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آمارگرايي  همچنين  و  صرف  نظري  انتزاعيات 
اين در  عالوه،  به  نيايد.  گرفتار   اجتماعي 
مطالعات  به  توجه  كه  مي شود  داده  نشان  مقاله 
اجتماعي علوم  رشته هاي  ايران،  در   فرهنگي 
و  ساخت  خواهد  نزديك تر  يكديگر  به  را 
تقويت  را  ميان رشته اي  اجتماعي  تحقيقات 
مي كند. فرهنگ در اينجا نقش ريسمان وحدت 
ايفا را  اجتماعي  علوم  رشته هاي  ميان    بخش 

خواهد كرد.

فرهنگي،  مطالعات  انواع  كليدي:  واژگان 
شبه  جامعه شناسي  شدن،  بين رشته اي 
مطالعات  بومي،  مطالعات  پوزيتيويستي، 
فرهنگي  مطالعات  فرهنگي،  سياست گذاري 

ايراني، مطالعات مقاومت فرهنگي.

چكيده
شرايط  پيرامون  بحث  ضمن  حاضر  مقالة 
به  ايران  در  فرهنگي  مطالعات  شكل گيري 
اشاره  ايراني  فرهنگي  مطالعات  خصيصه هاي 
داللت ها  تا  شده  سعي  اين،  بر  افزون  مي كند. 
علوم  براي  فرهنگي  مطالعات  كاربردهاي  و 
و  فكري  مباني  شود.  تشريح  ايراني  اجتماعي 
نهادي شدن  آكادميك،  سرچشمه هاي  معرفتي، 
و مناقشات و گفتمان هاي مطالعات فرهنگي در 
مقاله اند.  اين  در  بحث  عمدة  محورهاي  ايران، 
آخرين  ايراني،  فرهنگي  مطالعات  آسيب هاي 
نويسندگان  است:  مقاله  اين  بحث   محور 
فرهنگي  مطالعات  چگونه  كه  مي كنند  تشريح 
در ايران مي تواند علوم اجتماعي را به مطالعات 
دام  در  حال  عين  در  و  سازد  نزديك  بومي نگر 

مطالعات  فرهنگي  و  آيندة  علوم  اجتماعي  در  ايران
مطالعات  فرهنگي  ايراني:   انواع  و آسيب ها
محمد رضايي*
عباس كاظمي**
آزاده ناظرفصيحي***
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مي گردند و اجزا و عناصر قديم و جديد از نو 
حول مجموعة ديگري از مضامين و مفروضات 

سامان مي يابند )هال، 57 :1980(.
اما اين بدان معنا نيست كه نتوان مرزي براي 
مطالعات فرهنگي ترسيم كرد. علي رغم تنوع در 
تعريف اين حوزه اهميت دادن به مفهوم قدرت 
شروعي  نقطة  مي تواند  آن  از  جديد  معنايي  در 
از  فرهنگي  مطالعات  تمايزگذاري  براي  مناسب 
ديگر علوم مرتبط باشد. در كنار آن قلمروهايي 
از ساير علوم چون انسان شناسي، جامعه شناسي، 
زبان شناسي و نقد ادبي، علم سياست و فلسفه و 
به نحوي درون گفتمان هاي  اينها هر يك  مانند 
آن نفوذ كرده اند، گويي ما با دانشي بين رشته اي 
مواجهايم. اين امر سبب شده است كه تحقيقات 
ساير  به  معرفت  از  شاخه  اين  در  دغدغه ها  و 
رشته ها نزديك شود و مرزهاي قديمي علوم را 

ويران كند.3
ما در اين نوشتار نشان مي دهيم كه مطالعات 
ايران تجربه كرده  در  را  مهم  فرهنگي دو دورة 
است. اين دو را مي توان ذيل مفاهيم تولد ايدة 
مطالعات  رشتة  نام  ورود  و  فرهنگي  مطالعات 
تولد  دورة  به  كه  آنجا  تا  كرد.  بررسي  فرهنگي 
مطالعات  ايدة  پيدايش  شاهد  است،  مربوط 
اين  نام  از  نشاني  كه  آن  بدون  هستيم  فرهنگي 
شاخه از معرفت و الزامات رشته اي آن باشد. در 
رشته ها  ساير  از  كارگزاراني  زايش،  مرحلة  اين 
ايدة  پيدايش  زمينه ساز  ديگر،  دغدغه هاي  با  و 
مطالعات فرهنگي در ايران شدند. در مرحلة بعد، 
مطالعات فرهنگي همچون ديسيپليني دانشگاهي 
مستقر  ايراني  تحقيقاتي  و  آموزشي  محافل  در 
شد؛ مرحله اي كه گاه از آن به مثابة نهادي شدن 

مقدمه
تدريجي  ))ورودي((  ايران  فرهنگي در  مطالعات 
ترديد  با  جديدي  مهمان  هر  همانند  و  داشت 
نوعي  نخست،  شد:  نگريسته  بدان  ابهام  و 
سردرگمي و فاصله گيري از زبان ناشناخته اش و 
سپس عالقه اي ويرانگر به گونه اي كه گويي هر 
فردي با اندك آشنايي با حوزة فرهنگ و علوم 
اجتماعي با آن آشناست. پرسش هايي اساسي و 
برخي  گرفت.  شكل  آن  باب  در  متعارضي  گاه 
تولد آن را با مرگ دانشي ديگر قرين دانسته اند، 
برخي به نسبت و رابطة آن با دانش هاي همسايه 
و برخي ديگر از فقدان تمايز و مرز دقيق ميان آن 
با ساير رشته ها سخن گفته اند. ما در اينجا بدون 
آن كه بخواهيم به همة سؤاالت پاسخ دهيم صرفاً 
بر نحوة ورود و پيدايش مطالعات فرهنگي تأمل 
بررسي  را  دانش  اين  جاري  وضعيت  سپس  و 

خواهيم كرد.
تعريف روشني از پيدايش مطالعات فرهنگي 
نمي توان ارائه داد چرا كه هر گونه تالش براي 
به  محكوم  ابتدا  از  دقيقي  تعريف  چنين  ارائة 
شكست است. استوارت هال كه از متقدمان اين 
كرده  تبيين  را  وضع  اين  به خوبي  است  حوزه 

است. 
نه  جدي  و  انتقادي  فكري  كارهاي 
سرآغازهاي قطعي1 دارند و نه واجد نوعي تداوم 
اينجا  در  آنچه  بلكه،  الينقطع اند...  پيوستگي  و 
اما در  ناموزون،  نامنظم و  مي يابيم نوعي تحول 
عين حال خاص و بارز است. چيزي كه در اين 
عمده  گسست هاي2  همان  دارد  اهميت  عرصه 
گذاشته  كنار  قديم تر  تفكرات  اثر  بر  كه  هستند 
مي شوند، منظومه هاي فكري پيشين دچار انحالل 
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روشنفكري ايران فراگير شد. تأثير مفهوم گفتمان 
در انديشة اجتماعي معاصر ايران به قدري است 
كه مي توان از ))تب گفتمان(( در فضاي سياسي 
ـ روشنفكري7 و ))تب تحليل گفتمان(( در حوزة 
تعداد  كرد.  ياد  ايران  اجتماعي  علوم  روش 
انجام  روش  اين  با  كه  تحقيقاتي  و  پايان نامه ها 
شده اند، بسيار قابل توجه و تأمل است. با وجود 
اين، سهم سوسور )زبان شناس( و روالن بارت 
)از طريق نقد ادبي( نيز در اين شكل دهي به ايدة 
بار  اول  كه  است  توجه  قابل  فرهنگي  مطالعات 
و  ساختار  عنوان  با  احمدي  بابك  از  كتابي  در 
تأويل متن در سال 1370 معرفي شدند. سپس، 
اين بخش از انديشة ساختارگرايانه و در پاره اي 
به  بي شماري8  متون  در  پساساختارگرا،  اوقات 
آثار  ميان  در  شد.9  معرفي  ايراني  خوانندگان 
روالن بارت نشانه شناسي مد نظر او و لذت متن 
بيشتر از همه توانسته است فضاي روشنفكري و 

آكادميك را تسخير كند.10
خارج از كتاب ها، در حوزة مطبوعات كيان 
و ارغنون دو حلقة فكري تأثيرگذار در تكوين 
جرياني بين رشته اي و فضاي فكري مناسب در 
فرهنگي شدند.  مطالعات  متون  به  جلب عالقه 
مؤلفان/مترجمان  گروه  دو  نمايندة  دو،  اين 
ايران  در  تأليف/ترجمه  انديشة  دو  شايد  يا 
فلسفه،  حوزة  در  بود  ماهنامه اي  كيان  بودند. 
جامعه شناسي و دين كه در دهة هفتاد شمسي 
پايه اي براي شكل گيري جريان نوانديشي ديني 
تربيت  حوزه  اين  در  را  متفاوت  نسلي  و  شد 
متكلمان،  از  گروهي  ماهنامه،  اين  حول  كرد. 
دين در جامعة  دربارة  فيلسوفان و روشنفكران 
بحث  به  قدرت  با  آن  نسبت  و  ايراني  جديد 

هم ياد خواهيم كرد. به نظر مي رسد دو مرحلة 
و  بودند  متفاوتي  دغدغه هاي  بر  ناظر  شده  ياد 
قرار  متفاوتي  جريان هاي  مقابل  رو،  همين  از 
دو  ميان  تمايزي  فرهنگي  مطالعات  در  گرفتند. 
ساحت كار روشنفكري و كار دانشگاهي وجود 
فرهنگي  مطالعات  كه  مي رسد  نظر  به  اما  ندارد 
و  روشنفكرانه  بيشتر  پيدايش  مرحلة  در  ايراني 
در مرحلة ورود دانشگاهي و آموزشي تر بود. در 
ادامه، با تكيه بر شواهدي سعي مي شود اين دو 
توصيف شود.  فرهنگي  مطالعات  مرحلة حيات 
افزون بر اين، دربارة دورنماي مطالعات فرهنگي 
حيات  در  مؤثر  دانشي  به  شدن  تبديل  براي 

اجتماعي ايران بحث مي شود.

مطالعات  معرفتي  و  فكري  مباني  ايده:  زايش 
فرهنگي در ايران

در بحث از خاستگاه معرفتي و فكري مطالعات 
فضاهاي  ميان  در  گفت  بايد  ايران  در  فرهنگي 
توليد  اخير  دهة  طول  در  كه  مختلفي  فكري 
ميشل  انديشه هاي  و  كتاب ها  شايد  است  شده 
فرهنگي  مطالعات  بر  بارت  روالن  و  فوكو 
در  كه  اثري  اولين  بوده اند.4  تأثيرگذارتر  ايراني 
فراسوي  كتاب  شد  ترجمه  فوكو  ميشل  مورد 
ساختارگرايي و هرمنوتيك اثر هيوبرت دريفوس 
اولين  شايد  اما  است.5   )1376( رابينو  پل  و 
خوانش ايراني از فوكو توسط بابك احمدي در 
فصلي از مدرنيته و انديشة انتقادي صورت گرفته 
است. پس از آن و تا به امروز كتاب هاي زيادي 
از فوكو ترجمه يا دربارة او نوشته شده است.6 
سوژه،  گسست،  مفهوم  فوكو  ايده هاي  ميان  از 
قدرت و بيش از همه مفهوم گفتمان در ادبيات 
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خاصي  مناقشات  به  و  پرداختند  نظر  تبادل  و 
از سوي ديگر، در  اين حوزه دامن زدند.11  در 
حول  روشنفكران  از  ديگري  حلقة  هفتاد،  دهة 
حلقة  گرفت.  شكل  ارغنون  نام  با  فصلنامه اي 
كيان متكي بر قرائت انديشة مدرن با محوريت 
و  بود  ايران  جامعة  در  آن  كاربست  و  دين 
اما   داشت.  تأليفي  صبغه اي  بيشتر  رو،  اين  از 
ترجمه گرا  روشنفكراني  عمل  محصول  ارغنون 
عالقه مندان  آشناسازي  اصلي  دغدغة  كه  بود 
در  اول  دست  منابع  با  را  انساني  علوم  حوزة 
محوري  تم هاي  از  يكي  فرهنگ،  داشتند.  سر 
در اين نشريه بود. با ترجمة اين منابع و بسط 
زمينه هاي  تدريج  به  بين رشته اي،  حوزه اي 
مطالعات  بعدها  كه  چيزي  ورود  به  عالقه 
كه  حالي  در  آمد.  پديد  شد،  خوانده  فرهنگي 
و  كالم  و  دين  به  سنتي  نگرش  كيان،  ماهنامة 
را هدف  امر مدرن  مفهوم قدرت و مالحظات 
آثار  از  برخي  ترجمة  با  ارغنون  بود،  گرفته 
انديشمندان مهمي مانند ماركس، وبر، هايدگر، 
تري  بارت،  روالن  فرويد،  گادامر،  هابرماس، 
ايگلتون، ريموند ويليامز، هوركهايمر و آدورنو، 
فيسك،  جان  فدرستون،  مايك  بودريار،  ژان 
دانش  به  نگاه  پي يربورديو  و  هال  استوارت 
و  فرهنگي  امر  خصوصاً  و  اجتماعي  علوم  و 
درك مخاطبان ايراني از آن را متحول ساخت.12 
نشريه اي  بارز  مصداق  ارغنون  كه  آن  جالب 
ترجمة  كه  سرشناسي  افراد  بود.  ميان رشته اي 
آنها در اين فصلنامه چاپ شد به هيچ وجه در 
يك سنت و در يك رشته جاي نمي گيرند. اين 
بين  رشته اي و حتي ضدرشته اي  با خصلت  امر 

مطالعات فرهنگي سازگار است.
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طرح  به  عالقه  بعد،  سال ها  دارد.  نيز  ديگري 
سنت هاي  مد،  چون  بين رشته اي  جديد  مسائل 
اجتماعي، رسانه هاي جمعي، فرهنگ و گروه ها 
پديده هاي  اين  گرفت.  شكل  هفتاد  دهة  در 
با مفروضات آسيب شناسانه  نمي شد  را  نوظهور 
جامعه شناسان  لذا،  كرد.  مرور  جامعه شناختي 
جامعه شناسي  نوعي  طراحي  پي  در  نسل  اين 
همين  به  بسا  چه  بودند.  فراگيرتر  و  انتقادي 
به   1370 سال  در  ايران  جامعه شناسي  از  دليل، 
داليل سياسي، فرهنگي و علمي انتقاد شد. چرا 
كه طرح نظريات ))جامعه شناسي ايراني(( عموماً 
مخالف با روند فرهنگي و اجتماعي جامعة ايران 
بود. نقد و بررسي سياست ها و برنامه هاي دولت 
از جملة اتفاقات جامعه شناسي ايران در اين دهه 

است )آزاد ارمكي، 1378(.

ورود رشته: سرچشمه هاي آكادميك مطالعات 
فرهنگي در ايران

به شكلي تدريجي در زماني  مطالعات فرهنگي 
وارد فضاي آكادميك كشور شد كه جامعه شناسي 
دانشگاه هاي  در  اجتماعي  علوم  مسلط  رشتة 
دو جهت  از  ورود  اين  مي شد.  محسوب  ايران 
فرهنگي  مطالعات  براي  سنتي  طور  به  آنچه  با 
نخست،  است.  متفاوت  افتاده  اتفاق  بريتانيايي 
مطالعات فرهنگي از همان ابتداي ورود به ايران، 
و  مي كرد.  را طلب  دانشگاهي  فضاي  در  جايي 
را  ايران  به  فرهنگي  مطالعات  اصلي  دليل  دوم، 
نمي توان ذيل مفهوم تقابل با جامعه شناسي بلكه 
در پرتو مفهوم فقدان مي توان توضيح داد. فقدان 
به وضعيت خاصي از حضور جامعه شناسي در 
ايران اشاره دارد كه از آن به ))حضور ناتمام(( ياد 
به  مي كنيم. كتاب هايي در زمينة علوم اجتماعي 
نوشته و ترجمه  از سال هاي 1320  معناي كلي 
شده است اما از دهة 40 به بعد علوم اجتماعي 
علوم  يافت. سنت  توسعه  نهادمندتري  به شكل 
در  جامعه شناسي  رشتة  خصوصاً  اجتماعي 
شد.  بالنده  نهادي  لحاظ  به  دهه  چندين  طول 
نظري  معرفتي  توليد  انتظار  هنوز  اين،  با وجود 
سر  به  محلي  اجتماعي  شرايط  با  متناسب 
مسائل  اسالمي،  انقالب  از  بعد  است.  نرسيده 
جامعه شناسي  كه  شد  مطرح  جامعه  در  مهمي 
براي  نكرد.13  اتخاذ  آنها  خصوص  در  موضعي 
اين  تصور  فرهنگي((  ))انقالب  از  بعد  نمونه، 
اسالمي  انديشة  الگوي  نوعي  كمك  به  كه  بود 
پويا  و  توانا  جامعه شناسي  نوعي  به  مي توان 
دست يافت كه توجه بيشتري به مسائل محلي و 
ايراني داشته باشد. افزون بر اين، فقدان ويژگي 

مطالعات فرهنگي در ايران 
فاق��د روش��نفكر ارگانيك اس��ت. بايد 
س��ه گانة مخرب روشنفكر/ آكادميسين/ 

سياست گذار را جدي گرفت.
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است.  غايب  اجتماعي  حوادث  تبيين كنندگي 
افزون بر اين، جامعه شناسي رسمي و دانشگاهي 
هم  در  جامعه  روزمرة  مسائل  با  چندان  ايراني 
آميخته نيست و تا اندازه اي از آن فاصله گرفته 
صرف  انباشت  بر  ناظر  تالش  بيشترين  است. 
بين  معنادار  روابط  برقراري  و  كمي  داده هايي 

آنهاست.
آكادميك  فضاهاي  در  فقدان  ديگر  تجلي 
كار  ميان  نسبت  در  بايد  را  اجتماعي  علوم 
دانشگاهي و كار روشنفكري ديد. با ويژگي هايي 
طبيعي  شد،  ياد  ايراني  پوزيتيويسم  شبه  از  كه 
انديشه  اين دو ساحت  است كه تمايزي قطعي 
اين  اما  مي سازد.  جدا  هم  از  را  فكري  عمل  و 
امر، خواست عمومي از نقش دانشگاه در جامعة 
سياسي  شرايط  واقع،  در  نبود.  ايران  دانشجوي 
هميشه  كه  است  گونه اي  به  ايران  اجتماعي  و 
انديشه هاي  طالب  فكري  و  سياسي  لحاظ  به 
مطالبه اي  چنين  وجود  با  است.  راديكال 
جامعه شناسي قادر به پاسخگويي نيازهاي جامعه 
نبود. در واقع، ما با پيكره اي از دانش مواجهيم 
كه نازاست: تقليد ناموزون از اثبات گرايي عامل 
اصلي اين ستروني مضاعف است. اين دانش نه 
اشتياق هاي  ارضاي  توان  نه  و  مسئله  حل  توان 
دارد.  را  خود  مخاطبان  راديكال(  )گاه  سياسي 
مباحثات  بر  مبتني  جامعه شناسي  رو،  همين  از 
روشنفكري، عمدتاً در خارج از دانشگاه ها شكل 
گرفت. انديشه هاي ماركس و غلبة جريان چپ 
در دوره اي از حيات جامعة ايراني )دهة چهل( 
جامعه شناسي  به  را  جوانان  از  وسيعي  طيف 
جامعه شناسي  از  شكل  اين  اما  كرد  عالقه  مند 
هميشه در حاشيه بوده و نتوانسته است جرياني 

اين دوره مقارن با ظهور دو مشي فكري در 
انديشة  براي  تكاپو  است:  ايران  اجتماعي  علوم 
انتقادي به ويژه با تأكيد بر مكتب  فرانكفورت 
و تالش هاي يوسف اباذري و ايدة جامعه شناسي 
جامعه شناسي ايران به كوشش تقي آزاد ارمكي. 
ظاهر  به  مشي  خط  دو  اين  نقد  موضوع  اما 
متفاوت امري مشترك بود كه ما از آن به ))شبه 
پديده،  اين  مي كنيم.  ياد  ايراني((  پوزيتيويسم 
بسياري  در  تثبيت يافته  نظري  و  روشي  سنتي 
در  است.  ايران  جامعه شناسي  دپارتمان هاي  از 
مانند  اثبات گرايي  دون رتبة  عناصر  سنت،  اين 
و  علمي  جزم گرايي  كمي گرايي،  محافظه كاري، 
عالي  عناصر  كه  در حالي  آن حاكم شده  نظاير 
علم، حساسيت  به  اعتقاد  مانند  پارادايم  مؤثر  و 
قدرت  و  روشي  دقت  علمي،  هنجارهاي  به 

تاريخي  نقط��ة  نتوان  ش��ايد 
مش��خصي را براي نهادي شدن مطالعات 
فرهنگ��ي در ايران تعيين ك��رد. با وجود 
اين، روش��ن است كه به ويژه بعد از پيام 
ام��ام خميني )ره( و آغاز انقالب فرهنگي، 
فرهنگ موضوع محوري فعاليت ها پس از 
پيروزي انقالب اس��المي در بهمن 1357 
ش��د. اين را مي توان ))چرخش فرهنگي 

ايراني(( نام نهاد.
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تعيين  ايران  در  فرهنگي  مطالعات  نهادي شدن 
كرد. با وجود اين، روشن است كه به ويژه بعد 
از پيام امام خميني )ره( و آغاز انقالب فرهنگي، 
از  پس  فعاليت ها  محوري  موضوع  فرهنگ 
شد.   1357 بهمن  در  اسالمي  انقالب  پيروزي 
نام  ايراني((  فرهنگي  ))چرخش  مي توان  را  اين 
فرهنگي  مطالعات  به  توجه  اين،  با وجود  نهاد. 
در دو فضاي كامالً متفاوت، از دو سنخ چرخش 
تأثير  تحت  يك سو،  از  مي شود.  ناشي  فرهنگي 
تحوالت جهاني ))چرخش فرهنگي((، دانشگاه ها 
به  ايران هر يك  در  عالي  آموزش  و مؤسسات 
شكلي به اين حوزه عالقه نشان دادند. از سوي 
ديگر، مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به دولت 
يا ايدئولوژي رسمي جامعه نيز در صدد برآمدند 
حوزة  در  فعاليت  به  فرهنگي  مطالعات  با  تا 
فرهنگ بپردازند. ما اين دو نوع فعاليت را در يك 
راستا ارزيابي نمي كنيم. شايد اين دو نوع نگاه به 
فرهنگ )عرصه اي براي مقاومت و/ يا عرصه اي 
مطالعات  نوع  دو  طلوع  به  مهندسي(  براي 
فرهنگي در ايران دامن زده است كه ))مطالعات 
))مطالعات سياست گذاري  و  فرهنگي((  مقاومت 
آنهاست.16  براي  درخور  نام  دو  فرهنگي(( 
مطالعات  ))پژوهشكدة  فعاليت  نمونه،  براي 
تحقيقات  علوم،  وزارت  اجتماعي((  و  فرهنگي 
و فناوري نمونه اي از مطالعات فرهنگي از نوع 
سياست گذاري است. سرحد چنين فعاليت هايي 
فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  در  مي توان  را 
پس  كه  ديد  فرهنگي((  ))مهندسي  عنوان  تحت 
از تأكيدات رهبري نظام شروع شد. دانشگاه امام 
آموزشي  مراكز  از  برجسته اي  نمونة  )ع(  صادق 
براي مطالعات فرهنگي از اين نوع است. دورة 

غالب را سامان دهد.14
جامعه شناسي  غلبة  از  متني  در  بنابراين، 
جامعه  روزمرة  زندگي  از  كه  شبه پوزيتيويستي 
فاصلة زيادي داشت و ناتوان از درك تجربه هاي 
جديد بود از يك سو و فقدان سنت چپ قدرتمند 
از سويي ديگر، باعث شد در كمتر از يك دهه 
در  نو((  ))چپ  جديد  گفتمان هاي  و  نظريه ها 
و  فعل  از  بخشي  به  فرهنگي  مطالعات  عرصة 
اين  بدل شود.  ايران  امروز  دانشگاهي  انفعاالت 
سنت هاي  به خالف  حاشيه اي  و  جديد  جريان 
تأثير  تحت   عمدتاً  ايران  در  چپ  قديمي 
و  فرانكفورت15  مكتب  مانند  فكري  جريانات 
مطالعات فرهنگي بيرمنگام در بريتانيا قرار دارد. 
از اين رو، مطالعات فرهنگي در ايران با عرضة 
چون  جديد  مباحث  طرح  و  خالقانه  قلمروي 
فرهنگ عامه، زندگي روزمره، قدرت و مقاومت، 
موج  كرد.  جلب  خود  به  را  بسياري  طرفداران 
روزافزون اقبال دانشجويان به مطالعات فرهنگي 
و انجام پايان نامه ها و رساله هاي مختلف توسط 
هنر،  جامعه شناسي،  ارتباطات،  دانشجويان 
روزافزون  خواست  حوزه،  اين  در  زبان شناسي 
ايران  در  را  رشته  اين  براي  تمايل  توسعة  و 
اين  حال،  عين  در  مي دهد.  نشان  اخير  دهة  در 
دانشگاه ها  در  تنش هايي  ايجاد  موجب  اتفاقات 
شده است. براي شناخت بيشتر نخست بايد به 
نهادي شدن مطالعات فرهنگي در ايران بپردازيم 
ايران،  در  فرهنگي  مطالعات  گسترش  كه  چرا 
مديون نهادينه شدن آن در دپارتمان ها بوده است.

نهادي شدن مطالعات فرهنگي در ايران
براي  را  مشخصي  تاريخي  نقطة  نتوان  شايد 
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عالمه طباطباييتهرانعلم و فرهنگعناوين موضوعي

فرهنگ بصري
)فيلم � سينما � 
تلويزيون و...(

1. جامعه شناسي هنر
2. جامعه شناسي رسانه

1. فرهنگ عامه
2. تلويزي��ون و مطالعات 

مقايسه اي منابع فرهنگي
3. جامعه شناسي سينما

عصر ديجيتالي و 
 اطالعات �

 جهاني شدن
ارتباطات ميان فرهنگي

1. جامعه شناسي تحوالت 
جهاني فرهنگ

2. ارتباطات ميان فرهنگي

1. فضاي مجازي
2. مطالع��ات فرهنگي و 

جهاني شدن
1. ارتباطات ميان فرهنگي

نظريه هاي فرهنگي 
و جامعه شناسي 
تغييرات فرهنگي

1. نظريه هاي فرهنگي
2.  نظريه هاي   جامعه شناسي 

معا صر
3. تغييرات فرهنگي

1. نظريه هاي فرهنگي
2. تغييرات فرهنگي

3. جامعه شناسي فرهنگي

1. نظريه هاي فرهنگي 1 و 2
2. نظريه هاي جامعه شناسي 

فرهنگي
3. تغييرات فرهنگي 1 و 2

دربارة مطالعات 
فرهنگي

1. آش��نايي ب��ا مطالعات 
فرهنگي

1. جنسيت و خانوادهجنسيت و زنان

مسائل فرهنگي 
و سياست گذاري 

فرهنگي

و  فرهن��گ  مطالع��ة   .1
زندگي روزمرة ايران

سياس��ت هاي  نق��د   .1
فرهنگي

2. رس��انه هاي جمعي و 
فرهنگ عامه

1. مسائل فرهنگي 1 و 2
2. س��ازمان و مديري��ت 

نهادهاي فرهنگي ايران
ام��ور  برنامه ري��زي   .3

فرهنگي

1. روش تحقي��ق كمي و روش
1. روش تحقيق كمي1. روش تحقيقكيفي و روش شناسي

2. روش تحقيق كيفي

1. فرهنگ و قدرتقدرت

اوقات فراغت و 
زندگي روزمره

1. جامعه شناس��ي اوقات 
فراغت

و  فرهنگ��ي  مطالع��ة   .2
زندگي روزمره

1. جامعه شناس��ي اوقات 
فراغت

جدول 1: مقايسة  سرفصل دروس مطالعات فرهنگي در دانشگاه هاي مختلف.

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


44

دكتري  دورة  دانشجويان  نسل  اولين  ورود  با 
فرهنگي   � نظري   گرايش  با  جامعه شناسي 
خورد.  كليد   1378 سال  در  تهران  دانشگاه  در 
پذيرفته شدگان اين رشته غالباً جامعه شناس بودند 
مطالعات  به  گرفته  فضاي شكل  تأثير  تحت  اما 
فرهنگي عالقه نشان دادند. اين جريان را بعضاً 
اتصال  بيشترين  مي خوانند.  اباذري((  ))شاگردان 

و  مؤلفان  حلقه هاي  از  برآمده  معرفتي  مباني  با 
اين  توسط  شد،  ياد  آنها  از  پيشتر  كه  مترجمان 

گروه با مطالعات فرهنگي ايجاد شد.
دانشگاه ها  ساير  در  كه  ديگري  دوره هاي 
مانند عالمه طباطبايي در سال 1380 ايجاد شد تا 
حد زيادي ميان اين دو جريان شناور بوده اند.17 

به  آن  از  بعد  و  ارتباطات((  و  ))فرهنگ  دكتري 
مديريت  و  ))سياست گذاري  رشته هاي  تدريج 
فرهنگي(( از سال 1374 در اين دانشگاه دائر شد. 
در طول دهة اخير اين دانشگاه به مطالعة فرهنگ 
اين،  بر  افزون  است.  داده  نشان  وافري  توجه 
مسلط  جريان  با  همراه  صادق)ع(  امام  دانشگاه 
فرهنگي و سياسي بر حوادث سياسي سال هاي 
از  زيادي  نهاده است. شمار  بسياري  تأثير  اخير 
فارغ التحصيالن اين دانشگاه، هم اكنون مهم ترين 
فضاهاي سياسي و فرهنگي را اداره مي كنند. آنها 
و  فرهنگي  مراكز  و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  در 

ارتباطي ملي و بين المللي فعاليت مي كنند.
فرهنگي((  مقاومت  ))مطالعات  نهادي شدن 
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علم و فرهنگ عالمه طباطبايي تهران

نمودار 1: مقايسة  ميزان توجه به عناوين مختلف سرفصل دروس مطالعات فرهنگي در دانشگاه ها.
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مهم ترين نشريه در اين زمينه، فصلنامة مطالعات 
ايراني  انجمن  به  متعلق  ارتباطات  و  فرهنگي 
مطالعات فرهنگي و ارتباطات است. اين انجمن 
در سال 1383 براي اولين بار در ايران تأسيس 
شد20 و اكنون چند صد عضو دارد و گروه هاي 
تحقيقاتي آن در انجمن فعال اند. مجلة پژوهش 
طور  به  كه  است  مهمي  نشريات  ديگر  از  زنان 
خاص با رويكردي نزديك به مطالعات فرهنگي 
بررسي  ايران  جامعة  در  را  زنان  عمدة  مسائل 

مي كند.
مؤسسات پژوهشي كه نام مطالعات فرهنگي 
را با خود به همراه دارند در ايران قدمتي بيش 
گفته  اما همان طوري كه قبالً  از دو دهه دارند 
شد، بيشتر اين مؤسسات به دنبال ضرورت هاي 
تأسيس  ايران  در  كاربردي  تحقيقات  انجام 
از  فرهنگي  مطالعات  با  رو،  همين  از  و  شدند 
پاره اي  در  سازگارترند.  سياست گذاري  نوع 
به  فرهنگ  مطالعة  نوعي  آنها،  منظور  اوقات 
خاص  معناي  به  ايراني  ادبيات  و  عام  معناي 
فرهنگي  مطالعات  تحقيقاتي  گروه  است. 
پژوهشي  گروه  و   )1380( فارس  استان  در 
تهران  در  دانشگاهي  جهاد  فرهنگي  مطالعات 
با  دانشگاهي  جهاد  در  فعال  مركز  دو   )1381(
اين رويكردند. انجام تحقيقات در زمينة آشنايي 
زمينة  در  پژوهش  فرهنگي،  مطالعات  حوزة  با 
و  فرهنگي  مطالعات  با  مرتبط  تحقيقات  برخي 
اين  فعاليت هاي  از  كنفرانس ها بخشي  برگزاري 
گروه  توسط  همايش  چهار  تاكنون  مركزند.  دو 
پژوهشي مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي در 
تهران با عناوين تحليل گفتمان و كاربست هاي آن 
در ايران، آشنايي با مطالعات فرهنگي و كنفرانس  

اين دوره اي براي آموزش مطالعات فرهنگي در 
مقطع كارشناسي ارشد بود و سرفصل دروس آن 
انسان شناسي  و  فرهنگ  جامعه شناسي  به  بيشتر 
فوق  دورة  اولين  آن،  از  پس  داشت.18  شباهت 
ليسانس ))مطالعات فرهنگي و رسانه(( در دانشگاه 
تهران در سال 1384 تأسيس شد. همزمان، رشتة 
فرهنگ،  و  علم  دانشگاه  در  فرهنگي  مطالعات 
تربيت  دانشگاه  با همكاري گروه جامعه شناسي 
مدرس و در مقطع كارشناسي ارشد با سرفصلي 
جديد آغاز به كار كرد.19 تأسيس اين رشته در 
ديگري  رخداد   1387 سال  در  كاشان  دانشگاه 
به تكثير گرايش به مطالعات فرهنگي  است كه 

در ايران دامن زده است.
مقايسة سرفصل دروس دانشگاه هاي مختلف 
در ايران حاكي از آن است كه عناوين ارائه شده 
به  مختلف  دانشگاه هاي  در  موضوع  هر  در 
اين  دارند.  تفاوت  با هم  برخي شباهت ها  رغم 
))انواع((  تكوين  و  شكل گيري  باعث  تفاوت ها 
جهت گيري در قبال مطالعات فرهنگي در ايران 

شده است.
دانشجويان  و  استادان  فعاليت هاي  ماحصل 
مطالعات فرهنگي در مجالتي منتشر مي شود كه 
به گسترش اين شاخه از معرفت دامن مي زنند. 
اين نشريات مكمل دپارتمان هاي آموزشي تلقي 
كنفرانس ها  علمي،  مجله هاي  بسا  مي شوند. چه 
داشتند.  اهميتي مضاعف  پژوهشي  مؤسسات  و 
در اينجاست كه رشته ها تكاني به خود مي دهند 
ردپاي  مي توانيم  اينجا  در  مي شوند.  نو  به  نو  و 
اين  كنيم.  كشف  مجدداً  را  فرهنگي  مطالعات 
توسعة  در  زيادي  نقش  اما  نوپا هستند  مجالت 
كرده اند.  ايفا  فرهنگي  مطالعات  به  گرايش 
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به  كه  آنجا  تا  گفتيم.  سخن  برون دانشگاهي 
ويژگي  دو  است،  مربوط  دانشگاهي  فضاهاي 
آن  نخست  برشمرد.  مي توان  را  نهادي شدن 
ابتدا  همان  از  ايران  در  فرهنگي  مطالعات  كه 
خود  نهادينه سازي  براي  دانشگاهي شدن  بر 
فرايندي  رشته ها  تقريب  دوم،  و  داشت.  تأكيد 
بوده است. علوم سياسي، جامعه شناسي،  مسلط 
اجتماعي،  برنامه ريزي  جوانان،  مطالعات 
انسان شناسي و ارتباطات رشته هايي اند كه بيش 
از پيش به رويكردهاي مطالعات فرهنگي نزديك 
شدند. به رغم پيوندهايي كه ميان اين رشته ها و 
توجه  درخور  مناقشاتي  شد،  برقرار  دپارتمان ها 
ميان آنها و دربارة اين شكل نهادينه شدن مطرح 

شد كه در ادامه به آنها پرداخته مي شود.
1. سنت انسان شناسي: يك پرسش مهم براي 
ميان  ))مرز  كه  است  اين  ايراني  انسان شناسان 
انسان شناسي با مطالعات فرهنگي در چيست؟(( 
بين رشته هاي  در  است  معتقد   )1384( فكوهي 
جديد هيچ رشته اي به انسان شناسي نزديك تر از 
دو  اين  تمايز  وجه  و  نيست  فرهنگي  مطالعات 
رشته را در تبعيت انسان شناسي از پارادايم هاي 
علوم اجتماعي و الزام آن در پيروي از خانوادة 
)جامعه شناسي، جمعيت شناسي،  اجتماعي  علوم 
روان شناسي اجتماعي و...( مي داند در حالي كه 
عالوه،  به  نيست.  چنين  فرهنگي  مطالعات  در 
مسائل  به  كالن  رويكردي  فرهنگي  ))مطالعات 

انسان شناسي  رويكرد  ولي  دارد  موضوعات  و 
حال  هر  در  است.((  باور(  )كليت  هولستيك 
نمي توان انكار كرد كه مطالعات فرهنگي توانسته 
و  دهد  قرار  تأثير  تحت  را  انسان شناسي  است 
انسان شناسي تا حدي به لحاظ موضوع و روش، 

روش شناسي  و  فرهنگي  مطالعات  و  مصرف 
مطالعات فرهنگي برگزار شده است و ده ها جزوه 

در اين زمينه چاپ شده اند.
اجتماعي  و  فرهنگي  مطالعات  پژوهشكدة 
وزارت علوم كه در سال 1383 تأسيس شد، مركز 
اين  در  را  گسترده اي  فعاليت  كه  است  ديگري 
حوزه آغاز كرده است. فعاليت جدي اين مركز 
از سال 1385 آغاز شده است. به عالوه، مركز 
مطالعات فرهنگي اجتماعي جوانان كه زير نظر 
دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي 
هدف  مي كند.  فعاليت  حوزه  اين  در  نيز  است 
اين مركز در دانشگاه عالمه، انجام پژوهش هاي 
بنيادي، كاربردي و سياستي در حوزة مطالعات 
بر  تمركز  با  و  بين رشته اي  با رويكردي  جوانان 
ابعاد اجتماعي و فرهنگي حيات جوانان است كه 
در سال 1386 تأسيس شد. مؤسسات پژوهشي 
سرعت  به  نيز  فرهنگي  مطالعات  عنوان  تحت 
همانند دپارتمان هاي مطالعات فرهنگي در حال 
توسعه اند و به نظر مي رسد فضاي تحقيقاتي در 

ايران را تحت تأثير قرار خواهند داد.
جريان رو به رشد مطالعات فرهنگي در ايران 
پژوهشي  فعاليت هاي  و  نهادي شدن  طريق  از 
مؤسسات و دپارتمان ها، در عين برجسته  سازي 
اين رشته و كسب اقبال بيشتر آن در مسير پيش  
رو، مناقشات و گفتمان هايي را نيز پيرامون خود 

شكل داده است كه در ادامه بدان مي پردازيم.

مناقشات و گفتمان هاي مطالعات فرهنگي در 
ايران

مطالعات  نهادي شدن  چگونگي  از  باال  در 
و  دانشگاهي  فعاليت هاي  رهگذر  از  فرهنگي 
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ارتباطات در ايران معتقدند كه مطالعات فرهنگي 
سعي  و  نيست  رسانه اي  مطالعات  جز  چيزي 
مي كنند كه اين حوزه را با بنيان هاي رشتة خود 
مي گويد:  معتمد نژاد  مثال،  براي  كنند.  تعريف 
كلمه،  دقيق  معناي  به  فرهنگي  ))مطالعات 

مطالعاتي است كه محتواي آن ارتباطات است.(( 
وي در ادامه مكتب مطالعات فرهنگي را يكي از 
شاخه هاي مطالعات انتقادي در ارتباطات مي داند 
ساختارگرايي  مكتب  فرانكفورت،  مكتب  و 
اقتصاد  انتقادي  مطالعات  مكتب  و  فرانسوي 
سياسي ارتباطات را در كنار آن، شاخه هاي ديگر 
مي كند  معرفي  ارتباطات  در  انتقادي  مطالعات 

)معتمد نژاد، 1382(.
با آنچه در باال گفته شد مي توان نتيجه گرفت 
ايران در  به طور كلي مطالعات فرهنگي در  كه 
است.21  شده  گرفتار  رشته اي  نزاع هاي  ميان 
غيررشته اي  امري  ايراني  فرهنگي  مطالعات 
مجادالت  ميان  در  و  نيست  غيردانشگاهي  و 
مرتبط  رشته هاي  همة  دارد.  ريشه  دپارتمان ها 
سعي دارند كه اوالً مطالعات فرهنگي را به مثابة 
اساس رشتة  بر  را  آن  ثانياً  و  بفهمند  يك رشته 
گفتمان هاي  حال،  اين  با  كنند.  تعريف  خود 
موجود در مطالعات فرهنگي را مي توان به چند 

رويكرد كلي تقسيم بندي كرد.
• رويكرد گفتمان محور22: اين رويكرد در دانشگاه 
گفتمان هاي  بر  و  است  غالب  فرهنگ  و  علم 
زندگي  در  قدرت  ايدئولوژي  بازتوليدكنندة 

روزمره در ايران تأكيد دارد.
• رويكرد جوانان محور23: اين رويكرد در دانشگاه 
عالمه غالب بوده است و در آن بر سبك زندگي 
جوانان، ارزش هاي دختران و پسران و نظائر آن 

يكي  است،  شده  متمايل  فرهنگي  مطالعات  به 
مطالعات  ميان  آشتي  موجب  كه  قلمروهايي  از 
به  توجه  است  شده  انسان شناسي  و  فرهنگي 

زندگي روزمره و فرهنگ عامه است.
2. سنت جامعه شناسي: در مواجهه با مطالعات 
فرهنگي، جامعه شناسي نيرومندتر از ساير رشته ها 
است.  كرده  عمل  انسان شناسي  جمله  از  و 
جامعه شناسان چند رويكرد كلي را اتخاذ كرده اند. 
الكسا ندر  جفري  مانند  كه  جامعه شناساني  الف( 
)1386( به كلي مطالعات فرهنگي را امري فانتزي 
كه  معتقدند  آنها  كرده اند.  تلقي  سرگرم كننده  و 
مطالعات فرهنگي به جاي بررسي مفصل، دقيق 
و كامل به نوعي خوانش سطحي مي پردازد و اين 
مشكل صورتي از آوارگي را در روش مطالعات 
جهت  اين  از  و  است  كرده  ايجاد  فرهنگي 
جامعه شناسي فرهنگي را كامل تر و ضابطه مندتر 
مي كنند. پيشنهاد  فرهنگي  مطالعات   از 
مطالعات  با  فقط  نه  كه  جامعه شناساني  ب( 
فرهنگي همدلي داشتند بلكه خود در توسعة آن 
ترجمه ها  طريق  از  ويژه  به  مهم  اين  كوشيدند. 
دشمن  جامعه شناسان  ج(  است.  افتاده  اتفاق 
فرهنگي،  مطالعات  دشمن  و  جامعه شناسي 
كه  جامعه شناسي اند  دپارتمان  در  ديگر  گروهي 
معرفت شناختي  شرايط  با  را  فرهنگي  مطالعات 
كه  معتقدند  البته  و  نمي دانند  مناسب  ما  زمانة 
جامعه شناسي  نيز به بحران هايي دچار شده است 
است.  ساخته  فراهم  را  آن  مرگ  مقدمات  كه 
مطابق اين نظر، گرايش هاي جديد جامعه شناسي 
است  جامعه شناسي  در  شده  ياد  بحران  آثار  از 

)كچوئيان، 1386(.
متخصصان  برخي  ارتباطات:  سنت   .3
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پايان نامه هاي 
مطالعات فرهنگي 

به تفكيك 
موضوعي

علم و فرهنگعالمه طباطباييتهران

بازنمايي

1. بازنمايي اقليت مذهب��ي در تلويزيون هاي 
ماهواره اي

بازنمايي فرهنگي بازي هاي رايانه اي
3. بازنماي��ي خان��واده و نس��ل در آگهي هاي 

بازرگاني تلويزيون

1. بررس��ي نح��وة بازنماي��ي زن��ان در 
سريال هاي مناسبتي تلويزيون ايران

2. بررسي بازنمايي اقوام در سريال هاي 
طنز شبكة 3

3. بازنمايي زندگي روزمره در رمان هاي 
شهر تهران

4. بررسي نحوة بازنمايي زنان در برنامة 
جمعة ايراني

اوقات فراغت و 
زندگي روزمره

1. چگونگي گذراندن 
فراغ��ت  اوق��ات 
مقطع  دانش آم��وزان 
متوسطه در شهرستان 

نكا

1. بازنمايي زندگي روزمره در رمان هاي 
تهران

2. گونه شناس��ي خري��داران: خريداران 
فراغتي

فرهنگ بصري 
)سينما، تلويزيون، 

فيلم و...(

1. سيماي شهر در سينماي داستاني ايران
2. بررسي روال فيلم هاي مردم پسند ايراني

3. اقليت هاي ديني در شبكه هاي ماهواره اي
4. بازنمايي فرهنگي در بازي هاي رايانه اي

5. ميدان توليد سينماي ايران
6. بازت��اب هويت ايراني در س��ينماي پس از 

انقالب
7. تحلي��ل گفتمان تجربة ديني در س��ينماي 

ايران
سينماي جشنواره

8. تحليل گفتمان انتقادي آگهي هاي بازرگاني
9. تحليل گفتمان وبالگ هاي ديني

10. بازنماي��ي خانواده و نس��ل در آگهي هاي 
بازرگاني

11. تحلي��ل درياف��ت مخاطب��ان م��رزي از 
برنامه هاي تلويزيون

1. بازنمايي زنان در سريال هاي مناسبتي 
تلويزيون ايران

2. بازنماي��ي اقوام در س��ريال هاي طنز 
شبكة 3

3. بازنمايي زنان در برنامة جمعة ايراني
4. صورت بندي ميدان توليد نمايش��نامه 

در ايران

جنسيت و زنان
1. تحلي��ل گفتم��ان آگهي ه��اي بازرگان��ي: 

خوانش زنان
ن��وع  و  كارگ��ردان  جنس��يت  رابط��ة   .2

شخصيت پردازي در سينما

1. زن��ان و فرهنگ 
بدن

2. بررس��ي گرايش  
به  جوان  پس��رهاي 
ارزش هاي مردانگي

1. بررسي نحوة بازنمايي در سريال هاي 
مناسبتي تلويزيون ايران

2. بررسي نحوة بازنمايي زنان در برنامة 
جمعة ايراني

3. بررسي موانع ارتقاي شغلي بانوان در 
سازمان هاي دولتي

عمومي:  فضاي  جنسيتي  توليد   .4
در  جنسيت  تفكيك  گفتمان  بررسي 
)نمونة  تهران  شهر  عمومي  فضاهاي 

موردي مترو(

ايدئولوژي، 
قدرت و 
مقاومت

1. مطالعة مقايسه اي موسيقي مقاومت
2. گفتمان، هويت، ايدئولوژي

1. گفتگوهاي شكل 
گرفته در پاتوق ها: 

فرصتي براي تجربه 
و مقاومت جوانان

1. نمايش ديگري در دورة مشروطه…
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رسانه

1. سيماي شهر در سينماي داستاني
2. مطالعه مقايسه اي موسيقي مقاومت
3. بررسي روال فيلم هاي مردم پسند

شبكه هاي  در  ديني  اقليت هاي   .4
ماهواره اي

5. ميدان توليد سينماي ايران
بازي هاي  فرهنگي  بازنمايي   .6

رايانه اي
ايدئولوژي  و  هويت  گفتمان:   .7

)بررسي شبكه خبري بي بي سي(
8. بازتاب هويت ايراني در سينماي 

پس از انقالب
در  ديني  تجربة  گفتمان  تحليل   .9

سينماي ايران
در  نسل  و  خانواده  بازنمايي   .10

آگهي هاي بازرگاني
11. تحليل دريافت مخاطبان مرزي 

از برنامه هاي تلويزيون
12. تحليل گفتمان وبالگ هاي ديني

و  كارگردان  رابطةجنسيت   .13
شخصيت پردازي در سينما

14. سينماي جشنواره
آگهي هاي  گفتمان  تحليل   .15

بازرگاني

در  زنان  بازنمايي  نحوة  بررسي   .1
برنامةجمعة ايراني

در  زنان  بازنمايي  نحوة  بررسي   .2
سريال هاي مناسبتي تلويزيون ايران

3. بررسي بازنمايي اقوام در سريال هاي 
طنز شبكة 3

4. بازنمايي زندگي روزمره در رمان هاي 
شهر تهران

جوانان

1. بررسي گرايش  پسرهاي 
ارزش هاي  به  جوان 

مردانگي
بر  مؤثر  عوام  بررسي   .2
درجة تعلق به خرده  فرهنگ 

جوان
و  واال  فرهنگ  بررسي   .3

پست از ديدگاه جوانان
عوامل  تأثير  بررسي   .4
بر  فرهنگي  و  اجتماعي 

دينداري جوانان
گرفته  شكل  گفتگوهاي   .5
براي  فرصتي  پاتوق ها:  در 

تجربه و مقاومت جوانان
وضعيت  بررسي   .6
فرهنگي  و  اقتصادي 

خانواده هاي جوانان
ميان  در  آنومي  بررسي   .7
عالمه  دانشگاه  دانشجويان 

طباطبايي

1. امكان سنجي و نيازسنجي ايجاد فضاي مجازي
شهر مجازي در تهران

جدول 2: مقايسة موضوعات پايان نامه ها در دانشگاه ها و گروه هاي مختلف مطالعات فرهنگي.
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))انواع  وجود  و  تفاوت  همه  اين  با  كه  مي يابد 
مي رسد  نظر  به  ايران،  در  فرهنگي((  مطالعات 
كه بين رشته اي شدن، چرخش فرهنگي و توجه 
به فرهنگ عامه و زندگي روزمره عالئق عمدة 

علوم اجتماعي ايران در آينده خواهد بود.

آسيب هاي محتمل مطالعات فرهنگي ايراني
آسيب هاي  باب  در  باشد  زود  اندكي  شايد 
آسيب  اين  بگوييم.  سخن  فرهنگي  مطالعات 
قالب  در  شده  توليد  دانش  اندك  در  تنها  را 
تحقيقات  و  دانشجويي  رساله هاي  پايان نامه ها، 
يادآور  مي توان  حوزه  اين  آكادميك  كارگزاران 

شد.
از  يكي   )2006( گراسبرگ  تعبير  به   .1
مهم ترين موضوعات و پرسش هايي كه مدافعان 
مطالعات فرهنگي بايد بدان توجه كنند اين است 
كه ))مطالعات فرهنگي چگونه بايد در مسيرش 

تأكيد شده است. در اين رويكرد، تجربة زيسته، 
تمي محوري محسوب مي شود.

• رويكرد رسانه محور24: اين رويكرد در دانشگاه 
بر  و  است  غالب  ارتباطات  دپارتمان  در  تهران 
با  تلويزيون  و  اينترنت  ارتباط رسانه هايي چون 

قدرت و جامعه تأكيددارد.
• رويكرد مبتني بر سياست گذاري فرهنگي كه 
در دانشگاه امام صادق)ع( به آن توجه مي شود.25
پايان نامه هاي  موضوعي  عناوين  تفكيك  با 
در  فرهنگي  مطالعات  ارشد  كارشناسي 
تهران  فرهنگ،  و  علم  دانشگاهي  دپارتمان هاي 
رويكردهاي  اين  مي توان  طباطبايي  عالمه  و 
متفاوت را تا حدي نشان داد )جدول شمارة 2(.
از  بيان طرحي  و  بدانچه گفته شد  توجه  با 
و  فرهنگي  مطالعات  جريان  امتداد  و  تكوين 
نزديكي  ايجاد  بين رشته اي و  بر فضاي  تأثير آن 
اهميت  موضوع  اين  به  پرداختن  رشته ها  ميان   
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نمودار 2: نسبت موضوعي پايان نامه هاي گروه هاي مطالعات فرهنگي در ايران.
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ايران  فرهنگي در  مطالعات  3. ممكن است 
به نوعي خيال پردازي بدل شود كه از كردارهاي 
به  بسياري  آثار  شود.  دورتر  واقعي  سياسي 
عمالً  كه  شدند  منتشر  فرهنگي  مطالعات  نام 
جامعه اند.  با  بي ارتباط  اساساً  يا  بي محتواي 
مطالعات فرهنگي در ايران با هم آغوشي احتمالي 
با جريان پست مدرنيسم ممكن است به نوعي 
انتزاع گرايي نظري دامن زند كه اساساً جز اتالف 
به  باشد.  نداشته  نتيجه اي  ))سرگرمي((  و  وقت 
عبارتي ديگر مشكلي كه جامعه شناسي به نحوي 
ديگر  طريقي  به  مجدداً  افتاد،  آن  دام  در  ديگر 

تكرار شود.
بازنمايي  سياست  در  ماندن  محدود   .4
عرصة  از  غفلت  و  متن محور  مطالعه  و 
مداخالت  و  فرهنگي  سياست گذاري هاي 
نهادي. تحقيقات مطالعات فرهنگي و رساله هاي 
دارند  متن محور  جهت گيري  بيشتر  دانشجويي 
تحقيقات  بيشتر  مثالً  روزمره محور.  زندگي  تا 
و  نشانه شناختي  مطالعات  به  تهران  دانشگاه  در 
ديگر،  از سوي  محدود شده اند.  گفتمان  تحليل 
چندان  ايران  در  فرهنگي  مطالعات  عالقه مندان 
عالقه اي به سياست گذاري فرهنگي ندارند و به 
ايران،  در  سنتي  روشنفكري  رويكرد  غلبه  دليل 
سياست گذاري  و  فرهنگي  نهادهاي  با  ارتباط 
مطالعات  نمي شود.  واقع  نظر  مطلوب  چندان 
فرهنگي در ايران فاقد روشنفكر ارگانيك است. 
آكادميسين/  روشنفكر/  مخرب  سه گانة  بايد 

سياست گذار را جدي گرفت.
مجدد  غفلت  و  نظريه سازي  از  دوري   .5
زندگي  به  فانتزي  پرداختن  روزمره.  زندگي  از 
و  غرب محور  نظريه هاي  از  استفاده  با  روزمره 

گفتاري  موقعيت هاي  بتواند  تا  كند؟((  حركت 
محلي اش را با خطوط مشترك مطالعات فرهنگي 
به عبارت ديگر، چگونه مطالعات  سازگار كند. 
محلي  جديد  مسائل  به  توجه  ضمن  فرهنگي، 
قادر است از هستة مركزي و متصل كنندة جهاني 
خود فاصله نگيرد. در حال حاضر نمي توان به اين 
نتيجه رسيد كه مطالعات فرهنگي در ايران رنگ 
و بويي مشخص دارد. رنگ و بويي محلي كه در 
عين حال اتصال خود را با امر عام و جهاني نيز 
حس كرده باشد. بنا به استناد كنفرانس دوساالنة 
ايراني  محققان  فرهنگي26،  مطالعات  بين المللي 
نتوانسته اند  اما  داشته اند  حضور  عرصه  اين  در 
تاكنون چيزي به نام ))مطالعات فرهنگي ايراني(( 

را در عرصة جهاني تثبيت كنند.
باز  و  فرهنگي  مطالعات  مرزناپذيري   .2
ويران  است  ممكن  آن  درهاي  بي پايان  بودن 
كنندة چيزي به نام مطالعات فرهنگي گردد. البته 
رغم  به  كه  معتقدند  فرهنگي  مطالعات  مدافعان 
اين ويژگي، هر چيزي را نمي توان در مطالعات 
فرهنگي گنجاند. بنابراين، اين رشته اي به تعبير 
هال ))تماماً بي در و پيكر نيست(( )هال، 1386(. 
نتوانسته  هنوز  فرهنگي  مطالعات  ايران  در  اما 
است حتي به لحاظ نهادي مرزهاي تثبيت شده اي 
رشته هاي  از  بسياري  شد،  گفته  چنانچه  بيابد. 
مطالعات  استقالل  و  مشروعيت  هنوز  همسايه 
به  واقع  در  نشاخته اند.  رسميت  به  را  فرهنگي 
را  جايگاه خود  فرهنگي  مطالعات  كه  آن  جاي 
در ميان آكادمي ايراني بيابد، علوم اجتماعي در 
ايران به نحوي كاذب مي خواهد از ظن خود با 
مطالعات فرهنگي يار شود و مطالعات فرهنگي 

را در خود محدود سازد.
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روش است تنها يك جريان در مطالعات فرهنگي 
روشي  تنوع  اين   .)2005:  8 )ديورينگ،  است 
موجود در دل مطالعات فرهنگي به هنگام ورود 
به جامعة ايران ممكن است به نوعي بي بندوباري 
رويكرد  غلبة  ديگر  سوي  از  شود.  بدل  روشي 
ديگر  بخشي  بر  اتنوگرافيك  و  انسان شناسانه 
به  را  فرهنگي  مطالعات  مي تواند  تحقيقات  از 
دهد.  تقليل  امور  غيرانتقادي  و  ساده  توصيف 
تمايلي  فرهنگي  مطالعات  روش  جدي  مشكل 
انتقادي، آشتي ميان دو  روش هاي كيفي از نوع 
و  علمي  اعتبار  دغدغه  است:  اساسي  دغدغة 
دغدغه اعتبار رهايي بخشي )رضايي، 1388( كه 
بايد در مطالعات فرهنگي ايراني بدان توجه كرد.
و  روشنفكرانه  مد  نوعي  به  فروغلتيدن   .7
مشكل  جديد((  امر  ))ايدئولوژي  از  دنباله روي 

ايراني  جامعة  از  برخاسته  نظريه پردازي  ناتواني 
يكي از پيامدهاي منفي رويكرد رايج در مطالعات 
فرهنگي ايراني است. همواره اين نگراني وجود 
مفاهيم  كمك  به  فرهنگي  مطالعات  كه  دارد 
پيچيده بخواهد بر ادبياتي تأكيد ورزد كه نتيجة 

آن دوري مضاعف از زندگي روزمره است.
پيامدهاي  از  يكي  روشي  بي قاعدگي   .6
است.  ايراني  فرهنگي  مطالعات  در  محتمل 
شاخصه هاي  مهم ترين  از  يكي  همواره  روش 
بر روش  بنا  علم شناخته شده است. هر علمي 
اما  مي شود.  متمايز  علوم  ساير  از  خود  خاص 
مطالعات فرهنگي تا اندازه اي اين قاعده را كنار 
مي گذارد و در باب روش يا سكوت مي كند يا 
با  مي شود.  متهم  روشي  بي بندوباري  نوعي  به 
جهاني شدن مطالعات فرهنگي مسائل روشي آن 
نيز بيشتر برجسته مي شوند: چه مسائل و موادي 
ابزار  چه  و  بگنجانيم؟  خود  تحليل  در  بايد  را 
به  بايد  اين مواد  براي تحليل  را  و تكنيك هايي 
 )2005:  8( ديورينگ  چون  برخي  بنديم؟  كار 
اساساً تفكر ضد روش شناسانه اي اختيار مي كنند 
اما نايك كلدري )143 :2000( معتقد است كه 
مطالعات فرهنگي روشي سه وجهي دارد: يكي 
اين كه به لحاظ روش شناسانه مطالعات فرهنگي 
ماده گرا و تأملي27 است. بدين معنا كه مستمراً به 
بررسي توسعه و فرايندهاي خود مي پردازد. دوم 
اين كه ضدپوزيتيويستي است؛ به بياني ديگر، در 
اينجا عقيده بر اين است كه نمي توان فرهنگ را 
بر حسب واقعيت عيني تبيين كرد. سوم آن كه 
به لحاظ نظري، نوعي التقاط28 ديده مي شود، لذا 
عين  در  نمي شود.  ديده  اينجا  در  واحد  روشي 
بر  مبتني  فرهنگي  مطالعات  كه  ادعا  اين  حال 

ت��ا آنجا ك��ه ب��ه فضاهاي 
دانش��گاهي مربوط اس��ت، دو ويژگي 
نهادي شدن را مي توان برشمرد. نخست 
آن ك��ه مطالعات فرهنگ��ي در ايران از 
هم��ان ابتدا ب��ر دانشگاهي ش��دن براي 
نهادينه س��ازي خ��ود تأكيد داش��ت. و 
دوم، تقريب رش��ته ها فرايندي مس��لط 

بوده است.
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به  جوان  عالقه مندان  و  دانشجويان  نزد  در 
روشن  است.  جامعه شناسي گريزي  دچار  نوعي 
اجتماعي،  علم  قواعد  دانستن  بدون  كه  است 
جهت  در  توفيقي  نمي تواند  فرهنگي  مطالعات 
علوم  در  باشد.  داشته  خود  پروژة  پيشبرد 
اجتماعي ايراني نيز رجوع به نظريات كالسيك 
چندان از اقبال برخوردار نيست. لذا دانشجويان 
بازگشت  براي  مطالعات فرهنگي عالقة كمتري 

به كالسيك هاي علوم اجتماعي دارند.

نتيجه گيري
حوزه اي  عنوان  به  ايران،  در  فرهنگي  مطالعات 
و  مناقشات  و  نهادي  تأثيرات  با  همراه  نوپا 
گفتمان هاي متفاوت آن در سنت هاي گوناگون، 
روز به روز اهميت بيشتري مي يابد. اين عرصه 
موقعيت ها،  با  بين رشته اي  گرايشي  مثابة  به 
مؤلفه هاي  همواره  مختلف  سؤاالت  و  طرح ها 
گوناگوني را در خود جاي داده است. مي توان 
تغيير  حال  در  يكسره  فرهنگي  مطالعات  گفت 
است و اصالً همين ويژگي تغيير، آن را جذاب 

كرده است )گراسبرگ، 123 :1386(.
جلب  در  مناسب  فكري  فضاي  ايجاد  در 
ترجمة  ايران،  در  فرهنگي  مطالعات  به  عالقه 
و  دنيا  فرهنگي  مطالعات  پيشگامان  از  متون 
بالندگي  چپ گرايانه،  تمايالت  جديد،  تأليفات 
چون  ايران  در  مختلف  آكادميك  سنت هاي 
نقد  و  ارتباطات  انسان شناسي،  جامعه شناسي، 
ادبي و تأثير مهم نهادي شدن مطالعات فرهنگي 
در  آن  به  ويژه  جايگاه  اختصاص  و  ايران  در 
با  دپارتمان هاي دانشگاهي اهميت بسيار دارند. 
توجه به خطرهاي احتمالي در اين حوزه چنان 

ديگر استقرار مطالعات فرهنگي در ايران است. 
مدگراست.  شديداً  ايراني  روشنفكري  جامعة 
مي شود،  وارد  نظريه اي جديد  چندگاهي  از  هر 
طرفداراني  و  مي شوند  جمع  آن  گرد  حلقه اي 
نو  يا موجي  پارادايم جديد  آمدن  با  اما  مي يابد 
به سرعت متفرق مي شوند و در پي رويكردهاي 
جديدي مي شتابند. امر جديد در ايران امر مقدس 
از  بودن  جديد  به صرف  جديد  نظرية  و  است 
اقتداري بي بدليل برخوردار است. اكنون پرسش 
با آمدن موج جديد، مطالعات  اين است كه آيا 
فرهنگي اهميت خود را نزد طرفداران مدگرايش 

از دست خواهد داد؟
قواعد  و  از جامعه شناسي  افراطي  8. دوري 
حداقل  فرهنگي  مطالعات  جامعه شناسي.  روش 

ب��ه  فرهنگ��ي  مطالع��ات 
ش��كلي تدريجي در زماني وارد فضاي 
آكادميك كش��ور شد كه جامعه شناسي 
در  اجتماع��ي  عل��وم  مس��لط  رش��تة 
دانشگاه هاي ايران محسوب مي شد. اين 
ورود از دو جهت با آنچه به طور سنتي 
براي مطالعات فرهنگي بريتانيايي اتفاق 
افتاده متفاوت است. نخست، مطالعات 
فرهنگي از همان ابتداي ورود به ايران، 
جاي��ي در فضاي دانش��گاهي را طلب 
مي كرد. و دوم، دلي��ل اصلي مطالعات 
فرهنگ��ي به اي��ران را نمي ت��وان ذيل 
مفهوم تقابل با جامعه شناس��ي بلكه در 
پرتو مفهوم فقدان مي توان توضيح داد.
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انتزاع گرايي، درك  پيشتر گفته شد، همچون  كه 
ساده انگارانه از مفاهيمي چون مقاومت، محدود 
ناقص  تحليل هاي  توصيفي،  مطالعات  به  شدن 
از كردارهاي فرهنگي و خطرهاي ديگر، توجه 
به مطالعات فرهنگي مؤثر به معناي گرايشي كه 
به صورتي  فرهنگي  بهسازي  و  تغيير  در جهت 
كاربردي حركت مي كند، بسيار اهميت دارد. در 
اينجا خلق متون چندبعدي، غني و همه جانبه كه 
ارائه شوند،  براي عموم  قابل فهم  به سبك هاي 
)باركر،  باشد  بجا  و  خوشايند  حركتي  مي تواند 
2003(. در اين مسير، نقش سياست گذاري هاي 
مطالعات  توليدي  متون  به  توجه  با  فرهنگي 

فرهنگي پررنگ مي شود.
تأثير و تأثر بين مطالعات فرهنگي در ايران 
جامعه شناسي،  روان شناسي،  چون  رشته هايي  و 
تغيير  باعث  ادبي  نقد  انسان شناسي، مطالعات و 
در آموزش دانشگاهي اين رشته ها و گرايش هاي 
با  اتفاق  اين  است.  شده  بين رشته اي  روزافزون 
اين حوزه ها مي تواند  بين  مؤثر  ارتباط  برقراري 
منجر شود.  رابطه  اين  بالندگي هر دو سوي  به 
برگزاري كنفرانس هاي بين رشته اي و به اشتراك 
گذاشتن عقايد و روش ها در خصوص هدايت 
ايراني  فرهنگي  مطالعات  در  خاصي  قواعد 
در  فرهنگي  مطالعات  دانش  اعتبار  به  مي تواند 

ايران بيفزايد.
تأملي  نحوة  مثابة  به  فرهنگي  مطالعات 
جديد در امر اجتماعي به دنبال ارائة تحليل هايي 
روشمند از كنش هاي ارتباطي، هنرها، باورها و 
نهادهاست. در عين حال چرخش نشانه شناختي 
پيدايش  براي  را  زمينه  فرهنگي  مطالعات 
شيوه هاي  و  اجتماعي  تحليل  جديد  حوزه هاي 
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زمينه اي  بر  مبتني  نظريه هايي  غربي،  تبيين گر 
پديد آيد كه ناظر به مسائل جامعة ما باشد.

ايران  در  فرهنگي  مطالعات  ديگر  سوي  از 
از خطر آمارگرايي مبري است. آمارگرايي، يكي 
از مسائل عمدة  علوم اجتماعي ايراني است كه 
مسائل  به  پرداختن  در  آمار  افراطي  اقتدار  به 
را  خود  كار  كه  اقتداري  دارد.  اشاره  اجتماعي 
زندگي  زنده  ))تجربه هاي  سركوب  طريق  از 
نه تشريح جزء به جزء  روزمره30(( پيش مي برد 
رويدادها؛ اقتداري كه معناداري كنش هاي بشري 
و  مي دهد  تقليل  متغيرها  روابط  معناداري  به  را 
انساني  رويدادهاي  دقيق  فهم  از  ترتيب،  بدين 
باز مي ماند. روشن است كه منظور از آمارگرايي، 
تحقيقات  در  كمي  داده هاي  و  آمار  از  استفاده 
اجتماعي نيست. چنين امري مي تواند شاخصي 
از شاخص هاي علمي بودن تحقيق لحاظ شود. 
اما آمارگرايي در ايران دقيقاً موجب شده است 
نظري  تأملي  به  نتواند  ايراني  اجتماعي  علم  كه 
فرهنگي  مطالعات  يازد.  دست  مسائل  باب  در 
بهره   آمار  و  كمي  داده هاي  از  بايد  و  مي تواند 
ببرد اما عالقه اي ندارد كه پردازش آماري را به 
اكنون  بنشاند.  فرهنگي  اجتماعي  پردازش  جاي 
اين اميد وجود دارد كه ))شجاعت سخن گفتن(( 
در باب جامعة ايراني )به تعبير زيمل( از طريق 
پرداختن همزمان به امر عيني و امر تجريدي در 
دستور كار پروژة مطالعات فرهنگي ايراني قرار 

گيرد.
با  را  آن  مي توان  كه  نكته اي  آخرين 
چشم اندازهاي مطالعات فرهنگي مرتبط دانست 
توجه  و  فرهنگي  سياست گذاري هاي  به  توجه 
و  نهادي  سطح  در  تصميم گيري ها  به  بيشتر 

جديد تحليل رسانه ها، مخاطبان، خرده فرهنگ ها، 
سلطه،  نفاق،  شكل گيري  ايدئولوژي،  پويايي 
مقاومت و قدرت فراهم ساخته است )سيدمن، 
تا  دارد  سعي  فرهنگي  مطالعات  لذا   .)1997
برخي ضعف هاي سنت هاي فكري را كه تا قبل 
از مطالعات فرهنگي در ايران موجود بودند، تا 
اندازه اي مرتفع نمايد. در واقع مطالعات فرهنگي 
با  جديد  را  فكري  سنت  مقايسه  در  ايران  در 
انتقادي خود، مي تواند مطالعه  قابليت و قدرت 
را  فرهنگي  تغيير  و  فرهنگ  جديد  قلمروهاي 
بررسي كند كه شناخت حاصله از اين مطالعات 
در ارائة سياست گذاري ها و راهكار هاي فرهنگي 

در جامعة ايران، قابل اعتنا و پيگيري است.
موجود  شكل  به  كه  انتقاداتي  علي رغم 
مطالعات فرهنگي و پيامدهاي احتمالي آن شده 
است، در اين مقاله بر اين ادعا تأكيد شده است 
تقريب  جديد  حوزة  اين  تأثيرات  از  يكي  كه 
تقريب  اين  است.  يكديگر  به  اجتماعي  علوم 
تحقيق  روش هاي  سطوح  در  همزمان  مي تواند 
مطالعة فرهنگ، موضوعات تحقيق و نظريه هاي 
نزديكي  گيرد.  صورت  فرهنگي  وقايع  تبيين گر 
رشته ها هم اكنون اتفاق افتاده است و در آينده اي 
نزديك، جلوة بيشتري خواهد يافت.29 مطالعات 
فرهنگي در ايران مي تواند علوم اجتماعي را به 
مطالعات بومي نگر نزديك سازد. چرا كه ادعاي 
مطالعات فرهنگي بر نوعي رويكرد محلي گرايي 
كه  معناست  بدين  محلي گرايي  است.  مبتني 
سيال  مرزهاي  ايران ضمن حفظ  در  دانش  اين 
مطالعات فرهنگي جهاني مي تواند شكل جديدي 
به خود گيرد و اين امكان وجود خواهد داشت 
و  بزرگ  نظريه هاي  تحميلي  استفادة  بدون  كه 
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آكادمي وارد  به  رام و  يابد در شكلي ديگر  راه 
كرد. اكنون موضوعاتي كه در مطالعات فرهنگي 
حال  عين  در  و  بديع  موضوعاتي  مي شوند  كار 
انتقادي و مبتني بر زمينه هاي فرهنگي اجتماعي 

جامعه ايران اند.

پی نوشت ها 
گفتگوهاي  دليل  به  سمتي  مهدي  دكتر  از  نويسندگان 

ارزنده شان قدرداني مي كنند.
* عضو هيئت علمي گروه مطالعات فرهنگي دانشگاه علم 

eezaeim@modares.Ac.ir و فرهنگ
جهاد  فرهنگي  مطالعات  پژوهشي  گروه  مدير   **

akazemi@ut.ac.ir دانشگاهي
كارشناس ارشد در رشتة مطالعات فرهنگي و رسانه،   ***
azade_fasihi@yahoo.comدانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران
1. absolute beginning.
2. breaks.
3. عالقه به مطالعة بدن، هويت، جهاني شدن، بازنمايي، 
خرده فرهنگ جوانان، سبك زندگي و مانند اينها مؤيد اين 

ادعاست.
فرهنگي  مطالعات  در  رايج  رويكرد  خاص،  طور  به   .4
است  متن محور  رويكرد  تهران(  دانشگاه  )مثالً  ايراني 
گفتمان  تحليل  يا  بارتي  نشانه شناسي  نوعي  طريق  از  كه 
دو  اين  كنار  در  مي برد.  پيش  به  را  خود  پروژة  فوكويي 
مي توان نام ژاك دريدا را نيز افزود، هر سه تن را مي توان 
دليل  به همين  داد.  توضيح  پساساختارگرايي  ذيل جريان 
پساساختارگرايي  جريان  بر  تأكيد  با  متن محور  رويكرد 
ايران  فرهنگي  فكري  جريان هاي  بر  توجه  قابل  تأثيري 
و  قوت  باب  در  نيست  آن  مجال  اينجا  در  است.  داشته 
جديت اين جريان در ايران سخن بگوييم. اما به اين اكتفا 
به جاي جديت،  ايران  در  فكري  كه جريان هاي  مي كنيم 
بيشتر بازيگوشانه پذيرفته مي شوند به همين دليل مناقشات 

معرفت شناسانه اي را هم در اين جامعه برنمي  انگيزانند.
حوزة  در  تخصصش  كه  بشريه  حسين  را  كتاب  اين   .5

جامعه شناسي سياسي است ترجمه كرده است.
مجلد  گفتار،  نظم  درمانگاه،  تولد  مجازات،  و  انضباط   .6
و  نوشته هاي  از  برخي  و  اشيا  نظم  جنسيت،  تاريخ  اول 
))ايران: روح يك جهان  مانند  پراكندة فوكو  مصاحبه هاي 
ترجمه  نوشته هاي  البته  است.  رسيده  به چاپ  بي روح(( 
شده در باب ميشل فوكو بيشتر از عناويني است كه بيان 
شد و نوشته هاي نويسندگان ديگر در مورد فوكو بيشتر از 
نوشته هاي خودش ترجمه يا تأليف شده اند. اهميت يافتن 
فوكو در ايران بايد در جاي مناسب بررسي نشود اما در 

ايراني  فرهنگي  مطالعات  اگر  است.  حكومتي 
كه  دهد  پرورش  ارگانيك  روشنفكراني  بتواند 
عمالً درگير ))ساختن چيزها31(( در جامعه شوند، 
روشنفكري  سلطة  است.  يافته  دست  توفيق  به 
آتش  بر  دستي  دور  از  كه  نخبه گرايانه  و  سنتي 
غيركاربردي  و  غيرواقع گرايانه  نقدهاي  و  دارند 
است  شده  موجب  مي دهند  ارائه  رويدادها  از 
كاربردي  پروژه هايي  نتواند  اجتماعي  علوم  كه 
ما  نخبه گراي  روشنفكران  نزد  در  كند.  دنبال  را 
دوري  يا  نزديكي  با  نسبت  در  اجتماعي  علوم 
متهم  محافظه كاري  به  حكومتي  نهادهاي  با 
مي شود. جامعه شناسي شبه اثباتي ايراني به دليل 
اجتماعي همواره  فرهنگي  نهادهاي  با  همكاري 
به  چه  اگر  است.  بوده  متهم  محافظه كاري  به 
و  اقتصادي  متقابل  منافع  نزديكي  اين  ما  تعبير 
سياسي براي دو طرف داشته است اما مطالعات 
فرهنگي از نزديكي به نهادهاي قدرت منظوري 
خود  تدريجي((  ))دگرگوني  پروژة  پيشبرد  جز 
را ندارد. آنچه در اينجا فرونهاده مي شود دغدغة  
فيسك  تعبير  به  است.  راديكال((  ))دگرگوني 
و  انقالبي  نحوي  به  كه  دگرگوني اي   ،)1998(
نتايج خوشايندي  خانمان برانداز عمل مي كند و 
هم در پي نخواهد داشت. در برابر اين خواست 
دگرگوني  كه  است  راديكال(  )دگرگوني 
فرهنگي  مطالعات  در  پيش رونده  و  تدريجي 
اهميت مي يابد. پروژه اي كه بدون ترس از اتهام 
و  مي كند  تأكيد  كاربردپذيري  بر  محافظه كاري 
كار خود را از طريق ))همزيستي با (( و ))سر 
كردن با(( اين يا آن نهاد قدرت به پيش مي برد. 
به بياني ديگر، مطالعات فرهنگي پارادايم نظرية 
انتقادي را كه تاكنون نتوانسته بود درون آكادمي 
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پنداشتن علم و جدا ماندن آن از مسائل زندگي. همگان 
به  پاسخگويي  به  قادر  اجتماعي  علوم  كه  مي كنند  گاليه 
زندگي نيست و علوم دقيقه بدون پيوند با صنعت به دور 

خود مي چرخد(( )ص 317(.
14. در جاي خود بايد نشان داد گرايشات جامعه شناسي 
انتقادي كه در سال هاي اخير در ميان دانشگاهيان راه يافته 
نيز محافظه كارانه تلقي مي شود. چرا كه گرايشات نظريه 
ليبراليسم در  نقد دموكراسي غربي و  با  ايران  انتقادي در 
عمل در خدمت غيردموكراتيزه كردن زندگي و سياست 

قرار گرفته است.
15. در قياس با كشورهاي ديگر، اين تأثيرپذيري جالب 

توجه است. در اين مورد نگاه كنيد به 
Roman Horak (1999), “Cultural Studies in Germany 
(and Austria) and Why There Is No Such Thing”, 
European Journal of Cultural Studies, 2(1)109-115.
16. اين نوعي جداسازي تحليلي براي درك بهتر حيات 
مطالعات فرهنگي در ايران است. همپوشي زيادي ميان اين 

دو رويكرد ديده مي شود.
معلق  متوقف/   1389 سال  در  دپارتمان  اين  فعاليت   .17
شد. هيچ وقت دليل اصلي اين توقف/ تعليق معلوم نشد.

تحصيالت  كه  بود  رشته  گروه  مدير  اولين  فرهادي   .18
دانشگاهي وي به ترتيب روان شناسي، ارتباطات اجتماعي 
در  پژوهش  به  است و حدود سي سال  و جامعه شناسي 
زمان  در  آن  از  پس  است.  پرداخته  شناسي  مردم  زمينة 
كوتاهي استادان ديگري در اين دانشگاه مشغول به تدريس 
به  فرهنگي  مطالعات  حوزة  در  آنها  از  برخي  كه  شدند 

معناي آكادميك پروش يافته بودند.
با ساير  متفاوت  از حيث اجراي دورة  اين دپارتمان   .19
اين  تمامي اعضاي  گروه ها در دانشگاه هاي دولتي است. 
گروه از استادان مدعوند. اين ويژگي سبب شد تا افرادي 
گرد  فرهنگي  مطالعات  به  نسبت  پررنگ تري  تعلقات  با 

هم آيند.
فرهنگي  مطالعات  تخصصي  گروه  از  بايد  اينجا  در   .20
 1384 سال  در  كه  كرد  ياد  ايران  جامعه شناسي  انجمن 
در  سخنراني  چندين  تاكنون  نيز  گروه  اين  شد.  تأسيس 

باب مطالعات فرهنگي برگزار كرده است.
تقليل  دركي  به  آنها  كرد.  ياد  هم  ادبي  نقد  از  بايد   .21
گرايانه از خاستگاه هاي مطالعات فرهنگي دامن زدند كه 
براي توسعة مطالعات فرهنگي در ايران مشكل زاست. آنها 
گرفتار نوعي تقليل گرايي مضاعف هستند: تقليل خاستگاه 
به  اعتقاد  و  آن  ادبي  نقد  ريشه هاي  به  فرهنگي  مطالعات 
ايران مطالعات فرهنگي خوانده مي شود  اين كه آنچه در 
اين دومي بسيار  بريتانيايي اش بسيار دور است.  از سنت 
مهم است. در واقع، در اين رويكرد، نقطة قوت مطالعات 

فرهنگي ايراني به ضعفي نابخشودني تبديل مي شود.
22. discourse oriented.
23. youth oriented.
24. media oriented.
25. رويكردهاي ديگري هم وجود دارد كه افراد آنها را 
نمايندگي مي كنند مانند رويكرد نقد ادبي محور كه حسين 

ايران افزون بر قرائت هاي مختلف شناخته شدة فوكويي، 
خوانشي ايراني از فوكو هم وجود دارد. در اين برداشت، 
نقد خاصي از مدرنيتة غربي نويد داده شده است. كچوئيان 

نمايندة اين خوانش ايراني از فوكوست.
7. پيدايش مفاهيمي مانند ))گفتمان اصالحات((، ))گفتمان 
خشونت((، ))گفتمان خاتمي(( و مانند اينها مؤيد اين گفته 

است.
8. بيشترين اين ترجمه ها را پيام يزدانجو انجام داده است.
آثار  از  برخي  تدريج  به  آن  از  پس  و  هفتاد  دهة  در   .9
در  ديگر  بار  و   1375 امروز  )اسطورة  شده اند  منتشر  او 
فصلنامة ارغنون در 1380، نقد و حقيقت 1377، لذت متن 

1382، امپراتوري نشانه ها 1383 و...(.
جان  آراي  امروزه  فرهنگي،  مطالعات  متون  ذيل  در   .10
نظريه هاي  و  هال  استوارت  دوسرتو،  ميشل  فيسك، 
نيز  گفتماني  تئوري هاي  ساير  و  موفه  و  الكالو  گفتماني 
شناخته شده اند و توسط محققان به كار گرفته مي شوند. 
عمده استفاده و معرفي اين انديشه ها و محققان در دوره 

آكادميك مطالعات فرهنگي صورت گرفته است.
11. آنچه توليدات ماهنامة كيان را براي مطالعات فرهنگي 
و  قدرت  رابطة  به  پرداختن  مي سازد  اهميت  با  ايراني 
فوكوگراياني  و  فوكو  آراي  از  تاسي  با  ديني  معرفت 
طور  به  كيان  است.  اركون  محمد  و  سعيد  ادوارد  چون 
پرداخته  هم  قدرت  و  فقه  رابطة  به  در شماره اي  دقيق تر 
است. نقد ايدئولوژي ذيل مفهوم نقد قدرت ديني و نقد 
باب  در  آلتوسر  نظريات  مقوم  قدرت،  به  تقدس بخشي 
هژموني  مفهوم  و  حكومت  ايدئولوژيك  دستگاه هاي 
از  قدرت  نقد  مفهوم  به  را  ما  اينها  همة  است.  گرامشي 
گفتماني  نقد  به  با رجوع  بعدتر  و  ايدئولوژي  نقد  طريق 
نزديك ساخته است. امري كه در مطالعات فرهنگي ايراني 

مي تواند گامي در محلي سازي نظريه ها تلقي شود.
را  شمارة خود  اولين   1373 بهار  در  ارغنون  جريان   .12
منتشر كرد. ارغنون كه زير نظر مركز مطالعات و تحقيقات 
فرهنگي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره مي شد، 
پس از چاپ 28 شماره با آخرين شماره تحت عنوان مرگ 
فصلنامه  اين  از  كرد. سه شماره  اعالم  را  كار خود  پايان 
مطالعات  قلمرو  به  طور خاص  به   81 و   1380 سال  در 
ذيل  شماره  چند  عالوه،  به  يافت.  اختصاص  فرهنگي 
عنوان روانكاوي ترجمه شد كه در آشنايي عالقه مندان به 
مطالعات فرهنگي با سنت پسافرويدي و لكاني تأثيرگذار 

بود.
غلبة  نوعي  بر  خوبي  به   )1387( جاليي پور   .13
))جامعه شناسي سرگرم كننده(( در جامعه شناسي ايران تأكيد 

كرده است. وي از نوعي ))جامعه شناسي راهگشا(( در برابر 
))جامعه شناسي سرگرم كننده(( و ))رفع تكليفي(( دفاع كرده 

است. اباذري )1382( از منظري ديگر، ناظر به حل مسئله 
نبودن علوم اجتماعي در ايران را نقد كرده است. نقد ديگر 
اباذري ناظر بر جدايي علم از زندگي روزمره است. او اين 
نقد خود را گسترده تر مي سازد و به حيطة علوم دقيقه در 
ايران نيز گسترش مي دهد. ))سر در جازدن رشته هاي علوم 
درس  است:  نهفته  نكته  همين  در  دقيقه  علوم  و  انساني 
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ترجمة  فرهنگي،  مطالعات  ديورينگ، سايمون )1382(   �
انتشارات  تهران:  وقفي پور،  شهريار  و  ملك محمدي  نيما 

تلخون.
در  روشي  ))مالحظات   ،)1388( محمد،  رضايي،   �
)ويژه نامه  ايران  اجتماعي  مطالعات  فرهنگي((،  مطالعات 

روش شناسي(، دورة 3، شمارة 4.
� فاضلي، نعمت اهلل، )1386(، ))نقد روش شناختي مطالعات 
 www. ،فرهنگ عامه در ايران((، به نقل از سايت فكوهي

Falpijo. Cp,/ node/ 81.
به  فرهنگي  مطالعات  ))آيا   ،)1384( نعمت اهلل،  فاضلي،   �
گروه  در  سخنراني  است؟((،  انسان شناسي  مرگ  منزلة 
علمي تخصصي مطالعات فرهنگي انجمن جامعه شناسي، 

دانشگاه تهران.
� فتح اهلل زاده، رؤيا، )1386(، ))مطالعات فرهنگي: دربارة 
www. Fakohi.،فكوهي از سايت  نقل  به  عامه((،  فرهنگ 

Com/ node/ 1857
� فكوهي، ناصر، )1384(، ))مطالعات فرهنگي: سه نگاه((، 
علوم  دانشكدة  در  فرهنگي  مطالعات  نشست  گزارش 
اجتماعي  علوم  اينترنتي  مجلة  تهران،  دانشگاه  اجتماعي 

فصل نو.
� كچوئيان، حسين، )1386(، ))مرگ جامعه شناسي و تولد 
مطالعات فرهنگي((، گزارش نشست مطالعات فرهنگي در 

جهاد دانشگاهي عالمه طباطبايي.
و  اجتماعي  ))انديشة   ،)1386( جفري،  الكساندر،   �
جامعه شناختي نوين((، گفتگو و ترجمه: محمدرضا جاليي 

پور، آيين، شمارة 10.
باختين((،  معمولي  ))تخيل   ،)1381( مايكل،  گاردينر،   �

ترجمة يوسف اباذري، ارغنون، شمارة 20.
و/  فرهنگي  ))مطالعات   ،)1386( الرنس،  گراسبرگ،   �
مطالعات  )ويراستار(،  رضايي  محمد  نو((،  جهان هاي  در 
جهاد  انتشارات  تهران:  مناقشات،  و  ديدگاه ها  فرهنگي: 

دانشگاهي.
مؤسسات  و  مراكز  ساختار  ))شناسايي  تحقيق  گزارش   �
دانشگاهي  جهاد   ،)1383( جهان((  فرهنگي  مطالعات 
دانشگاه تهران، گروه پژوهشي مطالعات فرهنگي دانشكدة 

علوم اجتماعي.
نشست  از  مهر  خبرگزاري  گزارش  قدرت((،  و  ))نقد   �
www. بررسي كتاب در شهر كتاب: 1386/2/6، برگرفته از

mehrnews.ir/ newsprint.aspx? newsID=476444
� هال، استوارت، )1386(، ))مطالعات فرهنگي و ميراث هاي 
نظري آن((، محمد رضايي )ويراستار(، مطالعات فرهنگي: 

ديدگاه ها و مناقشات، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي.
- Barker, Chris, (2003), Cultural Studies: Theory and 
Practice, London: Sage publication.
- Couldry, Nick, (2000), Insid Culture: Re – Imagining 
the Method of Cultural Studies, London: Sage.
- Dworkin Dennis, (1997), Cultutal Maxism in Postwar 
Britain: History, the New Left, and Origins of Cultural 
Studies, Durham and London: Duke University.
- During, Simon, (2005), Cultural Studies: a Critical 

پاينده آن را دنبال مي كند.
 26. http://www.crossroads.2010.org
27. reflective.
28. eclectic.
سراسر  در  فرهنگي  مطالعات  موضوعات  به  امروزه   .29
مطالعات  مي شود.  توجه  گرايشي  هر  با  اجتماعي  علوم 
وجه  است.  شده  منتشر  جا  همه  ويروس  مانند  فرهنگي 
مشترك آن توجه به زندگي جديد ايراني است كه برخالف 
متعارف،  اجتماعي  علوم  در  پيشين  كليشه اي  موضوعات 
موضوعات مرتبط با طبقة متوسط ايراني )بدن، مد، خريد، 

پارتي، آرايش، رسانه و...( را هدف قرار داده است.
و  تجريدي  نظريه هاي   )1381( باختيني  معنايي  در   .30
آمارگرايي به يك اندازه تجربه هاي داغ و زنده را به اموري 
به  ))بودن  باختين  تعبير  به  سرد و منجمد مبدل مي سازد. 
عنوان رخداد مي بايست تا به آخر زيسته شود نه اين كه 
از فراز قله اي دور به شكلي منفعالنه فهميده شود(( )41 

.)1381:
به  پرداختن  جاي  به  بتواند  بايد  فرهنگي  مطالعات   .31
ساختگي  چيزهاي  از  ما  بپردازد.منظور  چيزها((  ))ساختن 

همان مسئله يابي مبتذلي است كه علوم اجتماعي ايراني هر 
از چندگاهي به كشف آن مي پردازد و چندي بعد همان را 
نفي مي كند. نگاه كنيد به تحقيقات ايجابي در باب پديدة 
و  مقاالت  و   1380 1370تا  سال هاي  در  نسلي  شكاف 
تحقيقات سلبي كه در سال هاي 1384 به بعد انجام شده 
است. منظور ما از ))ساختن چيزها(( همان دگرگوني هاي 
پيش رونده و تدريجي است كه پيامد آن گسترش عدالت 

و آزادي در جامعه است.
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