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 دهیچک
 نیا. است فرهنگ حوزه در هاهینظر و کردهایرو نیترمهم از یکی رمنگام،یب یفرهنگ طالعاتم مکتب

 یعلم و یدانشگاه مجامع در یخاص تیجذاب ها،روش و هاموضوع تنوع و گستره لیدل به کردیرو

 علوم حوزه در یگرید هینظر هر مانند ـ مکتب نیا به مربوط یهاهینظر نیتکو شک،یب. است افتهی

 نیادیبن یشناسروش کردیرو اساس بر را آن توانیم که است ییهاانیبن و یمبان از متأثر ـ ینسانا

 یهاانیجر از خود، یمعرفت یمبان در عمده طور به رمنگام،یب یفرهنگ مطالعات مکتب. کرد مشخص

 سم،یمدرنپست ،ییپساساختارگرا ،ییساختارگرا سم،ینئومارکس ک،یرمانت سنت: است رفتهیپذ اثر ریز

 انیجر بر یمبتن شتریب ،یفرهنگ مطالعات یشناختیهست. یروانکاو و سمیفمن ،یپسااستعمار مطالعات

 یمندتیموقع ،یبرساختگ مسئله مباحث، نیترمهم زین یشناختانسان حوزه در. است ییگراذات ضد
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 به انهیگراباتاث نگاه نقد با خود، یشناختمعرفت یمباد در یفرهنگ مطالعات. است «تفاوت» و

 در روش. دارد ییبازنما ضد و انهیگراساخت بر یکردیرو ن،یراست یآگاه امکان ینف و تیواقع

 یمعناشناخت و یمتن انه،یگراعمل وهیش به که است یبخشییرها دغدغه از متأثر زین یفرهنگ مطالعات

 . ردیگیم بهره ینییتب و یتجرب زبان از راستا نیا در و پردازدیم جامعه یاخالق نقد به

 .یمندتیموقع ،یبندمفصل ،ییبازنما ،ییگرابرساخت فرهنگ، ،یفرهنگ مطالعات :یدیکل واژگان

 

 مقدمه

 معاصر دوره در یفرهنگ یهاهینظر نیترپرطرفدار و نیترمهم از یکی ،یفرهنگ مطالعات

 وجود به 0691 دهه در که است آن یسیانگل شاخه ،یفرهنگ مطالعات شاخه نیاول. است

 شاخه نیهم با انیجر نیا. شودیم شناخته «رمنگامیب یفرهنگ مطالعات مکتب» نام به و آمد

 شتریب مراد، د،یآیم انیم به «یفرهنگ مطالعات» از سخن یوقت کهیاگونهبه شناسند؛یم

 عنوان به ،یفرهنگ مطالعات( 140ص ،0831 ت،یاسم. )است ییایتانیبر یفرهنگ مطالعات

 یانسان علوم در متداول عرف و سنّت در را یراتییتغ ،یارشتهانیم و یاچندرشته حوزه کی

 ینیبازب و یارشته یمرزها از گذر با مطالعات، نیا. آورد وجود به یاجتماع علوم و

 . کرد یبررس و لیتحل را فرهنگ یدگیچیپ ،یمعرفت یهاوهیش

 با که است شده یانسان علوم در نوپا حوزه کی به لیتبد امروزه ،یفرهنگ مطالعات

 رو،نیازا. کندیم ابهام دچار را هاحوزه گرید و خود انیم یمرزها خود، روزافزون گسترش

رشته گرید از یبارز شکل به را آن که کرد مشخص را ییمرزها آن، یبرا توانیم یسخت به

 توجه توانسته ارد،د که ییهاتیجذاب لیدل به حوزه نیا( 08ص ،0831 بارکر،. )کند زیمتما ها

 مراکز و یاجتماع علوم یهادپارتمان به و کند جلب خود به شدت به را یعلم مراکز

 یبرخ یهاشهیاند از متأثر و ییایتانیبر یالگو با همزمان ن،یا بر افزون. ابدی راه یپژوهش

 هند ،یلزما و کانادا ا،یاسترال فرانسه، متحده، االتیا در یفرهنگ مطالعات شاخه آن، متفکران

 ( 140ص ،0831 ت،یاسم. )هستند گسترش حال در و است آمده دیپد... و



 رانیا یاجتماع علوم یفضا در یریچشمگ رشد یفرهنگ مطالعات ر،یاخ یهاسال در

 کتب و هستند آن یکردهایرو و هاهینظر مباحث، مندعالقه یفراوان انیدانشجو. است داشته

 یمناسب توجه حال،نیباا. شودیم فیتأل و ترجمه کردیرو نیهم با زین یاریبس یهامقاله و

 و ینید یهاشیگرا با یافراد یحت کهیاگونهبه شود،ینم یفرهنگ مطالعات ینظر یمبان به

 لیتحل در ییالگو عنوان به را آن و پردازندیم آن هیتوج و جیترو به مشتاقانه زین یاسالم

یم آن یهادغدغه و یبوم مشکالت به پاسخ لح راه یحت ای و کشور یفرهنگ یجار مسائل

 ای کی به ناظر شتریب و یغرب فرهنگ بستر در ،یغرب یهاهینظر عموم ان،یم نیا در. انگارند

 عبارت به. پردازندینم جوامع گرید مسائل به و اندشده ارائه فرهنگ، همان در مسئله چند

 یفرهنگ چهره در زین آن به مربوط مسئله که رندیگیم شکل یهنگام یعلم یهاهینظر گر،ید

 و مسئله دارد احتمال نیهمچن( 04ص ،0861ا،یپارسان. )باشد شده ظاهر خود یاجتماع و

 ها،لیتحل زین مسئله مشابهت صورت در. نباشد گرید جوامع دغدغه ها،هینظر آن موضوع

 حل ای و درست نییتب به منجر تواندینم ها،هینظر آن بنابر شده ارائه راهکار و رهایتفس

 گرید جوامع به را مسائلشان توانندیم یغرب یهاهینظر نیهمچن. شود جوامع گرید مشکالت

 در هینظر هر واقع، در. شوند افزوده یقبل مشکالت و مسائل به خود، و کنند وارد هم

 نیا از یبرخ. است یخاص یرمعرفتیغ و یمعرفت یهانهیزم معلول خود، نیتکو و شیدایپ

 و یشناختانسان ،یشناختیهست یمباد یعنی ـ هینظر آن یمعرفت یادهایبن شامل ها،نهیزم

 و علوم در ،یمباد نیا. هستند هینظر آن با متناسب معرفت دیتول روش و ـ یشناختمعرفت

 از یاریبس ،یاجتماع ینمادها و هنجارها ها،ارزش در زین و یکاربرد و یجزئ یهادانش

 و مسائل( 04 ـ 1 ،0861 ا،یپارسان. )آورندیم دیپد را شیخو با متناسب لوازم و امدهایپ

 یمبان یبررس ضرورت فرهنگ، روزافزون افتنی تیاهم کنار در دست، نیا از یمشکالت

 .سازدیم آشکار شیپ از شیب را ییایتانیبر یفرهنگ مطالعات مکتب ینظر

 رمنگام،یب مکتب تربه شناخت هدف با و شده ادی یهادغدغه به توجه با حاضر قیتحق

یم یمعرفت یمبان لیتحل به آن، نیادیبن یشناسروش کردیرو از یریگبهره با مکتب نیا



 را( یمعرفت یمبان) یمعرفت وجودی هایزمینه فقط روشیپ پژوهش منظر، نیا از. پردازد

 خصوص در. آوردینم انیم به یسخن معرفتی غیر یوجود هایزمینه از و کندیم یبررس

 دوره تا یفرهنگ مطالعات مرکز یهادگاهید بر عمده طور به زین  یمعرفت یمبان یبررس

 در رمنگام،یب مرکز یریگاوج و رشد دوران رایز شد؛ خواهد هیتک هال استوارت تیریمد

 و هاهینظر آراء، تکثر و تنوع دچار شیپ از شیب مرکز نیا آن، از پس و بود او تیریمد زمان

 در رمنگام،یب یفرهنگ مطالعات مکتب نیهمچن. شد یکپارچگی و هیّرو وحدت رفتن نیب از

 از کدام هر در. است کرده تجربه را ینظر تحول و چرخش نیچند خود، اتیح دوره طول

 ینظر یمبان ،یپژوهش یهاعالقه ها،موضوع در یفرهنگ مطالعات ثقل نقطه ها،چرخش نیا

 گرفته قرار خود یقبل کردیرو مقابل نقطه در یگاه یحت کهچنان افته،ی رییتغ هاهینظر و

 گاه ینکات و مسائل است ممکن ،یفرهنگ مطالعات یمعرفت یمبان یبررس در ن،یبنابرا. است

 کانون ،یفکر و ینظر یمبنا عنوان به یادوره در کدام هر که شوند آشکار متناقض و متضاد

 مطالعات هال، استوارت هدیعق به که است یاگونه به تحوالت، نیا. است بوده توجه

 یهاخیتار چندگانه، ییهاگفتمان از متشکل بلکه ندارد، یمنفرد خاستگاه چیه ،یفرهنگ

 رهگذر از را یمتفاوت یهایمش خط زین یاریبس افراد. است پرشمار یرهایس خط و گوناگون

 که ستا یگوناگون ینظر مواضع و هایشناسروش از متشکل حوزه، نیا. اندکرده دنبال آن

 و هاافتیره مکتب، نیا( 4 و 8ص ،0839 هال،. )اندیبررس و بحث محل آنها یهمگ

 نهضت همچون مختلف، یمعرفت یهاحوزه و هاهینظر از را یگوناگون یکردهایرو

زبان و یشناسنشانه ،ییپساساختارگرا و ییگراساختار سم،ینئومارکس ،یادب سمیسیرمانت

 . است برگرفته... و سمینیفم سم،یمدرنپست ،یروانکاو ،یپسااستعمار مطالعات ،یشناس

 (نیادیبن یشناسروش)یمفهوم چهارچوب

می پدید را علم بنیادین شناسیروش آن، موضوعه اصول و مبادی با علمی نظریه ارتباط

 از آنها در که است هاییدانش از مستقل و حقیقی علم و دانش یک علم، بنیادین روش. آورد

 نیا واقع، در( 00ص ،0861 ا،یپارسان. )کنندیم بحث علوم موضوعه اصول یا و علمی نظریه



. شوندمی تولید آن مسیر در علمی یهانظریه که است روشی به ناظر شناسی،روش نوع

 ( 19 ،0861 ا،یپارسان)

 مبنایی نقدهای زمینه نظریه، یک مبانی ساختن مشخص با گرچه بنیادین، شناسیروش

 نقدهای رایز نیست؛ نظریه آن خود یا مبادی کذب و صدق دارعهده آورد،یم پدید نیز را آن

 پیامدهای بنیادین، شناسیروش. است علم و نظریه موضوعه اصول و مبادی به ناظر مبنایی،

 روش به علمی، و معرفتی حوزه یک به نسبت را گوناگون موضوعه اصول و مبادی منطقی

 کند،می بیان را نظریه یک شناختیروش خطاهای قطف نجایا در. کندمی وجوجست علمی

 از نظریه یک از عدول و انحراف ای یبندیپا و سازدیم آشکار را علم پنهان و ناگفته مبادی

 ( 01و00ص ،0861 ا،یپارسان. )شودمی مشخص آن، ناگفته ای شده اعالن مبادی

 پژوهش گوناگون یبزارهاا یمبان و یمباد که پردازدیم یمباحث به ن،یادیبن یشناسروش

 به( 19 ،0861 ا،یپارسان. )دارد یفلسف صبغه یادیز حد تا نظر نیا از و سازدیم روشن را

. کندمی ابالغ را خاصی معرفتی و فلسفی مبانی خود، همراه به شناسیروش بهتر، عبارت

 را نمعیّ نظریه یک که هستند مهم سبب آن به اصول، و یمبان نیا( 498ص ،0861 مان،یا)

 ،یتوسل. )باشد معتقد زین هینظر آن یهاانیبن و هامفروض به او که ردیپذیم کسی  زمانی

 که است نیا د،یافزایم یمبان نیا به توجه تیاهم بر که یگرید مسئله( 81ص ،0896

 ساختار. ردیگیم شکل آن موضوعه اصول و مبادی براساس ه،ینظر درونی معرفتی ساختار

 و کاربردی شناسیروش قلمرو در را خود منطقی لوازم و پیامدها علمی، نظریه هر معرفتی

 به را خاصی یهاعلت و هاموضوع ساختار، نیا. آوردمی دنبال به زین علم معرفتی هایحوزه

 مسئله این. کندمی مطرح خود یدانش قلمرو در مسلط های علت و اصلی عوامل عنوان

 عوامل و شود نظریه آن عالقه مورد حوزه به لیتبد ل،عوام آن به پرداختن تا شودیم موجب

 مسئله، نیا دنبال به گردند؛ کمرنگ یا و خارج ه،ینظر آن علمی وگویگفت محور از گر،ید

. شودیم گذاشته کنار هینظر آن یهادغدغه و توجه طهیح از زین عوامل آن به مربوط حوزه

 ( 08ص ،0861 ا،یپارسان)



 یک صورت به علمی جامعه در آنکه برای نظریه یک ن،یدایبن یشناسروش منظر از

 :است ازمندین هازمینه و عوامل از دسته دو به شود، مطرح علمی نظریه

پاره بر مبتنی خود، االمرنفس و ذات حسب به نظریه هر: یمعرفت وجودی هایزمینه. 0

 آن از متأثر هک خاصی روش اساس بر هاهینظر واقع، در. است مبادی و موضوعه اصول یا

. آورندیم همراه به نیز را خود به مختص منطقی ملزومات و گیرندیم شکل است، مبادی

یم آنها به بنیادین یشناسروش که ایموضوعه اصول و مبادی نیترمهم( 09ص همان،)

 مبادی شناختی،هستی مبادی: از عبارتند گردد،می استخراج آنها از علمی نظریه و پردازد

 از ایمجموعه با شناسی،هستی( 19 ،0861 ا،یپارسان. )شناختیمعرفت مبادی و شناختیانسان

 «واقعیت» عنوان به را چیزی علم، یک آیا اینکه. دارد سروکار یشناسهستی هایپرسش

 با رابطه در هاییپرسش نیز شناسیانسان دارد؟ واقعیت از تفسیری و تعبیر چه پذیرد؟می

 زین شناسیمعرفت. سازدمی مطرح... و انسانی حیات مختلف ابعاد ی،هست در انسان جایگاه

می قرار مدنظر را حقیقت به یابیدست جهت در مختلف ابزارهای و آگاهی و علم حقیقت

 (01 ـ 41 ،0834 ب،یکرا و بنتون. )دهد

 و مبانی باید شود، وارد فرهنگ حوزه به آنکه برای علمی نظریه یک تاریخی، لحاظ به

 معرفت، تولید روش که دارد ضرورت نیهمچن. باشد شده وارد فرهنگ قلمرو به آن، یمباد

 افزون ـ علمی جهان در نظریه تکوین. باشد آمده پدید علمی جامعه در نظریه آن با متناسب

 گرید به مربوط معرفتی هایزمینه یا و شناختیمعرفت فلسفی، هایزمینه مرهون آنکه بر

 حضور. کندیم استفاده نیز گرفته شکل آن بستر در که علمی تاریخی پیشینه از ـ است علوم

 از یبرخ... و دانش یک یهایدگرگون علم، یک درون معرفتی ذخیره پیشین، هاینظریه

 ( 03 و01ص ،0861 ا،یپارسان. )هستند جدید نظریه یک گیریشکل برای وجودی عوامل

 از معرفتی هایزمینه بر افزون علمی، جهان در نظریه: معرفتی غیر یوجود هایزمینه. 1

 و بردیم بهره دارند، معرفتی غیر و انگیزشی جنبه بیشتر که هم دیگری وجودی هایزمینه

 غیر وجودی هایزمینه. نیست معرفتی هایزمینه از کمتر هازمینه از گونهاین تأثیر بلکه



میتقس نیا از یکی. کرد یبندتهدس توانیم متفاوتی انواع در مختلف، هایلحاظ به را معرفتی

 فردی عوامل. اجتماعی یا و هستند فردی ای واقع در وجودی، عوامل که، است نیا هایبند

 غیر اجتماعی عوامل. گرددیبازم پردازنظریه شخصیتی هایزمینه به نظریه، یک تکوین

 عوامل بر نیز خود نوبه به که عوامل از دسته این. دارند دیگری یهایبندمیتقس نیز معرفتی

 سیاسی، اقتصادی، عوامل: مانند. رندیگیم یجا ییهاقسم در گذارند، اثر فردی وجودی

 ( 06 و 03 ص همان،... . )و ایدئولوژیک نظامی،

  یمعرفت یمبان

 یشناخت یهست یمبان. 1

 ییگراذات ضد( الف

 شهیاند از متأثر را ییگراذات ضد کردیرو ،یشناسیهست حوزه در یفرهنگ مطالعات

 آن بر و ردیگیم مفروض را داریپا یمراجع وجود ،ییگراذات. کندیم افتیدر پساساختارگرا

 نیا رشیپذ با. هستند یذات نیادیبن «یهماننیا» دهندهانعکاس ،یاجتماع یهامقوله که است

 نامب اه،یس تیهو ای یزنانگ مثال عنوان به جوهر، ینوع وجود و داریپا یقیحقا دیبا فرض،

 وجود یتیهو ای سوژه قت،یحق چیه زبان، از خارج ان،یپساساختارگرا نگاه از اما رد،یگ قرار

ینم زین زبان ندارد، وجود یداریپا مراجع زین زبان خود در که لیدل نیا به نیهمچن. ندارد

 امور اه،یس تیهو ای یزنانگ ن،یبنابرا. کند ییبازنما را یمستحکم تیهو ای قتیحق چیه تواند

 قرارداد قیطر از که هستند زبان در ییهافیتوص آنها بلکه ستند،ین یثابت شمولجهان

 ،0831 بارکر،(. )معنا موقت تیتثب یعنی) شوند؛یم پنداشته «قتیحق» مثابهبه ،یاجتماع

 (86ص

 را تیواقع میتوانیم فرهنگمان رمزگان لهیوس به فقط که دارد اعتقاد یفرهنگ مطالعات

 دنیفروکاه از ،یفرهنگ مطالعات حال،نیباا( 016ص ،0831 سک،یف. )میکن فهم و درک

 انِیب به( 019ص ،0839 گراسبرگ؛. )زندیم سرباز اشیفرهنگ یهاییبازنما به تیواقع



 ینیع ای شمولجهان وهیش چیه اما باشد، داشته وجود یتجرب و ینیع تِیواقع بساچه گر،ید

 محصول شود،یم یتلق تیواقع آنچه ،یفرهنگ هر در. ندارد وجود آن فهم و ادراک یبرا

 و است شده یرمزگذار ترشیپ همواره «تیواقع» ن،یبنابرا. است فرهنگ همان رمزگان

 (016ص ،0831 سک،یف. )ندارد وجود «محض تِیواقع»

 نیا بلکه م،ییبگو سخن «قتیحق» از میتوانینم که ستین معنا نیبد ،ییگراذات ضد

جهان امور نه و داندیم خاص یهامکان و هازمان در فرهنگ حصولم را «قتیحق» نگرش،

 از گفتن سخن یبرا مندقاعده وهیش بلکه ست،ین ثابت یاابژه ،«قتیحق». عتیطب شمول

 خصلت از یآگاه بر یمبن هیکنا ینوع ییپساساختاگرا در رو،نیازا. است خودمان ای جهان

جهان مستحکم یهاانیبن نبود به که است نهفته انمیهادانسته و باورها برساخته و یاتفاق

 ( 41 و 86 ص ؛0831 بارکر،. )دارد اشاره شمول

 یستیالیماتر کردیرو( ب

 با که کندیم دیتأک دمنیس. است آن یستیالیماتر کردیرو ،یفرهنگ مطالعات گرید یژگیو

 ،یستیالیرمات کردیرو نیا داد، رخ یفرهنگ مطالعات در که یشناختنشانه چرخش وجود

 یحت که است چنان مطلب، نیا ریتأث( 801ص ،0839 دمن،یس. )است شده حفظ همچنان

 دیتول چراکه باشد؛ یستیالیماتر یکردیرو بر یمبتن دیبا زین یفرهنگ مطالعات در روش

 مکان و زمان در که است یمشخص افراد عمل جهینت ،یفرهنگ یکاال شکل از فارغ ،یفرهنگ

 ریتعب به ای ـ یرانتزاعیغ و یماد مشخص یهاچهارچوب در و هاتیمحدود ضمن یخاص

 ،ییرضا: از نقل به ،00ص ،1111 ،یکولدر. )شودیم دیتول ـ «یعمل یندهایفرا» در مارکس

 «سمیالیماتر» از یمتفاوت حیتوض رمنگام،یب مکتب در که دانست دیبا البته( 043ص ،0833

 رد ضمن فرهنگ، زین و اتیادب و سمیمارکس کتاب دو در امزیلیو باره، نیا در. دارد وجود

 که داد ارائه یفرهنگ یهادهیپد تیماد از یخاص درک مارکس، یروبنا و ربنایز خام استعاره

 ( 043ص ،0833 ،ییرضا. )است معروف «یفرهنگ سمیالیماتر» به
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  یمندتیموقع و یبرساختگ( الف

 یمندتیموقع و یبرساختگ بحث ،یفرهنگ مطالعات در یاختشنانسان بحث نیترمهم

 بلکه ندارد، وجود فرد در یخیفراتار ای یمتعال مفهوم چیه ،یفرهنگ مطالعات نظر از. است

 از درک نیبهتر واقع، در( 869 ص ،0831 بارکر،. )است فرهنگ و یاجتماع یامر ت،یهو

 ما از یگفتمان یفیتوص مثابهبه آن درک بلکه ست،ین ثابت یتیموجود مثابهبه آن درک ت،یهو

 که است یفرهنگ یتیموجود ت،یهو( 864ص همان،. )است رییتغ سوژه معنا، بدان که است

بیترک به و هستند ریمتغ ت،یهو یهاشکل همه ن،یبنابرا. دارد تعلق یخاص مکان و زمان به

 بر داند،یم ریپذشکل را تیهو که یادهیا. اندمرتبط یمشخص یفرهنگ و یاجتماع یها

 اساس، نیا بر تیهو. کنندیم ادی ییگراذات ضد عنوان با آن از که است یمبتن یمباحث

 زمان، یمبنا بر شانیمعنا که هستند یگفتمان یهابرساخته ها،تیهو. است یزبان فیتوص

 ( 860 و 864 همان،. )کندیم رییتغ کاربرد، و مکان

. کندیم فرد نیگزیجا را سوژه فرد، سطح و اسیقم در یدئولوژیا عملِ فهم یبرا سکیف

 سک،یف) «.است فرهنگ محصول سوژه، اما آورده، وجود به را فرد عت،یطب »: او نظر به

 یاجتماع تیموقع کی در ،«زدن صدا» و 3«ضاحیاست» راه از مخاطب،( 010ص ،0830

 رشیپذ یمعنا به او، زیآممساعدت پاسخ و مثبت واکنش که ردیگیم قرار یاشدهبرساخته

 تیموقع آن، کمک به زبان که است یروند زدن، صدا. اوست نظر از تیموقع همان

 در «ما»( 011ص همان،. )سازدیبرم و دهدیم صیتشخ مخاطب یبرا را یاجتماع

 و میریگیم شکل افراد مثابه به ،یاجتماع مشترک مصالح از استفاده با و یاجتماع یندهایفرا

. بود خواهند ینشدندرک ما یبرا زین تیهو و تیفرد میمفاه خود زبان، بدون رو،نیازا

 انیم ییوگوگفت زین افراد توسط متن خوانش یحت منظر، نیا از( 869 ص ،0831 بارکر،)

                                                
3
. Interpellation. 

 



 یحت هال، دگاهید بنابر( 083 ص ،0831 سک،یف. )است خواننده یِاجتماع تیموقع و متن

 از ،یکس چه نکهیا درک یعنی است؛ یابیتیِموقع موضوع ،یفرهنگ تمطالعا در زین دانش

 ،0831 بارکر،. )دیگویم سخن یمنظور چه یبرا و یکسان چه به خطاب ،یتیموقع چه

 ( 04ص

 یگفتمان ـ یاجتماع یانهیزم در افراد، «نفس» و «خود» ،گرچهیفرهنگ مطالعات دگاهید از

 حال در همواره و باز چندپاره، بلکه ست،ین بسته اصطالح به و وستهیپ یامر رد،یگیم شکل

 کنند،یم ضاحیاست مختلف یهاگفتمان و کردارها همواره را سوژه اساس،نیبرا. است نیتکو

. ابدییم یمتفاوت یذهن یهاحالت و ردیگیم قرار یمتناقض یاجتماع یهاتیموقع در ن،یبنابرا

 ،0839 دمن،یس. )کند مقاومت مسلط، یهایلوژدئویا مقابل در تواندیم سوژه ل،یدل نیهم به

 ( 811 و 810 ص

  یگرید و «تفاوت»( ب

. «شودیم ساخته هاتفاوت و هاییبازنما گفتمان، درون در هاتیهو» که کندیم دیتأک هال

 ،«سوژه» یدرون هسته هال، نظر از (0861 زرگر، یسرو: از نقل به ،14ص ،0661 هال،)

 سوژه، یبرا که ردیگیم شکل «مهم گرانید» با رابطه در بلکه ست،ین خودبسنده و ادیخودبن

. کندیم یزندگ آن در یو که دارند را یجهان ینمادها و یمعان ها،ارزش یانجیم نقش

 یابیتیهو یبرا سوکی از که است لبه دو یغیت ،«تفاوت»( 411 ص ،0831 بارکر،)

 یضرور و الزم فرهنگ، و زبان یریگشکل معنا، دیتول ،یشدگسوژه ،یجنس و یاجتماع

 ،یمنف احساسات یدارا و خطرناک دکننده،یتهد یامر تواندیم گر،ید یسو از و است

 حوزه در حال،نیباا( 0861 زرگر، یسرو. )باشد «یگرید» به نسبت یتهاجم و زیآمخصومت

. شودیم یاندهیفزا دیتأک تیمل و نژاد ت،یجنس بر خاص طور به و «تفاوت» بر ،یفرهنگ

 ( 40ص ،0831 بارکر،)



 از دسته چهار در خالصه، شکل به را یفرهنگ مطالعات در «تفاوت» از پرسش 4هال 

 : دهدیم یجا مفهوم نیا با مرتبط یهاهینظر

 یمحور یعنصر را «تفاوت» ،(سوسور دگاهید و یشناسزبان از منتج) اول گروه ـ کی

 زرگر، یسرو. )ابدی تحقق تواندینم معنا آن، وجود بدون که داندیم یسازیمعن یبرا

 آنچه قیطر از یااندازه تا م،یهست ما آنچه رایز رند؛یگیم شکل «تفاوت» از هاسوژه( 0861

 ( 40ص ،0831 بارکر،. )شودیم تهساخ م،یستین

گفت در فقط معنا ،(نوفیولوش و نیباخت یزبان یهایتئور از متأثر) دوم ریتعب بنابر ـ دو

یم وادار معنا سر بر کشمکش به را ما ،ییوگوگفت دگاهید. شودیم ساخته «یگرید» با وگو

 یضرور و یالزام رتباط،ا شدنِ داریمعن یبرا «یگرید» ،ییوگوگفت دگاهید یمبنا بر. کند

 . است

 را نینماد یمرزها زین( اشتراوس یلو و یشناختانسان نگاه از متأثر) ریتعب نیسوم ـ سه

 ینینماد نظم اساس و هیپا ،«تفاوت» که کندیم انیب و داندیم یضرور و الزم یفرهنگ هر یبرا

 روروبه هایبندطبقه از یامجموعه با ،یفرهنگ هر درون در. مینامیم «فرهنگ» را آن که است

 . کنندیم عمل دوگانه یتضادها هیپا بر شتریب که میهست

 «یگرید» ،(الکان و دیفرو شهیاند ـ یروانکاو کردیرو اساس بر) چهارم ریتعب اساس بر. 4

 تهیویسوبژکت روانکاوانه، دگاهید. است الزم ،یجنس یابیتیهو و سوژه ساخت 5نفس، ساخت یبرا

 (0861 زرگر، یسرو. )داندیم یگرید با سوژه ناخودآگاه روابط به وابسته ار
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 تیواقع به انهیگرا اثبات نگاه ینف( الف

 ،یفرد یهایزندگ براساس فرهنگ مطالعه و «تیذهن» به ژهیو توجه با یفرهنگ مطالعات

 نگ،یدور. )برگرداند یرو ،«ییگرا ینیع» ای یاجتماع مطالعات بر حاکم یعلم ییگرااثبات از

 ستیزجهان ناملموس و یفیک ابعاد و تیذهن مقوله به قیعم توجه( 1 و 0ص ،0813

 و یریتفس یریگموضع و یاجتماع ،یفرد یایدن یتفهم و یذهن سطوح مالحظه و هاانسان

 یهنگفر مطالعات شاخص وجوه از یکی همواره ،یانسان یهادهیپد مطالعه در یکیهرمنوت

 ( 186ص ،0813 جانسون،. )است

. زندیم سرباز اشیفرهنگ یهاییبازنما به تیواقع دنیفروکاه از یفرهنگ مطالعات

 ییمعنا به ،یرونیب تیواقع که دارد اعتقاد همزمان اما( 011 و 019 ص ،0839 گراسبرگ،)

 معنا علم پروژه: دیگویم هال( 091ص ،0833 ،ییرضا. )ستین یکردنکشف انه،یگرااثبات

 یریتفس بخش به شدتبه ،ییبازنما و یمعناساز. است شده لیتبد دفاع یکردیرو به بارها

 فرهنگ، و اجتماع سوژه، موضوع به آن، در که است افتهی شیگرا یفرهنگ و یانسان علوم

 برزگر، یسرور: از نقل به ،41ص ،0611 هال،. )داد پاسخ توانینم یتیتوسیپوز کردیرو با

 یریگموضع که ندارد وجود فرض نیا امکان که است یهیبد»: کندیم حیتصر هال( 0861

 وندیپ در یکردیرو نیچن( 10 ص ،0814 هال،. )«است یارزش یهاداللت هرگونه بدون ما

 ،0833 ،ییرضا. )است گرفته زین را یروش یهامباحثه دامن قدرت، با دانش یشگیهم

 ( 091ص

  نیراست یآگاه امکان رد( ب

 نیراست یآگاه امکان رد موجب ،یفرهنگ مطالعات بر ییساختارگرا ریتأث سک،یف نظر به

 یهانظام گرید ای زبان قیطر از تواندیم فقط ت،یواقع معتقدند انیساختارگرا چراکه شود؛یم

 دارد، وجود یتجرب و ینیع «یقتیحق» که نظر نیا ب،یترتنیابه. شود ادراک یفرهنگ یمعان

 یبرا آمده، وجود به چطور که چهارچوب نیا در دیبا شهیهم قت،یحق. ستا ناموجه ینظر

 قتیحق محصول هرگز یآگاه. شود گرفته نظر در است، «درست» یزمان چه در و یکس چه



 وجود امکان سک،یف نظر از. است خیتار و جامعه و فرهنگ از یناش بلکه ست،ین تیواقع ای

 شکل به شانیاجتماع روابط از مردم آن، در که یاجامعه یعنی ،یدئولوژیا بدون یاجامعه

 شهیاند بنابر د،یگویم سکیف. دارد دیترد یجا یخیتار نظر از باشند، آگاه یواقع

 به را ییایپرولتار جامعه کی خ،یتار که دیآیم دست به یوقت «نیراست یآگاه» ،یستیمارکس

. دیآیم نظر به نامناسب ستمیب قرن اواخر یبرا ،ییگراآرمان از صورت نیا یول آورد، وجود

 ( 006 ص ،0830 سک،یف)

 ییبازنما اصالت ضد و انهیگرابرساخت کردیرو( ج 

 اصالت کردیرو نوع دو به اشاره با را یفرهنگ مطالعات یشناسمعرفت یهاشهیر

( 01ص ،0831 ،ییرضا. )کرد درک توانیم بهتر ،ییبازنما اصالت ضد کردیرو و ییبازنما

 نیا است؟ چگونه تیواقع با ما ییارویرو نوع که است نیا یمحور پرسش نجا،یا در

 دو انیم عمده، طور به که است قتیحق و دانش یرو شِیپ یهاکشمکش بر ناظر پرسش،

 ،ییپساساختارگرا مانند ،ییضدبازنما یفلسف کردیرو و هاستیرئال ای ییبازنما اصالت دگاهید

 نیا سمیرئال استدالل( 003 ص ،0833 ،ییرضا. )ددار انیجر سمیپراگمات و سمیمدرن پست

 یواقع جهان مستقل یهاابژه درباره یقطع دانش از یادرجه به یابیدست امکان که است

 قرار یروش یاندازهاچشم قالب در یوقت کردیرو نیا( 43 ص ،0831 بارکر،. )دارد وجود

 قیتدق با را ینیع دانش دیتول امکان که شودیم یاموضوعه اصول بر یمبتن رد،یگیم

: از نقل به  ،9ص  ،1113 س،یادیتریمید. )سازدیم فراهم تیواقع به شدن کینزد یندهایفرا

 (003ص ،0833 ،ییرضا

 از متأثر خود، یشناختمعرفت یمبان در یکل طور به و بحث نیا در ،یفرهنگ مطالعات

همچنان( 46ص ،0831 کر،بار. )است دانش از «پسامدرن» درک و انهیپساساختارگرا شهیاند

 ریاخ یهاسال در ،ییبازنما بحث در انه،یگراساخت بر کردیرو: کندیم حیتصر هال که

 دید از( 801ص ،0831 هال،. )است نهاده یفرهنگ مطالعات بر را اثر نیشتریب

 و ستایناا ا،یپو که است زبانى و برساخته مفهومى زبان، از رونیب تیواقع ان،یگراپساساخت



 ،یسجو. )افتدمى قیتعو به و است النیَسَ در وستهیپ زین معنا و است شوندهگوندگر

 ( 018ص

یم فرهنگ چرخه از یبخش مقررات، و تیهو مصرف، د،یتول همراه به را ییبازنما هال،

یم ربط فرهنگ به را زبان و معنا ،ییبازنما» که کندیم مطرح را دهیا نیا ابتدا در او. داند

 یچگونگ انیب یبرا هال( 0861 برزگر، یسرور: از نقل به ،00ص ،0611 هال،. )«دهد

 در را ییبازنما از متفاوت یهابرداشت کوشدیم فرهنگ، و زبان معنا، ،ییبازنما انیم ارتباط

 قرار یکل دسته سه در ییبازنما یهاهینظر منظر، نیا از. کند انیب یکل ینظر یبندطبقه کی

 : رندیگیم

 6؛یبازتاب یهاهینظر ـ کی

 (یاراد)7؛یتعمد یهاهینظر ـ دو

  8.یبرساخت یهاهینظر  ـ سه

 وجود یخارج جهان در قبل از که است ییمعنا از یبازتاب ،ساده شکل به زبان ،یبازتاب نگاه در

 سندهینو که است یزیچ صرفِ کنندهانیب زبان، که شودیم گفته ،یارجاع ای یتعمد نگاه در. دارد

 «لهیوسبه» و «در» معنا، که است یمدع ،ییبازنما به یبرساخت نگاه. دارد را آن انیب قصد نقاش، ای

 (803 و 801ص ،0831 هال،. )شودیم ساخته زبان

 نیا یبنام بر. داندیم زبان یاجتماع و یعموم یژگیو با منطبق را سوم کردیرو هال

 جادیا داریپا یمعن زبان، در توانند،ینم زبان کابران نه و خود یخود به زهایچ نه کرد،یرو

 به را عمل نیا و میسازیم را یمعان ما، بلکه ندارند، یاخودبسنده یمعنا چیه زهایچ. کنند

                                                
6
. The Reflective. 

 
7
. The Intertional. 

 
8
. The Constructive. 

 



 یماد انجه وجود ،ییبرساختگرا. میدهیم انجام هانشانه و میمفاه ییبازنما یهانظام واسطه

 نظام بلکه ست،ین یماد جهان کند،یم حمل را معنا آنچه که است معتقد یول کند،ینم ینف را

. هستند معنا کنندهحمل م،یکنیم استفاده آنها از میمفاه انیب یبرا ما که ینظام ای یزبان

منظا گرید و یشناختزبان نظام و خود فرهنگ یمفهوم نظام از ،یاجتماع کنشگران نیهمچن

 را گرانید با ارتباط در و معنادار یجهان تا کنندیم استفاده معنا ساخت یبرا ،ییبازنما یها

 دارند، وجود آن در انیآدم و زهایچ که را یماد جهان دینبا ما کرد،یرو نیا اساس بر. بسازند

 اشتباه کنند،یم عمل آنها قیطر از زبان، و یمعن ،ییبازنما که ییندهایفرا و نینماد اعمال با

 یبستگ هانشانه نینماد یکارکردها به بلکه ها،نشانه یماد تیفیک به نه معنا رایز م؛یریبگ

 ( 806 ص همان،. )دارد

 محدود زبان به فقط را ییبازنما یندهایفرا ،یشناختنشانه صرف نگاه است، معتقد هال

 شود،یم دیتهد شدت به بودن، ستایا واسطه به که کاهدیفروم بسته ینظام به را آن و کندیم

 به را آن است، ییدایدر ـ ییفوکو دهیا بر یمبتن که متأخرش، یمعنا در ییبازنما گسترش اما

 یهاکنش با مرتبط و باز یستمیس که کندیم بدل یاجتماع دانش دیتول یبرا یمنبع»

 نیا( 0861 برزگر، یسرور: از نقل به ،41ص ،0611 هال،) «.است قدرت مسئله و یاجتماع

 یفرامتن یهالیتحل یسو به یخنث یشناسنشانه از حرکت در ،یبرساخت دگاهید اساس نکته

 دوباره بود، شده زدوده زبان مرکز از ،یشناسنشانه دگاهید در که را سوژه جه،ینت در. است

 یسرور. )کندیم وصل قدرت و دانش ترگسترده حوزه به را ییبازنما موضوع و کندیم ایاح

 ( 0861 برزگر،

 از شیب فوکو، داردکه اعتقاد است، فوکو شهیاند از متأثر ،ییبازنما حوزه در هال نکهیا با

 عوامل و اقتصاد ،یماد نفوذ به یتوجهیب ینوع که است شده جذب «گفتمان» در حد

 ورطه در افتادن را «گرید» نقد هال. دارد همراه به را دانش ـ قدرت اتیعمل بر یساختار

 توسط یانسان علوم در «قتیحق» یبرا یاریمع هر وجود انکار رایز داند؛یم ییگراینسب

 را ییگراینسب اتهام قدرت، به معطوف اراده و «قتیحق میرژ» دهیا تیتقو جهت در فوکو،



 (819ص ،0831 هال،. )کندیم فوکو متوجه

 (قیتحق روش به مربوط یمبان)یشناختروش یمبان. 4

 قیتحق یمتدها به شانهیبازاند نگاه( الف

 ست،ین کالیتکن یامر ک،ینزد  یهاحوزه گرید با یفرهنگ مطالعات روش زیتما وجه

 ییهاکیتکن و ابزارها به متد،( 008ص ،0833 ،ییرضا. )است کالیمتدولوژ شتریب بلکه

 شیمایپ مثل کنند،یم استفاده آنها از پژوهش کار تیهدا و اجرا یبرا محققان که دارد اشاره

. دارد اشاره قیتحق بردن شیپ یچگونگ و لیتحل ه،ینظر به ،یمتدولوژ اما همصاحب و

 مطالعات در معنا، نیا به( 008ص ،0833 ،ییرضا: از نقل به ،06ص ،1111 استربرگ،)

 یفرهنگ مطالعات زیتما وجه بلکه م،یهست روروبه قیتحق دیجد یهاکیتکن با کمتر یفرهنگ

( 008ص ،0833 ،ییرضا. )است «یشناختروش دیجد یهایریگجهت» ها،حوزه گرید با

 به پرداختن صورت در( امزیلیو یِفرهنگ سمیالیماتر نوع از) فرهنگ به گرایماد نگاه

 نیا بر دهیعق نجا،یا در. است قیتحق یمتدها به شانهیبازاند نگاه ازمندین ،یعمل یپژوهش

یم شکل را یرونیب تیواقع به ما نگاه نیبنابرا و قیتحق جینتا خاص، یهاروش» که است

 یشناسمعرفت و یشناسروش از را خود ،یفرهنگ مطالعات روش منظر، نیهم از. «دهند

 و تیواقع به یاعتقاد ،ییگرااثبات خالفبه ،یفرهنگ مطالعات در. سازدیم زیمتما گرااثبات

01ص ،1111 ،یکولدر. )شودینم دهید باشد، یرونیب یتیواقع یبرا یشاهد که یخنث یاداده

 (046ص ،0833 ،ییرضا: از نقل به ،

  انهیعملگرا کردیرو( ب

 انهیگراعمل یکردیرو دیبا ،یفرهنگ مطالعات در مناسب روش انتخاب و فرهنگ ۀمطالع

گسترده ینظر  یهاحوزه به توسل واقع، در که باشد داشته موجود  یهاهینظر با برخورد در

 که است آن بر هال، استوارت از یرویپ با یکولدر. است یشناسانسان و یشناسجامعه از تر

 چراغ که میبرو ییهاهینظر سراغ به دیبا بلکه م،یباش هاهینظر احترام نگران چندان ستین الزم



 یروان با که ییهاهینظر فقط نه باشند، یفرهنگ  یهادهیپد به یتجرب پرداختن یبرا ما راه

 ( همان. )مییبگو سخن آنها درباره میتوانیم ترتمام هرچه

 نییتع در که داندیم ارزشمند یصورت در فقط را یاجتماع دانش ،یفرهنگ مطالعات

 که کندیم اعالم و قیتصد ،یفرهنگ مطالعات و باشد داشته نقش یاجتماع یتضادها جهینت

 شتریب و اندخورده وندیپ یاخالق و یاسیس یهایمندعالقه با آگاهانه آن، یهاهینظر و میمفاه

 ییادها براساس تا رندیپذهیتوج یعمل که است یاخالق و یاسیس اهداف نیهم یمبنا بر

 نیا( 881 ص ،0839 دمن،یس. )یاجتماع یروشنگر ای علم شرفتیپ به کمک همچون

 کنار انهیعملگرا یکردیرو با که بکشاند ییهاهینظر التقاط ینوع به را ما بسا چه یاستراتژ

 (046ص ،0833  ،ییرضا. )رندیگیم قرار هم

 یبخش ییرها دغدغه و یارزش نگاه( ج

 فرهنگ رو،نیازا( 4ص ،0839 هال،. )شودیم یتلق یاسیس یابرنامه ،یفرهنگ مطالعات

 و نقد محل هم و مطالعه موضوع هم: است داشته نقش دو همواره ،یفرهنگ مطالعات در

 ،یفرهنگ مطالعات شرو یجد مشکل( 00ص ،0833 لون، وان و سردار. )یاسیس عمل

. یبخشییرها اعتبار ۀدغدغ و یعلم اعتبار دغدغه: است یاساس دغدغه دو انیم یآشت

 افراد اریاخت در را یدانش که است نیا بر یفرهنگ مطالعات یبنا( 011ص ،0833 ،ییرضا)

 نجایا در. شود منجر یاجتماع شتریب عدالت به مردم، یزندگ کردن دگرگون با که بگذارد

 در موجود یتضادها و یاجتماع یهاجنبش با که است یشناخت دیتول بر ناظر ها،تالش

یم قرار یشناسجامعه یاسیس و یارزش یطرفیب مقابل در دگاه،ید نیا. بخورد وندیپ جامعه

 وجود فرض نیا امکان ،یهیبد طور به که داردیم انیب هال( 881ص ،0839 دمن،یس. )ردیگ

 میتوانیم که یکار نیشتریب. است یارزش یهاداللت هرگونه دونب ما یریگموضع که ندارد

 یبرا را خود یهاارزش و اعتقادات مواضع، که است نیا م،یده انجام بودن یعلم یبرا

 به قیطر نیا از و ستیچ ما یاسیس و یمعرفت هاانیبن که بفهمند آنها تا میکن آشکار گرانید

 (10 ،0814 هال،. )«ببرند یپ هامجادله یمبان



 یهاکنش در کالیراد یمش به و مدرن جامعه یِاخالق یابیارز به ،یفرهنگ مطالعات

 یهاچهارچوب به محدود و منحصر یاوهیش ،یفرهنگ مطالعات وهیش. است معتقد یاسیس

 یبرخوردها قیطر از اجتماع یبازساز به بلکه ست،ین یداور ارزش از فارغ و یدانشگاه

 کجا هر در را قدرت ساختار خواهدیم یفرهنگ مطالعات ن،یبنابرا. دارد اعتقاد یاسیس دیشد

 ،یفرهنگ مطالعات. کند دگرگون را آن و بشناسد یصنعت یدارهیسرما جوامع در ژهیو به و

 و کند کینزد هم به را مختلف یهادانش دهد؛ نشان را دانش یهایبندمیتقس کوشدیم

 یهادانش و( یمحل یهافرهنگ بر یمبتن یِهودش یهادانش)یضمن یهادانش انیم شکاف

 موضوع و شناسا عامل یبرا ،یفرهنگ مطالعات. کند پر را( شمولجهان اصطالح به ای)یِنیع

 وان و سردار. )است قائل مشترک تیهو و یمندعالقه دن،ید موضوع و نندهیب زین و شناخت

 (00ص ،0833 لون،

  ینییتب و یتجرب زبان( د

 استفاده یاجتماع امر نییتب و فیتوص یبرا یفرهنگ مطالعات که یزبان ،دمنیس نظر به

 که گونههمان دارد، ینییتب و یتجرب حالت ،یشناسجامعه زبان اندازه به درست کند،یم

 مطالعات که ییجاها در یحت. بودند شناسجامعه ،یفرهنگ مطالعات یاصل یهاچهره شتریب

 دست از را بودنش یتجرب خصلت هم باز شود،یم جدا یتجرب یهاسنت نیا از یفرهنگ

 استناد با ها،یاتنوگراف مورد در ای ،یاسناد شواهد به توسل با آن یهاپژوهش رایز دهند؛ینم

 یتجرب که دارند وجود یفرهنگ مطالعات از ییهاشاخه. شودیم انجام ستهیز تجربه به

 ای یآمار لیتحل ،یویآرش قاتیتحق هده،مشا مصاحبه، ،یاتنوگراف از که معنا نیا به ستند،ین

یم هالمیف ای و یادب متون لیتحل به که یمطالعات مانند کنند،ینم استفاده مرسوم ینگار خیتار

 نیا یمبنا بر ،یمطالعات نیچن. کنند افشا و کشف را یفرهنگ رمزگان له،یوس نیبد تا پردازند

یم فراهم را «یتجرب»یاجتماع لیحلت امکان ،«یمتن» رمزگان کشف که شودیم انجام فرض

 اساس، نیا بر. کندیم یمعرف یاجتماع یروهاین عنوان به را رمزگان نیا ضمن، در و سازد

 جنس از آنها بودن یتجرب گرچه. دارند یتجرب یخصلت هم یمتن ـ یفرهنگ مطالعات نوع نیا



 درباره «یتجرب یاوهیش هب» تواندینم یمتن لیتحل که ستین معنا آن به نیا اما است، یگرید

 یقواعد کشف دنبال به زین یفرهنگ مطالعات ن،یبنابرا. کند صحبت... و دولت نژاد، ت،یجنس

 مطالعات که کرد استدالل بتوان دیشا نکهیا با است، یتجرب و ینیع امور کشف یبرا

 و یمتن ،یخیتار که دارد شیگرا جامعه درباره یتجرب یهالیتحل از دسته آن به ،یفرهنگ

 (880 و 881ص ،0839 دمن،یس. )اندریتفس

  متن منزله به یاجتماع تیواقع( ه

 یهادال و متون ها،نشانه از یاحوزه منزله به را یاجتماع یهاتیواقع ،یفرهنگ مطالعات

 جهینت. شودیم مطالعه متن عنوان به همواره «یاجتماع امر » نجایا در. ردیگیم نظر در معنادار

 که گرددیم تصور یمعان و هانشانه از متشکل یفرهنگ کامالً «یاجتماع امر» ،یکردیرو نیچن

 همچون زیچ همه نجایا در. اندگرفته قرار گریکدی کنار در ،یهمسان و تفاوت حسب بر

. ابندییم سازمان رمزگان، واسطه به که شوندیم گرفته نظر در یمعان از پر ها،هیّرو و رفتارها

 یاجزا و عمل طرز کشف قیطر از رمزگان، نیا انسجام و وندیپ کردن برمال محقق، فهیوظ

 (801 ص همان،. )است آنها نینماد

. است آن یمعان از یکی هم نیا ست؛ین شدهنوشته کلمات یمعنا به تنها ،«متن» مفهوم

 از معنا دیتول بر مشتمل ،«متن». ردیگیدربرم را بخشداللت یعملکردها همه ،«متن» درواقع،

 که آنجا از. است(. ورزش مانند)هاتیفعال و( لباس مثال یبرا)یهاابژه صداها، ماژها،یا قیطر

 زبان مانند ییسازوکارها با که هستند یانشانه یهانظام ها،تیفعال و هاابژه صداها، ماژها،یا

 (18 و 11ص ،0831 بارکر،. )میکنیم یتلق یفرهنگ متون را آنها ما پردازند،یم داللت به

 بازنمود و یبندعنوان ،یرمزگزار بر رمنگام،یب یفرهنگ مطالعات در ادیبنمتن کردیرو

 به جامعه لیتحل ن،یبنابرا( 30ص ،0861 روجک؛. )کندیم دیتأک عرف و قدرت ت،یهو

 ای مقاومت سرکوب، قدرت، همچون یمسائل گرفتندهیناد یمعنا به لزوما متن، عنوان

 جادیا روش و یاجتماع یمعان ،یفرهنگ مطالعات منظر از( 803 ص همان،. )ستین تیعامل

 ساختار به ر،یناپذییجدا یطرز به آورند،یم وجود به را فرهنگ گر،یکدی با که یمعان آن



. هستند ریپذحیتوض اشنهیشیپ و ساختار آن چهارچوب در فقط و شوندیم مربوط یاجتماع

 متناظر شکل به سازد،یم فرهنگ که یایمعان لهیوس به نمونه یبرا ،یاجتماع ساختار نیا

 طهیح از خارج را معنا هال، نظر به یکل طور به( 001ص ،0830 سک،یف. )گرددیم حفظ

 (10 ص ،0814 هال،. )کرد تصور توانینم قدرت، یباز به یمتک روابطِ

 : دیگویم هال

 که است یساختار و یمعان مستلزم ،یاجتماع روابط از یامجموعه هر که است واضح پُر

 تجربه بر ناظر فقط نه یمعان نیا. گردند شانیبقا موجب و دهند لیتشک را آنها یربنایز

 ییهابرساخته حکم ادشده،ی یمعان گر،ید عبارت به. هستند ما نَفْسِ انگریب بلکه ،یاجتماع

 و خود ات سازندیم قادر را یصنعت یِدارهیسرما جوامع مردمِ که دارند یاجتماع تیهو از

 تجربه آن که( نَفْس ای)یاسوژه یمعان و تجربه یمعان. کنند درک را شانیاجتماع روابط

 (113 و111ص ،1831 سک،یف. )هستند یفرهنگ روند همان از یبخش تینها در دارد، را

 یدئولوژیا انندهیبازنما توانندیم متون. هستند متناقض و گوناگون یمعان واجد متون،

 متناقض یمعان اما ،(هاستینابرابر دادن جلوه یعیطب آنها کارکرد نیترعمده که)باشند حاکم

( متون کنندگانمصرف و کنندگان دیتول تماشاگران، مخاطبان،)خوانندگان به آنها، در نهفته

 یگرید یهاوهیش به را معناها نیا ای کنند مقاومت حاکم، یدئولوژیا برابر در دهدیم امکان

 ییچندصدا ییبازنما از یشکل منزلهبه متون،( 803 و 801ص ،0839 دمن،یس. )ندینما ریتفس

 یواقع خوانندگان یبرا شوندهدرک یمعان از یمتعدد یهاامکان دربردارنده یعنی هستند،

 با تنها میتوانینم اما م،یابیدر را متن کی یِمعنابخش یهاوهیش میتوانیم ما رو،نیازا. هستند

 نظر از( 18ص ،0831 بارکر،) 9.«میکن برداشت» را خوانندگان یمعنا دیلتو ندیفرا متن، لیتحل

. شود داده یبرتر هازمان هیبق بر متن، دیتول لحظه که ندارد وجود یلیدل چیه بنت، یتون

ینم زیتجو شانیدرون روابط در و ندارند وجود متن در یذات صورت به هابرداشت و یمعان

 نامحدود یشناختنشانه کنش یبرا یفرهنگ یتیظرف وجود یمعنا به مسئله نیا اما شوند،
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. Read-off. 

 



 نیا به ستند،ین ثابت یمتن لحاظ به هابرداشت و یمعان که مسئله نیا گر،یدعبارتبه. ستین

 معنا،( 131 و 111ص ،0831 بنت،. )متکثرند نامحدود، طور به آنها عمل، در که ستین معنا

 لحظه معنا، مصرف لحظه جه،ینت در. است خواننده و تنم متقابل ریتأث حاصل کمدست

 ( 18ص ،0831 بارکر،. )هست هم معنادار یدیتول

 و هاتیهو یدارا متون، رکنندگانیتفس و خوانندگان ،یفرهنگ مطالعات کردیرو در

 متون، از مخالف یگاه و متفاوت یهاقرائت بر که هستند یگوناگون یاجتماع یهامنزلت

 آن از خواننده که ییهاگفتمان فیط رو،نیازا( 803 ص ،0839 دمن،یس. )گذارندیم اثر

 گرید به. دیآیم حساب به متن با خواننده برخورد در یمهم العادهفوق عامل است، برخوردار

 به...( و هامقاومت ها،یشداوریپ ها،یآگاه) ییهاگفتمان آن اساس بر متن، یمعنا سخن،

 ییهاسازه ت،یذهن و متن. گرددیم اِعمال متن بر ننده،خوا توسط که د،یآیم وجود

 یِگوناگون و متن بودنِ ییچندمعنا. اندمشترک ای متناقض یگفتار شامل دو، هر و اندیگفتمان

 در ییهاگفتمان مجموعه برحسب دیبا را متن یمعنا. است هاتناقض نیا حاصل ها،قرائت

 است ممکن ییارویرو نیا. شودیم روروبه نآ با نیمع یهاتیموقع در متن که گرفت نظر

 ص ،0831 سک،یف. )ببخشد دیجد یساختار ادشده،ی یهاگفتمان به هم و متن یمعنا به هم

083 ) 

 و تینامتنیب اصل همان یعنی متون، گرید با ارتباط در همواره متون ،یفرهنگ مطالعات در

 دیتول در هم که گردندیم لیتحل....( و یطبقات ،یجنس) تضادها و یاجتماع یهاکنش در زین

کنش اند؛یاجتماع یهاکنش محصول متون،. رندیپذیم اثر متون از هم و هستند مؤثر متون،

 نیا از کی چیه ب،یترت نیبد. شوندیم انجام یخاص خمندِیتار یِنهاد یبسترها در که ییها

تیکل نفع به دینبا و توانیمن خ،یتار و نهادها ،یاجتماع یهاکنش متون، از اعم را عوامل

 ( 803 ص ،0839 دمن،یس. )گذاشت کنار کاذب، یبخش

 باشد، شدهفیتعر ساختار با ثابت وجود کی نکهیا یجا به متن بنت، یتون دگاهید از

 ریمتغ طور به و وستهیپ روابط از ینظام و شودیم دانسته رییتغ و ییجاجابه حال در همواره



 از یکارکرد به ت،یمتن ن،یبنابرا. دارند یمتفاوت نظم که است ییهامنظا گرید با دهیتندرهم

 از که شودیم لیتبد( ژانر یرمزها خوانش، میرژ ،یادب نظام) ینهاد و یمتننیب شبکه کی

 سمت به لیتحل کانون ب،یترتنیبد. گرددیم جاجابه ای حفظ برساخته، شبکه نیا آن، قیطر

یم 11یهمزمان لحاظ به هم و 10یدرزمان لحاظ به مه ت،یمتن یهابرساخت یچندگانگ

 به نه متن، یمعن. ستین جدا آنها کنندهنییتع عوامل و ریمتغ یساختارها نیا از متن،. چرخد

 ص ،0831 بنت،. )شودیم لیتبد آن چندگانه یهایمندخیتار کارکرد به بلکه ه،یاول کارکرد

116 ) 

  یبندمفصل( و

 در مفهوم نیتریمحور و ینظر مسئله نیتریاصل 12،«یبندمفصل» مسون،یج نظر به

 متضمن که یریمس در ،یفرهنگ مطالعات( 31 ،0839 مسون؛یج. )است یفرهنگ مطالعات

 یوعن به ،یانتقاد ریتفس از است، تیقوم و نژاد یهاپرسش در نظر دیتجد یبرا تالش

 مدل ینوع از را یفرهنگ مطالعات ،«یبندمفصل». دهدیم هیّرو رییتغ ،«یبندمفصل»

 رییتغ هانهیزم یتئور ینوع به( ییرمزگشا ـ یرمزگذار مصرف، ـ متن ـ دیتول) ارتباطات

 (016 ص ،0839 گراسبرگ،. )دهدیم جهت

 یهامؤلفه نیب روابط کردن زهیتئور یبرا یفرهنگ مطالعات در «یبندمفصل» مفهوم

 انیم موقت اتحاد یبندصورت به دهیا نیا. است رفته کار به 13یاجتماع یبندصورت

مفصل» مفهوم( 11ص ،0831 بارکر،. )شوند جمع هم با دینبا که کندیم اشاره یعناصر
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. Diachronically. 

 
11

. Synchronically. 

 
12

. Articulation. 

 
13

. Social formation . 

 



هیسو آن، در که است گوناگون عناصر نیب مبادله ینوع و ریمتغ ساختار ینوع بر دال ،«یبند

مفصل». کندیم دایپ تداخل گرید عناصر با عنصر، کی کیدئولوژیا یهاکشمکش و ها

 نژاد، چندگانه سطوح آن، در که است زودگذر یگاه و زمانمند یِبخشتیکل ینوع ،«یبند

 مسون،یج. )دهند شکل را کارآمد یساختار تا کنندیم یتالق هم با تیجنس و تیقوم طبقه،

0839، 31) 

 ن،یبنابرا. کندیم اشاره یتالق به هم و ییبازنما ـ داللت به هم «یبندمفصل» فهومم

 ه،یقض نیا رینظ. ردیگ قرار نژاد یهاییبازنما با یتالق در است ممکن تیجنس یهاییبازنما

 را آنها توانینم وقوع، از شیپ که دهدیم رخ مشروط و خاص یهابستر با ییهاوهیش در

 به یاسیس اقتصاد و فرهنگ انیم رابطه بحثِ در یبندمفصل مفهوم ن،یهمچن. کرد ینیبشیپ

 طور به اما دارد، دیتول یهابرهه با قیوث یربط فرهنگ، که شودیم گفته نجایا در. رودیم کار

 چگونه که میابیدر دیبا ما جه،ینت در. برعکس نیهمچن و است افتهین نیّتع هابرهه آن با ق،یدق

 است، یفرهنگ ،«یاقتصاد امر» که است چگونه زین و ردیگیم یجا متون رد د،یتول برهه

 (10 و 11ص ،0831 بارکر،. )عملکردهاست از معنادار یامجموعه یعنی

 :هال استوارت نظر از

 همواره شود،یم حاصل یکربندیپ ای بیترک نوع نیا یپ در که یانسجام ای وحدت

تفاوت یمبنا بر هم عناصر، وندیپ آن، در هک یساختار است؛ دهیچیپ یساختار بالضروره

 یسازوکارها که است آن مستلزم امر، نیا. هاشباهت اساس بر هم و است شانیها

 یهمانند ای یضرور تطابق نوع چیه رایز شوند؛ داده نشان متفاوت، عناصرِ ونددهندهیپ

 یروابط که معناست نیبد ن،یهمچن. گرفت یهیبد و مفروض یامر توانینم را یبازتاب

 نیا رایز داشت؛ خواهد وجود یفرمانبردار و سلطه روابط یعنی عناصر، نیب افتهیساخت

 (31 ،1831 مسون،یج. )«یتصادف یوندیپ نه و است ساختار ینوع ب،یترک

 نه و 14ییبازنما از یکوچک جهان نه ،یفرهنگ «متنِ» ،یفرهنگ مطالعات منظر از
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. Microcosm representation. 

 



 از خاص یامجموعه ای تیکل ینوع از اعم) گرید یاجتماع امر به که معناست از 15یتجسم

نیّتع) 09روهاین یچندگانگ آن، در که است یانقطه ،یفرهنگ متن. شودیم داده ربط ،(روابط

 ،یفرهنگ کردار ودِخ( 019ص ،0839 گراسبرگ،. )شوندیم مفصل هم به( راتیتأث و ها

 نظر در اشیبندمفصل نهیزم از جدا را آن توانینم که است زیآمتضاد و دهیچیپ یانقطه

 (011ص همان،. )است تیهو و یهست بدون اش،نهیزم از خارج ،یکردار نیچن. گرفت

 هینظر کارکرد و گاهیجا( ز

 در آن شاوندیخو  یهارشته در هینظر از متفاوت ،یفرهنگ مطالعات در هینظر از ما درک

سمیمکان به توجه ،ینییتب کارکرد دنبال به یفرهنگ مطالعات در ه،ینظر. است یاجتماع علوم

 و فهم ساختن ژهیو» ه،ینظر هدف بلکه ست،ین فهم میتعم یبرا تالش و یجهان و عام یها

. شودینم دهید ،یمحل امر از فرارفتن یبرا یتالش چیه نجایا در. است «یاجتماع امر از درک

 که شوندیم یتلق ییهاهیفرض بلکه ستند،ین شمولجهان و عام یاحکام و هاگزاره هاهینظر

 یهاچهارچوب فقط ،یفرهنگ مطالعات در هاهینظر. روندیم کار به یمحل امر حیتوض یبرا

یم را یاجتماع تیواقع آنها با و سازندیم فراهم را یمتفاوت یاندازهاچشم که اندیمتفاوت

 (091ص ،0833 ،ییرضا. )مینیب

 گلتون،یا. )است روزانه یاجتماع یهاکنش نبودنِ «یعیطب» کردن آشکار ه،ینظر فهیوظ

 که است یماد تیواقع باب در دیجد یمنظر به دنیرس نجا،یا در هدف همه( 00ص ،0839

 یعیطب نگرش یابر شانهیبازاند یمنظر هاهینظر واقع، در. است داده سازمان را آن یعیطب نگرش

. شوندیم موجب را زهایچ درباره دتریجد و بهتر یهاشناخت به دنیرس و سازندیم فراهم

 توسعه همزمان، و دهیپد از بهتر یفهم کسب: است یدوبعد شتریب ،یقیتحق ندیفرا نیچن جهینت
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. Embodiment. 

 
16

. Multiplicity of forces. 

 



 و 811ص ،1119 ،یآالسوآتار. )مشابه  یهادهیپد گرید مطالعه یبرا مؤثرتر ینظر چهارچوب

 ( 090ص ،0833 ،ییرضا: از نقل به ،818

 «فراگفتمان ای گفتمان کالن»ینوع عنوان به هینظر از برداشت ،یفرهنگ مطالعات ن،یهمچن

 آن مورد در را قتیحق است یمدع که ستدیبا یاحوزه از رونیب تواندیم که کندیم نقد را

 (10ص ،0813 نگ،یدور. )دیگویم

 یریگ جهینت

 اساس،نیبرا و است گذاشته سر پشت را یمختلف مقاطع و تحوالت ،یفرهنگ مطالعات

 مهم انیجر چند از متأثر عمده، طور به رمنگام،یب یفرهنگ مطالعات مکتب یمعرفت یمبان

 پست ،ییگراپساساختار ،ییساختارگرا سم،ینئومارکس ک،یرمانت سنت: از عبارتند که است

روش» فرهنگی، مطالعات مکتب. یانکاورو و سمیفمن ،یپسااستعمار مطالعات سم،یمدرن

 و تنوع. جویدمی سود هاروش انواع از و است نکرده تعریف خود برای ایویژه «شناسی

 ینظر قلمرو کی ،یفرهنگمطالعات است شده سبب روش، و موضوع ه،ینظر در تکثر

 چند هر. ندیآ نظر به مبهم و یکل آن، در رفته کار به میمفاه یبرخ و باشد نداشته مشخص

 ـ شده ادی مختصات با ـ بیرمنگام مکتب به تا شده موجب اما است، یکاست کی امر، نیا

 .شود بیشتری توجه

 از یریاثرپذ ،یشناختیهست حوزه در یفرهنگ مطالعات مکتب بر وارد نقد نیترمهم

 قت،یحق شده موجب که است ییبازنما اصالت ضد و ییگراذات ضد پساساختارگرا، شهیاند

 آن، فهم و ادراک یبرا ینیع ای شمولجهان وهیش چیه و شود فیتوص یگفتمان و یزبان یامر

 محصول را یآگاه و کندیم رد را نیراست یآگاه امکان ،یفرهنگ مطالعات. نشود رفتهیپذ

 . داندیم خیتار و جامعه فرهنگ،

 را یفرهنگ مطالعات یشناختمعرفت کردیرو از یگرید بخش زین گرابرساخت کردیرو

 یشناختار ارزش ینف با که شده منجر یمعرفت ییگرالیتقل ینوع به امر، نیا. نهدیم انیبن

 یاجتماع یهاتوافق سطح به را آن در موجود معارف و فرهنگ سطوح یتمام معرفت،



 بشر از فراتر یمعرفت یهاافق از که ییهاارزش و باورها فرض یبرا را ییجا و کاهدیفروم

 تا شودیم سبب کرد،یرو نیا از حاصل تیشکاک و ییگراینسب. گذاردینم یباق زند،یبرخ

 مشکالت و یاجتماع یهاتیواقع قضاوت و یابیارز جهت گفتمان، از فراتر یمالک و اریمع

 خود نگرش در یفرهنگ مطالعات گر،ید یسو از( 40 ،0861 ا،یپارسان. )نماند یباق یفرهنگ

 یتمام ،ییگرالیتقل نیا در. است شده ییگرالیتقل از یگرید نوع دچار زین فرهنگ درباره

 و 018 ،0810 پارسا،. )شودیم گرفته نظر در یاسیس یامر مثابهبه ،یفرهنگ اختالف مظاهر

019) 

 مطالعات انهیگرابرساخت کردیرو در ،یشناختانسان حوزه در انهیگراذات ضد نگاه تدوام

 و یماد یهاتیموقع معلول ز،یچ هر از شیب هاتیهو نجا،یا در. شودیم یمتجل یفرهنگ

 شانیمعنا که هستند یگفتمان یهابرساخته هاتیهو رند؛یگیم قرار آن در افراد که اندینینماد

 گرانید» با رابطه در زین «سوژه» یدرون هسته. کندیم رییتغ کاربرد، و مکان زمان، یمبنا بر

 . ردیگیم شکل «مهم

 دنیبرگز به را رمنگامیب مکتب ،یفرهنگ و یاجتماع یهادهیپد به یزبان و یگفتمان نگاه

 ینف نیع در اساسنیابر. کشاندیم زین قیتحق روش حوزه در یمعناشناخت و یمتن کردیرو

 ما که شودیم گرفته نظر در ینظام ای یزبان نظام محصول معنا، ـ یماد جهان وجود نکردن

 متون، لیتحل بر رمنگامیب مکتب اندازه از شیب دیتأک. میکنیم استفاده آنها از م،یمفاه انیب یبرا

 .  است شده آنها دیتول ینهادها ییایپو به یتوجهیب موجب ،یقرائت و یانشانه یهانظام
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 هاينظریه پل؛ کوبلي،: در ،«نقد یک ژانرها، شناسيجامعه» از ايگزیده ،(3131) توني؛ بنت،
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 محمد: مقاالت گرویرایش و گرگزینش ناقشات،م و هادیدگاه: فرهنگي مطالعات: در محمدي،

 .تهران واحد دانشگاهي جهاد: تهران رضایي،

 .ققنوس: تهران فرهنگي، هاينظریه و مفاهیم ،(3131) رضا؛ سید امیري، صالحي
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 .33 شماره

 ارغنون، برومند، مژگان: مترجم ،«ایدئولوژي و فرهنگ» ،(3133 ستانتاب) جان؛ فیسک،

 .11 شماره

 وحید: مترجم فرهنگي، مطالعات مرکز فکري تاریخ در مختلف صداهاي جوزف؛ اچ کارنیه،
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 .31 شماره سوم، سال سیاسي، اقتصاد زاده،
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