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هارسانهِ مارکسیستی ینظریه
چندلر دانیل

آبکناری ترجمه: روزبه

 را متن این آنکه نخست: دانیممی ضروری را ملظحظه سه ذکر 1ترجمه این انتشار مورد در :پراکسیس توضیح
 کققه کققرد، تلقققی هارسانه یمقوله به انتقادی نظر ِی رویکردهای برخی معرفی برای مقدماتی مروری صرف ًا باید
 ایققن در شققده یققاد اشتراکات وجود با آنکه، دیگر. دارند مارکسیستی ینظریه در اشتراکی وجوه و هاپایه البته

 معرفققی کققه چرا ندارد؛ آن مضمون با نزدیکی خوان ِیهم- شمول یدامنه لحاظ به-  متن این عنوان رویکردها،
 خاصققی نظری گرایش) منظر از و( بر تکیه با عمدتا شده، خوانده هارسانه یدرباره مارکسیستی ینظریه آنچه

تّنت از برآمده  نظققر، ایققن از. شققودمی شققناخته» فرهنگی مطالعات« عنوان تحت که است مارکسیستی نظری س
 کمققتر آشکاری طور به هارسانه ینظریه به مارکسیستی رویکردهای سایر معرفی در متن تمرکز و دقت سطح
تشتققر بققه فارسققی آنکه، آخر و. است   پس از پایان کار ترجمه و ویرایش متن، متوجه شدیم که ایققن مقققاله پی

ته شده است تهی آن، در فضای اینترنتی قابققل دسترسققی2ترجم تشهای اولی تهی پیشی ْن به جز بخ  . گو اینکه ترجم
تهی پیش رو برای علقمندان و مخاطبان فارسی زبان مفید  نیست. از این رو، در مجموع، امیدواریم انتشار ترجم

باشد. 

*    *    *

مقدمه
 اروپققا، و انگلسققتان در هارسققانه پققردازا ِننظریه میققان در [میلدی]، ۸۰ یدهه اوایققل تققا ۶۰ یدهه اواخر از

 این در هم هنوز کمتر، تسلط با اگرچه نیز، مارکسیستی یاندیشه ظحال این با بود؛ رایج نومارکسیستی رویکردی
 هایرسققانه از مارکسیسققتی تحلیققل کلیدی مفاهیم از آگاهی داشت. بنابراین ایگسترده نفوذ پژوهشی یظحوزه
 اصققطلظحات طرفی، از و ندارد، وجود مارکسیسم از یکتایی فکر ِی مکتب] که آنجا از[ دارد. اما اهمیت ایتوده

از:  است ایترجمه متن . این1

Marxist Media Theory, Daniel Chandler 

مقاله:  این قبلی فارس ِی ی. ترجمه2

1۶شماره بیدار، نامهفصل اژدری، ترجمه: علیرضا چندلر، دانیل رسانه»، مارکسیستی ی«نظریه
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 بققرای راهنمققایی کوشدمی نوشتار این رسند،می نظر به نفوذناپذیر واردا ْن تازه و ناآشنایان برای اغلب مربوطه
 هایرسققانه نقققش بققر کققه دارنققد بدان گرایش مارکسیس ْت پردازانکند. نظریه فراهم کلیدی مفاهیم از برخی
status(  مستقر وضعی ِت بازتولید در ایتوده  quoایققن نقققش بققر لیققبرال تکثرگرایا ِن مقابل، کنند. در ) تاکید 

کنند. می تاکید بیان آزادی ارتقای در اهرسانه

 نظققر ِی الگوهققای بققه واکنشی بیانگر بخشا اجتماعی علوم در نومارکسیسم برآمدن: کارکردگرایی با مخالفت
 اساس بر اجتماعی نهادهای توضیح جستجوی در کارکردگرایان. بود جامعه از) functionalist» (گرا کارکرد«

 الگققوی. هسققتند همبسته فرهنگ ِی-اجتماعی نظام یک درون در آنها) cohesive(  یدهنده پیوند کارکردها ِی
 پیکارهققای از مفیققدی درک مارکسیسققم کهظحققالی در نبققود، قایققل جایگاهی اجتماعی تضاد برای کارکردگرایی

. ردکمی عرضه طبقاتی

رّثرگرایی  با مخالفت  یدهه (در اروپا در هارسانه یدرباره نومارکسیستی ینظریه عروج یدوره : درلیبرال تک
 لیققبرال تکثرگرای ِی به متعلق ظحوزه این در غیرمارکسیستی اصلی نظری سنت )،میلدی  ۸۰ یدهه اوایل و  ۷۰
 کققه طور. همققان3بققود متحده ایالت درظحوزه]  این [در مسلط یاظریهن میلدی ۴۰ یدهه هایسال از که بود،

اند:کرده بیان ۴همکاران و گورویچ

 از آنهققا از یققک هیققچ که بینند،می رقیب منافع و هاگروه از ایمجموعه سان به را جامعه تکثرگرایان”
تّیققدی سققازمانی هققاینظام عنوان به ایرسانه هایسازمان. نیستند برخوردار مسلط همواره جایگاهی  مق

 هایگروه و سیاسی اظحزاب ،)state( دولت به نسبت بالیی خودمختاری یدرجه از که شوندمی دیده
 قققرار نخبققه مققدیران از گروهی اختیار در هارسانه کنترل منظر، این مطابق. برخوردارند صنعتی فشار
 .دهنققدمی قرار هارسانه یظحوزه ایظحرفه فعالین اختیار در را ایملظحظه قابل پذیریانعطاف  که دارد
 کققه طورهمققان چون شود،می دیده آنها مخاطبان و ایرسانه نهادهای میان اساسی توازن و تقارن یک
 شود،می برابر آشکارا و داوطلبانه هایظحیطه وارد عموما رابطه این: گویدمی) McQuail( کوایل مک
 هققایگرایش و نیازهققا اسققاس بر را هارسانه متنوع ْی بسیار هایشیوه به قادرند مخاطبان که جایی… 
 »جققامعه جمعقق ِی هایارزش« به مخاطبان ،)Halloran( هالوران بیان به کنند؛ نظیم و دستکاری خود

تّد یققا بکشققند، چققالش بققه کنند، همراهی و پیروی تا سازدمی قادر را آنها که دارند دسترسی  نفققی و ر
. “کنند

3.  Hall 1982

4.  Gurevitch 1982
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مقابل: در

 چنیققن در بینققد؛می طبقققاتی یسققلطه سققیاد ِت تحققت را یدارسققرمایه یجامعه مارکسیست ْی نگرش”
 تحققت مختل ْف طبقات ِی هایدیدگاه آنها در که هستند ایدئولوژیکی یپهنه از بخشی هارسانه ایجامعه
 طققور بققه]  هارسققانه بققر [نهققایی نظققارت و کنترل. شوندمی مواجه یکدیگر با معین ایطبقه یسیطره

 از تققوهمی ظحفققظ بققا ایرسانه ا ِیظحرفه فعالن. گیردمی قرار انحصاری یسرمایه اختیار در ایفزآینده
 را مسققلط فرهنققگ هققایانگاره و هققاارزش و شققوندمی ادغام اجتماعی چارچوب این در خودمختاری،

 با هماهنگ تفسیر ِی و توصیفی هایچارچوب کلی، یمجموعه یک عنوان به هارسانه. سازندمی درونی
 هقققایچارچوب این با گاه اینکهعین در هارسانه این مخاطبان. سازندمی منتشر را مسلط طبقا ِت منافع

 بققدیلی معنای ِی هاینظام آن به دسترسی فاقد اما شوند،می ستیز ظحتی و گفتگو وارد هنجاری و مفهومی
 مخال ِف تعاریف نف ِع به را ایدهتو هایرسانه سوی از شدهعرضه تعاریف سازد قادر را آنها که هستند

].  منبع همان“ [کنند نفی نامتناقضی

روبنا و زیربنا
 مارکسیسققم یققا( ارتققدوکس مارکسیسم در بارزی ویژگی) عامیانه مارکسیسم یا economism( اقتصادگرایی

 روبنققای عناصر یهمه یکنندهتعیین عنوان به جامعه اقتصادی زیربنای اقتصادگرای ْی در. است بوده) گرااصول
 کققه هققایینظریه. گیققردمی بققر در نیز را روشنفکری و اجتماعی سیاسی، هایآگاهی که ،شودمی تلقی اجتماعی
 نامیده ماتریالیستی هاینظریه عموما کنند،می تلقی اجتماعی هایپدیده یبرسازنده یپایه را اقتصادی مناسبات

 شققناخته» تاریخی ماتریالیسم« عنوان به نیز مارکس سوی از شده عرضه ماتریالیستی دیبنصورت و شوند؛می
تّنققاورانه جققبرگرای ِی بققا اقتصققادگرای ْی. شودمی Technological( ف  Determinism (یپققایه بققر. دارد پیونققد 
تّزا و منفرد هایقولنقل  فنققاورانه جققبرگرای ِی بققر تاییققدی عنققوان به اغلب مارکس آرای زمینه، مت ِن از شده ُمج

 یدهندهنشققان بققادی آسیاب”: دهدمی دست به هاقولنقل دست این از اینمونه زیر یجمله. شوندمی تفسیر
تّهققز آسققیا ِب] کهظحالیدر[ است؛ فئودال ارباب با ایجامعه  بققا ایجققامعه یدهندهنشققان بخققار ماشققین بققه مج

].فلسفه فقر مارکس،[“ است صنعتی داریسرمایه] مناسبا ِت[

 هققاییهپا ظحسققب بر فرهنگی» را «صنایع ا ْیتوده هایرسانه پژوهش گرا،اصول مارکسیست ِی سنت چارچوب در
 و ایتققوده هایرسققانه مضققامین ”نگققرش، ایققن مبنای کند. برمی تشریح و تفسیر آنها یکننده تعیین اقتصادی

 شققوندمی تعییققن هاییسازمان  ِاقتصادی زیربنای توسط چیز هر از پیش…  آنها هایپیام در شده ظحمل معان ِی
 بایققد تجققاری ا ِیرسققانه هایسققازمان ” نتیجه، . در5“شوندمی تولید آنها چارچوب در (معانی) مضامین این که

5.  Curran 1982
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تّیت  بققا محصققولتی و کننققد تققامین را تجاری تبلیغات و هاآگهی دهندگانسفارش نیازهای  سققاز ِیبیشینه قققابل
 از دسته آن که ظحالی در خشونت)؛ و سکس از سنگینی محتوای با محصولتی مثال، (برای کنند تولید مخاطبان
 بققه دارد، قققرار دولققت توسط یا مسلط سیاسی نهادهای نظارت تحت آنان هایخروجی که ایرسانه موسسات

 “یابنققدمی گرایققش رایققج عققا ِم هققایتوافق مرکزی یهسته سمت به یا متوسط،[هنجار ِی]  یزمینه یک سمت
 ) همچنققانمققرداک گراهققام (نظیر سیاسی اقتصاد مختلف هایگرایش به متعلق هایمنبع]. مارکسیست همان[

 بققا ایتققوده هایرسققانه مورد در زیربنا-روبنا الگوی کارگیری دانند. بهمی اقتصادی زیربنای تابع را ایدئولوژی
است.  همراه هارسانه کنترل و [نقش] مالکیت به نسبت نظری هایدغدغه

 نیسققت. تنققوع گرفتققن نظققر در بققه قققادر کققه کننققد،می تلقققی گرایققیتقلیل مصققداق را قتصادگراییا منتقدا ْن
 و…  اسققت برخوردار نسبی خودمختار ِی نوعی از زیربنا به نسبت روبنا ”که برآنند آلتوسری هایمارکسیست

 هایرسانه نظیر ایدئولوژیک روندهای دیدگاه، این اساس . بر۶“کندمی  ِاعمال زیربنا روی بر متقابلی کنش روبنا
تّین برابققر در ایتققوده  مفهققوم . امققا۷هسققتند نسققبی خودمختققاری دارای ) اقتصققاد ْیdetermination(  ِگققریتع

است.  گرفته قرار نقد مورد ۸پردازاننظریه برخی سوی نسبی» از «خودمختاری

 بندیصققورت ،آلتوسر نفوذ تح ِت) culturalist» (گرافرهنگ« هایمارکسیست از دیگر برخی و هال استوارت
 آگققاهی« و» اجتمققاعی هسققتی« مققارکس کققه آنچققه میققان کققه اسققتدلل ایققن با کنند،می نفی را روبنا-زیربنا

. دارد وجود دیالکتیکی پیوندی نامید،می»اجتماعی

تولید ابزارهای عنوان به هارسانه
 یجققامعه در کققه انققد،» تولیققد ابققزار« از شققکلی ایتققوده هایرسققانه کلسققیک، مارکسیسم مفاهیم ظحسب بر

 ایتوده هایرسانه کلسیک، مارکسیسم رویکرد اساس بر. دارند قرار ظحاکم یطبقه مالکیت تحت داریسرمایه
 هایایققده و باورهققا] مقاب ْ ْل در[ و سازند،می منتشر را ظحاکم یطبقه هایبینیجهان و باورها ها،انگاره سادگی به

: است مارکس استدلل این با انطباق در زیادی ظحد تا دیدگاه این. کنندمی خنثی یا انکار را بدیل

تهای که ابزار تولید مادی را در اختیار/تصققرف خققود دارد، همزمققا ْن ابققزار تولیققد ذهنققی/فکققری  ”طبق
تهها و  [جامعه] را نیز در اختیار/کنترل خود دارد، به طوری که بققر ایققن اسققاس -در بیققانی کلققی- ایققد

6.  Lapsley & Westlake 1988

7.  Stevenson 1995

8.  e.g., Paul Hirst 1977
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تهی ظحققاکم] قققرار  باروهای آنهایی که فاقد ابزار تولید ذهنی/فکققری هسققتند، تحققت تققابعیت آن [طبق
تیگیرد“ [ ].آلمانی ایدئولوژی انگلس، و مارکسم

 عمققل کققارگر طبقات میان در» کاذب آگاهی« تولید جهت در همواره ایتوده هایرسانه دیدگاه، این اساس بر
 بققه ایرسققانه محصولت آ ْن مبنای بر که شودمی رمنج) extreme( افراطی دیدگاهی به درک این. اندکرده
تّیاتی یمنزله  ]خققود ساز ِییکدست در[ نگاهی چنین. شوندمی نگریسته ظحاکم یطبقه هایارزش از یکپارچه تجل

 امکققان همچنیققن و گیققردمی نادیده را هایرسانه درون در نیز  ظحاکم یطبقه درون در هاارزش تنوع گونه هر
. گیردمی نادیده نیز را هارسانه مخاطبان سوی از انتقادی و مخالف هایخوانش

ایدئولوژی
social( اجتمققاعی هسققتی که است» ماتریالیستی« رویکرد این مارکسیستی، ینظریه محوری خصلت  being( 
 از تققابعی ایققدئولوژی ْک رویکردهققای دیققدگاه، ایققن اساس بر. است )consciousness( آگاهی یکننده تعیین
 در امر این. است آن مسل ِط یطبقه ایدئولوژی همان جامعه، در مسلط ایدئولوژی و هستند، طبقاتی هایجایگاه
 در امققا). هگققل یفلسققفه در چنانکههم( دهدمی آگاهی به را تقدم که دارد قرار» آلیستیایده« رویکرد با تضاد
 آگاهی و اجتماعی هستی میان یرابطه برخی: دارد وجود هاییتفاوت مقوله همین اساس بر هامارکسیست میان

تّین نوعی همچون را  .دارند تاکید رابطه این دیالکتیکی خصلت بر دیگر ایعده و کنند؛می درک مستقیم گر ِیتع

 از رویدنبققاله و تقلیققد ظحاصقق ِل کققه کاذبی آگاهی ؛9کاذب» است «آگاهی ایدئولوژ ْی گرا،اصول مارکسیسم نزد
 هققد. ازدنمی بازتاب را [ظحقیقی] آنان منافع ایدئولوژی قضا] این [از که است کسانی سوی از مسلط ایدئولوژی

 مققالکیت کققه ایطبقه هققایارزش یعنققی سققازند؛می منتشققر را مسلط ایدئولوژی ا ْیتوده هایرسانه منظر، این
 کققه باورنققد ایققن بققر مارکسیسققتی سیاسی اقتصاد واندارد. پیر اختیار در را آنها بر [امکان] نظارت و هارسانه

 بر سویهیک تاکید ینتیجه ایدئولوژی، از برداشتی چنین که آنند ) برژیژک اسلوی (نظیر معاصر اندیشمندان  برخی.9
 از پوزیتیویسققتی کمققابیش تصویری که جایی است؛ )1۸۴۶ انگلس،  و مارکس (»آلمانی ایدئولوژی « کتاب از فرازهایی

 درک کققه اسققت آلتوسققر دیققدگاه از متققاثر خققود بققاوری چنیققن آیققدمی نظر به. است شده ترسیم ایدئولوژی یمقوله
 مققا کققه اسققت فضققایی همچققون ایدئولوژی ،آلتوسر نظر از. دهدمی قرار نقد مورد را ایدئولوژی یمقوله از پوزیتیویستی

 از پیققش. داشت خواهد را خود خاص ایدئولوژی هم آینده کمونیست ِی آلایده یجامعه ظحتی و داریم، قرار آن در همواره
 و اهمیققت سققازی برجسققته ضققمن کققه بققود کرده ارائه ایدئولوژی مفهوم به ایخلقانه و تازه رهیافت گرامشی نیز، آن

.].م[ ساختمی دشوار را» کاذب آگاهی« به آن یساده تقلیل مقوله، این عینی کارکردهای
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 طریق از که شودمی مسیری ایدئولوژی” سازند:می پنهان را طبقاتی ستیز اقتصادی هایپایه ا ْیتوده هایرسانه
ُزدوده ستیز آن تّدلم ستیز این مکان بهخود]  [ایدئولوژی آنکه جای به شود،می [طبقاتی]  .1۰“گردد ب

 کققه اسققت ایواسققطه ایققدئولوژی کققه دارد تاکیققد امر این بر و کند،می نفی را» کاذب آگاهی« مفهوم آلتوسر
تّی ِت و ناپذیریتقلیل بر آلتوسری مارکسیسم. کندمی گریمیانجی را جهان از ما یتجربه  تاکیققد ایدئولوژی ماد

تّین نیرویی همچون خود، مستقل ماهیت به بنا ایدئولوژی که معنا این به. ورزدمی  .شققودمی نگریسققته بخققشتع
 داریسرمایه نظام بازتولید در موثری سهم غرب جها ِن در ایتوده هایرسانه ایدئولوژی ِک عملکرد] نتیجه، در[

.دارد

Valentin( ُولوسینوف والنتین  Volosinov،( در ایققدئولوژی، بققاب در مارکسیسققت پققردازاننظریه دیگر از 
 ینظققریه یققک کققه کنققدمی اسققتدلل چنیققن اسققت. او داشته زیادی نفوذ انگلستان فرهنگی مطالعات یظحوزه

تّرد کامل مفهوم به که ایدئولوژی  ببخشد، آگاهی این یبرسازنده اجتماعی اشکال بر مقدم ای هستی آگاهی، مج
 این خود بلکه نیستند، آگاهی محصول های] ایدئولوژی ْکُفرم [و بود.  اشکال خواهد متافیزیکی سراسر اینظریه
 از َاشققکالی را اینشانه هاینظام که درکی برخلف ”است، گفته  ِب ِنت تونی کهکنند. همچنانمی تولید را آگاهی
 یبرسققازنده ا ِینشانه هاینظام گردد،می تعیین اقتصادی سپهر سوی از آنها هایمحدوده که پنداردمی آگاهی
 social( اجتمققاعی کارگزاران آگاهی آنها طریق از که هستند هاییَمح ِمل یمنزله به خودشان ایدئولوژ ْی سپهر

agents11“گرددمی )  تولید  .

 ایتققوده هایرسانه که دارند نظر توافق امر این بر آشکار طور به مارکسیست پردازاننظریه] خلصه، طور به[
. دارند نظر اختلف آنها ماهیت سر بر اما برخوردارند؛ ایدئولوژیک قدرت  از

هاکنندهتقویت یمنزله به هارسانه
 درون کققه] در آنجققا [از ایرسققانه نهادهققای ”کققه شودمی برجسته درک این ها،رسانه مارکسیست ِی تحلیل در

 کننققد.می عمققل جققامعه مسققلط نهادهای با انطباق  در وسیعا نتیجه در اند)،(محبوس گرفتارند قدرت ساختار
 اندازهایچشققم از شققماری میققان در هاییدیققدگاه عنوان به نه را مسلط نهادهای هایدیدگاه هارسانه بنابراین

.  12“کنندمی «طبیعی» عرضه و بدیهی مرکزی، اندازیچشم یمنزله به بلکه بدیل،

10.  Curran 1982

11.  Bennett 1982

12.  Curran 1982
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 پرهیققز سوی به دارد وجود گرایشی ایتوده هایرسانه در که باورند این بر مارکسیستی سیاسی اقتصاد پیروان
 تصققویر را فرضیاتی و هاارزش هارسانه این ”نتیجه در و غیرمتعارف؛ و بدنام و نامرسوم باورهای و هاارزش از

. 13“برخوردارند مشروعیت و اعتبار ترینوسیع از متعارف سطح در که کنندمی

 بققه مشققابهی مفهومی چارچوب ) باهال استوارت (نظیر بریتانیا مارکسیست ِی سنت یظحوزه در پژوهشگران اکثر
 ایرسققانه هایتصویرسققازی   دیدگاه، این مبنای اند. برپرداخته خشونت از ایرسانه هایتصویرسازی یمقوله
 ایجاد به کنند؛می عمل نظم این محافظ نیروهای و قانونی نظم به بخشیمشروعیت جهت در ”خشونت از رایج

 بیگانگققان، از همزمققان، و پردازنققد؛می آمیققزقهر دولققت ِی ی] نظققم[دامنه گسققترش بققه نسبت عمومی رضایت
 تققاثیر همچنیققن پققردازاننظریه . ایققن“کننققدمی زداییمشققروعیت نظققم ایققن مخالفا ِن و گانشدهراندهظحاشیهبه

 طققور بققه شققده گریمیققانجی ارتباطققا ِت ”آنهققا در کققه انققدکرده بررسی هاییوضعیت بر را ایتوده هایرسانه
 دید از …شوند.  بنابراینمی ظحمایت آموزشی نظام و قضایی دستگاه پلیس، نظیر نهادهایی سوی از قدرتمندی

 یبرسققازنده موجققو ِد هققایفرضپیش گسققترش و تقویت تمدید، راستای در است قدرتی هارسانه قدرت آنان
.1۴“ آنها خلق جهت در نه مسلط، فرهنگ

تّسران برخی ”مشابه، طور به  انتخابققات فرآیند از ایرسانه هایتصویرسازی کشیدن چالش به با مارکسیست مف
 هسققتند انتخابات از نمایشی تشریفاتی برساختن کا ِر در هاتصویرسازی این که اندپرداخته اندیشه این طرح به
 یمنققزله بققه دادنرای منظققری، چنین از. بخشدمی مشروعیت لیبرال هایدموکراسی در قدرت ساختار به که

-خققود و سیاسققی برابققری نماینققدگی، دموکراسی هایاسطوره بقای به که شودمی نگریسته ایدئولوژیک اقدامی
ُین  آن انتخابققات ایرسققانه پوشققش از مارکسیسققت مفسران این درک بنابراین. کندمی کمک جمعی بخش ِیتع
 هایدموکراسققی در وسیعی طور به که انجامدمی ایسیاسی هایارزش تقویت به ایرسانه پوشش این که است
 و تاییققد دولققتی دسققتگاه و سیاسققی اصلی هایسازمان آموزشی، نظام سوی از فعال طور به و دارند رواج غربی

].منبع همان[“ شوندمی تصدیق

سوژه برساخت ِن
 شودمی یادآور  ِب ِنت تونیدارند.  باور ابژه  و سوژه میان تفکیک از خاصی یگونه به مارکسیست پردازاننظریه

 (شرایط ابژه انسانی) و (کارگزاران سوژه [تعاملی] میان دوجانبه ایرابطه یارندهد بر در تاریخی ماتریالیسم که
: کندمی بیان گونه این را وژهس شناسای ِی از خود ) دریافتFiske( فیسک  رو همین . از 15آنان) است هستی

13. Murdock & Golding 1977

14.  Curran 1982

15.  Bennett 1982
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 روی بققر فققرد بققه مربققوط هققایفرهنققگ. نظریه توسققط سققوژه شود،می بازتولید طبیعت توسط فرد”
 دهنققد.می توضیح طبیعی اموری عنوان به را هاتفاوت این و شوندمی متمرکز هاانسان میان هایتفاوت

 متمرکققز جققامعه یققک در مققردم مشققترک تجربیات روی بر سوژه، به مربوط هاینظریه کهظحالی در
 داریققم خققود از درکی چه ما که است آن توضیح برای شیوه کارآمدترین روش این که چرا شوند،می
.1۶“ طبیعی یبرساخته یک نه است، اجتماعی یبرساخته یک …هستیم؟)  سوژه (که

 »برسققاخته«  اجتمققاعی مناسققبات تاثیرات طریق از هاجایگاه ظحاملن عنوان به افراد مارکسیستی، یاندیشه در
. شودمی یاد» سوژه برساختن« عنوان به دیدگاه این از. 1۷شوندمی

 
 از مفهققومی او یعنققی کند؛می رد را خودمختار و خودآگاه موجودی عنوان به فرد از باورانهانسان مفهوم آلتوسر

 .کنققدمی رد باشققد، توضققیح قابققل وی شخصققی ترجیحا ِت و هاگرایش باورها، ظحسب بر هایشکنش که را فرد
 بققر کققه ،گیققردمی کققاربه را )interpellation فراخوانی، یا( »بازخواست سازوکار« مفهو ِم] مقابل، در[ آلتوسر
 اسققت عققاملی[ ایدئولوژی. شوندمی برساخته موجودپیش از ساختارهای تاثیرات یمنزله به هاسوژه آ ْن مبنای

 در) اجتمققاعی هققایهویت کققارکرد تققاثیر تحققت( افققراد. کندمی عمل افراد از هاسوژه برساختن جهت در] که
 هایهدسققتگا. «شققوندمی فراخوانققده یققا بازخواسققت» دولتی لوژیکایدئو هایهدستگا« طریق از نخست یوهله

 هایهدسققتگا« طریق از. هستند ایتوده هایرسانه و آموزشی نظام خانواده، یدارنده بر در» دولتی ایدئولوژیک
 مفهققومی رهیافت این. کنندمی کسب را واقعیت از فهمی و هویت از ظحسی مردم که است» دولتی ایدئولوژیک

( سققاختارگرایی رویکققرد از عققامی ویژگققی اسققت، شده دادهپیش از ساختارهای یبرساخته انسانی یسوژه که
structuralism (رویکرد این مبنای بر. است )روابققط زبققان، نظیققر ساختارهایی توسط گیسوژه) ساختارگرایی 

]. منبع همان[ گرددمی تعیین اجتماعی نیروهای سایر و اجتماعی قراردادهای خانوادگی،

 متققون سیاسققی کققارکرد تققا سازدمی قادر را هارسانه مارکسیس ِت پردازاننظریه» بازخواست« آلتوسری مفهوم
 مخققاطب شده، دادهپیش از ساختار یک عنوان به متن،”. دهند توضیح را ایتوده هایرسانه سوی از شده تولید

 بیننققده،( سققوژه منظققر، ایققن از. “برسققازد سققوژه یک یمنزله به را او تا ،)خواندفرامی یا( کندمی بازخواست را
 کققه است نهفته آنها توانایی این در ایتوده هایرسانه قدرت و شود؛می برساخته متن توسط) شنونده خواننده،

 از هققاییبازتاب عنققوان به] مخاطب سوی از[ آنها، ایرسانه هایبازنمایی که» نشانندمی« جایگاهی در را سوژه
. شوند درک روزمره واقعیت

16.  Fiske 1992 

17.  Lapsley & Westlake 1988
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 کهظحققالیدر گققذارد،نمی بققاقی بازخواسققت فرآینققد علیه افراد مقاومت امکان برای جایی آلتوسری مارکسیسم
 بققودن تاثیرپققذیر بر علوه سوژه نیستند؛ موفق تغییرناپذیر ْی و کامل طور به» دولتی ایدئولوژیک هایهدستگا«
 آلتوسققر، پیرو ایرسانه پردازاننظریه. باشد کارگزار تواندمی همچنین ،]ساختارها تاثیرات یبرساخته همچون[

 کننققد درک سققوژه هایپاسققخ یکنندهتعیین عامل تنها را] آن وسیع معنای در[ متن که داشتند بدان گرایش
 کردنققد؛می تلقققی» همگققن« و دسققتیک ایمقققوله همچققون را سوژه همچنین پردازاننظریه اینمنبع].  [همان

 شده ُزدایی مرکز) contradictory( متناق ِض یسوژه یک ”مارکسیستی هاینظریه از بسیاری شمار کهظحالیدر
 یسققوژه[ جققایگزین شققود،می سققهیم آنهققا در کققه هققاییگفتمان یدایققره از تاثیرپذیری  با که کردند طرح را

.1۸“ شودمی] آلتوسری

 بققدان گرایققش کققرد،می ترسیم ایتوده هایرسانه قدرت از) 19۶۴( مارکوزه هربرت که تصویری کهظحالیدر
 در[ کققه بودنققد آن بققر عمققدتا هانومارکسیسققت کنققد، ترسیم منفعل قربانیانی همچون را مخاطبان که داشت

 هاینظام  ایتوده هایرسانه که نگرش این کنار در. کنند اعطاء مخاطبان به تریفعال هاینقش] خود نظریات
 سققوی از ایتققوده هایرسانه که دارد وجود هم دریافت این ،»کنندمی تقویت و گرفته قالب« را مسلط معنای ِی

].مبنع همان[ شوندمی ادغام» جایگزین« یا محور-طبقه معنای ِی هاینظام در و شوندمی تعدیل نیز مخاطبان

مارکسیسم در درونی هایتفاوت
 مارکسیسققت مفسققران سققوی از متنققوعی و متفاوت فکری هایمکتب ها،رسانه مارکسیستی ینظریه درون در

 ساختارگرایی،: اندکرده فهرست باره این در را» مخالف فکری رهیافت« سه همکاران و گورویچ. اندگرفته شکل
 روی بققر سققاختارگرایانه نققا ِب تحلیقق ِل. ساختارگراست آلتوسری مارکسیسم. 19گراییفرهنگ و سیاسی، اقتصاد

 .“شودمی متمرکز هارسانه) گر ِیدللت (یا معنایی هاینظام داخل ِی بند ِیمفصل”

political( گرایا ْنسیاسی اقتصاد گرا،اصول مارکسیسم سنت چارچو ِب در  economists (تققابع را ایدئولوژی 
 انتقادی رویکردی مارکسی، سیاس ِی اقتصاد یپایه بر 2۰خود آثار در مرداک گراهام. بینندمی اقتصادی زیربنای
 ایققن در. دهدمی جای ایرسانه تولید اقتصادی ساختارهای و فرآیندها در را هارسانه قدرت که کندمی عرضه

 ایرسققانه هققایپیام بر کنترل  ِاعما ِل در کلیدی عاملی عنوان به هارسانه بر اقتصادی کنترل و مالکیت دیدگاه،
.  شودمی تعبیر

18.  Curran 1982

19.  Gurevitch 1982

20.  Murdock & Golding 1977; Murdock 1982
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 تققاثیری دارای ایتققوده هایرسانه آ ْن در که گراست،فرهنگ مارکسیست رویکرد معر ِف 21هال استوارت آثار
 نفققی در گرایققیفرهنگ.  22شققوندمی تلقققی عمققومی آگققاهی بققه دهیشققکل در) عامل دومین گیریم( قدرتمند

-زیققر واقعققی یتجققربه بققر ساختارگرایی، خلف بر اما کند؛می پیروی آلتوسری ساختارگرای ِی از اقتصادگرایی
( منققدزمینه  معیققن، یجققامعه یققک درون در را هارسققانه و ورزد؛می تاکید) sub-groups( جامعه هایگروه

contextualized (تّی ِت جامعه ”که تلقی این با سازد،می  در گراییفرهنگ رویکرد . ”است ایپیچیده معنایی کل
 ,Centre for Contemporary Cultural Studies( معاصر فرهنگی مطالعات مرکز« سوی از شده منتشر آثار

CCCS (است یافته انعکاس بیرمنگام دانشگاه در ) عهده بر را مرکز این مدیریت ایدوره برای هال استوارت 
).  است داشته

ُین برای که جایگاهی ظحسب بر مارکسیست پردازاننظریه ”،کوران نظر بر بنا  هارسققانه) گققریتعیین( بخش ِی تع
 دهندمی ایتوده هایرسانه یپرداخته وساخته هایایدئولوژی قدرت و ماهیت به که اهمیتی و وزن و اند،قایل

.     ]منبع همان[“ اندمتفاوت یکدیگر با

فرانکفورت مکتب
 نققوعی عنققوان بققه ارتققدوکس هایمارکسیسققت سوی از آن از برآمده» انتقادی ینظریه« و فرانکفورت مکتب

 ماتریالیسم و اقتصادگرایی انتقاد ْی ینظریه که رو آن از یکی شود؛می نگریسته) ریویزیونیسم( تجدیدنظرطلبی
 در. مارکسیسققتی نظققری سققنت از آن سققاز ِیُگلچین رویکرد دلیل به دیگر و است؛ داده قرار نقد مورد را خام

 جهققت در مارکسیسققتی تلش نخسققتین کققه است مهم رو آن از» انتقادی ینظریه« ها،رسانه ینظریه ساظحت
 بققه رو و واقعققی مسیری» انتقادی ینظریه«  وجود این با.  23شودمی محسوب هارسانه یدرباره پردازینظریه
 مکتققب بققا مرتبققط پققردازاننظریه ترینبرجسققته.  2۴کنققدنمی عرضققه ایتوده هایرسانه یمطالعه برای پیش

 را خققود کققه اندیشققمند، سققه این. هورکهایمر ماکس و مارکوزه هربرت ،آدورنو تئودور: از عبارتند فرانکفورت
 کققه موسسققه این. بودند» فرانکفورت اجتماعی مطالعات یموسسه« اعضای دانستند،می مارکسیست به متعهد

. یافت انتقال نیویورک به 1933 سال در] هانازی رسیدن قدرت به با[ بود، شده تاسیس 1923 سال در
  

21. e.g., Hall 1978

22. Curran 1982

23.  Gurevitch 1982

24.  Curran 1982
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(ایتوده یجامعه« رای ِج یکارانهمحافظه مفاهیم از متأثر فرانکفورت مکتب  «mass society (به اگرچه بود؛ 
 پققدر« عنققوان بققه گاه که ،مارکوزه هربرت.  25داد سوق چپ] رویکرد[ سمت به را اندازچشم این خود، ینوبه
 ایتوده هایرسانه از بدبینانه بسیار تصویری) 19۶۴» (ساظحتیتک انسان« کتاب در شود،می یاد او از» نو چپ

:است کرده توصیف ناپذیرمقاومت نیرویی عنوان به را هاآن و کرده ترسیم

 بققا اطلعققا ْت و سققرگرمی صنعت ناپذی ِر مقاومت] دادها ِیُبرون یا[ محصول ِت ،… ارتباطی ابزارهای”
 کننققدمی ظحمققل را معینی عاطف ِی و روشنفکرانه هایواکنش نیز و تجویزی، ها ِیعادت و هادیدگاه خود
تّید کنندگان تولید به ها،آن میانجی به کنندگانمصرف که  نظققام کققل بققه طریققق این از و شوند،می مق

تّید اجتماعی  آگققاهی از نققوعی هققاآن کننققد؛می دستکاری و کنندمی تلقین محصول ْت این. گردندمی مق
تّیت خققود بودگ ِی ذب] کشد ِن عیان[ به نسبت که دهندمی انتشار را کاذ ِب  بنققابراین….  دارد مصققون
. 2۶“ گرددمی پدیدار ساظحتیتک رفتار و اندیشه از الگویی

 جهققان یدربققاره هققاآن ظحسققب بر ما که کنندمی تعریف را هایی ِترم و مفاهیم ایتوده هایرسانه مارکوزه نزد
 ]نقققش[ بققه نسققبت ایبققدبینانه عمیقققا درک کلققی طققور بققه فرانکفورت مکتب انتقاد ِی ینظریه. اندیشیممی

ُکت ژانت چنانکههم. کردمی ارائه ایتوده هایرسانه  مکتققب اندیشققمندان آثار ”گوید،می) Woollacott( وول
 بققه کققه بخشد،می» فرهن ْگ صنعت« و ایتوده هایرسانه به را ایدئولوژیک یسیطره از کارکردی٬ فرانکفورت

. 2۷“ گرددمی تخریب کارگر یطبقه انقلبی پتانسیل هم و بورژوایی فردگرای ِی هم آ ْن موجب

 کققار به هورکهایمر ماکس و آدورنو تئودور مشترک آثار در بار نخستین که» فرهنگ صنعت« مفهومی ترکیب
 مققوجب ایققدئولوژی، یمقوله بر» انتقادی ینظریه« تمرکز. هاسترسانه جمع ِی عملکردهای بر ناظر شد، گرفته

 ایققن بققا بکشققد؛ چققالش به موثری طرز به را] زمان آن مارکسیستی سنت در رایج[ اقتصادگرای ِی بتواند تا شد
 بققر آن نظققری یتکیه و گرایققیُنخبه یواسققطه بققه را فرانکفققورت مکتققب هامارکسیست از هاییطیف وجود،

. 2۸اندداده قرار نقد مورد هگلی آلیسمایده

25.  Bennett 1982

26.  Marcuse 1964

27.  Woollacott 1982

28.  Bennett 1982
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آلتوسر
 تلقققی علققم یققک یمنققزله بققه را مارکسیسققم فرانسوی، مارکسیست فیلسوف ،)191۸-199۰( آلتوسر لوئیس

 اسققت آن آلتوسری مارکسیسم از جنبه یک. دارد قرار ساختارگرایی نظری سنت قلمروی در وی آثار. کردمی
 عبققارت گرایققیذات. کنققدمی رد نامنققد،می مارکس هگل ِی گرای ِیذات را آن که را، مارکس از ایسویه وی که

 نفققی را گققراذات مارکسیسققم از نققوع دو آلتوسققر. جققوهر یا منفرد اصل یک به امور و چیزها فروکاستن است
 آن، مبنققای بققر کققه( گراییانسققان دیگققری و ؛)اقتصققادی گرایققیذات مثققابه بققه( اقتصققادگرایی یکققی: کندمی

 بنققابراین،). شققوندمی نگریسققته انسققانی یشققده دادهپیش از طققبیع ِت از بیققانی همچون اجتماع ْی هایپیشرفت
تّد در. است گراییانسان ضد و اقتصادگرایی ضد آلتوسری مارکسیسم  بققه را ایققدئولوژی آلتوسر اقتصادگرایی، ر

 material( معناسققا ِز مققاد ِی عملکردهققای در کققه انققد،دمی آگاهی به دادن شکل در کنندهتعیین عاملی عنوان

signifying  practices(  برخوردار» نسبی خودمختاری« از و گیرد،می جای» دولتی ایدئولوژیک دستگاه«  
 کننققدگ ِیتعیین« از او هایدیققدگاه تققدریجی شققدن دور یدهندهنشققان آلتوسققر آثققار مضمون ِی سیر خط. است

.   است» اقتصاد

 ایققدئولوژی. 29“ آنهاسققت هسقتی واقعقق ِی شققرایط بققا افرا ْد خیال ِی/مجازی پیوند گ ِربیان ”آلتوسر نزد ایدئولوژی
 در- کققه همزمققان هققاآن کققه شودمی موجب و سازدمی متحول] اجتماعی ی[ هاسوژه به را انسانی موجودات

ُین-خققود کارگزاران همچون خود به شوند،می داده شکل ایدئولوژیک فرآیندهآی توسط- واقع -self( بخققشتع

determining (بنگرند.

 موجققود نظام بازتولید خدمت در را ایدئولوژیک اشکال یهمه آلتوسر که آنجا از که شودمی یادآور  ِبنت تونی
 داریسققرمایه یجامعه که ،“شودمی نزدیک» کارکردگرایی« رویکرد به خطرناکی طور به ”وی کند،می معرفی

 منبققع]. [همققان نیست نیدرو هایستیز و هاناسازگاری فهم به قادر و انگاردمی پارچهیک و دستیک بسیار را
 دشققوار امر این تشخیص آلتوسر ینظریه در که است باور این بر هال استوارت راستا، همین در این، بر افزون
 مبنققای بققر. 3۰شققود بازتولید گفتمان در تواندمین » هرگزمسلط ایدئولوژی« جز به چیزی هیچ چگونه که است

 پردازا ِننظریه از بسیاری کهظحالیدر ؛»کنندمی بازخواست را سوژه« ایتوده هایرسانه متون آلتوسری، ینظریه
 تصققویر(  افکنققدمی در هارسققانه متققون بققر را] خود ی[ معنا سوژه که کنندمی استدلل چنین هارسانه کنون ِی

. کرد رجوع ُولوسینوف و گرامشی آرای به باید» معنا سر بر ستیز« مفهوم ت ِرعمیق درک برای). کندمی

 سققمت بققه هققاآن از برخققی کققه است شده آن به منجر پیروانش میان در آلتوسر نفوذ منتقدین، برخی نظر از
 گرایققش این که شوند، کشانده ایتوده هایرسانه َاشکال معنای ِی هاینظام از) ُفرمالیستی( صوری کام ًل خوانش

29.  Stevenson 1995

30.  Hall 1982
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 بققا. است بوده همراه] ایرسانه متون در[ معنایی هاینظام این دریاف ِت/درک و تولید هایشیوه گرفتننادیده با
 بعققدی تحققول ِت و هاپیشققرفت کققه انققدبوده محققوری مسققیری گیریشکل ساززمینه آلتوسر آرای وجود، این

 مارکسیسققتی رویکردهای سرانجام که هاییپیشرفت اند؛شده ظحاصل آن امتداد در شناسینشانه و ساختارگرایی
. 32 31دادند تغییر را هارسانه به

هژمونی و گرامشی
تّد را اقتصادگرایی مارکسیست، یبرجسته پردازنظریه ،)1۸91-193۷( گرامشی آنتونیو  استقلل بر و کردمی ر
تّین از ایدئولوژی سپهر تّیه[ 33کردمی پافشاری اقتصادی بخش ِیتع  نیققز آلتوسققر آثققار در بعققد یدهه دو که ایرو

 از ایگرایانهانشققان بندیصققورت و کققردمی رد نیققز را خققام ماتریالیسققم همچنیققن گرامشققی].  یافت انعکاس
.  داشت تمرکز] ها[انسان گیسوژه بر که کرد عرضه مارکسیسم

 برجسققته را دیگققر طبقققات بققر طبقه یک یسیطره]  سازوکارهای[ تا گرفت کار به را هژمونی مفهوم گرامشی
 را اقتصققادی و سیاسی کنترل هایمقوله تنها نه هژمونی مفهوم). بورژوازی هژمونی نظیر( دهد توضیح و ساخته

 بینیجهققان بازنمققایی از مققوثری یشیوه کارگیری به در ظحاکم یطبقه قابلیت بیانگر همچنین بلکه دارد، بر در
 ایققن مضققمون) ظحققاکم یطبقه سققیطره تحققت طبقققات( فرودسققت طبقات آن، موجب به که است خود خا ِص
تّسران. پذیرندمی» طبیعی« باورهایی و» سلیم عقل« یمنزله به را بینیجهان  کققه اندداشته تأکید نکته این بر مف

 بر در نیز را فرودست طبقات اعضای رغب ِت با توأم و فعال رضایت جلب همچنین] هژمونی کسب[ فرآیند این
 فرودسققت یطبقه یک که ست ایشیوه ”همان» سلیم عقل« که است باور این بر اسمیت نوول جفری. گیردمی

.3۴“ کندمی زندگی خود فرودستی در] آن امتداد در[

31.  Bennett 1982

 کنید: رجوع زیر منابع به آلتوسر مارکسیسم از تریدقیق عموم ِی شرح به دسترسی برای. 32

Lapsley & Westlake 1988; Gurevitch et al. 1982; Bennett 1982; White 1992; Fiske 1992.

ته و مفید33 تهی فارسی) مرور فشرد  و ایدئولوژی مبان نسبت از وی درک یدرباره ی. یادداشت زیر از گرامشی (ترجم
ت:می فراهم هژمونی یمقوله با آن نسبت نیز و اقتصادی، زیربنای کند[م.]

قضایی امین: ترجمه ؛»تاریخی بلوک و نیرو روابط هژمونی،« گرامشی؛ آنتونیو
34.  Alvarado & Boyd-Barrett 1992
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 چیزی سلیم عقل ”که بود آن بر او. ورزدمی تأکید مبارزه اهمیت بر- آلتوسر خلف بر- گرامشی وجود، این با
:گویدمی فیسک کهچنانهم. 35“ سازدمی متحول را خود پیوسته طور به بلکه نیست، ایستا و ُصلب

 طور به مردم اجتماعی و مادی تجربیات که چرا شود؛ بازکسب و کسب پیوسته طور به باید رضایت”
تّرات دایمی  یطبقه متققوجه را تهدیققدی رو ایققن از و آوردمی یادشققان به را آنان فرودست ِی جایگاه مض
 ایجققاد فرودستان اجتماع ِی یتجربه و ایدئولوژی میان را پایداری تناقض هژمونی….  سازدمی مسلط

 ایققدئولوژیک مبققارزات برای ریزناپذیریگ مکان به را] هژمونی یعنی[ میانجی این که تناقضی کند؛می
. 3۶“ سازدمی بدل

 اسقققت مفسرانی نزد مشهودی بسیار امر» نبرد ایدئولوژی ِک یپهنه« یمنزله به ایتوده هایرسانه به ارجاعات
 هژمققون ِی] کسب[ برای نبرد گرامشی، دیدگاه مبنای بر که آنجا از. هستند گرامشی هژمون ِی یایده از متأثر که

 بر در] منطقی طور به[ دیدگاه این است، رادیکال تغییر] یک تحقق[ برای مقدماتی و اساسی عاملی ایدئولوژی ْک
.است اقتصادگرایی نفی یدارنده

 نظریققات متققوجه را هانومارکسیسققت برخی ایدئولوژی، باب در آلتوسر ینظریه به انتقادات اخیر، هایدهه در
. است ساخته گرامشی

هال استوارت
 یکی) Open University دانشگاه در شناسیجامعه پروفسور( هال استوارت میلدی، ۷۰ و ۶۰ هایدهه طی

 بود باور این بر آلتوسر از پیروی به او. بود انگلستان در چپ سیاس ِی یاندیشه اظحیای در برجسته هایچهره از
 ]بقر[ را واقعیققت- واقققع در- هققاآن امققا ،»دهنققدمی بازتققاب« را واقعیققت هارسانه رسدمی نظر به چه اگر که
». سازندمی«

 سال در که) Policing the Crisis» (بحران ساز ِیپلیسی« نام با است یکتاب ،هال استوارت کلیدی آثار از یکی
ُکت ژانت که مفیدی خوانش مبنای بر. یافت انتشار 19۷۸  از اسققت تحلیلققی شققده یققاد اثر دهد،می ارائه وول
 ایققن. اسققت شققده تدوین گرافرهنگ مارکسیسم نظری اندازچشم از که ای،توده هایرسانه معناسا ِز هایکنش
 ایققدئولوژیک دسققتگاه عنققوان بققه هارسانه آلتوسری مفهوم نیز و گرامشی هژمون ِی ینظریه از متاثر انداز،چشم
تّدی ،)مسلط هایایدئولوژی وسیع بازتولید جهت در( دولتی  بققرای را) نسققبی خودمختققار ِی( خودمختققاری از ظح
 بازتولیققد بققه گرایققش اگرچه ایتوده هایرسانه) همکار مولفان دیگر و( هال نزد. است قائل ایتوده هایرسانه

 ایپهنه« همچنیققن خققود ایتققوده هایرسققانه اما کنند،می خدمت ظحاکم یطبقه منافع به که دارند تفسیرهایی

35.  Gramsci, cited in Hall 1982

36.  Fiske 1992
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 به) media signification system( هارسانه معنای ِی نظام منظر، این از. هستند» ایدئولوژیک یمبارزه برای
 رویققدادها تعریف در مهمی نقش] ایتوده هایرسانه در[ اخبار هایبرنامه. شودمی تقلی خودمختار نسبی طور
 نهادهققای سققایر و دولققت در معتققبر منققابع» (اصقلی گققرانتعریف« نقش با مقایسه در اینکه گو کنند،می ایفاء

 و عمققومی، زبان در رایج اصطلظحا ِت کارگیری به با همچنین هارسانه. است» ثانوی« نقشی اخبار، نقش ،)رسمی
 بققه دسققتیابی[ عمققومی اجمققاع تقققویت جهققت در دهند،می بازتاب را مردم عموم هایدیدگاه که داعیه این با

.  3۷کنندمی عمل] توافقی دیدگاه

 یققا فهمنققدمی را هارسققانه متون چگونه مردم که پردازدمی مقوله این به نظری طور به همچنین هال استوارت
 تأکیققد با اینجا در او]. است چگونه هارسانه متون مخاطبا ِن سوی از معنا دریافت سازوکا ِر یعنی[ کنندمی تعبیر

 دور آلتوسققری رویکققرد از شققد، قایل هارسانه متون به مردم هایپاسخ تنوع برای بیشتری سهم باید اینکه بر
 چنین) Encoding/Decoding(»  رمزگشایی-رمزگذاری« عنوان با اشکلیدی مقالت از یکی در هال. شودمی

تّجح خوانش« یک عنوان به نوعا مسلط ایدئولوژی که کندمی استدلل preferred» (ُمر  reading (بطققن[ در[ 
 پققذیرفته مخاطبان سوی از خودیخودبه طور به لزوم ًا] ترفند یا[ سازوکار این اما شود،می ظحک ایرسانه متون
 مواضع اتخاذ به را هاآن شنوندگا ْن/بینندگان/خوانندگان اجتماع ِی هایوضعیت است ممکن عمل، در. شودنمی

 وضعیت که شودمی انجام کسانی سوی از) dominant readings» (مسلط هایخوانش. «دهد سوق دیگری
تّجققح خققوانش« با هاآن اجتماع ِی » (تققوافقی هققایخوانش« دارد؛ انطبققاق و همسققویی] ایرسققانه متققن در» [مر

negotiated  readings (تّجح خوانش« از که شودمی انجام کسانی سوی از  جایگققاه تققا شوندمی منحرف» مر
 شودمی انجام کسانی سوی از) oppositional readings» (مخالف هایخوانش« کنند؛ لحاظ را خود اجتماعی

تّجح خوانش« با مستقیم تضادی در را آنان هاآن اجتماع ِی وضعیت که .3۸دهدمی قرار» مر

 سققادگی بققه معنققا: مانققدمی بققاقی تفسققیر بققرای هاییمحققدودیت که ورزدمی تأکید نکته این بر هال استوارت
.   39باشد» فردی« و» خصوصی« امری تواندنمی

 قققرار انتقققاد مققورد زاویققه این از] ایتوده هایرسانه بررسی در[ ایدئولوژی یمقوله بر هال استوارت تأکیدات
 ایتققوده هایرسانه بر نظارت/کنترل و مالکیت] یمقوله[ اهمی ِت گرفتن نادیده با تأکیدا ْت این که است گرفته
. ۴۰است بوده همراه

37.  Woollacott 1982

:به کنید رجوع باره این در مروری . برای38

 Fiske 1992، Stevenson 1995

39.  Hall 1980

40.  Stevenson 1995
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هارسانه از مارکسیستی تحلیل هایمحدودیت

 دانند،می عینی دانش یک را تاریخی ماتریالیسم که کسانی ادعاهای خلف بر مارکسیسم، که آنند بر منتقدان
 )doctrinaire( مکتققبی بسققیار کققه دشونمی آن به متهم هامارکسیست برخی. است دیگر ایدئولوژ ِی یک خود

 و جبربققاور زمخققتی طققور بققه خققود ماتریالیسقق ِم در] ارتققدوکس[ گرااصول مارکسیسم شودمی گفته. ۴1ستنده
 در. شققودمی قائققل هاانسققان گیسققوژه و انسققانی عققاملیت برای اندکی فضای آن موجب به که گراست،تقلیل
 دوری تجربققی هایپژوهش از که شودمی یاد» نظریه-کلن« یک عنوان به اغلب مارکسیسم از اخیر هایسال
تّنت در ویژه به مارکسیستی، پژوهش کهظحالیدر. جویدمی  را تجربی تحقیق هایشیوه» سیاس ْی اقتصاد« نظر ِی س
 بققه کققه شققودمی وارد نقققد ایققن  مارکسیسققتی رویکققرد به گاه هارسانه تحلیل ساظحت در. گیردمی خدمت به

. دهدنمی بهایی مشخص متون روی بر نزدیک مطالعات

 ارجققاع واقعیققتی وجققود بققه ایکننققدهگمراه طور به سارتدوک مارکسیسم نزد» کاذب آگاهی« کلسیک مفهوم
 کققه ایبستههم مفهوم. است مانده مصون) mediation( گریمیانجی از برآمده تحری ِف از] گویا[ که دهدمی

 آنان سوی از مخالف هایخوانش برای جایی دهد،می نسبت ایتوده مخاطبان به ناگزیربه کاذبی آگاهی چنین
 سققوق سققمتی به را ما نبایستی مارکسیستی هایافق و هادیدگاه. گذاردنمی باقی] ایرسانه متون با مواجهه در[

. بگیریم نادیده کنند می استفاده ایتوده هایرسانه از مخاطبا ْن که را مختلفی هایشیوه که دهد

 بققر مارکسیسققم اصلی تاکید .کنند پرهیز هانارسایی این از که اندبوده آن جستجوی در نومارکسیستی باورهای
تّیت و جنسققیت نظیر اجتماعی هاییبندبخش سایر با که است آن نیازمند طبقه روی  بیابققد پیونققد نققژاد-قققوم

).است بوده مشهود ایفزآینده طور به مارکسیسم در گرایشی چنین اخیرا(

هارسانه مارکسیستی تحلیل هایقابلیت
 تصدیق را باره این در روشنی ینظریه اهمیت مارکسیسم ای،توده هایرسانه به رویکردها از بسیاری برخلف

 در را) گققذاریارزش از آزاد» (طققرفبی اجتمققاع ِی علققوم« یافسققانه مارکسیستی،» انتقاد ِی ینظریه. «کندمی
 و سیاسققی منققافع یمقققوله بققه را مققا توجه مارکسیستی هایدیدگاه. کندمی افشاء و دهدمی قرار دید معرض

 هققایبازنمایی و هانماینققدگی در اجتماعی هاینابرابری و کنندمی جلب ایتوده هایرسانه با پیوند در اقتصادی
 در را ایرسانه متون تا کندمی کمک مارکسیسم. سازندمی برجسته را) media representations( ایرسانه

 هققایارزش تققا ایدئولوژی، ماهیت بر مارکسیستی رویکرد تمرکز. دهیم قرار تریبزرگ اجتماعی بندیصورت
 تحلیققل. کنیققم شققکنیشالوده و انتقققادی واکققاو ِی را) taken-for-granted( شققده انگاشققته بدیهی و مفروض

41.  Berger 1982

 1۶ | صفحه



Praxies.                                                    پراکسیس org

 کهظحققالیدر. شودمی عرضه ما به ا ِیرسانه متن یک در کسی چه واقعی ِت دریابیم تا کندمی کمک ایدئولوژیکی
 نومارکسیست ْی هایدیدگاه سایر بزنیم، کنار را» خودمختار فرد« یافسانه تا کندمی کمک آلتوسری مارکسیسم

 امکققان کققه نققبردی کنند؛می تلقی  ایدئولوژیک معنای] تصاظحب[ برای ی»نبرد یپهنه«  را ایتوده هایرسانه
.گشایدمی را» مخالف هایخوانش«

 ]ینحققوه[ بققا پیوند در هم و هارسانه مالکیت با پیوند در هم اجتماعی، یطبقه اهمیت بر مارکسیستی ینظریه
 هارسققانه تحلیققل در مهمی رهیافت یمنزله به دیدگاه این و ورزد؛می تاکید ایرسانه متون از مخاطبان تفسیر

 روشققنی هارسققانه] متققون[ مضققمون بققر است ممکن شناسانهنشانه و مضمونی تحلیل کهظحالیدر. ماندمی باقی
تّدی شرایط مارکسیست ْی ینظریه بیافکند، تّدی شققرایط[  و ایرسققانه تولیققد  ِمققا  متققون از دریققافت و درک]  ِمققا

 ]هققایمقوله[ یدرباره انتقادی دانا ِنسیاسی-اقتصاد هایپژوهش از باید همچنین. سازدمی برجسته را ایرسانه
 قابل آنها اهمیت که کرد یاد) هارسانه مضمون تعیین بر ایرسانه مالکیت نفوذ و( هارسانه بر کنترل و مالکیت
 differential( افققتراقی دسترسققی عنققوان بققه را موضوعاتی چنین که است مهم همچنین. نیست گرفتن نادیده

access( شققوندمی داده شققکل اقتصادی-اجتماعی هایگروه سوی از که گرفت، نظر در تفسیری هایشیوه و. 
 گیققردمی بقر در نیز را ایتوده هایرسانه در بازنمایی/ نمایندگی یمقوله تحلی ِل ها،رسانه مارکسیست ِی پژوهش

 مققا.  سازد آشکار را آنها با بستههم هایایدئولوژی بتواند تا ،)اجتماعی هایگروه یا سیاسی پوشش مثال، برای(
 عملکرد برسد، نظر به) oppositional( خوانمخالف گاه هم چقدر هر: هستیم هاییتحلیل چنین نیازمند هنوز

 برخققی جققامعه، در قققدرت توزیع] ینحوه[ دلیل به. یابدمی تداوم مضمونی چنین با پیوند در مخاطب تفسیر ِی
. دارند هابندیصورت سایر از یربیشت نفوذ  واقعیت از تفسیری هایبندیصورت
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