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 بازنمايي فرهنگي در مجالت عامه پسند

   بررسي تحول گفتمان فرهنگي در مجالت عامه پسند

  65ـ 75ـ  85هاي  مطالعه موردي سال

  ����كيايي نادر منصور، *اصغر كيا دكتر علي

  چكيده 

هدف پژوهش حاضر مقايسه وضعيت بازنمايي و سير تحوالت گفتمان فرهنگي مجالت عامه پسند              
هاي كمي و كيفـي،   بر اين اساس با به كارگيري تلفيقي از روش   .  بوده است  80  و 70،    60هاي    دهه

هاي مهمي دربـاره سـاختار روايـي و     شناسي سعي شده است به پرسش  مانند تحليل محتوا و نشانه    
هاي بازنمود شده در مجالت عامه پسند، پاسخ          هاي خرده فرهنگي و ارزش      ، گرايش   شناختي  زيبايي

، روزهـاي   ، خـانواده  ، زن روز  مجلـه جوانـان امـروز   6 شماره از    144،    ن منظور براي اي . داده شود 
،  همچنين در كنار تحليل محتـوا     . ، همشهري جوان و دختران مورد تحليل محتوا قرار گرفت           زندگي

شناسـي    نـشانه  ، بـا كمـك روش   هاي مورد مطالعـه    شماره از همين مجالت در سال      52روي جلد   
هاي اين پژوهش، مجالت عامه پسند در بازنمـايي فرهنگـي             بر اساس يافته  . ، بررسي شد    تصويري

اي    خواند، به گونـه    از هم گسيخته  توان آن را وضعيت فرهنگي        اند كه مي    دچار نوعي آشفتگي بوده   
هـاي   هاي فرهنگي عامه پسند و سبك زندگي از يك طرف و مؤلفه          كه مدام در ميان بازنمايي مؤلفه     

 امـر تحليـل     فرهنگ بومي و محلي از طرف ديگر، در حركت هستند و همين       فرهنگي نظام معيار و   
  .سازد نظام هويتي آنها را دشوار مي
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  مقدمه

 و رويكردهـاي    ها  تاكنون ديدگاه  ،  ثيرگذاري و نفوذ آنها   أها و ميزان ت    درباره قدرت رسانه  
شـامل  را »  نفوذ محـدود   «تا  »  نفوذ قدرتمند  «نظري مختلفي مطرح شده است كه طيفي از         

هـا را   چه آنهـا كـه رسـانه    (رسد   مشترك به نظر مي، ها اما آنچه در اغلب ديدگاه    . شود مي
گونـه   داننـد و چـه آنهـا كـه هـر         عامل اغلب تحوالت گسترده فرهنگي و اجتماعي مـي        

 از اينكـه  جـدا  و ، داننـد  وابـسته مـي    آنهاها را به ميزان خشنودكنندگي     رسانهثيرگذاري  أت
هـا بـراي     باور آنها به توانـايي رسـانه      )  پذيرند ها را مي    كاركردهاي پايه رسانه   ،  اغلب آنها 
. فرهنگ اسـت مانند اهميت   پراي در حوزه  ،  گذاري سازي و چارچوب    گفتمان ،  خلق معنا 

 ميـزان شـدت و ضـعف توانمنـدي          ،  كنـد  ها را جدا مي     از ديدگاه  تنها آنچه اين دو دسته    
گذاري طـي    ها و سازوكارها و فرايندهاي دروني است كه بايد براي اين چارچوب            رسانه
 يا خشنود كردن مخاطـب و توجـه بـه نيازهـا و سـاليق او                ،   نيز اين موارد جمله    از .كنند

هـاي    رژيـم  ،   طبقـه  ،  هـاي مالكيـت    هاي ديگر مانند خرده گفتمـان      لفهؤاست و يا برخي م    
  .هاي سلطه بازنمايي و نظام
اي و    آنچه مـورد عالقـه و وفـاق اغلـب پژوهـشگران مطالعـات رسـانه                ،  در اين بين  
هـاي عامـه پـسند       ها در قالـب    ثيرگذاري و نفوذ مجالت و رسانه     أ ميزان ت  ،  فرهنگي است 

هاي هـر دو طيـف    اي از گرايش توان آنها را تلفيق و برآمده اي كه گويا مي گونهه   ب ،  است
ـ   . اي خواند  هاي رسانه  نظريه ه يعني هم در تالش براي خشنودي مخاطب هستند و هـم ب

شـواهد زيـادي وجـود    از سوي ديگـر    .ثيرگذاري و نفوذ  أدنبال دست يافتن به حداكثر ت     
اي را    تغييـرات فرهنگـي گـسترده      ،دهند كشور ما در سه دهه گذشـته        د كه نشان مي   ندار

تحـول  هـايي بـا عنـوان         توان به پژوهش     مي  جمله اين شواهد    از .گذاشته است  پشت سر 
 سـير تحـول بـين نـسلي در      ،) 1375 ،  پور رفيع(ها در آن     ها در ايران و نقش رسانه      ارزش
  .اشاره كرد تحول الگوهاي سبك زندگي جوانان در ايران  و) 1386 ، آزاد ارمكي(ايران 

،   تـدريجي دهد كه جامعه ما به طور مستمر و البتـه   نشان ميها هاي اين پژوهش    مطالعه يافته 
ايـن تغييـرات در     . هاي فرهنگي را پـشت سـر گذاشـته اسـت             گذار و تحول گفتمان     روند
هايي، روند آرامي را طي كرده است كه          ، عميق و قابل مالحظه بوده و در بخش          هايي  بخش

ريـزان بـه      سياستگذاران و برنامـه    رسد و ضرورت توجه     كننده به نظر مي     ، نگران   در مجموع 
  .دهد  قرار مينگري در اين زمينه را مورد تأكيد گرايش حاكم بر اين تغييرات و آينده
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تـوان در    هاي اين تغييرات فرهنگـي را مـي        ترين ويژگي  رسد برخي از مهم    به نظر مي  
 هاي اجتماعي، تغيير در سـبك زنـدگي و همچنـين تغييـر در             تغيير سلسله مراتب ارزش   

  .الگوي مصرف كاالهاي فرهنگي مشاهده كرد
ها نيـز     كه رسانه   به نحوي  .ها نيز بازنمود داشته است      در رسانه  ،اين تغييرات فرهنگي  

 ،  ) 1377(لري    حاجي ،  ) 1378 (پور   گونه كه رفيع   همان. اند  داده بروزهايي را    چنين گرايش 
ـ         )  1386 (زاده   مهدي هـاي    رسـانه ، انـد  شان دادهو پژوهشگران ديگر در مطالعـات خـود ن
  فعاليـت  صورت مـستقل يـا نيمـه مـستقل مـشغول          ه   بويژه مطبوعات كه اغلب ب     ،  ايراني
هـاي اجتمـاعي     نوعي رونـد تـدريجي گـذار از نظـام ارزش    ، در سه دهه گذشته ،  هستند

طلب و مادي     هيجان ،  جو  لذت ،  گرا هاي اجتماعي جهان   سنتي و معنوي را به سوي ارزش      
ـ نيز  اين روند در مورد تلويزيون      . اند سپري كرده   ،  اي رسـمي و دولتـي      عنـوان رسـانه   ه  ب

هـاي بازرگـاني نمـود داشـته و صـادق         هاي تلويزيوني و آگهـي     مجموعهبويژه در قالب    
  .است

اي را شـامل      بلكـه دامنـه گـسترده      ،   يك روند سـطحي نبـوده اسـت         تحول  اين روند 
ردي و مـستقل مـورد بحـث قـرار          صورت مـو  ه  هاي مختلف و ب    شود كه در پژوهش    مي

هـاي    كليـشه  ،  هـاي اجتمـاعي     وضـعيت بازنمـايي ارزش     ،  ايـن مـوارد   جمله   از. اند گرفته
 هنجارهـاي فرهنگـي و   ، سازي و معرفي الگوهاي مرجع      اسطوره ،   سبك زندگي  ،  جنسيتي

له اصـلي مطالعـه     ئمـس  .شـود  موضوعات پايه و كليدي ديگري از اين دست را شامل مي          
 مطالعـات  تـر،  پـيش در حالي كـه  . مين دغدغه آغاز شده و شكل گرفته است       با ه حاضر  

 نـشريات  ، هـاي عامـه پـسند       رمان ،  هاي تلويزيوني  مجموعه ،  ها مشابهي در حوزه روزنامه   
 ، هاي اجتماعي صورت گرفتـه بـود     در زمينه بررسي تحول نظام ارزش      ،زرد يا تابلوئيدها  

ـ      يتكه آيا وضع   ،  توانست مهم باشد    مي پرسشاكنون اين    عنـوان  ه   مجالت عامه پـسند ب
هاي مردم پسند به چه صورت است و چه تحليلـي از وضـعيت               ترين رسانه  يكي از مهم  

  توان ارائه كرد؟ بازنمايي فرهنگي آنها مي
هاي جـذاب و مـورد        يكي از رسانه   ،  خواهيم بدانيم مجالت عامه پسند كه از قضا        مي

  فرهنگـي پـشت سـر      ي را بـه لحـاظ     چه تحوالت ته،  در سه دهه گذش    ،  عالقه مردم هستند  
هاي فرهنگي چگونه بـوده اسـت؟     لفهؤاند؟ و اين تحول و تطور، در هر يك از م           گذاشته

اي عميق بـوده اسـت        آيا به اندازه   ؟هاي اين تحوالت فرهنگي چه بوده      ساختار و ويژگي  
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اند؟ پاسخ   ذاشتهگ هاي گفتماني مختلفي را پشت سر       دوره ،  يم در سه دهه گذشته    يكه بگو 
تواند به سـهم      مي ،  اي مهم و مردمي به نام مجالت عامه پسند          در حوزه  ،  ها به اين پرسش  

هـا در     زوايـاي جديـدي را بـراي پـژوهش در حـوزه مطالعـات فرهنگـي رسـانه                  ،خود
  .ريزي تحوالت فرهنگي ارائه كند  كمك به مديريت و برنامه،كشورمان و در نتيجه

 در حـالي كـه   ، شود كـه دقـت كنـيم     طالعه زماني آشكار مي   اهميت و ضرورت اين م    
 يـك زمينـه   ،هـاي پژوهـشي دنيـا     در اغلـب كـشورها و نيـز حـوزه    ، مجالت عامه پسند 

 تاكنون توجه چنداني به اين موضوع       ،   در كشور ما   ،  شوند ارزشمند مطالعاتي محسوب مي   
اتي آنها غفلـت شـده      هاي ارزشمند مطالع   نشان داده نشده است و از كاركردها و ظرفيت        

هـاي    آگهـي  ،  موسـيقي انـواع    ،  هـا    فـيلم  ،  هـا   كه در مقايسه با سهمي كه رمان       چنان ،  است
اي و   هـاي گونـاگون رسـانه      هاي تلويزيوني در زمينه مطالعه داللـت       مجموعهبازرگاني و   

  .اند   مجالت عامه پسند سهم ناچيزي داشته، اند جمله فرهنگي به خود اختصاص داده  از
 نقـش   ، هر روز  ،  هايي كه براي مخاطبان خود دارند      دليل جاذبه ه  الت عامه پسند ب   مج

،   روز بــه روز، آنهــا .كننــد ثيرگــذاري فرهنگــي پيــدا مــيأتــري در ت و جايگــاه برجــسته
 ،  هاي جديد زنـدگي    ها و سبك    خلق خرده فرهنگ   ،  سازي هايشان را براي اسطوره    قابليت

، خلـق و بازنمـايي الگوهـاي          ويـاپردازي مخاطبـان   ، ر   مرجـع اجتمـاعي   هاي   نمايش گروه 
 اين انعطاف را دارند كه هم خـود را          همچنين. دهند  مي  ارتقا ... جنسيتي و يا تغيير آنها و     

  .ثير بگذارندأبا فرهنگ عمومي جامعه همراه كنند و هم بر آن ت
به همـين منظـور، بـا توجـه بـه اهميـت مطالعـه در مـورد مجـالت عامـه پـسند و                         

، پژوهش حاضر با اين اميد طراحي شده اسـت كـه مطالعـه در                 دهاي فرهنگي آنها  كاركر
،   هاي فرهنگـي آنهـا      زمينه مجالت عامه پسند كشورمان بتواند عالوه بر بازشناسي داللت         

تـرين   ، در قالب يكي از مهـم  سه دهه گذشته به شناخت سير تحوالت فرهنگي كشور در    
ـ        زمينه سند كـه مـستندات تـاريخي ارزشـمندي را در         هاي پژوهشي يعني مجالت عامه پ

  .خود دارند، كمك كند

  مباني نظري

درواقـع  . هـا از قـدمت طـوالني برخـوردار نيـست            هاي فرهنگي رسانه    حوزه مطالعات نظريه  
، بـه رشـد و گـسترش          هـا   هـاي فرهنگـي رسـانه       گيري و رشد نظريه     توان گفت كه شكل     مي
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با رشد آثار و كاركردهاي راديو و تلويزيـون در دهـه      . گردد  مي  وار بر   اي يا توده    ارتباطات توده 
ها چه تأثيراتي بـر روي مخاطبـان         ، به تدريج اين پرسش اهميت پيدا كرد كه اين رسانه            1950

. كـم، دو رويكـرد شـكل گرفـت          ، دسـت    در پاسخ به اين پرسش مهم     . گذارند  خود به جا مي   
هـاي   گرايش غالب اين رويكـرد، ديـدگاه    . گردد  مي  شناسي امريكايي بر    رويكرد اول، به جامعه   

ها بر كنش افراد بـوده        ، تأثير محتواي رسانه      و كاركردگرا و دلمشغولي اصلي آن       1پوزيتيويستي
شناسي وسايل ارتبـاط جمعـي،        شناسي اجتماعي و جامعه     است كه در مقطعي، در قالب روان      

رويكـرد دوم كـه در   .  كـرد  ظهور پيـدا 4 و مرتن3، الزارسفلد 2در آثار پژوهشگراني چون كاتز    
 در مورد صنعت فرهنگ بـه    6 و هوركهايمر  5، با آثار آدورنو     مطالعات انتقادي خود را نشان داد     

كوشـيد آثـار تجربـي و تأثيرپـذيري      ، برخالف رويكـرد اول كـه مـي     اين رويكرد . اوج رسيد 
ف مطالعـه   ها را مورد تحليل قرار دهد و حداكثر كوشش آنها صـر             مخاطبان از محتواي رسانه   

ها را پيش روي پژوهـشگران قـرار          ، زواياي جديدي از كاركرد رسانه       شد  ارتباطات اقناعي مي  
سازي و استانداردسازي مخاطبان مـورد    ها را براي يكسان     داد و كوشش نمود تا كاركرد رسانه      

  . نقد و موشكافي قرار دهد
 بـه رهبـري     7فرانكفورت بيشتر با آثار پژوهشگران مكتب       ، در ابتدا  ،  مطالعات انتقادي 

شـناخته  هـاي ماركسيـسم ارتـدوكس         با گـرايش   ،طور خاص ه  هوركهايمر و آدورنو و ب    
هـاي نظـري    بـست  كوشـيدند بـن    بودند و مي  8ثير سنت فلسفي هگلي   أكه تحت ت  شد    مي

هـاي جديـدي از    كننـد و قرائـت    بـاز 10 و وبر9هاي لوكاچ  ماركسيسم را با كمك ديدگاه    
ـ    .كننـد داري ارائـه     ام سـرمايه  هاي حـاكم بـر نظـ      سازوكار هـاي    گـرايش  ،تـدريج ه   امـا ب

هايي كه در مـورد       هم با تحليل   11هاي جديد انتقادي مانند آلتوسر     وماركسيستي و چهره  ئن
همچنـين در   . اضافه شدند   به اين نوع مطالعات    دندكرارائه  »  دستگاه ايدئولوژيك دولت   «

هـا   هاي خود را با نقد زيباشناختي رسـانه     تحليل ،   هوركهايمر و آدورنو   ،  حالي كه در ابتدا   
 نمايش و راديو را مبناي تحليل خـود         ،   موسيقي ،   و براي اين كار    ،  و هنر آغاز كرده بودند    

هايي چون تلويزيون هـم تـسري پيـدا     تدريج به نقد رسانهه  ب ،   اين روند  ،  قرار داده بودند  
                                                      

3. Lazarsfeld 2. Katz 1. positivism 

6. Horkheimer 5. Adorno 4. Merton 

9. Lokach 8. Hegel 7. Frankfurter 

 11. Altoser 10. Weber 
1 .  
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هاي روانكاوانه ابعـاد     ري از ديدگاه  گي  و با بهره   ،  شناسي ادبيات  هاي جامعه  كرد و با تحليل   
  ).2003، 1مك كوئيل(اي پيدا كرد  تازه

 ،  ويـستي يشناسـي كـاركردگرا و پوزيت       و افول سنت جامعه    60 با پايان دهه     ،  اين روند 
 اتفـاق تـازه موجـب رشـد         كـم سـه     دست ،  در اين فاصله  . تري به خود گرفت    شكل تازه 

 گـرايش بـه     ،  نخـست . ات فرهنگـي شـد    گيـري دوره مطالعـ     هاي انتقادي و شكل    تحليل
 كـه موجـب شكـستن و يـا           شناسـانه  هاي فلسفي هـستي    شناسي تفسيري و سنت    جامعه
هـاي نظـري     هـا و سـنت     مريكـايي و رشـد نظريـه      اشناسـي     افول سنت جامعه   ،كم دست

پـردازان    در اين زمينه بايد سهم فالسفه و نظريه      وساختارگرا و پساساختارگرا بوده است      
 نبايـد   ،  چند در همين فاصله    هر.  قرار داد  كيد و توجه  أطور خاص مورد ت   ه  ا ب فرانسوي ر 
كم   دست ، را در توجه به سوژه و عامليت انساني        2گرا و اومانيستي   هاي انسان  سهم فلسفه 

گيـري و ظهـور آنهـا        هاي ساختارگرا و حتـي در شـكل        آمدن ديدگاه  تا قبل از روي كار    
هاي ساختارگرا و رشـد سـنت        گيري گرايش  با شكل  ،  دوم. ناديده گرفت و فراموش كرد    

 نقـد ادبـي و   ،  شناسي هاي زبان  اي تلفيقي از نظريه    اي حوزه  كننده  به شكل خيره   ،  فرانسوي
 ايجـاد   80 و   70هـاي دهـه       شناسي تفسيري ايجاد شد كه موجي را در فاصله سال          جامعه

 نئوماركسيـستي كـه از      هـاي   رشد گرايش  ،  سوم. كرد كه تاكنون هم ادامه پيدا كرده است       
اي بـه    سعي كرد جـان تـازه     ،  پردازاني چون گرامشي   هاي نظريه  طريق بازگشت به ديدگاه   

هاي جديدي را براي تحليـل روابـط          و روزنه  هدهاي انتقادي ماركسيستي د    سنت تحليل 
ـ  ايدئولوژي و ساير مفاهيم پايـه در سـنت ماركسيـستي ارائـه               ،   طبقه ،  سلطه د و آن را    كن
 فهـم   بـه منظـور    ،جمله  از ،  هاي اجتماعي   براي فهم ماركسيستي از ساختار و كنش       اي پايه

  .قرار دهدها و فرهنگ  رسانه
 ،جملـه   از ،اي و ارتبـاطي    ثير خود را بر مطالعـات رسـانه       أ ت ،  اين روند و تحول نظري    

 ، 60در حـالي كـه تـا پايـان دهـه      .  گذاشـت  ه جـا  ها ب  تحليل كاركردهاي فرهنگي رسانه   
 و نـد هـا حـاكم بود    بر مطالعات فرهنگي رسـانه ،اي نظري كاركردگرا و تجربي  رويكرده

 ،70 در دهه    ،  ها بر مخاطب بپردازند    ثيرات قدرتمند رسانه  أپژوهشگران تمايل داشتند به ت    
 پاسـخ بدهنـد     كوشيدند به اين پرسـش    ها گرايش پيدا كردند و       به مطالعه تفسيري رسانه   

                                                      
1. McQuail       2. humanism 
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پيام و معنـايي    آيا هر،كنند  تفسير ميودريافت چگونه ا  اي ر  هاي رسانه   پيام ،كه مخاطبان 
هـاي    حتـي در تحليـل  ، هـا   پرسـش زنند؟ ايـن     پذيرند يا اينكه دست به گزينش مي       را مي 

 در ســنت ،  مثــالرايبــ. ثر بــوده اســتؤ مــنيــزهــا  هــا و عملكــرد رســانه انتقــادي پيــام
شناختي دهه   ادبي و زبان   ،  هاي تفسيري   شد پيوند عميقي با سنت     گفتهنئوماركسيستي كه   

 كه طبقه چگونه با هنرهاي مردم پسند        پرسشجاي طرح اين    ه   ب ،   پيدا كرده بود   80 و   70
 ،  هـا  ال اهميت داده شد كه رسانه     ؤ به اين س   ،  پردازد ها مي  و صنايع فرهنگي به فريب توده     

  معـاني مـورد نظـر خـود را بـه           ،   هنـري و اقنـاعي     ،   زيباشـناختي  كـدام سـازوكارهاي   با  
هاي مورد نظـر خـود        را به سمت پيام    آنانكنند؟ و    هاي مرجح مخاطبان تبديل مي     ارزش
  خوانند؟ فرا مي

هـاي تفـسيري كـه بخـش      هاي انتقـادي بـا گـرايش     يعني پيوند گرايش   ،  همين تلفيق 
ـ  ،  پردازان آن بوده است     محصول سنت فلسفي فرانسه و نظريه      ،اي از آن   عمده تـدريج  ه   ب
گيـري مركـز    اي و شـكل    فرهنگي و رسـانه    ،  يسي مطالعات اجتماعي  هاي سنت انگل   زمينه

هـاي    و بـويژه تـالش    ،  مركز مطالعات فرهنگـي معاصـر     . دكرفراهم  را  مطالعات فرهنگي   
شناختي جديـدي شـد       موجب طرح رويكردهاي روش    ،  1 استورات هال  ،  چهره اصلي آن  

ولويـت قـرار دهنـد و       اي و فرهنگي را در ا       هم برخي از موضوعات رسانه     ،  دنديكه كوش 
 ،  نتيجه اين شد كه در اين سنت      . هاي موردي را براي مطالعه آنها تعريف كنند         پروژه ،هم

 ،   جنـسيت  ،   نـژاد و قوميـت     ،   طبقه ،   بازنمايي ،   خرده فرهنگ  ،  موضوعاتي چون ايدئولوژي  
مطالعـات فرهنگـي   . جوانان و فرهنگ عامه در كانون و مركز ثقل مطالعات قرار گرفتنـد            

گونـه    در هـر   تـالش كـرد    ،  ها  در شناخت و تحليل كاركردهاي فرهنگي رسانه       ،   اينجا در
 انضمامي و گفتماني را نيز مـورد بررسـي قـرار دهـد و               ،  اي هاي زمينه   ويژگي ،  اي مطالعه

هـا و    به بررسـي گـرايش  ،  براي تحليل بازنمايي فرهنگي موسيقي و تلويزيون   ،   مثال رايب
 سـاير   ،  تر  پيشاين چيزي است كه     . فرهنگي آنها نيز توجه كند    هاي جنسيتي و خرده      اليه

. از آن غفلت كـرده بودنـد      داشتند و گاه    هايي از آن توجه       به بخش  ، گاه   هاي نظري  سنت
 نيز اين موضوع كمتر اهميـت داشـته اسـت كـه             2هاي بورديو   حتي در تحليل   ،   مثال رايب

 فرهنگـي را در كـار خـود وارد           چـه سـاختار خـرده      ،  ها براي بازتوليـد اجتمـاعي      رسانه

                                                      
1. Stuart Hall       2. Bourdieu 
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هـاي هنـر و زيباشناسـي در      هاي فرهنگي و ظرفيـت     چند او به نقش سرمايه     هر. كنند مي
 ايـن موضـوع را مـورد       ،   در تحليل خشونت نمـادين     حتي بي توجه نبود و      ،  ها كار رسانه 
سـي  شنا  در مورد اسطوره   1يا در آثار پيشرو و برجسته بارت      . كيد قرار داده بود   أتوجه و ت  

شناختي پژوهشگران مركز مطالعات فرهنگـي قـرار     هاي نشانه  كه مبناي بسياري از تحليل    
هـاي جنـسيتي و      هاي خـرده فرهنگـي و مـردم پـسند و زمينـه              توجه به گرايش   ،  گرفت

سازي آنها مورد توجـه قـرار         » لذت «سازي و    فمنيستي متون براي فهم چگونگي اسطوره     
 با ظرافت كوشيد تلفيقـي از آنهـا         ،  مطالعات فرهنگي  مركز   ،  چيزي كه در عوض   . نگرفت

 ،  هـاي مجـالت دختـران       در مطالعه ويژگـي    ،2 آنجال مك رابي   ،   مثال رايب. را رعايت كند  
سـازي   اي كه به فهم سـاختار كليـشه        شناختي عالوه بر توجه به ابعاد زيباشناختي و نشانه       

 جنسيتي و مردم پـسند  ،  هنگيهاي خرده فر    به مطالعه گرايش   ،  كند فرهنگي آنها كمك مي   
  ).همان(كرد نهفته در ساختار اين مجالت هم توجه 

 ،  نكته مهم ديگر كه از آثار و پيامدهاي رشد حـوزه مطالعـات فرهنگـي بـوده اسـت                  
ـ  چنـان  ، هاي مردم پـسند اسـت       رسانه ازجملههاي مطالعاتي جديد     توجه به زمينه   ه  كـه ب

هايي چـون   اي در حوزه   ه هاي مطالعاتي گسترد   ه زمين ،  80هاي بعد از دهه      تدريج طي سال  
هـاي    نمـايش   و هـاي تلويزيـوني    مجموعـه  ،       رمـان  ،   فـيلم  ،   مجالت عامه پـسند    ،  موسيقي

راديويي شكل گرفت كه در مقايسه با روند يكنواخت پيش از آن كه اغلـب بـه بررسـي        
يـشرفت   نـوعي تحـول و پ      ،  تجربي يا انتقـادي مطبوعـات و تلويزيـون گـرايش داشـتند            

 تـوني   ،5 جيمز الل  ،4 كلنر ،3پردازاني چون جان فيسك    توليد آثار نظريه  . شود محسوب مي 
هاي رشد مطالعات مربوط بـه   جمله نمونه  از7 آنجال مك رابي و جان مك استوري   ،6بنت

  ).1385 طاري،  محمدي(هاي عامه پسند است  رسانه
 هـاي عامـه پـسند و        رسـانه  پردازان در مورد ويژگي    هاي اين نظريه   بندي ديدگاه  جمع

  : دكر خالصه زير در مواردتوان  مي صنايع فرهنگي را
  روايتشكلسازي مضمون و  يكسانـ 

                                                      
3. John Fisk 2. Angela McRabbi 1. Barret 

6. Tonney Bent 5. James Lall 4. Kellner 

  7. John McStorey 
 1 . 
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 انتشار آثار ساده و آسان فهمـ 

 ثابت بودن جزئيات براي خلق محصول فرهنگي جديدـ 

كننده به منظور باال بردن نيـروي تحمـل و فراموشـي شـرايط                ارائه محتواي سرگرم   ـ 
 طلوب جامعهنام

ترغيب و تهييج مخاطب به مصرف بيشتر و مداوم، به مدد بازنمايي ميل و شـهوت        ـ  
 جنسي

 توليد انبوه محصوالت فرهنگي ـ 

 گيري از تبليغات تبديل مخاطب به مشتري با بهرهـ 

 برداري و مخدوش كردن آثار هنري كالسيك كپي ـ 

ام آن است نه دليـل مـوجهي   كه خود بخشي از نظ (نگرش مثبت عموم مردم به آن      ـ  
 ) براي آن

هـاي    بيني درست مخاطب درباره نوع محتوا و حتـي سـرانجام انـواع روايـت                پيشـ  
 .)همان(اي  رسانه

ترجمه چاووشـيان،   ( از سوي بنت   پسند،  باره مجالت عامه   مهم در  هاي  يكي از تحليل  
 ،   روزمـره   فرهنـگ و زنـدگي      بـا عنـوان     او در اثـر مهـم خـود       .  ارائه شده اسـت     )1386

 آثار پژوهشگراني چون جان فيسك و مك رابـي عرضـه كـرده              دربارهتفسيرهاي مهمي   
بـه   ،  و از ميـان آنهـا     »  اي  رسانه هاي  فرهنگ «جمله آنها تحليلي است در مورد        است كه از  

 بـه   ،   بـراي تـشريح ديـدگاه خـود        ،  بنـت  .توان اشاره كرد    ميفرهنگ مجالت عامه پسند     
پردازد  كاركردهاي فرهنگي مجالت عامه پسند زنانه و مردان مي        آفريني و    چگونگي نقش 
 هـاي    رمزگـان  ،  كند كه با استفاده از تحليل پژوهشگراني چـون مـك رابـي             و كوشش مي  

 بـا اشـاره بـه       ،    1او بـه نقـل از تورنتـون       . فرهنگي اين مجالت را مورد تحليل قرار دهـد        
  : نويسد مجالت خاص جوانان مي

 بـه صـداها نظـم و ترتيـب          ،  كننـد  بندي مي    اجتماعي را دسته   هاي گروه «ها   اين رسانه 
آنهـا عاليـق و     . زننـد  كنند و به همه چيـز برچـسب مـي          ها را ارزيابي مي     لباس ،  دهند مي

د و خودآگاهي الزم را بـراي حفـظ تمايزهـاي فرهنگـي             نده ها را غسل تعميد مي     سليقه
  » .كنند ايجاد مي

                                                      
1. Torenton 
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هـاي   بخـش  در ،  محصول رشد بازاريـابي هـستند    ،تبنت با اشاره به اينكه اين مجال      
  : كند  كليدي آنها اشاره ميهاي ويژگيه ب  ،  تحليل خودمختلف
  .ساختار خرده فرهنگي دارندـ 
 .كنند و حمل مياند  جاي داده فرهنگي خاصي را در خود هاي رمزگانـ 

 .ساختاري جوان پسند دارندـ 

 .استجويانه  لذتآنها كننده هستند و ساختار  سرگرمـ 

 .جويانه دارند ساختار خرده فرهنگي و مقاومتـ 

 .كنند سازي مي كليشهـ 

 .بر بازنمود جنسيتي استوار هستندـ 

 .كنند اند و ترويج مي  زندگي را هدف قرار دادههاي سبكـ 

 جـستجوي خوشـبختي و      ، همچون آرزوهـا و اميـال شخـصي        ،بر ابعاد روانكاوانه  ـ  
 .زنند  ميرازهاي موفقيت شخصي دامن

 .كيد دارندأبر تصوير افراد از خود و بدنشان توجه و تـ 

 .شناختي دارند  نشانهساختاري عميقاًـ 

پـردازي در مـورد     است كه مطالعه و نيز نظريه     و پژوهشي پايه چنين پيشينه نظري      بر
 بـراي پژوهـشگران كـشور مـا حـائز      ، هاي فرهنگـي آنهـا   هاي عامه پسند و داللت  رسانه

 ،  هاي مردم پسند كـشورمان      بدانيم صنايع فرهنگي و رسانه     يعني الزم است  . ستاهميت ا 
هاي فرهنگي را براي مخاطبان خود دارند و اين           داللت كدام ،  جمله مجالت عامه پسند    از

هاي اجتماعي و فرهنگي معيار جامعه مـا همخـواني دارد     تا چه اندازه با ارزش،  ها داللت
 چـه اقـداماتي را بايـد        ،  ر ما براي مديريت تحوالت فرهنگي     ريزان فرهنگي كشو   و برنامه 

بـه توسـعه و بـسط ادبيـات در مـورد      بايـد  ضمن اينكه پژوهشگران نيـز   . صورت دهند 
  .هاي عامه پسند بپردازند رسانه

  شناسي تحقيق روش

 تحليـل  هـاي    تكنيـك  شـامل  تحقيق كمي و كيفـي       هاي   تلفيقي از روش   ،  در اين پژوهش  
هـاي   پرسـش  بـراي پاسـخ بـه    اسي و همچنين مصاحبه بـا كارشناسـان      شن  نشانهمحتوا و   

  . استفاده شده استها آوري اطالعات و داده تحقيق و جمع
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 بـه   ،   با در نظر گـرفتن نمونـه مـورد نظـر در روش تحليـل محتـوا                 ،  براي اين منظور  
  با توجه به مطالعات مشابه و از آنجـا كـه روي             و هاي تحليل پرداخته شد    انتخاب نمونه 
هـاي تحليلـي مناسـبي بـراي          و از ظرفيـت    رونـد   آنها به شمار مي    ويترين   ،  جلد مجالت 
 روي جلـد مجـالت   نيـز  واحد تحليـل  ،  هاي فرهنگي مجالت برخوردارند    مطالعه داللت 

  .شدانتخاب 
 و روش 1 از تلفيـق روش سوسـور  هاي انتخاب شده شناختي نمونه   نشانهبراي تحليل   

هـاي   لفـه ؤبه اين معنا كه ابتدا م     .  و جانشيني استفاده شد    بارت در زمينه تحليل همنشيني    
شناختي و روايت كلي روي جلـد توصـيف و فهرسـت شـد و سـپس بـه تحليـل                      نشانه

 تحليلـي از    ،  در پايـان نيـز    . هـا پرداختـه شـد      هـاي آن نـشانه     كاركردهاي پنهان و داللت   
نه مورد مطالعه   هاي كلي و محورهاي بازنمايي فرهنگي روي جلد مجالت در نمو           داللت

 از روش مصاحبه    ،  هاي تحقيق و اعتباربخشي آن     براي اطمينان از دقت يافته    . ارائه گرديد 
 كارشـناس و  ،  پژوهـشگر 15عمقي نيمه استاندارد استفاده شـد و بـراي ايـن منظـور بـا          

هـاي ديگـر تحقيـق      با بخـش ،  مصاحبهفرايند. اي مصاحبه شد  اندركار حوزه رسانه   دست
 االت كلي تحقيق همخوان   ؤ با س  ،  االت مصاحبه با صاحبنظران   ؤيعني س . تشهماهنگي دا 

ــود ــور . ب ــن منظ ــراي اي ــ، ب ــضوري از    ؤ س ــصاحبه ح ــمن م ــد و ض ــرح ش االتي مط
تجربـه در زمينـه    شوندگان كه خود يا پژوهشگر اين حـوزه و يـا كارشـناس بـا      مصاحبه

 را بـه  هـا   و پاسـخ االت را با دقت مطالعهؤ س، درخواست شد، مجالت عامه پسند هستند   
بنـدي    جمـع  برايثري  ؤهاي مصاحبه هم كمك م      يافته ، البته .تشريحي ارائه كنند  صورت  
  . دبومطالعه 

 گيري و تعيين حجم نمونه  ، روش نمونه جامعه آماري

كم در منابع فارسـي   اي دست   نظري گسترده  هاي   اغتشاش ،  در تعريف مجالت عامه پسند    
 اسـتوري و    ،   بنت ،   مك رابي  ،   چون فيسك  افراديور آثار    با مر  ،در عين حال  . وجود دارد 
گونـه فهرسـت     تـوانيم ايـن     مجالت عامه پسند را مي     هاي   برخي از ويژگي   ،  2استيونسون

  : كنيم

                                                      
1. Sosor       2. Stivenson 
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 مـد و    ،   در برگيرنده مطالـب متنـوعي چـون زنـدگي خـانوادگي            ،  مجالت عامه پسند  
 دار، هـاي دنبالـه    داسـتان   و پـاورقي  داري، خانه  آشپزي، ،   ماجراهاي عشقي  ،   عشق زيبايي،

  . ورزشي و هنري هستندهاي ستاره ها و مورد چهره كندوكاو در
 كليه مجالت عامه پسند مربوط بـه        ،  جامعه آماري اين مطالعه در روش تحليل محتوا       

  .است) 80دهه (تا زمان انجام پژوهش حاضر بعد از انقالب اسالمي 
، فهرسـت مجـالت عامـه         آنها اشاره شـد   هايي كه به      از طريق تطبيق مجالت با ويژگي     

 مجلـه  6،  پسند يا همان جامعه آماري مورد مطالعه، استخراج و از بين آنها به طـور خـاص    
  .، همشهري جوان و دختران انتخاب شد ، روزهاي زندگي ، خانواده ، زن روز جوانان امروز

 بـه  80 و دهـه  70هـه  ، د 60، سه مقطع يعني دهـه   گيري ، براي نمونه در روش تحليل محتوا  
، سـال ميـاني آن، بـه عنـوان      هاي تاريخي و گفتماني انقـالب اسـالمي از هـر دهـه       عنوان برش 

 1375، سـال      60 به عنوان نماينده دهه      1365به اين ترتيب كه سال      . نماينده آن دهه انتخاب شد    
  .رار گرفت مورد بررسي ق80 به عنوان نماينده دهه 1385 و سال  70به عنوان نماينده دهه 

 به اين ترتيب كـه . صورت تصادفي بوده است  ه   ب ،گيري در بين اين شش مجله      نمونه
 پژوهشگر از هـر مـاه يـك شـماره از هـر مجلـه را                 ،  با توجه به حجم انبوه اين مجالت      

 يـك   ،  طور كامل و مجـالت هفتگـي و دو هفتگـي          ه   مجالت ماهانه ب   يعني. درانتخاب ك 
  .اند في انتخاب شدهصورت تصاده شماره از هر ماه ب

كـه بـه    الگـوي مطالعـه و برگـه كدگـذاري     پس از طراحي ، بر اساس آنچه گفته شد    
 نمونـه  هـاي  هـا در روزنامـه    بـه بررسـي مقولـه   كمك چارچوب نظري صورت گرفـت،    

 برگـه كدگـذاري و در روش      ، در تحليـل محتـوا     ،هـا  ابـزار گـردآوري داده    . پرداخته شد 
حليل همنشيني و جانشيني براي مطالعه روايت و داللت          استفاده از روش ت    ،شناسي نشانه

  .استبوده ضمني روي جلد مجالت عامه پسند 
هـايي طراحـي    ، مقولـه  با استفاده از چارچوب نظري تحقيق و با اسـتفاده از متغيرهـا            

 بـه مطالعـه مطبوعـات در نمونـه          بر اين اساس،  برگه كدگذاري   شدند و پس از ساختن      
 نحوه اسـتفاده از جـاي   ،  طرح،  به مطالعه فضا   نيزشناسي   در نشانه . مورد نظر پرداخته شد   

ـ     نوع چهـره   ،   كاربرد زبان  ،   نمادها ،   تصاوير با اهميت   ،  خالي   و گرفتـه شـده    كـار ه  هـاي ب
ـ هاي اجتمـاعي     هاي پيشنهادي براي تقليد و انعكاس پديده       نقش ر روي جلـد مجـالت      ب

  .هاي باز بوده است  پرسش،احبهآوري اطالعات در روش مص نحوه جمع. پرداخته شد
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  هاي تحقيق يافته

شـناختي   هاي تحليل محتـوا و نـشانه   در اين بخش از مقاله، نتايج به دست آمده از روش       
  .شود ها ارائه مي براي پاسخگويي به هر يك از پرسش

 ، چگونه است؟ ساختار روايي مجالت عامه پسند .1

 در سـاختار روايـي مجـالت     مـورد بررسـي  هاي طي سالرسد   به نظر مي، ها مطابق يافته 
  .توان قرار داد  كه آنها را در سه دسته مي تغييراتي رخ داده است، عامه پسند

ژانـر اصـلي مجـالت عامـه پـسند مـورد            به طور معمـول      ،  ها مطابق يافته : ژانر )الف
ت دهد كه مجـال    ها نشان مي   همچنين يافته .  ژانرهاي خانوادگي و معمايي هستند     ،  مطالعه

ـ  1مطـابق جـدول     . انـد   نوعي تحول را در زمينه ژانر مطالب سپري كـرده          ،  عامه پسند  ه  ب
 مسلكي و معنـاگرا در ايـن مجـالت         ،  ينيي سهم ژانرهاي آ   ،   به اين سو   60 از دهه    ،تدريج

نكتـه  . انـد  گرفته سرگرمي ـ  تخيلي و ورزشيـ  را ژانرهاي علمي  آنهاكاهش يافته و جاي     
 سـهم قابـل     ،  عاشـقانه و رمانتيـك در مجـالت عامـه پـسند           جالب اين اسـت كـه ژانـر         

  .اي ندارد مالحظه

  هاي مورد مطالعه سالـ تحول ژانر مطالب مجالت در 1جدول 

  سال مورد مطالعه
 1385 1375 1365 ژانر مطالب

  جمع

 460 209 207 44  خانوادگي
 217 132 70 15 )رمانتيك(عاشقانه 
 511 185 247 79  اي ماجراجويانه و حادثه0،معمايي
 234 115 41 78 )گرايش به معنويت(معناگرا 
 32 16 2 14 )عقيدتي( مسلكي
 421 149 157 115  تخيلي ـ علمي
 310 159 78 73  يورزش

 258 170 66 22  كمدي و طنز
 260 98 35 127  ) هاي ملي و مذهبي ينيآداب و آ( نيييآ

 2703 1233 903 567  جمع

01/0    p<000/0 =sig    16= d.f    4/387=2χ  
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هـاي خواننـدگان و       نامـه  ،   گزارش ،  مجالت در انتشار مطالب به مصاحبه     مطالب   )ب
اين مجالت  توان نتيجه گرفت كه        بر اين اساس مي    اند كه  ها بيشتر عالقه نشان داده     آگهي

  . وجود دارد پيوند نظري و تجربي ، مطلبو در زمينه ژانر 
، در  ، شـهرت  هاي خبـري مجـالت عامـه پـسند      ترين ارزش   مهم: هاي خبري   ارزش) ج

، ارزش در  اين در حالي است كه در دوره اول مورد مطالعـه       . برگيري و برخورد بوده است    
، ارجحيـت   برگيري كه به معناي نوعي عموميت و در نظر گـرفتن منفعـت عمـومي اسـت       

  .داشته است
 از ساختار روايي استعاليي     ،الت در سه دهه گذشته    رسد مج   به نظر مي   ،  طور كلي ه  ب

  .اند  گرايش پيدا كرده، گو به سمت ساختار روايي نمايشي و قصه و استعاري
 در  ياد شده هاي   تفاوت معناداري بين سال   در مجالت مورد بررسي      ،  2جدول  مطابق  

 مجـالت   ،   بـه ايـن سـو      60 كه از دهه     چنان. نمايه مطالب وجود دارد   وزمينه بازنمايي در  
هـا و درونمايـه    از طراحي مطالب با درونمايه اخالقي به مطالب با پيامرا گذار دوره يك  

چند نكته حـائز اهميـت در جـدول ايـن اسـت كـه مجـالت                  هر. اند موفقيت طي كرده  
اند كـه    گرفته هاي اخالقي در نظر    اه مناسبي را براي پيام    گ جاي ،   دهه گذشته  3همچنان در   

هاي بهداشـتي در هـر سـه         پيامهمچنين  . رسد مل به نظر مي   أ خود قابل ت   به نوبه   امر، اين
  .دان ه جايگاه مناسبي را به خود اختصاص داد، دوره

  هاي مورد مطالعه سالـ تحول درونمايه مطالب مجالت در 2جدول 

 سال مورد مطالعه
 مايه مطلب درون

1365 1375 1385 
  جمع

 677 320 195 162  اخالقي
 133 83 43 7  عاشقانه

 117 21 36 60  بدون پيام
 260 126 83 51  بهداشتي

 88 50 31  7  تقديرگرايي
 861 507 243 111  موفقيت

 2136 1107 631 398 جمع

000/0 =sig    10= d.f    9/153=2χ  
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ــابق  ــدول مط ــال ، 3ج ــين س ــاداري ب ــاوت معن ــه    تف ــه در زمين ــورد مطالع ــاي م ه
 به ايـن    60اي است كه از دهه       گونهه  اين تفاوت ب  . وجود دارد مجالت  ازي  پرد شخصيت

ـ  ،هاي مـذهبي بـه افـراد موفـق         پردازي چهره  شخصيتاز  نوعي گذار   به   مجالت   ،  سو ه  ب
 چنان. اند ها و مطالب مجالت گرايش پيدا كرده        گزارش ،   اخبار ،  ها عنوان قهرمانان داستان  

 سهم دوم جـدول را بـه   ، ها  قهرمانان ملي و اسطوره، 70 يعني در دهه ، 60كه بعد از دهه   
 و جـاي خـود را       ه اين جايگاه هم دچار افت شد      ،80 در دهه    اند اما   دادهخود اختصاص   

  .، به پژوهشگران و دانشمندان داده استبعد از افراد موفق

  هاي مورد مطالعه در سالپردازي در مطالب مجالت  ـ تحول شخصيت3جدول 

 ورد مطالعهسال م
 1385 1375 1365 ها شخصيت

  جمع

 274 142 83 49   دانشمندان و نوآوران،پژوهشگران
 193 75 56 62  هاي دل شكسته عاشق

 23 16 7 0  تاجران موفق
 60 16 40 4  ماجراجويان
 668 427 169  27 افراد موفق

 240 102 95 43  ها  اسطوره وقهرمانان ملي ديني
 52 32 13 7  هاي خير و نيكوكار چهره
 195 85 51 59  هاي مذهبي چهره
 1705 940 514 251  جمع

000/0 =sig    14= d.f    2/234=2χ  
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 از  در مجـالت مـورد مطالعـه،       تفاوت معناداري در سه دهه گذشته        ،  4جدول  مطابق  
 كـه   65خالف سـال      بر ،  طوري كه ه  ب. نظر نثر و ساختار ادبي مطالب وجود داشته است        

 در سـال    ،  انـد   بيشتر از نثر و ساختار ادبي و بياني رسمي برخوردار بوده           ،  مطالب مجالت 
 ساختار آرگو هم صادق     زمينهدر  امر  اين  .  يافته است   رواج رسمي  نثر و ساختار غير    ،85

 كه همـان    ،   به سمت بيان آرگو    ، مجالت مورد مطالعه   ،تدريجه  طوري كه ب  ه  ب. بوده است 
هـاي خـرده فرهنگـي      جوانان و گـرايش ، فاظ و زبان رايج در فرهنگ كوچه      استفاده از ال  

  .اند  تمايل پيدا كرده، است

  هاي مورد مطالعه در سالـ تحول نثر و ساختار ادبي مطالب مجالت 4جدول 

 سال مورد مطالعه
  نثر و ساختار ادبي مطالب

1365 1375 1385 
 جمع

 3987 1525 1651 811  رسمي
 23 15 5 3  آرگو

 3855 2180 1111 564  نيمه رسمي 
 3865 3720 2767 1378  جمع

000/0 =sig    4= d.f    6/227=2χ  

  شناختي مجالت چگونه است؟ ييساختار زيبا .2

شناسـي مجـالت    يي در زمينـه زيبـا  زيـادي هاي   پيشرفت، 80 و   70 هاي  چه طي دهه   اگر
 بـه  ، انـد  شناختي تغيير كـرده   طراحي و نشانه، ر رنگصورت گرفته است و مجالت از نظ   

سـاير مجـالت   در  ، شـود  هايي در آن مشاهده مـي   جز مجله همشهري جوان كه پيشرفت     
با وجود اين بايـد     . خورد   به چشم مي   شناختي ييان نوعي آشفتگي زيبا   چن هم ،عامه پسند 

 ايـن  ، كنـيم  ي هـر چـه بـه جلـو حركـت مـ       ،  در نظر داشت كه در سه دوره مورد مطالعه        
ـ .2. هاي گرم تغيير كرده است رنگ مجالت به سمت رنگ. 1: شود  تغييرات مشاهده مي   ه  ب

هاي فـردي    ها و عكس    نماي بسته چهره   ،  ها  از تك فريم   ،  هاي شلوغ و درهم    جاي عكس 
از طـور كلـي     ه   و ب  اند  كردهها استفاده     از زنان در آگهي    .3. شده است و شخصي استفاده    

 كيفيـت فنـي     .4. شـده اسـت    بهـره بـرده   ن يك مديوم يا رسانه زيباشناختي       عنواه   ب آنان
  . مجالت افزايش پيدا كرده است
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شـناختي در    يي از نظـر زيبـا     ،   مجالت مورد مطالعه   ،دهد ها نشان مي    يافته ،در مجموع 
در ايـن   . انـد   تحـول يافتـه   شناختي كوالژ و مكانيكي      ييقالب نوعي سبك يا رويكرد زيبا     

هـاي    شناسـي مجـالت در دوره       ها، نتايج به دست آمده از مقايـسه زيبـايي           هبخش از يافت  
  :شود مورد بررسي از نظر رنگ و طرح روي جلد ارائه مي

  رنگ. 1

مجالت عامه پـسند مـورد      . هاي مهم زيباشناختي در مجالت است      رنگ، يكي از ويژگي   
 بـه  ،د و نيمـه رنگـي   از حالت سياه و سـفي     ، به اين سو   65ها از سال     مطالعه، مطابق يافته  

 جذب مخاطـب و     هدهنده تمايل آنها ب    اند كه اين نشان    هاي تمام رنگي روي آورده     نسخه
آزمـون كـاي اسـكوئر هـم معنـاداري تفـاوت           . نزديك شدن به ذائقه مردم پـسند اسـت        

  ).5جدول (دهد  در اين زمينه نشان ميرا هاي مورد مطالعه  سال

  مورد بررسيهاي  سالـ تحول رنگ مجالت در 5جدول 

  سال مورد مطالعه
 رنگ مجله

1365 1375 1385 
  جمع

 3790 3333 457 0  تمام رنگي
 1722 0 0 1722   سياه و سفيد، رنگي و داخل،روي جلد
 2757 464 1118 1175   رنگي، رنگي و بعضي از صفحات،روي جلد

 8269 3797 2840 1632  جمع
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  طرح روي جلد. 2

، بررسي وضعيت     شناختي مجالت   هاي زيبايي   يكي از نكات مهم ديگر در تحليل ويژگي       
، بيـشتر     دهد، مجالت در اين زمينـه       ها نشان مي    يافته. طراحي و گرافيك روي جلد است     

د هـاي مـور   بـين سـال  . اند كه صفحه اول خود را با عكس و تيتر آذين كنند        تمايل داشته 
، به طوري كه هر چقـدر         ، تفاوت معناداري وجود دارد      مطالعه، از نظر طراحي روي جلد     

، تمايـل مجـالت بـراي طراحـي روي جلـد از طريـق        كنيم  حركت مي80به سمت دهه   
هـاي عكـس و هـم         شود هم از قابليت     مي ، كوشش   در حقيقت . شود  عكس و تيتر بيشتر مي    

  ).6 جدول( كنند تيترهاي جذاب براي نظر مخاطب استفاده
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  هاي مورد مطالعه در سالـ تحول طراحي روي جلد مجالت 6جدول 

  سال مورد مطالعه
 طراحي روي جلد

1365 1375 1385 
 جمع

 156 64 61 31  عكس و تيتر
 11 1 4 6  طرح
 1 1 0 0  نوشته
 33 4 2 27  عكس
 201 70 67 64  جمع
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 كنند؟ ميمايي هايي را بازن ، چه نوع ارزش مجالت عامه پسند. 3

كنند شامل    هايي كه مجالت عامه پسند آنها را بازنمود مي         ترين ارزش   مهم ،  ها مطابق يافته 
.  امنيـت اسـت    ومـداري و خيرخـواهي        اخـالق  ، برانگيختگي ، موفقيت محورهايي چون 

هـاي    نـوعي چـرخش در بازنمـايي ارزش        ،  اين سـو   به   60 از دهه    ،دهد ها نشان مي   يافته
ـ  ،  شـود  اجتماعي در مجالت مشاهده مـي      ـ     ه   ب هـايي چـون     تـدريج ارزش  ه  طـوري كـه ب

 جاي خـود را     ،   اخالق و خيرخواهي كه با همديگر در رتبه دوم قرار داشتند           ،  مداري دين
ضـمن اينكـه بايـد توجـه داشـت          . نـد ا  ههـاي ديگـري چـون برانگيختگـي داد         به ارزش 

اي كـسب    سـهم قابـل مالحظـه   ، سـه دوره هيچ يك از   در   ،  گرايي هايي چون لذت   زشار
اي  موقعيت تثبيـت شـده    با باالترين فراواني در هر سه دوره،         اما ارزش موفقيت     ،  نكردند

 يـك رونـد     ،  مجـالت هـر چنـد     دهد كـه     اين نشان مي  . در مجالت كسب كرده است    را  
انـد،   هاي بازتابي طي كرده    به سمت ارزش  هاي استعاليي و ميانجي      از ارزش را  چرخشي  
هاي بازتـابي بـوده      هاي اجتماعي غالب در مجالت عامه پسند، ارزش         ارزش ،در مجموع 

  .)7جدول  (است
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  هاي مورد مطالعه در سالهاي اجتماعي مطالب مجالت  ـ تحول ارزش7جدول 

  هاي اجتماعي در  ارزش  هاي مورد مطالعه سال

 1385 1375 1365  مطالب مجالت
  جمع

 78 41 29 8  گرايي لذت
 554 301 181 72  برانگيختگي
 229 160 58 11  خود اتكايي

 932 557 281 94 موفقيت
 116 76 30 10  قدرت
 282 127 78 77  مداري دين

 439 264 108 67 امنيت
 300 172 73 55  همنوايي

 235 124 94 17  گرايي سنت
 471 250 144 77  مداري و خيرخواهي اخالق
 88 41 21 26  گرايي جهان
 3724 2113 1097 514  جمع
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 سازي در مجالت عامه پسند چگونه است؟ ساختار اسطوره. 4

پردازي در   ها در زمينه چارچوب بازنمايي الگوهاي مرجع و نحوه شخصيت          بررسي يافته 
دهد كه آنها گرايش چنداني به كهن الگوها ندارند و بيـشتر              نشان مي  مجالت عامه پسند  

ايـن   مخاطبان را خـشنود كننـد و   ، هاي هنري و ورزشي    كنند با نمايش ستاره    كوشش مي 
از سلسله مراتب الگوهاي مرجع فرهنـگ عمـومي فاصـله           موجب شده است كه     واقع   در

 از الگوهاي   ،   ايثارگران  و  انديشمندان ،  هاي مذهبي   چهره ،  60در حالي كه در دهه      . ندبگير
ـ  ،  مرجع بازنمود شده در مجالت بودند       و  هتـدريج ايـن رونـد بازنمـايي تغييـر كـرد           ه   ب

ـ          مجالت بيشتر به اسطوره     بـا همچنـين   .انـد   هسـازي از هنرمنـدان و ورزشـكاران پرداخت
  و ديني  ملي   ،  اي سهم قهرمانان اسطوره  ،  هايي چون افراد موفق    سازي از شخصيت   اسطوره

  ).8جدول (هاي مذهبي و ايثارگران در اين زمينه كاهش پيدا كرده است  و نيز سهم چهره
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  هاي مورد مطالعه در سالهاي مرجع در مطالب مجالت  ـ تحول گروه8جدول 

هاي مرجع در مطالب و  گروه  هاي مورد مطالعه سال

 1385 1375 1365 محتواي مجالت
  جمع

 303 163 111 29  خانواده
 654 469 134 51  هنرمندان

 367 197 99 71  ورزشكاران
 256 120 56 80  هاي مذهبي چهره
 17 11 3 3  كسبه و بازاريان0،تجار

 410 187 131 92  وهشگران و نوآورانژ پ،انديشمندان
 165 85 51 29  همساالن و دوستان

 50 24 18 8 خود فرد
 137 63 17 57  هاي سياسي هچهر

 218 57 82 79  رزمندگان0،داشه0،ايثارگران
 2577 1376 702 499  جمع
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هـاي    از نظر اولويت ارزش    ،هاي مورد مطالعه    بين سال  ،  ها مطابق يافته از سوي ديگر،    
در طوري كه مجـالت     ه  ب. خبري در نظام بازنمايي فرهنگي تفاوت معناداري وجود دارد        

 در ، كردنـد  برگيري و برخورد توجه مـي       كه بيشتر به ارزش خبري در      65مقايسه با سال    
 تازگي و استثنا و شگفتي      ،  برگيري  در ،  هاي ديگري چون شهرت     به ارزش  ،هاي بعد  سال

.  همخـواني دارد نيزاين با ساير نتايج . گرايش پيدا كردند و آنها را در اولويت قرار دادند       
هـا كـه نـشان        بـا سـاير يافتـه      ،گيرد تي ارزش شهرت در رتبه اول قرار مي        وق ،   مثال رايب

عنـوان الگـوي    ه   ب ، ورزشكاران و هنرمندان را كه افراد مشهوري هستند        ،  دهد مجالت  مي
  ).9جدول (، همخواني دارد  كنند ميانتخاب مرجع 
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  هاي خبري در مطالب مجالت سه مقطع ـ تحول ارزش9جدول 

  هاي مورد مطالعه سال
 هاي خبري ارزش

1365 1375 1385 
  جمع

 581 385 141 55  شهرت
 573 304 174 95  در برگيري
 76 21 35 20  مجاورت

 207 84 105 18  استثنا و شگفتي
 288 98 122 68   اختالف و درگيري،برخورد
 167 92 42 33  تازگي
 71 32 22 17   بزرگي وفراواني
 1963 1016 641 306 جمع
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 چه تحولي در بازنمايي فرهنگ محلي در مجالت رخ داده است؟. 5

دهي بـه     بازنمايي و جهت   ،  سازي فرهنگ محلي يكي از منابع غني فرهنگي براي اسطوره        
 و هـا   رسـانه ، دهنـد  هـا نـشان مـي    كه مطالعات و يافته اما همچنان. فرهنگ عمومي است  

ـ   جمله مجالت عامه پسند در اين زمينه عالقه چنداني از خـود نـشان نمـي            از ه دهنـد و ب
هاي جايگزين و مـردم پـسند ديگـري           به مقوله  ،  ساز جاي پرداختن به منابع غني اسطوره     

 خطر فراموشي و بيگانگي با فرهنـگ محلـي را   ،  مدت در دراز امر  اند كه اين     روي آورده 
  .اردبراي جوانان به همراه د

انـد    ، نگاه عميق به فرهنگ محلي نداشته        ، در مجموع، مجالت عامه پسند       ها  مطابق يافته 
تـوان   واقـع مـي   در. انـد  ها و حكايت ها محـدود كـرده   المثل و آنها را بيشتر در قالب ضرب  

هـاي   ، فرهنگ محلي را متناسب با ذائقه مخاطبان و متناسب با ساير مؤلفه             گفت كه مجالت  
هـا و     پسند، به قهرمانـان، اسـطوره       بر اين اساس مجالت عامه    . اند  ، تقليل داده    فرهنگي مجله 

  .دهند ها كه از عناصر مهم فرهنگ محلي هستند، توجه چنداني نشان نمي افسانه
، مجـالت عامـه       دهد كه در مجموع، در هر سه دوره مورد مطالعه           ، نشان مي  10جدول  

هـا و   هـا، حكايـت   المثـل  هنگ محلي به ضرب   پسند، اولويت اصلي خود را در بازنمايي فر       
، چنـدان   ها و نيز هنرهاي دسـتي  ها و اسطوره اين در حالي است كه حماسه  . اند  ادبيات داده 
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رسد اين نكته قابل تأملي است كه با وجود منـابع غنـي               به نظر مي  . اند  مورد اقبال آنها نبوده   
ضوع غافل هستند و به آنهـا توجـه   ، مجالت از اين مو     ها  ها و حماسه    ملي در مورد اسطوره   

  . اند هاي ديگري قرار داده سازي خود را در زمينه هاي اسطوره كنند و گرايش نمي

در هاي فرهنگ محلي در مطالب مجالت  مؤلفهميزان پرداختن به  تحول ـ 10جدول 

  هاي مورد مطالعه سال

هاي فرهنگ محلي در  مؤلفه  هاي مورد مطالعه سال

 1385 1375 1365 محتواي مجالت
  جمع

 245 145 50 50   ادبيات و داستان،شعر
 50 26 19 5  هنرهاي دستي

 8 2 5 1  ها ها و گويش لهجه
 6 4 0 2  ها طورهها و اس حماسه
 532 354 153 25  ها ها و حكايت المثل ضرب
 841 531 227 83 جمع
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   تحولي در بازنمايي سبك زندگي در مجالت رخ داده است؟چه. 6

يد اين اسـت كـه مجـالت       ؤ م ،  شناسي  هم در تحليل محتوا و هم در بخش نشانه         ،  ها يافته
، در زمينه سبك زندگي نيز رونـد گـذاري     عامه پسند مورد مطالعه در سه دوره ياده شده        

،   زندگي كـه مبتنـي بـر مـصرف    هاي جديد اند و به تدريج به بازنمايي سبك     را طي كرده  
 65، در مقايسه با سـال   11چنان كه مطابق جدول  .اند سرگرمي و لذت است روي آورده     

زني در شهر، به ترتيب، در اولويت بازنمايي سبك زنـدگي   كه سفر و گردشگري و پرسه     
، اين ترتيب جاي خـود را بـه سـفر و            85، در سال      در مجالت مورد مطالعه قرار داشتند     

ضمن اينكه جايگاه كاالهاي فرهنگي عامه پسند نيز در         . شگري و مصرف داده است    گرد
حفـظ جايگـاه مجـالس و     ،جالـب نكتـه  .  در مجالت بهبـود پيـدا كـرده اسـت          85سال  

دهنده گـرايش مجـالت بـه     هاي مذهبي در نظام بازنمايي مجالت است كه نشان  مناسبت
، معنـاداري   آزمون كاي اسكوئر نيز. تروي و همراهي با هنجارهاي معيار جامعه اس        ميانه

  .كند ييد ميأهاي مورد مطالعه را در مورد اين مقوله ت تفاوت سال
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  هاي مورد مطالعه در سالـ تحول سبك زندگي در مطالب مجالت 11جدول 

  هاي مورد مطالعه سال
 1385 1375 1365 سبك زندگي در مطالب

  جمع

 57 50 5 2  مد
 117 96 15 6  مصرف

 51 34 11 6  بتناس
 69 62 6 1  كاالهاي فرهنگي عامه پسند

 324 192 103 29 گردشگري سفر و
 101 62 28 11  هاي مذهبي مجالس و مناسبت

 151 69 54 28  زني در شهر پرسه
 870 565 222 83 جمع
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 مه پسند در مجالت رخ داده است؟چه تحولي در بازنمايي فرهنگ عا. 7

عنـوان يكـي    ه   جدا از اينكه ب    ،  مطالعه در مورد فرهنگ عامه پسند در مجالت عامه پسند         
 كـه آيـا     اسـت  از ايـن نظـر مهـم         ،  هاي تحقيق در نوع خود حائز اهميت اسـت         از مقوله 

  پسند خود نزديك هستند يا نه؟  مجالت عامه پسند به كاركردهاي مردم
، تغييراتـي را در       هـاي مـورد مطالعـه       دهد كه هر چند مجالت در سال        ن مي ها نشا   يافته

 طـي    ، اين رونـد بـه نحـوي محتاطانـه           اند  جهت گرايش به فرهنگ مردم پسند سپري كرده       
، هنـوز   براي مثال، با وجود گـرايش مجـالت بـه بازنمـايي بـازي و سـرگرمي              . شده است 

 .اي نيافتـه اسـت   ، جايگـاه قابـل مالحظـه     هـا هايي مانند مد و تناسب اندام در بـين آن           مقوله
 بـه   80دهد در حالي كه مجالت عامه پـسند در دهـه              ها نشان مي    بندي يافته   همچنين جمع 
كننـده گـرايش پيـدا     هاي خـرده فرهنگـي و محـصوالت فرهنگـي سـرگرم             بازنمايي مؤلفه 

ند در قالـب     همچنـان بازنمـايي فرهنـگ عامـه پـس           ، روند غالب آنها     ، به طور كلي     اند  كرده
توان با قاطعيت گفت كه گرايش غالب مجـالت در            بنابراين نمي . ورزش و سرگرمي است   

اين در زمينه نمـايش     . ، گرايش خرده فرهنگي شده است       زمينه بازنمايي فرهنگ عامه پسند    
ترين كاالي فرهنگـي      به طوري كه مهم   . كاالهاي فرهنگي رايج در مجالت نيز صادق است       

  . بوده است، كتاب ر مجالتنمايش داده شده د
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مجالت عامـه   هاي مورد مطالعه،      دهد در طي سال      نشان مي  12همان گونه كه جدول     
طوري كـه   ه  ب. اند شدهمعنادار  هاي عامه پسند نيز دچار تغييراتي        لفهؤپسند در بازنمايي م   

را  جاي خود    75 در سال     اما   در رتبه اول بازنمايي قرار داشته است       ، ورزش ،  65در سال   
ضمن اينكـه   .  داده است  مجموعه تلويزيوني  به فيلم و     85به بازي و سرگرمي و در سال        

كـه در جـداول قبلـي اشـاره       چنـان ، ين مد و تناسب اندام هم     ي سهم پا  ،  در همين مطالعه  
  . دهد در بازنمايي فرهنگي نشان ميرا روي مجالت   مشي ميانه، شده

هاي   عامه پسند در مجالت در سالهاي فرهنگ ـ تحول بازنمايي مؤلفه12جدول 

  مورد مطالعه

هاي فرهنگ  مؤلفه  هاي مورد مطالعه سال

 1385 1375 1365 پسند بازنمايي شده عامه
  جمع

 70 60 7 3  مد
 160 123 33 4  موسيقي

 6 5 1 0  تناسب اندام
 456 277 86 93  ورزش
 456 277 56 29  و سريالفيلم 

 160 74 75 11  اوقات فراغت
 288 131 109 48  ازي و سرگرميب

 22 11 2 9  موسيقي و فيلم
 1515 949 369 197 جمع

000/0 =sig    14=d.f     3/187=2χ  

  گيري بحث و نتيجه

در پژوهش حاضر وضعيت بازنمايي و سير تحوالت فرهنگـي مجـالت عامـه پـسند در            
شـناختي    هاي تحليل محتوا و نـشانه       از روش  با استفاده    80 و   70،  60هاي    ايران طي دهه  

 مجله جوانان امروز، زن روز، خانواده، روزهـاي         6 شماره از    144اي متشكل از      در نمونه 
  .زندگي، همشهري جوان و دختران مورد مطالعه قرار گرفت

مطالعه نشان داد كه عملكـرد بازنمـايي فرهنگـي مجـالت عامـه پـسند را                 نتايج اين   
  : ه تقسيم نمودتوان به دو دور مي
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  )1358ـ 1373(گفتمان فرهنگي آئيني ) الف

 ادامـه پيـدا     72ـ73هاي     تا فاصله سال   60ها، اين دوره گفتماني از دهه         مطابق بررسي 
  . كرده است

  : هاي اين دوره گفتمان فرهنگي در مجالت عامه پسند عبارتند از برخي از ويژگي
  شناختي مكانيكي و استعاليي ييساختار زيباـ 
 ساختار روايت استعاري ـ 

 ساختار خرده گفتماني استعاليي ـ 

 ساختار الگويي استعالييـ 

شناختي كمتر   ييهاي زيبا   به ويژگي  ،   مجالت عامه پسند   ،   در اين دوره   ،  تر به بيان ساده  
طـوري كـه    ه   ب ،  بردند  كمتر بهره مي   ،  ها اي به نام رنگ و نشانه      كردند و از رسانه    توجه مي 

گرا و كمتر فـردي يـا بـا محوريـت      صورت جمعه   ب ،  هاي روي جلد آنها نيز     حتي عكس 
 بيـان و سـاختار زبـاني    ، در ايـن دوره گفتمـاني    . شـد  هاي عامه پسند طراحـي مـي       گروه

خـانوادگي    در كنار ژانر   ،  يني و معناگرا  ي آ ،   رسمي بوده است و ژانرهاي مسلكي      ،  مجالت
ها حداكثر با محوريت افراد موفق بـوده         دازيپر شخصيت. اند اي داشته  سهم قابل مالحظه  

گران نيز مورد توجه قرار     رهاي مذهبي و ايثا    يني مانند چهره  يهاي مرجع آ   است، اما گروه  
هاي متعـارف جامعـه گـرايش داشـتند و يكـي از              مجالت به بازنمايي ارزش   . گرفتند مي
ته را هـم بايـد در نظـر    اين نك.  رستگاري بوده است، هاي مورد نظر آنها    آل ترين ايده  مهم

يعني نظام مالكيـت    .  استعاليي بوده است   ،  داشت كه ساختار خرده گفتماني اين دوره نيز       
 ،هـاي هنجـاري    چـارچوب   هـاي جنـسيتي و      رژيـم  ،  هـا و كهـن الگوهـا        كليشه  ،  مجالت

 .خواه بوده است استعاليي و آرمان

   ) تاكنون1373از (گفتمان فرهنگي روزمره ) ب
  : هاي اين دوره گفتمان فرهنگي در مجالت عامه پسند عبارتند از گيبرخي از ويژ

  شناختي مكانيكي و استعاليي ييساختار زيباـ 
 گو و نمايشي ساختار روايت قصهـ 

 گرا  ساختار خرده گفتماني رفاهـ 

  ساختار الگويي بازتابيـ 
توجـه بيـشتري    ها    نشانه ، به رسانه     مجالت در چارچوب اين گفتمان     ،  تر به بيان ساده  
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 مورد توجه قـرار      را  ها هنرپيشهتصاوير  هاي فردي مانند     هاي گرم و عكس    كردند و رنگ  
 ،  اي پيدا كـرد    اختي مجالت ارجحيت و محوريت ويژه     نش  ساختار نشانه  از اين رو،  . دادند

همچنـين  . به آن اختصاص يافـت    طوري كه بخش مهمي از نظام داللت معنايي مجله          ه  ب
 ژانرهـاي   ،   به ساختاري نمايشي تبديل شـد كـه بـر اسـاس آن             ،   مجله ساختار روايت در  

 ،  پـردازي در مجلـه      و شخـصيت   نـد گرا و مسلكي كمتر مورد توجه قرار گرفت         معنا ،  ينييآ
. هاي هنري و ورزشي گرايش پيدا كرد        به سمت نمايش ستاره    ،هاي موفق  عالوه بر چهره  

هـاي    ارزش ،جه نشان داد و مجـالت      به سمت بيان نيمه رسمي و آرگو تو        ،  بيان مجالت 
هاي جديدي چون خوشبختي در      آل  و ايده  نداجتماعي برانگيختگي را بيشتر بازنمود كرد     

 . دندشهاي استعاليي   جايگزين ارزش،زندگي

بندي تحليلي از نظام      جمع تالش شده است يك    ،  هاي مطالعه   بر اساس يافته   در اينجا 
  .شود ارائه  در چند بخش، بازنمايي فرهنگي مجالت عامه پسند

 رمانتيزه شدن فرهنگ در زندگي روزمره . 1

هـاي بيـاني و بازنمـايي خـود را در سـه            نظام ،  ها  استعاره ،  ها  رمزگان ،  مجالت عامه پسند  
نوعي به عنوان    ،  توان از آن   اند كه مي   اي تنظيم كرده   گونهه  تدريج ب ه   ب ،دوره مورد مطالعه  

 ،   مـصرف  ،   سـرگرمي و تفـريح     ،  رهنگ بـه سـمت عـشق      دهي ف  گرايش به تقليل و جهت    
 در حـالي كـه در   ،  مثـال براي. شناسي نام برد   يي روياپردازي و زيبا   ، تخيل ،  خواهي هيجان
هاي   در دهه  ،   نوعي گرايش استعاليي در گفتمان فرهنگي مجالت وجود داشت         ،60دهه  
را هـم در  امـر  ايـن  . ادم فرهنگـي د سهاي رمانتي لفهؤ جاي خود را به م ،   اين گرايش  ،  بعد

ـ . توان مالحظه كرد شناسي مجالت عامه پسند مي تحليل محتوا و هم در نشانه  طـوري  ه ب
 ، هـاي داخـل مجـالت مـورد مطالعـه         هـاي روي جلـد و طـرح         عكـس  ،  60كه در دهـه     

 ايـن   ،  هـاي بعـد     امـا در دهـه     ،  اند  داشته عقيدتي استعاليي و    ،  اي هاي معنايي آموزه   داللت
هـا   هـا و پـسربچه    تمام رخ و زيبـاي دختربچـه    ،  اي خود را به تصوير بزرگ      ج ،  ها عكس

اي  كنـد و زنـان نيـز جايگـاه قابـل مالحظـه             تدريج ادامه پيدا مي   ه   ب ،دهد و اين روند    مي
  . يابند مي

تـوان    رمانتيزه شدن فرهنگ در مجالت عامه پسند را با دو گرايش مـي             ،  طور كلي ه  ب
   گرايش به زيباشناختي كردن زندگي روزمره.2 قهرماني  گرايش به زندگي.1: نشان داد
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 گرايش به زندگي قهرماني) الف

 ،   مجالت عامـه پـسند در سـه دوره مـورد مطالعـه             ،  دهند ها نشان مي   گونه كه يافته   همان
 الگوها و مرجعيت فرهنگـي بـه        ، از بازنمايي كهن     اند كه بر اساس آن     سيري را طي كرده   

ـ      گـرايش پيـدا    ... هـاي موفـق و        چهـره  ،   ورزشـكاران  ،  دانسمت تـصويرسازي از هنرمن
 يابـد و آنـان     شدت مي  اين گرايش    ،  كنيم طوري كه هر چه جلوتر حركت مي      ه  ب. اند كرده

يعني نوعي سـير    . آورند ها و اشخاص روي مي     سازي از چهره   سازي و اسطوره   به قهرمان 
 در پيونــد بــا ،همــين نيــز. و حركــت از الگوهــاي مرجــع بــه ســمت زنــدگي قهرمــاني

هاي فرهنگي را نشان     هاي يك چرخش گفتماني در گرايش      لفهؤ م ،  هاي ديگر آنها   گرايش
  . دهد مي

 شناختي كردن زندگي روزمره ييزيبا) ب

هـاي آن ماننـد    لفهؤاند كه زندگي روزمره و م تدريج تالش كردهه   ب  مورد بررسي   مجالت
 قهرمـان  ،  موفقيـت ،  مـد ،  ك زندگي  تفريح و سرگرمي، سب    ،   خريد و مراكز خريد    ،  مصرف

را به بهترين شكل در اولويت قرار دهنـد و آن را  ... خواهي و     هيجان ،   خطرپذيري ،  شدن
  . براي مخاطبان خود تصوير كنند، بخش همچون يك اثر هنري و يك آرزو و تخيل لذت

ز ـ جهاني مملـو ا    ، همچون زيست    ، زندگي روزمره    60اين در حالي است كه در دهه        
  .شده است جويانه و مبتني بر آرمان و سعادت تصوير مي ، كمال هاي معناگرا گرايش

 هاي فرهنگي بازنمايي در چارچوب خرده گفتمان. 2

هـاي   هاي فرهنگي در تعيين گـرايش       خرده گفتمان  ،  دهند ها نشان مي   گونه كه يافته   همان
 متناسـب  .1: تغييرات عبارتند ازبرخي از اين    . اند  كالن فرهنگي مجالت عامه پسند مؤثر بوده      

هاي جنسيتي در نظام بازنمـايي    خرده گفتمان جنسيت و رژيم     ،  با شرايط فرهنگ عمومي   
هـاي    تـصويرسازي از زنـان جـاي كليـشه    ،تدريجه طوري كه ب  ه   ب ،  اند ثر بوده ؤمجالت م 

دند كه در محـور بعـدي    شهاي ديگري خلق     رايج جنسيتي را گرفت و در عوض كليشه       
ـ . ثر بـوده اسـت    ؤ نظام مالكيت هم م    .2.  توضيح خواهيم داد   آن را   مجـالت   ،   مثـال  رايب

 كوشش بيشتري بـراي تطبيـق و سـازگاري بـا فرهنـگ              ،   در نظام بازنمايي خود    ،  مستقل
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 همچنين با شـرايط     ،   مجالت عامه پسند   .3. اند عمومي رايج در جامعه از خود نشان داده       
طـوري  ه ب. اند  بر جامعه نيز خود را تطبيق دادههاي جديد فرهنگي حاكم  و خرده گفتمان  

 نوعي آرام   ،  گيري گفتمان فرهنگي عدالتخواهي و اصولگرايي       با آغاز شكل   ،   مثال رايكه ب 
چنان كه  كنيم   جويانه مجالت را مالحظه مي     شدن روند پيوستاري تغييرات فرهنگي لذت     

اعي معيـار در آنهـا ديـده        هاي نظام اجتمـ     آثاري از بازگشت به برخي از ارزش       بار ديگر 
 در دوره   ،  هاي معيـار در مجـالت      طوري كه بعد از يك دوره بازنمايي ارزش       ه  ب. شود مي
 سـير   ،  گرا در مجالت بازنمود شـده اسـت و سـپس در دوره سـوم               هاي رفاه   ارزش ،دوم

 ايـن سـؤال    در اينجـا     ممكـن اسـت   . اي تعديل شده است    گرايي تا اندازه   گرايش به رفاه  
كه اگر برخي از الزامات انضباطي پـيش روي مجـالت عامـه پـسند وجـود                 مطرح شود   
 از چـرخش قابـل مالحظـه و سـريعي           ،   آيا روند تغييرات فرهنگي در آنها      ،  نداشته باشند 

  برخوردار خواهد شد يا خير؟

 هاي جنسيتي و رمزگان زنانگي سازي كليشه. 3

بـا ايـن    . اند ايي خود وارد كرده   هاي زنانگي را در نظام بازنم       رمزگان ،  مجالت عامه پسند  
 بـه جـاي كوشـش بـراي بازنمـايي           ،  كنـيم  تفاوت كه هر چقـدر بـه جلـو حركـت مـي            

كيد دارند  أمعمول بر الگوهاي نقش جنسيتي ت     به طور   اي كه    هاي اجتماعي كليشه   رمزگان
 چه كارهـايي را نبايـد انجـام         ،   چگونه لباس بپوشند   ،  مانند اينكه زنان بايد چگونه باشند     (

 تالش زيادي بـراي  ، ) چه انتظاراتي از آنها وجود دارددارند و  چه تفاوتي با مردان      ،  دهند
اي   اسـتعاره ، زنانگي بـراي آنهـا  . اند هاي زنانگي از خود نشان داده نمايش زنان و رمزگان   

 هـاي   هـايي ماننـد داسـتان      رمزگـان .  زيبـايي و سـبك زنـدگي       ،  شده است براي موفقيت   
   رمزگان مد و زيبـايي     ،  ندگي شخصي يا چند و چون زندگي در خانه         رمزگان ز  ،  عاشقانه

اي در مجـالت      زنان به نحو قابـل مالحظـه       ،   موجب شده است   ،   رمزگان موسيقي پاپ   و
  . بازنموده شوند
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