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  مقدمه

يكى از مهمترين مكاتب مطرح در مطالعـات فرهنگـى، مكتـب بيرمنگـام اسـت كـه تـاثيرات 
مـيالدی بـه  50 هايـن مكتـب در دهـ. های فرهنگى برجای گذاشته است بسزايى را بر پژوهش

های مـردم، در مركـز مطالعـات  عنوان مكتبى فرهنگى با تمركز بر مطالعه فرهنگ عامه و توده
مكتب  بيرمنگـام مجموعـه قابـل . )١h: }١٣٨ا���ر�، ( فرهنگى شهر بيرمنگام انگلستان تأسيس شد

هـا و   كلگيرد كه به تحليـل ِشـ را دربرمى یانتقاد یها تيها و فعال از رويكردها، روش ىتوجه
علـوم  يىهـا  هيكامل از نظر یريگ ترديد بهره بى. )١١: ١٣٧٨دوری�ـ?، ( پردازد فرايندهای فرهنگى مى

هـا و شناسـايى ابعـاد نظـری و بنيـادين  موجـود در آن یها از روش یريگ انسانى، متضمن بهره
هـا   مكاتـب و نظريـه ىشناس از محورهای اصلى در اين رابطه، آشنايى با روش ىكي. هاست آن

بـه بررسـى و تبيـين روش شناسـى  شـود تـا به همين منظور در نوشتار حاضـر تـالش مى. است
  .مكتب بيرمنگام در مطالعات فرهنگى پرداخته شود

  چهار چوب مفهومى .1

روش، . ، بيان چـارچوب مفهـومى بحـث اسـتىشناس گام نخست در پرداختن به بحث روش
نوعى معرفـت درجـه دوم اسـت كـه  شناسى روشعرفت است و ل مين ابزار در تحصيتر ىاصل

 ىشناسـ روش«: شـود  ىم مـيتقسـ ىلـكبـه دو دسـته  ىشناسـ روش. ، موضوع آن اسـت»روش«
  . یاربردك ىشناس و روش» نياديبن

شوند و  ىد مير آن توليدر مس ىعلم یها  هيه نظركاست  ىن ناظر به روشياديبن ىشناس روش
پـردازد كـه مبـادی و مبـانى ابزارهـای  شناسى بنيادين به مباحثى مى روش. ه استيمقدم بر نظر

و  یمبـاد. سازد و از اين منظر تا حد زيادی صبغه فلسـفى دارد گوناگون پژوهش را روشن مى
از آن اســتخراج  ىه علمــيــدهنــد و نظر ىل ميكن را تشــياديــه روش بنكــ یا اصــول موضــوعه

 .)}٧: ١٣٩٠<�ر��*��، ( .ىشناخت و معرفت ىشناخت ، انسانىشناخت ىهست یمباد: شود، عبارتند از  ىم

ك يـا يـها كـه آ  ن پرسشيشناسى همانند ا ىهست یها از پرسش یا با مجموعه ىشناس ىهست
ت يـاز واقع یرير و تفسـيـچـه تعب. رد؟ سر و كـار دارديپذ ىم» تيواقع«را به عنوان  یزيعلم چ

ات يـ، ابعـاد مختلـف حىگاه انسان در هستيدر رابطه با جا يىها ز پرسشين ىشناس دارد؟ انسان
مختلـف در  یو ابزارهـا ىقت علم و آگـاهيز حقين ىشناس معرفت. سازد ىمطرح م... و ىانسان

  )Benton and Craib, 2001, 40-42( دهد ىقت را مد نظر قرار ميل به حقيجهت ن
هـای فكـری  توجـه بـه جريانای  برای درك و برداشت صحيح از مبادی فلسفى هـر نظريـه
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از  ىمعرفتـ یها نـهيافـزون بـر زم ىه در جهـان علمـيـمـوثر بـر آن نظريـه ضـروری اسـت، نظر
ه در جامعـه و يـش نظريدايـدارند و سبب پ ىزشيانگ جنبهشتر يه بك یگريد یوجود یها نهيزم

پـرداختن ن رو، در روش شناسى علوم انسانى، افزون بر ياز ا؛ برد ىز بهره ميشود، ن ىفرهنگ م
به ارتباط نظريه با مبانى فلسفى، بررسى نقش عوامل غيرمعرفتـى در ظهـور نظريـه نيـز اهميـت 

بـر انديشـه و ماننـد  رگذارانيتأثهای فكری و  های اجتماعى، زمينه يابد، عواملى چون زمينه مى
  . شود ها ياد مى نيز از آن» های وجودی زمينه«آن كه با نام 

 ىمعرفتـ یهـا در حوزه ىه علمينظر كياربرد كبر روش  یاربردك ىشناس در مقابل، روش
كـاربردی در هـر  یها روش. )}٧: ١٣٩٠<�ر��*��، ( ه استيو مؤخر از نظر ناظر استه يمرتبط با نظر

ن يوكـه در تكـطور  ، همـانىفلسف ىمبان. آن نظريه قرار دارند ىفلسف ىر مبانينظريه، تحت تأث
ز اثـر يشوند ن ىگرفته م ىه پياربرد نظركه در ك يىها اند، بر روش  ليدخ ىعلوم انسان یها هينظر

 ىو مبـان ىفلسـف یهـا از نگرش ىدر طـول برخـ ىعلمـ یها از روش كيرو، هر  نياز ا. دارند
بيرمنگـام نيـز از ايـن قاعـده مسـتثنى  ىمكتب مطالعات فرهنگـ. رنديگ ىقرار م ىشناخت  معرفت

  .ژه استيهای كاربردی و ها و روش رای ويژگىاش دا نبوده و متناسب با مبانى فلسفى
ن مكتـب و بـر شـمردن يـا ىاجمـال ىپـس از معرفـ روش شناسـى مكتـب بيرمنگـام، یبرا

شـود و  های وجـودی غيرمعرفتـى مكتـب بيرمنگـام تبيـين مى آن، زمينه یها ىژگين ويتر  مهم
نيز ارزيابى انتقـادی از ان يدر پا. شود  ىهای مبانى اين نظريه در مطالعات فرهنگى بيان م داللت
  .شود شناسى اين مكتب ارائه مى روش

  مكتب مطالعات فرهنگى بيرمنگام. 2

بـه دسـت  ىسيزبان انگل  دهكدر دانش یالديم 1964در سال » 1معاصر ىز مطالعات فرهنگكمر«
چـارد جانسـون يهـال و ر  ز اسـتوارتكـن مريا یران بعديمد. شد یگذار هيچارد هوگات پاير

ن دوره انتشار يدر ا. ز را به عهده داشتكت امور مريمسئول 1979وارت هال، تا سال است. بودند
فـا يا ىآغـاز شـد، نقـش مهمـ 1972ه در سـال كـ» ىدر مطالعات فرهنگ ىعمل یارهاك«مجله 
ف يـ، فرهنگ را چنـان گسـترده تعرىز رشته مطالعات فرهنگكارانش در مركهال و هم. نمود

آن » رانهكروشـنف« یها گـر صـورتيا دي ىفراتر از آثار ادب یا رنده مجموعهيه دربرگكردند ك
ه فعاالنـه كـستند، بليها ن امينندگان منفعل پك  افتيها صرفاً در ه انسانكهال اصرار دارد . شد ىم

در  یمـوثر یا ان رشتهيقات ميز، تحقكن مرياعضای ا. )١٧٩: }١٣٨'�6، ��( نندك ىر ميها را تفس آن
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  .)}٠}: }6١٣٨، �<( ت و نژاد ارائه نمودنديها، جوانان، آموزش، جنس فرهنگ، رسانه یها نهيزم
 هســندي، نو)م 1888 - 1822(وآرنولـد يهمچـون مات ىرانـك، از آثـار متفىمطالعـات فرهنگـ

تـاب، ك هسـندينو) م 1878ـ  1885(س يويـموند لير ك، فران)1969( ىتاب فرهنگ و آنارشك
و  ىطبقـات ىخ و آگاهيتار هسندينو» اچكجرج لو« ،)1930( ىفرهنگت يو واقع یا تمدن توده«

ژه يـبـه و يىايـتاليست ايسكمار» ىو گرامشيآنتون«، »ىطبقات ىو آگاه ىزوارگيچ«مبدع مفهوم 
ر يتـاث) اليا اسـتيـتفوق ( ىژه مفهوم هژمونيبه و» هيه سرمايانقالب عل«مقاله معروف او با عنوان 

  .)}٣: �١٣٨٣ع��'*=اد،( رفتيپذ
 یها جنبــه: یسـوادآموز یاربردهـاكتـاب كسـنده ينو) م 1918متولـد (چـارد هوگـارت ير

» امزيـليمونـد وير«، )1957سال (» ها ىها و سرگرم هيارگر با توجه خاص به نشركطبقه  ىزندگ
 ىمردمـ یتاب هنرهاكمؤلف » استوارت هال«و ) 1963سال (تاب فرهنگ و جامعه ك هسندينو
  .)٣h: ه��ن( روند ىرمنگام بشمار ميتب بكاران مانگذياز بن ،)1964سال (

  های وجودی غير معرفتى زمينه. 3

��د��� ���م ا�����) ا/� ميالدی حوزه فرهنـگ  60  ش از دههيتا پ :���� �F �2ه	z در �)�م 7
شد و دارای استقالل مادی نبود، اما از اين دهه بـه بعـد، ايـن امـر  ها حمايت مى دولت یاز سو

نمادها چه هنری و چه غير هنـری، دارای ارزش مـادی و اقتصـادی  .دچار تحولى شگرف شد
هنر و فرهنـگ مولـد ثـروت شـد و صـنايع فرهنگـى كـه بخشـى از آن توريسـم . افتندي يىباال

ه به عنوان يكى از صنايعى كه در توليد جهانى ثروت سـهم است، يكبار) یصنعت گردشگر(
پذيرش دانشجو، خريد و فروش دانـش و خريـد (مهمى را دارد، مطرح گشت، يا صنعت علم 

 های غير مادی ناگهان جايگاه وسيعى در جهان پيدا كرد و دارايى) و فروش و مبادله اطالعات

اجتماعى وقوع اين مسـائل  یامدهايپ. )٨٧ :��X��١٣٩٠، ( يا به اصطالح معنوی، مولد ثروت شدند
يافته و آكادميـك  صورت سازمان ترين عواملى است كه نياز به مطالعات فرهنگى را به از مهم

  . كرد ايجاب مى
هـای گسـترده رويكردهـای  فعاليت :<:د��ـ ٠[ �ه�< ده روی#�ده�< ا�&�Cد< و �	-c) ب

و  یركـف هـای روشـن و مسـائل مطـرح شـده در فعاليت یالديم 60های دهه  انتقادی و جنبش
مناسبى برای ظهور رويكردهای انتقادی ديگر   هها، زمين ن دهه و بازتاب انتقادات آنيا ىاسيس

مانند آدرنو، هوركهايمر و مـاركوزه و  ىآثار متفكران. از جمله مكتب بيرمنگام را فراهم آورد
داری  آثار و پيامدهای مخّرب فرهنگ سرمايه هركه دربا یا  ىشناخت های آسيب همچنين تحليل

تری را از سوی مكتب مطالعات فرهنگـى فـراهم  مطرح كردند، بعدها زمينه تحقيقات گسترده



90                                              fره دوم، >�ی���
  ١٣٩٢س�ل اول، 

 

مانند فمينيسم، ضد نژادگرايى » های اجتماعى نوين جنبش«همچنين ظهور . )١h: ��٢٠٠٣*ـ�، ( آورد
گرايـى از ديگـر بسـترهای اجتمـاعى  يا نژادپرستى، ضد استعمارگرايى و جنبش محيط زيست

 60ها و مبارزات اجتماعى در دهه  رمنگام در واكنش به جنبشيمكتب ب. مكتب بيرمنگام است
ت و يت، نژاد، قوميهای طبقه، جنس رات متقابل بازنمايى و ايدئولوژیير تأثي، درگیالديم 70و 
  .)١٣: ه��ن( ها شدند ت در متون فرهنگى و از جمله رسانهيمل

� و ���;ت �7�2"ه از 7ن  دو �	z) ج��W�شدن و رشـد طبقـه متوسـط، خـروج  ىصنعت :ه� 
آن، تغيير در تركيب جمعيتى كشورهای غربـى و  یامدهايغرب از رابطه استثماری گذشته و پ

 هغربى؛ پيدايش جامعـ و حضور شهروندان غير ىو خارج ىداخل یها گسترش موج مهاجرت
گيری مكتـب  سـاز مـؤثری بـرای شـكل  ئل برآمده از آن، زمينـهها و مسا ای نوين و بحران توده

ها و كارگزاران مسـئول و  در نتيجه لزوم آگاهى به توده. )٢٩٧. ����١٣٨٠،یا���( بيرمنگام بوده است
، از جملـه )به ويـژه در حـوزه فرهنـگ(ای  ويرانگر جامعه توده یامدهايتوجه دادن به آثار و پ

مسائلى بود كه بـه ايجـاد رويكـردی نظـری و مكتبـى فعـال جهـت انجـام مطالعـات فرهنگـى 
  .بخشيد ضرورت مى

و  ىملّـ یهـا ت رسـانهيگسترش فعال: ��% �Fه	��T/یه� و �Wuر ا�}�  B رس�����G&�ش �QF/) د
 ّ ت پرتنـوع يـ، حضـور قدرتمنـد و فعالىگسـتر اطالعـات هـانج یها هكشب یريگ لكو ش ىفرامل

ها بر فرهنگ جامعه و به تبـِع فرهنـگ بـر افـراد،  العاده آن ر فوقي، نفوذ و تأثىجمع یها رسانه
هـا،  آن كيدئولوژيـعمـومى و برخـورد ا یهـا یدئولوژيـر اييد و تغيها در تول نقش مهم رسانه

سـم ياليده فرهنـگ تـوده و امپريـو ظهور پد ىاسيو مسائل س ىف روابط اجتماعيژه در تعريبو
در انگلستان سـبب اهميـت يـافتن هرچـه بيشـتر  ىفرهنگ یها استيس ىو اِعمال برخ ىفرهنگ

  . )٣h٠ـ  ١٨٠:  }١٣٨ر�Xی�، ( مطالعات فرهنگى و بسط اين مكتب شد
تـرين تحـول اجتمـاعى كـه زمينـه ظهـور مطالعـات  تـوان گفـت كـه مهم بطور خالصه مى

را فراهم ساخت، اهميت يافتن فرهنـگ يـا بـه تعبيـری ديگـر، عطـف نظـر بـه سـوی فرهنگى 
فرهنگ در تمام ابعاد اقتصادی، اجتمـاعى، سياسـى و علمـى جامعـه بـود كـه از آن بـا عنـوان 

  .شود چرخش فرهنگى نيز ياد مى

  مبانى وجودی معرفتى. 4

و بدنبال آن ) يىگرا  ربهتج(تفوق رويكرد پوزيتيويستى در علوم انسانى و اجتماعى و گسترش 
آغـاز شـد،  یالديسـده نـوزدهم مـ یهـا  ن سـاليغلبه رويكرد پوزيتيويستى به علم كه از نخست

تـوان انسـان و  سبب پيدايش اين فرضيه شد كه در علوم اجتماعى نيـز ماننـد علـوم طبيعـى مى
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د پوزيتيويسـتى و جامعه را كنترل و پيش بينى كرد، اما با وارد آمدن انتقادات فراوان به رويكر
های بديلى  انسانى سبب شد تا بتدريج گفتمان -اثبات ناكارآمدی آن در عرصه علوم اجتماعى

وارد شدن انتقادات فراوان به رويكرد پوزيتيويستى و تجربـى در . در علوم اجتماعى رواج يابد
سـاختاری هـای روشـى و   قلمرو فلسفه علم سبب شد تا علوم اجتماعى كه اينك از محدوديت

هـايى روبـه رو شـود كـه از   نوزدهم خارج شده بـود بـا نظريـه هشناسى پوزيتيويستى سد جامعه
های ماركسيسـتى در  رواج نظريـه. )١h: ١٣٩٠<�ر�ـ�*��، ( مند بودنـد سطوح ديگری از عقالنيت بهره

هايى كـه مـدعى امكـان  سبب پيدايش دوران گذاری شد تـا فرضـيه یالديم 1930ـ1920 هده
فرضى شناخت،   توان انسان را بى هيچ پيش وانين عام بودند و يا اينكه مدعى بودند مىكشف ق

در همين حال پيامدهای مثبـت و منفـى . ها اثبات شود بتدريج زير سؤال رفته و ناكارآمدی آن
هـای پيشـين  اش، همان نابرابری  داری مدرنيته در شكل سرمايه. داد مدرنيته نيز خود را نشان مى

. توليد كرده و در اين زمينه شعارهای ابتدايى نهضت روشـنگری بـه وقـوع نپيوسـته بـود را باز
شناسـى پوزيتيويسـتى و  كارانـه جامعـه اعتراض انديشمندان مكتب بيرمنگام بـه نقـش محافظـه

شناسى كالسـيك و دفـاع آنـان از رويكـرد  كوشش آنان برای نشان دادن ابعاد ارزشى جامعه
شناسـى  هـای جامعـه  هـايى اسـت كـه در تقابـل بـا محـدوديت  الشانتقادی، خود بخشى از تـ

  . )٢٨٠ـ }١e: }١٣٨ر�Xی�، : *^( شد  پوزيتيويستى انجام مى
ــوم انســانى، حــوزه  ــى در قلمــرو عل ــر   فروپاشــى رويكــرد پوزيتيويســتى و تجرب هــايى نظي

ه، بايد در البت. شناسى معرفت، فلسفه علوم اجتماعى و مطالعات فرهنگى را فعال ساخت جامعه
ــ ــوزدهم م ــده ن ــگ از س ــه فرهن ــت ك ــر داش ــات  ، مهمیالدينظ ــرای مطالع ــوع ب ــرين موض ت

صنعتى را موضوع علم خود قرار داده  غربى و جوامع غير های غير شناسانى بود كه كشور مردم
شـناختى، اوالً حـوزه فرهنـگ را بـيش از  توجه اين است كه تحوالت معرفت نكته قابل. بودند

 ساخت، و ثانياً اين حوزه را بيش از آنكه موضوع و ابژه دانش علمى قرار دهـد، بـهپيش فعال 
  .  )١٣٩٠: ١٢<�ر��*��،( ای تأثيرگذار در سوژه و ذهنيت عالمان به رسميت شناخت  عنوان حوزه

يـا نـوعى  Leavisismهای معرفتـى مكتـب بيرمنگـام، رواج ليويسيسـم  يكى ديگـر از زمينـه
برای رواج آنچه به ) F. R. Leais(ليويس . آر. اف یها  دگاهيبا الهام از دمطالعه ادبى است كه 
از منظـر ليويسيسـم . نام گرفته است صـورت پـذيرفت» سرمايه فرهنگى«پيروی از پير بورديو، 

دادن بـه افـرادی پختـه بـا برداشـتى خـاص و متـوازن از  فرهنگ به عنوان ابزاری بـرای شـكل
ها، با طرد آثار تجربى نوين، به حمايت از برخـى آثـار ادبـى  ليويسيست. شود  ىزندگى تلقى م

ادعا اين بود كه مطالعـه ايـن . پرداختند كه هدفشان افزايش حساسيت اخالقى خوانندگان بود
برداشـتى معقـول و متـوازن از  یسنخ آثار، زمينـه رشـد و شـكوفايى شخصـيت افـراد و اعطـا
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، از جمله »ای مدرن فرهنگ توده«به فرهنگ موسوم به  انتقاد جدی. سازد زندگى را فراهم مى
اما مكتب بيرمنگـام درسـت   ،)١٣٧٨:٣دوری�?،( ديآ  ىهای شاخص اين جريان به حساب م ويژگى

در واقـع، . در تقابل با اين رويكرد نسبت به فرهنگ توده و اهميت فرهنگ واال شكل گرفـت
هاسـت و فرهنـگ عامـه، فرهنگـى  ارزشدر مكتب بيرمنگام اين تلقى كه فرهنـگ واال منبـع 

اهميـت بـوده، باطـل اسـت و در مقابـل بـه فرهنـگ عامـه و پيونـد آن بـا روابـط  ىپسـت و بـ
  .)٢١: ه��ن( شود مناسبات قدرت پرداخته مى و

ـــگ جريان ـــم، فرهن ـــری ماركسيس ـــای فك ـــاختارگرايى ه ـــاختارگرايى، پساس  گرايى، س
گيری و گسترش مطالعات فرهنگـى  كه بر شكل هايى هستند ترين نحله از مهم) پسامدرنيسم و(

 . اند تأثير گذاشته گوناگون یها  وهيبه ش

 یسـم انتقـاديسك، مارىمطالعـات فرهنگـ یريگ لكسم مؤثر بر شيسكمار :�%�����ر ) ا/�
ای  ماركسيسم انتقادی، با تأكيد بر استقالل نسبى فرهنـگ و تلقّـى آن بـه عنـوان پديـده .است

هـا،  يابى روابط اقتصادی و سياسى، نه امری تبعى و وابسته بـه آن جهتگيری و  مؤثر در شكل
اين ميـان  در. )Terner,2003,23( باب جديدی در ضرورت طرح مطالعات فرهنگى فراهم ساخت

و گرامشـى ـ يــ با بسط مفهوم ايدئولوژی و آنتون یست فرانسويلسوف ماركسيآلتوسر ـ ف ىبلو
) هژمـونى(  Hegemonyـ بـا تحليـل مفهـوم قـدرت رهبـری  يىايـتاليست ايه پرداز ماركسينظر

  . زيادی بر اين مكتب فرهنگى نهادند تأثيرات
گردد كه متفكـران برجسـته  گرايى به اين موضوع بر مى اهميت فرهنگ: 1�ی�Gا �Fه	z) ب

. بــه ايــن سـنت فكــری تعلــق دارنــد) يعنــى هوگــارت، ويليـامز و تامپســون(مكتـب بيرمنگــام 
هـای انسـانى  كند و آن را محصـول عامل وله محوری خود را معنا قلمداد مىگرايى مق فرهنگ
كوشد در طى  گرايى شكلى از ماترياليسم تاريخى فرهنگى است كه مى فرهنگ. داند فعال مى

گرايـى، فرهنـگ در بسـتر شـرايط مـادی مـورد   از منظـر فرهنـگ. زمان، از معانى پرده بردارد
ايـن رويكـرد، . شـود فرهنگ در مناسبات طبقـاتى ارزيـابى مىگيرد و جايگاه  بررسى قرار مى

  ). Gibson and Hortley,1988: 11-23( بعدها در تقابل با ساختارگرايى اهميت خود را از دست داد

كند  اين رويكرد، فرهنگ را نمودی از ساختارهای عميق زبانى تلقى مى: 2ی�س�=&�ر�Gا) ج
ترين  شايد بتوان برجسته. برند ها را به كار مى كه آن كه خارج از نيات كنشگرانى وجود دارند

در آثــار روالن بــارت بــا بررســى مقــوالت  تــأثيرات ســاختارگرايى در مطالعــات فرهنگــى را
                                                        

1  . sulturalism 
2  . structuralism 
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تـوان اسـطوره  واقـع مى در. )٣eــ٣٠: ١٣٨٧!�ر-�، ( ای يافت فرهنگى به مثابه اجزای يك نظام نشانه
  .ات فرهنگى دانستهای مطالع های بارت را يكى از ريشه شناسى

ترين جريان معرفتى موثر بر مكتب بيرمنگام كه  مهم): �2%�و >���"ر�( 1ی�>��س�=&�ر�Gا) د
تا امروز نيز ادامه داشته و تفوق خود را بر اين مكتب اِعمال كـرده اسـت، پساسـاختارگرايى و 

تـوان در  مىمدرنيسم و پساساختارگرايى بـر ايـن مكتـب را   تأثيرات پست. پسامدرنيسم هستند
ای همچون، ميشـل فوكـو، ژاك دريـدا و ژان ليوتـار  پردازان برجسته های نظريه بازتاب انديشه

 فوكو و دريدا تأثيرگذارترين متفكران پساساختارگرايى در مطالعات فرهنگى معاصـر. دانست
  . )40: 1387باركر، (آيند  به شمار مى

فوكو بر مكتب بيرمنگام، طرح مفهـوم گفتمـان و عملكردهـای گفتمـانى او  ريثأت نيتر مهم
های اخير  ژه ايده واسازی او را در پژوهشيدريدا به و یها  دگاهيهمچنين رد پای د .بوده است

های  مطالعه خوانش مخاطبان از برنامه ژهيو  بهمطالعات فرهنگى رسانه، پيرامون نقش خواننده، 
  .)272و  212، 1381اسميت، (توان ديد  مى خوبى بهتلويزيونى 

معرفى فرهنگ به عنوان ابزاری كـه نظـام : هايى از قبيل مدرن با طرح ايده  انديشمندان پست
كنـد؛ تـوأم بـودن  توليـد مـى» سر بـه راه«آموزشى رسمى به وسيله آن، شهروندانى سازگار يا 

مان در قدرت؛ نفى انديشه حقيقت كاربرد زبان يا گفتمان با كاربرد قدرت و ريشه داشتن گفت
از واقعيـات؛ تأكيـد بـر » هـای كـالن روايـت«؛ نفى و طرد »فراگفتمان متعالى«زمان و  عام و بى

های عام تجّددگرايانه همچون آزادی؛ پديدار شـدن جهـان  های حامل ارزش نهادها و گفتمان
هـای  مثابـه بـازی های انسـانى بـه های چندگانه؛ تلقّى كردن كنش گيری هويت جديد و شكل

های مختلف و متكثر زندگى؛ نفى  ها و شيوه ناپذيری زبان زبانى متنوع و غير قابل قياس؛ قياس
گيری و جهت دهـى مكتـب  تأثيرات عمده و عميقى را در شكل ...گرايى و بنيادگرايى و ذات

  ).98ـ 24: 1377لچت، (بيرمنگام برجای گذاشتند 
اختارگرايى و دركـى كـه از دانـش و معرفـت در ايـن شـناختى پساسـ  امروزه مبانى معرفت

؛ زيـرا )h٩: ١٣٨٧!ـ�ر-�، ( جريان فكری وجود دارد، بر مكتب مطالعات فرهنگى استيال يافته اسـت
توان نموِد تأثيرات ماركسيسم انتقـادی و سـاختارگرايى بـر مطالعـات فرهنگـى را در ذيـل  مى

در تقابل با ساختارگرايى اهميت خـود  گرايى فرهنگ. رويكرد پساساختارگرايى مشاهده كرد
را از دست داده است و ساختارگرايى نيز به نحوی در ذيـل گفتمـان پساسـاختارگرايى تجلـى 

های پساسـاختارگرايانى  كه بر انديشـه  اين افزون بر(ديدگاه ماركسيسم انتقادی نيز . يافته است
                                                        

1. post-structuralism 
2. postmodernism 
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ختـه شـده يكتـب بيرمنگـام آمبا رويكرد پساسـاختارگرای م) چون فوكو تأثيرگذار بوده است
غالـب را در مكتـب   توان گفت مبانى نظری پساساختارگرا، ديدگاه به عبارت ديگر مى. است

  .دهد بيرمنگام تشكيل مى

  هستى شناسى. 1.4

هستى شناسى مكتـب بيرمنگـام متـأثر از جريـان پساسـاختارگرايى، نـوعى ماترياليسـم تـاريخ 
. دهـد كنـد و توسـعه مى مادی و تاريخى توليـد مىزبان، معنا را تحت شرايط خاص . گراست

: ١٣٨٧!ـ�ر-�، ( كند اين فرايند تاريخى و مادی زبان است كه معنا را تحت شرايطى معين توليد مى

پردازد و معتقـد اسـت كـه چيزهـا هـيچ معنـای  به نفى ذات گرايى مى همچنين اين تفكر .)}١٨
 . )173: 1377لچت، (ذاتى ندارند 

موجودات و حتى انسان،   هشوند و هم مى  ت به روابط اجتماعى رجوع دادهوجودا در واقع،
هـای هسـتى  تـرين ويژگى مهم. )��١٣٧٠:٢٧-ـ�، ( شـود شرايط تاريخى و اجتماعى تلقى مى  هساخت

  :شناسى مكتب بيرمنگام عبارتند از
آن گرايـى  ترين تأثير پساساختارگرايى بر اين مكتب، ضـد ذات مهم :V" ذات �Gای�) ا/�

 گرايى به اين معناست كه در حيطه مقوالت فرهنگى هيچ چيـِز ذاتـى و جهـان  ضد ذات. است
هــای خــاص شــكل متفــاوتى بــه خــود  هــا و مكان شــمولى وجــود نــدارد و فرهنــگ در زمان

  ).١٨: ١٣٨٧!�ر-�، ( گيرد مى
يعنـى (پساسـاختارگرايان از حـالتى كـه واقعيـت وجـود دارد : �1.� �&�f�Fی� �|ـ�ر) ب

به . كنند ياد مى» متافيزيك حضور«توان آن را شناخت با نام  هيچ شكى مى  و بى) حاضر است
اين معنا كه، واقعيتى كه حضـور دارد بـر غيـاب و آنچـه فعـالًَ◌ قابـل ديـدن نيسـت، پوشـش 

سـپارد، امـا از ديـدگاه معرفـت شناسـى پساسـاختارگرايى،  گذارد و آن را به فراموشى مى مى
وجود ندارد كه بتوان با استفاده از دانش علمى و تجربى  یريرناپذييت و تغواقعيت قابل شناخ

�، ( و ذهن و عقل آن را شناخت و  در نتيجه، معتقد به نفى متافيزيك حضوراندi1١: ١٣٧٧hh( .  

ايـــن ديـــدگاه متـــأثر از يكـــى از تعـــاريف مهـــم پســـت مـــدرن و : 2هـــ� رّد �FاروایB) ج
ـــمند  ـــه انديش ـــت ك ـــاختارگرايى اس ـــه پساس ـــار آن را ارائ ـــوا ليوت ـــوی، ژان فرانس فرانس

  .ان رفته استيشمول، از م جهان یها  ، يعنى اعتقاد به باورها و نظريه)٢١١ :ه��ن( دهد مى
                                                        

1. metaphysics of presence 
2. meta-narrative 
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  انسان شناسى  . 2.4

ها   دهد كه افراد و گروه هويت انسان به مطالعه اين امر اهميت مى  همكتب بيرمنگام درباره مسئل
كه چه دركـى از خـود   دهند و يا اين  ساخته و مورد مذاكره قرار مىچگونه هويت خودشان را 

اساس تقابل مستقيم با مفهومى ارتدكسـى از هويـت شـكل  مكتب فرهنگى بيرمنگام بر. دارند
وجـودی ( كند كه هويت چيزی مسـتقل  اين مفهوم ارتدكسى از هويت فرض مى. گرفته است

كه مكتب بيرمنگام هويت را به عنوان  در حالى .است) ثابت و مستقل از هرگونه تأثير خارجى
گيرد، يعنى به جـای تفكـر دربـاره هويـت بـه   پاسخى به چيزهای متفاوت و بيرونى در نظر مى

ای كـه اعمـال فرهنگـى جديـد توسـط آن نمـايش داده   مثابه يك واقعيت از پيش كامل شده
گاه كامل نيست،   شود كه هيچ انديشيده» محصول«شود، بايستى درباره هويت به مثابه يك   مى

: ١٣٨٧!ـ�ر-�، ( شـود  هميشه در جريان است و هميشه درون بازنمايى و نه بيـرون از آن سـاخته مـى

  .)٣٩٨ـ٣٩٢
انديشمندان اين مكتب به انسان نگاهى انتقادی دارند و معتقدنـد كـه انسـان دارای ذات يـا 

اين انديشه كه انسان فاعـل آزاد  گوهری نيست كه نياز به كشف يا آشكار شدن داشته باشد و
و عاقل است و فرايندهای انديشه وی از جبر شرايط تاريخى و فرهنگى رهايند، نيز مورد نقـد 

گرا و نـافى نقـِش اراده و خواسـت  در نتيجـه بـه نگـاهى ضـد سـوژه. )٠}١: ه�ـ�ن( گيرد  قرار مى
ها توسط عملكردهـا و  ، سوژهاز اين نگاه .شوند بندی جامعه قائل مى انسان در صورت  هآگاهان

بـرای (شـوند  های معنايى متفاوت فرهنگى خلـق مى مقصودهای فرهنگى و نيز اِشغال موقعيت
ها كــامًال  ســوژه). ای شــدن عريــف شــغلى، اقتصــادی و منطقــه، تمثــال، عضــو خــانواده شــدن

ن در سوژه، معنا، ارزش و هويت خود را از هويت گروهيشـان، از عملكردهايشـا. اند اجتماعى
بـه عبـارت  .گيـرد تـر مى جامعه، از ارتباطات شخصى و يا جامعه به عنوان يـك واحـد بزرگ

و منسجم را كه خاسـتگاه  پساساختارگرايى سوژه انسانى واحد ديگر، مكتب بيرمنگام متأثر از
توان گفت كه انسان دارای موجوديت و هـويتى  مى ؛)}٢٣: ه��ن( كند معانى پايدار باشد نفى مى

هويـت فرهنــگ و جامعـه نيســت و بـه نــوعى در روابـط و ســاختارهای اجتمـاعى حــل ورای 
  . است شده

   معرفت شناسى. 3.4

مباحث پيرامون دانش و حقيقت در مكتب بيرمنگام در ميان دو ديدگاه واقع شده است؛ يكى 
بازنمايى شوند و ديگری ديدگاه مخالفان   ىده ميگرايان نام ديدگاه طرفداران بازنمايى كه واقع

گرايان اين است  ادعای واقع. ها هستند كه شامل پساساختارگرايى، پسامدرنيسم و پراگماتيست
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در مقابـل . وجـود دارد) جهـان واقعـى(جهان عينى مستقل   های از دانش يقينى دربار كه درجه
د كنـ شناختى پساساختارگرا پسامدرن به ديدگاهى كه نيچه از حقيقت ارائه مى  ديدگاه معرفت

از ايـن منظـر دانـش، . داند ها و مجازها مى معتقد است؛ يعنى حقيقت را سپاه متحرك استعاره
پرسشــى بــرای كشــف حقيقــت عينــى و دقيــق نيســت، بلكــه تنهــا پرسشــى دربــاره برســاخت 

حقيقت، دسـتاوردی تـاريخى و . »شود درست در نظر گرفته مى«تفسيرهايى از جهان است كه 
قت تفسيرهای كسـانى اسـت كـه سخنشـان حقيقـت بـه حسـاب نتيجه قدرت است؛ يعنى حقي

شناختى پساساختارگرايى و دركى كـه از دانـش و   امروزه مبانى معرفت. )h٨: ١٣٨٧!�ر-�، ( ديآ  ىم
. )h٩: ه�ـ�ن( معرفت در اين جريان فكری وجـود دارد، بـر مكتـب بيرمنگـام اسـتيال يافتـه اسـت

  :فرهنگى عبارتند از شناختى مطالعات  های معرفت ترين ويژگى مهم
معرفت در مكتب بيرمنگام در ارتبـاط بـا دو مفهـوم  :ار�-�ط �G �2 BF�Q.&��ن و 6"رت) ا/�

پردازد و  از اين منظر هر گفتمان خود به توليد معرفت مى .گيرد شكل مى» قدرت«و » گفتمان«
گفتمان، . گيرد مىهای معين مورد استفاده قرار  ين و تضمين اعتبار گفتمانتأمحقيقت نيز برای 

گـر يدهد، در عوض د كند و به شكلى معقول نشان مى موضوعات دانش را تعريف و توليد مى
گفتمان آنچه را كه تحت شـرايط اجتمـاعى و . دهد های انديشيدن را غيرمعقول جلوه مى شيوه

كند كه چه  كند، افزون بر آن نيز مشخص مى تواند گفته شود را مشخص مى فرهنگى معين مى
  ). ٣٨: ١٣٨٧!�ر-�، ( تواند سخن بگويد كسى، چه زمانى و كجا مى

ها،  به پيروی از پساساختارگرايى، معتقد است كه ارباب قدرت در گفتمان مكتب بيرمنگام
هـا هسـتند كـه دانـش را تعريـف و  ريزی قرار دارند، در واقع آن در سلسله مراتب باالی برنامه

شـمار آيـد، بايـد از   به» واقعيت«برای اينكه چيزی يك  .ندكن برای ارزيابى آن معيار تعيين مى
در  .)١٢٠: ��١٣٨e-ـ�، ( سوی صاحبان قدرت فرايند تصويب را بـه طـور كامـل پشـت سـر گـذارد

ل اسـت كـه گفتمـان مـا ين دليدر پس پرده نهان است، به ا ىقتيم حقيكن ىنتيجه اگر ما فكر م
. حـاكم باشـد یگريد يىگر، افق معنايد ىند؛ حال آن كه ممكن است در گفتمايگو ىن ميچن
  .ثبات است امری سيال و بى» معرفت«نتيجه،  در

توجه به زبان در رويكرد مطالعات فرهنگى نسبت به معرفت به  :اه��B ز�2ن و �2ز���ی�) ب
از ديدگاه مطالعات فرهنگى زبان واسطه ممتازی است كـه معـانى از طريـق ) 1دو دليل است؛ 

ای اسـت كـه بـه  زبان هـم ابـزار و هـم واسـطه) 2يابند؛  گيرند و با هم ارتباط مى آن شكل مى
به عبارتى ديگر، اين زبان است كه معنـا . دهد ىدانش ما از خويشتن و جهان اجتماعى شكل م

كارگيری معانى، تحـت شـرايط معـين از  اين زبان است كه به قابليت يا ناتوانى به. سازد را مى
  .)h}١ـ٣}١: ١٣٨٧!�ر-�، ( دهد گو سامان مى  های سخن سوی سوژه
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آن  توسـط يىچگـونگى بازنمـا  هاز مباحث عمـده زبـان در مكتـب بيرمنگـام، دربـار ىكي
 .ا نهيدهند  ىت را آن گونه كه هست نشان ميها واقع ها و نشانه ا واژهين معنا كه آيباشد؛ به ا مى

ت يـان خـود واقعيـا ميـمطرح است كـه آ ىنه معرفت شناسين پرسش در زميگر ايبه عبارت د
در پاسـخ،  ا نـه؟يـوجـود دارد  ىم، شـكافيفهم ىگونه كه مـا آن را مـ  گونه كه هست و آن  آن

مكتب بيرمنگام، بازنمايى را فرايند معنا دادن به واقعيت در بستر اجتمـاعى و فرهنگـى خـاص 
معتقد است كه مفهوم بازنمايى ) از متفكران برجسته مكتب بيرمنگام(ن رو، هال ياز ا داند؛ مى

جايگاه جديد و مهمى در مطالعات فرهنگى يافته است؛ چـرا كـه معنـا و زبـان را بـا فرهنـگ 
  هبازنمايى، يعنى استفاده از زبان برای گفتن چيزهايى معنادار دربـار«گويد  او مى. زند پيوند مى

در نتيجه اين مباحث زبان از بيان عاجز است . )٣٢: ١٣٩١ه�ل،( »جهان يا نماياندن جهان به ديگران
در خـدمت اند؛ چرا كه زبان به مثابـه ابـزاری   ها از برقراری ارتباط بين االذهانى ناتوان و انسان

  .)٢}: ١٣٨٠دری�Kس، ( دهد قدرت قرار گرفته است و قدرت هرگونه كه بخواهد آن را شكل مى

  روش در مطالعات فرهنگى. 5

مكتب فرهنگى بيرمنگام در مقابل رويكردهای پوزيتويستى و اثباتى غالب بر علـوم اجتمـاعى 
هـا بـه مطالعـه و  هنجاری پديدههای عينى و فارغ از دخالت ابعاد ذهنى، ارزشى و  كه با نگرش

پردازند، توجه به مقوله ذهنيت و ابعـاد كيفـى و غيـر ملمـوس زيسـت جهـان  ها مى بررسى آن
اين امر سبب مالحظـه سـطوح ذهنـى و تفهمـى . دهد ها را در كانون توجه خود قرار مى انسان

ای انسـانى هـ دنيای فردی، اجتماعى و اتخاذ موضع تفسـيری و هرمنـوتيكى در مطالعـه پديـده
  .)٢٣٩: �8١٣٧٨*س�ن، ( گردد مى

مــيالدی كــه اســتوارت هــال و گروهــى ديگــر در انگلســتان، مركــز  60همچنــين از دهــه 
هـای گرامشـى، ويليـامز و تامپسـون  های فرهنگى معاصر بيرمنگام را بـر اسـاس تحليـل بررسى

ه ارتبـاط بـين ريـزی كننـد، بـيش از هـر چيـز بـ تشكيل دادند تا زمينه مطالعات فرهنگى را پى
�ـ�رد، ( ای، نژادی، جنسى و سياسى توجه داشتند های مقاومتى طبقه های فرهنگى و جنبش شكل

ها و مســائل اجتمــاعى سرچشــمه  كــه از زمينــه  توجــه بــه ايــن امــور افــزون بــر ايــن. )٢٧٠: ١٣٨٢
ــ ــل   ىم ــه دلي ــت، ب ــى تأثگرف ــى، يعن ــات فرهنگ ــر مطالع ــم ب ــری مه ــان فك يرگــذاری دو جري

زيرا موضـوع محـوری ايـن دو جريـان  آمد؛ يى و پساساختارگرايى نيز به شمار مىساختارگرا
شـود،  هـا توليـد مى ای از دال فكری اين ايده است كه معنا از طريق نمايش تفاوت در زنجيـره

ای از طريق آنچه نيسـتيم  گيرند؛ زيرا آنچه كه ما هستيم تا اندازه ها شكل مى ها از تفاوت سوژه
توجه به بحث تفاوت در عرصه انديشـه و مبـانى معرفتـى . )٢٧eـ٨}٢؛ ��١٣٨٢راپ، ( شود ساخته مى
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های كيفى خود، افزون بر استفاده از  سبب شده است تا محققان مطالعات فرهنگى در پژوهش
های تحليـل محتـوا،  نايافته و مشاهده همراه با مشاركت، از روش  فنون مصاحبه عميق و ساخت

ــاخت روش ــای س ــه و ه ــانه گرايان ــازی و د نش ــناختى و واس ــر روشيش ــره  گ ــابه به ــای مش ه
  .)e٠: ١٣٨٧ !�ر-�،( ببرند

های مشخص و رهيافت تئوريـك  با اين وجود در صورتى كه هيچ روش يا مجموعه روش
هـای  معينى نتواند نياز پژوهشگر را در حوزه گستره مطالعات فرهنگى برآورده سازد، از روش

ن رو، مطالعـات فرهنگـى از حيـث يـاز ا شـود؛ حقيق استفاده مىخالقانه و ابتكاری در انجام ت
پيامد طبيعى اين رويكرد، فراروی . )١١e؛ ��٢٠٠٣*�،( شود روش، قلمرويى كامًال خّالق شمرده مى

هـای  های انتزاعى مختص به نهادهای آموزش عـالى و محـيط از گفتمان ژرف نظری و انديشه
و مطالعـات بيشـتر توصـيفى، در خصـوص  نگـاری آكادميك و چرخش به سمت نـوعى قـوم

  . شود موضوعات فرهنگى اجتماعى معاصر مى
رابطـه  هنقادان، به بررسى آن با قدرت ه، ضمن توجه به فرهنگ و رابطفرهنگىالعات در مط

را در  ىسـاختار اجتمـاع دبتوانتا  در تالش است ىقدرت اجتماع. شود ها پرداخته مى ان آنيم
، عبارت مقاومتو  دهدقرار  دار و باالی جامعه سرمايه ا گروهي ىطبقاتن منافع يدر خدمت تأم

ل كن اعتـراض بـه شـيفرهنگ ا هدر حوز. تن قدريفرودست به ا یها  است از اعتراض گروه
 ىمعـانتـا ننـد ك ىم تالش مكه در آن طبقات حاك یا شود، مبارزه ىمبارزه بر سر معنا متبلور م

ه كـيجلـوه دهنـد، در حال  ىعـيطب ،جامعـه فهـم متعـارفمنافع خود را به صـورت  هنندك نيتأم
را بـه  یا ىازند تـا معـاني ىدست م يىها وهيها و ش  ن روند به روشيطبقات فرودست در مقابل ا

  .ه در خدمت منافع خودشان باشدكوجود آورند 
تـب كم، ميم كنـيتقسـ) مخاطبـان(مصرف  -عيد ـ توزيند ارتباط را به سه مرحله تولياگر فرا

سـه  ینـديها را فرا هـال مطالعـه رسـانه. دهد ىش قرار ميانون توجه خوكرمنگام مخاطبان را يب
موجـود  یها یبند ميننـده، تقسـكديمورد نظر تول ىرسانه براساس معان ىدانسته و بررس ىوجه

ل يـت، تحليو در نها ىتيوه یها گر مقولهيت و ديت، مليرسانه براساس نژاد، جنس یدر محتوا
 . دهد ىرا مدنظر قرار م یا نندگان متون رسانهك  مصرف

ل كبـه شـ) مخاطبـان( ینندگان معتقد است كه افراد عـادكمصرف  هد بر مطالعيكبا تأ هال
ر يش، فعاالنـه تفسـيه متون را برحسـب تعلقـات خـوكستند، بليها ن نترل رسانهكمنفعالنه تحت 

  . )١٨٣: }١٣٨'�6، ��( نندك ىم

تـوان پيرامـون سـه رويكـرد  های تحقيق در مكتب بيرمنگـام را مى طور كلى تعدد روش به
 .)e٠: ١٣٨٧!�ر-�،( ای از مطالعات پذيرشى خالصه كرد های متنى و مجموعه نگاری، تحليل  مردم
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پـرداز   هينظر یخواهد صدا ى، نم»ها فراگفتمان« ىبا نف ىمطالعات فرهنگ :�T�1ر< ��دم )ا/�
پـس چـرخش مطالعـات . ندكرسند، خفه  ىه معموالً به گوش نمكرا  يىگر صداهايو د ىعلم

 یهـا ل بـه فـرا رفـتن از گفتمانيـاز تما ى، بـه طـور خـاص ناشـینگـار  به سمت قـوم ىفرهنگ
ب يـن ترتيبـد. محدود هسـتند ىآموزش عال یبه نهادها ىنيب  ه با وجود ژرفكاست  یا ینظر

ــا اســتفاده از قــوم ىمطالعــات فرهنگــ ــه راهــ ینگــار  ب ــرا ىب دســت  يىگرا ز از نخبــهيــگر یب
  . )٢٩: ١٣٧٨?، �دور*(  افتي

ای از دانـش مبتنـى بـر درك عرفـى و  مجموعه«شناسى مردم نگارانه عبارت است از   روش
ها شـرايطى را كـه در آن  آن  هها و مالحظاتى كه اعضای عادی جامعه به وسيل يك رشته رويه

كننــد و دســت بــه عمــل  كننــد، راهشــان را در ايــن شــرايط پيــدا مى انــد درك مى گرفتهقــرار 
نگـر، جـامع و  های كلى جـوی توصـيف  در واقع اين روش بـه جسـت. )٣٧h:e}٣ری�ـ,ر، ( »زنند مى

نگـاری   بايـد افـزود كـه مـردم. پـردازد ها با تكيـه بـر كـار ميـدانى گسـترده مى تحليل فرهنگ
  .آيد شناسى به شمار مى ت كه ميراث روشِى انساننظری اس -رويكردی تجربى

شيوه كلـى « ها و معانى در بستر های كيفى ارزش بر بررسى  مطالعات فرهنگى مردم نگارانه
ها  ها، زيست جهان هايى درباره فرهنگ نگاری برای بررسى پرسش  مردم. تمركز دارد» زندگى

ای بـرای  واژه فرهنگى، مردم نگاری به رمزدر بستر مطالعات . شود كار گرفته مى  ها به و هويت
هـای كـانونى تبـديل  های عميـق و گروه  های كيفى از جمله مشاهده مشاركتى، مصاحبه روش

  . )e١ـe٠: ١٣٨٧!�ر-�،( شده است
��m) ب�� �هـای كيفـى مـورد اسـتفاده در مكتـب بيرمنگـام  يكى ديگـر از روش :ه�< �&	

شناسـى،   هـای نشـانه  در مطالعـات فرهنگـى بـه شـيوههای متنى  تحليل. روش تحليل متنى است
صـورت جداگانـه پرداختـه  شوند كه در ذيل به هر كدام بـه    نظريه روايت و واسازی ظاهر مى

  .شود مى
�شناسى اين است كه چگونه معانى به وسيله متون و از طريـق   منظور از نشانه :�2+��� 
	�س

بــه عبــارت ديگــر . )}e: ه�ــ�ن( شــوند توليـد مىها و رمزگــان فرهنگــى  چينشـى خــاص از نشــانه
ای  هـای نشـانه ها و نظام كند كـه بـر مبنـای آن بررسـى نشـانه شناسى به روشى داللت مى نشانه

تـرين  اگـر بگـوييم نشـانه شناسـى مهم. تواند مسائل مربوط به معنا و ارتبـاط را تبيـين كنـد مى
ايم؛  منگام است، سخن گزافى نگفتـهای است كه در اختيار مكتب بير مجموعه ابزارهای نظری

                                                        

1  . Ethnography 

2  . semiotics 
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های  توانـد بـه شـكل مفيـدی در زمينـه چرا كه نشانه شناسى در حـوزه مطالعـات فرهنگـى مى
های مردم پسند، عكس، تبليغات، عالئـم راهنمـايى و  متنوعى از قبيل بررسى متون ادبى، ترانه

اموری . )٩}٢: ١٣٨٧ا*'رو، ( های تلويزيونى به كار بسته شود رانندگى، خوراك و پوشاك و برنامه
  .كنند كه وابستگى زيادی به فرهنگ عامه و زندگى روزمره مردم عادی پيدا مى

ی �(�� Bتوانـد نظريـه  ايـن داسـتان مى. كننـد  سـرايى مـى  ه، متون، داستانين نظريبنابرا: روای
روايـت، . تلويزيـونى يىانمـايهويـت اسـتوارت هـال يـا يـك پو  هنسبيت انيشتين باشد يا نظريـ

بنـابراين روايـت . )١٣٨٧:}e!ـ�ر-�، ( شرحى منظم و متوالى است كه ادعای ثبـت حـوادث را دارد
ــ�ر و ( »و ســپس چيــز ديگــری... چيــزی رخ داد«: كنــد مفهــوم تــوالى را بــه ذهــن متبــادر مى Nاد

ی^، �Q١: �١٣٨٧eختيـار مـا در ا شيوه ساخته شدن نظم اجتماعى چارچوبى برای فهم ها روايت. )٣
  .كنند كردن را برای ما فراهم مى  چگونگى زندگى های ه  به عبارتى را. دهند قرار مى

بـه . جو و ارائـه مفروضـات مـتن  واسازی يعنى جدا كردن، بازكردن برای جست: 1واس�ز<
های سلسله مراتبى بين مفاهيم از قبيل مـرد و زن،  برداشتن از تقابل  طور خاص، واسازی با پرده

كوشـد تـا نقـاط  واسـازی مى. و كار دارد و سفيد، واقعيت و نمود، فرهنگ و طبيعت سر سياه
كـرده و در معـرض ديـد  كنند را آشـكار ای كه در متن عمل مى كور متون و مفروضات نهفته

ن بـار ژاك دريـدا ابـداع كـرد، او معتقـد ياصطالح واسازی را نخسـت. )١٣٨٧:}e!�ر-�، ( قرار دهد
هـا  اوراق كردن ساختارهای معنايى به منظور آشكار ساختِن مبانِى آن است كه هدف واسازی

ئولوژی، بـه تحليـل  مكتب بيرمنگـام بـا اسـتفاده از روش واسـازی و بـا هـدف نقـِد ايـد. است
ادNـ�ر و ( پـردازد تعاريف و تمايزات فرهنگى مانند سفيد و سياه، مـرد و زن، حاشـيه و مركـز مى

ی^، �Q�٢٨٨:١٣٨٧( .  

� �ط�/�Qت) ج
از منظر مطالعات پذيرشى هر تحليلى از معانى متنى ممكن اسـت بـا  :K<2ی�
رو شود و از رسيدن به قطعيت فاصله بگيرد و خواننده و مخاطب، خـود، معـانى   انتقاداتى روبه

اين مطلب بدان معناست كه مخاطبان در رابطه بـا متـون، . مورد نظرش را از متن برداشت كند
هـای  عبـارت ديگـر، مخاطبـان قادرنـد توانايى بـه. نـديآ  ىبـه شـمار مـ آفرينندگان خالق معنا

كننـد و مخاطبـان رشـد يافتـه در شـرايط  فرهنگى از پيش آموختـه خـود را بـر متـون تحميـل 
مخاطبان در رابطـه بـا متـون، آفريننـدگان خـّالق معنـا . كنند متفاوت، معانى متنوعى را ايجاد 

  . هستند

مطالعـات پذيرشـى در مكتـب بيرمنگـام، حـاكى از آننـد كـه كارهای انجام شده در سنت 
                                                        

1  . deconstruction 
2. reception studies 
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ايـن مسـئله تنهـا بـه . فهمـد جريان فهم، همواره به موضع و نقطه نظر كسى وابسته است كه مى
خـود مـتن . شود تا خواننـدگان معنـا را توليـد كننـد معنای بازتوليد معنا نيست، بلكه سبب مى

. تواند معنا را ثابت كنـد ا ساختار بدهد، اما نمىممكن است با هدايت خواننده به ابعادی از معن
  .)٠:١٣٨٧}!�ر-�،( به عالوه معنادار بودن حاصل نوسانات بين متن و تخيل خواننده است

  شناسى مكتب بيرمنگام نقد روش. 6

بيرمنگام  ىشناختى مكتب مطالعات فرهنگ  در اين قسمت به برخى از مهمترين اشكاالت روش
  :شود پرداخته مى

١.] .�� ا�&�ـ��T	ه�F B�2 س�� BF�Q� �&و��س�F و m��C�:  مطالعـات فرهنگـى در مبـانى
نفــى ارزش  گرايى بــا ايــن نــوع از تقليــل. گرايى معرفتــى گرديــد معرفتــى خــود دچــار تقليــل

شناختاری معرفت و تقليل تمامى ادراكات و معارف بشری به حوزه گفتمـان و زبـان، تمـامى 
در آن را به سطح توافقات اجتماعى فروكاسته و جايى برای  سطوح فرهنگ و معارف موجود

. گـذارد هـای معرفتـى فراتـر از بشـر برخيزنـد، بـاقى نمى هايى كه از افق فرض باورها و ارزش
شـود تـا معيـار و مالكـى فراتـر از  گرايى و شكاكيت برآمده از ايـن رويكـرد، سـبب مى نسبى

عى و مشكالت فرهنگى باقى نماند، چنـدان گفتمان، جهت ارزيابى و قضاوت واقعيات اجتما
فروكاسـتن . گوی مشـترك نيـز در معـرض ترديـد قـرار مـى گيـرد  كه امكان مفاهمه و گفت

های فرهنگـى و اجتمـاعى افـزون بـر نفـى جنبـه شـناختاری معرفـت، سـبب  معرفت به ساحت
صـر شـده و های ميانى و بنيادين فرهنگ بـه توافقـات اجتمـاعى محـدود و منح شود تا اليه  ىم

  . )he، ١٣٩٠<�ر��*��، ( سبب عدم درك صحيح از آن شود

� و ا�&-�ر< در ��BF�Qدر�7. [.٢C�C� ادرا��ت Y�از نظر فلسـفه اسـالمى : 
	�س� L&� و =
بندی، ادراكات به دو قسم ادراكـات حقيقـى و ادراكـات اعتبـاری تقسـيم  در يك نوع تقسيم

اند كه مطابَقى در عـالم خـارج داشـته  و ادراكات ای از علوم ادراكات حقيقى، دسته. شوند مى
انـد، ماننـد ادراك وجـود زمـين و آسـمان، در  ها خارج باشند و از حدود اعمال و رفتار انسان

مقابل ادراكات اعتباری قرار دارند كه به نحو مستقيم و غير مسـتقيم بـه اعمـال و رفتـار فـرد و 
زبان، فرهنگ و يـا در (های نمادين و اعتباری  ىجامعه انسانى ارتباط دارند؛ مانند ادراك هست

كـه سـاخته ذهـن بشـر ) سطح ُخردتر مانند اينكه شخصى رئيس جايى و يا مالك چيزی است
. )١h٩: ١٣٧h\��\�ـ�ی�، (گيرنـد  بوده و وسيله و واسطه زندگى بشر جهت رفع نيازهـای او قـرار مى

هنگى سبب شده تا امور اعتباری را شناختى مطالعات فر عدم تفكيك و تمايز در مبانى معرفت
هايى كه در توليد اعتباريات جريان دارد را به امور حقيقى نيـز  با حقايق قياس كرده و يا روش
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ــين آن ــايــن رويكــرد بــدان انجام. هــا تمــايزی برقــرار نماينــد تســری داده و نتواننــد ب ده كــه ي
عمـيم داده و مطلـق معرفـت را حقايق ت  ههايى كه به اعتباريات اختصاص دارد را دربار ويژگى

در . امری متغير و تابع احساسات روانى و يا برخاسته از اقتضائات فرهنگى و اجتمـاعى بداننـد
بـيش از  ینتيجه، عدم تمايز ميان ادراكات حقيقى و اعتبـاری از يـك سـو و تاكيـد و پافشـار

فـق معرفـت بـه گيری حقيقت و واقعيت در رابطـه بـا گفتمـان سـبب شـده تـا ا اندازه بر شكل
  . های فرهنگى و روانى فروكاسته شود ساحت
٣.] .�T	ه�F ا��ت�&
التـزام بـه مبـانى معرفتـى مطالعـات فرهنگـى كـه : ����ا�� در ����m ا

شـود كـه نتـوان درك صـحيحى از  داللت بر نسبى بودن معرفت و حقيقـت دارنـد، سـبب مى
يـك زمينـه، اجتمـاع يـا  هـای هنجـاری خـارج از  اشتراكات فرهنگـى داشـت؛ زيـرا قضـاوت

هـا را در آن گنجانيـد و مـورد   چارچوب نفى شده و هيچ فرامنظـری كـه بتـوان تمـامى زمينـه
مطابق اين ديدگاه وجود اشـتراكات فرهنگـى بـه جـای اينكـه . ارزيابى قرار داد، مقبول نيست

ت بــه يــداللـت بــر وجــود حقـايقى ثابــت و فراگيــر در جوامـع مختلــف داشــته باشـند، در نها
تصـادف دانسـته   ههای فرهنگى و يا وجود اقتضائات مشـابه فروكاسـته شـده و يـا نتيجـ قرابت

  . ماند  ىشوند، در نتيجه پژوهشگر از دستيابى به حقيقت اين اشتراكات ناكام م مى
r.] .اسـ&";ل �QV zـ	ه�F >ـ�د�	های مربـوط بـه خـود بنيـادی و  اسـتدالل :ه�< =ـ�د 2

مرتبط با مطالعات فرهنگى بدان معتقدند، با اصـرار بـر اينكـه  استقالل فرهنگ كه دانشگاهيان
ها تنها  رسد اين انديشه به نظر مى. گيرد در تضاد است فرهنگ اساساً به وسيله قدرت شكل مى

ا����، ( جبرگرايى اقتصادی يا سياسى را به زمان ديگری موكول كنند  هخواهند بحث دربار مى

٢:١٣٨٧}٢( .  
\.] .� �2 ��مطالعات فرهنگى بـه انـدازه كـافى بـه مسـائل سـاختاری ـ : ��?m �:ن�"م ��

ای و قرائتـى  هـای نشـانه ای بر تحليل متـون و نظام اجتماعى توجه ندارد و تأكيد بيش از اندازه
  . )ه��ن( هاست اعتنايى به پويايى نهادهای توليد آن  داشته و در مقابل دچار بى

 ىق چنـدانيـتوف یسـاز  رمنگام بـه لحـاظ مفهـوميب تبكم: �"م ��k�F در �.�Wم س�ز<. [.[
اتـب كگر ميگر متأثر از ديبه عبارت د. رديگ ىها بهره م گر حوزهيم برساخته ديندارد و از مفاه

فـورت كتـب فرانكژه ميـسـم و بـه ويسك، نوماريىردگراكارك، نوىشناس هم افق همچون نشانه
  .باشد ىم

٧.] .z	ه�F م�W.� m��C� م و�W2از فرهنگ ندارد ىروشن ى؛ تلقىمطالعات فرهنگتب كم: ا .
رنـده همـه يه دربرگكـد يـنما ىم ىگـر آنچنـان مفهـوم فرهنـگ را گسـترده تلقـيبه عبـارت د

ن مفهـوم را ادا يـاز به حساب آمـده و حـق اينظر امت كيرد از كين رويهاست  هر چند ا حوزه
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تـب كن ميـخـاص را از ا ز بـه حـوزهكـمفهوم توان تمر ىگر، گستردگيد یند، اما از سوك ىم
وسـيعى پيـدا   هگسـتر» فرهنـگ«بـه عبـارت ديگـر، در مطالعـات فرهنگـى، . سلب كرده است

گيری  گونـه نتيجـه تـوان اين در واقـع، مى. رديـگ  ىهای زندگى را دربرم كند و تمامى شيوه مى
-١٠٣ :١٣٧e<�ر�ـ�، ( گيـرد كرد كه از منظر مطالعات فرهنگى، فرهنـگ تمـامى اجتمـاع را دربرمى

 ١٠{.(  

فروكـاهش (گرايى  مطالعات فرهنگى در نگرش خود نسبت به فرهنگ دچار نـوعى تقليـل
امری سياسى در   هگرايى تمامى مظاهر اختالف فرهنگى را به مثاب اين تقليل. شده است) ىگراي

  هشـود نـه بـه مثابـ نظـر گرفتـه مى خـود فرهنـگ در  هدر اين نظر سياست به مثابـ. گيرد نظر مى
را به تماميت معانى اجتماعى يـا » فرهنگ«  همطالعات فرهنگى حوز. سياسى  های از مبارز حوزه

حال اگـر فرهنـگ مسـاوی تماميـت معـانى اجتمـاعى و . دهد گسترش مى» كل زندگى  هشيو«
نظر گرفته شود و اگر فعاليت سياسى به معنای تماميـت روابـط اجتمـاعى در  زندگى در  هشيو

گيری كـرد كـه فرهنـگ و سياسـت در  گونه نتيجه توان اين مى ـواقع در ـ فضايى معين است 
در واقـع، از آن جـا كـه طبـق ايـن رويكـرد، فرهنـگ تمـامى اجتمـاع را در . واقع يك چيزند

. بدانـد» سياسـى«توانـد بـه طـور مشـروع خـود را  ن، هر گرايش فرهنگى مىيگيرد، بنابرا برمى
  ).ه��ن(فرهنگ را در بردارد مطالعات فرهنگِى امروزه انحالل سياست در 

٨.] .�تعهدات سياسى مطالعات فرهنگى بريتانيـايى گـاه ممكـن اسـت بـه : �WQ"ات س��س
های دانشگاهى سرايت كرده در آنها منتشر شوند، و در اين حـال بـا گرايشـى بـه  درون تحليل

شـايد ضـد هـايى كـه  همچنـين فعاليت. ای و منحرف همراه باشـند كردن امور حاشيه  رمانتيكى
از مقاومت توصيف  يىها  ای مثبت همچون شكل اجتماعى يا غير قانونى به شمار آيند، به شيوه

هـای جوانـان، گـرايش بـه ايـن اسـت كـه  فرهنگ  گُذاری خـرده  همچنين در ارزش. شوند مى
ها، مانند تبعيض جنسى عليه زنان، خشونت يا نژاد پرستى ناديـده  های آن ناخوشايندترين جنبه

  . )٣}٢: ه��ن( ته شودگرف
ــ�Q در روش. [.٩ V >ــ�ر�2د ــ�< � ــاره :ه ــه روش پ ــادات متوج ــاربردی    ای از انتق هــای ك

هـای تفسـيری مبـانى  به استثنای مطالعات پذيرشى، بسياری از پروژه. مطالعات فرهنگى هستند
شـناختى كـه در بدنـه اصـلى   محكمى ندارند، دارای بى طرفى ارزشى نيستند و از جنبـه روش

در . انـد بهره  شوند بى  تر دانشگاهى نظير جامعه شناسى يا مردم شناسى يافت مى  های سنتى  شتهر
گرايانـه و هـم بلحـاظ سياسـى جانبدارانـه   يـا كـل» امپرسيونيسـتى«های متون هم  نتيجه، قرائت

  .)٢}٢: ١٣٨٧ا����، ( هستند
١٠.] .lL+� >�(� و���روش در مكتـب  تنـوع و تكثـر در نظريـه، موضـوع و: CF"ان 6

بيرمنگام، سبب شده است تا مطالعات فرهنگى فاقد يك قلمرو نظری مشخص باشـد و برخـى 
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همچنين اين امر سبب شده است تـا ايـن . مفاهيم مورد استفاده در آن كلى و مبهم به نظر آيند
  نتيجـه. های مرسوم دانشگاهى سـازگاری چنـدانى نداشـته باشـد مكتب با سبك و سياق رشته

 ىهـای مفهـومى متعـدد موجـب شـده اسـت تـا تلقـ  ها و نظام  ها، نظريه  ، استفاده از روشاينكه
ه كــ  ر ســؤال رود؛ زيــرا هرچنــد در دوره پســت مــدرن،يــز یتــب انتقــادكتــب واحــد از مكم

گفته از  رمنگام، با ويژگى های پيشيتب بكافته، ميبه لحاظ محتوا و روش رواج  يىگرا ىنسب
تب بدون داشـتن هـدف، روش و كم كيم يدان ىه مكاست، اما چنان برخوردار  یشترياقبال ب

  .ش ادامه دهديات ثمربخش خويتواند به ح ىنم  موضوِع واحد،

  گيری  نتيجه

روش شناسى مكتب بيرمنگام پرداخته شد و اين نتيجه بدسـت آمـد  ىبه بررسدر مقاله حاضر 
سوی ديگـر اثبـات ناكارآمـدی  از يك سو اهميت يافتن فرهنگ در تمام ابعاد جامعه و ازكه 

های معرفتـى مهـم جهـت فعـال شـدن  رويكرد پوزيتيويستى در عرصـه علـوم انسـانى از زمينـه
  . هايى نظير مكتب فرهنگى بيرمنگام بوده است  حوزه

گرا   تاريخ ىنظريه بيرمنگام در مبانى فلسفى خود متأثر از يك نوع هستى شناسى ماترياليست
ــت  و ضــد ذات ــت و هوي ــط و  گراس ــه و رواب ــت فرهنــگ و جامع ــول در هوي ــانى را محل انس

معرفت شناسى در مكتـب بيرمنگـام متـأثر از پساسـاختارگرايى . بيند ساختارهای اجتماعى مى
شـدن   برجسـته. شـود از اين منظر دانش، دستاوردی تـاريخى و نتيجـه قـدرت تلقـى مى. است

ارتبـاط و  بازنمـايى زبـان و  هئلدر اين مكتب سـبب اهميـت يـافتن مسـ رويكرد پساساختارگرا
سان اين نظريه متناسب با رويكرد معرفتى خود   به همين. شده استحقيقت با گفتمان و قدرت 

ای از مطالعـات پذيرشـى  هـای متنـى و مجموعـه ، تحليلنگاری  مردممانند كيفى  های  روشاز 
تمـاعى اروپـايى؛ برجسـته همچنين تنوع و تكثر در روش؛ تأثيرپذيری از فلسفه اج. برد بهره مى

از  فرهنـگبـه  نگـاه ايـدئولوژيك رويكـرد انتقـادی و داشـتن ؛ماركسيسـتى بـودن رويكـرد
  .آيند فرهنگى بشمار مى های اين نظريه در مطالعات  ترين ويژگى مهم

ايـن نـوع از . گرايى معرفتـى اسـت مطالعات فرهنگـى در مبـانى نظـری خـود دچـار تقليـل
شناختاری معرفت و فروكاستن تمامى ادراكات و معارف بشری بـه نفى ارزش  گرايى با تقليل

حوزه گفتمان و زبان، تمامى سطوح فرهنگ و معـارف موجـود در آن را بـه سـطح توافقـات 
های معرفتى فراتر از  هايى كه از افق اجتماعى فروكاسته و جايى را برای فرض باورها و ارزش

شـود  و شكاكيت برآمده از اين رويكرد، سبب مىگرايى  نسبى. گذارد بشر برخيزند، باقى نمى
التـزام بـه مبـانى  .های فرهنگـى بـاقى نمانـد تا معيار و مالكى فراتر از گفتمان، جهـت بررسـى
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شـود كـه  بودن معرفت و حقيقت دارند سبب مى  معرفتى مطالعات فرهنگى كه داللت بر نسبى
های هنجاری خارج از   ضاوتنتوان درك صحيحى از اشتراكات فرهنگى بدست آورد؛ زيرا ق

ها را در آن   يك زمينه، اجتماع يا چهارچوب نفى شده و هيچ فرامنظری كه بتوان تمامى زمينه
مطـابق ايـن ديـدگاه وجـود اشـتراكات . باشـد گنجانيد و مورد ارزيـابى قـرار داد، مقبـول نمى

ختلـف باشـند، در كه داللت بر وجود حقايقى ثابت و فراگير در جوامع م فرهنگى به جای اين
تصـادف   هيابنـد و يـا نتيجـ های فرهنگى و يا وجود اقتضائات مشابه تقليل مى ت، به قرابتينها

. مانـد  ىشوند، در نتيجه پژوهشگر از دستيابى نسبت به حقيقت ايـن اشـتراكات درمـ دانسته مى
ـ های مربوط به خودبنيادی فرهنگ، عـدم توجـه كـافى بـه مسـائل سـاختاری  ضعف استدالل

روشن از فرهنگ و فروكاستن آن به مثابه امـری سياسـى و نبـود روش و  ىاجتماعى، عدم تلق
  ..ترين انتقادات وارد بر اين مكتب هستند قلمرو نظری مشخص از مهم
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