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فرهنگ توده ای و فرهنگ عامه: فصل اول



قروندرونتنیموپاسکالهاینوشتهدرآناصلیهایبحثازبعضیریشهاستتوانستهلونتال•
درگیرققانمح.دهدپیوندبازاراقتصادپیدایشبهراآنهاظهورویافتهآناصلیهفدهموشانزدهم

داشتهودوجهمیشههابحثاینکهمعتقدندرمامپراطوریدرعامهفرهنگبارزنقشبهاشارهبا
.اند

مونتنیالبلز پاسک



هاینظریهدرنهاآنقشنیستندجامعکهاینباکهشودمییافتمرتبطبحثیامایهدرونسه•
.استکلیدیبسیاربیستمقرندرعامهفرهنگ

وتاسمربوطکندمیتعیینراعامهفرهنگکسیچهباوچیزچهکهاینبهاولمایهدرون•
آید؟میکجاازعامهفرهنگ

25ص . به اثرات تجارتی شدن  و صنعتی شدن روی فرهنگ عامه می پردازددرون مایه دوم•
25ص . توجه خود را به نقش ایدئولوژیکی فرهنگ عامه معطوف می کند: درون مایه سوم•



ویالگنخستینرادیووسینماعامه،مطبوعاتازنظرصرف•
ازترسرسانهدواینچهاگر.بودندمدرنجمعیهایرسانه

یندرعاماکردندمیتقویتمردمدررافرهنگشدنتجاری
هاآنتوانخصوصدرنگرانیایجاددرنسبتهمینبهحال
(ستیفاشیهایرژیمویژهبه)سیاسیهایرژیمتقویتبرای
26ص.داشتندنقش

هایدفراینکهاستاینایتودهجامعهنظریهادعایترینمهم•
27ص.دارندمخربیعواقبشدنشهریوشدنصنعتی



معتقدهجامعومفهومازدقیقتعریفیکارائهبانظریهاین•
ذرهآنچهجهتدرشدنشهریوشدنصنعتیکهاست

.شودمیگرفتهکاربهشودمینامیدهگرایی
راظرناینتواندمیایتودهفرهنگنظریهکهاستواضح•

هایرویدادپرورشوآموزشودموکراسیوکندتقویت
تودههجامعیکیبیمارگونهایجادبهزیرااندبودهمضری

.اندکردهکمکای
املکحقافرادهمهتنهانهکهمعناستاینبهدموکراسی•

هایویتاولبلکهکنند،شرکتسیاسیفراینددرتادارند
نتیسممتازطبقههایاولویتمانندفردهرعمومیفرهنگ

30ص.هستندبرخورداراحتراموارزشاز



مییرتغیموقعیتاینشدشهریوشدنصنعتیظهوربا•
از،منزویافرادشکند،میهمدراخالقیاتواجتماع.کند
توانندیمکهروابطیتنهاوشوندمیناهنجاروبیگانهخود

.استقراردادیومالیروابطباشند،داشته
همانتودهفرهنگکهداشتاذعانسادگیبهتوانمی•

بازاردروتولیدصنعتیهایشیوهباکهاستعامهفرهنگ
ص.ودشمیعرضهکنندهمصرفانبوهجمعیتبهسودبا

33
ودهتاینای،تودهفرهنگوایتودهجامعهظهوردلیلبه•

بافاوتمتعملکردبرایالزماخالقیوفکریمنابعدیگر
35ص.کندانتخابدیگریطورتواندنمی.نداردراآن



دستزاراخودانسانیصفاتوهویت،آیندمیدریافتهسازمانتودهیصورتبهمردموقتی•
36ص.دهندمی

میوبمحسسطحیوتکراریفرمولی،استاندارد،فرهنگیکراایتودهفرهنگنظریه،این•
فکری،جدی،معیارهایازایدرکاذبوفوریاحساسِ،اهمیت،کمهایلذتبهکهانگارد
بتمصییکراایتودهفرهنگهایآلودگیانتشاردونالد،مک.دهدمیبهاواقعیواصیل
37ص.کندمیتلقیواقعی

سهولتوتاسفکریهایوجذابیتهاچالشفاقدکهاستفرهنگیای،تودهفرهنگبنابراین•
38ص.دهدمیترجیحدارد،وجودواقعیتازگریزوتخیلدرکهآرامشیو



معرضدرنیزیفرهنگسلیقهواضعانعنوانبهنخبهروشنفکرانموقعیتکهدهدمینشانلیویسبحث•
40ص.قرارداردایتودهفرهنگسویازشدندموکراتیکخطر

بابتداادراو.کندمیروشنوقتمدرنرمانسرنوشتازخودتحلیلدررانکتهاینلیویسدی.کیو•
کندمیتوصیفچنینرااناثراتای،تودهفرهنگبهمردمافزونروزتوجهبهاشاره

موسیقیبهکردنگوشوهاروزنامهومجالتتورقسینماها،دررافراغتشاوقاتکهایخوانندهتعلیم•
ازمانعرتفکبرایآورزیانعاداتازایمجموعهبلکهنیست،موفقنظراینازتنهانهگذرانندمیجاز
.استرشد

یجادامانعآنهابرایبیستمقرندرشد،میکمکهاخوانندهبهنوزدهموهجدهمقروندرکهحالیدر•
41ص.شودمی

راسلیقهتنهانهکتابخوانیهایباشگاهکهحقیقتاینومعمولیافرادمطالعاتحیطهازشعرشدنناپدید•
41ص.گذاردمیصحهلیویسخانمنتایجبرکنندمیاستانداردراآنبلکهبخشند،نمیبهبود



وترایهحرففیلماست؟آوردهبدستامتیازیچهفیلمصنعت•
.ندشومیآراستهذوقخوشهاصحنهواندشدهماهرانهبازیها

42ص
ادامهخودحیاتبهتوانندمیروشنفکرجامعهاینکهایناما•

دبینیب.استتردیدقابلبسیاردونالدمکدیدازحیر،یادهد
ویرهتواقعاآیندهنگرشایندرواستفرهنگیبدبینیاو

ص.ندارندراحیاتادامهامکاندیگربدیلهاواستتاریک
43

اوتیمتفهایراهشناساییزمینهدرلیویس،دیکیو،واقعدر•
کردننابودازراایتودهفرهنگآنطریقازتوانمیکه

44ص.تداشبازکتابخوانطبقهبردنبینازوادبیهنجارهای



فرهنگ توده ای و آمریکایی سازی

ندفرایبهشدعنوانکلیصورتبهباالدرکهایتودهفرهنگنظریه•
رانینگوهاهراسسازیآمریکایی.استکردهتوجهنیزسازیآمریکایی

.ستاکردهایجاداند،کردهابزارایتودهفرهنگمنتقدانآنچهمشابههای
46ص

.نیستمشکلهمهاآنقدرضدآمریکاییاحساساتبهاولیههاینمونهیافتن•
عنوانتحتخودکتابدرانگلیسیادبیمنتقدوشاعر(1883-1882)آرنولد

مطالبمیاندرورسیدچاپبه1869سالدرابتداکهمرجوهرجوفرهنگ
ص.تاسپیشگامرسیدهچاپبهایتودهفرهنگبامخالفتدرکهزیادی

48
ینبدادهارائهآرنولدکهایمعادلهکهگفتتوانمیدرستیبهاحتماال•

نگفرهوسازیآمریکایینهاست،ایتودهدموکراسیوسازآمریکایی
48ص.اندکردهاظهارنویسندگانازتعدادکههمانطورحالاینباعامه،



رناک می عنصر خطدو بود و آمریکا را مظهر اینفرهنگ  توده ای و جامعه توده ای لیویس منتقد •
49ص . دانست

ان محدود نبوده این نگرانی ها درباره  امریکایی سازی فقط به واپس گرایی و محافظه کاری نخبگ•
50ص . و در میان چپ گرایان نیز مشاهده می شود

درکهثالیمکردمیانتقاد«آمریکایی»جناییهایرماناخالقیبدبینیازنسبتهمینبهاورول•
گانگستریکآندرکهبودنیست،«بالندیشخانمبرایایارکیدهگلدیگر»رمانداشت،ذهن

51ص.بوددرآمدهترسیمبه«قهرمانیک»صورتبه



منتقداننظرازکهآنقدرآمریکاگرایی،اورولچوننویسندگانینظراز•
نمیادایجخطربومیفرهنگبرایبود،کندهتهدیدایتودهفرهنگ

52ص.کرد
1957سالدرابتداکهسوادفوایدخودمعروفحقبهاثردرهوگارت•

رامهمیقشنانگلستانعامهفرهنگمطالعهدرکهکتابی)رسیدچاپبه
بقهطجامعهکهدهدنشانمستندطوربهکردسعی،(استکردهایفا

چهآنسلطتحیطهبهکمکمداشتسنتیومنسجمبافتیکهکارگر
53ص.استشدهکشاندهخوانده«شکوهبابربریت»راآنخود

مردمکهشودمیباعث...«جدیدترایتودههنرهای»هوگارتنظراز•
طحیسبرقوزرقپردنیاییکدرراخودفرهنگوخودکارگرطبقه

بهایآسویآنازکهدنیاییشکوه،بابرریتتصنعیبرقزرقو
54ص.کنندگماست،شدهآوردهارمغانبهبرایشاناطلساقیانوس



میتداعیرکارگطبقهوجوانانفزایندهگراییمصرفباکمکممریکاییآ•
میردهدفیکصورتبهگراییمصرفبرایکمکمامریکاخودوشود
56ص.آید

مییمنطقوعلمیایآیندهمظهرباراآمریکادانشمند،،هاکسلیاچتی•
57ص.دانست

بهرانگرشایناو.بودبینخوشجامعهپیشرفتنحوهدربارههاکسلی•
58ص.دادمینشانامریکابهنسبتواکنشدرصراحت

:نویسندمیآمریکاگراییموضوعخصوصدروایت•
زارسچونهاییفیلمدر(جوانمردویژهبه)مردقهرمانهایخشونتشکوه•

کاگنی،جیمزبا)عمومیدشمن،1930رابینسون،جیادواردبا)کوچک
کارگرطبقهجوانانبه(1932،رفاتجورجبا)زخمیچهرهو(1931

59ص.ببنندشاهد،نهوقهرمانعنوانبهراخودتاکردکمک

هاکسلی



سویازشدهبینیپیشیکپارچگیووحدتبهامریکاگراییکهاستاینهیدیژتاکیدموردنکته•
حالدرودموجفرهنگیهایانتخابکثرتبهاوعکس،بر.نشدمنجرایتودهفرهنگمنتقدان

60ص.دشونمیتجزیه«ایافسانهآمریکایی»طریقازآنهابیشترکه...کندمیاشارهحاضر
رهنگفموسیقی،پخشجعبهطرفدارانهمانیعنیکارگر،طبقهجوانمردان(هیدیژ)اونظراز•

عناصرابرافرهنگاینآنها.کنندنمیمصرففکربدونومنفعالنهراخودخیالیآمریکای
61ص.گیرندنمیقرارآنتاثیرتحتخودوسازندمیعامهفرهنگدربهکاررفته



وقفهاینامههفتهبهامریکافرهنگرمانتیکپذیرش،1960دههازقبلتا•
–یاتادبپسوضعیفاشکالهمچنینوبیتزنیتچون«ایعامیانه»العاده
ازاربعمدتاکه-هالیوودزودگذرهایتبوکاریکاتورهاکوتاه،هایرمان
62ص.شدمیمحدودبودند،دادهقرارهدفراکارگرطبقه

هیدیژنظرازگراییآمریکاازهاپوپولیستونخبگانهایارزیابیبینتضاد•
اهمیتدادننشانبرایآنهاازنیزاوکهجاسوسیهایرمانهایمثالدر

ردهخساختارهایدرآمریکا،فرهنگفقطنهخارجی،فرهنگیتاثیرات
.استایاننمکند،میاستفادهعامهفرهنگساختدرکلیطوربهوفرهنگی

63ص



نقدی بر نظریه فرهنگ توده ای

هنگفرنظریهبپردازم،آنبهخواهممیکهانتقادینوعاولین•
یسلیو.آر.افکهاستاتهامیاینداند،میگرانخبهایتوده

.استکردردراآن
واژهاین،استبالهتوتعصبوجهلمحصولگرایینخبهواژه•

شنفکرانهرووسیاسیاستفادهآنکهخاطربهنهامااستاحمقانهای
وحسادتمعرضدرکهروآنازبلکهشودنمیآنازمفیدی
65ص.داردقرارمشابههیجاناتوهاانگیزه

هترینبعنوانبهراخودهایسلیقهکهآنستنخبگانویژگی•
ترتیباینبهودکننتلقیندیگرانبهارزشباسلیقهتنهایاسلیقه

مینتقلمدیگرانبهعامهفرهنگتحلیلعنوانبهراسلیقهاین
66ص.کنند



پذیرامکانکاملنیزآنکاملپذیرشبدونایتودهیاعامهفرهنگاشکالازبعضیپذیرفتن•
ص.ستنییکپارچهصورتبهآنمصرفلزومینیست،همگونعامهفرهنگکهجاآناز.است

69
ست،ابوده«سایرین»مشکلحدودیتاهموارهجامعهاقشارتماموسیلهبهعامهفرهگمصرف•

69ص.اجتماعیواخالقیگراناصالحیاسیاسیرهبریروشنفکران،خواه
مردمجانبازنگفتسخنبهتظاهرای،تودهفرهنگنقدبرایعینیمبناییافتنهایراهازیکی•

70ص.استایتودهفرهنگبودنتصنعیبامقایسهدرآنهافرهنگاصالتستودنو



برایاستتالشیصرفابلکهنیستخیالیگذشتهبهرمانتیکنگرشاینکهکردادعاتوانمی•
72ص.داردمابرایفقداناینامروزکهعواقبیواسترفتهدستازکهچیزیدادنشان

مربوطنگیفرهکاالهایمصرفبهکهسلیقهمعیارهایحیطهدرروشنفکراننمادینقدرتحفظ•
وپذیرشبرایکردندعرضهایتودهفرهنگمفهومانهابرایمردمکهزمانیدرشودفمی

73ص.شودمیترمشکل،نیستندوابستهروشنفکرانبهلذتتعاریف



ابیارزی.دارداساسینقشیعامهفرهگبررسیدرسیاست•
درارسیاستمختلفاشکالعامهفرهنگازشدهانجامهای

راتیکدموکضدپتانسیلبهتوانمیبستر،ایندر.بردارد
74ص.کرداشارهایتودهفرهنگنظریه

قرارررسیبموردمستقیمطوربهنقدایندربایدکهایمسئله•
پیامنقشازایتودهفرهنگنظریهناکافیدرکبه.گیرد

75ص.استمربوطعامهفرهنگدرگیران
کاربهایهتودفرهنگتوصیفهایازبعضیدرکهزبانیحتی•

بر«لبهغ»کهاست«وسوسهوتحریک»سناریویاست،رفته
«پرورییالخ»ازاستفادهبا«پذیرآسیب»ومنفعلگیرانپیام
ص.دکنمیترروشنرانکتهاین-«گریز»و«عشق»مورددر
76



قابلپذیر،یبآستوقع،کمسست،منفعل،ایتودهچشمبهگیرانپیامبهایتودهفرهنگنظریه•
مقاوموشنفکریرهایانگیزهوهاچالشمقابلدرکهنگردمیاحساساتیواستثمارقبایلکنترل،
77ص.هستند



ریهنظکهروشیحسببرتواندمیآیاکنند،میمصرفراعامهفرهنگمردمکههنگامی•
78صشوند؟مشخصکند،میبندیدستهراآنهاایتودهفرهنگ



میمطرحوالسایناستممکنهستندآشناعامهفرهنگروشنفکریتحلیلباکهکسانیبرای•
دیگرقطعطوربهمکتباین.خیریااستتوجیهقابلهنوزفرانکفورتمکتببررسیآیاشودکه
86ص.استشدهقدیمی

نشانهویساختارگرایازوآمدآنپیدرکهاینظریهمیراثوفرانکفورتمکتببینبحث•
82ص.گرفتمیبردررامدرنیسم-پستوفمینیسموگرامشیوآلتوسرمارکسیسمتاشناسی



مکتب فرانکفورت: فصل دوم



اجتماعیمطالعاتانجامبرای1923سالدرفرانکفورتمکتب•
وپچجناحهایآلمانیآنگذارانبنیاناغلب.شدنهادهبنیان

.ودندبآلمانجامعهمتوسطوباالطبقاتیهودیروشنفکران
84ص



مکتبتحلیلدربستریاصلیهایویژگی،آمریکاییانحصاراتونازیآلمانفاشیستیدولتدر•
بودند،هیافتگسترشوکردهظهورآندرکهایتودههایرسانهوعامهفرهنگازفرانکفورت

85ص.گرفتشکل



مشخصرااثراتاین(craib)کریبکهطورهمانفرانکفورت،مکتبدیدگاهاز
ظهوردورهدوبینعمیقاجتماعیتغییراتوقوعامکانکهرسیدمینظربه:استکرده

85ص.رفتبینازکامالهاتودهبرایتلویزیونواجباریکارهایاردوگاه



داشتکاروسرروشنفکرینقدبامکتباینکهبگوییمبایدابتدادر•
گسترشوعلمیپیشرفتبهایمانروشنگرینویدکهبودمعتقدو

86ص.استشدهتبدیلکابوسبهانسان،هایآزادی
:استکردهبیانوضوحبهرانکتهاینخود،آدورنو•
کهورطهمانآندرکهروشنگریضداثرفرهنگ،صنعتاثرکلی•

نیفسلطههمان-روشنگریایم،کردهنشانخاطرمنوهورکهایمر
براییالهوسیوهاتودهفریبیعوامعاملبه–پیشرفتهتکنیکی
86ص.شودمیتبدیلهشیاریازممانعت

وردهکفراهمآنراعلمیعقالنیتکهاجتماعیوسیعکنترلامکان•
کهشدهشناختعاملیعنانبهبود،کردهمشخصراآنروشنگرینقد

87ص.بردینبازمارکسیسمباارتباطدرراگذشتهسیاسبینیخوش



نظریه بت وارگی کاال

تسلطنندتوامیپاپموسیقیقبیلازفرهنگیاشکال•
ضمینتراسرمایهایدئولوژیکیوسیاسیاقتصادی،

88ص.کنند
هیتماکهاستنهفتهحقیقتایندرکاالشکلراز•

کیفیتوعینیویژگیآنهانظربهانسانکاراجتماعی
یجهنتدرواستکارمحصولخوداجتماعیوطبیعی

منزلهبهانکارآنکلیارزشباکنندگانتولیدمناسبات
ودخبیننهشودکهمیظاهراجتماعیمناسبتنوعی
.ارددوجودآنهاکارحاصلتولیداتبینبلکهآنان،

88ص



شکلواندتمیچگونهمردمبیناجتماعیمناسباتکهایندادننشانبرایاستاینمونههمپول•
89ص.کندمیتعریفراآنپول،یعنیشیئییککهگیردخودبهراایرابطهزیبای

بغالکابردیهایارزشبرهمیشهداریسرمایهدرایمبادلهارزشمارکس،اظهاراتاساسبر•
همواره،کاالهامصرفوفروشتولید،برمشتملداریسرمایهاقتصادیچرخهزیرابود،خواهد

89ص.بودخواهدغلبمردمواقعینیازهایبر
هایکاالبهآدورنوبرایتواندمیاستکردهاظهارکلیطوربهکاالهادربارهمارکسآنچه•

90ص.شوداطالقنیزفرهنگی



مکتبریهنظدراستپذیرفتهراداریسرمایهویافتهتسکینکارگرطبقهکهنظریهاین•
92ص.دارداساسینقشعامهفرهنگازآنهایتحلیلوفرانکفورت

راخودعواقدراماهستندآزادکنندمیتصورکنندمیزندگیداریسرمایهجوامعدرکهافرادی•
93صدهندمیفریب



صنعت فرهنگ

منعکسفرهنگ،صنعتفرانکفورتمکتبنظریاتطبق
رشدویامبادلهارزشغلبهکاال،وارگیبتاستحکامکنده

96ص.استدولتانحصاریداریسرمایه
آنطیهکاستشدناستانداردفرهنگتولیدصنعتی،نظراز

.یرندگمیخودبهراکاالهاتماممشترکشکلمحصوالت
95ص

فرایندربکهاستایئولوژیکیفرایندیبخشیدن،فردیت
96ص.گذاردمیسرپوششدناستاندارد

نعتصکهمردمهماهنگیوپوچیمحتوایی،بیبرآدورنو
96ص.داردتاکیدکندفمیتشویقراآنفرهنگ



میهشیارینجانشیرایکسانیویکرنگیکهاستقدریبهفرهنگصنعتایدئولوژیقدرت•
.کند

.تاسنهفتهفرهنگصنعتدرقدرت.انددادهدستازراخودقدرتآدورنونظرازهاتودهاین•
97ص

برایآنقابلیتوداریسرمایهتداوموتسلطتضمیندرفرهنگصنعتقدرتآدورنونظراز•
97ص.استنهفتهخدمتگزارومنفعلوابسته،،«ضعیف»گیرانپیامخلقودادنشکل



فرهنگصنعتسویازشدهتولیدعامهموسیقیکهاستمعتقدآدورنو•
ص.یمجازفردیتوشدناستاندارد:داردقرارفراینددوتاثیرتحت

98
100ص.استمجازیفردیتموسیقی،شدناستانداردالزمه•
یموسیقکهذهنیتیدادنگوشدررویپسآدورنواظهاراتطبق•

دکنمیتقویتراآنهنوزوبودخوشایندآنبرایابتدادرعامه
.کندمیتفاوتبیوتوجهکمراافرادحالعیندرکهاستذهنیتی

101ص
رمایهسکهبرندمیلذتعامهموسیقیازدلیلاینبهحدودیتامردم•

.نددهمیآنبهمطلوبظاهروکنندمیالقاآنهابهراذهیتاینداران
102ص



هدفزیارشوندمیسازگارخودزندگیشرایطبامردم:گویدمیآدورنو•
فردکهاستاگاهیاینازموقتگریزراهیکارائهاحساساتیموسیقیاصلی

103ص.استنرسیدهآرزوهایشبهخودزندگیدر
ازآدورنومقصودکردنروشنبرایخودروتولیدمثالازواقعدرجندرون•

میادهاستفرود،میکاربهکاالهاکردناستانداردجتهدرداریسرمایهاینکه
ص.استجازیمفردیتوافرادجایگزینیقابلیتمستلزمکردناستاندارد.کند
104

ایزتمدراوکهاستاینجندروننظرازآدورنوکاراصلیمشکالتازیکی•
عاتصمنووهاکادیالکوخودروهامانندکاربردیمصنوعاتبینشدنقایل

باهاکادیالکمانندوپ-دوهایگروهازیکیوپاپموسیقیمانندکالمی
.شودمیمواجهشکست

اینبهنچوکندمیانتقادزمانیدراستانداردمفهومازنسبتهمینبهجندرون•
107ص.کنندنمیتغییرهرگزعامهموسیقیهایسبککهاستمعنی



ارزیابی انتقادی: مکتب فرانکفورت

حیطهدودرشکستدلیلبهعموماعتقادبهفرانکفورتمکتب•
ظریهنبرایتجربیشواهدارائهدرشکست:استشدهمتمایز

یانببرایدرکقابلغیرومبهمزبانیازاستفادهوهایش،
109ص.عقایدش

نامیدهدیانتقانظریهگاهکهفرانکفورتمکتبهایدیدگاه•
مقاومتنوعینظریهاینکهدارندتاکیدنکتهاینبرشودمی
نفوذوداریسرمایهتولیدتجاریهایانگیزهبرابردر

111ص.کاالستوارگیبتایدئولوژیکی
مینچراپساست،قدرتمندحداینتافرهنگصنعتاگر•

درموفقهایفیلمیاهاآهنگبزندحدسسادگیبهتواند
آمد؟خواهندکجاازآینده



سلهسلتمایزازمشابهینوعآدورنوکاردراستممکنهمچنین•
کودکانهبرابزرگساالنفرهنگ،صنعتآندرکهیافتمراتبی
115ص.کندمیتبدیل

ضفراینبههمچنینکاذبنیازهایازانتقادوکردنمشخص•
لویزیونتمثالکاذبنیازهایارضائدرمردماگرکهداردبستگی

اقعیونیازهایکهدیگریارزشباکارهایبه.بودندنشدهغرق
116ص.پرداختندمیکردند،میارضاراشان

تحلیلرائهابرایذهنیهایپایهیافتنفرانکفورتمکتبکاردر•
118ص.استدشوارعامهفرهنگازشناسیجامعه



بنیامین و نقد مکتب فرانکفورت

قدرتبهباو1930دههدرفرانکفورتمکتبآنکهازپیشمدتیبرای•
بود،مانسازاینعضوبنیامینشود،تبعیدآلماندرنازیحزبرسیدن

118ص.سازمانایحاشیهمتفکرانازیکیچندهر
119ص.آمدپدیدنوزدهمقرناواخرتااواسطدرهنربرایهنرنهضت•
منفیوردبرخموضوعاینبانبایدکهاستاینبنیامینبرایمهمنکته•

دستازراخوداستقاللوحالتتنهانهبازتولیدقابلهنریآثار.شود
120ص.اندداده

-معاصرعامهفرهنگهمگانیودموکراتیکپتانسیلاهمیتبربنیامین•
122ص.ندکمیتاکید-کنندهسرکوبواقتداریپتانسیلمقابلدر



رهنگ عامهساختارگرایی، نشانه شناسی و ف: فصل سوم



اما نشانه . ی داردگفته می شود  که ساختارگرایی درباره ماهیت جهانی و سببی ساختارها نظرات کل•
128ص . شناسی به عنوان مطالعه ی علمی نظام عالیم مانند فرهنگ ها، تعریف شده است



زبان شناسان ساختارگرا و نظرات سوسور

وعموضاینوقراردهندمطالعهموردراآنبایدشناسانزبانکهموضوعی•
کلینظامنزبا.باشدآنهاارتباطاصلهموانهاتحلیلتمرکزنقطههمباید

129ص.استزبانیکساختاریا
بینییعنفرهنگی،واجتماعیفرعیواساسیساختارهایبینسوسور•

شوند،یفتوصبایدکهساختارهاییوکنندمیتوصیفکهساختارهایی
130ص.استقایلتمایز

شناسیشانهنوساختارگراییکلیطوربهوساختارگراشناسانزباننظراز•
میقطفرامعنیشناسی،نشانهوساختارگراییازتوانمیفقطرامعنی
هایواحدیامقوالتآندرکهقواعدعینیوعمومیساختارازتواند

ایگاهجازراخوددارمعنیماهیتوهستندتمایزقابلیکدیگرازخاص
133ص.آورندمیدستبهکلیساختارایندرخود



شناسیانهنشکهاستمعتقداو.استشناسینشانهازایشاخهزیرشناسیزبانسوسور،نظراز•
چهازهانشانهگویدمیمابهکندمیمطالعهجامعهدرونراعالیمموجودیتکهاستعلمی

.استحاکمآنهابرقوانینیچهواندشدهتشکیلچیز



فرهنگ و اسطوره: ساختارگرایی

فقطزبان،فردینههستنداجتماعیهایپدیدهواقعدرنوشتاروگفتار•
نوشتاروگفتاراجتماعیماهیتوشودمیگرجلوهگفتاردرهمیشه
.نیستطوراینزبانکهحالیدرباشند،پذیرتغییرکهشودمیباعث

135ص
بطندرکهمشترکساختاریاصولکشفبهاوساختارگرایینوع•

وگفرهندربارهتاریخینظرازمتغیروخاصظاهریهایجلوهتمام
136ص.استمربوطدارد،وجودهااسطوره

کههستندآنازترپیچیدهبسیارساختارگراییدربارهاستراوسنظارت•
خودهمطالعدراستراوسلوی.کنمداوریآندربارهاینجادربتوانیم
ص.هددمینشانراکارشگزینشنحوهوضوحبهتوتمیسمدرباره

138



درک خواهد توتمیسم به عنوان نحوه ایجاد تغییر در عناصری که در شبکه زیر وجود دارند، قابل•
139ص : شد

مقوله خاصمقولهطبیعت•
فردگروهفرهنگ•
فسیر به چند این بیان های جمعی و فردی از تضاد دوگانه بین فرهنگ و طبیعت قابل ترکیب و ت•

:  نوع خاص زیر هستند
1234

مقوله خاصمقوله خاصمقولهمقوله     طبیعت  •

گروهفرد فردکروهفرهنگ•



ینبدرکهراایاسطورهاستراوسلویساختاری،شناسیمردمدر•
میتیافشمالیامریکایالگونکینوایروکاواهایسرخپوست

میلنقدارد،«ادیپافسانه»بهزیادیشباهتاواعتقادبهوشود
141ص.کند

نچهآمانندمعماهاوهاپازلکهکندمینشانخاطراستراوسلوی•
بهقریباتهستند،ارتباطدرادیپافسانهدرابوالهولقسمتباکه

141ص.هستندغایبشمالیامریکایسرخپوستانجوامعدرکلی
قاطنساختارگرایانهایروشباکهمعاصرعامهفرهنگتحلیل•

سندهنویفرضیاتتمامبهراخودکهچندهر-داردزیادیمشترک
رمانزااکوامبرتومطالعه-.کندنمیمتعهداستراوسلویچونای

143ص.استفلمینگایاننوشتهباندجیمزهای
ایان فلمینگ



اینوراییتارساخبرکهاستناپذیریتغییرقوانینکشفوشناختناکوهدف•
نظرازارآنهابودنپسندقابلهمومحبوبیتکههاییرماناست،حاکمهارمان
144ص.کردمیتضمیندارندمحدودیسوادفرهنگینظرازکهگیرانهپیام

،استاستوارهاآناساسبررمانکهراتضادهاازایمجموعهاکواول،وهلهدر•
شبیهساستراولویگانهدوتضادهایبهبسیارکهتضادهاین.کندمیعنوان

«هانیجوفوری»وشوندترکیبهمبامختلفاشکالدرتوانندمیهستند،
144ص.باشند

ایتودهفرهنگراهارماندرموجودهایایدئولوژی»کهاستمعتقداکو•
147ص.کندمیتعیین

ازضیبعهارمانساختارکهکنداذعانتاداردمیآنبررااکوساختارگرایی•
نصریعبدویتعالئقشان،خاصنوعحسببررانخبگانوهاتودهها،خواننده

149ص.دهدمیقرارخاصموقعیتدرفرهنگیپیشرفتگیو



آیا غیر از .ماهیت غیر تاریخی تحلیل ساختاری اکو این مساله را تشدید می کند•
ص .می استاین است که اصل توضیحی او یک ساختار تغییر ناپذیر، ایستا و دائ

150
بهرادخواهمیتوشهرتبیشترشناسینشانهدیدگاهازعامهفرهنگمطالعات•

کتابهبویژهبهو–فرانسویشناسینشانهوادبیمنتقد(1980-1915)بارتآثار
استمدیون-(رسیدچاپبه1957سالابتدادردرکه)هاشناسیاسطورهاو
میجودوبهکنندمیتغییرتاریخطولدرعالیموقوانینرمزهاینظامازمعنی•

153ص.آیند
لکهباستنبودهمردمدادنقرارمخاطبراهوارتباطیابزارفقطهرگزنگارش•

واندتنمیواستخاصقدرتروابطوخاصتاریخیواجتماعیشرایطمحصول
155ص.کنداجتنابآنهانفوذاز



. مقایسه نیستاز آن جا که فرایند اسطوره ای داللت کامال با فرایندی که به زبان مربوط است قابل•
در یک »طوره طبق نظریات او، اس. بارت از مفاهیم دیگری برای تحلیل اسطوره ها استفاده می کند

157ص . است« نظام شناسی رده دوم
میپیشنهادد،هستنقایلساختارگراشناسانزبانکهتمایزهاییتحلیلارزشحفظحیندربارت•

158ص.هستابهامازاجتناببهبیشترینیازهااسطورهمطالعهبرایکهکند
ودالبینرابطهازخوددرکرمورددشناسینشانهعناصرنامبهخودبعدیآثارازیکیدربارت•

ضمنیمعنایوdenonationصریحمعنایبینوکردهنظرتجدیداسطورهومدلول
connation))شدقایلتمایز.

161ص.کندمیآشکاررافرهنگیهایاسطورهدرنهفتهایدئولوژیشناسی،نشانههایروش•



استشدهریفتعحقیقتاینباایدئولوژیعنوانبهاسطورهنقشکهرسدمینتیجهاینبهبارت•
163ص.داردقرارمدرنجامعهاسطورهنظردربورژوازیایدئولوژیکه

.استمربوطهاآنتجربیاعتبارفقدانبهاستشدهاستراوسلویعقایدازکهانتقادهاییازیکی•
165ص

ویاجتماعبسترازخارجساوطرهیازبانرسمیساختاردرککهکردادعاتوانمیواقعدر•
167ص.استممکنغیرتاریخیشان



نشانه شناسی روالن بارت

نظرازچوناستارجحساختارگرایانتحلیلبربارتشناسینشانهتحلیلنوعکهگفتتوانمی•
قاتیطبمنافعواجتماعینیروهایبهراعامهفرهنگعالیمداردسعیواستتاریخینگرش،

169ص.دهندپیوند
اینترتیبنهمیبه.استاختیاریکامالامنیت،واسکلهمعنیدانستنبرابردرویلیامسونروش•

171ص.استاساسبیاستفرهنگیرمزیکبیاناسکلهکهادعا
استایاجتماعیباتمناسکیفیتبلکهنیستنشانهخودکیفیتمعنیکهداندنمیشناسینشانه•

173ص.گیرندمیقرارآندرهانشانهاینکه



دئولوژیمارکسیسم، اقتصاد سیاسی و ای: فصل چهارم



مارکس و ایدئولوژی

هطبقوایدئولوژیازمشخصیتعریفظاهرا(1883-1818)مارکس•
181ص.استنکردهارائهاجتماعی

نایاستممکنچندهر.هستندحاکمنظراتحاکم،طبقهنظرات•
182ص.نباشدجامعهیکدرشایعورایجنظراتتنهانظرات

وونیقانمناسباتکهرساندندنتیجهاینبهمرامطالعاتم:مارکس•
ابیاکرددرکخودخودیبهتواننمیرادولتاشکالهمچنین
درمیقیعریشهمناسباتاین.کردتوجیهانسانذهنکلیپیشرفت

اسیسیاقتصاددرمدنیجامعهجزئیات...دارندزندگیمادیشرایط
184ص...شوندمییافت



ازبایددباشکردهمشخصراآنپایهکهایمحدودهکنیم،قبولراروساخت-پایهالگویاگر•
استنیمعبدانخودنوبهبهامراینباشدمشخصوواقعیآوردمیوجودبهکهروساختیلحاظ

وانتمیچگونهصورتاینغیردرزیراشوندمشخصومحدودبایدروساختیتنوعاتکه
187ص.کندمیتعیینراآنهااقتصادیپایهکهبودمعتقد



مارکسیسم و اقتصاد سیاسی

نشانهیافرانکفورتمکتبمانندنیزگلدینگومرداک•
کنند،میمبالغهفرهنگیاشکالاستقاللمورددرکهشناسی

189ص.اندکردهانتقادهاروشایناز
ص.ستاطبقاتینابرابریبازتولیدگروهیهایرسانههدف•

190
معنیبهادیاقتصپایهبرتمرکز»:معتقدندگلدینگومرداک•

نهایتردانهامتغیرتوزیعومادیتولیدبرکنترلکهاست
کارهبفرهنگیتولیددرکههستندهاییروشقدرتمندان

191ص.روندمی



Sequential)«ترتیبیمنطق»راآنآنچهبرتاکیدباگلدینگومرداک• logic)نامندمی-
فقدانبه-داردتاکیدفرهنگیمحصوالتازقبلاقتصادیساختارهایبررسیبرکهمنطقی

حسببرایرسانهتصاویربطندرحاکمایدئولوژیشناساییبهکهکنندمیاشارهمطالعتی
193ص.پردازدمیاقتصادینیروهای



حدود اقتصاد سیاسی

ولید،تاندرعامهفرهنگکهساختاریشرایطهایجنبهازبعضیدرسیاسیاقتصادروش•
195ص.داردتاکیدشوند،میتوزیعومصرف

مرداکونگگلدیکهاستچیزیاینوگزیندمیبررااقتصادیجبرنهایتدرسیاسیاقتصاد•
196ص.اندپذیرفتهراان

197ص؟استعامیانهعامه،فرهنگچرابگویدمابهتواندمیسیاسیاقتصادآیا•

هککنندادعاخواهندنمیآنهاکهگویندمیخودعمومینظریهارائهدرمرداکوگلدینگ•
جابهراحاکمطبقهمنافعکههستنداطالعاتکنندهمنتقلهایدستگاهصرفاگروهیهایرسانه

199ص.کنندمیجا



نظریه ایدئولوژی آلتوسر و مارکسیسم ساختارگرا

توانمیراگروهیهایرسانهبررسیدرسیاسیاقتصادنگرشظهور•
.دانستممارکسیسدروندرتحوالتسایربهنسبتجدیواکنشیک
200ص

علمیکنوانعبهمارکسیسمتثبیتشکلترینسادهدرآلتوسراهداف•
200ص.استاقتصادیجبرگراییازانساختنرهاو
نظردربایدکهاستمشکلیگراییاقتصادآلتوسر،اظهاراتطبق•

101ص.برودبینازمارکسیسم
ونیستیگرایاقتصادتابعمارکسیسمعلمکهاستمعتقدآلتوسر•

ص.ندکمیاعمالراخودخاصنفوذو«استمستقلنسبتا»ایدئولوژی
103



وروساختتقابلمتاثیرونسبیاستقاللدربارهتفکرشیوهاینباالتوسر•
ثالمرویتمرکزباکندمیبرخوردبازتولیدنظرحسببرپایه

204ص.کرددنبالرانظراینتوانمیایدئولوژی
چندهرند،کمیاشارهتاریخییاتجربیهایپدیدهبهندرتبهآلتوسر•

جهتبهصرفاوکردهاستفادهتجریدیومبهمهایعبارتازگاهکه
.ندکمیاشارهگروهیهایرسانهوعامهفرهنگمورددرعقایدشکلی
206ص

بهتوجهابکهدهدمیارائهایدئولوژیازتجریدیتوصیفیکآلتوسر•
«هرمظ»ایدئولوژیاینکه.گیردمیبردرنکتهسهاینجادرمااهداف
یدئولوژیااینکه.استموجودیتشانواقعیشرایطباافرادخیالیروابط

وانعنبهراافرادایدئولوژیاینکهواستجوامعدرمادینیروییک
207ص.کندمیاستیضاحخاصهایایدئولوژیهایموضوع



ابردولتیموسسهیککهاینبرعالوهایدئولوژی•
کهستهنیزمادینیروییکاستداریسرمایهبازتولید

میبردرراشانواقعیدنیایبارامردمخیالیروابط
208ص.گیرد

ابمعاصرجوامعدرعامهفرهنگکهکردادعاتوانمی•
دردهکننمصرفعنوانبهآنهاقراردادنوافرادگرفتن

209ص.کندمیایفاراخودنقشچهارچوباین
ماتیسمدگشرازرامارکسیسمنتوانستآلتوسرالبته•

اییدتدراوخودگرایشبهتوجهباامراینوکندخالص
اندکردههارئمارکسمتونکهاخیتاراتیپایهبرنظراتش

210ص.استاهمیتحایزآنها،مورددربحثدرنهو



وعقایدعهمطالدرآلتوسرروشباارتباطدربزرگیمشکالتهنوزمطالباینتمامبهتوجهبا•
ونگفرهازمارکسیستینظریهیکبیانمسئلهظاهراآنهادشوارترین.داردوجودفرهنگ

211ص.ندارداقتصادیجبرگراییماهیتکهاستایدئولوژی
رسمیتبهاران«مستقلنسبتااثرات»کهدهدارائهایدئولوژیدربارهاشنظریهخواهدمیآلتوسر•

212ص.نباشدمتکیاقتصادیگراییجبربروبشناسد



کردنردودرتنهانهتولیدمناسباتبازتولیدحسببرایدئولوژیدرکدرآلتوسرتالش•
آلتوسردئولوژیاینظریهدرکمدستراآنبلکه.نیستموثراقتصادیجبرگراییازمارکسیسم

کهاستینا)کارکردگرایانهتوضیحاتاصلیمشکل.کندمیهدایتکارکردگراییجهتدر
213ص.کنندمیتوجیهنتایجشانحسببررااجتماعیهایپدیدهوجوددالیلآنها

دولتیدستگاهیکعنوانبهآموزشدربارهخودبحثدرطبقاتیمبارزاتمفهومازآلتوسر•
وجودبهقاتیطبمبارزاتاثردرپرورشوآموزشکهاستمعتقدوکندمیاستفادهایدئولوژیکی

وآموزشدستگاهکهاینو(استنشدهارائهموردایندرتاریخیمدرکهیچاما)آیدمی
216ص.استجداطبقاتیمبارزاتازدرونازپرورش



گرامشی، مارکسیسم و فرهنگ عامه

درراآنردکاربکهاستمواجهجدیبسیارمشکالتباآلتوسرنظریه•
اعیانتزازعبارتندمسائلاینوکندمیمحدودعامهفرهنگمطالعه

حتییاوادتضگرفتننادیدهوجبرگراییآن،کارکردگراییآن،بودن
215ص.اقتصادیجبرگراییازگریزموفقیتعدم

سیاسیالیاستینظرارائهدلیلبهاواهمیتوگرامشینفوذاصلیدلیل•
ازفادهاست.استنهفتهگرفت،خواهدقراربحثموردآنجزییاتکه

الحعیندرامااستگرامشیاهمیتازحاکیخودمفهوماینازوسیع
216ص.کندمیمشخصعامهفرهنگمطالعهدرراخاصیروش



صورتیبهوشوندتعریفبایدمفاهیمشکهنیستعلمیکصرفامارکسیسمگرامشی،برای•
بنگرد،واقعورتیصبهدنیابهبتواندکهمجهزنگرشیکصرفایایابندسگترشمنطقیوجدی
ص.استمرکزمتکارگردطبقهرهاییبرکهاستسیاسینظریهیکمارکسیسماونظرازبلکه
218

:گرامشینظریآثاردرهدفدو•
جبرگراییوگراییاقتصادباجدال-1•
رالوژیایدئو.وفرهنگاهمیتوخودمختاریاستقالل،کهروساختدربارهنظریهیکارائه-2•

.کندنمیانکار



مفهوم هژمونی گرامشی

جتماعیاکنترلهایشیوهتوصیفبرایهژمونیمفهومازگرامشی•
222ص.کندمیاستفادهحاکماجتماعیهایگروهبرایموجود

کهشودمیتضمیندلیلاینبهمثالهژمونیگرامشیاظهاراتطبق•
223ص.دهندمیامتیازاتیتابعهایگروهبهحاکمهایگروه

هاگروهنقدرتمندتریفرهگیوسیاسیحاکمیتبازگشتهژمونی•
روهگرضایتتامینبرایمردمهایآمالبهواکنشیکعنوانبهرا

225ص.کندمیتوصیفتابعهای
جوامعدرخاصهایگروهوموسساتهایفعالیتازهژمونی•

لمسئومدنیجامعهگرامشیزعمبه.شودمیناشیداریسرمایه
هبمجازراخوددولتواستهژمونیتحولوبازتولیدتولید،

225ص.داندمیزورازاستفاده



سبحبرتوانمیراعامهفرهنگ{گرامشینگرشاساسبر}•
یفتعرمدنیجامعهموسساتدروندرهژمونیسربرکشمکش

227ص.کرد
وطبقاتقدرتمندترینحاکمیتوضوحبههژمونیگرامشیبرای•

آنحاکمیتکهزمانیوکندمیتامینراجامعههایگروه
تحتدشومینامیدهسلیمعقلکهراآنچهحتیباشدگسترده
227ص.دهدمیقرارالشعاع

.داندمیروشنفکرانکارنتیجهرااستیالگرامشی•



عامه مارکسیسم، مارکسیسمم گرامشی و فرهنگ: نتیجه گیری

برایراهونحبهترینبهعملدر.دهدمیارائهگرامشیکهاینظریهزیاداحتمالبه
بریاسیساقتصادروشتاکیدبااگرویژهبهکند،میهموارعامهفرهنگمطالعه
229ص.کندتاکیداقتصادیهایمحدودیتاهمیت

دولتهبزورگوییومدنیجامعهبههژمونیکردنمحدوددیگرمرتبطمسئله
230ص.است
هایروهگمستمرتسلطواجتماعینظمواجتماعینظارتکهاینگرامشیبحث

231ص.کردتعیینحاکمایدئولوژیطریقازتوانمیفقطراجامعهدرقدرتمند
اگراشد،بپذیرسازشوترپیچیدهاجتماعیطبقاتوفرهنگبینرابطهقدرهر

232ص.باشدمستقلطبقاتیمبارزاتازنتواندفرهنگ
گراییقلیلتنوعیبرتکیهازتواندنمیگرامشینظریهکهکردادعابتواناگر

کهراایسئلهمازکهگفتتوانمیحدچهتاپسکنداجتنابطبقاتییااقتصادی
کردهحلاست،مواجهانباایدئولوژیوفرهنگازمارکسیستینظریهساختندر

233ص.است



فمینیسم و فرهنگ عامه: فصل پنجم



فمینیسم و فرهنگ عامه

وردبرخعلتوچگونگینقدوتحلیلبهکهبعدبه1950دههاواخراززناننوینجنبشظهور•
وعادالنهغیرمنصفانه،غیرنحویبهآنهاحضوروزنانباجمعیهایرسانهوعامهفرهنگ

239ص.استپرداختهاستثمارگرانه
روانردکهآثاریوایدئولوژیوسلیمعقلدربارهآلتوسروگرامشیآثارازهافمینیست•

241صاندپرداختهروزمرهزندگی«کردنسیاسی»برایجنسیتتعیینبهشناسی



آنچهبرعامهفرهنگوزناندربارهاولیهآثارازبسیاری•
متمرکزاستنامیده«زناننمادینفنای»راآن(Tuchman)تاکمن

242ص.اندبوده
سخنصیلتفبه«زناننمادین»فنایدرهارسانهموفقیتدربارهتاکمن•

هارسانهاستمعتقدکهبازتابفرضیهبانظرایناونظراز.استگفته
ببیندراخودداردمیلجامعهیکدرحاکماجتماعیهایارزش
243ص.هستندمربوط

1970دههاواخرتااواسطو1950هایدههبینکهشواهدیبررسیبا•
امراینکهرسدمینتیجهاینبهتاکمناست،بودهموجودامریکادر

244ص.داردصحتامریکامطبوعاتوعامهتلویزیوندرباره



اما.دهندمیبدستزناننمادینفناسازیازبیشتریشواهدنیززنانهایمجلهومطبوعات•
گیرانپیامیرازاستترمستقیمغیرموردایندرهارسانهسایربامقایسهدرزنانمجالتمسئولیت

درآسانیبهببازتایفرضیهکهاستمعنیبداناینواستکمترآنهاتعدادوترتخصصیآنها
245ص.نیستصادقهاآنمورد



بهراهافمینیستتوجهکهعامهفرهنگاصلیهایشاخهازیکی•
میبائر.انهاستدرزنانبازنماییوتبلیغات.استکردهجلبخد

خشمبااغلبوانتقادیدیدیباابتداهماناززنانجنبش»:گوید
شواکناستنامیدههارسانهدرجنسیتبعیضراآنچهانبه

247ص.استدادهنشان
نقشویتتقنحوهبهظاهرافمینیسمنوعاین:رادیکالفمینیسم•

249ص.استمربوطهارسانهدرجنسیتایکلیشههای
ازیکیهکتبلیغاتیاگهییکچگونهکهاستدادهنشانجیل•

بهمربوطتبلیغاتدرویژهبه–فمینیستیجنبشهایدرخواست
شعاریتفریحسفریکبرایرا–(زنانتخابحق)جنینسقط
شودلمدادقفمینیستیپیامیکصورتبهبایددهد،میقرارخود
استواراییمحتوتحلیلبردرکهرااینظریهغیررویکردیکزیرا

251ص.استکردهاختیاراست
جیل: نفر وسط



کهاستنایکندمیاشارهانبهکلیطوربهمودلسکیکهاینکته•
وتاسبرخورداراهمیتازعامهفرهنگمطالعهبرایاساساجنسیت

252ص.استمهمنیزایتودهفرهنگحالعیندر
درزناناچرکهاستسوالاینبرایپاسخیافتنمودلسکینظردر•

ونداشدهمحدودکنندگراییمصرفبهتوجهبهپدرساالرجوامع
253ص.کنندنمیگراییمصرفظهوربرایراجوامعاین

فصلایننآغازیبخشدرشدهارائهفمینیستیدیدگاهاصلیمشکل•
راواقعیتبایدجمعیهایرسانهکهگیردمینشئتنظرایناز

برابرامتیازهایکهایجامعهدرزنانزندگیواقعیتکنند،منعکس
255ص.دهدنمیمردانوزنانبه
یلتحلهایروشازشدتبهفمینیستنویسندگانازتعدادی•

256ص.اندکردهانتقادمحتوایی



تمایزدرحتوامتحلیلمطالعاتموفقیتعدمباکیفیتمایزفقدان•
اینراظاه.استارتباطدرمعنیمختلفسطوحبینشدنقایل

نظریهایچهارچوبمدیونراخودموفقیتانتقادی،روش
257ص.استمارکسیسمیاشناسینشانهمانندبدیل

امااستتمثبتغییریکازحاکیزنخبرنگارانتعدادافزایش•
ستجنیآنها،ظاهربرزنانخبریپوششدانیدمیکههمانطور

258ص.استمتمرکزغیرهوآنها
دستهبهالحعیندراماداردتاکیدبودنعینیبرمحتواییتحلیل•

آوردیموجودبهایرسانههایمتنتعریفبرایکههاییبندی
259ص.استوابسته



نظریه فمینیسم، پدرساالری و روان کاوی

سرمایهوپدرساالریجوامعدرزنانزندگیواقعیتکردنمنعکسدرجمعیهایرسانهقابلیت•
قابلحتواییمتحلیلروشباظاهراواستاهمیتیحایزنکتهلیبرالفمینسیمنظرنقطهازداری

260ص.استبررسی
تابورژوازیاکمحایدئلوژیباارتباطدرهارسانهکارکردمطالعهکهاینفمینیستیتحلیلالزمه•

داردایجمردانهگفتماندرترجیحیمعنایآندرکهپدرساالرانهفرهنگدرآنهانقشمطالعه
262ص.یابدگسترش

جنسیتبرتنهازنانعیتموقتوجیهبرایسوسیالیستیفمینیسملیبرال،ورادیکالفمینیسمخالفبر•
ص.بگیردنظرردنیزرازناناقتصادی،شرایطوطبقاتیتحلیلداردسعیبلکهکند،نمیتمرکز

265



نظریه فمینیستی و مطالعه ایدئولوژی

استایمطالعهرسد،مینظربهمفیدپیشینبخشدرشدهارائهمطلببهتوجهباکهخوبیمثال•
کردهمبادرتآنانجامبهعامهفرهنگدرجواندخترانمختلفهایگروهدربارهرایبیمککه

هایتحلیلمعرفدیگرواستشدهقدیمیقدریحاضرحالدراثراینشکبی.است
266ص.نیستعامهفرهنگازفمینیستی

جنسیکارقسیمتتوانمیچگونهنکنند،عملکنندعملبایدکهنحویبههاایدئولوژیاگرالبته•
267صکرد؟بازتولیدرا



نیروییکصورتبهجکیمجلهاینکهاینتوضیحبرایرابیمک•
رمزهاییاتکندمیروشناسینشانهبه.کندمیعملقویایدئولوژیک

فکشدهندمیتشکیلرانوجوانوجواندخترانایدئولوژیکهرا
268ص.کند

وندکمیتعریفراآندارد،تمرکزشخصیحیطهبرمنحصراجکی•
ص.کندمیمحسوبجواندخترانزندگیدرحیطهترینمهمراآن

270
تحلیلارزشکهاستواضحنیزرابیمکهایپژوهشدرحتی•

هنکتچندمورددر.شمردناچیزسادگیبهتواننمیرامحتوایی
.هستدگارسازشناسینشانهومحتواییتحلیلباکهاستشدهادعاهایی

272ص



یاریاختهایشگیرینتیجهدرخود،ادعاهایرغمبهشناسینشانه•
272ص.کندمیعمل

دممرهشیاریرویترعمیقتاثیرپنهانمعانیاستممکنچطور•
273صباشند؟داشته

اعالمسپسوخودتمایزاتکردناختیاریطریقازشناسینشانه•
مقابلدرراخودبرخوردارند،اهمیتازاختیارشعناصرکهاین

274ص.استکردهبیمهانتقادیحمالت
وناسیشنشانهمانندهاینظریهوهاروشبرکهمطالعاتیوهانگرش•

کهاعتقادنداینبرظاهراهستندمتکیایدئولوژیدربارهآلتوسرنظریه
واررفتبهظاهراکهکندمیایفارامشخصهاینقشایدئولوژی

276ص.بخشندمیشکلاستحاکمآنهابرکهکسانیاعمال



اثباتنعنوابهوایدئولوژیکارکردیماهیتدربارهکلیبحثازبخشیعنوانبهرابیمک•
ماهیتبهجکیایدئولوژیکنقشازراخودتحلیلخود،مطالعهدرشناسینشانهکاربردهای

ترشگسشدخواهندانخوانندهآیندهدرکهافرادیوخوانندگانشدیدگاهدرمجلهاینظاهری
277ص.دهدمی

ونندهکگمراهاشتباهکهاستعقایدازمجموعهیکایدئولوژیکهرودمیتصوراول،وهلهدر•
279ص.شودمیمقایسهدهدمینشانراحقیقتکهعلمباوهستدمخدوشیا



رویتیرقابلغهایماهیتبهکهعلومدرمفاهیمازدستهآنازاستفادهبامخالفتیهیچخودفریزر•
اینبهت،اسنظریکامالمفهومیکعنوانبهایدئولوژیکهاتمعتقداما.ندارندکنندمیاشاره
280ص.استضروریغیرتوضیحینظرازمعنی

اینکلیطوربهکردندشرکترابیمکپژوهشدرکهجوانیدخترانکهاستمعتقدفرزیر•
ولیدهاییبازتوانمطالببینوخوانندمیداستانیخواندنیمطلبنوعیکصورتبهرامجله

281ص.شوندمیقایلتمایزرسدمینظربهواقعیکه



283ص؟کجاستدرگفتمانهایسبکمنشا•



االریپدرسوداریسرمایههاینظامخدمتدرکهماهیتیعنوانبهعامهفرهنگگرفتننادیده•
284ص.نیستکافیآورد،میوجودبهکاذبهشیارییکهاتودهدرواست

نظریاتوداریسرمایهصنایعتبلیغات،چونهاستفمینیستبرایمهمبسیارمسالهیکمصرف•
285صدانندمیکنندگانمصرفگروهترینمهمرازنانفرهنگی،

یکساننندگانکمصرفبرایکاالمعانیوکاربردهابافرهنگیفتولیدزندگیمعنی:استیسی•
بهوتابعنانزکهرساندمینتیجهاینبهراماکاالمصرفدربارهموجودفرهنگیمطالعاتنیست

286ص...روندمیکاربهفرهنگیتبادلدرکههستنداشیاییمثابه



پست مدرنیسم و فرهنگ عامه: فصل ششم



کهاستائلیمسزمرهازپساساختارگراییدرآنفلسفیونظریمبانیومدرنیسمپستنظریه•
کامالتمپرداخآنهابهکههایینظریهسایرمانندهنوزفکریلحاظبهواستشدهمطرحاخیرا
291ص.استنشدهتثبیت



از میان رفتن تمایز بین فرهنگ و جامعه

ویتاهمآندرکهکندمیتوصیفرااجتماعینظمیکظهورمدرنیسمپستعموماعتقادبه
کالاشتمامبرقدرتواهمیتاینکهاستآنمعنایبهعامهفرهنگوجمعیهایرسانهقدرت
293ص.دهندمیشکلانهابهوحاکمنداجتماعیروابطدیگر

294ص .دارددر شرایط پست مدرن ایجاد تمایز بین اقتصاد و فرهنگ عامه بسیار مشکل است وجود



تاکید بر سبک به بهای فدا کردن جوهر

ولوژی طراح در دنیای پست مدرن مسائل سطحی و سبکی  مهم تر می شوند و در نیتجه نوعی ایدئ•
295ص . یا ناظم را به وجود می آورند

قدرتوفکریژرفایگرایی،واقعاصالت،برجستگی،انسجام،هنری،کیفیاتچونخصوصیاتی•
295ص.دهندمیدستازراخوداهمیتداستان



معروفاثرمونالیزاتصویرتکثیردردارد،وجودمدرنپستنظریهمورددرکهخوبیمثال•
الهامپاپهنرازمثالاین.اساتشدهارائهکرد،ابداعراآنوارهولاندیکهداوینیچیلئوناردو

296ص.استگرفته

اندی وارهول



افول فراروایت ها

هادرخداوقوعمنطقیتوالیوممتدوخطیروایتیکعنوانبهتاریخحسرفتنمیاناز•
297ص.هستندافوقبهروهاروایتفرامدرنپستدنیایدرکهاستواقعیتاینازحاکی



معماری: فرهنگ عامه معاصر و پست مدرنیسم

ظهور کرد تمام اشکال معماری 1920در این جا، اعتقاد بر این است که مدرنیسم که ابتدا  در دهه •
ول منطقی و در گذشته را رد کرده و مصرانه تاکید کرده که بناها و معماری باید از نو بر پایه  اص

269ص .علمی ساخته شوند



سینما

درکههاییمفیلودارندکاروسربصریوتصویریمسائلباظاهرامدرنیستیپستهایبحث•
هایجلوهاز،اندچشمسبکبرکههستندفیلمهاییاسترویتقابلمدرنیسمپستعالیمانها

300ص.ارنددتاکیداجتماعینقدوداستانجوهر،ماهیت،محتوا،گرفتننادیدهوتصاویروویژه



تلویزیون

اندازند،میجریانبهرااطالعاتوتصاویرسیلکهتلویزیونشبانهوروزانهعادیهایبرنامه•
کوالژهایتکنیکاساسبروکردهنزدیکهمبهمختلفنقاطازرامختلفهایپارهوقطعت

303ص.کنندمیردیفهمسرپشتسطحیهایسازیشبیهو



تبلیغات

بهاضرححالدراما.کردندمیگوشزدمابهرامحصولیکفایدهوارزشتبلیغاتگذشتهدر•
پردازندمیپیامدخوتکراروارتقاءبهبیشتروگویندنمیمحصولدربارهزیادیچیزمستقیمطور

تبلیغاتیاهیتمبرتاکیدوسیلهبهوگیرندمیعامهفرهنگازکهعالیمیوسیلهبهراکاراینو
304ص.دهدمیانجامهاپیام



موسیقی پاپ

سبکصریحوآشکارترکیببهگرایشپاپموسیقیاخیرتاریخدرمدرنپستنظریهدیداز•
دررایعیوسدامنهگرایشاین.خوردمیچشمبهکامالمستقیمبسیارهایروشبهموسیقیهای

ضبطتلفمخهایدورهیادورهیکدرقبالکههاییترانهسادهبسیارترکیبازوگیردمیبر
هویتقخلبرایمتمایزموسیقیآالتوصداهاهاترانه«طعم»ازاستفادهوقولنقلتااندشده
.شودمیشاملرافرهنگیوفرعیهای



مصرف گرایی و اشباع رسانه ای 

بهایرسانهباعاشوگراییمصرفتاثیراتودامنهدربارهدیرینهعقایدبعضیبامدرنیسمپست•
307ص.داردپیوندداریسرمایهوصنعتیجوامعدراخیرتغییراتهایجنبهعنوان

ظاهرمصرفزایشافبهنیازشد،تثبیتداریسرمایهتولیدپرکارودقیقسیستمکهاینمجردبه•
را«رفمصیافراغتاوقاتاخالق»،«کاریاخالق»برعالوهکهشدندناگزیرکمکممردموشد
308ص.بیاموزندنیز



مشاغل طبقه متوسط جدید و بازارهای مصرفی

پیرویخودخاصمنطقازکههستندتجریدیبسیارهایفرایندایرسانهاشباعوگراییمصرف•
اساسپدیدهدواینبگیریم،نظردرراهاحرفهساختارواجتماعیطبقاتاگر.کنندمی

309ص.یافتخواهندنیزاجتماعی



فرسایش هویت های جمعی و شخصی

هنظریدرشدهمطرحهایبحثدرجمعی،هویتخواهوشخصیهویتخواههویت،تفسیر•
ایندرویتهباارتباطدرکهخاصیادعاهای.استشدهتبدیلمهممسالهیکبهمدرنیسم،پست
ص.دهندمیبدستمدرنیسمپستظهورخصوصدربیشتریدلیلخوداندشدهعنوانهابحث
310



محدودیت های پست مدرنیسم

ارائهراایدهگستربررسینتوانستممنمعاصر،عامهفرهنگدرمدرنیسمپستظهورارزیابیدر•
وجودنندکترروشنرامدرنیسمپستنظریهادعاهایکههاییمثالکهنیستشکیاما.کنم

جامانروشدوازاستفادهباراتالشاینمن.ببرمسوالزیرادعاهااینخواهممیاکنون.دارند
.دادخواهد

استمدرنیسمپستنظریواصلیهایبحثازبعضیبهانتقادینگرشاولروش•
عنوانمهعافرهنگدرخاصیهایحیطهدربارهنظریهاینکهادعاهاییانتقادیبررسیدومروش•

312ص.استکرده



درهاوایتفرارکهاستفرضاینوجودکردهمبتالرامدرنیسمپستکهدیگربزرگمعضل•
صست؟چیپسنیست،روایتفرایکخودمدرنیسمپستاگراول،وهلهدر.هستندافولحال
314

نظربهقیمنطحددیتاعامهفرهنگوهنربینتمایزرفتنمیانازدربارهمدرنیسمپستادعاهای•
ارتباطدرخاصایحرفههایگروههایایدئولوژیواعمالباچونویژهبهورسندمی

315ص.هستند



با این حال . اتدر جهت پست مدرنیسم تغییراتی ظاهر شده  است، به ویژه در حیطه معماری و تبلیغ•
316ص .از این نتیجه گیری در تمام حیطه های فرهنگ عامه دشوار استاستفاده 

سینماولدتبدوهماناز.دهدافزایشراخودگیرانپیامتعداداستبودهمایلهمیشهعامهسینمای•
ص.استکردهجلببوده،آنهانمایشبهقادرکهایالعادهخارقوقایعمبنایبرراگیرانپیام

316



ریفی از تکرار  اگر امکان عمومیت دادن وجود داشته باشد، سبک های فیلم می توانند به ترکیب ظ•
318ص . و سورپریز  بستگی داشته باشند



جمع بندی: فصل هفتم



چونکردمارهاشاختصاربهفقطپساساختارگراییبهودادمقراربحثموردرامدرنیسمپستمن•
326ص.استنکردهایفامستقیمینقشعامهفرهنگبررسیدرساختارگرایی

برخوردعینیمشخصاستداللطریقازداشتنوقدرتپیوندنحوهبرتاکیدبهما–فوکوآثاردر•
327ص.داردارکوسرمعنیتولیدوزبانازعملیاستفادهباکهخاصیاستداللیعنی-کنیممی

239ص . واقعیت های قدرت نیز در گفتمان ها ناپدید می شوند•
عنوانبهمعرفتازخاصیبیانیک»عنوانبه)فوکوگفتمانمفهومکهکاربردهاییبهنیزبارکر•

وهارسانهدر(شوندمیتعریفاستعدادوهوشهایآزمونباکودکانکهطورهمانقدرت
استکردهاشارهداردفرهنگیمطالعات



که ما قابل یک قرارداد این توافق را در بر می گیرد که یک متن به نحوی ارائه می شود»: بارکر•
231ص . متن با ما وارد گفت و گو می شود. درک باشد



پوپولیسم فرهنگی

Mc}گیگانمک• Guigan}پوپولیسم»:استکردهتعریفزیرصورتبهرامفهوماین
سمبولیکهایهتجربگویدمیکهاستعامهفرهنگدانشجویانازبعضیفکریفرضیهفرهنگی

233صص.ترندمهم(کلیطوربه)ازفرهنگسیاسیوتحلیلینظرازعادیمردم
: هدف مک گیگان عبارت است از•

...تحول غیر انتقادی و پوپولیستی در مطالعات فرهنگی معاصر است•
237ص . حمالتی که به پوپولیسم شد است آن را با مصرف گرایی برابر دانسته اند•
. علوم اجتماعی به فرایند مصرف فرهنگی و مادی توجه کمی نشان داده است•


