههویگرفرههه دربههاره فنههاوری مراسههفانه بسههیاری از تحقیقههات انجههام ن، وقعههی بههه 

گرفرهه اسهت، نشهان نمهی په در این حوزه انجام  پهه نهنهد و حرهی بهدتر، فهرن مهیپیشین  پننهد 
په در آ هرد پیشهین ان مطالعات رسهانهدیجیرالی شدن نماینگر یک سال جدید است  ی بایهد خ 
پنار بگذارد و آغازی دوباره داشره باشهد. امها نمهی پهرد. در ایهن زمینهه را  پتمهان  تهوان واقعیهت را 

پارولین ماروین با عنوان می اشهاره « های قدیمی، جدیهد بودنهدوقری فناوری»توان به مطالعه 
په نشان داد چگونه ت گزافههن دورهههای نهویمهام فنهاوریپرد  گهویی دربهاره تهاثیرات بهه ظهاهر ای 

پهرده دگرگون پهه بهه عنهوان جز هی از اجهزای زنهدگی روزمهره پننده را تجربهه  انهد )البرهه قبهل از ایهن 
 ای از قبیهل مکتهوب، رادیهو، سهینما،ههای رسهانهشناخره شوند(. این اتفاق برای تمهام فنهاوری

ل نیههز دور از انرظههار هههای دیجیرههاتلویزیههون و ویههد و افرههاده اسههت. چنههین اتفههاقی بههرای فنههاوری
پهه مسهلم پنداشهره های نوینیست. از نظر خیلی از ماها تاثیرات این فناوری ن دیرزمانی است 



 تلویزیون، مخاطب و مطالعات فرهنگی/     1
گفره ماروین، می پهه تنهها محرهوای آن ، یک پ«تازگی»شوند. به  دیده همیشهگی تهاریخی اسهت 

 پند.تغییر می
پرده گذر  په فناوریخوشبخرانه شاید ما از این مقطع  ههای  ن را دارای قهدرتهای نویایم 

پههه اتفاقههات بهههار عربههی را بههه فههیس گفرههه مضههحک  بههوک نسههبت جههادویی بدانیم.ماننههد ایههن 
تهوان بهه آورد. امروزه، میمند در راه تحقق دموپراسی به شمار می درتدهد و آن را نیرویی ق می

پههه در آنههها ایههن فنههاوری پههرد  ههها نقهه  اصههلی را بههه عنههوان نههاظر ایفهها افرضههاحات زیههادی اسههرناد 
پهه از اند یها مهی پرده پهرد  پسهانی اشهاره  تهوان بهه مهواردی از نقهی حهریم خصوصهی افهراد بهه نفهع 

پهدام روندان به دالیل اقرصادی یا سیاسی سهود مهیها درباره شهجمع آوری داده برنهد. اینکهه 
ههههای بهههالقوه یهههک فنهههاوری خهههاص فعهههال خواههههد شهههد همهههواره بهههه ههههای خهههاص ظرفیهههتجنبهههه
 های فرهنگی و شرایط سیاسی بسرگی دارد. بافت

په در دورنمای الکترونیک در دنیهای امهروز  البره این به معنای انکار وجود تغییرات مهمی 
په ماهواره و فناوریاتفاق ا اند. بهه های فیبر نوری به وجود آوردهفراده است، نیست؛ تغییراتی 

په می په مطالعات فرهنگهیاین معنا هم نیست  در بافهت بریرانیهای  بریرانیها توان رویکردهایی 
پهرد. امهروزه توسهعه داد، بهه راحرهی بهه تههرا 1315پبیر در میانه دهه  ن قهرن بیسهت و یکهم صهادر 
پمرر درباره تفسیر شاید به نسبت هال هها در حهوزه عمهومی های مرفاوت محروای رسهانهو من 

بنهدی ایهن حهوزه بپهردازیم. بهه ملی مناظره نگران باشیم و بیشرر به پیامدهای فرهنگی بخه 
گیرلهین بهه جهای یهک حهوزه عمهومی وا گذاشهره گفره تهاد  حهد )پهه در مسها ل مخرلهف بهه بحهث 

پاملی از خهرده حهوزه می گسررش مجموعه  پنون شاهد  ههای عمهومی مجهزا هسهریم. در شد(، ا
پسانی را برمیهای ُخرد، افراد اغلب پیاماین حوزه پهه فکهری مشهابه بهه خودشهان های  گزینند 

پامال مجزایی از همشهریان خدارند و بنابراین در جهان رسانه  پنند.ود زندگی میای 
پهه رویکردههای نظهری توسهعه داده تهوان بهدون بهروز شهده در ایهن مقهاالت را مهی این فرن 

پههار بههرد، بههه هههی  مسههئله پههامال مرفههاوتی بههه  ای در شههرایط سیاسههی، اجرمههاعی و جغرافیههایی 
پتهاب وجهود ای تمام عیار منجر می فاجعه شود. با این حال، اصول تحلیلهی مشخصهی در ایهن 
پار ه ای، در ایران امروز بتوان از آنها با رعایت نوع تطابقات الزم در فرآیندهای رسانهپه میدارد 
 گرفت.

آمهد، توسهعه پیهدا به حسهاب مهی ملیای په پخ ، پدیده 1315در اواسط دهه  مدل هال
پتهاب شهود. تنهها در پرد. بنهابراین، ایهن مهدل بهه چهارچوب ملهی تحلیهل مربهوط مهی فصهل آخهر 

په دگرگونی بازارهای رسانه ام. ظهاهرًا در ای را توسط عوامهل فراملهی مهورد توجهه قهرار دادهاست 
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ای امروز، بایهد مهوج جدیهد مههاجرت و رشهد اجرماعهات دیاسهپوریک و دنیای تلویزیون ماهواره

پهه در دههه زقلمرو وجهود ایهن،  بهاشهد، مهد نظهر قهرار داد. احرمهاال تصهور مهی 1315دایی را آنطهور 
پهه تلویزیهون ، علهی رغهم ملهی نبهودن  در  غیرمنطقی است پهه ایهن تشهخیا را نداشهره باشهیم 

پشورها، همچنان رسانه اصلی تولید هویت  های ملی است.بسیاری از 
پتاب )په بهه پهروژه  په در فصول این  پهز اشهاره دارد(، تمر دوایهنیشهنعالوه بر این، همانطور 

هها دربهاره موضهوعات های رسانههای مرفاوت از پیاماصلی ما در اینجا بررسی سوال رمزگشایی
پههه قهبال در تحلیهل ای مغفهول مانههده بهود. بها ایههن هههای رسهانهمهرتبط بها طبقههه اسهت؛ موضهوعی 

مهذهب  ، ن اد، قومیهت،حال، امروزه باید برای تکمیل این رویکرد، سواالت مربوط به جنسیت
گرفت. بنابراین، با توجه به پخ  ملی سراسری باید تفاوت ههای فرهنگهی در و ... را نیز در نظر 

پرد. مطالب سمعی بصری را همانند تفاوت رمزگشایی  های طبقاتی مهم ارزیابی 
پهه ایهنشاید در مورد ایران، عامل دین، نق  پررنگ  تری داشهره باشهد. در مقطهع زمهانی 

گرفرههه 1385و  1315پتههاب بههه نگههارش درآمههد؛ یعنههی دهههه  ، دیههن عامههل چنههدانی مهمههی در نظههر 
شناسهههان شهههد. در واقهههع، در آن مقطهههع، بسهههیاری از دانشهههمندان )بهههه پیهههروی از جامعهههه نمهههی

پهه توسهعه  پهار خهود را ایهن فهرن قهرار داده بودنهد  پس وبهر( هنهوز مبنهای  پالسیکی همچهون مها
پهه در آن بهه آسهانی سازی و دینغربی مدرنیره خود نریجه فرآیند زدایی است. در جههان امهروز 
گونی در اقسها نقهاط جههان هسهریم و بسهیاری از آنهها غیردینهی شاهد توسعه مدرنیره گونها های 

پناری بنهیم.  نیسرند، باید بسیاری از فرضیات قبلی را به 
پتهاب پاسهخ پهه ایهن  پل، ادعای من این نیست  پهه ای بهرای سهههای آمهادهدر  واالتی دارد 

گهاهی مهن دربهاره دیهن و نداشهرن  دانشمندان امروزین رسانه در ایران باید بهه آنهها بپردازنهد. ناآ
پهه ای در این زمینه، من را از طرح چنین ادعایی باز میسررشره دارد. بها وجهود ایهن، امیهدوارم 

پسان دیگری در جاههای دیگهری ا سواالت مطرح ز جههان قهرار شده در این مقاالت مورد توجه 
پهه بهر آنهها تمرپهز دارد بایهد بهر اسهاس بافهت ههای گیرد: شیوه طرح سواالت و موضهوعات خاصهی 

گیرد. تنها می عمال تطابقات الزم بها شهرایط  متوانجدید، مورد بازبینی قرار  په با ا  امیدوار باشم 
 ید واقع شود.ای در ایران و در جاهای دیگر مفمحلی، این اثر در راه درک فرآیندهای رسانه
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