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 و گفتمان تلویزیونی در ایران داري دین
  
  

  **، مرتضی پرویزن*عباس کاظمی
 )2/05/91، تاریخ پذیرش06/12/90تاریخ دریافت (

 
اي رسانهها و چگونگی امکان رمزگشایی از متون مطالعه و تحقیق در باب شیوه: چکیده

متغیرهایی نظیر  .مطالعات فرهنگی بوده است هاي حوزه دغدغه ز مهمترین همواره یکی ا
اند اما مورد توجه بودهها در تحلیل و دسترسی گفتمانی اجتماعی، شغل، میزان درآمد  طبقه

توان  هاي اجتماعی میاگرچه در همه جوامع اهمیت دارند اما بر حسب زمینهرها این متغی
را  پرسشر ما این ضدر مقاله حا. افزود فهرستم به آن متغیرهاي تعیین کننده دیگري را ه

تواند در فهم و برداشت از متون تا چه اندازه می داري دینمتغیر گذاریم که به آزمون می

افراد به عنوان متغیر واسط و تاثیرگذار  داري دینهاي به نظر ما شیوه .اي تاثیرگذار باشدرسانه
، مورد نظر براي آزمون ایده. کنددر کنار متغیرهاي مهمی چون دسترسی گفتمانی عمل می

تلویزیون را بررسی کردیم و سپس خوانش از  این تولیدات خبري را   21ابتدا برنامه خبري 
نتایج نشان داد . ایمکرده وارسی) معلمان، دانشجویان و طالب( در سه مصاحبه گروهی مجزا

هاي خوانش افراد از به شدت با شیوه رسمی داري دینیعنی  داري دینکه شکلی خاص از 
افرادي را با خود  ي،ابنابراین تلویزیون از طریق تولیدات رسانه. ونی رابطه داردیمتون تلویز

نقش تلویزیون نقشی . کردند با آن رویکرد به مسائل نگاه میسازد که از پیش هم عقیده می
تقویت کننده است و از سوي دیگر نتایج نشان داد که در ایران سازوکار رمزگشایی باید با 
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، داري دینرمزگشایی،  و رمزگذاري، خوانش مرجح، یلویزیونت بازنمایی :کلیديمفاهیم 
  .مسلط، دسترسی گفتمانی گفتمان

  
 مقدمه

 .موضوع چالش برانگیزي بوده است همواره ویزیونیلفهم الگوهاي رمزگشایی در متون ت
 الگوي تثبیت یافته نظریات بدبینانه در مواجهه ،استوارت هال پرسش اساسی وقتی آغاز شد که

وعی مدل ن ،سویه و تک بعدي هال به جاي الگوي یک. ها را واژگون ساخترسانه مخاطبان با
رمزگشایی تر از رمزگذاري و  آسانین ترتیب راه را براي فهم و بد 1وجهی را پیشنهاد کردسه 

مشروط  مورد نظر خود را براي نشان دادن زیادي عناصر و ابعاد تقایقتحبعد از هال  .باز کرد
اصر جنسیت، سن، نتوان عمیان این عناصر میدر. بودن خوانش و رمزگشایی مطرح کردند

قصد نداریم صرفا تاریخ زندگی مقاله حاضر،  در ما. شناسایی کردراطبقه و دسترسی گفتمانی 
ها را در زمینه اجتماعی جامعه خواهیم آن کوشش  میها را روایت کنیم بلکه این کوشش

هستند که گویی به این پرسش نویسندگان در پی پاسخ تر،خودمان بازخوانی کنیم به بیان دقیق
در عین حال مفروضه . نقش دارددر ایران عناصر  اي ازدرون منظومه تا چه اندازه عنصر مذهب

یا  داري دینایم که ما تنها مهم دانستن متغیر مذهب در جامعه ایرانی نیست بلکه فرض کرده

بدون  که رسد به نظر می. تواند سایر متغیرها را تابع خود سازدن میآاشکالی از  دست کم،
در بنابراین،. شودنمی ممکن فهم درست الگوي رمزگشایی درایران داري دینتوجه به شکل 

تواند در رمزگشایی از متون می افراد تا چه اندازه داري دیناین مقاله نشان خواهیم داد که 
 .تلویزیونی نقش داشته باشد

ایران . اي داردایران نقش ویژهاي، تلویزیون در در میان همه تولیدات رسانهاز سویی دیگر، 
در ... ه، اینترنت و تلویزیون وهاي مختلف چون رادیو، روزناماي است که رسانه اگرچه جامعه

در شهر عمل  تلویزیون به عنوان تنها بازي کننده،هان حضور دارند اما در میان همه این رسانهآ
به  بلکهتر است در دسترس نه تنها هارسانهکه تلویزیون در مقایسه با سایر به این معنا  ندکمی

 
در ان سه مدل خوانش موافقت جویانه،  مده است کهآ او الگوي سه وجهی هال در مقاله معروف رمزگذاري و رمزگشایی .1

اي  راه  را بر تحول مطالعات رسانه ،سه وجهی دیدن خوانش. جویانه را از هم تفکیک کرده است تگفت و گویی و مخالف
 .ما این ایده هال را در بخش نظري بیشتر توضیح خواهیم داد. بازکرده است
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شود که به یاد می با اهمیت نکته وقتیاین  1.توان گفت که قدرتی بدون رقیب استت میأجر
و تلویزیون دولتی  لتی در ایران وجود نداردون دویزیوهاي رقیبی هم براي تلآوریم تلویزیون

 اي رسانه فراگیریدات لبنابراین تو .دهدهاي متکثر را نمیل ظهور گفتمانامجدر عین حال  نیز
در مطالعات فرهنگی براي فهم  ادر اینجا پرسش م .است صداییاي  تک در اختیار رسانهتنها 

با این حال اعتقاد  .شود معنادارتر می صداییاي تک گی مواجهه متفاوت در برابر رسانهچگون

 اَهاي دیگر تماممیان دسترسی به رسانهابرابري موجود در ننداریم که تلویزیون در شرایط 
بر روي افراد تاثیر واحد و  که تلویزیون معتقدیمورد بلکه آتواند افراد را به شیوه خود در می

به عبارت دیگر فرد معتقد به گفتمان . »کندتر مینچنانآآنچنان را « مشخصی ندارد بلکه  تنها
در ایم و معتقدیم که افرادي که که ما ایستادهاین همان جایی است . سازدرسمی را معتقدتر می

 .تعلق خاطر بیشتري هم به تلویزیون دولتی دارند ان باالتري برخوردارندزاز می رسمی داري دین
اي در است اما فضاي رسانه مهمترین رسانه ایران دولتی و تک صداییروشن است که، 

 و گفت و گو باز  همیشه میدان براي مخاصمه هیچ گاه تماما تک صدایی نبوده است و ایران
اینترنت اگرچه در برخی موارد با فیلترینگ مواجه است اما به همان براي مثال،  .بوده است

اما برخی از مردم  ها نیز حضور دارند و ماهواره اگرچه ممنوعیت قانونی دارداندازه فیلترشکن

جود دارد این محدود که در ایران و دایِیصاین فضاي متکثر و چند. ن عالقه دارندبه مصرف آ
. ر کرده استتکنند مهمگونه متون تلویزیونی دولتی را خوانش میموضوع را که مردم چ

یی که   ها آندارند و  2هاي گفتمانینانی که دسترسیآطبیعی است که عمل رمزگشایی براي 

 
هاي ملی توجه کنیم مالحظه  هاي پیمایش اگر به داده. بودن آن استمنظور از تنها بازي کننده در شهر، در دسترس تر  .1

بنابراین ادعاي بی رقیب بودن را از . هاي دیگر مورد استفاده قرار می گیرد خواهیم کرد که  تلویزیون بیشتر از سایر رسانه
ها  مردم در مقایسه با سایر رسانهاي که تلویزیون به لحاظ مصرف در بین  بعد می توان توضیح داد اول جایگاه  و فاصلهچند 

تواند  هاي غیر دولتی  می چون روزنامه، کتاب، اینترنت دارد و دوم وجود تنها یک تلویزیون دولتی و فقدان سایر تلویزیون
قدرت آن را نشان دهد به خصوص که توجه شود تلویزیون در  بخش خبر که موضوع بحث ماست از طریق یک واحد 

براي میزان مصرف تلویزیون در بین .  د و تنوع شبکه ها هیچ ربطی به تولیدات خبرهاي متفاوت نداردمرکزي اداره می شو
محسن (1383نتایج پیمایش ملی تحوالت فرهنگی ایرانیان و  داده هامردم در مقایسه با سایر رسانه ها، می توان به 

در کل کشور است که میزان مصرف  1390آمار دیگر نتایج سرشماري  .نیز اشاره کرد )سازمان تبلیغات اسالمی گودرزي،
 .ها  بسیار باال ارزیابی کرده است زیون را در مقایسه با سایر رسانهتلوی

هاي متکثر با دیدگاههاي مخالف  که براي یک فرد دسترسی به رسانه منظور ما از دسترسی گفتمانی وضعیتی است .2
اي، اینترنت، روزنامه و منابعی  هاي ماهواره واند اخبار را هم از تلویزیون داخلی و هم شبکهفردي که بت مثالً. وجود دارد
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سرمایه مذهبی افراد و  ،بنظر مامتفاوت خواهد بود اما کنند فقط به تلویزیون داخلی اکتفا می
هاي گفتمانی متعدد  حائز حتی در زمینه دسترسی شان نیز به عنوان عنصر واسط داري دیننوع 

مذهبی بودن دولت در ایران موجب پیوندي بنیادي میان رسانه و دین و الگوهاي .  اهمیت است
زیادي به نحوي دینی اي در داخل، امروزه تا اندازه متون رسانه. استگذاري شدهزرم

هاي سیاسی شوند و شیوه هاي رمزگذاري پیام به نحوي پیچیده با برداشترمزگذاري می

اگر الگوهاي کنیم که را طرح می نکتهاکنون ما این . هاي مسلط عجین شده استگروه
د نن متاثر خواهتردید الگوهاي رمزگشایی نیز از آد بینهاي دینی باشتابع رمزگان ، رمزگذاري

  .1بود
  

  ايگفتمان رسانه 2رمزگشاییسازوکار 
-درت بیسویه مخاطبان و ق بر تاثیرپذیري یک ،قرن بیست 60اي تا دهه  بسیاري از نظریات رسانه

انتقادي مرتبط با مکتب فرانکفورت و نظریات فرهنگ  تنظریا. ندا ید داشتهها تاک نظیر رسانه

 ،با تکیه بر مدل خطیهایی چنین نظریه. نظریات هستندین دست اي در بریتانیا تنها بخشی از اتوده
مورد تأکید  مستتر در متن راسویه ایدئولوژي  میان فرستنده پیام و گیرندگان، موفقیت یک رابطه

کرداري انفعالی است وبدین ترتیب محتاج  رمزگشایی،فرایند  هادر نگاه فرانکفورتی. اندقرار داده
وژي متن فعاالنه حضور دارد و نقش لدر همین فرایند رمزگشایی است که ایدئو. نقد ویرانگر است

فرایندي از خواندن در واقع موجب کنترل پذیري و  چنین. کندخود را بر خیال خواننده حک می
گیر متن نده یا خواننده خود را بیشتر درنهرچه بیاین منظر،  از. شوددربند شدن بیشتر خواننده می

شاید بهترین تعبیر براي این رویکرد این باشد . شودلوژي گرفتار میئوکند بیشتر در قفس ایدمی

                                                                                                                      
اما وضعیتی تک صدایی وضعیتی است که فرد تنها بتواند . است بیشتري نظایر آن دنبال کند داراي دسترسی گفتماتی¬

 . باشد  به یک نوع رسانه یا چند نوع رسانه با ذائقه سیاسی یکسان دسترسی داشته
ثیر تلویزیون است سخن درستی است اما درستی  سخن  مذکور نمی تواند أکه رمزگان دینی خود به شدت تحت ت این .1

نافی این باشد که  ابزاري ساختن سخن دینی ذیل کدها و رمزگان تلویزیونی می تواند آن رمزگان را  براي مخاطبانِ 
در عین حال فرض کلیدي ما این است که افرادي که از پیش دیندار رسمی هستند . تر  و موثرتر سازد دیندار شنیدنی

 .رسمی و تلویزیون رابطه اي یکسویه نیست داري دینبنابراین رابطه میان . تمایل بیشتري به سخن تلویزیونی دارند
رمزگذاري فرایندي از . اي هستند گی رسانهدو مفهوم رمزگذاري و رمزگشایی از مفاهیمی رایج در مطالعات فرهن. 2

شود متن را به  اي است که در نتیجه آن خواننده یا مصرف کننده آن متون ترغیب می بارگذراي معنا درون متون رسانه
اي مواجه می   اي است که در عمل مخاطب با متن رسانه اي مشخص درك کند و منظور از رمزگشایی الگویی  یا نحوه گونه

 .معنا را درون متن استخراج می کند  شود  و
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یا از طریق (کند کنید بلکه تلویزیون به شما نگاه میکه گفته شود شما به تلویزیون نگاه نمی
  ). شویدتلویزیون نگاه می

بخواهیم این گونه طرز تلقی را به نحوي آلتوسري توسعه دهیم باید بگوییم که ما اکنون اگر 
از دریچه تلویزیون  و تلویزیون به نمایندگی از ایم کههایی تبدیل شدهبینندگان تلویزیونی به سوژه

به نحوي  ایدئولوژي یک چیز مشخص و تحمیلی در بیرون نیست بلکه. کنیمبه جهان نگاه می

ها تنها ولوژيئایداز این منظر،. النه کرده استعاقبت در دل و جان ما  عمل کرده است که
ما ساخته و پرداخته  آگاهی اشتباهات و خطاهاي ما در فهم برخی از مسائل نیستند بلکه اساسًا

نظر از  1استیضاحهمین جا مفهوم . دنده  میاي که مناسبات آدمیان را شکل ست به گونها ها آن
شوند، یعنی  می خواندهافرگفتن، افراد هاي سخن شیوه ۀواسطاز نظر او به. شودمعنادار می آلتوسر

 گیرند و مجبورند به طرزي خاص سخن بگویند گویی قرار می هاي مختلف سخن در موقعیتافراد 
ِ آلتوسر با این نقد اساسی مواجه است که  ۀاما نظری). 40: 1389یورگنسن و فیلیپس، ( بازتولید

نهادهاي ایدئولوژیک مانند تلویزیون را کامالً فرآیند بازتولید مناسبات اجتماعی موجود توسط 
رضایی، ( گیردنمی طوري که هیچ امکانی را  براي مقاومت در نظرگیرد به جبرگرایانه در نظر می

نهادهاي اجتماعی و فرآیند بازتولید به تکثر  ۀدر تحلیل رابطاین نظریات جبرگرایانه  در. )1387

ها و  کشمکش دائم میان هاي درونی خود گفتمانهاي موجود در این نهادها و  ابهامگفتمان
کند توجه کمی شده  هاي مذکور و امکانی که این کشمکش براي  مقاومت ایجاد میگفتمان

  ).89: 1389یورگنسن و فیلیپس، ( است
میل پیدا  فراهم سازدبه سمت گرایشی که امکان بیشتري براي مقاومت  محققان  به همین دلیل 

مفهوم هژمونی از این پس در کانون توجه مطالعات خوانش و رمزگشایی گونه بود که این .کردند
قات یندي اشاره دارد که براساس آن طبدر مطالعات فرهنگی به فرآ هژمونی. قرار گرفت

تن دادن  این. دهند نظامی که موجب فرودستی شان شده است به نحوه ارادي تن میفرودست به 
شان  فرودستی تامضر ها دائمًاباید فرایندي دائمی باشد چرا که تجریه زندگی روزمره مردم به آن

شود و ین رو موقعیت فرودستی و فرادستی دائما به مناقشه کشیده میاو از  شودرا یادآور می

  . محتاج ترمیم مستمر است ،کرد این موقعیتآنچه آلتوسر فکر میبرخالف 
قدرت  ، هاي ایدئولوژیکشد که ایدئولوژي دولت و دستگاه آلتوسر تصور می در دیدگاه

 
1.interpellation 
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ولوژي و طبقه حاکم تضادي دائمی را بین ایدئ ،هژمونیمفهوم اما . بسیاري بر سرکوب دارند
نتیجه  در. ستهمواره با نیروهاي مقاومت رویاروایدئولوژي  ، در این نظریه گیرد و مفروض می

هایی اش رابر قلمرو احاطهمراقبت کند تا  رتش را توسعه دهد بلکه باید دایدئولوژي نه تنها باید ق
  ).125:  1381فیسک، ( از دست ندهد  که قبال استعمار کرده
امکانات  ،اجتماعی يدر تبیین چگونگی تکوین ذهنیت سوژه ها نیز اگرچه دیدگاه گرامشی

با دو مشکل ذات گرایی و جایگاه موکّد مفهوم ایدئولوژي در  امافراوانی را فراهم ساخته است 
اکنون پروژه گرامشی در مسیري دیگر افتاده است و . )1387رضایی، ( اندیشه خود مواجه است

-نی آن را از ذاتتا با تعدیل مفهوم هژمو کوشیدندخود  3گرايدر نظریه سازه2و موفه 1الکالو
ي به مفهوم گفتمان را در مطالعات ژر از ایدئولواچنین تعدیلی زمینه گذ. گرایی رها سازند

اي هستند موفه با تکیه بر گرامشی درصدد طرح نظریه و الکالو. ساخته است را ممکنفرهنگی 
 آلتوسربه سوژه همانند نگرش  آناننگرش . می خوانند 4دمکراتیک هژمونی ۀکه خود آن را روی

وجود روابط  واقعی  میان مردم را که در اثر عوامل اقتصادي و    ها آناست، به استثناي اینکه 
  .پذیرند نمی - است آلتوسرگونه که مدنظر آن -ایدئولوژیک مخدوش شده باشد

    استعاملیت که قائل به اولویت ساختار بر  آلتوسر ةه از شیوک گفتمان براي این  رویکرد نظریه

 هایی که افراد بودن آن هویتها به خاطر مشروط هاي سوژه معتقد است که کنش ،    فراتر رود
 ِ بودن هویت، زمانی که مشروط و حدوثی    بنابراین.     گردد ممکن می     شناسند ها میخودشان را با آن

افتد  این زمانی اتفاق می. دهند هاي مختلف واکنش نشان می به شیوه  ها آن ،    شود ها آشکار می سوژه
شوند  هایی موجب می یا چنین آشوب شود  یا اقتصادي فراگیري حاصل می که آشوب اجتماعی 

کنند تا از طریق  ها تالش می ، سوژه    در چنین شرایطی.     ها احساس بحران هویت کنند تا سوژه
، هویت و معانی اجتماعی خود را بازسازي     6هاي آلترناتیوین هویت با گفتمانو تعی 5بندي مفصل

ها را باید به مثابه  شوند و سوژه می فراخواندهها ي گفتمان، مردم توسط گفتماندر نظریه. کنند
  ).78: 1389یورگنسن و فیلیپس، ( م کردهاي سوژه در یک ساخت گفتمانی فهموقعیت
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موفه بر مطالعات فرهنگی سبب شد تا هال مفهوم گفتمان و ایدئولوژي را در تأثیر الکالو و 
با مفهوم گفتمان  عبیر از تالش وي این باشد که هالشاید بهترین ت .کار ببرد هکنار یکدیگر ب

وي . که از بار انتقادي این مفهوم  بکاهددرصدد حل معضالت مفهوم ایدئولوژي است بدون آن
است و تالش کرده است تا مفهوم  و و موفهایدئولوژي، تحت تأثیر الکالدر برداشت خود از 

 حقیقی و تعین طبقاتی خالص کند/اذب؛ امر کاذب /ایدئولوژي را از قید دوالیسم امر واقعی

 نادیده را انسانی عنصر نقش که سویه یک ارتباطی هاي نظریه از انتقاد بااو  ).140: 1385رضایی، (
 جریان او .کند می تأکید کنندهمصرف تخالقی و بودن متقابل بودن،سیاسی بر گیرند، می

 اما است زبان از خارج ،تواقعی .داندمی قدرت هاينهادهاوگفتمان دردرون جریانی را ارتباطات
 وجود رمزها عملکرد بدون فهمی هیچ بنابراین و کند می عمل نآ درون در و زبان طریق از دائمًا

  1.)343: 1382 هال،( ندارد
مخالف خوانی  یا  ،موافق خوانیفرد :  موقعیتی سه وجهی است ،از نظر هال موقعیت خوانش

چنین، خوانش یک وجهی در مکتب فرانکفورت را به خوانشی  هال این. کند  میتعدیل خوانی 
جانبه بر متن  کید یکأدر واقع هال در نظریه تحلیل مخاطب، از ت .سه وجهی بدل کرده است

معنا در  .استکید کرده أتبه تحلیل روابط پیچیده و پویاي متن با خواننده یا بیننده فاصله گرفت و 

هایی که از این مبادله براي مخاطب حاصل  و برداشت بیننده یا متن ،فرآیند مبادله میان خواننده
. ي مطالعات خوانش بوده استاین البته نه نقطه پایان بلکه نقطه شروع برا .شود خلق می گردد می

اي تنها یک یابد، کافی نیست ما نشان دهیم که متون رسانه  میدیگري ادامه  شکلداستان به 
بلکه اکنون مهم این بود تا نشان  یا خوانندگان توان مقاومت دارند کنندیخوانش را تحمیل نم

هاي موافق شرایطی به خوانشهاي متفاوت و در چه دهیم که در چه شرایطی افراد به خوانش

 
ابتدا دست ) 31.33 1386 ،استوري( کند معنا را در گفتمان تلویزیون به سه قسمت تقسیم می ۀاستوارت هال چرخ . ١

سازند، در این  نشده را به صورت گفتمان معنادار تلویزیونی میها  یک واقعه و رویداد اجتماعی پردازش اندرکاران رسانه
رمزگذاري هر رویداد خام اجتماعی  ةها نحو اندرکاران رسانه سان، دستکند و بدین قسمت ایدئولوژي نقش اصلی را بازي می

در . یابند در دومین مرحله، قواعد صوري و گفتمان بر رویداد خام اجتماعی تسلّط می. کنند مشخص می را در گفتمان
در این مرحله، مخاطب با یک ترجمان گفتمانی از رویداد . کنند تولیدشده رمزگشایی می ۀسومین مرحله، مخاطبان از برنام

شوند  شوند، بلکه به نوعی توسط مخاطبان تولید می ان منتقل نمیها به مخاطب در واقع، معانی و پیام. شود رو میخام روبه
هاي رمزگشایی متفاوتی را در ارتباط با عناوین و  تواند شیوه هر فرد یا گروه می. شود که با توجه به جایگاه مخاطب تولید می

یک رویداد واحد را . امض استتولید پیام معنادار در گفتمان تلویزیونی همواره کاري غ. هاي مختلف به کار گیرد بافت
 .توان به چندین شکل رمزگذاري و البته رمزگشایی کرد می
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در ... هاي جنسیتی، سنی، طبقاتی وشد که آیا تفاوت  میدر عین حال باید معلوم . زننددست می
  ن بر شیوه خوانش تاثیر دارد؟مخاطبا

دوروتی و ) 1980(2تلویزیونی نیشین واید ۀبا عنوان مخاطبان برنام 1تحقیق دیوید مورلی
چهار هاي آبکی که در مورد سریال تلویزیونی درام سریال: 4راهچهار با عنوان  )1982(3هابسون

مورلی دو شیوة تحلیلِ  .بود، از اولین کارهاي تجربی بودند که مدل هال را تأیید کردند راه

 هاي مخاطبان، با مطالعه خوانش و گیرد کار می هبدر تحقیقات خود شناسی را شناسی و جامعه نشانه
شود، بلکه  تعیین نمی» اجتماعی ۀمستقیمًا بر حسب جایگاه طبق«به این نتیجه رسید که رمزگشایی 

قرائت واجد . »هاي گفتمانی خاص است جایگاه ةعالوقرائت همواره برآیند جایگاه اجتماعی به«
. کند هاي متفاوت را جایگاه اجتماعی تعیین میساختار است، زیرا ساختار دسترسی به گفتمان

ها مورد  ز گفتمانا اجتماعی همواره توسط شماري ةکه سوژ معتقد بودمورلی همچنین 
کنند، برخی نیز با هم  سو هستند و یکدیگر را تقویت میگیرد که برخی هم قرار میخواهی  پاسخ

کنند یا  خواهی سوژه را مسدود میپاسخهاي مذکور یا مغایرت دارند، در این حالت اخیر،گفتمان
  ). 54: 1386استوري، ( هاي دیگر متأثر می سازندآمیز او را از گفتمان خواهی موفقیت که پاسخ این

ونی، معتقد یهاي تلویزنیز پر اهمیت بود، وي با بررسی سریال )1982(حقیقات هابسننتایج ت

گویند، حاصل اندیشه و عقایدي راجع به تلویزیون می مخاطبان چه بخش بزرگی از آنشد که 
پیام منحصرًا در متن نیست، بلکه . کنند می عملاست که پیش از تماشاي هر برنامه دارند و به آن 

 .توانند آن پیام را تغییر دهند یا روي آن کار کنند اي میمخاطبان با تفسیر خودشان از هر برنامه
هابسن اعتقاد دارد  .شوندبا متن روبرو می  ها آنزي با خود دارند و با از پیش چی بنابراین مخاطبان

استفاده  مسائل زندگی خودشان ةرویدادهاي روایت تلویزیونی  براي تفحص درباراز که بینندگان 
اي زمینه شود، غالبًا پرداخته می  ها آنهاي تلویزیونی به  وقایع و موضوعاتی که در برنامه. کنندمی

 .نظر کنندپرده تبادلد تا افراد در خصوص مطالبی بسیار گوناگون با یکدیگر بینکن میفراهم 
 در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند کهنیز ) 36: 1385استوري، (6و کتسو  ایالیه5لیبس 

زندگی خود استفاده  ةکردن درباراي براي صحبتهاي داستانی همچون وسیله بینندگان از سریال
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هاي ایشان در خصوص خانواده، مسائل اجتماعی، وضعیت زنان و سایر نگرانی. کنند می
رمزگشایی  ۀتوان گفت که در نتیجشود و می ها احیا می موضوعات مشابه، در واکنش به این برنامه

ها صورت  ها از طریق جرح و تعدیلی که بین فرهنگ بینندگان و تولیدکنندگان برنامه از این برنامه
  .گیردمردم قرار می ةدر دستور تبادل نظرهاي روزمر ی خاصضوعاتگیرد، مو می

: 1380کوایل، مک( سویه نیست اي یکبین متن و مخاطبان ربطه ۀرابط جا روشن شد که تا این

هاي متفاوتی از متن دارند و لذا در هاي فرهنگی و اجتماعی شان قرائت مخاطبان بسته به زمینه. )35
 ،هافرض فعال بودن مخاطبان و تکثر قرائت. کنندفعالی ایفا میختن معناي متن نقش بر سا

تلویزیونی ایران  ا که ما معتقدیم گر چه اخباربدین معن. ترین فرض پژوهش حاضر است اصلی
، لیکن مخاطبان به دلیل قرار گرفتن هاي خاصی را مرجح سازندها و ارزش،  ایدهانیکوشند مع می

هاي متفاوتی هاي دیگر، خوانشاجتماعی متفاوت و دسترسی به گفتمانگی و نهاي فرهدر زمینه
از سوي دیگر فرض فعال بودن مخاطب همواره به معناي خوانش متفاوت  .از این اخبار دارند

 کنیم که  میما فرض  تواند خوانشی همسو را نیز ارائه دهد و همین طور  مینیست  خواننده فعال 
یعنی ممکن است در شرایطی با مخاطبانی غیر . وه است و نه بالفعلاین فعال بودن وضعیتی بالق

همین پیچیدگی است که نحوه خوانش افراد را مشروط به . فعال و منفعل نیز روبرو  بشویم

  .کند  میها و دسترسی ها  موقعیت
که در بستر سنت مطالعاتی مطالعات خوانش در سطح وسیعی انجام شده است اما در ایران 

به انگشتان دست  انجام شده باشند در چارچوب پیشنهادي هال و دنباله روان او فرهنگی مطالعات
هاي با عنوان مخاطبان و برنامه )1387( به کار جمال محمدي توان از جمله می. رسند نمی

محمدي در این . اشاره کرد) تلویزیونی پرواز در حباب ۀهاي زنان از مجموعقرائت( تلویزیونی
است و ي تلویزیونی پرداخته ها و رمزگشایی زنان از مجموعهررسی تفسیرها و تلقیمقاله به ب

تلویزیونی چگونه  هايدنبال تحلیل این مسئله بود که معنا در فرآیند تولید و مصرف مجموعه هب
را تلویزیون هاي مرجح ارزش ،تماشاگر شود نتیجه تحقیق محمدي این بود که زناِنبرساخت می

محمد  پژوهشتوان به  از کارهاي دیگر در این حوزه می .کننداي خوانش میوارونهبه شکل 

موزان در مدارس تحلیلی از زندگی روزمره دانش آ: اهبا عنوان بازنمایی و ذهنیت )1386( رضایی
ي ایدئولوژیک نظیر هاي حضور نهادرضایی در این مقاله کوشیده است تا نحوه. تهران اشاره کرد

پرورش در مدارس و خالقیت دانش آموزان در مصرف فضاي ایدئولوژیک را بررسی آموزش و 
رسی اهاي ف خوانش مخاطبان سریالدر مقاله دیگري با عنوان   )1390(و کالنتري  رضایی  .کند
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اي زمینه درواقع. افتدکه خوانش در متنی از تعارضات خانوادگی اتفاق می نددوان، نشان دا
ریف میان فیلم و زندگی برقرار دي ظنکنند پیون زندگی میآزنان در  کهاجتماعی و خانوادگی 

این دست کارها تالش شده تا که بر طبق  ۀدر هم. دهد  میکند که در خوانش خود را نشان می
فرض اصلی در سنت مطالعات فرهنگی و کارهایی که در این حوزه انجام شده نوع رمزگشایی 

یا متون خبري را بر اساس فاکتورهایی مانند سن، جنس، طبقه، و  هاي تلویزیونیافراد از برنامه

ولی در این کارها بنا به دالیلی به نقش پررنگ . هاي گفتمانی افراد توضیح داده شوددسترسی
ایرانی و تأثیر مذهب بر نوع قرائت افراد از متون تلویزیونی هیچ  ةمذهب در زندگی روزمر

جدیدي را  ۀتواند حیطمی ما مطالعه ،بنابراین. کم بوده است ا اگر هم شده بسیارتوجهی نشده ی
به بررسی تأثیر  است کهبوده در این مقاله تالش بر این . براي این دست مطالعات فراهم سازد

  . گفتمانی مخاطبان پرداخته شود يهاعامل مذهب عالوه بر دسترسی
 هايدسترسی و ايسوژه جایگاه به توجه با مخاطب همان طور که گفته شد ما هم معتقدیم که

 متفاوت کمی فرض را این ایران در اما. دارد تلویزیونی هايپیام از متفاوتی هايخوانش گفتمانی،
سویی  از و دینی حاکمیت و یرانا ۀجامع دینی اجتماعی بستر علت به زیرا باید در نظر گرفت،

 گفتمان. است دیگر طوري وضعیت تلویزیونی، هايشبکه و هارسانه ۀهم بودن دولتی دیگر،

 غیر قانونی کردن طرفی از و جامعه در دین نقش به توجه با را مخاطب کوشدمی ایران در حاکم
هاي ها یا فیلترکردن سایتهاي ماهوارهمانند جمع آوري دیش( دیگر هايگفتمان به دسترسی

شکل و  بودن متفاوت به توجه با طرفی از اما دهد، قرار آرمانی خوانش جایگاه در ،)اینترنتی
 هايرمزگشایی مخاطبان محدود، چند هر گفتمانی هايدسترسی و مردم بودن مذهبی ۀدرج

 .دارند ایران در تلویزیونی هايبرنامه از متفاوتی

  
  روش پژوهش

انتخاب افراد . پژوهش حاضر به  کمک روش کیفی و تکنیک مصاحبه گروهی انجام شده است
همین طور . هاي گفتمانی بوده است مذهبی و دسترسی هاي طبقه، سن، گرایشبر اساس متغیرهاي 

یک صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران را به مدت یک هفته  ۀشبک 21خبري ساعت  ۀبرنام

  ها آنهایی از خبرها را که به نوعی رمزگان گفتمان مسلط در  مورد مطالعه قرار دادیم و بعد قسمت
 . بیشتر تأکید شده بود براي مخاطبان پخش کردیم

دلیل مشکالتی که در انجام مصاحبه وجود داشته است   بهسفانه متغیر جنسیت در این مقاله متأ
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 ما سه نوع  تیپ در. بود داري دینمتغیري که روي آن متمرکز شدیم  امامورد توجه نبوده است 
 داري دین: دیمنمومتمایز و این افراد را از هم  مشخص کردیمرا از پیش  داري دین ارتباط با

این متغیر مورد نظر سپس خوانش افراد با تکیه بر . دار ، و افرد غیردینرسمیغیر داري دین، رسمی
و  معلّمان، طالب: بحث گروهی متمرکز انجام شده عبارتند از  ها آنهایی که با  گروه.قرار گرفت

گروهی انجام  ۀها مصاحبنفر از اعضاي هر یک از این تیپ 7دانشجویان، که در هر مصاحبه با 

شوند اما با   میفرهنگی جامعه محسوب  هاي عمدة از گروههر سه گونه اي که انتخاب شدند .شد
به لحاظ این سه گروه از سویی دیگر  .دسترسی گفتمانی متفاوتی دارند ،بافت اجتماعیبه  توجه

دانشجویان به عنوان  ،در واقع. هاي متفاوتی هستند عیت شغلی، وضعیت مذهبی هم در زمینهوقم
جامعه  به دسترسی بیشترينسبت به سایر اقشار دالیل خاصی، ه کشور بجامعه فرهنگی بخشی از 

مذهبی   ۀکه داراي باالترین میزان سرمایانتخاب شدند به این دلیل  طالب. اي دارندنهارس در فضاي
همین امر سبب می شود تا تأثیر مذهب بر نوع رمزگشایی . باشند جامعه می سه گروه مزبور دردر 

فرهنگی در جامعه محسوب  معلمان نیز گروهی .از گفتمان تلویزیونی بهتر قابل توضیح باشد
ان به شوند که تفاوت عمده شان با دانشجویان در متغیر شاغل بودن و احتماال وابستگی بیشترش  می

گراتر  رفت که معلمان در مقایسه با دانشجویان سنت  میدر عین حال این احتمال . نظام دولتی است

دو گروه طلبه و  هتوانند در میان به این دلیل گمان کردیم این گروه می. کارتر باشند و محافظه
   .دانشجو جاي گیرند

که در ابتدا متغیرهاي مهمی چون  اي تنظیم شدپرسشنامه ،مصاحبه گروهی پیش از انجام هر
 ،سنجید همین طور با کمک همین پرسشنامه  میرا   ها آناي سطح تحصیالت و دسترسی رسانه

کاظمی و ( که در کار محققان پیشین داري دینافراد را بر مبناي مدل سنجش  داري دین
اسی افراد شن در گونه ها سپس نتایج این داده 1.ایم سازي شده بود سنجیدهداستاندار )1389فرجی،

  .کار گرفته شدند همطالعه شده ب

  
  هاي تحقیقیافته

هاي رغم شبکه به نحوي که علی.  خبر جایگاه و حساسیت خاصی دارد ،در میان متون تلویزیونی

از یک جود دارد و همه شبکه ها وون تنها یک سازمان براي تولید خبر ییزمتعدد داخلی در تلو

 
گزارش نتاج پرسشنامه براي این مقاله اهمیتی ندارد ما تنها از نتایج براي دسته بندي درون گروهی و شناخت تفاوت  . 1

 .استفاده کردیم داري دیندر میزان 
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ئولوژیک دکه تنوع در رمزگان و محتواي ای بنابراین امکان این. کنندپخش میمنبع خبر دریافت و 
از ونی یرمزگشایی متن خبر در مقایسه با سایر متون تلویز .وجود داشته باشد تقریبا غیرممکن است

طورکه گفته شده  اما همان .برخوردار استکمترین قابلیت چند معنایی بودن در درون خود 
. شوندمی ياي رویاروون رسانهشان با متهاي مختلف اجتماعی و مذهبیییادار مخاطبان از پیش با

تلویزیون  ،سو از یک .اي برخوردار بوده استدر این مقاله از جایگاه ویژهاي مذهبی هدارایی

و از دیگرسو،  گیرد  کار می هکارگیري رمزگان مذهبی در متن ب هحداکثر توان خود را در ب
زنند یا خود را  ن متون میآاي به در گردش خود رنگ تازهمذهبی هاي ییابا دار مخاطبان

  . کنندهمرنگ آن درك می
و به  یک را انتخاب کردیم ۀشبک21 ما براي تحلیل رمزگاِن مسلّط برنامه خبري، اخبار ساعت

در  .مدت یک هفته اخبار ضبط شدند و در نهایت رمزگان مسلط در آن استخراج شدند
شبکه اول سیما  21اخبار ساعت  ،که از سوي مرکز تحقیقات صدا و سیما انجام شد اي نظرسنجی

ي صدا وسیما، نظرسنجی فصلی درباره( ترین بخش خبري انتخاب شد بیننده پر ،درصد5/59ا ب
 بیشترمردم شودکهمی خشپ خبري این است که درساعتی برنامههاي این از ویژگی). 1389

از ضبط  پس. دهد اختصاص خود به تواندرامی مخاطب میزان بیشترین بنابراین هستند منزلدر

اما  .هایی از این اخبار را براي مصاحبه شوندگان پخش کردیمقسمت ، ها آناخبار و تحلیل اولیه بر 
  :اندمسلط در متن خبر بدین صورت فهرست برداري شده پیش از آن برخی از رمزگان

 .کشوربازنمایی پیشرفت  روز افزون در  ·
 .بودن مابودن حکومت جمهوري اسالمی و حقتأکید بر الهی ·
 .ما هايزوال و فروپاشی غرب در مقابل پیشرفت ·
 ).آمریکا، اسرائیل، غرب(  ها آنبودن تجاوزگر و ظالم ·
 .بیداري و آگاهی مردم ۀبودن انقالب ایران و تلقی این انقالب به مثاباسالمی ·
 .ها جهانی آمریکا براي تأمین منافع صیهونیست ۀتوطئ ·
-دادن وضعیت بحرین نسبت به دیگر کشورهاي منطقه و دستوخیم جلوه ·

 .در بدترکردن وضعیت کشورهاي عربی) آمریکا،  اسرائیل، غرب(  ها آنداشتن 
 .)آمریکا، اسرائیل، غرب(هاست آن ةنشاندحکومت بحرین دست

 .منطقه اعتراضات ت ضدامریکایِیماهیِ ·
 .در بیداري کشورهاي عربی نقش انقالب اسالمی ·
  .وجود ائتالف ضدایرانی در جهان به رهبري آمریکا ·
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پس از   ها آنهاي از خبر براي افراد در جلسه پخش شد و طور که گفته شد، بخش همان
در ادامه خوانش سه گروه از جامعه مورد مطالعه به . نمایش خبر به تحلیل و تفسیر آن پرداختند

  .شود  میتفکیک عرضه 
  

  1کننده در بحث گروهی متمرکزاي  معّلمان مشارکتمشخّصات زمینه. 1جدول شمارة 
    کد 

  ها معلم
مشخصات 

  ها معلم

A B C D E F G 

  38  32  36  26 36  45  29  سن

 زانیم
  درآمد

635000  700000  480000  380000  450000  850000  500000  

 استفاده
  ماهواره از

  خیر  خیر  خیر  بلی  بلی  خیر  خیر

 استفاده
  نترنتیا از

  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی

 خواندن
  روزنامه

  بلی  بلی  خیر  بلی  بلی  بلی  خیر

 نماز
  خواندن

  بلی  بلی  بلی  خیر  خیر  بلی  بلی

 مسجد
  رفتن

  بلی  بلی  بلی  خیر  خیر  خیر  بلی

 شرکت
  درمراسم
 یمذهب

  بلی  خیر  بلی  خیر  خیر  خیر  بلی

 شرکت
 درتظاهرات

 و
  ها ییمایراهپ

  بلی  خیر  بلی  خیر  خیر  خیر  بلی

 شرکت
  درنمازجمعه

  بلی  خیر  بلی  خیر  خیر  خیر  بلی

سطح 
  تحصیالت

  کارشناسی  کارشناسی  کارشناسی  کارشناسی  کارشناسی  ارشد    کارشناسی  کارشناسی
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  هاي معلّمان قرائت
سو بر مبناي متون درسی، قرائت رسمی و  اند از یکاي قرار گرفتهمعلمان در جایگاه پرمنازعه

اند و از دهند و خودشان نیز بر اساس فیلترهاي سخت استخدام شدهدستی را آموزش می یک

توان دست و با عقاید مشابه نیستند و می پارچه و یک هاي یکبه هیچ وجه گروه  ها دیگرسو آن
 با 1390در اواسط اردیبهشتمصاحبه گروهی ما با معلمان . یافت  ها هاي متکثري میان آنشخوان

به طورکلی ، پایین ترین سطح  .صورت گرفت  ها آندر منزل یکی از  معلّماننفر از  7حضور 
غالب . تومان بوده است 850.000د تومان در ماه و باالترین سطح در ام 380.000درآمد معلمان 

همه از اینترنت استفاده  اند، داراي مدرك کارشناسی بوده) کارشناسی ارشد(جز یکی هب  ها آن
در زمینه رفتارهاي . متفاوت بوده است  ها آنمیان اند اما استفاده از ماهواره و روزنامه کرده  می

براساس سنجشی که از این نظر به وسیله پرسشنامه صورت  .شودمذهبی این تنوع بیشتر مشاهده می

هاي اجتماعی مذهبی همراهی ییابه عنوان دار شرکت در تظاهرات و در نمازجمعه  گرفت،
از نظر ( مد در بین معلمان قابل اعتنا نبوده استآدرمتغیر  .هاي مسلط داشته است بیشتري با خوانش

  .)اقشار فرهنگی نیست تحلیل مد متغیر سودمندي برايرآدما، 

  
 شرکت کننده معلّمانمشخصات سیاسی و فرهنگی و مذهبی . 2شمارة  جدول 

 هاي اجتماعی تیپ
  مشخّصات سیاسی فرهنگی

 دار دین
  رسمی

)A,E,G(  

دار  دین
  رسمیغیر

)B,F(  

  دار غیردین
)C,D(  

 ونیروحان طتوس کهي ا یاسیسي ها لیتحل  نظرشمادرباره
  .شود یم رائها ها ئتیدرمساجدوه

 مخالفم مخالفم موافقم

 بلی  یک شبکه 21اخبارساعتي تماشا
گاهی 

 اوقات
 کم

 خیر  ..وصداي آمریکا  ای یس یب ی،بيا اخبارماهوارهي ریگیپ
گاهی 

 اوقات
 همیشه

 بلی  استیوس نید نیبي  رابطه
تاحدو
 د

 خیر

 بلی  مداران استیس داري دین الزام
باشه 

 بهتره
 خیر
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داري از هم  اند سه تیپ دیننامه اولیه که پاسخگویان پر کرده هاي پرسشداده بر مبناي نتایج
در . هاي مختلف را سنجیدداري دیدگاه توان بر حسب تفاوت در دیناند بنابراین میتفکیک شده

اي با موافقت از کنندهداري رسمی نقش تعیین  دینشود که سطر اول این جدول مشاهده می
کنند و بیش از دیگران برنامه خبري تلویزیون را تماشا می  ها همین طور آن. خوانش مسلط دارد

 . اندموافق  ها بیشتر از دیگران با آن
در مرقد امام نژاد احمدي آقاي رانینسخبه  ،ي که براي این گروه پخش شداخبار بخشی از

سخنان آقاي احمدي حد م که تا چه یبحث را با این سؤال شروع کرد .شدمربوط می) ره(خمینی

بحث را  Gابتدا  دانید؟ پیشرفت ایران در جهان و اوضاع ایران را مطابق با امر واقع می ةنژاد دربار
  .شروع کرد

جاي خوشحالی بسیار است ولی نباید فراموش کنیم  این همه پیشرفت واقعًا«
ایم  رسیدهجا  اند که ما امروز به این که شهدا و امام خمینی بیشترین نقش را داشته

  .»هاي ما خواهد بود بین مردم و والیت همیشه پشتیبان پیشرفت پیوند و

  :واکنش نشان داد (G)کدبالفاصله نسبت به اظهارات  (C)کد
»ن هم خیلی کم آمهم میزان تولیدات ماست که  ،ت مهم نیستتعداد و کمی

توانیم از این  باشد و چون ما نمی مواد خام می ۀاست و این مقدار کم هم در زمنی

کنیم و دوباره صنایع ن را به کشورهاي اروپایی صادر میآمواد خام استفاده کنیم 
  .»کنیمتولیدشده از این مواد خام را با قیمت بسیار باال از این کشورها وارد می

  :(B)کد 

هاي قبل که نادر زم .ایجاد علوم هم موفق بودیم ۀبه نظر من در زمین«
دان بسیاري نمنشکردند ما دا کشورهاي اروپایی در خواب قرون وسطایی سر می

آمدند علم ما رو دزدیدند و در کشور خودشون پرورش دادن و   ها آن .داشتیم
  .»چون که ما نتونستیم درست از علم استفاده کنیم از اروپا عقب موندیم

  :صحبت ها کرد ۀبا لحنی عصبانی شروع به نقد هم (D)کد 
گرایی رشد زنید فقط در جامعه مدرك شما از کدوم پیشرفت حرف می« 

اگر صادراتی هم  .ما هیچ تولیدي نداریم که به اروپا صادر کنیم ،کرده نه علم

  .»ه استولیامواد  ضۀداریم در عر
  :گفت (D)کد هاي در اعتراض به صحبت (A)کدسپس 
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ها رو نادیده بگیریم شما فقط کافیه  پیشرفتانصافیه که ما  ه نظر من این بیب«
  .»ما باید صبر داشته باشیم .هاي قبل مقایسه کنید نسبت به سال

  :کرد(A)کد شروع به نقد صحبت هاي  (D)کد عالوه بر تأیید صحبت هاي  (F)کد 
 ۀزنید یه پیشرفته طبیعی بوده که همیشرفتی که شما از اون حرف میپ«

کنند و یه چیزي طبیعیه و سیر تکاملی خودشو  کشورهاي جهان این پیشرفت رو می
ها بگیم ی تعداد دانشگاهنمیشه که با زیادکردن کم. برنامهداره چه با برنامه و چه بی

  .1»پیشرفت کردیم مهم کیفیته نه کمیت
  :شروع به صحبت کرد (F)هاي کد در واکنش به صحبت(E)  کد

هاي غرب و امریکا خاطر تحریم همان کمی کند بوده بپیشرفتاگر سرعت «

کنند با کنند و سعی می در مسائل داخلی کشور ما دخالت می  ها آنبوده، از طرفی 
فریب تعدادي از افراد  غرب زده، منافع خودشان را در ایران تأمین کنند و از طرف 

هاي ها همه دسیسهاین. ودگذارند که کاالهاي حیاتی به کشورمان وارد شدیگر نمی
ها ي این سختیرو بخوریم و به یاري خدا بر همه  ها آنغرب است ما نباید گول 

 .»شویمغالب می
  

مرد  معلّمانتوان سه تیپ اجتماعی متفاوت را در میان می معلّمانهاي با توجه به صحبت
  :را درقبال گفتمان حاکم بر اخبار دسته بندي کرد معلّمانمشخص کرد و مواضع 

  

1 (لتیپ اجتماعی او )رسمیدار  دین  ( 
مذهبی بیشتري دارند و  ۀگرایش دارند و سرمای »هاي واالي اسالمی ارزش«به  معلّماناین تیپ از 

و  ها و همیشه در راهپیمایی کنند مناسک و اصول و فروع دین را تمام و کمال اجرا می ۀهم
افرادي هستند که تابع وضع موجود هستند و وضع موجود را  .کنندحکومتی شرکت می تظاهرات

هاي دینی و  کتاب در حد نهایتاً معلّمانهاي گفتمانی این تیپ از  دسترسی .دانندبخش میرضایت
اي هستند و  روزنامه و یا بررسی اخبار اینترنتی و ماهواره  ۀکمتر اهل مطالع. استهاي داخلی  رسانه

ط در گفتمان مسّل جهتکه در اند هایی کنند همان روزنامه هایی هم که مطالعه می بیشتر روزنامه

 
  .در اینجا ما به دلیل در نظرگرفتن فضاي مقاله، تنها  بخشی از گفت و گو ها را گزینش و گزارش کردیم. 1
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اخبار داخلی را  آنان. شود دولت در دفترهاي مدیریت مدارس پخش می ۀوسیلهکه ب استجامعه 
اند  شود موافق اي که توسط تلویزیون ارائه می هاي سیاسی کنند و با اکثر تحلیل عین واقع تلقی می

بنابراین ما هماهنگی میان  .دارند داخلی اي از اخبار تلویزیونینهاجوی رمزگشایی موافق و معموًال
  .ایممشاهده کرده را در این تیپ و خوانش موافقت جوایانه از رمزگان تلویزیونی رسمی داري دین

  

  ) رسمی دار غیر دین( میپ اجتماعی دوت) 2
هاي اسالمی اعتقاد ناها و آرم ولی به ارزش ندمذهبی کمتري دار ۀسرمای معلّماناین تیپ از 

و  تظاهراتدر  در عین حال،. دارندتمایل دارندو به مباحث عقالنی در مورد مباحث دینی 
ه به ت موجود را با توجگفتمان حاکم و وضعی معلّماناین تیپ از . ندکننمی شرکت هاراهپیمایی

هاي نات را هم در مساوات با آرمعقالنی ،کنند و در نهایت هاي اسالمی نقد میلآها و ایدهناآرم
هاي دیگر مانند روزنامه و اینترنت تا حدودي به گفتمان معلّماناین تیپ  .دهنداسالمی قرار می

. کشور باشند خارجی و اخبار مربوط به مسائل داخلی ۀهم بارهکنند در رسی دارند و سعی میدست
هاي سیاسی مربوط به اخبار  بیشتر تحلیل هاي داخلی چندان مثبت نیست چرا که شان به شبکهنگاه

 محتاطرمزگشایی  معموًال معلّماناین نوع . دانندداخلی را سرشار از تحریف و سانسور خبري می

شان به رمزگشایی مخالفت جویان نزدیکتر یرمزگشای گاهی تري دارند امامیز و اعتدال جویانهآ
  .ها قرار دادرا در طیف جرح و تعدیلی  ها آنتوان   میشود در مجموع می

  
3 (م تیپ اجتماعی سو)دار غیر دین ( 
مذهبی نیستند وهیچ یک از مناسک اسالمی مانند نمازخواندن یا دعاخواندن را  معلّمان یپ ازتاین 

 معموًال جویند وهاي حکومتی شرکت نمی و راهپیمایی  در تظاهرات همچنین،. کنند نمیاجرا 

اي و  بیشتر اطالعات خود را از اخبار ماهواره این معلّمان .ندنک خیلی کم اخبار داخلی را تماشا می
 این .هستندهاي سیاسی  روزنامه و مجله و کتاب ۀآورند و اهل مطالعدست میهینترنتی بیا اخبار ا

تري از اخبار داخلی دارند و اخبار داخلی را سرشار از تحریف  جویانه ترمزگشایی مخالف معلّمان

  .دانندو سانسور می
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  هاي دانشجویانقرائت
از . تري را شکل دهندرسد گروه نامتجانسنظر می هها بگروه دانشجویان در مقایسه با سایر

هاي ، مطالعه بیشتر و دیدگاههاي مختلفاد به رسانهیدسترسی ز ،هاي جامعه دانشجویی ویژگی

 1390بحث گروهی متمرکز با دانشجویان در اردیبهشت ماه . تر سیاسی اجتماعی استمتنوع
و تنوع در میزان در ) سال 27تا  21(تنوع سنی. سیناي همدان انجام شد درخوابگاه دانشگاه  بوعلی

هایی دسترسی رسانه اي چون خواندن روزنامه، استفاده از رسانه. مد مورد توجه ما بوده استآ
در زمینه نماز . دیده شده استبیشتر از گروه معلمان چون اینترنت و ماهواره در بین دانشجویان 

ها چون مسجد رفتن و اما در سایر زمینه) از یکنفرغیر به ( وجود نداشتتنوعی خواندن تقریبا 
داران  دهد که دینمد نشان میآمتغیر در. محسوس است ن تنوعآر یشرکت در نمازجمعه و نظا

  .اندتر دیده شدهپایین يدرآمد گروه در رسمی یا دولتی
  

  2متمرکز  کننده در بحث گروهیاي دانشجویان مشارکتمشخّصات زمینه.  3شمارة جدول
  کد دانشجویان

مشخصات 
  دانشجویان

A B C D E F G 

 26 24 27 24 22 23 21  سن

  خود درآمد زانیم
  خانوادهیا 

800000 
 تومان

1000000 
 تومان

400000 
 تومان

550000 
 تومان

700000 
 تومان

900000 
 تومان

800000 
 تومان

یبل بلی خیر بلی بلی  استفادهازماهواره  خیر بلی 

یبل  نترنتیا از استفاده یبل  ریخ  یبل  یبل  ریخ  یبل   

یبل  روزنامه خواندن یبل  یبل  یبل  یبل  یبل  یبل   

یبل  نمازخواندن یبل  یبل  یبل  ریخ  یبل  یبل   

یبل  مسجدرفتن ریخ  یبل  یبل  ریخ  ریخ  ریخ   

  مراسم در شرکت
  یمذهب

ریخ ریخ  یبل  یبل  ریخ  ریخ  ریخ   

 در شرکت
  ها ییمایراهپ و تظاهرات

ریخ ریخ  یبل  یبل  ریخ  ریخ  ریخ   

 نماز در شرکت
  جمعه

ریخ ریخ  یبل  یبل  ریخ  ریخ   
ریخ  
 

  کارشناسی  کارشناسی  کارشناسی  کارشناسی  کارشناسی  کارشناسی  کارشناسی  سطح تحصیالت

  

اند با رمزگان مسلط در تبلیغات سیاسی و جاي گرفته رسمی داران افرادي که در طیف دین
اي هاي ماهوارهاي به برنامهکنند و عالقهتر دنبال میهاي خبري را جدياند، برنامه یدهقدینی هم ع
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و در عین  اندعالقه کمتري به برنامه خبري تلویزیون نشان داده،که در عوض افراد دیگر. ندارند
ي روحانیون در مساجد و اهبا تحلیل دارند) ماهواره و اینترنت(اي متکثرتري حال دسترسی رسانه

 .شوندراه میمها کمتر ههیئت
 

کننده در بحث مشّخصات سیاسی و فرهنگی و مذهبی دانشجویان شرکت. 4 شمارة جدول
  2متمرکز  گروهی

  تیپ اجتماعی          
  مشخصات سیاسی فرهنگی

  رسمی دار دین
)C,D(  

  رسمیدیندار غیر 
)A,B,F,G(  

  دار دین غیر
)E(  

ي ها لیتحل ةدربار شما نظر
 در ونیروحان طتوس کهي ا یاسیس

   شود یم هرائا ها ئتیه و مساجد
  مخالفم  مخالفم مموافق

 شبکه 21اخبارساعتي تماشا
  یک

  بلی  گاهی اوقات  بلی

 ،ياماهواره اخباري ریگیپ
  ..ویا صداي آمریکا  یس یب یب

  همیشه  گاهی اوقات  خیر

  خیر  تاحدودي  بلی  استیوس نید نیب ۀرابط

  خیر  بهتره باشه   بلی  مداران استیس داري دین الزام

  
 ابتدا قسمتی از اخبار مربوط به اوضاع کشورهاي لیبی، بحرین و یمندر این مصاحبه گروهی، 

خبري  ۀبرنام :شدبحث با یک سؤال از مصاحبه شوندگان شروع . پخش شد براي دانشجویان

  در خصوص حوادث منطقه چگونه به بازتاب این حوادث پرداخته است؟ یکشبکه  21ساعت 
  . کرد راشروع بحث)  (Gتداکداب

 مردم و دهند ینم تیاهم هیسور اوضاع يخبر بازتاب به رانیا يخبر يها رسانه«
  .»یانقالب را نیبحر معترض ومردم دنمان یم گر اغتشاش را هیسور معترض

  :شروع به صحبت کرد (G)هاي کد  در جهت تأیید صحبت (B)کد
 يخبر سانسور به دینبا داره یشیزاداندآ يوادعا یاسالم ما حکومت اسم اگر«

 به شهیهم یواقع اسالم در .نشد هیتوج نیچ در نانامسلم عام قتل به چرا ،مثًال .بپردازد
. شه یم داده صحبت ةاجاز ها تیاقل ۀهم به و شود یم گذاشته احترام دیعقا ۀهم
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 يا هیاعالم ای واکنش چیه رانیا ،نیچ نانامسلم عامقتل انیدرجر ادتونهی طورکه نیهم
 کی شدنکشته به یرانیا يها رسانه که یدرحال ،نداد عیوقا نیا کردنمحکوم بر یمبن

 نیا اآی .ددادنیم تیاهم نیچ در مسلمان هزاران شدنکشته از شتریب لمانآ در خبرنگار
  .»خواند ازاسالم دفاع  شهیومر

  : کرد(G)کد يها نقدصحبت به شروع بالفاصله (D)دک

 یول ،اندشده واقع مظلوم که شودیم انجام یمردم لهیوسهب نیبحر در اعتراضات«
 یجهان مسیهونیص و عربستان نفوذ قیطر از و کایامر ۀلیوسه ب هیسور مردم اعتراضات

 .»شود  می محسوب یغرب يکودتای نوع یواقع در و افتهی قتحّق
  :گفت (A)کد

 اکثرًا و شوندیم سانسور نظام منافع و بتعص يبرمبنا خبرها شتریب ما کشور در«
 کنند، یم سهیمقا يا ماهواره اخبار با را اخبار نیا رانیا مردم یوقت و. هستند شدهفیتحر

  .»دهند یم دست از نظام به را اعتمادشان خود به خود
  :گفت (A)هاي کد در جهت تأیید صحبت (F)کد 

 نیا در که یحال در دهد یم بازتاب کمتر را یبیل اوضاع رانیا يها رسانه«  

 بازتاب نیشتریب رانیا یول شوند یم بمباران یقزاف يماهایهواپ ۀلیوس هب مردم کشور
 هست یموشک نه و خورند یم مباتو فقط که دهد یم نشان نیبحر مردم از را خود يخبر

 که است نآ تعلّ به هم دیشا و. شودیم محسوب یانصاف یب نوع کی نیا و یبمباران نه
 تیحما ها عهیش از ینوع به خواهد یم ناریا و کنند یم مبارزه ها عهیش با ها یسّن نیبحر در

 .»کند
  :واکنش نشان داد (G)کدیها صحبتو  (A)کدبالفاصله به اظهارات  (C)کد

 همه نآ که است مهمتر کیکدام کند یم نییتع که هست نظام یکلّ يها استیس«
 صیتشخ به قادر ما که شود یم نییتع نظام رهبر همه صدر در و جمهور سیرئ ۀلیوس هب

 میباش رایپذ مطلقاً را یداخل و منطقه امور قبال در يرهبر يها استیس دیبا ما و متیسین نآ
  . »دهد یم صیتشخ بهتر رهبر را ما مصلحت رایز

  :کندیم(C)کد از انتقاد به شروع یعصبان صورتهب (E)کد

 انقالب يراستا در را نآ و میبنام یاسالم يداریب را یعرب يکشورها اعتراضات چرا«
  .»ستین طورنیا واقعًا که یحال در میده قرار یاسالم
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دانشـگاه بـر   . اسـت دسترسی دانشجویان به منابع معرفتی و گفتمانی بیشتر از سایر افـراد جامعـه   

نزاع  ۀیک گفتمان مسّلط هستند، عرص ةخالف سایر نهادهاي اجتماعی که کم و بیش تحت سیطر
. ترنـد  و از همین رو، دانشجویان به لحـاظ هـویتی متکثّرتـر و چنـدگون     هاي مختلف هستندگفتمان

هـاي متفـاوتی از ابـزار     پردازنـد، قرائـت  بنابراین وقتی دانشجویان به تماشـاي اخبـار تلویزیـونی مـی    

توان سه تیپ اجتماعی متفاوت را در میان دانشـجویان  می. گفتمان مسلّط در جامعه خواهند داشت
  :ها دسته بندي کردرا در قبال گفتمان حاکم بر مجموعه  ها آنواضع پسر تشخیص داد و م

  
  تیپ اجتماعی اول )1

هـاي   که به شدت مذهبی هستند و گرایش به حفظ ارزشدهند این تیپ را دانشجویانی تشکیل می
روزنامـه  کننـد؛  از مـاهواره اسـتفاده نمـی   ، اکثـرا ً  نگرندمسائل می ۀدین به هم ۀواال دارند و از زاوی

تـی  کارانه و دولفظههایی با گرایش محا خوانند روزنامهاي را میخوانند و اگر هم روزنامه کمتر می
جوینـد ودر چـارچوب گفتمـان     شـرکت مـی   یتمهاي حکـو  و راهپیمایی  و در تظاهرات خوانندمی

اسـالمی   ۀبسـیج یـا جامعـ     چـون  یهـای  نهـاد عضـو  ایـن تیـپ از دانشـجویان    . کننـد  مسلّط فکر مـی 

معموالً اخبـار ایـران را کـامًال      ،دانند جهانی می ۀتوطئ ةهاي مخالف خود را زاییدگفتمانباشند، می
. انـد شود موافـق  هاي سیاسی که در تلویزیون داخلی پخش می دانند و با بیشتر تحلیل قابل استناد می

اي از خبـر  جویانـه  افقـت گیرند و رمزگشایی مودر واقع به نوعی در جایگاه خوانش ارجح قرار می
  .دارند شبکه یک 21ساعت 

  
  تیپ اجتماعی دوم  )2

هاي اسالمی به انتقاد از سیاست ها وآرمانشزشود که با توجه به ار دانشجویان مذهبی را شامل می
هـاي گفتمـانی بیشـتري دارنـد و در      این تیپ از دانشـجویان دسترسـی  . حاکم بر کشور می پردازند

نظام سیاسی حـاکم  این دانشجویان . شوند هاي خبري وارد تعامل می مقابل گفتمان حاکم در رسانه

خیلـی   یهـاي حکـومت   و راهپیمایی  اتکنند و در تظاهر هاي مذهبی ارزیابی میرا با توجه به آرمان
هـاي خبـري خـارجی انعطـاف      ایـن تیـپ از دانشـجویان در مقابـل رسـانه     . جویند کمتر شرکت می

تحت تأثیر  پردازند، ولی بیشتر اي میبیشتري به خرج می دهند و به نوعی به تماشاي اخبار ماهواره
بـا  . ی و خارجی به ارزیابی بپردازنـد اخبار داخل ۀکنند با مقایس و سعی می هاي مذهبی هستند ارزش
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ط رسـان   بیشتر تحلیل انـد و آن را تحریـف   شـود مخـالف   داخلـی پخـش مـی    ۀهاي سیاسی که توسـ
راحتی تحـت انقیـاد   شود که به هاي گفتمانی بیشتر این تیپ دانشجویان سبب می دسترسی. دانند می

بنابراین تـا حـدود   . دهند نشان می هاي داخلی قرار نگیرند و تا حدود زیادي از خود مقاومت رسانه
  .کنند و با جرح و تعدیل با آن برخورد می پذیرند خبري را نمی  ۀزیادي خوانش مرجح برنام

  

  تیپ اجتماعی سوم) 3
و . هـاي گفتمـانی بیشـتري دارنـد     باشدکه دسترسی غیرمذهبی میکمتر مذهبی و  شامل دانشجویان 

آزاد و خوانـدن روزنامـه    هایـن تیـپ اهـل مطالعـ    . باشند ه میز قشرها و طبقات باالتر جامعامعموًال 
  کننـد و بیشـتر بـه تماشـاي اخبـار      هاي داخلـی را خیلـی کمتـر تماشـا مـی      باشند و اخبار و رسانه می

ایـن تیـپ از   . از اینترنـت و فضـاي مجـازي بیشـترین اسـتفاده را مـی برنـد       . پردازنـد  اي مـی  ماهواره
. ، بلکـه بـا آن مخـالف هـم هسـتند     کنند شرکت نمی ها راهپیمایی نها در تظاهرات ودانشجویان نه ت

شود که در برابـر خبـر    بودن این افراد سبب میهاي گفتمانی این افراد به همراه غیرمذهبی دسترسی
هـاي داخلـی داشـته     ها و خبرهاي رسـانه  تري از تحلیلجویانه، خوانش مخالفت 1شبکه  21ساعت 

  .باشند

  
  طالب هاي قرائت

اي از این دریچه اهمیت دارد که از یک و مناسبت آن با متون رسانه طالبهاي مطالعه دیدگاه

اي هاي نزدیکتري به متون رسمی رسانهدیدگاه گیرند که طالبپیش فرض می این رابرخی  سو،
در مطالعه . انددر تحقیقات اجتماعی کمتر مورد توجه بوده طالبگروه  دارند و از سوي دیگر

 و گروه اند بوده دار رسمی دینگروهی طرفدار . اندشناسایی شدهطالب اخیر دو گروه در میان 
 رسمیدار غیر را دین  ها آنتوان اما در مجموع نمی انداشتهد دار رسمی دیندوم تاکید کمتري بر 

 رسمی داري دیناین سخن درستی است اگر بگوییم در مطالعه ما غالب طالب به نوعی با  .دانست
 .شداستان همدان انجام علمیه در حوزه 1390بحث گروهی در اردیبهشت  1.اند موانست داشته

و خانواده دانشجویان یسه با معلمان مقاتري در تصادي پایینتوان اق عبررسی شده در مجمو طالب

  ها آناي چون اینترنت و ماهواره تنوع خوبی در میان با این حال به لحاظ دسترسی رسانه. دارند

 
هایی که داشت  نباشند اما مطالعه ما با محدودیت رسمیدار  البی را در مراکزي دیگر یافت که دیناحتماال می شود ط .1

 .نتوانست به آن طیف دسترسی داشته باشد
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شود حتی در زمینه مناسک مشاهده نمی  ها آنبه لحاظ عمل دینی تفاوتی بین  .مشاهده شده است
همگنی مشاهده   ها آنبه لحاظ تحصیلی نیز بین .جمعی و سیاسی نیز اغلب مشارکت فعال دارند

  .توان مشاهده کردها و تظاهرات سیاسی دولتی میاییتنها وجه تمایز را در راهپیم. شودمی
داري و  را در نوع دین ناچیز هایی دست آمده در بین طالب اگرچه تفاوت در مجموع نتایج به

. دهد دهد اما  تفاوت معناداري را نشان نمی  اي نشان می هاي گفتمانی با خوانش رسانه دسترسی

اي اهمیت ندارد مهم این است  صرف دسترسی به اینترنت، روزنامه یا تلویزیون ماهوارهچرا که 
است که در عین حال، مطالعه طالب نشان داده.  استفاده می کند  ها که بدانیم فرد چگونه از آن

داري اهمیت زیادي در خوانش دارد چرا که غالبا با رمزگان مسلط متن تلویزیون هم  نفس دین
این پیوستگی میان . کردند   داري رسمی حمایت می ودند و همین طور غالبا از نوعی دینعقیده ب

تواند فرد را در  که کدام بر دیگري موثرتر است می داري رسمی بدون طرح این تلویزیون و دین
  .اند اي قرار دهد که دو عنصر در آن به تقویت یکدیگر مشغول دایره
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  3کننده در بحث گروهی متمرکز مشارکت طالباي مشخّصات زمینه.  5 شمارة جدول
کد 

 روحانیون
مشخّصات 
  روحانیون

A B C D E F G 

 31 38 28 30 31 28 37  سن

 درآمد زانیم
 ای خود

 سرپرست
  خانواده

500000 300000 375000 500000 480000 450000 400000 

 از استفاده
  ماهواره

 بله بله بله خیر خیر خیر خیر

 از استفاده
  نترنتیا

 بله بله بله بله خیر خیر خیر

 بله بله بله بله بله بله کم  روزنامه خواندن

 بله بله بله بله بله بله بله  خواندن نماز

 بله بله بله بله بله بله بله  رفتن مسجد

 شرکت
  درمراسم
  یمذهب

 بله بله بله بله بله بله بله

 شرکت
 درتظاهرات

  ها ییمایوراهپ

بعض
 ي اوقات

 بله خیر بله بله بله بله

 شرکت
  درنمازجمعه

 بله بله بله بله بله بله بله

سطح 
  تحصیالت

 سطح سوم سطح دوم سطح دوم سطح دوم سطح دوم سطح دوم سطح دوم

  
اي که داشتند فقط در مورد مسائل کشورهاي عربی تمایل کارانهطالب به علت رویکرد محافظه

ل در قسمت او. داشتند بحث کنند و در رابطه با مسائل داخلی به هیچ عنوان حاضر به بحث نبودند
  بحث را با این سوال شروع کردیم. اخبار مربوط به اوضاع منطقه و اعتراضات در کشورهاي عربی پخش شد
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 در بحث گروهی کنندهشرکت طالبمذهبی مشّخصات سیاسی و فرهنگی و  . 6 شمارة جدول
3متمرکز   

  طالب تیپ اجتماعی                              
  مشخّصات    
 سیاسی و فرهنگی         

  رسمیدیندار 
)A,C,D,E,G( 

 کمتر يدیندار
  رسمی

)B,F(  

 طتوس کهي ا یاسیسي ها لیتحل ةدربار شما نظر
  . شود یم هراائا ها ئتیه و مساجد در ونیروحان

  تا حدودي مخالفم  کامال ً موافقم

  کم  بلی  یک شبکه 21ساعت اخباري تماشا

صداي  ای یس یب یب ،ي اماهواره اخباري ریگیپ
  ..وآمریکا 

  کم  خیر

  بلی  بلی  استیس و نید نیب ۀرابط

  بلی  بلی  استمدارانیس داري دین الزام

  تاحدودي  بلی  یاسالمي جمهور حکومت بودن مقدس

  کم  بلی  هاي حکومتی شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی

  
  کنند؟که امریکا و کشورهاي غربی چه نقشی در خصوص حوادث منطقه ایفا می

  :شروع کرد ابحث ر (H) ابتدا کد
  

مریکا در خطر آطوري که منافع هوقتی خیزش کشورهاي اسالمی شروع شد و ب«
راه  را سوریه ۀشون رو دارن از دست میدن قضی دیدند منافع ها که مریکاییآ افتاد،

خیلی کمی رو تحریک کردن که بر علیه بشار اسد به پا خیزند ةانداختند و عد«.  
  :شروع به صحبت کرد (H)هاي کد در واکنش به صحبت  (C)کد 

نگذارند شوند تا هاي اطالعاتی اسرائیل و غرب حمایت میسازمان ۀوسیل هاین عده هم ب«

یک حکومت ضد سرمایه داري در سوریه دوام بیاورد و از طرفی دیگر به این صورت 
  .»آمریکا عرصه را بر ایران تنگ کند تا بتواند فشار بیشتري را بر کشور ایران بیاورد

  :(E)کد 
هاش از  باشد و این ریشه ر از انقالب ایران میکشورهاي عربی متأّث هاي نقالبا«

د نشروع شده و این خیزش کشورهاي عربی چون که همجوار ما هستخیلی وقته که 
ش اها رو مدیریت کنیم و به نفع کشورمان در مورد مسائلبراي کشور ما مهمه که این
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که کشورهاي غربی به بحرین نیرو می فرستند ما هم باید این طور  همان دخالت کنیم،
خطر نیفتههب ریزي کنیم که منافع ایران طوري برنامه ت رو وضعی«.  

  :واکنش نشان داد (H) کدهاي  نسبت به صحبت  (F)کد 
کنم که وضعیت سوریه هیچ فرقی با وضعیت بحرین نداره و در واقع  من فکر می«

شوند و  عام میحکومت قتل ۀوسیلهدر سوریه نیز مردم ب.المیهساونم جزیی از بیداري ا

هاي  مانند شبکه ،سوریه رو بازتاب نمیده رِدالیل سیاسی و نه اسالمی اخبا هایران هم ب
ن هستند که نفوذ خود را بر آدهند و بدنبال  آمریکایی که اخبار بحرین رو بازتاب نمی

  .»منطقه حاکم کنند
  :(B)کد 

 هاآنکنند و قر مسجدهارو خراب می ،ره در بحرینآو و میر کشوري مثل عربستان نیروهاش«
  .»غربی عامل تحریک هستندسوزانند که همش کشورهاي رو می

  :(D)کد 
روشنه که آمریکا نفوذش در خاورمیانه رو از دست داده و مجبوره که  خوب کامًال«
  .»هایی رو خرج کنه تا این منافع رو در کشورهایی مانند سوریه احیا کنه هزینه

  :(D) کددر واکنش به صحبت هاي  (F)کد 
-اي کشته در اخبار ماهواره.بگیریم ت مردم سوریه رو نادیدهاشود که اعتراض نمی«

ها نات زیادي به خیابط حکومت سوریه رو نشون میده که جمعیگناه توسشدن مردم بی
 ها رو نادیده تدهند ما نباید این واقعی د سر میساند و شعار مرگ بر بشار ا ریخته

  .»بگیریم
  :(A)کد

دنبال اینه که  هدوباره ب هاي سوخته شو فدا کرد و با ترفندهاي دیگه آمریکا مهره«
در مصر  ،مثًال .کار بیاره که منافع آمریکا رو حفظ کنندسرافرادي رو در کشورها بر 

کاري کرد که مردم دیگه همه از دستش به ستوه قدر فساد و خرابنآحسنی مبارك 

در این کشور از دست میده  و دیگه کاري  رو آمدند و آمریکا هم که دید داره منافعش
 .»تونه بکنه خودش هم شروع کرد به انتقاد از حسنی مبارك نمی

  
دیده نشد،   ها آندرواقع گوناگونی چندانی بین  انجام شد طالببا توجه به بحث گروهی که با 
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ال، ما با این ح. تري را تشکیل داده اند دست هاي یک هطالب گرو ،هاي دیگر در مقایسه با گروه
  .را از هم تفکیک کنیم رسمی دار کمتر  رسمی و دین داري دیندو گونه  یمتوان به سختی می

  
  لاو اجتماعی تیپ) 1     

و  برخوردارند جامعه در مذهبی ۀسرمای بیشتریناز  و هستند مذهبی بسیار طالب از تیپ این

 رمتأّث بسیار نیز هاآن افکار و دانند می سمقد را حکومت و کرده تلفیق دین با را سیاسی حکومت
 از وجود تمام با طالب از تیپ این .کنند می مقابله شدت به ها وريآنو با و باشد می ها تسّن از

 دولت هايناخوافر و ها تظاهرات تمام در و کنند می دفاع نآ هاي ارزش و سیاسی حکومت
 اسالمی هاي تسّن به بازگشت با را جامعه مسائل و مشکالت افراد این دید از .کنند می شرکت

 ،اناین نظر به و باشند می کارانه محافظه بسیار رویکردهاي داراي طالب این و کرد حل توانمی
ها ریشه در  ، زیرا این مخالفتبرود بین از باید حکومت برعلیه جامعه داخل در مخالفتی هرگونه

 بسیار گفتمانی هاي دسترسی  ها آن. دارد )آمریکا، اسرائیل و غرب( » ها آن« هاي شیطانی توطئه
 یحّت و آورندمی روي اینترنت به نه خوانندمی روزنامه نه که طوريهب ها دارند را با رسانه کمی
 این گفتمانی هايدسترسی اصلی منبع تنها و کنند می دنبال ندرت هب هم را داخلی تلویزیونی اخبار

که با تمام  باشند می حکومت طرفدار و سیاسی کارمحافظه هاي تشخصی سخنرانی مراسم افرد
جهانی  ۀتوطئ ةاي و اینترنتی را زاییداندو از طرفی اخبار ماهوارهوجود با این منابع خبري موافق

هاي خبري داخلی قرار دارند  خوانش آرمانی از رسانهدر نقطه  طالبین این تیپ از بنابرا. دانندمی
در مورد اخیر مشخص شد که تفکیک  .آورندبه عمل می ايجویانه  موافقتو رمزگشایی کامالً 

ن فهمند که تلویزیو   میگونه آندر یمن و دیگر کشورها را اعتراض در سوریه با اعتراضات 
  .معنا کرده استشان  براي

  
  مدوپ اجتماعی تی) 2

 ولی .دانندمی یکی هم با را وسیاست دین و دارند یباالی مذهبی ۀسرمای نیز طالب از تیپ این

 هاتسّن از و نقدکنند اسالمی هاي ارزش به هتوج با را حکومتی هاي سیاست که کنند می سعی
 از تیپ این .ددارن نوگرایی و دارند عقالنی مباحث به گرایش بیشتر و کنند می پیروي کمتر

 به مربوطه اخبار که طوريهب دارند، نسبت به گونه قبلی بیشتري گفتمانی هاي دسترسی ،طالب
هاي ارزش  ها آنمالك تبعیت براي . اینترنت از هم و کنندمی پیگیري روزنامه از هم را جامعه
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 شرکت اه راهپیمایی و تظاهرات در طالبدیگر  از کمتر معموًال .سیاسی نافعدینی است نه م
 به جوانان که طوريهب باشد  اسالمی هاي ارزش احیاي دنبال به باید حکومت  ها آن نظر از. دکنن می

موجب شده است خوانشی مذاکره اي با گفتمان   ها آندسترسی گفتمانی  .کنند پیدا گرایش دین
تلویزیونی داشته باشند اما به هیچ وجه سبب نشده است این خوانش را به سمت مخالف خوانی و 

که دسترسی گفتمانی اگرچه در  این گونه نتیجه گرفتتوان  می .معارضه جویی سوق دهند

 داري دینهایی که درجه باالیی از دارایی مذهبی و  گروها براي تاثیرگذار است امخوانش 
چرا که طالبی که به اینترنت و ماهواره و مطبوعات  .عامل تعین بخش نبوده استبرخوردارند 

اند تفاوت محسوسی در نوع  ها دسترسی نداشته ته اند با آنانی که به این رسانهدسترسی داش
  .اند تون نداشتهرمزگشایی از م

  
  گیرينتیجه

اي و به طور در خوانش متون رسانه داري دینتأثیر متغیر در این مقاله، هدف ما برررسی و مطالعه 

یا در جامعه ایران آایم که ما به دنبال بررسی این مطلب بوده .ونی بوده استیلویزتخاص متون 
تواند به عنوان می داري دینیا آرمزگشایی از الگوي خاص و متفاوت خود برخورداراست؟ 

متغیري تعیین کننده در کنار متغیر مهمی چون دسترسی گفتمانی قرار گیرد و حتی آن را تحت 

توسط افراد مورد   ها آنتاثیر خود قرار دهد؟ بدین منظور برنامه خبري شبکه یک سیما و خوانش 
  .ا قرار گرفته استتوجه م

هاي به ظاهر حال در تمامی شبکه رقیب است و در عینتلویزیون در ایران یک رسانه بی
از . متفاوت تنها یک مرکز تولید خبر وجود دارد و محتواي خبر هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد

-هاي دینی براي تفسیر خبر خود بهره میسوي دیگر همین تلویزیون از معانی مذهبی و رمزگان
تواند دینی سیاسی خود می توان پیش بینی کرد که چنین خبرهاي آغشته به رمزگان جوید و می

سه تیپ کلی در تحقیق ما مورد  .دار ایجاد کند ر دینتهاي بیشخویشاوندي نزدیکی میان گروه
 هاي مهم گروهوجه تشابه هر سه تیپ این است که از . دانشجویان، معلمان و طالب: اندتوجه بوده

. برخوردارند نیز ي متفاوت هارسد از موقعیتنظر می هاما ب. شوندفرهنگی جامعه محسوب می

  .یکدیگر تفکیک کرده ایماز ها ما سه تیپ را درون هر کدام از این گونه

هاي مربوط به اخبار را در چارچوب گفتمان  اول کسانی هستند که پیام ۀدست ·

کنند و معانی و مضامین  ایدئولوژیک را به طور کامل  حاکم بر آن رمزگشایی می
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و  در  C,Dو درگروه دانشجویان کدهاي  A,E,Gدر گروه معلمان کدهاي .پذیرند می
  .گیرنددر این دسته قرار می A,C,D,E,Gگروه روحانیون کدهاي 

طوري که شوند، به دوم کسانی هستند که با گفتمان مسلّط وارد تعامل میۀ دست ·
  ها آنمقابل بعضی از  پذیرند و در بعضی از معانی و مضامین مندرج در اخبار را می

در گروه . کنند را براساس تجربیات خود معنا می  ها آندیگر از  ةکنند و پار مقاومت می

و در گروه روحانیون کدهاي   B,Fو درگروه دانشجویان کدهاي  B,Fمعلّمان کدهاي
B,F گیرنددر این دسته قرار می.  

اخبار تلویزیونی را هاي  دهند که پیام سوم را مخاطبانی تشکیل می ۀدست ·
جویانه از اخبار دانند و به نوعی رمزگشایی مخالفتشده میپذیرند و آن را تحریف نمی

همین طور  و  این افراد از درجه مذهبی بودن پایین تري برخوردارند. تلویزیونی دارند
در . کنند ها مقاومت زیادي می در مقابل پیامو  هاي گفتمانی بیشتري  دارند  دسترسی

-در این دسته قرار می E,A,Gو درگروه دانشجویان کد C,D گروه معلّمان کدهاي
به سادگی یافت از این طیف  طالبطبیعی است که نباید انتظار داشت در بین  .گیرند

به فقدان  استمرتبط نیز  ممکن است یکی از مهمترین دالیل آن که با فرضیه ما . شود

  .در میان طالب مربوط باشد داري دینان زتنوع در می
 رسمی داري دیندرواقع افرادي که به . ها نقش مذهب برجسته بوده استدر این دسته بندي

 .دسته سوم جاي گرفته انددار در  اند بیشتر در دسته اول و افراد کمتر دینگرایش بیشتري داشته
دانشجویان نسبت توان گفت که اي انجام دهیم مییسهواهیم بین سه گروه بررسی شده مقااگر بخ

به مسجد یا  در عین حال تري برخوردارندپایین رسمیِ داري دینمیزان ن از او معلم طالببه 
در . آورند کنند و مناسک مذهبی را هم کمتر به جا می هایی دیگر مذهبی کمتر مراجعه میمکان

دانشجویان نسبت به . دارندهاي گفتمانی بیشتري  و معلّمان دسترسی نسبت به طالبمقابل آنان 

بیشترین اطالعات خود  طالب. کنندها شرکت می و راهپیمایی و معلّمان کمتر در تظاهرات طالب
حتی  ها کنند و کمتر به رسانه هاي مذهبی و مراسم وعظ مذهبی دریافت می را از سخنرانی

ها  شجویان بیشتر در راهپیمایینسبت به معلّمان و دانکنند و  اخلی یا روزنامه مراجعه مید هاي رسانه
تري نسبت به دانشجویان و جویانه و رمزگشایی کامًال موافقت کنندو تظاهرات دولتی شرکت می

مرزي بین حکومت و مقدسات قائل نیستند و هر  ،طالباکثر . هاي خبري دارند معلّمان از برنامه
مسائل سیاسی را با توجه به مقدس  دانند و به همین دلیل بیشتر تفسیرهاي خود از دو را یکی می
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شود تا با تعصب بیشتري به ارزیابی امور  کنند که همین امر سبب می بودن حکومت ارزیابی می
معلّمان نسبت به . دهندسیاسی بپردازند و رمزگشایی خود را بر مبناي احساسات مذهبی قرار 

خوانش جرح و تعدیلی بیشتر از از این رو با ( تر هستندو دانشجویان تا حدودي معتدل طالب
کاري معلّمان نسبت به دانشجویان در رابطه با مسائل البته شاید محافظه. )سایرین سازگارترند

کاري شود تا با محافظه بودن در امور دولتی باشد که همین امر سبب میسیاسی به علت شاغل

معلّمان نسبت به . مسائل سیاسی داخلی واکنش نشان دهند ۀبیشتري نسبت به دانشجویان در زمین
و  اي فاصله دارند تا اندازه رسمی داري دینیعنی از مدار  ارنددمذهبی کمتري  ۀسرمای طالب

کنند در مسائل  معلّمان نیز مانند دانشجویان سعی می. طالبترند تا  تقریباً به دانشجویان نزدیک
جدا سازند، ولی از طرفی بیشتر از دانشجویان مناسک سیاسی بحث دین را از بحث سیاست 

کنند و در نمازهاي جمعه و مراسم مذهبی نیز حضور بیشتري از دانشجویان  مذهبی را رعایت می
هاي گفتمانی معلّمان نسبت به روحانیون بیشتر است و بیشتر معلّمان تمایل دارند  دسترسی. دارند

هاي گفتمانی سبب  ها نیز دریافت کنند و همین دسترسیانهاي خبري را از سایر گفتم که برنامه
هاي خبري داشته  تري نسبت به روحانیون از برنامه جویانهشود تا معلّمان رمزگشایی مخالفت می

تري نسبت به  جویانهبودن شغل معلّمان، رمزگشایی موافقتباشند و از طرفی، به علت دولتی

 طالبترین رمزگشایی مختص  جویانه درنتیجه، موافقت. دهاي خبري دارن دانشجویان از برنامه
و  دارند و کمترین دسترسی گفتمانی را  )رسمی داري دین( ي مذهبی باشد که بیشترین سرمایه می

و  رسمی داري دینترین رمزگشایی مختص دانشجویان است که کمترین میزان آمیز خالفتم
  .بیشترین میزان دسترسی گفتمانی را برخوردارند

از اسالم،  تر رسمی،  خوانش غیر داري دینتري از درجه پایین: دانشجویان ·
 .ویانه ترجدسترسی گفتمانی بیشتر و خوانش مخالفت 

 .ها از وضعیت میانه برخوردارنددر همه ویژگی: معلمان ·
تر از اسالم، دسترسی  رسمیدرجه مذهبی بودن باالتر، خوانش : طالب ·

  .جویانه ترگفتمانی کمتر و خوانش موافقت 

باالتر و دسترسی  رسمی داري دینهاي با گونه بیان کرد که گروهتوان این   میدر نتیجه  
 رسمی داري دینهاي با میزان شوند و گروههمراه می بیشتر اي داخلیگفتمانی کمتر با متون رسانه

این نکته  .ورندآبه خوانش مخالفت جویانه بیشتري روي می، تر و دسترسی گفتمانی بیشترپایین
دانشجویان، معلمان و ( و هم بین گروهی )داري دیناشکال مختلف ( سه درون گروهیهم در مقای
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در  داري دینتوان ادعا کرد که نمی رسد چنین به نظر میدر نهایت  .نشان داده شده است) طالب
کنیم، و    میدار زندگی  اي دینتواند در خوانش موثر باشد چرا که ما در جامعهشکل کلی می

 که حداکثر آن را متغیر یا اینبه عنوان متغیر یاد کنیم در معناي کلی    داري دینتوان از نمی
ال در ثم. بگوییم خنهاي خوانش سبا شیوه داري دینهاي گونه و از رابطه میان اشکال یمتوان می

بیشتر به  داشته باشدرسمی  داري تعلق بیشتري به دینتحقیق ما نشان داده شده است که هرچه فرد 

اما در عوض . کندورزد و عقاید خود را بر اساس آن مستحکم میمتون تلویزیونی  ارادت می
هاي شخصی دین وي به شیوه داري دینگیرد و ه میلهرچه فرد از خوانش رسمی از اسالم فاص

تر بیشتر جویانهگیري خوانش مخالفتشود احتمال شکلتر مینزدیک سنتی داري دینیا  ورزي
هاي خوانش عامل مهمی در شیوه داري دینکنار  دسترسی گفتمانی دربا این حال،  . شودمی

هاي متفاوت وجود دارند که شیوه اي از عناصر شاید بهتر باشد که گفته شود زنجیره. است
هاي دسترسی چونسازند، این زنجیره در برگیرنده عناصري  خوانش را در کشور ما ممکن می

 ها، با همه این توصیف . هستند داري دینهاي و شیوهگو گفتمانی، جایگاه یا مواضع سوژه سخن
که در این مقاله شواهد کافی براي آن  اي غیر قابل مناقشه است یا اینادعا نداریم که چنین فرضیه

براي تحقیقات اي قابل توجه کنیم این ایده تنها باید به عنوان فرضیه  میما فکر . ارائه شده است

  1.شودبیشتر در نظر گرفته
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