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رابطه تفسیری میان مخاطب و رسانه موضوع تحقیق مطالعات دریافت مخاطب و بخش عمده ای از  :چکیده

توان موضوع کند که آیا با مطالعات دریافت مخاطب میاین مقاله این بحث را باز می.  است تئاترشناسی انسان

 آتی نظری و تجربی پژوهش هایکه بتوان زمینه طوریبه ،توسعه داد بیشتر شناسی تئاتردر انسان بیننده را

 فرضتایید بازاین مقاله با تاکید بر این عنوان و   تقویت کرد؟را  ایرسانه های  هانگیزها و  واره طرحدرباره 

تواند مسیرهایی را برای ، میآنها به مربوط مختلف مسائل بافتار و های اساسی میاندرباره شباهت باتسون

برخی از نتایج نشان   .با در نظر گرفتن عصر حاضر پیشنهاد کندها های بعدی درباره مخاطب رسانه پژوهش

ای آن گونه که در این مقاله نشان داده شدند، درصدد هستند که های رسانه طرحواره ها و دهند که انگیزه می

این هم توجیهی است برای .  بت دهندهای فردی به مخاطب نسانگیزه را در سطح نظریه با مراجعه به محرک

ای درباره مساله دگاه معارفهاین دی.  رفتاری یک فرد( واریانس)های های رفتاری میان اشخاص و تفاوت تفاوت

ای رسانه های عمومی و خصوصی پیامها شامل تعامالت میان حوزهانگیزه در دریافت محتوای رسانه -طرحواره

ها مسائل دقیق رسانههای مختلفی درباره رود که در آن پژوهشای به کار میزمینهعنوان شود و همچنین به می

هدف فرافرهنگی بلندمرتبه -وارههایی که قرار است انجام شود و در آنها طرحپژوهش.  تواند شکل بگیردمی

 .ی باشندمقابل انطباق با تمام عناوین  بوده وبلکه مشهود و برجسته  می گردد، انسانی نه تنها لحاظ

 

  .ان شناسی، رمزگذاری، رمزگشاییس، انتئاتر،  مخاطب  ، وارهطرح: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hmirushe@yahoo.com


 19...                                                                                                    دریافت پیام در رسانه و تئاتر

 

 مقدمه

را در  تماشاگرتوان موضوع پردازد که آیا با مطالعات دریافت مخاطب میاین مقاله به این بحث و پرسش می 

مطالعات مخاطب در آتی ای که بتوان زمینه مطالعات نظری و تجربی توسعه داد به گونه شناسی تئاترانسان

این مقاله با تاکید بر این عنوان و تایید ادعای .  تقویت کردرا  ایانهسی رانگیزه هاها و  وارهطرح درباره

iباتسون i برای تواند مسیرهایی را می، آنها به مربوط مختلف مسائل و بافتار های اساسی میاندرباره شباهت

برای شروع بحث ابتدا   .های بعدی درباره مخاطب رسانه با در نظر گرفتن عصر حاضر پیشنهاد کندپژوهش

 .پردازیمبه بحث نظری می

 

 ها ظهور مطالعات مخاطب رسانه دربارهمختصر  مرور تطبیقی

شش جریان در زمینه  1220تا اوایل دهه  1290از اواخر دهه  (1221) لیوینگستونسونیا  به گفته

در ادامه درباره مباحث اصلی این جریان ها به طور اجمالی توضیح .  اندمطالعات دریافت مخاطب شکل گرفته

با مباحث اصلی مربوط به جریان در حال تحول انسان  هاداده خواهد شد و این کار از طریق مقایسه آن

 . شودر چارچوب اندیشه و اجرای نمایش بین فرهنگی انجام میاتر دئشناسی ت

i(1291) در حالی که نظریه پیر بوردیو i i  درباره بازتولید فرهنگی و اجتماعی در علوم اجتماعی بسیار

iمورد توجه است، اما استوارت هال v  مطرح  یارتباط فرآیندوصیف را جهت ت گشاییرمزو  گذاریرمزمفاهیم

که تولید از اینپیام بیشتر  مصرفکند که این فرضیه را مطرح می مخاطب مطالعات جریاناولین .  کندمی

هال از .  کندمیرا بازتولید آن راحل اولیه تولید پیام شکل گرفته، که در م غالبی باشدساختار کننده 

و  «فهممیزان »"کند که ستقبال میابیشتر این موضوع  برای مطالعهفرهنگی  تمطالعا تجربی مشارکت

شکل ( تعادلیروابط ) تقارن یا عدم تقارن تشابه یا عدم تشابهبه میزان ...( ) ارتباطی تبادلدر  «هماسوء تف»

  ".دریافت کننده بستگی دارد /گشارمزتولیدکننده و  /گذاررمز، «تجسم شخصیت»های گرفته میان موقعیت

.  کندت وجودی خود ضروری معرفی میرا برای ماهی «تبادل»مفهوم  بین فرهنگی اترئتمنا آغاز تفکر ض

در  "فریبندگی، تقلید، تبادل" vi«اودین تئاتر»اتر و ئبنیانگذار انسان شناسی ت vباربا یوجینیوبه قول 

ژان ژاکوب  «خیانت مجدد»به همین ترتیب  .می باشداتر شرق موثر ئاتر غرب و تئرویارویی میان ت

viروبینی i  ژان ماری پرادیر «کنندهتولیدهای سوء برداشت»یاvi i i ه عنوان ابزاری جهت تضمین ارتباط و ب

 (100 .، ص1220) از نیچه مثالیک .  شوندمی بازنمایی ها شناخته شدهها توسط ناشناخته روشن کردن

-شناخته می «کنندهتولید تحریف»و هنر  «اختراع مجدد»عنوان به، درست خواهد کرد که دریافت معلوم

 ."می شود یجادا (مندانههوش تحریف) تحریفآزادی از طریق "زیرا  ،شود

نظریه ، را شامل می شودفرهنگی  مطالعاتبا  تبادالتیگشایی هال که رمز /گذاریرمزنظریه راستا با مه

فرهنگی  مطالعاتو  خشنودی میان مطالعاتایم ایجاد پلی که ما امیدوار بوده»از طریق خشنودی استفاده و 

، 1292،کاتز) می گیردی فاصله اندکاز مطالعات فرهنگی  کهکند را برای خود وضع می هدفی «ایجاد شود

i(95 .ص x  .بیننده یا .  بودن است «مخاطب فعال»دوم بوده و مفهوم کلیدی آن  مسیر این، نشان دهنده

: گیرنده است خاصانتخاب  که برانگیزانندهشود می سازیمفهومفعال بر اساس نیازهای فردی  شنونده

و عمل ، خشنودیاستفاده و مانند .  می سازندنیازهای فردی را برآورده  هایی که کانالو ارزیابی انتخاب 
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که برگرفته از کنستانتین دارد را بیان میفعال  منابع رویکرد بیننده ،به همین ترتیبنیز اتر ئت ی نظریه

-می او «تئاتر البراتوار» یرژی گروتفسکی و از  «چیز بی تئاتر»به تبدیل  این موضوع .است xاستانیسالوسکی

ترکیبی از به عنوان  تئاتر" در برابر تفکرو  اول ما سعی می کنیم از گلچین کردن پرهیز کنیم در وهله»: دشو

مخاطب  -گربازیرابطه تحقیقات مفصلی پیرامون ما  حاصل کار ثانیاً  ....()مقاومت کنیم  "های مختلفرشته

که  ایشی بازیگر و همچنین نقش تماشاگرفردی و نم تکنیک.  (15 .، ص1202گروتفسکی، ) «خواهد بود

و برخی از باربا  به وسیله مفهوم سازی تئاتر جدیدحیاتی است، برخی از عناصر حیاتی  بسیار تئاتربرای هنر 

 . هستند تئاترانسان شناسی قضایای اصلی 

ها، روابط و قدرت رابطه میان رسانه درصدد مطالعه 1210در اواسط دهه  اتارتباطانتقادی رویکرد 

تباطات را بر ارات تحقیق موجود در زمینه اصلی گیری جریان جهترد سعی دا ،از اینرو.  استاجتماعی 

جریان سوم  ،این اتفاق.  یر دهدها تغیرسانه تأثیررفتار انسان و  پاسخ در زمینه -مبنای یک مدل محرک

مخاطب »بشکل  "تاکنون"فعال را که  طب احتماالًمخاموقعیت یک  ،نشان دادهمخاطب را  بسوی مطالعات

 رسانه ای (بافتارهای)متون مفهوم سازی با بشدت موقعیتی که  کند؛روشن می (1211فجس، ) بوده «ناپیدا

 «مطالب»در حقیقت اگر ما تالش کنیم تا . xiه استیافت، قدرت تعیین کننده ایدئولوژیک وابسته به عوامل

پیتر  تکلیف مفهوم سازی، به نظر من ردیابی کنیم را ارتباطاتانتقادی رویکرد  «تنم»در ناخودآگاه 

xiبروک i فضای »یک  -(1290) لوی استراوس مفهومی که در واژگان -روشن می گردد تئاتر درباره

.  پیوستگی می یابد مجدداً ،با همان تجربه مشترک ،اشی گوناگون با تمامی ماعتجآن،  که درون «مشترک

یاد  واقعی «فضای خالی»یک  عنوانه ب تئاتر از نقش از دست رفته آنچهتالشی است برای کشف مجدد این 

همچنین جستجویی است  . ینهادو  ایدئولوژیک عوامل تعیین کنندهایدئولوژی ها و  ، چیزی فراتر ازمی شود

تبدیل  «کلیت»به یک سازد تا نهایتاً  «جماعت واره» به تجربهماعت را قادر جیک تواند ی که بتئاتر یبرا

xiخورد در تمام آثار باربا به چشم میست که ا حسرتیاین  ،از همه مهمتر و.  شود i i. 

عوامل متعددی در .  نشان می دهدچهارم را  جریانایی رعبور از ساختارگرایی به سوی پساساختارگ

xiومیشل فوک ا ودآثار ژاک دری: تاثیر داشتند تئاتر و عمل نظریهنیز ای و رسانه تحقیقاتتغییر تمرکز  v یک ،

در  یآلمان سنت فلسفی بود که مرکز بیرمنگاممطالعات در  ای نسبت به مطالعات فرهنگمیان رشته رویکرد

دریافت یا زیبایی  نظریهاز آن تحت عنوان  و را بخوبی تثبیت کردانتقادگرایی با محوریت خوانندگان  زمینه

پاسخ در ایاالت -خواننده نظریه .xv(آثار ولفگانگ ایزر و هانس روبرت یائوس) شودشناسی دریافت نام برده می

از همه تاثیرگذارتر  و دیگران و احتماالً xviلند، دیوید بلیچامتحده در ارتباط با اثر استنلی فیش، نورمن ه

xvi(1292) آمبرتو اکو «نقش خواننده» i صفحه نمایش ساختارگرای نظریهخالف بر . این موارد است از، 

هنگامی که ضمناً و  تعریف متقابل تأکید کرده عنوانمتن و خواننده به  ای پساساختارگرا بررسانه پژوهش

را با پیچیدگی الگوی مخاطب ، صورت می گیردبازسازی « بافتار جدید»و در یک  ایجاد شدهساختارشکنی 

xviسخنان تاثیرگذار روبرت آلن»از  ای نمونه .می سازدتوضیحاتی آشکار  i i (1215 )هایدرباره سریال 

و بازسازی میان تمام طبقات  ساختارشکنیپس از  ی آبکیهاسریال قالب لذت کهگر اینست بیان «آبکی

ترتیب اثر آنچه که به عنوان پساساختارگرایی  به همین.  انتشار می یابد هر دو جنسیتاجتماعی و در 

برای .  گیرد می یجا تئاترانسان شناسی ها موقتی است بلکه در مسیر در حال تحول شود، نه تناخته میشن
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 خاللو همچنین در ) آموزشی پیوسته فرآیندهایاودین باربا در طول  تئاتردر اجرا در  بازیگرمثال کار 

 «جمالت بدنی»گذاری  شده، رمز حرکات) تعریف شدهجسمانی « های  هنشان»که با را بدنی  (ها تمرین

 «آماده های  هشانن». مورد استفاده قرار خواهند گرفت تفاوت آتیدر اجراهای م کند که بعداًفراهم می( دقیق

که  شوندای بازسازی به شیوه ندتوانبهای مختلف آنها به نحوی که بخش ،خواهند شد ساختارشکنیمتفاوت 

xi، داشته باشنددر آن انجام می شودیک اجرای خاص  بافتاری که با را تناسببیشترین  x.  

پنجم  سنت چارچوب، فرهنگ مصرفبر  همچون تأثیر آن عامهفمینیست و فرهنگ  نظریه مجاورت

به فمنیسم و  فرهنگ عامه مدرن های پیچیدهواکنش.  را ترسیم می نمایدمخاطب  اتمطالع همگرا با

 /اخبار»، «زنانه /مردانه هایژانر»، «بدی /خوبی» هایی مانندزوجمورد توجه قرار گرفتن مجدد سبب العکس، ب

عاطفی نسبت به  ی با بارهایشناختی در مقابل واکنش ی با بارهایواکنش.  و غیره شده است «آبکی سریال

که از  تأثیریعنوان به که  هشد« ایهای رسانههراس»سبب شکل گیری مدل  ،های جدید پیدایش رسانه

در . ، توصیف می گردندشودمی ایجادهای ذینفع و صاحبان قدرت عمومی، گروه افکارها، طریق تعامل رسانه

از  ای نمونه . ه شوددر نظر گرفت نوعی «خواننده مقاوم»به عنوان یک  دتوانمنتقد فمنیسم می ،تئاتر نظریه

 قالبمحیط، لباس،  ،نور»: کندتوصیف می سوژهموقعیت به لحاظ را  دستگاه اجرایی xxرویکرد جیل دوالن

خاص  تماشاگراجرا برای یک  هایکه معنا اداره می شوندطوری  -تئاترتمام ابعاد مادی یعنی  -بندی، متن

یک  تئاتر.  (911 .، ص9003) «دنشوساخته  لحاظ شرایط آن به شیوه ای خاصه بو  بوده درکقابل 

 /بیننده دوگانه به تبع آن،.  ستآرزوی آن در گ غالب مردانهکه فرهن را خلق می کند «الایده تماشاگر»

 .دهدمی نشانرا  تئاترهای اصلی انسان شناسی گیرد و این زوج یکی از ایدهمخاطب شکل می

 مفصّلشرح » کوششی برایعنوان به عنوان فرهنگ و هدف آن به اتارتباط مفهوم سازیدر نهایت 

را نشان می مخاطب  مطالعات تحقیقششم  سنت، «آنچه دیگران می گوینددرک  قانسانی از طری مکالمات

انتقال اطالعات نیست و این موضوع توسط دیدگاه آیینی و  صرفاً اتارتباط ،جیمز کری گفتهبه .  دهد

.  شودتر مییعنی انتقال است، روشن اتهای مذهبی ارتباطکه برگرفته از دیگر دیدگاه اتارتباط «قدیمی»

تحت  اتارتباط اولیهاگر نمونه »کند با این حال را مطرح می نمونه اولیههای کری در هر دو نظریه ویژگی

از منظر  اولیه جغرافیایی مختلف به منظور کنترل باشد، نمونه عرضها در پیام گسترشیک دیدگاه انتقال، 

 «دهدکنار هم قرار می مانندیه و رفاقتیک مراسم مقدس است که افراد را از نظر  ،یک دیدگاه آیینی

تاثیر گذاشته  تئاترشناسی بر جریان در حال تحول انسان وسیعاًشناسی نمایش انسان .(15 .، ص1229)

شناسی پست هدف برحق مطالعات انسان»تبدیل به  شناسی نمایش، اجرا را دقیقاً انسان.  ، و بالعکساست

-سازماندهی می اجرا ایده حولآیینی و  پست مدرن نمایش، آگاهی . (52 .ص ،1210ترنر، ) «کندمدرن می

-انسان.  می گیرد قرارتاکید مورد تغییر توجه به شیوه تماشا و کارکرد آیین در زندگی یک جامعه  لذاشوند، 

پیوند  را به یکدیگر شناسیانسان و تئاترشود، مسائلی که می اساسی یهایشناسی نمایش باعث طرح پرسش

کند  می مطرحمسیر انسان شناسی اجرا  های جدیدی را درچالش تئاترشناسی که انسانحالی دهند، درمی

 .اندکه هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته

که مسیر مهمی هم هست و اثرات مشهودی بر این علم  تئاترآخرین جریان رسیدن به انسان شناسی 

، هجوخ) باشدمی xxiاز ایانوویچ گورجیف گرجی دارد، الهام گرفتن از صوفی گرایی از طریق اثری گراعمل
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جدید غربی ذکر نشده است، اما  تئاترگرایی هرگز توسط باربا یا یکی از افراد بنام اگرچه منبع صوفی. (9002

 .اندشان ادامه دادههای اصلیآنها به انتقال پیام

 

 معضالت متعدد مطالعات دریافت مخاطب

نظر  ا مدّب  .(1221لیوینگستون، ) اند که مخاطب به چشم بیایدمطالعات دریافت مخاطب باعث شده

درباره رابطه  متعددی که قبالً های  هفرضی، نبود آنهاکه تا پیش از این نشانی از  هایی مخاطبدادن قرار

می سخنان مجادله برانگیز زیر .  مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند دریافت کننده شکل گرفته بود، -رسانه

 باید به وسیلهای دارند که معانی ثابت و تعیین کنندهها سانهر متون: را مشخص نمایدموضوع تواند این 

xxi«فکسمدل »؛ گردندمنفعل و برجسته شناسایی  عاملخواننده به عنوان  i های پیام درونی کردن درباره

 بی و گرغیرانتقاد همگن، توده انمخاطبدارد؛ داللت  «طبیعیغیر»رابطه اتوماتیک، خطی و  یای بر نوعرسانه

ه به بلک ،شدمنفعل تلقی نمی خواننده به عنوان یک دریافت کننده ،ولی بجای این.  ، و غیرههستندتفاوت 

و اش حائز اهمیت بود مرهتجارب روزفرهنگی و  بافتارشد که در نظر گرفته می عنوان تولیدکننده فعال معنا

بلکه به عنوان یک ساختار  ،شدبا معنایی واحد و مشخص دیده نمی یکپارچه ابژهبه عنوان یک  ، دیگرمتن

از )بافتار تغییر توجه از متن به  ،به عبارت دیگر.  شدتلقی می با معانی متعدد نامشخص غیرقابل کنترل

مرتبط این و  پیش رفتمخاطب  دلیل پژوهشه ب عمدتاً( به تحلیل اجتماعی نشانه شناختی/ تحلیل ادبی

گونه که توسط آن متن معنای جستجویبه  معنای متن به خودی خود جستجوی ازتغییر توجه  بااست 

 .  بدست می آید، بافتار شخصی خود را داراستکه  یخاص خواننده

 غالب وط به ایدئولوژیبمر هایهدارد، فرضی بر با نتایج نهایی که در مخاطبتجربی  اتمطالععالوه به

 و قدرت رسانه (1225 ،کاتزبا لیبز و ) ها ، امپریالیسم رسانه(1210 ،هال و رمز گشاییرمز گذاری  نظریهبا )

شتر به نظر من بی . کشدرا به چالش می( قدرتمند انقدرتمند و مخاطب های  همیان رسان کاتز اتبا نوسان)ها 

 حوزه تمطالعااصلی  های  هدغدغها به عنوان یکی از رسانهاثر / نفوذ ند که اگرافراد با این موضوع موافق

صورت یک کمک کننده است، باید ب ن آپایدار  یافتن نتایج در، مساله روش شناسی که باشددریافت مخاطب 

ها در برخی از حوزه آنها ،نگاری قوم ی مثلمنتقدان فراوان روش های با وجود. باقی بماندموضوع قابل مالحظه 

در حالی که ) بودند ، پرباردتاکید داشتن ها رسانه مصرف بافتاربر  نگاریقوم هایپژوهشانواع خاصی از که 

مخاطب  مطالعات پژوهش ی را درصر مهمعنهمان طور که در پاراگراف فوق اشاره شد،  بافتارمند کردن

xxi(دهدل مییشکت i i  .آن لحظه در  بافتارمند کردنبه سوی  یتفسیر متن لحظه مفصّلاز تحلیل  تمرکز

نمادین  از طریق اعمالی که دریافت توسط آن و فرآیندبسوی تغییر کرد، یعنی  گیرندهیک  «تجربه روزمره»

همراه آوردند که  هایی را با خود بهآنها موضوع (.9000وایت و اسکوواچ، ) گیرد زندگی روزمره شکل می

مورد تایید قرار  لیل متنیمده از تحرا بیشتر از تفسیرهای به دست آ ها هتر تاثیر رسانتفسیرهای مخربانه

xxiدادندمی v. 

که  «یقالب»روی  بودند، «ذاتی»مهم و  کیفی که برای این حوزه ضروری،های روش در مجموع

رویکرد  متعاقباً.  تاثیر گذاشتند، گرفتمطالعات مخاطب رسانه بر اساس آن شکل می «طراحی و پیکربندی»

میان متن و خواننده را  متقابلکه به نوبه خود تعامل  عرضه کردیک رویکرد مسلط عنوان روایی خود را به 
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مرتبط با  به طور خالصه به دو لحظهاشاره به موضوع این عدم توازن، پیش از من   .xxvکردمی نامتوازن

 .خواهم پرداختد، نگذارتاثیر میمخاطب رسانه  مطالعاتدر  «مبحث بعدی»یکدیگر که بر معضل 

رویکرد استفاده و »اعالم شد که  (1291) و کاتز ربلوم تمطالعایک نمونه از در حاضر از منظر 

در واقع به نوعی به : خود پا به عرصه وجود گذاشت تکامل ، رویکرد خوبی بوده و در سومین مرحلهخشنودی

مورد بیشتر های اجتماعی  در رسانه نظریه استفاده و خشنودیاهمیت   .«یک مرحله مهم از تکامل رسید

.  میزان وسیعی پیشرفت کرده ببود، شده  پرداختهآن  هب دریافت که پیشتر سنتقرار گرفته و جدا از  مطالعه

برگرفته از رویکردهایی  و مشخص شد که این دالیل ردیابی شد «استقالل یافتن»ز یک سو دالیل این ا

، کندکه مردم را درگیر رسانه می های ناچیز روانشناختیو انگیزهفرهنگی  -هستند که بر عوامل اجتماعی

باره این  معضالتی در ی،اینترنت مخاطب سمته ی بتلویزیون از مخاطب گذربا از سویی دیگر . تاکید دارند

همان توان این که میشود یا  شروعاینترنت  آغاز از درست باید ئاًابتدا مخاطب مطالعاتآیا پدید آمده که 

ه معضالت مربوط دیدگادر هر دو .  (9000وایت و اسکوواچ، )پیشین را به آن تعمیم داد  های  هیافتو  نظریات

آنالین را با  هایمصاحبهکه  رویکردهای مکملدرهرحال . اندشناسی به قوت خود باقی ماندهبه روش

 پژوهشی، رسانهو نه یک موضوع پژوهش است در جایی که اینترنت  کنند،های رو در رو تلفیق میمصاحبه

نظری های استداللمخاطب  هایپژوهشکه باید گفت که تا جاییباز هم .  (همان) رسندنظر میتر به مناسب

ی و تعادل میان رویکرد کمّ ،با این حال.  ای کیفی حائز اهمیت خواهند بودا حفظ کنند، رویکردهرخود 

 .شود گرفته نظر در بایدرویکرد کیفی 

. کنداشاره می مخاطب اتمربوط به مطالعهای به چالش چندین پرسشاز طریق طرح لیوینگستون 

یک  را باید دست کم گرفت؟  خوانش های کلآیا ساختاربندی متنی و : تند ازرعباها از آن پرسشای نمونه

، 1221) طور کلی ارتباطات خواهد داشتو به ها درباره رسانه هاپژوهشچه نقشی در  مخاطبان درباره نظریه

نیاز داریم که دستورالعملی را ارائه کند که آن  ای نظریهما به »نویسنده این است که  استدالل ؟ (9 .ص

ضامن این باشد که ای مخاطب را هدایت کند بلکه هالعمل به نوبه خود نه تنها مسیر پژوهشدستور

 -نومت -ط به تولیدهای مربو پژوهشمخاطب با  پژوهشبرقراری پیوند میان  به پیامدهای چنین مطالعاتی

 -متون -تولید ی بهناپذیراجتنابرا بطور  واقعی انمخاطب که پیوندی چنان محکم ؛کمک نماید بافتارها

عوامل ساختاری و عنوان عالوه هم متن و هم خواننده را باید بهبه.  (همان) «سازدوابسته  واقعی بافتارهای

میان مخاطب شناسی پویایی  ونتطبیقی دریافت مخاطب درمرتبط با تحلیل واسطه تلقی کرد تا پیشنهادات 

، شفافیتبرای و اجتماعی فضاهای متنی »نظیر اجتماعی و متنی  تعیّن های.  گیردها شکل و متون رسانه

 گفتهبه .  (11 .همان، ص) ورد مالحظه قرار گیرندنیز باید م «د معانی، ابهام و غیره، تعدّساطتتناقض، و

توان تغییرهای اجتماعی، مقاومت و فردیت در تولید و بازتولید معانی در درک این رابطه میلیوینگستون با 

جنبه تاریخی تحقیق مخاطب باید در دیدگاه تطبیقی لحاظ شده و در .  زندگی روزمره را نیز درک کرد

 .(1219اران، الکساندر و همک) کالن در این تحلیل با یکدیگر ادغام شوند سطوح خرد و نظریات صورت لزوم

کل شبهای فوق تمام پرسشدرباره ها این است که مخاطب رسانه مطالعاتسهم مهم لیوینگستون در 

و برجسته شود، عنصر  مورد تایید قرار گرفتهد که باینیز  ایاما مساله .  بحث می کندای متقاعدکننده

است که  و تولیدات مخاطبهای ور من عنصری در تحلیلمنظ.  است مخاطب مطالعات در محوریفرد
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آن عنصر از حالت واقعی غیاب به  سبب می شود تا، انسان اعتماد اولیه مبتنی برانسانی  عمیقهای انگیزه

همان  (فراموش شدهی )که این انگیزه نه تنها به دلیل این ،مورد نیاز استاین رویکرد .  بیاید درحالت حضور 

ها که تحت تاثیر پیام رسانه گیرندهاجتماعی  کنشکه بلکه به دلیل این ،استو متن  گیرندهوجودی  جوهره

اما ، استمعطوف به هدف  بشکلی آگاهانه فزاینده پیوستهسرعتی ، گرچه به شهادت عصر ما با دقرار دار

برای مثال، یک بمب گذار انتحاری که عمدتاً از رسانه ها تأثیر پذیرفته و نیرویی تازه   .xxviعقالنی نیست

-رسانه تحقیق درباره مخاطب. گرفته است، یک کنشگر معطوف به هدف است، گرچه کنش او منطقی نیست

پژوهش مخاطب با » به پیوند ری لحاظ شده است کهفردی که در تحلیل به عنوان عنصها با در نظر گرفتن 

یعنی ) نیست "انتقال خطی"سقوط در ورطه، نه تنها نگران «کمک می کندبافتارها / متون/ پژوهش تولید

، نهاد یا فاعلبلکه مسئولیت خود را نیز به عنوان یک ( بود ی گرفتهاز آن پیش حالتی که خود تحقیق مخاطب

انه است نگر این رویکرد یک رویکرد کل.  استها رسانه متوجه اًمشخصمسئولیت این . دکرخواهد حفظ علم 

ها باشد، در صورتی که بپذیریم که رسانه تر برای تحقیق درباره مخاطببخشکه ممکن است یک گزینه نوید

 .نوع رسالت است علم نیز یک

فرهنگی  مطالعاترای برا  ینتایجمجموعه ممکن است  مخاطب مطالعاتدر  محور-دگاه فرددی

، بازتاب توان به بشر بازگرداندمی هاهای واالی انسانی را از طریق آنکه ارزشرا ابزاری باشد تا برداشته در

راهی در  که ممکن است «ندگانگیرهای ها و انگیزهرسانههای  طرحواره»برای درک این موضوع  . دهند

پیش از پرداختن به .  ها باز کنندرسانه مخاطب اتمطالعید جای خود را در ، باارائه دهند جهت پیشرفت

 .برویم تئاتراز انسان شناسی  «هاییدرس» می توانیم به استقبال، الذکرریخا مساله

 

 تئاترانسان شناسی  تماشاگر

 دراماتورژی» :شوندبا یکدیگر تلفیق می (ژیدراماتور)فن درام نویسی ، سه نوع نمایشدر خلق یک 

فصول مجزایی تحت  . (1221باربا و ساوارس، ) «تماشاگر دراماتورژی»، و «کارگردان دراماتورژی» ،«بازیگر

شکل  تئاترانسان شناسی  در مبحث -یا کارگردان -بازیگر دراماتورژی یا و تماشاگر دراماتورژیعنوان 

 را به وضوح توضیح داده و تئاترو عمل  نظریهدر تماشاگر موقعیت  گرا این علم عمل ،با این وجود.  اندنگرفته

کمک  سایر مطالعاتفرهنگی و  اتمطالع براید که ممکن است گرد منجر به شکل گیری موضوعاتی می

 .باشند کننده

 تئاتربا این حال او .  است کارگردان و تماشاگر بازیگر،باربا تعاملی مستقیم میان یوجینیو از نگاه  تئاتر

-بال میقجرزی گروتوفسکی است نگرشاو از  . (05 .، ص1223) کندتعریف می «تماشاگرهنر »را به عنوان 

 هایحالترا قربانی کرده و بر  اضافه باید تمام عناصر اجرایی تئاترست که کند، روشی که مبنای آن این

کارگردان  هستند که به کار هاییتجربهآن هیم ضروری در اینجا نه تنها امف . تمرکز کند خود دوجوضروری 

 -شوندنیز شامل می گیردشکل می تماشاگرمیان بازیگر و  کهرا  هاییتجربهآن بلکه اشاره دارند، بازیگر  با/ و

در نتیجه هدف .  در بر می گیردو کارگردان را  تماشاگرمیان بازیگر، های تجربهغیرمستقیم  بطور بنابراین

به  دهد، پس نقش او،قرار می «شاهد»را در جایگاه  تماشاگرکه  هدف گروتوفسکی استتر از باربا جاه طلبانه

از .  است گیرندهو ( نمایش) اساسی میان بازیگره اربا درصدد ایجاد یک رابطب.  است «نقش شاهد»عنوان 
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یکی از کارهایی که بازیگر باید بر روی نقش و همزمان بر روی خود ) بازیگر «خوداکتشافی» فرآیندظر او ن

در حالی که  ،شودمی تماشاگربازیگر و  هایتجربهسبب غنی شدن است که  «مخفی فرآیند»یک ( انجام دهد

 . بود تماشاگر (پاکسازی نفس)کاتارسیس در راستای  و صرفاً داد، محدود بودبازیگر انجام می کارهایی که بالًق

به صورت مکمل  تماشاگررویارویی میان بازیگر و  ،شی«هاشانه ن»و  خود وجود عمقرویارویی بازیگر با برای 

xxviافتداتفاق می i (هنگام کار کردن بر روی نقش خود جهت ارائه جلوی مخاطب  .)«ی باشکوه و «نشانه ها

xxviی مرحله دوم«هانشانه»به همان اندازه بستگی به ( و موثر یا بازی باشکوه)موثر  i i  دارد که به بازتاب

 . ارددریافت شده از مخاطب بستگی د

، کافی نیست؛ درک «افتداتفاقی که دارد در نمایش می»برای درک متن نمایش، درک  نظریدر سطح 

به واسطه کار بازیگر بر روی نقش و بر روی خود، همچنین ) نمایش نیز حائز اهمیت است فهممعنای روش 

xxi(به واسطه کار کارگردان هم بر اجرا و هم بر خود xًاز جمله  -هاشدن این تجربهروش تبدیل درک  و نهایتا

 از این جهت،.  پس از تماشای نمایش، نیز حائز اهمیت است کنش معنادار گیرندهبه مبنایی برای  -متن

به قول باربا چنین نگرشی یک نوع .  شود، نیستارائه می تماشاگرمحصولی که به  در منحصراًارزش نمایش 

با این حال انسان (.  بر عهده دارد نقش محوری را تئاتردر  تماشاگرچون ) است «و یک جانبه مضر حوریتم»

 . خواننده واقف است به تعادل الزم میان متن و تئاترشناسی 

همان، ) دهد ار میهشد «تماشاگرخطرناک  محوریت»، باربا به ما درباره تماشاگرعلیرغم اهمیت اساسی 

آموزش  های تحلیل رفتن ارزش) «کارمنطق »از یک سو این امر داللت بر تحلیل رفتن .  (103. ص

از .  دارد( «منطق کار»های ارزش یا رد کردن تحقیر ،مورد توجه) و تقویت منطق نتیجه xxx(کنندهاجرا

کنندگان ها و اجراهای اجراشکست بر ی کهعموم) میان مخاطب و عموم مایزداللت بر ت «خطر»سویی دیگر 

( 111-119 .، ص1210باربا، ) منفعل فعال و تماشاگرتفاوت میان  و( /29. ، ص1220باربا، / شودمتمرکز می

این تفاوت آخر را من با طرح .  است «فعال بیننده»و همچنین نشان دهنده یک تفاوت مهم دیگر در داشته 

فعال  تماشاگرشود، متن فاقد ساختارِ مشخص تلقی می آنکه دربردارندهآیا »: دهمشرح می زیر پرسش

 «؟است

که را  «تجربه قابل انتقالی» xxxiعال است که به قول آنتونین آرتادمخاطب زمانی ف ،دیگر عبارتبه 

شود، متن  تماشاگرتبدیل به هنر  تئاتربا این حال برای اینکه .  سازد درونی ،شودائه میرتوسط اجرا به او ا

ثابت نیست اما پیام  کند، یقیناًارائه می تماشاگربه  تئاترمتنی که .  نظر قرار دهد دّرا م تماشاگراید آن هم ب

 .استاهمیت  بسیار حائزآن اصلی 

  .ای که مخاطب فعال است به تعادل می رسد گیرندهمتن از طریق : توان این گونه نتیجه گیری کردمی

اما تعادل واقعی .  جلوگیری می کند «انتقال خطی» بسوی سقوطاز هرگونه نگرانی از  توضیح این ضمناً

 . شودشود، سنجیده میمتنی که به خواننده ارائه می «مرکزی» میان متن و خواننده توسط ایده

های زیر را دارا باشد، شایستگی الزم برای قرارگیری در جایگاه ویژگی تماشاگر /زمانی که مخاطب

 حتواهایمخاطب فعال که قرار است م( 3)، و عموم( 9)، مخاطب منفعل( 1) :نخواهد داشتاصلی را 

 .را به تجارب روزمره خود انتقال دهد «وازننامت»
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به همین .  جماعتو  تئاترای است میان پیام واسطه /تماشاگر، تئاتر سان شناسیناهدف -تماشاگر

 .دلیل مسئولیتی که او بر عهده دارد، حائز اهمیت است

 

 «تماشاگرکارگردان به عنوان  فن»یا   «تماشاگرچهار »

این   .(22 .، ص1220باربا،) است «تماشاگرعنوان  کارگردان به» فن ،تئاتر سان شناسینایکی از اصول 

این  ترجیحاًو همذات پنداری کارگردان نمایش با هر یک از آنها است که  «تماشاگرنوع  چهار»تشکل از م فن

هدف این است که کارگردان بتواند .  فتدمی ادر آخرین مراحل آن  تولید نمایش و عمدتاً فرآینداتفاق در کل 

مورد ارزیابی قرار  ،شوندان ظاهر میتماشاگرکه پیش چشم گروههای مختلف را کار خود و کار بازیگرانی 

 .شودهدایت  خالل کارش کارگردان در باید به وسیلهمالکی است که  «چهارمنوع »و  «ومس عنو».  دهد

 تماشاگر) «را در معنای تحت اللفظی اش درک می کند کنشی که ککود»: عبارتند از «چهار نوع»این 

 «کارگردان تغییریافته خودِ» ؛(دوم تماشاگر) «کندبازی می اما نقشکند، کسی که درک نمی»؛ (اول

 زودگذر ه دنیایبکند طوری که انگار این نمایش کسی که هسته اصلی نمایش را درک می»؛ (سوم تماشاگر)

 .(همان) (چهارم تماشاگر) «ای تعلق نداردافسانهو 

 کنش» بیرون کشیدناز کند، میبصورت تحت اللفظی درک نمایشی را  های کنشکه  تماشاگر-کودک

یا ها، تصاویر ، کنایههااستعارهو  متن خطی.  عاجز استموضوعات به نمایش گذاشته شده درون از  «ضروری

است که با  یتماشاگر «دوم تماشاگر».  شونداو نمی «حرکت»اند اما باعث نمادین او را احاطه کردهمفاهیم 

با او را  تقارنحس  ی بادهد که جادویاجازه می به خود او.  کندمی برقرار «نقطه صفر ارتباط»نمایش یک 

د؛ وردرآ به تسخیرشود، در درون بدن اجرا می ،با بدن اجراکه به جای  «اینمایش اولیه»با یا  «رقص انرژی»

نشان  «کارگردان خود تغییریافته»فقط زمانی که .  کند معنای نمایش را درک کنداو سعی نمیدر هر حال 

اجرا، حتی بیوگرافی  جزئیاتژی، های دراماتور بانتخا :شودیات اجرا نمایان می، تمام جزئداده می شود

ضروریست اجازه بلکه  اش کافی نیست،فرد در اثر نمایشییک  اما تشخیص معناها و ادراک.  هاشخصیت

دهد؛ او همین کار را انجام می دقیقاً «چهارم تماشاگر».  اتفاقاتی که رخ می دهند، بازتاب یابند دهیم همه

این . کنددرک می ،که توسط بازیگر به او ارائه شدهرا  «ارتباط حس متقارنمعنا و همزمان  ارتباط»

او به طور بالقوه همان  بنابراین ،دهددر خود جای می هایی که او در معرض آنها قرار دارد راارزش «تماشاگر»

 .آن را خلق کند تئاتراست که باربا تمایل دارد از طریق  «رهبری»

 

 ایرسانه هایانگیزهو ها  طرحواره

که این ساختار مفهومی .  خوردار استرب محوریاهمیت  زمدل در علوم شناختی ا /طرحوارهمفهوم 

در دریافت محتوای ، است «های رفتاریهای حسی و واکنشدریافتی توسط انداممحرک »میان  ای واسطه

ود جبه و کنش گیرندهای و های رسانهای است که میان پیامیل آن رابطهدل.  باشدمی حیاتیها نیز رسانه

د، شومی نهرگز متوقف را که انگیزه یادگیری .  دهندها یک پیوند مهم را شکل میانگیزه، آنجا که آیدمی

ور خودکار در حین طو به  (913 .، ص9000باتسون،) «داللت دارد همیشه بر تغییر»درگیر می کند، آن 

نیروی به فرهنگی های  طرحوارهها یا هزهمه سا از این جهت،  .آموزش تعریف واقعیت به دست نمی آید
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 نآ تعیین شده اجتماعی و آگاهیفضای  به وسیلهدگیری به همراه تجربه ای».  یابندست نمیدانگیزشی 

هشدار  علم دقیق، با این حال اصول خودسازماندهی مغز و رفتار از منظر (1291اردنر، )« دشومی فیتعر

کند، وارد موقعیت می افراد با مقدار معینی پیش سازماندهی که شکل یادگیری را محدود»د که ندهمی

پذیرش درونی جهت شکل دادن فرهنگ ها و  برای هاانسان (.111. ، ص1229کلسو، )« شوند یادگیری می

عصبی همچنین  -این برتری فیزیولوژیکی.  معانی بشری، مشروط به داشتن اشتراکات اساسی انسانی هستند

.  و برعکسگردند، ای تقویت رسانههای  طرحوارهبا  ندتوانفرهنگی میهای  طرحوارهدهد که نشان می

 .ای مکمل یکدیگر هستندسانهفرهنگی و رهای  طرحواره

ترنر  با واژگانهایی با شروع و پایان مشخص را به عنوان نمونه ایرسانههای  طرحوارهبه نظر من 

آنها متفاوت از .  نامید تجربهآنرا  (1212)دیلثی  با واژگانیا  تلقی کرد یک تجربهتوان به عنوان  می( 1210)

سنگی  ، مثل یک سنگ در باغیک تجربه.  هستندست، رویدادهاو پذیرش که تحمل منفعالنه  محض تجربه»

ثی های در حال گذر را به نمایش گذاشته و آن چیزی را که دیل، یکنواختی ساعات و سالسبک ژاپنی

یک ای به عنوان الگوهای های رسانهمدل.  (35 .، ص1210ترنر، ) «دهدنامد، شکل میساختار تجربه می
xxxiباشنددارای سرزندگی زیادی می لذاهستند،  خالصه شده متراکم و یهای، مدلتجربه i.  

ای رسانههای  طرحواره، می توانند نیروی انگیزشی داشته باشند فرهنگیهای  طرحوارههمان گونه که 

به شوند ایجاد آنها میها سبب که رسانهشناختی های  طرحواره.  می توانند نیروی انگیزشی داشته باشندنیز 

 :ندباشدارای نیروی انگیزشی می توانند و دلیل عمده د

ای موضوع زندگی مخاطب از طریق ژانرهای رسانه.  های فرهنگیای و مدلهای رسانهمیان مدلپیوستگی  .1

ی تاین ژانرها سبب شکل گیری مشکال.  کندشود را مشاهده میکلی معنادار نمایش داده میشواقعی که به 

ی زندگی واقعی لاص شده و از روایت های، فرض می شوندترتیب اصولی که در زندگی واقعی قابل قبول ه دربار

 .  کردتلقی  م عیارایک تجربه عالی و تمبه عنوان را می توان ژانرهای روزنامه نگاری .  برند هره میب کامالً

رست د) دگیرنها شکل میتوسط رسانهشناختی که های  طرحواره  .ایرسانههای  طرحواره نیروی اجبارکننده .9

دنیا را شرح و توضیح داده و ( می گیرندشناختی به صورت فرهنگی شکل های  طرحواره همان طور که

 .شده و ترسیم می نمایندشامل  مخاطبان راهمچنین تمایالت 

د آمده و دارای نیروی انگیزشی ای چرا و چگونه پدیهای رسانهها که مدلبه همین ترتیب این پرسش

کنند، تاکید می تماشاگرکه بر یک فرد به عنوان  تئاتر سان شناسیناهای درس. استتوجه  شایانند، هست

ای که یک مخاطب در ها، شناختن عوامل برجستهدهند که برای پیدا کردن پاسخ این پرسشنشان می

، رویدادها و غیره و بدنی صوتی «های هشانن»، گفتمان هایعنی متون، ) معرض آنها قرار دارد، کافی نیست

 که شناخت ساختارهای ذهنی که مواردبل ،(شوندتوسط ساختارهای حاکم یا غیرحاکم جامعه انتقال داده می

کند، نیز حائز اهمیت می فراهممعنادار  جهت کنشای زمینهبرای آنها کرده و  جذبنمایش داده شده را 

 اتمطالع، احساس، آگاهی و ناآگاهی که کنشمرتبط با  محور-فرد نظریهبه سوی  استاین مسیری .  است

 .ها باید در خود لحاظ کننددریافت محتوای رسانه
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نظر  را مدّها  طرحوارهها باید پیچیدگی در مطالعه دریافت محتوای رسانه ،محور مخاطب-تحلیل نظری فرد

 انتقالی حقایق موجود در آن به عنوان یک نقطه که خواهم پرداخت؛ زیر من در ادامه به موضوع.  قرار دهد

 .دهدای به کار رفته و به این بحث پایان میرسانههای  طرحوارهدر دیدگاه من درباره نیروی انگیزشی 

ای  رسانه /فرهنگی قضایای درونی شدنترین مسائلی که باید مورد توجه واقع شود، میزان یکی از عمومی

با ارجاع به یک مثال از نمادهای ) کندرا مشخص می شدن درونیچهار مرحله  ومدل ملفورد اسپیر.  است

که  -یوجینیو باربا است تماشاگرکه از نظر من قابل مقایسه با مفهوم چهار  -(/101-111 .، ص1219/مذهبی

که در بخش قبل  تماشاگرنوع  1ما با در نظر داشتن هر یک از .  کندامروزه به صورت چهار استعاره عمل می

 :توانیم دیدگاه اسپیرو را دنبال کنیمشد، می بازنمایی

شود ، فرد حداقل با بخشی از سیستم فرهنگی آشنا می(اول تماشاگر) درونی شدناول  ی در مرحله

 در این مرحله فرد نسبت به باورهایی که با.  «اش موافق باشد توصیفی یا هنجاریادعاهای با » بدون اینکه

هیچگونه سیستم فرهنگی  . ا حتی ممکن است آنها را رد کندکند، بی تفاوت خواهد بود یآنها برخورد می

مدل را  فرد نیروی اجبارکننده ،(دوم تماشاگر) درونی شدندوم  ی در مرحله . اجبارکننده نداردنیروی 

م فرهنگی نظازمانی که یک ، (1291) به قول ادوارد ساپیر ...() .کندبیشتر از این که رعایت کند، نقض می»

 «فقداندچار  کامالً» توانم اضافه کنمیا این که من می.  «بدلی است یسیستم آید،در این مرحله پدید 

را دارا  نیکوکاریفرد ممکن است تمام معیارهای : گویدشفقت میرحم و با اشاره به مفهوم درو لدر   -است

 .، ص1220، لدر) ؛ یا حتی در عین رحم و شفقت، فاقد آن باشددباشا همچنان فاقد رحم و شفقت باشد ام

ناهان آنها گمسیح به خاطر دارند  باور کنندکند که ادعا میارائه می مثالی از آمریکاییانیاسپیرو .  (109

 اباکتسمرحله سوم .  از گناه یا فقرا ندارند ، اما درک چندانیکه باید به فقرا رسیدگی کردکشته شده و این

منفعل به  تماشاگر/ ب به مشارکت واقعی یعنی مخاطبنشان دهنده گذار از مشارکت کاذ (سوم تماشاگر)

فقط زمانی ممکن است گفته شود : است یا به قول اسپیرو محور-شخصاین دیدگاه یک دیدگاه .  فعال است

 .درآید اناعتقادی شخصی به مالکیت بازیگر نظام یک صورتبه شده است که  درونیفرهنگی  نظامیک که 

آنها ) قلمداد نمی شوندهای فرهنگی در این سطح نه تنها برای بازیگران، خارجی منظااز آنجایی که ...(  )

یعنی ذهن آنها را ) بلکه درونی هستند( شوندنمی نشانه ها بازنماییفقط به شکل نمادهای خارجی و دیگر 

 و در مرحله چهارم.  هستند «خالص و واقعی»به قول ساپیر  و( گذارندتاثیر می آنها کنشدرگیر کرده و روی 

 بسیار برجسته و چشمگیربلکه  شده درونیفرهنگی نه تنها  نظام»، (چهارم تماشاگر) سطح اکتساب (نهایی)

نه تنها ذهن آنها بلکه  نظاماین زیرا  ،کنندای راسخ حفظ میم را با عقیدهنظایعنی بازیگران، این .  است

م نه تنها اذهان و عواطف نظااین : نکته را هم اضافه کنم که من باید این . «کندشان را نیز درگیر میعواطف

بخاطر کند که در این مرحله بازیگران اجتماعی اسپیرو ادعا می  .کنددرگیر مینیز شان را بلکه جسم ،آنها

در حالی که عقیده  نشان می دهند،( ایثار)فقرا از خود گذشت زیاد  بخاطر و گناهان شان گرفتار می شوند

 .کرد کمکیح جان خود را به خاطر گناهان آنها از دست داد و اینکه باید به فقرا سدارند که م

های پردازش که به مدل) پیوندگراهای مدل نظریه.  موضوع حائز اهمیت دیگر است ،طرحوارهپردازش 

دهند که بر روش پردازش اطالعات در مغز متمرکز بوده و نشان می( ندنیز مشهور /PDP/توزیع موازی

ها که در شبکهاست ( های مصنوعینورون) واحدهای ساده میان فعال سازیانتشار پردازش عبارت از »



 99...                                                                                                    دریافت پیام در رسانه و تئاتر

 

می را بازنمایی گروههای متعلق به آنها  ها ویعنی از طریق اتصاالت وزنی که سیناپس ،اند سازماندهی شده

سپس هر واحد از طریق اتصال خود به واحدهای دیگر در شبکه، سطح   .شوند، به یکدیگر متصل میکنند

دو یا چند نفر  ،دیگر به عبارت  (.9002مک کللند وکلییریمنس، ) «انتقال می دهدفعالیت خود را به آنها 

را به  خودها به یک روش اما به احتمال زیاد آن ،های شناختی مشترکی داشته باشندممکن است مدل

رند، پیامدهای ببه کار می شانها برای پیوند دادن های مختلفی که آن مدلروش.  دهندپیوند نمی دیگری

هایی که شناختی روی گزینش دهیبه همین ترتیب الگوهای مختلف سازمان.  د داشتمختلفی در پی خواه

چه چیزی : ماندیک سوال باقی می اما هنوز.  گذاردهای خاص دارد، اثر چشمگیری میهر فرد در مورد مدل

 گذارد؟های شناختی یکسان تاثیر میمدل تغییرات طرحوارگی روی

این پاسخ عبارت است از خاطرات پیشین بازیگر، .  ستها طرحوارهپاسخ برگرفته از تفسیرهای خاص 

هایی هستند که فرآیندد بلکه ، ساختارهای ثابتی نیستنها طرحوارهکند که که این حقیقت را روشن می

تجارب »در این دیدگاه ساختارهای انگیزشی مختلف با توجه به .  دهندرا شکل میطرحواره مساله پیچیدگی 

برای مثال فرد .  ایجاد می شوندشوند، که به همراه عواطف مرتبط با آنها به خاطر آورده می مختلفی «روزمره

و به آن واکنش  درک کردهرا بسته به تجارب خاصی که از سر گذرانده است،  «میهن پرستی» وارهیک طرح

احساسات مرتبط با تجارب .  و هیچ دو نفری نیستند که تجربه یکسانی داشته باشند ،نشان خواهد داد

دانستن احساساتی که »یعنی  ،ستخط مشیء خاص کنش آنها انتخاب افراد درباره تعیین کننده ،پیشین

های فرهنگی مختلف دارند، برای درک این تیجه تجارب خاص خود در زندگی نسبت به مدلافراد در ن

درگیری عاطفی در .  (1.، ص1225استراوس، ) «است اساسیانگیزد،  وضوع که چه چیزهایی آنها را برمیم

xxxiکندزیرا نه تنها مقدم بر عمل است بلکه از آن تبعیت می است،الویت  i i. 

فرهنگی مساله دیگری است که باید مورد توجه های  طرحوارهفردی توسط روش ساختار بندی اهداف 

به خاطر سپرده شده از تجارب روزمره و  احساسات، تفاوت در میزان طرحوارگیاین روش شامل   .قرار گیرد

روی  بوسیله ایبه طور متقاعد کننده «طرحواره-هدف»موضوع .  ستها  طرحوارهسلسله مراتبی  دهیسازمان

xxxiاست شدهزی افرضیه پرد و انگیزهها  طرحواره درباره موضوع (93-11 .، ص1225) آندره v  .روش یک 

 انجام می شودهدف  -توسط تعیین روابط وسیله ،به عنوان هدف کارکردکنش و در نتیجه مهم برانگیختن 

-انگیزه»اهداف بلند مرتبه، .  دهدپیوند می ،متوسط و سطح پایین ،که اهداف بلند مرتبه را به دیگر اهداف

و  «های متوسطانگیزه»در حالی که  ،«انگیزندبه طور مستقل برمی کنش را تقریباً»هستند که  «های واالیی

ترین عمومی».  xxxv«دارند دیگرهای  طرحواره -نیاز به وجود هدف»، برانگیختن کنشبرای  «سطح پایین»

به صورت اهداف مهمی برای آن فرد عمل [ تاکید من]فرد از آنچه در جریان است، دارد تفاسیری که یک

 .(30.همان، ص) «خواهند کرد

روند، فرهنگی چگونه به صورت اهدافی مهم برای افراد به کار میهای  طرحواره اما این موضوع که

نیروی به نام  (20-190 .ص ،1225) اثر نائومی کویین.  داردتوجه  نیاز به بذلمساله دیگری است که 
فرضیه کویین این است که .  کندای درباره این موضوع بحث میخودادراکی به طور متقاعد کنندهانگیزشی 

اهداف های  طرحوارهعشق، کار یا ازدواج به یا فرهنگی مانند موفقیت، های  طرحوارهمهم تبدیل  یک روش»

.  (21 .همان، ص) [تاکید ما]«است مانخود درک، مجهز کردن ما به بلند مرتبه در سلسله مراتب هدف افراد
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 طرحوارهاز یک  خاص انتزاعیکند که یک باور آندره بیان می «د موفقفر»از  ای کویین با اشاره به نمونه

درونی آندره را برانگیخته بود،  پایداریک حس »کند که می ؛ او بیانتواند برای فرد انگیزه باشدخاص نمی

حداقل  ،گفت که اگر نتواند به استانداردهای واالیی که برای خود وضع کرده، دست یابدی که به او میحس

برای افراد محسوب  منابعی از اهداف مهم و پایدارخودادراکی .  (همان) «برای دستیابی به آنها تالش کند

 اهداف با  .xxxviیافتبه نیروی انگیزشی دست خواهند فردی شود و آنها در مسیر تجارب پیشین می

با یکدیگر مرتبط  ادراک هایادگیری این معمول از طریق روش »هستند و در مسیر تجربه  همراهخودادراکی 

از نظر ما آن قدر )....( خودادراکی »شود ماست که سبب می ادراکیطریقه خود ،اساس این بر.  «شوندمی

 قاعده سازیدر هر حال این .  (21 .ص همان،) «را تعیین نمایدترین اهداف ما که کلی اجباری باشد

 .آیدبه چه دلیلی به وجود می گذارد که نیروی انگیزشی خودادراکی دقیقاًپاسخ میهمچنان این سوال را بی

 پاراگراف زیردر .  گیردگونی نشات میردگ-وداین پرسش از تمایل درونی ما به خ خسابه نظر من پ

 :مباحث خود را شرح دهم و تاکنم نظریسعی می

 هدف بلند مرتبه طرحوارهیل به دتبکند، ما را مجهز به خودادراکی می کهفرهنگی خاص  طرحوارهیک 

-خودترین ابزار فردی جهت مناسب خاص خود ما است؛ت که سیاطرحواره همان  زیرا دقیقاً ،شودما می

تبدیل  حداقلیا  -قابل دست یابی شود خودترین کامل برایدرونی ما  یذات حسرت به نحوی که برتری مان

بلکه  ،شودبه خودی خود یک هدف محسوب نمیخود ادراکی .  دستیابی به موفقیت شودبرای  تالش ابژهبه 

 فرهنگی خاص طرحوارهیک .  خورندمیه منظور خوددگرگونی با خود ادراکی پیوند باهداف .  یک ابزار است

هدف بلند مرتبه -طرحوارهتبدیل به  از این جهت،و ) کندخودادراکی مجهز میکه یک فرد را به ( برگزیده)

چون فرد را به .  کندکار عمل می یدگی یک فرد به صورت نوعنز فیلمنامه از طریق و (ودشآن فرد می

 ،کار یزندگی یک فرد به صورت نوع از طریق فیلمنامه فرهنگی خاص، وارهطرحکه کندمیخودادراکی مجهز 

 عمدتاً البته این امر -در توهمات ضمیر خود تجدید نظر کند دشود که فریعنی سبب می ؛کندعمل می

ری یخاص در یک سطح خاص، سبب شکل گ طرحوارهیک  از این جهت،.  تسنی اهمحدود به سطح ناخودآگ

ذهن  تکامل بایک لحظه خاص  درحالتی است که )....( »این اصل تکراری دقیقا  . شودیمفردی  نمونه اولیه

-111 .، ص1251یونگ، ) «کندهی را به صورت الگوهای مشخصی تنظیم میاضوع آگومده و شبشر آغاز 

یک  ی سازیفرد فرآیندهدف بلند مرتبه است زیرا  وارهیک طرح ،خوددگرگونی در جهتخودادراکی .  (112

شود، مربوط میی سازی فرد فرآیندتا جایی که به .  فرافرهنگی انسانی استتر هدف بلند مرتبه -طرحواره

یونگ این انگیزه که در بنابر سخن .  کنیم محسوب می «مرگ و رستاخیز»از اولیه نمونه  انگیزه آنرا یک

 بازنمایینمادین  شکلیشود، به واسطه مرگ و رستاخیز حضرت عیسی به تلقی می محوریمسیحیت بسیار 

 ابرمرد به وسیلهبه صورت واقع گرایانه ( خود استاد صوفی) ترین ضمیر استاد صوفیکاملو بنظر من . دشومی

 .استهدف گیری شده  به قدرت تمایل ذاتینیچه و 

ی نیز تئاترهای  طرحواره/ مدلای یا رسانههای  طرحواره/ مدلفرهنگی بلکه های  طرحواره/ مدلنه تنها 

 سرزندگیای خاص و همچنین رسانههای  طرحواره ذاتی باالیبه دلیل سرزندگی .  همین سرنوشت را دارند

پنهان یا به عنوان هدف ) ی، نیروی انگیزشی خودادراکی به خاطر خوددگرگونیتئاترهای  طرحوارهزیاد 

کند تا از عمل می طرحوارهاز طریق این دو بیشتر ، به نظر من، (هستی شناسی مهم برای افراد برجسته
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های ای چگونه از طریق مدلهای رسانهبه همین دلیل این سوال که پیام.  فرهنگیهای  طرحوارهطریق 

ها شوند، نه تنها ارزش گنجانده شدن در مطالعات دریافت محتوای رسانهای به یک مخاطب منتقل میرسانه

ی با مجهز کردن ما تئاترنیز ای، فرهنگی و رسانههای  طرحوارهچرا توضیح اینکه  برای کوششیرا دارد بلکه 

 .شوندمیتبدیل به الگوهای هدف بلند مرتبه در سلسله مراتب هدف افراد  ،به خودادراکی

 

 گیری نتیجه

وجود داشته  تناسب های گیرندهپیام و ساختاربندی  بافتیباید میان ساختار  ،در تمامی ارتباطات»

 (.151 .، ص9000 باتسون،) «باشد
 انمخاطبکه  دانها موفق به مطرح کردن این موضوع شدهرسانه مینه مطالعاتزهای کیفی در پژوهش

زیرا خود متون ساختار نامشخصی داشته و منتظر  ،دنها مقاومت کنرسانه یهژمونیک تأثیرد در برابر نتوانمی

بیداد غیرعقالنی عصر خود هد ابه روز ش وزربا این حال ما .  هستندخاص  هایمخاطب فعالیت های تفسیرگر

به کارگیری از  ای نمونه.  های مهمی به عهده دارندهای اجتماعی نقشهستیم، عصری که در آن رسانه

، رطبیعی ساختن معنای دینغی های اجتماعی دراز طریق رسانه ،انحصاراً ، اگر نگوئیمگروههای افراطی عمدتاً

به عنوان یک نقطه آغازین  ضروری اگر این نمونه.  است که باید مورد توجه قرار گیرد آمیزیبحث مشاجره 

های اجتماعی باید خارج از سانهرا یآ: های منطقی متعددی پیش خواهد آمدپرسشدر نظر گرفته شود، 

از که ها رسانه اثرات هژمونیکی اجازه می دهیماگر نه، آیا ما شوند؟   در نظر گرفتهها دسته بندی رسانه

 ترتیبو کسانی که این مورد را نشات گرفته  (غیرطبیعی ساختن معنای دین)مورد همین  حامالن هژمونی

 .ادامه دهمبه طرح پرسش هم  توانم بازمی؟  من ، می باشداندداده
یعنی  ،در این مقالهارائه شده مبحث دیگر به متعدد و قابل قبول،  تحقیق هایدر صورت وجود  مسلماً

ساختار روانی دریافت کننده را از حالت  ماهیت وها لحاظ شده که در تحلیل رسانه محور-یک عنصر فرد

شاهد را  -منطقی که وجود همدست ،با این وجود.  نیازی نخواهد بود ،ارتقاء می دهدغیاب به حالت حضور 

کنش ای و آشکار میان پیام رسانهطه ها کافی است تا رابرسانه مخاطب در خود رد می کند، برای مطالعات

 .مخاطب را روشن سازد

شدند، درصدد هستند که انگیزه را  بازنمایین گونه که در این مقاله آای رسانههای  طرحوارهها و انگیزه

این هم توجیهی برای .  نسبت دهند رسانه ها های فردی به مخاطببا مراجعه به محرک نظریدر یک سطح 

این دیدگاه .  رفتاری یک فرد( واریانس) هایتفاوتهم و  محسوب می شود اصخمیان اشهای رفتاری تفاوت

های عمومی و میان حوزه شامل تعامل ،هادریافت محتوای رسانهانگیزه در -طرحوارهاله سای درباره ممعارفه

های پژوهش جهت کمک به شکل گیریای و همچنین به عنوان زمینه شودای میخصوصی پیام رسانه

در آنها  کههایی انجام شود پژوهش است قرار.  عمل می کندتواند ها مییق رسانهدر زمینه مسائل دق مختلف

قابل ها این پژوهشد، نشوب نیز بلکه برجستهگردد، فرافرهنگی بلندمرتبه انسانی نه تنها لحاظ -واره هدفطرح

موضوع انجام داد که  توان در زمینه اینری را میبیشت هایبه نظر من تحقیق.  عناوین هستندانطباق با تمام 

 تحقیق  کنند؟یکسان ایجاد می یای مشابه را با شدتبه یک روش مشابه انگیزهها آیا ژانرهای مختلف رسانه

.  ، بیازمایدها دشوار استپیام رسانه /مدل/ خوانش متنکه در مواردی را انگیزه  تبدیلد توانی میدیگر
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آنها  هایدر برابر تناقض ای رسانههای  طرحوارهابهام متون و توان در زمینه دیگری را می همچنین پژوهش

  .و غیره انجام داد،

-رشتهجهت گیری در میان  ها رسانه فرآیند اتیمطالعدر رویکردهای نوعی همگرایی این امر داللت بر 

-فراگیر فرافرهنگی است که اختالفهای ای از انگیزههای علمی مختلف داشته و حاصل آن تعیین مجموعه

تواند میتحلیل چند سطحی مخاطب .  دهدها و تجلی روزمره را توضیح میموقعیتی در رسانه های

نتایج شکل گرفته   .ترین هدف یک مخاطب را به صورت یک نیروی انگیزشی مفهوم سازی کندبلندمرتبه

را  اتو ارتباطها رسانه ورای خاص و مسائل مربوط به آنها ممکن است برای پژوهشگرانی که  بافتارهایبرای 

و هم  نظریه مطالعاتهم در بهره بگیرد، از تنوع  دای بایرشتهمیان ن علم یا.  ارزش باشد ند، باکنمی مطالعه

در   .ها پرداخترسانه مطالعات کننده محدود تمایالتو  هابه نحوی که بتوان به تناقض ،های تجربیدر یافته

 گرایی اه اولیه خود را مرهون رویکرد کلدیدگزیرا  ،حائز اهمیت است تئاتر انسان شناسیمنطق  بافتاراین 

 .اجتناب کنیم ،های خودمحورانهمحدودیت از احاطهکند که کمک می ستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :ها نوشت پی

                                                           

i Mirushe Hoxha 

https://utservm.ut.ac.ir/sqm/src/download.php?startMessage=1&passed_id=160460&mailbox=INBOX&ent_id=2&passed_ent_id=0


 90...                                                                                                    دریافت پیام در رسانه و تئاتر

 

 
ii
Bateson 

iii
Pierre Bourdieu 

iv
 Stuart Hall 

، و /توزیع یا مصرف/ استفاده تولید، انتشار،) اتمرحله ارتباط چهار( 1291)رمزگشایی /رمزگذاریم مقاله استوارت هال به نا

می دارند که توسط قدرت نهادی تحمیل  «ایپیچیده غالبساختار »ها و مراحل پیام. کندمستقل معرفی می را نسبتاً( بازتولید

مناسب  به طورمطلق به همین ترتیب یک نمونه تولید .قابل تشخیص است« سوء تفاهم»با این حال فضایی نیز برای  شود،

 .تولید ، تابازتولید خواهد کردبیشتر را  حاکمیتلذا دریافت پیام الگوی  ،مرحله مصرف نیست
v
Eugenio Barba 

vi
Odin Theater 

vii
Jean-Jacques Roubine 

viii
Jean-Marie Pradier 

ix
Katz 

این است که اگر نقش یکی از ایده های مهم او . موضوع اثرات رسانه ها به شیوه های مختلفی توسط کاتز مطرح شده است

مجدداً اجتماعی قرار است به صورت گسترده مورد پذیرش واقع شود، باید اثرات رسانه ها  هایساختار ونفعال مخاطب در

  .مفهوم سازی شود
x
Konstantin Stanislavski 

xiکه عقاید  باورهااز مطرح شده است، نشان می دهد که مجموعه ای  غالبایدئولوژی فرض  باکه  انتقادی ارتباطات دیدگاه

ایدئولوژی ها و عاداتی به غیر  تکوینبرای ممانعت از  که استدست لحاظ شده فرودیگر را تحت سلطه خود دارند، در طبقات 

 .قدرت کافی دارد غالباز عادات 

 
xii

Peter Brook 
xiii می کند که مشکالت جدی بروز می  ستداللا او .همی را در این باره ارائه می کندادبی منبع نظری م نظریهتری ایگلتون در

و فرهنگ حاکم  وجود دارد که با ارزش ها و ایده ال های طبقه غالبدر حالی که فرض ما بر این است که یک ایدئولوژی  ،کنند

ها مرکب، اما واقعیت این است که تمام ایدئولوژی ،متجلی می شوند ثابتو  یکنواختچه آنها به صورت اگر. همخوانی دارد

به آثار استوارت هال . دهدتناقضات درونی آنهاست که گاهی آنها را در معرض مناقشات قرار می. و گوناگون هستند متضاد

 .  رجوع شود
xiv

 Jacques Derrida and Michel Foucault 
xv

 Wolfgang Iser and Hans Robert Jauss 
xvi

 Stanley Fish, Norman Holland, David Bleich 
xvii

 Umberto Eco 
xviii

 Robert C. Allen 
xix بازنمودگنجانده و  روایت های اسطوره ایدیگر اثر پیتر بروک است که تئاتر برای او محلی است که در آن باید نافذ مثال 

 .و بازسازی شوند ساختارشکنیآورد که ابعاد مختلف تاریخ انسانی کشف شده، لذا این امکان را فراهم می ،شوند
xx

Jill Dolan 

ویرایش شده توسط لیزبت گودمنو جین دی گای، . خواننده روتلج از نظر جنسیت و اجرا بیننده و نمایش در :مبحث فمینیسم 

 .لندن، روتلج
xxi

GeorgijIvanovichGurdjieff 
xxii های فرهنگی بودسازی مدل درونیاصطالح  منظور او از استفاده از. است برگرفته از کلودیا استراوس "مدل فکس"مفهوم .

های بشر و انگیزه"و. ویرایش شده توسط کلودیا استراوس و روی دی اندره "هاها و انگیزه، مدل1225کلودیا استراوس ": در )

 .، کمبریج، انتشارات دانشگاه کمبریج"های فرهنگیمدل
xxiiiرودبه کار می مرتبط کیفی یافته هایمتنی به عنوان ابزاری جهت دستیابی به  نظریههای دیگر، در حوزه. 
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xxivها از زمانی که به خواندن کتاب رمان گان زنیدی جانیس رادوی این بود که خوانندبرای مثال یکی از مباحثات کل

   .کنندشان در خانواده استفاده میدهند برای دوری گزیدن از نیازهای افراد خانواده و محدودیت نقشتخصیص می
xxvمطالعه مخاطب پدیدار شده است، به طور معمول درباره  اتمطالعد که قاعده تحقیقاتی که در کنلیوینگستون اظهار می

اظهارات مختلف لوییس درباره  بااند، ( 1215)داالس تماشا  رادوی و( 1211) رمان شخوان مورلی،( 1210) سراسری مخاطب

توسط  "مخاطب جدید مطالعات"سیلورستون، مروری بر  "اخیر مخاطب پژوهشمرور "، 1221، "مخاطب جدید پژوهش"

 .  بوده است 1220، و نایتینگل 1225های مطالعه های موردی بوید بارات، نیوبولد، ، و نمونه1221کرنر، 
xxviاش منطقی نیستبرای مثال یک بمب گذار انتحاری معطوف به هدف است اما اقدام. 

xxvii
بازیگر، درک جزییات خاص، ریتم و قدرت  بدن عمومی کنشجریان  شاملروش بیان علمی است که  "دنیهای بشانه ن"

 . می شود های مختلف بدن بازیگرآنها، هماهنگی رابطه میان بخش
xxviii

دهد، تعریف کرد توان در غالب دو جمله یا بیشتر که به واسطه حرکت بدن معنا را شرح میرا می "های مرحله دومنشانه"

مرتبط با حاالت بدنی بازیگر  بیاناتاین (. های اولیهشانه ن)روند کار میبه  اصلی این نشانه ها برای تکمیل جمالت یا عبارات و

 .  هستند
xxixهر رویارویی که کارگردان با کار خود داشته باشد، سبب برانگیخته شدن کار کارگردان بر روی خود  در اجرا به قول باربا

 .شودمی
xxx مفهوم تئاتر سوم توسط باربا ارائه شده و شامل تئاترهایی است که مفهوم )آموزش بازیگر برای تئاتر سوم امری متداول است

که تحت )بازیگر در زمینه حرفه خود است  پیوستهمنظور از آموزش در تئاتر سوم کار (. دهدرا پرورش می "خواننده مقاوم"

اجرا  جدید هایمتفاوت از تمرین و مرتبط با یادگیری توانایی ست،ا بافتار دیگرین ای(.  شودمی مفهوم سازیعنوان پیشه 

-های بدنی و صوتی که او خلق میشانه ن. هایی که هیچ ربطی به یک اجرای خاص یا واقعی نداردتوسط بازیگر است، توانایی

 ین به فرایندهای کارگاهی بازیگر و احتماالًهمچن. و بازسازی خواهد شد ساختارشکنیاجرای خاص  بافتارکند، بعدا بر اساس 

 .     اشاره دارد "کار بازیگر بر روی خود"به  از آن ترمهم
xxxi

Antonin Artaud 
xxxiiمفهوم سرزندگی زیاد وام گرفته از ویکتور ترنر است. 

xxxiii لحنی موثر داشته و به برد که تصاویر شناختی ذهنی نام می»)....( ها به عنوان پیش برندهبرای مثال روبرت پائول از

انسان شناسی ". خواهند؟ تمایل، هدف و فاعل عمل کننده در مطالعه فرهنگها چه میایبید، آدم) «دادخوانندگان انگیزه می

 .های زیاد میان شخصیت و شناخت مجددا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفتدر نتیجه محدودیت(. "فرهنگی
xxxiv« )...( به عنوان هدف کار  می توانند کنش را دارند یعنیآنها پتانسیل برانگیختن  ن است کهها ایطرحواره  مهمویژگی

های های انسانی و مدلانگیزه"ادیت شده توسط روی آندره و کلودیا استراوس، : ها، درروی آندره، الگوها و انگیزه)« کنند

 ( نشریه دانشگاه کمبریج: ، کمبریج"فرهنگی
xxxvی برای درست واره اهای متوسط و طرحانگیزه "شغل من"های واال هستند، ازدواج و گیزهعشق و کار، انهای  طرحواره

گرسنگی ممکن است عامل برانگیزاننده ساندویچ . طبق ادعای آندره -کردن ساندویچ یک نمونه از الگوی سطح پایین هستند

آماده  دروظیفه زن  بخشی از ،ازدواج ی با وجود طرحوارهاما همچنین  ،درست کردن به عنوان یک الگوی سطح پایین باشد

که هنوز هم بلند مرتبه  طرحواره هاییاین الگوی آخر ممکن است در تعامل با . است شکردن غذا و سرو کردن آن برای شوهر

برای داشتن یک زندگی زناشویی موفق امری مهم  یک زن نشانه عشق است و احتماالً ی، انجام وظیفه برانگیخته شوندهستند، 

  .محسوب شود
xxxviتعریف کندبازیا خودادراکی را  خودتواند افتد اما تجارب زیانبار میجوانی اتفاق می خود تعریفی فرد در دوران کودکی و. 
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