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: چكيده
و قابـل كمـي كـردن شاخص ها در رويكردهاي سنتي به مطالعه فرهنگ سياسي، عمدتاً بر ي عيني

ي اجتمـاعي يـا متغيرهـاي مـرتبط بـا ارزش هـا پذيري، انتقال مشاركت سياسي، جامعه نظير ميزان
در ايـن. شودروانشناسي سياسي مثل رويكرد مردم به دولت، ميزان اعتماد به نظام سياسي تاكيد مي

مي نگرش دهند عمدتا تحت تاثير متغيرهاي عيني ديگر قـرار ها معنايي كه مردم به تحوالت سياسي
و  و فاقد ابهام تلقي مي داشته در رويكردهـاي جديـد عمـدتاً متـاثر از مطالعـات. شـود لذا روشن

و فرهنگي، نحوه شكل  و به تبع آن تفسير تحوالت سياسي خود فراينـدي مـستقل اسـت گيري معنا
و فرهنـگ سياسـي در حالـت خـاص باشـد مي . تواند شاخص تحوالت در فرهنگ در حالت كلي

و سيا ي مسلط در جامعـه در فراينـد معنـادهي بـه گفتمان ها سي يا به تعبيري ساختارهاي فرهنگي
و از اين رو مطالعه اين فراينـد مـي هاي سياسي خود را نشان مي پديده توانـد مـا را بـه درك دهند

و  مقاله حاضر درصدد مطالعه ارتباط ميان معنـادهي. رهنمون شود گفتمان ها تحوالت در ساختارها
وبه فيلم ميهاي مخاطب .باشد تحول در فرهنگ سياسي

: واژگان كليدي
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 مقدمه

 ويـژه دارد؛ زيـرا در نهايـتيساالر اهميت مطالعه فرهنگ سياسي مخصوصا در جوامع مردم

و و نظام سياسي را شـكل داده و بـه اين جامعه هست كه سياست موجـب بازتوليـد سياسـت

مييتعبير مـدرن معتقدنـد پـردازان پـست به همين دليـل اسـت كـه نظريـه. شود روابط قدرت

و اين حضور بـه واسـطه نيـاز سياست در همه حوزه  و از جمله حوزه اجتماعي حضور دارد ها

ميقدرت به بازتوليد خود در عرصه .)Jacob Torfing,1999:3( گيردهاي مختلف صورت

به بهره و اجتمـاعي نظام سياسي براي بازتوليد خود نياز گيري از حـوزه عمـومي فرهنگـي

و در نتيجه مي  و فرهنگـي. كوشد در اين حوزه حضوري فعال داشته باشد دارد روابط اجتماعي

مي  و مطالعه اين روابط اجتماعي تواند راهگشاي درك در بطن خود حامل روابط قدرت هستند

و فرهنگ قـرار دارد كـه ضـمن.شدروابط سياسي با  فرهنگ سياسي در فصل مشترك سياست

به يكديگر نيز نقـش دارنـد تاثيرپذيري از يكديگر در شكل  مطالعـه فرهنـگ سياسـي بـه. دهي

و ايستارهاي مردم نسبت به نظام سياسي است معناي مطالعه گرايش  اينكه مـردم نـسبت بـه. ها

ر  نه؛ آن مينظام سياسي اعتماد دارند يا وا كارآمد دانند يـا نـه؛ چـه تـصوري از رهبـران خـود

و پرسش  مخصوصا. ويژه دارديگيرندگان اهميتهايي نظير اينها براي تصميمعملكرد آنها دارند؛

اهميت ديگـر مطالعـه. ساالرانه برگزيده شدند مردميگيران در فرايند اگر قرار باشد اين تصميم 

كه تحوالت  و همـين امـر باعـث فرهنگ سياسي در آن است و آرام اسـت در اين حوزه بطئي

و به تعبيري غافل شوند از آنچه در شود گاه تصميم مي به اين تحوالت آگاه نباشند گيران نسبت

و متن جامعه مي . گذردبطن

براي مطالعه فرهنگ سياسي، رويكردهاي متعدد وجـود دارد كـه اغلـب آنهـا پوزيتويـستي

كه بر  و گاه قابل كمي كردن تاكيـد مـي هستند؛ به اين معنا و. كننـد شاخص هاي عيني آلمونـد

آنها ميان نوع نظام. پردازان حوزه فرهنگ سياسي به شمار مي روند ترين نظريه وربا از سرشناس 

و نوع فرهنگ سياسي رابطه اي مستقيم فرض مي  كننـد؛ بـه ايـن معنـا كـه در جوامـع سياسي

و  در جوامـع غيردموكراتيـك فرهنـگ سياسـي تبعـي يـا دموكراتيك فرهنگ سياسي مشاركتي

و شهروندان آگاه بـر. محدود وجود دارد  مشاركت در جوامع دموكراتيك بر اساس آگاهي بوده

مي گرفته در رسانه هاي صورت اساس بحث  و عرصه عمومي دست به انتخاب در نقطـه. زنندها

 تبعيـت از گـروه، دولـت، مقابل، مشاركت سياسـي در جوامـع غيردموكراتيـك عمـدتاً حالـت 

كه فرهنـگ سياسـي هنـوز به اين دليل و فاقد عنصر آگاهي است خانواده، قبيله يا طايفه داشته

و فعال نشده است .),Almondand Verba:2351989(دموكراتيك
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و عوامـل افـزايش يـا در اين رويكرد بيشتر از آنكه بر معناي مشارك ت تاكيد شـود؛ داليـل

-رابطـه ميـان موقعيـت اجتمـاعي. گيردكاهش مشاركت سياسي در جامعه مورد توجه قرار مي

و موقعيـت بـا ميـزان مـشاركت سياسـي از مهـم تـرين اقتصادي، تحصيالت، شهرنشيني، نـژاد

ر. موضوعات تحقيقاتي اين رويكرد است  و وربـا در چـارچوب ويكـرد كـالن رويكرد آلموند

به. توسعه قابل تحليل است  كه جوامع را يافتـه، در حـاليي چـون توسـعه گروه هـا رويكردي

و توسعه  مي توسعه و در بطن اين تقسيم نيافته تقسيم بندي نوعي ارزش گذاري پنهان وجود كند

مي  شود بايد الگـويي بـراي جوامـع در حـال توسـعه دارد؛ آنچه در جوامع مدرن توسعه يافت

مي همان. اشدب كه و توسـعه توان جوامع را به جوامع توسعه گونه نيافتـه يافتـه، در حـال توسـعه

هاتقسيم كرد، اين نكته در خصوص  .ي سياسي نيز صادق استفرهنگ

يي را داريـم كـه فرهنـگ سياسـي را از روش هـا بنـدي پوزيتويـستي، در مقابل اين تقسيم

مي زاويه ميهاروشاين. كننداي ديگر مطالعه  مختلـف چـون فرارفتـارگرا،يتوان با عنـاوين را

و فصل مـشترك آنهـا انتقـاد از تمركـز بـر ساختارگرا، پست-گفتماني، پسا مدرن توصيف كرد

و قابل اندازه  .و رويكردهاي پوزيتويستي اسـتهاروشگيري در متغيرهاي عيني، قابل مشاهده

م و توليدات فرهنگي در كانون و در اين روش زبان و فـيلم يكـي از ابزارهـا طالعه قرار دارنـد

و نيز فرهنگ سياسـي اسـت؛ ضـمن اينكـه اهميـت  توليدات مهم براي درك تحوالت فرهنگي

در. شـود اقتصادي بر مشاركت سياسي انكار نمـي-شاخص هايي چون تاثير وضعيت اجتماعي 

و فرهنگ سياسي بيشتر از آنكه امري عيني تلقي شو اي بيناذهني د؛ مقوله اين رويكردها فرهنگ

مي  و. شودو منتج از تعامالت ذهني فرض و گـروه هـا فرهنگ در تعامـل ميـان افـراد جامعـه

به پديده و در طول زمان ساخته مي ها شكل مي معنادهي آنها و گيرد شود؛ اما از آنجا كـه افـراد

ها  به پديدهي در محيط گروه و ذهني مي فيزيكي م ها معنا و خـود محـيط تـاثر از عوامـل دهنـد

و ساير عوامل است؛ لذا فرهنگ نيز در ارتباطي تنگاتنگ با ساير حـوزه  و سياسي، اقتصادي هـا

ها، تـصورات از قبـل فرضها بر اساس پيشمعنادهي افراد به پديده. از جمله سياست قرار دارد 

به تعبيري  و مي گفتمان ها موجود فيي موجود صورت و اقدامي  در نتيجه،.البداهه نيست گيرد

و بهره فرهنگ پيشاپيش امري سياسي تلقي مي هاي فرهنگـي هـم گيري از عبارت سياست شود

به همين امر است  به سياسـتگذاري در حـوزه فرهنـگ. ناظر به محض آنكه نظام سياسي دست

ي گـروه هـا در نقطه مقابل،. آيدزند؛ درصدد بازتوليد قدرت سياسي در حوزه فرهنگ برمي مي

مي سياسي مخ و در مقابـل الف هم كوشند معناي مورد نظر خود از فرهنـگ را بازتوليـد كـرده

از اين رو، مطالعه حوزه فرهنگ راهي بـراي درك. تسلط دولت بر عرصه فرهنگ مقاومت كنند 

و رقابت تعارض و نيـز ايـستارهاي سياسـي مـردم نـسبت بـه ها هاي سياسي موجود در جامعه

.دولت است
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و صنعت سينما و مطالعـه ترين بخش يكي از مهم فيلم هاي حـوزه فرهنـگ عمـومي اسـت

مي فيلم و هم فرهنگ سياسي باشـد تواند راهگشاي درك سياست ها معنـايي كـه. هاي فرهنگي

مي  و نـوع گفتمان ها اي است از كنند نشانه تماشاگران از يك فيلم درك ي مـسلط از يـك سـو

و ارزش هــاي سياســي از ســوي و. ديگــرنگــرش بــه نظــام سياســي اســتقبال از يــك فــيلم

مي پرفروش . تواند داليل مختلـف داشـته باشـد، داليـل سياسـي نيـز دارد شدن آن، ضمن آنكه

و گفتمان يا مجموعهيتماشاگران با استقبال از يك فيلم از نوع اي از ارزش ها اسـتقبال كـرده

و مطالعه فيلم سابقه. خواهان مسلط كردن آنها مي شوند  به اندازه تـاريخ سـينما هر چند نقد اي

و  سه دهه پيش و روابط قدرت تقريبا از و فرهنگ سياسي دارد، لكن برقراري ارتباط ميان فيلم

مقاله حاضر هم در اين راستا درصدد بررسـي. مدرن آغاز شده است با مطالعات فرهنگي پست 

و رابطه آن با تحوالت فرهنگ سياسـي اسـت  به يك فيلم در ايـن راسـتا،. رابطه ميان معنادهي

كه آيا رابطه اي معنادار ميـان مطالعـه فـيلم  و تحـول در پرسش اصلي آن است هـاي پرفـروش

 فرهنگ سياسي وجود دارد؟ 

به اين پرسش درصدد اثبات آن هستيم، ايـن اسـت كـه فـيلم فرضيه كه در پاسخ هـا در اي

كه درصدد مسلط كردن برخي ارزش هاي سياسي هستند خود متا  و گفتمان ها ثر از همان حال

به فيلم عرصه تعارض ميان ارزش هاي سياسي ارزش و لذا معنادهي هاي مسلط سياسي هستند

و با شناخت فرايند معنادهي از طريق تحليل فيلم  ميرقيب است تـوان تحـول در هاي پرفروش

. ايستارهاي فرهنگ سياسي را درك كرد

و ثا كه معنا جزو ذات متن و به همـين دليـل اسـت كـه فرض اصلي ما آن است بت نيست

و. تواند در نزد مخاطبان مختلف معاني مختلف داشـته باشـد فيلم مي  در واقـع، رقابـت معناهـا

به مثابه يك متن، در سطحي عميق  و فيلم ،هاگفتماندهنده رقابت ميان تر نشان تفسيرها از متن

بـ. ارزش ها يا رويكردهاي سياسي موجود در جامعه است ا تـرجيح دادن يـك معنـا بـر افـراد

مييديگري در اصل گفتمان مي را بر ديگري ترجيح و با گفتماني ديگر مخالفت .كننددهند

و روش تحليل انتقادي گفتمانچرخش زبان  شناختي
تـا. شناختي در علوم اجتماعي نضج گرفـتي پوزيتوسيتي با چرخش زبان روش ها گذر از

به خودي خـود صـرفا ابـزاري بـراي انتقـال پيش از اين چرخش فرض غالب آن بود   كه زبان

نه چيزي فراتر از آن و و فكر است و انديشه آدمي اختالل. انديشه به تعبير ديگر، زبان در فهم

مي ايجاد نمي  و و بيان كرد توان هر فكري را با بهره كند بـه همـين منـوال،. گيري از زبان منتقل

و نويسنده مي دهنيك نوشته يا متن هم صرفا انعكاس  و انديشه نويسنده متن است تواند ده نيت

به مخاطب انتقال دهد  و مفهوم مورد نظر خود را از طريق متن شـناختي اما چرخش زبـان. معنا
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در رويكردهـاي مبتنـي بـر. كنـد كار خود را با زير سوال بردن اين مفروض بنيـادين آغـاز مـي

ت چرخش زبان  حليل گفتمان، فرض بـر ايـن اسـت كـه زبـان شناختي در علوم انساني از جمله

و  و بيان انديشه نيست بلكه قادر است در اين روند اختالل ايجاد كند صرفا ابزاري براي انتقال

هاي اجتمـاعي ديگـر، نـوعي زبان هم مثل بسياري از پديده. كار انتقال را تسهيل يا مشكل كند 

ـ  و شـرايط زمان و متـاثر از تحـوالت در.ه اسـت حيات اجتمـاعي دارد گـو اينكـه زبـان خـود

مي شكل و فرهنگي هم نقش ايفا به. كنددهي به واقعيات اجتماعي آدمي جهان اطراف خود را

مي  و حتي درك و بدون زبان واسطه زبان توصيف مي(كند آدمـي قـادر) باشدكه فراتر از گفتار

م.به توصيف جهان نيست  به و ثابه ابـزاري بـراي پنهـان زبان با روابط قدرت در هم تنيده شده

مي  آن. گيردكردن بعضي نيات سياستمداران جهت اعمال قدرت مورد استفاده قرار زبـان تـوان

و ترسيم كند  كه جهان اطراف ما را بر اساس خواست صاحبان قدرت تصوير بـه گفتـه. را دارد

و هم وسيله نظارت است  مي. فركالف، زبان هم ابزار ارتباط و تواند مر زبان هم دم را آگاه كنـد

.)Fairclough,1989:27( هم آنان را فريب دهد تا بازيچه ديگران قرار گيرند

كه به شكل هاي زبان در واقع نظريه نظريه هـاي مختلـف، واقعيـت هاي ايدئولوژيك هستند

مي  و هاي زباني براي نظـام ساخت. كننداجتماعي را سازماندهي و انتقـال و تبـديل منـد كـردن

و مبهم از واقعيت بـه كـار گرفتـه مـي اي ارائه تحليل اغلب بر  همـه ايـن. شـوند هاي مخدوش

و رفتـار ديگـران صـورت مـي فعاليت و هـدايت افكـار به نظم درآوردن  Roger(گيـرد ها براي

Fowler, مي.)1979:2 و تنها با خوانش انتقـادي ايدئولوژي اغلب خود را در پس زبان پنهان كند

به تعبيري غيرمتعارف متن مي .توان ردپاي ايدئولوژي را در زبان يافتو

و معـين برخالف آنچه سوسور تصور مي و مـدلول همـواره مـشخص كرد، رابطه ميان دال

و اشاره به معنا  و ايـدئولوژي نه تنها اين.ي معين نداردينيست  رابطـه متـاثر از روابـط قـدرت

و به معناهاي متفـاوت دارد و مدلول اشاره است؛ بلكه در بسترهاي مختلف هم رابطه ميان دال

و بسترهاي مختلـف تفـسيرها قدرت زبان در آن است كه مي  آنيتوان در شرايط ي متفـاوت از

و جهانشمول از واژهيدرك. ارائه كرد و دموكراسـي وجـود هـايي چـون آزادي واحد ، عـدالت

و هيچ كس نمي و درك او بيشتر از تفسيرهاي ديگر واقعندارد و بينانـه تواند ادعا كند تفسير تـر

كه تفسير يا برداشت. تر است حقيقي  از دموكراسي يـا عـدالتيتنها با اعمال روابط قدرت است

و سـي شـكل مـي سيا- فرهنگي-هر متن زباني در بستر خاص اجتماعي. شودهژمون مي گيـرد

و بـستر  و معنا در تعامـل ميـان مـتن  Text and) حاوي روابط قدرت موجود در آن بستر است

context)گيرد شكل مي.

به معـاني Critical Discourse Analysis)(روش تحليل گفتمان انتقادي پي بردن  تالشي براي

قيمختلف متن فرض ايـن روش. رائت متن است زبانشناختي با استفاده از شيوه هاي خوانش يا
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و عبارات و جمالت كه در وراي واژگان موجود، در متن روابط قدرتي پنهان است كه آن است

و غيرانتقادي متن نمي  به آنها پي برد در خواندن معمولي و كـرس در تحليـل. توان به نظر هاج

بلكـه هـر مـتن بـالقوه گفتمان انتقادي فرض بر اين است كه تنها يك معنا در متن وجود ندارد

و سياسـي در مواضـع  به داليل اجتمـاعي، فرهنگـي داراي معاني متنوع است كه بعضي از آنها

.مختلف بر بقيه اولويت دارند

و داستان هم در واقع متون زبان و آنچه در مورد زبان گفتيم فيلم، نمايشنامه شناختي هستند

كه مجموعه. در مورد آنها هم صادق است  و گفتاري اسـت هر فيلم اي از روابط نمادين بصري

به معناي مسلط تبديل شـود،. تواند داراي معاني مختلف باشدو مي  اما اينكه كدام يك از معاني

مي. موضوعي فراتر از خود فيلم است  كه گفته شود نويسنده پس از نوشـتن جاي تعجب نيست

مي  به او بگويد دقيقا چـه ميرد؛ زيرا او هنگام خواندن متن خود در كنار خوا متن ننده نيست كه

منظوري داشته است؛ گو اينكه اگر چنين حضوري در عالم خيال هم حادث شود بـاز نويـسنده 

به خواننده نخواهد شد  و انتقال آن به بيان دقيق منظور خود هـايي كـه در بسياري از فيلم. قادر

و پرمخاطب بودند؛ بعد از گذشت زم  و تغيير شرايط جـذابيت يك مقطع زماني بسيار جدي ان

مي  و گذشته خود را از دست دهند؛ چون بستري كـه فـيلم در آن سـاخته شـده متحـول شـده

و آن را رمزگـشايي مخاطب نمي  به عنوان يك متن ارتباط برقـرار كـرده به راحتي با فيلم تواند

.كند

و بازنمايي  صنعت فرهنگي، هژموني
و رويكرد تحليل گفتما و پديده مطالعات فرهنگي هاي فرهنگـين انتقادي در مطالعه متنون

مي  و فوكو استناد به آثار گرامشي  درصـدد 1930گرامـشي كـه در دهـه. كننـد نظير فيلم عمدتا

بيني ماركس بود؛ اين ايده را مطرح كرد كـه يافتن داليل سقوط نكردن بورژوازي براساس پيش

ها  و اعماي سرمايه نظام به طبقات كـارگر، فرهنـگ را داري براي قبوالندن سلطه ل قدرت خود

و طبيعي جلوه مي و سلطه خود را از اين طريق عادي .دهنددستكاري كرده

اين شيوه اعمال قدرت كه بـا رضـايت طبقـات فرودسـت همـراه اسـت، هژمـوني ناميـده

و بـه بعدها نظريه. شودمي پردازاني چون لوئي آلتوسه فرانـسوي مفهـوم هژمـوني را بـسط داد

هاوص بر عملكرد نظام آموزشي در خص . داري براي توليد هژموني تاكيد كردنـدي سرمايهنظام

و براساس آن نظام سرمايه داري با فرهنگ صنعت فرهنگي هم برگرفته از چنين ديدگاهي است

مي  به مثابه كاال برخورد مي هم و نشان خود را بر آن حك و آثار يكي از نتايج نظـري. كندكند

و بـر گرامشي آن بود كه برخالف نظر ماركس، منازعه طبقاتي صرفاً ديدگاه   در سطح اقتصادي

و بـه انـدازه سر توليد نيست؛ بلكه عرصه فرهنگ هم ميدان منازعه طبقاتي محسوب مـي شـود
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مخصوصا اگر توجه كنيم طبقات فرودسـت هـم تـالش. هاي اقتصادي اهميت دارد زيرساخت

و جامع مي ه يك بلوك مقاومت در برابـر هژمـوني آن هـم بـا ابزارهـاي كنند در عرصه فرهنگ

مي. خاص خود تشكيل دهند دهـد پيـروز شـدن بلـوك مقاومـت بـر آنچه در يك انقالب رخ

.قدرت هژمون است

 مطرح شدن مفهوم هژمـوني در مطالعـات فرهنگـي از دو راه موجـب 1970در اوايل دهه

كه اين مفهوم باعـث بازانديـشي در خـصوص نخست اين. بازانديشي درباره فرهنگ عاميانه شد

اي كـه از آن پـس فرهنـگ عامـه، يكـي از هاي سياسي فرهنـگ عاميانـه شـد؛؟ بـه گونـه جنبه

و بازتوليد هژموني محسوب شد عرصه از اين منظر، فرهنـگ عاميانـه صـحنه. هاي اصلي توليد

و مذاكره بين  و منافع گروه ها منازعه هاي مسلط اجتماعي از ايـن. لطه اسـتي تحت سـ گروه

و تعارض است؛ عرصـه  و كال حوزه فرهنگ همواره عرصه مذاكره اي كـه بعـضي از نظر، معنا

و بعـضي ديگـر هژمـوني خـود را از دسـت گروه ها  به هژموني نايـل شـده ي اجتماعي در آن

).Stuart Hall, 1998:105( دهندمي

هنـگ عاميانـه كـه پيـشتر دوم اينكه با طرح مفهوم هژموني دو نگـرش غالـب در مـورد فر

نه صرفا محصول. شدند با يكديگر پيوند يافتند ناسازگار تلقي مي  به اين معنا كه فرهنگ عاميانه

و از سوي نظام سرمايه نه فرهنگـي نـشات صنايع فرهنگي تحميل شده از باال و داري تلقي شد

فرهنـگ. باشـدن دو مـي اي مبتني بر مصالحه ميـان ايـ گرفته از اعماق وجود مردم، بلكه موازنه 

و هـم كـنش عاميانه، آميزه  و فروتر است كـه سـاختار گـري را اي متناقض از نيروهاي برتر

مي  و. شودشامل و توليدات فرهنگي در همان حال كه از ساختارهاي اجتمـاعي فرهنگ عاميانه

مي  و بازتاب سياسي تاثير  بـريبه عنوان كنـش باشند؛ خود نيز دهنده منافع طبقه حاكم مي پذيرند

مي و كارگزار هستيم. گذارندساختار تاثير اما با ايـن فـرض. در اينجا شاهد تعامل ميان ساختار

 از پيش موجود قراريگويد در لحظه آغاز كنش در ساختاركه كارگزار به تعبيري كه گيدنز مي 

و جداي از ساختار نيست ن اهميت قائل شدن براي كنش. گرفته است و بـه گـري كـافي يـست

و چون ساختارهاي قدرت هم كفايت نمـي  بنـابراين، الزم. كنـد طريق اولي براي توصيف چند

و ساختار، رابطه است ميان كنش  و در مـصرف. اي ديالكتيك در نظـر بگيـريم گري كننـده مـتن

و با متن همواره به منزله نتيجه شـرايط خـاص از  اينجا فيلم در بستر خاص اجتماعي قرار دارد

مي تول و طيفي از معاني را كه ممكن است متن داللـت بـر آنهـا داشـته باشـد از يد مواجه شود

. كندطريق استفاده توليد مي

كه استفاده از آراي گرامشي باعث مي كننده مورد توجـه شد رابطه توليد با مصرف در حالي

به  باعـث انجـام گـراي فرانـسوي كارگيري نظرات ميشل فوكو انديشمند پـساساخت قرار گيرد؛

به چرخش زبان. شودمي (Representation) هايي در مورد بازنمايي پژوهش شـناختي او با عنايت
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و به و چـون تبع آن هر پديده از طريق زبان صـورت مـي بر اين باور بود بازنمايي جهان گيـرد

عبـارتبه. زبان قدرت تحريف واقعيت را دارد لذا بازنمايي از طريق زبان همواره ناقص است 

و لذا  هاديگر، حقيقتي در وراي زبان ميگفتمان و هـر كـسي از ظـن خـود يـك صورت گيرد

مي  و درك ما. كندپديده را بازنمايي به معناي انكار واقعيت عميقا مادي جهان اطراف اين گفته

 شـود نيست؛ بلكه اصرار بر اين موضوع است كه جهان صرفا در چهارچوب گفتمان معنادار مي 
), 1972 Michel Foucault.(

و بازتوليد قدرت قرار دارد لذا اي تنگاتنگ با تكنيك از آنجا كه گفتمان در رابطه هاي توليد

از بازنمـايي واقعيـت را صاحبان قدرت نوع خاص. بازنمايي هم منفك از روابط قدرت نيست 

مي بر بازنمايي  به همـين سـان آنهـايي كـه در مقابـل قـدرت درصـدد. دهندهاي ديگر ترجيح

به نوع خاص از بازنمايي روي مي از. آورندمقاومت هستند به سبب برخـورداري كه آن كساني

مي  د هاي خودشان را بـراي شـناخت جهـان بـه طـرز گفتمـاني اشـاعه دهنـ توانند شيوه قدرت

ميهانظام و دانايي و رفتـار مـا نظام ها اين. شوندي حقيقت  سپس به مرجعي براي نحوه تفكر

و جايگاه فاعليت ذهن را براي ما بوجود مي تبديل مي هـا انـواع آورنـد تـا از آن جايگـاه شوند

. معناها را بسازيم

و جامعـه سراسـر بـين  Pan-Optician( ژان فرانسوا ليوتار بـا اسـتعاره از مفهـوم بازنمـايي

Society(و سـينما و بـه طـور مـشخص تلويزيـون به بررسي صـنعت فرهنگـي  در آراي فوكو

هـاي مختلـف او معتقد است زندگي در دنياي امروز همواره تحت نظـارت دوربـين. پردازدمي

ن سراسر بين تصوري جرمي بنتهام نگهبانان از اتاقك گرد رفتار زنـدانيان اگر در زندا. قرار دارد 

افراد همـواره احـساس. دهدرا تحت نظارت دارند در دنياي امروز دوربين اين كار را انجام مي

و رفتار آنها را تحت مي هـاي تلويزيـون گرفتـه از دوربين: نظر داردكنند چشمي نامرئي زندگي

هـا اين دوربـين. هاي جاسوسي در فضا ها تا ماهواره شده پليس در خيابان هاي نصب تا دوربين 

به وجود آورده جامعه و رفتار افراد همواره در شبكه اي سراسر بين را كه در آن زندگي اي از اند

و محيط اطراف ما به شدت با اين دوربين دوربين و درك ما از جهان ها گره ها قرار گرفته است

و لذا هر  كه بتواند در چنين شرايطي دست باال را داشته باشد، در شكل خورده دهـي بـه قدرتي

و درك ما از جهان نقش . بيشتر خواهد داشتيواقعيت

به شـدت رسـانه هـا بيـشتر از آنكـه اي شـده، رسـانه ليوتار همچنين معتقد است در دنياي

و) Hyper-reality( واقعيت را بازنمايي كنند نوعي ابرواقعيت اقعيـت تحريـف شـده را توليـد يا

مي  چه بيشتر مشكل به واقعيت را هر و دسترسي تـوان هـاي هـاليوودي را مـي فـيلم. كنندكرده

كه در بسياريييا واقعيت تحريف شده بوس نمونه اي بارز از ساخت ابرواقعيت  له سينما دانست

ه و گفتمان مسلط توليد سينماي مياز موارد فرصت تفكر را از افراد گرفته توان از اليوود را هم

و سـرمايه  و هـم از منظر تالش براي هژمونيك كردن ارزش هاي آمريكايي داري تحليـل كـرد
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زاويـه تـالش بـراي بازنمـايي واقعيـت در چهــارچوب گفتمـان منـافع ملـي آمريكـا يـا نظــام

. داري ديدسرمايه

و انتقال ارزش هاي سينماي هاليوود همچنين در جامعه آمريكـايي از نـسلي پذيري سياسي

مييبه نسل ديگر نقش  كه جامعـه بسيار مهم ايفا و از آنجا پـذيري سياسـي يكـي از اركـان كند

توان نتيجه گرفت صنعت فرهنگي هاليوود در حالت خاص اصلي فرهنگ سياسي است؛ لذا مي 

 بـسزا در بازتوليـد فرهنـگ سياسـي مبتنـي بـريو صنعت فرهنگي آمريكا در حالت عام نقـش 

و انـواع هاي فرهنگي نظيـر هيپـي اما حتي در آمريكا نيز جريان. هاي آمريكايي دارندشارز هـا

و سرمايه  و رقص سياهان در تقابل با ارزش هاي تبليغي آمريكايي دارانه شكل گرفـت موسيقي

و سينما راه پيدا كرد  كه هم نتيجه جنبش.و در عرصه هنر و1960هاي مدني دهه تحولي  بـود

و تقويت آن نقش ايفا كردهم در شكل . گيري اين جنبش

در فيلم و رمزگشايي  رمزگذاري
و بهره به دليل زباني بودن و نيـاز بـه هر متني گيري از بازيهاي زباني همواره رمزآلود بـوده

به دليل آنكـه تركيبـي از نـشانه ترين متن حتي ساده. رمزگشايي دارد  و ها نيز هـاي زبانـشناختي

ن  كننـد انـدركاران سـينما تعيـين مـي هـر چنـد دسـت. يازمند رمزگـشايي هـستند نمادها هستند

و فرهنگي چگونه در فيلم  هـا رمزگـذاري گيري از نشانه ها با بهره رويدادهاي مختلف اجتماعي

مي  به محض رمزگذاري رويداد مزبور در گفتمان معنادار قرار و شوند اما و قواعـد زبـان گيـرد

بـه عنـوان) تماشـاگر(در ايـن مرحلـه اسـت كـه مخاطـب. گفتمان بـر آن مـسلط مـي شـود 

كه اگر رخ ندهد بـه معنـاي مـصرف كننده در صدد رمزگشايي از فيلم برمي مصرف آيد، اتفاقي

و مخاطب اسـت  و عدم برقراري ارتباط ميان فيلم امـا رمزگـشايي از فـيلم امـري. نكردن فيلم

مي تماشاگران با پيشاذهنيت. البداهه نيستفي و و نيز گفتمـاني كـه ها زان آشنايي خود با نمادها

ميدر آن مي و كنش انجام به رمزگشايي از پيام يا پيامانديشند ميدهند اقدام . كنندهاي فيلم

م ) از جمله فيلم(كند؛ فهم هر متن فرهنگييهانس گئورگ گارامر در نظريه دريافت اشاره

ر همواره از منظر كسي صورت مي كه آن متن مي گيرد ممكن است نويسندگان هنگام. كندا فهم

بييخلق اثر نيات  و لـيكن معنـا. ترديد هر متني واجد ساختاري عيني اسـت خاص داشته باشند

كه هر شخصي با خواندن مـتن آن را ايجـاد  در زمره اجزاي ذاتي متن نيست؛ بلكه چيزي است

مي هر متن فرهنگي همواره با پيشداوري. كندمي ي قرائت عنـي مـتن هنگـام خوانـده شـدن شود

و دست Georg -Hans( گـذارد نخورده ندارد؛ بلكه آگاهي خواننده در متن تاثير مـي كيفيتي اصيل

Gadamer:2359197,.(
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ي نظريـه دريافـت گـادامر را در مـورد تحليـل زبـان پرداز ادبي آلمـان ولفگانگ آيزر نظريه

و معتقد است فهم هر متن فرهنگي همواره در حكم توليد معنـاي متن به كار برده هاي فرهنگي

كه در فرايند قرائت محقـق مـي. آن متن است  معنـاي مـتن. شـود متن مبين تاثيري بالقوه است

به  و خواننـده. هم وصل كند چيزي است كه خواننده بايد اجزاي مختلف آن را آيـزر بـين اثـر

مي  و زيبايي شناختي مي تمايز قائل و اثر ادبي را واجد دو قطب هنري قطـب هنـري. داندشود

و قطب زيباشناختي هم تحقق اثر بوس  بـه. كننده اسـت له مصرفيعبارت است از متن نويسنده

آثـار. بلكه رويدادي پوياسـت كردني نيست؛ اي تعريفاستدالل آيزر معناي يك اثر هنري مقوله 

مي  به جريان . اندازند؛ نـه اينكـه خودشـان آن معـاني را مـشخص كننـد هنري اجراهاي معنا را

و كه خواننده متن يا تماشـاگر فـيلم بـا توجـه بـه نمادهـا رمزگشايي نيز فرايندي مستمر است

و رمزگشايي مقدمه ضرور. دهدهاي مختلف در اثر هنري آن را انجام مي نشانه ي نيل بـه درك

و اثر هنري است و خواننـده آن بـه هـم. معنا از متن كه افق ديد توليدكننـده مـتن به هر اندازه

تر اشاره كه پيش گونهاز سوي ديگر، همان. گيردتر صورت مي تر باشد؛ رمزگشايي راحت نزديك

و درك معناي متن بوس  ي تنگاتنـگ بـاله خواننده يا تماشـاگر فـيلم، ارتبـاطيكرديم رمزگشايي

و چـه.ي موجود در جامعه داردهاگفتمان و هـم تماشـاگر چـه بخواهنـد هم كـارگردان فـيلم

هانخواهند هر دو متاثر از  و ايـن كـار رمزگـشايي را آسـان گفتمان تـري مسلط جامعه هـستند

 از يك دوره به دوره ديگـر، كـار رمزگـشايي از يـك اثـر هنـري گفتمان ها اما با تغيير. كندمي

و آزادي يا مسائلي. شوددشوارتر مي به مفاهيم استعاليي نظير عدالت مگر آنكه پيام فيلم اشاره

كه جوامع در دوره  ميداشته باشد به آن مبتال طلبـي باشند مثل فساد، رشوه، قـدرت هاي طوالني

.و نظير اينها

و صاحب  درخـصوص هال نظر مطالعات فرهنگي، در ادامه مباحث استوارت پاركين محقق

و رمزگشايي، سه جايگاه يـا مرحلـه فرضـي را در رمزگـشايي از يـك فـيلم مطـرح رمزگذاري

مي هژموني–او جايگاه نخست را جايگاه مسلط. كندمي و مـي دار گويـد ايـن جايگـاه يـا نامد

مي  بيمرحله زماني شكل و كامـل گيرد كه بيننده معناي تلويحي اخبار يا فيلم سينمايي را درنگ

ميميدر و پيام را رمزگشايي دومين مرحلـه رمزگـشايي عبـارت اسـت از جايگـاه يـا. كنديابد

كه شايد بتـوان آن را جايگـاه اكثريـت ناميـد  و تعديل شده رمزگـشايي در ايـن. رمزگان جرح

و مخالفتحالت تركيبي از عناصر تطبيق  ايـن نـوع رمزگـشايي. گيـرد كننـده را در برمـي شونده

به رسميت مي مشروعيت تعاريف  تـر را هاي كالن شناسد تا امكان روايت برآمده از هژموني را

مي. فراهم كند  و براي قواعد با اين حال، در سطحي محدودتر قواعد ملموس خود را ايجاد كند

را. شودكلي استثناهايي قائل مي  و آن سرانجام سومين مرحله عبارت است از رمزگان تقابل جو

مي بيننده مي كند كه رمزهاي مرجع فيلم را تشخيص مي اي اتخاذ گيـرد گفتمـان دهد اما تصميم
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بنابراين بـه بـاور پـاركين اكثريـت مـردم بـه. مورد نظر را در چهارچوبي بديل رمزگشايي كند

مي  و تعديل شده كار رمزگشايي را انجام هاي دهند يعني با وجود استقبال از پيام صورت جرح

به طور كامل نمي برآمده از ايدئولوژي يا گف  كوشـند از پذيرند؛ بلكه مـي تمان مسلط، اين پيام را

اين امر نيـز.ي بديل فراهم كنند گفتمان ها طريق اين استقبال بستر را براي ارزش ها، پيامها يا 

مي  و سـپس درك معنـا نـوعي دهد تماشاگر با وجود انفعال ظاهري، نشان در كـار رمزگـشايي

.ددهكنش فعال هم انجام مي

 هاي پرفروشو فرهنگ سياسيفيلم
و نظر به آنچه گفته شد اكنون مي توان اين ادعا را مطرح كرد كـه رمزگـشايي از يـك فـيلم

مي  و گاه بلند رخ كه در طول زمان البته كوتاه معنـا چيـزي. دهددرك معناي آن فرآيندي است

به  و منعقد شود؛ بلكه كه به يك باره بر ذهن فرود آمده صورت مستقر در ذهن مخاطب نيست

و در ارتباط با ديگر نشانه  و حتي معناهـا قـرار مـي جريان پيدا كرده و نمادها ممكـن. گيـرد ها

و فـيلم در  و چگـونگي اعمـال قـدرت از طريـق مـتن به ايدئولوژي است يك تماشاگر ناآگاه

حت  و بپذيرد؛ اما ي چنـين برخـوردي مرحله نخست پيام مورد نظر سازنده فيلم را دريافت كرده

مگر درباره عده اي قليل از معتقدان سرسخت به يك ايـدئولوژي. را نبايد كامال انفعالي دانست

مي  شـوند پردازان يادآور مي بسياري از نظريه. كنندكه هر نوع پرسشي را در باب ايدئولوژي رد

ن  و مسلم ديحفظ سلطه هرگز قطعي و تغييـر و بايد همواره بـراي آن جنگيـد ر مناسـبات ست

و درون نهادهـا دائمـا سـلطه را در معـرض قدرت بين نيروها در سطح صورت بندي اجتماعي

 ).1387:49نورمن فركالف،(دهد خطر قرار مي

 از اين منظر، استقبال از ارزش هاي جديد مخالف ارزش هاي حاكم يا حتي عدم اسـتقبال

و توان تالشـي از ارزش هاي مورد نظر گفتمان مسلط را مي بـراي بـه چـالش كـشيدن سـلطه

هاي سياسي در ايـن اسـت كـه اما تفاوت اين نوع كنش با ديگر كنش. هژموني موجود دانست 

و حتي غيرقابل تشخيص است  به اين حوزه نظام ها گو اينكه. بيشتر بطئي ي سياسي هم نسبت

و خطري از جانب آن احساس نمي .كنندچندان حساس نبوده

تـوان گفـت شـود؛ مـي با يك فيلم نوعي كنش سياسي محسوب مي پذيريم برخورد اگر مي

اي از گرايـشهاي موجـود در فرهنـگ سياسـي جامعـه تواند نشانهميزان استقبال از يك فيلم مي 

 در ايران فيلم جنگي عقابها بود؛ در حالي 1360ترين فيلم دههبه عنوان مثالريال پرفروش. باشد

بـا توجـه بـه. فيلم شـدند ترينو سپس مارمولك پرفروشهانشين فيلم اجاره 1370كه در دهه

هـا را بايـد نـوعي كـنش سياسـي از جانـب بحث نظري ارائه شده، ميزان استقبال از اين فـيلم 

و طبيعـي جلـوه دادن ارزش هـاي. تماشاگران دانست  استقبال از فيلم عقابها كـه درصـد ارائـه
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ود، نشان دهنـده همـسويي قابـل توجـهب 1360مسلط نظام سياسي در ارتباط با جنگ در دهه

اين در حالي است كه اسـتقبال از فـيلم ظـاهرا. اي مورد نظر نظام سياسي استهمردم با ارزش 

به معناي همراهي اكثريت مـردم بـا 1380ها در دهه جنگي اخراجي   در يك قالب كمدي الزاما

و بيشتر نشانه استقبال از نگاه انت و از ارزش هاي نظام سياسي نبوده قادي بـه تحـوالت گذشـته

مي. جمله جنگ است  به استقبال از فيلم مارمولك هـم اشـاره كـرد كـه در اثبات اين ادعا توان

و هم ارزش هاي گفتمـان مـسلط بـود  به وضعيت موجود امـا. داراي موضوعي انتقادي نسبت

ك نكته جالب توجه، حداقل درباره ايران، ميزان كم استقبال از فيلم  ه چندان ارتبـاطي هايي است

و روشنفكري كـه در فـضا به تعبيري فيلم. اندهاي گفتمان مسلط نداشته با ارزش ييهاي هنري

به فيلم انتزاعي دليل اين امر. انداند چندان مورد اقبال مردم نبوده هاي ديگر ساخته شده تر نسبت

و ارزش هاي آن اسـت  پـردازان نظريـه همـان گونـه كـه. تاثيرگذاري قابل توجه گفتمان مسلط

مي  مي قدرت يادآوري به اعمال قدرت واكنش نشان دهند؛ حتـي اگـر ايـن كنند مردم ناخواسته

اي از ارزش ها در قالب فيلم، منظور از اين واكنش طرد يا جذب مجموعه. اقدام ناآگاهانه باشد 

ا بنـابراين تـصادفي نيـست كـه در جامعـه. موسيقي يا هر اثر هنري ديگر اسـت  يـران، اي مثـل

به نوعي با ارزش هايي پرمخاطب فيلم كه چه اين ارتباط تر هستند هاي مسلط در ارتباط هستند،

.از نوع تاييد باشد يا از نوع انتقاد

پردازان پوزيتويست، كنش سياسـي در اسـتقبال از يـك فـيلم را در البته ممكن است نظريه

اما از منظر رويكردهـاي. بدانند شرايط خاص ناشي از بسته بودن ديگر مجراهاي كنش سياسي 

به يك اثر هنري سياسي اسـت؛ زيـرا سياسـت بيـشتريپوزيتويست-پسا  اصوال هر كنشي نسبت

و اجتماع را سياسي كرده است .عرصه هنر

و طبيعي جلوه كردن مواجه مي به اين معنا كـه نظـام. شويمدر اينجا با پديده رسوب كردن

و گفتمان مسلط تالش مي از ايـن.د اعمال قدرت خود را امري طبيعـي جلـوه دهـدكنسياسي

و ارزش هاي سياسي ندارد؛ كوششي بـراي  منظر گفتن اينكه يك اثر هنري ارتباطي به سياست

. عادي جلوه دادن استفاده گفتمان مسلط از ابزارهاي هنري براي بازتوليد هژمـوني خـود اسـت 

م به رور زمان وضع موجود را طبيعي جلـوه يك گفتمان زماني در اعمال قدرت موفق است كه

و در ذهن سوژه  كه شرايط موجود غيرقابل تغيير اسـت داده و باور را رسوب دهد ها اين تفكر

و  به تغيير درون ساختارها هاو بايد و درك.ي موجود انديشيد گفتمان نتيجه آنكه نحوه تفسير

 اجتمـاعي-اي موجـود سياسـي يك اثر هنري مثل فيلم با پذيرش اينكه آن فـيلم در سـاختاره 

و ميزان استقبال از يك فـيلم را مـي تـوان كـنش ساخته شده، در ذات خود امري سياسي است

و فرهنـگ سياسـي در جامعـه دانـست  از ايـن زاويـه،. جمعي در ارتباط با ارزش هاي سياسي

هنـگ استقبال از يك فيلم با توجه بـه محتـواي آن فـيلم، نـشاني از ايـستارهاي موجـود در فر 
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و استقبال. سياسي جامعه است حداقل بخشي از مخاطبان فيلم، آگاهانه كنش سياسي انجام داده

. داننـد هاي گفتمان مـسلط مـي از فيلم را ابزاري براي اعالم رضايت يا نارضايتي خود از ارزش 

اي از موفقيـت اگر فـيلم پرمخاطـب ارزش هـاي مـسلط را تبليـغ كنـد، اسـتقبال از آن نـشانه

و اگر فـيلم پرمخاطـب در انتقـاد از ارزش هـايهجامع پذيري سياسي در فرهنگ سياسي است

و هژمـوني آن  به زير سوال بردن گفتمـان مـسلط گفتمان مسلط باشد؛ استقبال از آن نشانه ميل

.است

آنچه در اينجا مورد نظر ماست با پديده سياسي شدن فيلم يا اثر هنـري تـا حـدي متفـاوت

ا. است ميي هنري، معموال در شرايطيثرسياسي شدن و بـه صـورت مرتـب خاص رخ دهـد

كه پيوسـته رخ مـي. شودتكرار نمي  و درك اثر هنري، امري است و ضـمن اما رمزگشايي دهـد

هايي جديد يا مسلط كردن ارزش گفتمان ها گيريي موجود در شكل گفتمان ها تاثيرپذيري از 

ه. بديل موثر است  و آن اثر هنـري بـه ممكن است استقبال از اثر نري سياسي شده آگاهانه بوده

و درك.ي موجود تبديل شـود گفتمان ها ابزاري در رقابتهاي سياسي  امـا در رونـد رمزگـشايي

و عـادي فيلم آنچه رخ مي  و مفاهيم رسـوب كـرده و در ارتباط با ارزش ها دهد ناآگاهانه بوده

مي  و به همين دليل هم تاثيرگذاري آن برخالف رخ و آرام فيلم دهد هاي سياسي شـده، تـدريج

مي. است  بـراي مقابلـه بـا"هاكم قدرت"توان ابزاري در دست شيوه رمزگشايي از يك فيلم را

و دوپهلو صـحبت كـردن هـم شـگرد  مفيـد در ايـنيصاحبان قدرت دانست؛ كما اينكه مبهم

تر اسـتفادهو علنيتري واضحيطبيعي است آنهايي كه قدرت بيشتر دارند از شگردها. راستاست

مي. كنندمي كه باعث هـاي كنندگان در برابر آن از شـيوه شود مقاومت اين خاصيت قدرت است

و كم  و البته كم خطرتر و اسـتقبال از يـك اثـر هنـري بـه ظـاهر هزينهمتفاوت تر بهره بگيرنـد

يكي از اين شيوهغيرسياسي هم مي .هاي كم خطرتر باشدتواند

و اثر هنري نظير فيلم، نظير رمزگشايي از ديگـر بنابراين رمزگشاي و درك يك متن ي، تفسير

و خوانندگان متن يا تماشاگران يك فـيلم بـر ها، عرصه رقابت ميان ارزش متن هاي رقيب است

و پيامهترجيح دادن يك دسته از ارزش  راا و ترجيحـات سياسـي خـود ها بر ديگري، اولويـت

و اين همان ايستنشان مي .ارهاي مورد بحث در فرهنگ سياسي استدهند

 نتيجه
و ابزارهـاي مختلـف وجـود دارد براي درك تحوالت فرهنگ سياسي، شيوه طرفـداران. هـا

و مطالعات  رويكردهاي پوزيتويستي غالبا از متغيرهاي كمي يا قابل كمي كردن نظير، نظرسنجي

ميميداني براي درك گرايش  و ايستارهاي سياسي مردم بهره امـا در كنـار ايـن شـيوه،. گيرندها

هاي پست مدرن هم براي درك تحـوالت فرهنـگ روش تحليل انتقادي متن با استفاده از نظريه 
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و آثار فرهنگي به مثابـه يـك. گيردسياسي مورد استفاده قرار مي در اين شيوه با فرهنگ سياسي

مي متن زبان  مگفتمـان هـا شود؛ متني كـه متـاثر از شناختي برخورد وجـود در جامعـه اسـت؛ي

به دنبال هژمونيك شدن هستند گفتمان ها  كه پردازان پست مدرن ايـن اسـت استدالل نظريه. يي

و بـه  به ابزاري براي مـسلط كـردن بعـضي ارزش هـا كه كه اساسا هر متني قابليت آن را دارد

و آثـار هنـري هـم از ايـن قاعـده مـستثني   چالش كشيدن بعضي ارزش هاي ديگر تبديل شود

و بـاز توليـد ارزش هـاي مـسلط نظـام. نيستند عرصه فرهنگ، عرصه اي مناسب بـراي توليـد

و هژمونيك كردن آنهاست  كه فرهنگ عرصـه. سياسي اي مجـزا از هـ زيرا باور رايج اين است

مي. سياست است  و درك معناي يك فيلم رخ دهد، اگرچـه ظـاهري آنچه در فرايند رمزگشايي

دا  و حتي ذهني به ارزش هـايي اسـت كـه غيرسياسي رد اما در اصل نوعي كنش سياسي نسبت

مي  مييك فيلم از آنها حمايت و. دهدكند يا آنها را مورد انتقاد قرار بـا پـذيرش اينكـه قـدرت

و در معرض چالش سلطه هيچ  ميگاه مطلق نيستند تـوان گفـت حاميـان هاي مستمر قرار دارند؛

مي ارزش و منتقدان آنها هم كوشند در آثار هنري خـود از قـدرت مـسلط حمايـت هاي مسلط

و اين كار از طريق پيام  به چالش بكشند و ميـزان اسـتقبال از كنند يا آن را گذاري از يك طرف

.گيرديك اثر هنري از سوي ديگر صورت مي

كه در قالب به نظام سياسي است؛ نگاهي فرهنگ سياسي بنا به تعريف رايج، نوع نگاه مردم

و مشاركت مردم در عرصه باورها،  سـينما. دهـد هاي مختلف خود را نشان مـي اعتماد، رضايت

مي هم يكي از اين عرصه  و مطالعه آن هـاي كـالن كوچـك از رقابـتيتوانـد تـصوير ها است

و ايدئولوژيك را ارائه دهد  از اين منظر، استقبال مردم از يك فيلم امري تصادفي نبوده. سياسي

و گرايش اي از ترجيو نشانه  هـا كنندههاي سياسي آنها است؛ هرچند بخشي از اين استقبال حات

اما نبايد فراموش كـرد واكـنش كـارگزار بـه سـاختار. از ماهيت اين كنش آگاهي نداشته باشند 

توانـد له سـاختار هـم نمـييهمواره امري آگاهانه نيست؛ كما اينكه آگاهي از اعمال قدرت بوس 
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