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برخی کتاب ها:

کوتاهی از زندگی جنکینز



دیدگاه ها



درباره فرهنگ هواخواهی دیدگاه مثبتی دارد.
 مثل یک بازیگر، )هواخواهان دوستداران سرسخت شخصیت های رسانه اند

اهمیتی که دارای کردار معنادار و با...( شخصیت ورزشی یا برنامه تلویزیونی و 
.هستند

 استدوسرتو و جان فیسک جنکینز متأثر از.
 با االنهفعو تعامل اجتماعی زایش فرهنگیجنکینز معتقد است هواخواهان برای

.متون رسانه ای برخورد می کنند

دیدگاه ها



منتقدان 
هواخواهی



 از و متأثرعدم بلوغ و کوته فکری هواخواهی از عناصر رسانه ای مالزم
.فرهنگ توده است

 نایع صمخاطبان توسط عوام فریبی و استثمار هواخواهی رسانه ای نوعی
انه ای است که به منظور تقویت رابطه مخاطب یا محصول رسرسانه ای 

یشتر یا افزایش شهرت آن محصول ایجاد می شود و نهایتاً باعث سود ب
(مک کوایل.)مالکان است

هواخواهیدیدگاه منتقدان 



...در برابر منقدان 

هواخواهی از نظر
کجنکینز، دوسرتو و فیس



 هستندکردار معنادار و با اهمیت هواخواهان دارای.
 با متون رسانه ای دارندفعاالنه ایبرخورد.
 استقدرت خالقانه مخاطبان هواخواهی نشانه ی.
هواخواهان مفاهیم جدید را از رسانه فهم می کنند.
 ایجاد می کنند و از دام فریب رسانه خود را رها هویت اجتماعی آن ها برای خود

.می سازند
 عناصر رسانه ای هستندتولید کننده هواخواهان، خود.
 می کنند تا با همدیگر مراوده داشته باشندمعناسازیهواخواهان.
ارند و در مقایسه با مالل زدگان، زندگی پرشورتری دارند، قید و بند کمتری د

.تفکرشان عمیق تر است
 فرهنگ مصرفیهواخواهی نقدی است بر.

جنکینز، دوسرتو و فیسکنظر هواخواهی از 



وآزادهستند،دوشانیبهخانههمچونهواخواهاناستمعتقددوسرتو
تنمیکدرومی کنندمهاجرتدیگرمتنبهمتنیازکهفارغ البال

هدایتلیتقابباتوافقیبصورتمتن هابارمزگشاییونمی شوندغرق
فعنبهرامعنارسانه ایمتونباروابطشانارزیابیباونمی شوند
.می کنندبازسازیخودشان

خانه به دوشان



رتسخیراهوادارروحمتن:خودشانتجربهبهمتونکردننزدیک1.
دیلتبراهازمی کنند،تسخیررامتنروحهوادارانبلکهنمی کند
.روزمرهزندگیازجزئیبهرسانه ایمتونمحتوای

رامتنتنهانههواخواهن:هواخواهیفرهنگدرمتنبازخوانیتأثیر2.
تغییرانباعثکهمی کنندقرائتنوازمستمراًراآنبلکهمی خوانند
.می شودمتنهمه جانبه

خواندنکهمعمولبرخالف:رسانهمتن هایاجتماعیقرائت3.
قرائتاجتماعیفرایندیدرهواخواهاناست،انفرادیفرایندی
معنادتولیمتنازبیشتر،مراودهبرایاجتماعدرهواخواهان.می کنند
.می کنند

سه ویژگی فرهنگ هواخواهی

ا تفاوت هواخواهان ب: استوری
مخاطبین عادی

و شدت مشارکت فکری1.
عاطفی در ارزش های 

هواخواهان
چارچوب ارزش های 2.

تحول یابنده برای 
خوانندگان عادی



از دید استوری

تفاوت های نظر
جنکینز و دوسرتو



یگردبابحثبوسیلههواخواهانقرائتجنکینزاعتقادبه1.
کهعامهقرائتخالفبراست،مداومومستمرهواخواهان
.استموقتمعناسازی

دهنویسنوخوانندهبینتمایزیهیچهواخواهیدیدگاهدر2.
مربوطمصرفبهصرفاًهواخواهیفرهنگونداردوجود

شعر،ترانه،:مثلمی گیربردرنیزرامتونتولیدبلکهنمی شود
...ورمان

دوسرتوجنکینز و نظر تفاوت های 



روش های بازنگاری 
هواخواهان از نمایش های 

نزتلویزیونی از دید جنکی



رسانهازشدهپخشروایتخالءپرکردن:مجددزمینه سازی1.

نندمی کمعلومراشخصیتپیشینه:مجموعهزمانیدورهبسط2.

حاشیه ایشخصیت هایبهتوجه:مجددکانونی سازی3.

(وبخبهشرورافرادتبدیل)اخالقیکردنوارونه:اخالقیتعدیل4.

عاشقانهبهتخیلی–علمیروایتتبدیل:ژانرتغییر5.

دیگربرنامه ایدربرنامهیکشخصیت:گذار6.

جدیدموقعیت هایدرشخصیت ها:شخصیت هاجابجایی7.

هبرنامقسمتیکدرنویسندهحضور:روایتکردنشخصی8.

شخصیت هابرایعاطفیبحران:عواطفتشدید9.
شخصیتیکزندگیشهوانیجنبه:شهوانی سازی10.

از تلویزیون هواخواهان بازنگاری روش های 



:جنکینزاعتقادبه
.مصرفیفرهنگمتعارفاشکالبراستنقدیهواخواهی•
دگرگونبرایمبارزههواخواهی،فرهنگالعادهفوقجنبه•

الزام هایبرابردرمقاومتومشارکتیفرهنگایجادساختن،
.استامروزی

رعتسافزایشباعثدیجیتالمحیط:تعاملیمخاطبانمقالهدر•
اطبانمخفعال گراییافزایشنتیجه،دروهواخواهانمیانارتباط

.شده است

...و نهایتاً 



نمونه ها










