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چالش های انجام مطالعات فرهنگی در ایران و افق های پیش رو1

كاظمی  2 عباس 
محبوبه حاج حسینی3

تاریخ دریافت: 1394/01/15 
تاریخ پذیرش: 1394/02/13

چکیده 
در این مقاله چالش های انجام مطالعات فرهنگی به عنوان دانشی بین رشته ای نشان داده 
گروهی با فارغ التحصیــالن و مصاحبه  کــه از طریق مصاحبــه  خواهــد شــد. در ایــن تحقیق 
فردی با متخصصان مطالعات فرهنگی انجام شــده اســت، ابتدا تجربه زیسته ذیل دانشی 
بین رشــته ای را بر اســاس تجربه دانشــجویان آن در سه دانشــگاه »عالمه طباطبایی«، »علم 
و فرهنــگ« و »دانشــگاه تهــران« روایــت می کند. ســپس چالش ها و غفلت هــای مطالعات 
فرهنگی در ایران را بر اســاس مصاحبه های فردی با متخصصان این رشــته شــرح می دهد و 
کرده و به داوری در  در نهایت در باب راه های برون رفت و آینده مطالعات فرهنگی بحث 

باب دیدگاه های استخراج شده از مصاحبه ها می پردازد.
كلیــد واژه: مطالعــات فرهنگــی، مطالعــات بین رشــته ای، پایان نامه محــوری، چالش هــای 

نظری و روشی، بومی گرایی.

که با  1. ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح تحقیقاتی اســت با عنــوان »زمینه های شــکل گیری مطالعــات فرهنگی در ایــران«، 
گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به انجام رسیده است.  حمایت مالی 

گروه برای فراهم آوردن فرصت تحقیق تشکر می شود. بدین وسیله از ریاست محترم پژوهشکده و مدیر محترم 
گــروه مطالعــات فرهنگــی پژوهشــکده مطالعات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم  2. اســتادیار مطالعــات فرهنگــی، 
av3kazemi@gmail.com                    .)نویسنده مسئول(
m.hajhoseini@alumni.ut.ac.ir                       .3.  کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران
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مقدمه
کنار سایر حوزه های بین رشته ای چون مطالعات  مطالعات فرهنگی به عنوان دانشــی بین رشــته ای در 
گرفته است. انتظار این  جوانان، مطالعات زنان و غیره، در دو دهه اخیر در دانشگاه های ایران شکل 
که حضور بین رشته ای ها موجب تقویت تعامل حوزه های مختلف دانش شود و از سوی دیگر  است 
کند. اما به رغم چنین انتظاراتی، بین رشته ای ها موجب بروز  کمک  به تقویت دانش علمی در ایران 
ابهام در تعاریف، معانی و شــیوه های تعامل شــده اند. ما در این مقاله سرگذشــت مطالعات فرهنگی 
به عنوان یکی از دانش های بین رشــته ای را از زبان فارغ التحصیالن و متخصصان آن در ایران روایت 
کار مطالعات فرهنگی به عنوان دانشی بین رشته ای  که  می کنیم و همچنین به چالش هایی می پردازیم 

در ایران دارد. 
مطالعــات فرهنگــی در ایــران در نیمــه اول دهــه هشــتاد شمســی ابتــدا در ســه دانشــگاه »عالمــه 
کاشان  طباطبایی«، »دانشــگاه تهران« و »دانشــگاه علم و فرهنگ« تأســیس شد و سپس در دانشگاه 
کاشــان  که در دانشــگاه عالمــه طباطبایی و  گســترش یافــت. در حالــی  و ســایر دانشــگاه های دیگــر 
گــروه جامعه شناســی نزدیک تر بوده اســت، در دانشــگاه تهران رنــگ و بوی  مطالعــات فرهنگــی بــه 
گرفته اســت. در دانشــگاه علم و فرهنگ نیز ابتدا مطالعات فرهنگی صبغه  مطالعات رســانه به خود 

کند. جامعه شناسانه داشته است، اما به تدریج توانسته است بیشتر خصلتی بین رشته ای پیدا 
مطالعات فرهنگی دانشــگاهی در ایران آغاز خوشــی داشــت. اســتادان زیادی از انسان شناسی، 
جامعه شناســی و ارتباطــات بــدان اقبــال نشــان داده اند و در تدریــس و ثبت این حوزه بــه نام خود از 
یکدیگر ســبقت جســتند. اما پس از پایان دهه هشــتاد دیگر آن شــور و اشــتیاق در میان استادان دیده 
نمی شــد، برخی حتی نســبت به آن با تردید نگریســتند1. با رســیدن مطالعات فرهنگی به دهه دوم، 
که هویت رشــته ای خود را با آن تعریف می کنند. بدین ترتیب بود  دانشــجویان زیادی پرورش یافتند 
کــه مطالعــات فرهنگــی به عنوان حــوزه ای فرارشــته ای، در دپارتمان های دیگر نیز نشــت یافته و عمالً 

موضوعات پژوهش ها و پایان نامه های دانشجویی را تحت تأثیر خود قرار داده است. 
اما دالیل ترس یا ناامیدی از رشته دانشگاهی مطالعات فرهنگی چه می تواند باشند؟ از یک سو 
جریان اصلی علوم اجتماعی در ایران، نگران تضعیف جامعه شناســی در ایران اســت. از دیگر ســو، 
کافی مفید، انتقادی و راهگشا باشد.  که مطالعات فرهنگی نتوانسته است به اندازه  گروهی معتقدند 
که بــه مطالعات فرهنگی دانشــگاهی ایران رواســت،  که بســیاری از انتقاداتی  ایــن در حالــی اســت 

کننــد بعدها دیگر مدافع این رشــته باقی  کردند این رشــته را به دانشــگاه وارد  کــه در دانشــگاه تهــران تالش  1. آزاد و ابــاذری 
گرفته در عمل  که مطالعات فرهنگی _ رسانه ای در آنجا قرار  گروه ارتباطات دانشگاه تهران  نمانده اند )مصاحبه شخصی(، 
که  کمی باقی مانده اند  گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه و استادان  زائده ای در حوزه ارتباطات تلقی شــده اســت. در 

گرایش را در آن دانشگاه در دانشکده جامعه شناسی زنده نگاه دارند.  هنوز تالش می کنند این 
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کل جریــان علوم اجتماعــی نیز وارد اســت. در  کار علــوم اجتماعــی، بــه  از آن جملــه پیچیــده بــودن 
جامعه ایران این پیچیدگی حداقل دو جنبه دارد: از یک ســو، به لحاظ فرهنگی، مردم پذیرای نقد 
فرهنگی به معنای مدرن نیستند. حساسیت های فرهنگی مردم باالست و تساهل و مدارای اجتماعی 
کار روشــنفکری و نقد  به شــدت پایین اســت. از ســوی دیگر، دولت نیز تحمل و مدارای اندکی برای 
گاه حتی تحقیقات اجتماعــی یا نقد فرهنگی می تواند بخشــی از  فرهنگــی از خــود نشــان می دهــد و 
گرفته شــود. در چنین جامعه ای مطالعات فرهنگی همانند علوم اجتماعی جاری  جنگ نرم در نظر 
کند و این امــر »کار مطالعات  ممکــن اســت ناچار شــود موضع محتاطانــه و محافظه کارانه تــری اتخاذ 

فرهنگی« را پیچیده تر می سازد.

روش شناسی 
کتشــافی اســت، بنابراین، فاقد بحثــی نظری می باشــد. ما در  مقالــه حاضــر مبتنــی بر نوعــی تحقیق ا
این پژوهش ضمن اســتفاده از مقاالت و مصاحبه های چاپ شــده در حوزه مورد بحث، از دو روش 
کردیم.  گروهی با فارغ التحصیالن و مصاحبه فردی با اســتادان مطالعات فرهنگی اســتفاده  مصاحبه 
ابتدا با تعداد ده نفر از استادان مطالعات فرهنگی مصاحبه به عمل آمده و در مرتبه دوم، دو مصاحبه 
گروهی با فارغ التحصیالن مطالعات فرهنگی از سه دانشگاه تهران، عالمه طباطبایی و علم و فرهنگ 
گرفتند. بدین صورت  انجام شده است. مصاحبه ها پیاده شده اند و سپس مورد تحلیل تماتیک قرار 
کلی تری در جریان  کدگذاری توصیفی انجام شــده اســت و در نهایت به مقوله بندی هــای  کــه ابتــدا 

تحلیل های مضمونی رسیده ایم. 
 

یافته های پژوهش
الف. تجربه زیستن ذیل مطالعات فرهنگی

زیســتن ذیل حوزه ای بین رشــته ای با نام مطالعات فرهنگی چگونه تجربه ای اســت؟ دانشــجویان و 
کرده اند؟ برای پاســخ  کشــف  فارغ التحصیالن مطالعات فرهنگی، آن را چگونه دیده اند؟ و چگونه 
گروهی با دانشــجویان و فارغ التحصیــالن مطالعــات فرهنگی تکیه  بــه این پرســش بــر مصاحبه هــای 

کرده ایم.
که تجربه دوران تأسیس را در میان دانشجویان نشان می دهد،  یکی از اولین و مهم ترین تجربه ها، 
تجربــه ســردرگمی و پریشــانی بــوده اســت. بــرای دانشــجویان نســل های اولیــه، آمــدن بــه مطالعــات 
فرهنگی از یک سو تجربه ای تصادفی بوده و از سویی دیگر با سردرگمی و حیرانی همراه بوده است. 
ممکن اســت بخشــی از این حیرانی ناشــی از شیوه برنامه ریزی در اســتقرار این حوزه ها در دانشگاه ها 
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گفت وگوهــای ما با  و برخــی ناشــی از منطــق درونــی یعنی خصلت بین رشــته ای بــودن باشــد. نتایج 
که بخش قابل توجهی از این حیرانی  فارغ التحصیالن و دانشجویان مطالعات فرهنگی نشان می دهد 
بــه شــیوه برنامه ریــزی در دانشــگاه ها برمی گــردد. فقــدان اطالع رســانی الزم پیش از تأســیس رشــته یا 
مطالعات بین رشته ای، عدم آمادگی استادان از پیش، نامعلوم بودن سرفصل ها و منابع و ... می تواند 

بخشی از علل این سرگردانی ها باشد. 
مــن فکــر می کنــم اولیــن ورودی مطالعات فرهنگی بــودم. تولد مطالعــات فرهنگی از 
گرفــت. یعنی ما اصــال نمی خواســتیم مطالعات فرهنگــی را بزنیم.  ورودی مــا شــکل 
گرایش  یعنــی ســازمان ســنجش زده بــود جامعه شناســی فرهنگی. جامعه شناســی بــا 
کرده و  که ســازمان ســنجش اشتباه  گفتند  که ما به دانشــگاه رفتیم  فرهنگی بود. بعد 
شما اصالَ جامعه شناسی فرهنگی انتخاب نشدید و شما مطالعات فرهنگی انتخاب 
کالچرال اســتادیز  هم هســت و دانشگاه هم  که  شــدید... بعد یواش یواش فهمیدیم 
تقریباً اســتادها چیزی نمی دانســتند و همان ســیالبس های جامعه شناســی فرهنگی و 
که تجربه در مورد جوانان و اینها داشتند. به  مردم شناســی بود. به جز چند تا اســاتید 
کمی با مفاهیم آشنا شدیم... ولی می توانم بگویم  تدریج از ســال های دوم و ســوم ما 
کار فهمیدیم چیســت... فضای  که تقریباً ما مطالعات فرهنگی را تقریبًا وســط های 
کــه تقریباً بــا حضور دکتــر فاضلی و  داخلــی دانشــگاه در آن زمــان بــه این شــکل بود 
دکتر شهابی و دکتر ذکایی )اسم می برم چون خیلی مهم است( این افراد بحث های 
کردنــد. یک مقداری وضعیت مشــخص تر شــد بــرای بچه ها.  جدیدتــری را مطــرح 
چــون هنــوز دکتــر پاینده و دکتر فکوهی هــم می آمدند و درس می دادنــد و بعد بچه ها 
کــه مثل انسان شناســی فرهنگی یا مطالعات ادبی چگونه اســت  گیج می شــدند  بــاز 
کرد. ولی در دوره های  کمی ســردرگم  کــه اینهــا دیگر در دوره های من نبود و بچه ها را 
کد 4(. بعد از من فکر می کنم خیلی بهتر بودند )فارغ التحصیل مطالعات فرهنگی، 

که دوره لیســانس ندارد، در هر شــکل آن یک تجربه انتقال به رشــته  مطالعــات فرهنگــی از آنجا 
جدید و تغییر رشته محسوب می شود و از سوی دیگر برای همه حتی دانشجویان دوره های متأخر هم 
کنکوری، نوعی بخت و اقبال به حساب می آید  گاهانه نبود و بر مبنای سیستم تقدیرگونه  انتخابی آ

کد 2(.  گروهی،  )مصاحبه 
که آن را می آموزیم محدود نمی شــود،  از ســویی دیگــر، بین رشــته ای بودن صرفاً به حــوزه معرفتی 
بلکــه بــه معنای متنوع بودن خاســتگاه های اولیه دانشــجویان و اســتادان نیز هســت. بــرای مثال، در 
کامــالً متفاوت  مــورد مطالعــات فرهنگــی بین رشــته ای بــودن موجــب شــد دانشــجویان از رشــته های 
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گرد هم بیایند و هیچ رشــته مادر و مرکزی وجود نداشــته باشــد.  علــوم انســانی، علــوم پایه و مهندســی 
همــه دانشــجویان بــه یک اندازه برای این دانش غریبه محســوب می شــدند. همین طور اســتادان نیز 
که در نقل قول های زیر دیده می شــود،  درک متفاوتــی از مطالعــات فرهنگی ارایه می دهند. همچنان 
بین رشــته ای بــودن بــرای برخــی تجربــه ای مولــد بود و بــرای برخــی به عنوان یــک بازدارنــده در فهم 

کرده است. رشته ای عمل 
کــه می آمدند همــه دغدغه هــای انتقادی داشــتند و خــارج از  یک ســری بچه هایــی 
دیسیپلین های علوم اجتماعی بودند. مثالً یا مهندسی بودند و یا خودخوانده بودند. 
که فرق باید داشــته باشــند. یعنی مثالً  یا در حقیقت ما مقداری احســاس می کردند 
همین طــوری نمی خواهیــم مثل بچه های جامعه شناســی یا پژوهشــگری همین طوری 
کــه مطالعــات  بیاییــم و یــک چیزهایــی بگوییــم. یعنــی بــرای خودمــان معتقدیــم 
که به نظر من  فرهنگــی یــک چیز متفاوتی اســت و یا ویژگی های خاصــی دارد و اینها 
این را شاخص می کرد. بچه های مهندسی می آمدند. خود من هم مهندسی بودم. یا 
که درگیری های فکری داشــتند خیلی به سمت مطالعات فرهنگی می آمدند  کســانی 

کد 4(. )فارغ التحصیل مطالعات فرهنگی، 
کامپیوتر بود و بی ربط  ... من هم فرد بیرونی از مطالعات فرهنگی بودم و لیسانس من 
بــه ایــن فضا... تجربه خود من در علــم و فرهنگ بود... حال و هوای خاصی در آن 
گرفتم )فارغ التحصیل  کالس ها و دوره ها قرار  سال بود و خیلی تحت تأثیر این فضا، 

کد 5(. مطالعات فرهنگی، 
لیســانس مــن تاریخ بوده اســت... مطالعــات فرهنگــی به نظر من از پنج یا شــش زیر 
رشته تشکیل شده است. یعنی درش از نظریه های ادبی می خواندیم، سینما، فیلم، 
که  که رشــته جامعه شناسی  تلویزیون، انواع رســانه و حتی مضاف بر اینکه هر چیزی 
کنــار همدیگر  کردیم. تمــام اینها در  بــه نوعــی مادر این رشــته اســت آن را هــم تجربه 
تجربــه متفاوتــی بود و همین که ما بــا این مقوالت برخورد می کردیــم برای ما یک چیز 
که بعد  که چطور می خواهیم به همه این مســائل بپردازیم. قرار بود  خیلی بزرگی بود 
کنیــم. به قول دکتــر خانیکی می گویــد در این  کالس یــا حداقــل بتوانیــم صحبــت  از 
که می روند برای پذیرایی همه اتفاقات  جلسات رسمی هیچ اتفاقی نمی افتد. زمانی 
که این اتفاق بیفتد )فارغ التحصیل  آنجا می افتد. حاال به نظر من فضا اجازه نمی داد 

کد 6(. مطالعات فرهنگی، 
یعنی من شخصاً فکر می کنم در بدترین دوره مطالعات فرهنگی درس خواندم. تمام 
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که ما هفت نفر بودیم پنج نفر رشته هایشان چیز دیگری  کالسی هایم جز یک نفر  هم 
که مثل من ارتباطات خوانده بود و اینکه افراد از رشــته های  بــود و فقــط یک نفر بود 
مختلفی فقط روی حساب یک عالقه شخصی آمدند... )فارغ التحصیل مطالعات 

کد 7(. فرهنگی، 
 جدای از تجربه دوران تحصیل در مطالعات فرهنگی ما در باب تجربه پس از تحصیل و دوران 
کار مطالعات فرهنگی چگونه تجربه ای  که تجربه  کردیم. پرسش این بوده است  اشتغال نیز تحقیق 
کاری خود  بوده اســت؟ دانشــجویان بعــد از فارغ التحصیلی مطالعــات فرهنگی را چگونه در حــوزه 
که آدم های پرورش یافته اش  کند  وارد می کنند؟ آیا مطالعات فرهنگی موفق شده است بینشی تولید 
کننــد؟ بــه عبارت دیگــر آیا دانش هــای بین رشــته ای می تواننــد در عمل  کار  بتواننــد ذیــل آن بینــش 
گروهی  کنند؟ نتایــج مصاحبه های  کار جدیدی برای دانشــجویان ما فراهم  تأثیرگــذار باشــند و بــازار 
که _ مطالعات فرهنگی به عنوان بینشــی جدید به دانشــجویان  با فارغ التحصیالن نشــان داده اســت 
کنــد )مصاحبه  کاری خــود از زوایــای جدیدی به مســایل نــگاه  کــه در حیطــه  کــرده اســت  کمــک 
که مطالعات فرهنگی همانند  که در درجه اول اهمیت قرار دارد این اســت  کد 2(. اما آنچه  گروهی، 
کــردن جایگاه خود  کار ندارد و برای پیدا  ســایر دانش های بین رشــته ای تعریف مشــخصی در بــازار 

کد 1(. گروهی،  مشکالت زیادی را متحمل می شود )مصاحبه 
ب. چالش ها و غفلت های مطالعات فرهنگی در ایران

کاظمی و ناظر فصیحی )1390( در مقاله مشترکشان با عنوان »مطالعات فرهنگی و آینده علوم  رضایی، 
اجتماعی در ایران«، آســیب های پیش روی مطالعات فرهنگی در ایران را ذیل موارد زیر دســته بندی 
می کنند: عدم اتصال به جامعه جهانی، تبدیل شدن به بخشی از مد روشنفکرانه، سرگرمی شدن علم 
مطالعات فرهنگی در ایران، مبتذل شــدن مفهوم مقاومت و محدود شــدن در سیاســت بازنمایی. ما 
کردیم بر اســاس تحقیقات بیشتر و مصاحبه با استادان و دانشجویان  ضمن پذیرش این نقدها ســعی 

این رشته، آسیب ها و غفلت های این رشته را در ایران به تفصیل به بحث بگذاریم.
 ابهام در چیســتی مطالعات فرهنگی: پرســش از اینکه مطالعات فرهنگی چیســت؟ امری 
متداول در میان دانشجویان این رشته است. حتی پس از پایان تحصیل این پرسش برای برخی باقی 
گروهی شرکت  که در مصاحبه  می ماند. چگونه می توان این امر را توضیح داد؟ بسیاری از دانشجویانی 
گفته اند »ما اساساً نمی دانستیم مطالعات فرهنگی چیست؟ و توضیح سرراستی هم از چیستی  کرده اند 
این رشته به ما ارایه نشد«. درواقع دانش های میان رشته ای به تناسب نیازهای جدید و تخصص های 
گذر می کنند )فکوهی، 1388(.  نوظهور، از مرزهای سنتی میان رشته های دانشگاهی یا مکاتب فکری 

این ویژگی ارایه تعریفی سرراست و با مرزهای مفهومی و روشی مشخص را دشوار می سازد.
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گروســبرگ در مطالعات فرهنگی در زمان   به نظر ما ابهام در قلب مطالعات فرهنگی وجود دارد. 
آینده )2010( این موضوع را به خوبی روشن می سازد:

 از مدت ها پیش ... مردم مشــغول انجام مطالعات فرهنگی بوده اند، برخی وقت ها 
حتی بدون اینکه نام مطالعات فرهنگی بر آن بنهند، یا حتی هویتی مشترک برای آن 
کار پرخطری است. افراد  که تعریف مطالعات فرهنگی  کنند... باید بپذیریم  طلب 
کمی روی  که تعــداد  کار هســتند اما واقعیت این اســت  زیــادی مطالعــات فرهنگــی 
که هر تعریفی الجــرم مرزبندی می کند و  تعریفــی از آن توافــق دارند... فرض می شــود 

این امر با سیاست مطالعات فرهنگی در تضاد است )گروسبرگ،2010: 7(.
که نوشــته گروســبرگ نشــان داده اســت ابهام در چیســتی در درون مطالعات فرهنگی  همان طور 
نهفته اســت. بخشــی از ســردرگمی دانشــجویان در تعریف و مرزبنــدی مطالعات فرهنگــی به این امر 
کنار ســایر رشــته ها تعریف و  که آنها می خواهند مطالعات فرهنگی را به مثابه یک رشــته در  برمی گردد 
که اساســاً در مورد حوزه های مطالعاتی بین رشــته ای امکان پذیر نیســت. برخی  کنند. امری  محدود 
از دیگــر ابهامــات در بــاب مطالعات فرهنگــی از جنس دیگری اســت و به ابهام فهمیــدن مطالعات 
کشــف مطالعــات فرهنگی میان دانشــجویان و برخی  که  فرهنگــی بــاز می گردد. حقیقت این اســت 
کــه ایــن دروس را تدریــس می کردند و می کنند بــا فاصله نه چندان زیــاد از یکدیگر صورت  اســتادان 
کافی بــرای خواندن مطالعات فرهنگی، مســئله مهمی در دهه  گرفتــه اســت. همین طــور فقدان منابع 
که یکی از ویژگی های مهم مطالعات  هشــتاد بوده اســت. در تجربه دانشــجویی، باز بودن رشــته ای، 
فرهنگی است به سردرگمی آنها دامن زده است و مانع فهم این دانش شده است. از سوی دیگر، تنوع 
گاهی بی ارتباط بودن درس و استاد با مطالعات فرهنگی به این پریشانی دامن زده است. استادان و 
کنیم به نظر من جایگاه رشــته ها  گر بخواهیم درباره اش صحبت  به عنوان یک رشــته ا
در ایــران مقــداری نامشــخص اســت. یعنی اینکه اساســاً چرا مطالعــات فرهنگی در 
کردنــد )در دانشــگاه عالمه(  گرفت، چرا تأســیس شــد و چــرا جمعش  ایــران شــکل 
کد 8(. خیلی پاسخ دقیقی نمی شود به آن داد )فارغ التحصیل مطالعات فرهنگی، 

کالس های درس وجود نداشت. یعنی دقیقاً یک برنامه  به نظر من هیچ انسجامی سر 
گروه یک فضایی برای استادان شده  پژوهشــی مشخصی وجود نداشــت. صرفاً این 
کد 9(. کنند... )فارغ التحصیل مطالعات فرهنگی،  که عالیق خودشان را دنبال  بود 
کــه نتوانســته اســت بــه  گســیخته ای اســت فعــاًل  مطالعــات فرهنگــی یــک معرفــت 
خودش چفت و بســت بدهد. تکلیفش را با خیلی چیزها مشــخص نکرده است... 
کدام زمینه یکسانی نداشته اند... اساتید  که به این رشته آمدند هیچ  دانشــجوهایی 

Archive of SID

www.SID.ir



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هفتم
شماره 2
بهار 1394

64

کدام به صورت همســانی وارد این رشــته  هــم تجربه یکســانی نداشــتند. یعنی هیــچ 
که مطالعات فرهنگی  کالس های خودمان خیلی این را شنیدم  نشدند و من حتی در 
که می خوانید. این را استاد می گفت)فارغ التحصیل  چیست و این مزخرفات چیست 

کد 10(. مطالعات فرهنگی، 
که در نشــریه خردنامه )1387:  شــهابی در مصاحبه ای با عنوان »مطالعات فرهنگی در ایران« 
57( چاپ شــد از دو نوع ابهام در چیســتی مطالعات فرهنگی نام می برد: ابهام بین صاحب نظران 
و مدرســان رشــته مطالعــات فرهنگی و ابهــام میان مدیران و تصمیم گیران آمــوزش عالی در ایران. ما 
کرده ایم. به نظر می رســد دانشــجویان ما همزمان با  در اینجا ابهام در میان دانشــجویان را نیز اضافه 
گروســبرگ آن را به نفس  که  دو ابهــام در رابطــه بــا مطالعــات فرهنگی مواجه هســتند: یکی ابهامی 
ود و اســتقرار در دانشــگاه های ما  که ناشــی از شــیوه ور مطالعات فرهنگی نســبت داد و دوم ابهامی 

وجود داشته است.
ناپایــداری و ســاخت نایافتگــی در مطالعــات فرهنگــی: مطالعــات فرهنگی در ایــران بر دوش 
اشخاص خاص پیش رفته است. دپارتمان و سیستم در این پیشروی نقش اصلی و محوری به عهده 
نداشــته اســت. رشــته ها در ایران دولتی هســتند. به دلیل فقدان خودمختاری در دانشگاه های ایران 
گروه ها فراتر از تصمیمات دانشــکده ها و دانشــگاه ها تأسیس یا تعطیل می شوند. مدرسان دانشگاه ها 
گروه ها می شــود. این ناپایداری  گیری ســنتی پایدار در  جابجا می شــوند و این امر موجب عدم شــکل 

در دپارتمان های مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان بیش از سایر رشته ها بود. 
گروه مطالعــات فرهنگی دانشــگاه عالمه در دهه هشــتاد این  فاضلــی به عنــوان یکــی از اســتادان 
ناپایداری را ذیل عدم اســتقالل رشــته ای توضیح می دهد. به نظر وی پیشــینه مدیریت امور فرهنگی 

برای مطالعات فرهنگی دردسرهای زیادی داشت.
کــه رشــته امــور برنامه ریــزی فرهنگــی را شــکل داده بودنــد، بیشــتر تمایــل  گروهــی 
داشــتند مطالعات فرهنگی را نه به عنوان یک رشــته مســتقل از جامعه شناســی بلکه 
کالســیک پیش ببرنــد و با توجه  درواقــع به عنوان یک زیر شــاخه از جامعه شناســی 
کم اســت، همان  کــه در علــوم اجتماعی ایران حا کارکردی  بــه نگاه هــای ســاختی _ 
که بخشی از آن ملهم از ایده های تالکوت پارسونز و یا  کارکردی  نگاه های ساختی _ 
کارکردگرایان مثل دورکیم است، در آموزش مطالعات فرهنگی دنبال  ســایر ســاختی _ 
کنند. از دیدگاه این همکاران دانشجویان مطالعات فرهنگی نباید ضرورتاً به رویکرد 
کیفی وفادار باشــند. در شــواری تحصیالت تکمیلی دانشــکده  یا روش های تحقیق 
کمی یا ترکیبی از هر دو می کردند.  نیز اغلب دانشــجویان را وادار به اســتفاده از روش 
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گروه از همکاران مایل نبودند مرزهای نمادین رشــته ای بین مطالعات  در واقــع، ایــن 
فرهنگی و جامعه شناسی ترسیم یا پر رنگ شود )فاضلی، مصاحبه، 1391(.

طبقــه متوســط محــوری، خــوب یا بــد: آنچــه از مطالعــه موضوعات مــورد بررســی در تحقیقات 
که محور  کــی از آن اســت  اســاتید و دانشــجویان و همچنیــن مصاحبه هــای انجــام شــده برمی آید حا
مرکــزی مطالعــات فرهنگــی ایرانی، زندگــی روزمــره فرهنگ طبقه متوســط ایرانی اســت. موضوعات 
بدن، آرایش، خرید، فراغت، ورزش و سبک زندگی همه حول زندگی طبقه متوسط معنا شده است. 
چــون در اینجا )دپارتمان عالمه طباطبایی( خرده فرهنگ جوانان به طبقه متوســط 
شــهری و بــاالی شــهری تعلــق داشــت٬ دغدغه هــای مطالعــات فرهنگی در ایــران بر 
که  کردنــد و ذائقه ای  کــه از تدریس ما  اســاس تجربــه زیســته دانشــجویان و تصوری 
گویــا مطالعات فرهنگــی ایرانی٬  که  گرفت  گرفتنــد، اینجوری برایشــان شــکل  از مــا 
دغدغه هــای طبقه متوســط شــهری جدید را پیگیری می کند. آزادی بیشــتر٬ ســبک 

زندگی٬ زنان...)شهابی، مصاحبه، 1392(.
از ســویی دیگــر، شــکل محدودتــر طبقــه متوســط محــوری را می تــوان ذیــل تهران  محــور بــودن 
کــه تحقیقات انجام شــده بیشــتر زندگی شهرنشــینی  کــرد. چــرا  مطالعــات فرهنگــی در ایــران فهــم 

گرفته اســت. تهرانی ها را هدف 
تهــران یــک نیــروی به خصــوص در بحث مدرن و جهــان مدرن ایرانــی، تهران یک 
نیروی پیشــگام اســت و شــهرهای دیگر تابع و دنباله رو آن هستند. نمی گویم مشهد و 
شــیراز و رشــت و ... شهرهای مهمی نیســتند. بلکه بیشتر از مدل شهر تهران به لحاظ 
کپی می کنند. همه اینها در تهران اتفاق افتاده بود )آزاد  ارمکی،  اجتماعی _ فرهنگی 

مصاحبه، 1391(.
می تــوان محــور قرارگرفتــن زندگــی طبقه متوســط ایرانی در تحقیقــات مطالعات فرهنگــی را از دو 
کرد، اما بهترین راه حل قطعاً دور شدن از تحلیل یک سو نگرانه است. از  نگاه مثبت و منفی بررسی 
کید افراطی بر طبقه متوسط و غفلت از زندگی طبقات اجتماعی دیگر و به طور خاص  یک طرف، تأ
کارگــری فصل تمایز مطالعــات فرهنگی ایران از ســایر جوامع  زندگــی فرودســتان اقتصــادی و طبقات 
گرفتن زندگی طبقه متوســط برای ســایر طبقات و مســلط شــدن ارزش های آنها  دیگر اســت. الگو قرار 
همواره به عنوان یک دریچه مطالعاتی برای مطالعات فرهنگی جوامع غربی بوده است. اما در ایران 
کید افراطی موجب نادیده انگاشــتن ســایر  ایــن موضــوع بــر عکس بوده اســت. از طرف دیگــر این تأ
کارگری و مســائل آن همچون نابرابری در  حیطه های زندگی و موضوعات دیگر از جمله زندگی طبقه 

کانون توجه قرار می گرفت.  اشتغال، بی عدالتی در آموزش و فقر در 
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کیــد بــر زندگــی طبقه متوســط معنــای عمیقی را به مــا یادآور می شــود و آن هم  از ســویی دیگــر، تأ
کامالً  موقعیت فرودســتی طبقات متوســط به لحاظ فرهنگی و جهت گیری های ایدئولوژیکی اســت. 
که شیوه زندگی طبقه متوسط، مورد سوء ظن نهادهای قدرت قرار دارد و همه اشکال این  روشن است 
شــیوه زندگی از فراغت، موضوع ســخن، قانونگذاری و محدودیت های انضباطی اســت. بدین معنا 
کامالً متفاوت است، چنین سلطه فرهنگی به  که طبقه متوسط در ایران دارد با جوامع غربی  موقعیتی 

لحاظ رسمی برای طبقه متوسط وجود ندارد.
پایان نامه محــوری مطالعــات فرهنگــی ایرانــی: مطالعــات فرهنگی دانشــگاهی ایــران بر دوش 
که دشــواری های بازنمایی  پایان نامه ها اســتوار اســت. درواقع این پایان نامه های دانشــجویی اســت 
مطالعات فرهنگی ایرانی را بر دوش می کشند. آیا پایان نامه ها به مثابه نوعی تمرین و تالش دانشجویی 
گرفتند، اعتبار دارند؟ چگونه می توان به فهمی از مطالعات  که مطالعات فرهنگی نام  برای فهم آنچه 
که مبتنی بر پایان نامه ها باشــد؟ آیا این ســبک از مطالعات فرهنگی  فرهنگــی در ایــران دســت یافت 
کنش انجام  معنا و داللت های فرهنگی و سیاســی خاصی دارد؟ می توان پایان نامه نویســی را به مثابه 
کنش سیاسی است؛ به  کرد. به نظر ما، خود نوشتن پایان نامه یک  مطالعات فرهنگی در ایران درک 
که در زندگی روزمره  که این نوشــتارها و تحقیقات دانشــجویی بخشــی از موضوعاتی هستند  این معنا 
گرفته اند. این موضوعات اغلب معطوف به نقد فرهنگی  به عنوان مسئله فرهنگی مورد شناسایی قرار 

یا نقد سیاست گذاری هستند. 
اما مطالعات فرهنگی پایان نامه ای چند ویژگی خواهد داشت: یکی اینکه بار مطالعات فرهنگی 
کــه بازنمایــی می کنند نه اســتادان. دوم؛  بر دوش دانشــجو اســت تا اســتاد. این دانشــجویان هســتند 
کمتری دارد.  کمتر دیده می شــود و اثربخشــی  کار  اینکه به دلیل خصلت پایان نامه ای و دانشــجویی 
گر بناســت مطالعات فرهنگی مفید و تأثیرگذار باشــد این تأثیرگذاری بســیار پایین خواهد بود. سوم؛  ا
کند.  بــه احتمال زیاد مطالعات فرهنگی نخواهد توانســت از طریق پایان نامه ها جریان فکری ایجاد 
مطالعات فرهنگی پایان نامه ای، نشان دهنده شکل تمرینی بودن تجربه مطالعات فرهنگی در ایران 
کمتر  که  اســت. همین طــور شــکل مواجهــه دولت با مطالعــات فرهنگی را نشــان می دهد به این معنــا 
پایان نامــه ای بــه نهادهــای دولتــی می رود و یا به حوزه انتشــار عمومی می رســد. در مجموع شــکلی از 
که مبتنی بر ارجاع به داده های دانشــجویی اســت. با وجود این،  مطالعات فرهنگی را پدید می آورد 
پایان نامه ها بی تأثیر و غیرمهم نیستند. آنها در سال های اخیر در ایجاد فضای بحث درون دانشگاه ها 

مفید واقع شدند. 
کشــف  که بدانیم پایان نامه ها برای دانشــجویان راهی برای فهم و  یکی از نکات مهم این اســت 

مطالعات فرهنگی است:
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چالش های انجام 

مطالعات فرهنگی در ...

کــه نفهمیــدم مطالعات  گفتــم مــن  کــردم و  کــه خــودم شــروع  مــن در پایان نامــه بــود 
کنم  کار  فرهنگی به طور مشــخص چیســت ولی حداقل بیایم و یکی از مفاهیمش را 

کد 4(. )فارغ التحصیل مطالعات فرهنگی، 
که فرق بیــن مطالعــات فرهنگی با  یعنــی مرزهــا را موقــع پایان نامــه متوجــه می شــویم 

کد 13(. رشته های همسایه چه است )فارغ التحصیل مطالعات فرهنگی، 
گســترش و توســعه مطالعات فرهنگی  اســتعمار نظریات فرهنگی غرب: یکی از مهم ترین موانع 
در ایران، ســلطه نظریات فرهنگی غربی اســت. مســئله در اینجا بی اهمیت بودن یا غربی بودن این 
کار مطالعات فرهنگی را )شبیه  که سلطه این نظریه ها مسیر  نظریات نیســت. بلکه مســئله این است 
آنچــه در ســایر حوزه هــای علوم اجتماعی رخ داد( تغییر داده اســت و مانع ظهــور خالقیت و اعتماد 
بــه نفس در میان پژوهشــگران شــده اســت. ایــن نظریات از بعد سیاســی و برســاختن ســوژه منتقد و 
که جامعه ایران  روشــنفکر بســیار تأثیرگذار بوده اما در ســاختن محقق و پژوهشگر مطالعات فرهنگی 
کمتر توفیق داشــته اســت. این امر اساســاً با هدف مطالعــات فرهنگی در  را تحلیــل و توضیــح دهــد، 

تعارض است. 
گرفتار شــود  کــه مطالعــات فرهنگی در ایران ممکن اســت در آن  تی  یکــی از مشــکال
که بیش از اندازه درگیر دانش نظری مطالعات فرهنگی شود. یعنی نتواند  این است 
که رشته  کند. مشکلی  کافی برقرار  گفتمان مطالعات فرهنگی ارتباطات  بین رشته و 
کرد.. مطالعــات فرهنگی نباید بــه چنین مخمصه ای  جامعه شناســی در ایــران پیــدا 
کشورهای جهان سوم در مواجه با رشته های علوم  که  گرفتار شود ... مهم ترین مشکلی 
که یکسری مفاهیم را وارد ساختار آموزشی دانشگاه  انســانی پیدا می کنند این اســت 
کاذب بین دانشــجویان و  گفت و گوی  می کننــد و بعــد همان مفاهیم دســت مایه یک 

استادان شده و همین جور در آن اسیر می شوند )فاضلی، مصاحبه، 1391(.
که در نقل قول باال آمد، فاضلی از دور بســته مفاهیم و نظریه ها ســخن می گوید و اینکه  همان طور 
دلمشــغولی به نظریه هــا و مفاهیــم ما را از دل مشــغولی به جامعه و فرهنگ بازداشــته اســت. ذکایی از 

گرفته نمی شوند. کید می کند و اینکه آنها در عمل در تحقیقات بکار  بدفهمی در باب امر نظری تأ
که  کج و بد فهمیده می شود... من از این مثال ساده شروع می کنم  امر نظری در ایران 
گــر فصل چارچوب نظــری را از پایان نامه بردارید هیچ اتفاقی نمی افتد. چون تصور  ا
کــه این باید پر و ســیاه شــود تــا به چیزهای دیگر برســیم. در عمــل هم همین  اینســت 
ک و نه بازاندیشــی و نه تأمل خودش را  اســت... یعنی در عمل هم دانشــجو نه خورا
کار از این مباحث نظری می گیرد و نه در متن خودش به آن ارجاع  قبل از یا در خالل 
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کند. امر نظری را ما خوب نفهمیدیم و  که آن پیوند را حفظ  می دهد و نه قرار اســت 
کنیم... )ذکایی، مصاحبه، 1391(. خوب با آن ارتباط برقرار نمی 

غفلــت از حاشــیه های اقتصــادی: مطالعات فرهنگی در ایران تا اندازه زیــادی از جنبه اقتصاد 
کرده اند،  که احمدی نژاد را پشتیبانی  سیاســی قشرهای فرودســت اقتصادی و حاشــیه های جدیدی 
که مطالعات فرهنگی سرگرم مطالعه زندگی روزمره طبقات متوسط  کرده است. درست زمانی  غفلت 
بود، طبقات حاشــیه ای شــهری، فرودست اقتصادی و طبقات سنتی سرگرم خلق حماسه ای سیاسی 
که مطالعات فرهنگی سرگرم تحقیق در زمینه طبقات متوسط و مصرف  بودند. و همین طور، در حالی 
که نه ناشــی از مصــرف انبوه بلکه از ســر فقدان مصرف و  انبــوه بــود، نیروها و قشــرهایی برخاســته اند 
که مطالعات فرهنگی  گر بگوییم  کمبود امکانات رفاهی به احمدی نژاد رای داده اند. درست است ا

کرده است. ایرانی به حاشیه های فرهنگی بیش از حاشیه های اقتصادی توجه 
ما به طبقات فرودست خیلی توجه نکردیم. مسائل و مشکالت زندگی آنها را خیلی 
کردیم  کردیم. جنوب شهر را نرفتیم ببینیم. از میدان ونک به باال حرکت  کم بررسی 

)شهابی، مصاحبه، 1392(.
که در پایان نامه های دانشــجویان طبقات فرودست اقتصادی  کار ما نیز نشــان داده اســت   نتایج 
که چــرا موضوعاتــی را مطالعه  کنــون، پرســش برای مــا این اســت  اساســاً موضــوع بررســی نبوده انــد. ا
کارگــری، طبقــات فرودســت اقتصــادی، حاشیه نشــین های شــهری یــا  کــه از دل طبقــات  نمی کنیــم 

شهرستان ها و شهرهای دورافتاده برخاسته است؟ 
ذکایی دو پاســخ مهم به این ســوال می دهد، یکی اینکه این موضوعات موضوعاتی تمیز و شیک 
گرایش دانشجویان  کار پرمشقت برود. دوم اینکه این  کسی عالقه مند است به دنبال  کمتر  هستند و 
کرد. تهران مداری و مطالعه زندگی شهری  گرایش استادان و اعضای هیئت علمی جستجو  را باید در 
که اســتادان ما پیش از انجام یک تحقیق در عمل در ذهن دارند )ذکایی،  پیش فرض هایی اســت 

مصاحبه، 1391(.
کار می کنند در واقع عمدتًا از طبقه متوســط برخاســته اند.  که در مطالعات فرهنگی ایران  کســانی 
کــه دائماً با  ایــن افــراد، در واقــع، مســائل و دغدغه های خودشــان را مطالعه و بیان می کنند؛ مســائلی 
کــه آنها )گروه هــای محــروم اقتصادی و احتمــاالً محروم  آنهــا درگیرنــد. باز این ســوال مطرح می شــود 
کجــا هســتند؟ حتــی وقتی دانشــجوی مــا از شهرســتان یا از قشــر ضعیــف اقتصادی به  از دانشــگاه( 
مطالعات فرهنگی می آید ناچار اســت، ذیل ســلطه فضای مطالعاتی غالب، موضوعاتی را انتخاب 
که مرتبط با زندگی شــهرهای بزرگ چون تهران اســت. چرا مطالعات فرهنگی موفق نشــده است  کند 

کند؟ که مسائل خودشان را نیز بازنمایی  کند  آنها را به شکلی جذب 
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... مــی خواهــم بگویــم بــا وجــود اینکــه بعضی از دانشــجویان مــا - بــا قاطعیت من 
کارگری داشــتند و بعضی هایشــان در یک  که خودشــان منشــا طبقه  می توانم بگویم 
کننــد٬  کار دانشــجویی بــرای اینکــه امــرار معــاش  کار می کردنــد٬ در  صنف هایــی 
کافی شاپ٬ ماهواره و غیره. یعنی  دغدغه هایشان دغدغه های طبقات باال بود. مثالً 
که انگار ما باید مطالبات طبقه متوسط  درواقع دانشــجویان ما به این تصور رســیدند 

کنیم )شهابی، مصاحبه، 1392(. رو به باالی شهری خصوصاً تهران را پیگیری 
کشــاندن مطالعات فرهنگی به طبقات متوســط به باال می تواند آن  که  آزاد  ارمکی معتقد اســت 
که ســوق یافتــن به طبقات پایین تــر خصلت انتقادی و  را بــه دام محافظــه کاری ســوق دهد در حالی 

رادیکال تری به مطالعات فرهنگی می تواند ببخشد. 
]مطالعات فرهنگی[ می تواند خیلی دانش شــیکی شــود. آدم هایش آدم های شــیک 
و لوس و ننر شــوند، چون اســتعدادش را دارد. آدم هایش شــاعرانه شــوند، شــعرگویانه 
کمــا آنکــه در بیــن  کنــد.  شــوند، ســاحت ادبــی اش بــر ســاحت عقالنــی اش غلبــه 
گر این رشــته تربیت نشــود و ســاماندهی نشــود می تواند  بچه هایش هم می بینیم... ا
گر با یک طبقه اجتماعی  تبدیل به یک امر مضر و اختالل آفرین شود. به خصوص ا
گر  پیونــد بخــورد. یعنی نماد معرفت و دانش مطلوب یک طبقه اجتماعی شــود... ا
این رشــته برای بچه های پولدار و بچه های طبقه متوســط پولدار بی درد شود بی درد 
کند... وقتی به طبقه متوســط و پایین  بــه معنــای اجتماعی می تواند اختــالل ایجاد 
می آید می تواند رادیکال شود. چون مداخله گری و اصالح گری از آن بیرون می آید... 
اینکــه مطالعــات فرهنگــی شــیک ماندگارتــر می توانــد باشــد یــا مطالعــات فرهنگی 
که مدعــی تغییر  رادیــکال؟ مــا بیــن ایــن دو مانده ایم. مطالعــات فرهنگــی رادیکال 
که از دل آن ادبیات و شــعر و نقــد دور از قدرت  اســت و مطالعــات فرهنگی شــیک 
که در جامعه ما این  کدام یک از اینها هستیم؟ بستگی دارد  بیرون می آید. به دنبال 
کند )آزاد  کدام بخش از جامعه را نمایندگی  گروه اجتماعی و  کدام  دانش و معرفت 

 ارمکی، مصاحبه، 1391(.
تفکیــک آزاد  ارمکــی از مطالعات فرهنگی رادیکال و مطالعات فرهنگی شــیک در بســتر جامعه 
ایــران چنــدان موضوعیتی نخواهد داشــت. رادیکال بــودن و محافظه کار بودن مطالعــات فرهنگی را 
کرد، بلکه اهمیت در جهت گیری ها و  که بدان می پردازد نباید محــدود  چنــدان از طریــق موضوعاتی 

که بدان موضوعات می پردازیم.  روش هایی است 
غیــر تاریخــی بودن مطالعات فرهنگــی ایرانی: تجربه ایرانی مطالعات فرهنگی بیشــتر بر زندگی 
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شــهری زمانــه مــا در جــای خــود اهمیت وافــری دارد. امــا برای رســیدن به فهــم نظــری و پرداختن به 
برخــی مســائل مــا نیــاز داریم بــه نوعــی مطالعــات تاریخی فرهنگــی نزدیک شــویم. علی رغــم اینکه 
ذکایــی معتقــد اســت نوعــی رویکرد تاریخــی در مطالعــات فرهنگی در دانشــگاه عالمه ایجاد شــده 
اســت1)ذکایی،1392: 11(، برخــی دیگــر معتقدنــد غفلــت از تاریــخ، مســئله و ضعــف بزرگــی بــرای 
که در  مطالعــات فرهنگــی در ایران اســت )شــهابی، 1387: 57(. ضعــف درون مطالعــات فرهنگی 
دانشــگاه جریان داشــت در ذهن برخی دانشــجویان بعدی دکتری فرهنگی دانشــگاه تهران توجه به 

کرد.  تاریخ را اجتناب ناپذیر 
که حوزه مان جامعه شناســی فرهنگی بود )دوره  هم خود من و هم بچه های دیگری 
دکتــری دانشــگاه تهران( بــه مطالعات فرهنگی عالقه زیادی داشــتیم. مُد هم شــده 
کار را می کردند.یعنی  بــود، مــا هــم می خواندیم. تقریبــاً همه بچه هــای دوره مــا ایــن 
گرایش پیدا  که بودیم همه یک مدت به ســمت مطالعات فرهنگی  ســه چهار نفری 
کرد. من بعــد از یک مدت نگاهم به مطالعات  کس راه خودش را پیدا  کردیــم و هــر 
فرهنگــی انتقــادی شــد. امــا شــخصاً نگاه مثبتی بــه آن نداشــتم و هنوز هم نــدارم... 
کردم سؤاالتی  ســپس رفتم به سوی جامعه شناســی تاریخ، همین بود. چون احساس 
که  که به دنبال آن هستم الاقل با آن مطالعات فرهنگی  که در ذهنم اســت و مســائلی 
گیرم. ..احســاس می کــردم در تاریخ  که جواب نمی  بــاب شــده بود، تصــور می کردم 
که نوعی از جامعه شناسی فرهنگی  می تواند دنبال شــود.. باید جریانی شــکل بگیرد 
که دو ویژگی داشته باشد. یک ویژگی آن توجه به  یا مطالعات فرهنگی شکل بگیرد 
واقعیت زندگی روزمره باشد، یعنی انضمامی باشد، و ویژگی دوم اینکه منظر تاریخی 
و نــگاه تاریخــی را از دســت ندهــد )فرجــی، فارغ التحصیــل دکتری جامعه شناســی 

نظری _ فرهنگی دانشگاه تهران، مصاحبه، 1391(.
نادیــده گرفتــن دیــن به عنوان منبع مهم در ثبات یا تغییرات در جامعــه: در ایران دین و مذهب 
گرچه مطالعات فرهنگی در جوامع  شــیعی عناصر فرهنگی را به شــدت تحت تأثیر قرار داده اســت. ا
غربــی نســبت بــه موضــوع دین بی توجــه بوده اند اما بــر مبنای زمینــه فرهنگی جامعه ما )نســبت دین 
کرد.  و قــدرت، دیــن و فرهنــگ عامه و...( نمی تــوان از نقش دیــن در تحلیل ها و تحقیقــات غفلت 
که مطالعات دین در ایران به شــدت به آن حساســیت نشــان داده اســت مطالعه  یکی از موضوعاتی 
جنبش های معنویت گرا و نوپدید دینی است. این جنبش ها به نظر ما بخشی از سبک زندگی جدید 

کار را  1. توجه ذکایی بیشتر معطوف به شکل گیری نوعی مطالعه تاریخ فرهنگی در دانشگاه عالمه است. یک نمونه از این 
کتاب درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن )ذکایی و امین پور، 1392( دید. می توان در 
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که دینداری ســنتی نیرومندی در آن مسلط  طبقه متوســط هســتند اما به لحاظ سیاســی در جامعه ای 
اســت به مثابه تهدید و حتی بخشــی از جنبش براندازانه نرم محســوب می شــوند.1 جدای از اشــکال 
که در ایران به شکل نیرومندی حضور دارند نقشی بارز در زندگی  نوپدید دینی، اشکال سنتی دینی 
که از دهه شصت توسط روشنفکران  روزمره دارند، به خصوص تلفیق میان ایدئولوژی و دین و نقد آن 
دینی آغاز شــده اســت، در مطالعات فرهنگی دانشــگاهی دنبال نشــده اســت. شــهابی نیز بر اهمیت 

کید می کند. توجه به دین در مطالعات فرهنگی در ایران تأ
گفت  من یادم هست استوارت هال در همین دانشگاه شرق لندن سخنرانی می کرد و 
که چرا اهالی مطالعات فرهنگی به دین توجه ندارند. یعنی این خأل  مــن در تعجبــم 
کشــور خودمان هم به  گلوبال مطرح می کند ما در  که ایشــان در مطالعات فرهنگی  را 
که در جامعه  کنیم. خصوصاً  کار  صورت مشخص داریم... ما روی دین باید خیلی 

ما با انواع مناسک سروکار داریم )شهابی، مصاحبه، 1392(.
اپوزیسیونی شدن مطالعات فرهنگی: مطالعات فرهنگی چندی پس از تأسیس زیر ذره بین قرار 
که در جامعه ای چون  کرد. این پرسش مهم  گرفت و موقعیتی مخالفت جویانه و معارضه جویانه پیدا 
ایران چگونه دانشــگاه های دولتی به شــکل گیری و تأســیس این رشــته دامن زدند، جای پاســخ های 
بســیاری دارد. مصاحبه هــای زیــر به خوبی موقعیت آســتانه ای مطالعات فرهنگی را نشــان می دهد. 
غرب گرایــی، تعارض با ارزش های انقالبی، سیاســی بــودن بیش از اندازه و بی مصرف بودن از جمله 
که به رشته دانشگاهی مطالعات فرهنگی توسط مخالفان وارد شده است. اما به طور  اتهاماتی است 
کلی دو رویکرد در باب شــکل گیری هویت اپوزیســیونی مطالعات فرهنگی وجود دارد. رویکرد اول، 
کــه از بیــرون بــه آن وارد می کنند. آنها ضمــن پذیریش  هویــت اپوزیســونی را بیشــتر اتهامــی می داننــد 
خصلت انتقادی مطالعات فرهنگی، اتهام سیاســی به مطالعات فرهنگی دانشــگاهی را نوعی توطئه 

برای حذف رشته ای می دانند.
که ما با عنوان رشــته مطالعــات فرهنگی ایرانی خلق  در ســطح ملــی، ترکیــب تازه ای 
می کردیــم یــا برای شــکل دهــی آن تــالش می کردیم، با اتهــام غرب زدگــی و غیربومی 
گفته می شــد آنچه مــا در تالش بــرای آن هســتیم بازتولید مکتب  بــودن مواجــه شــد. 
مطالعات فرهنگی بیرمنگام است و در تعارض با ارزش های سیاسی انقالب اسالمی 
و جامعــه ایــران قــرار دارد...این برداشــت از فعالیت آموزشــی ما هرگــز به صورت متن 

کنید به مظاهری سیف، حمیدرضا )1389(. جنگ نرم در پوش معنویت گرایی، مجله پگاه حوزه، اردیبهشت،  1. برای نمونه نگاه 
شــماره 278 و همچنین مهیا، فاطمه )1389(. جهانی شــدن غربی و جنبش های معنویت گرایی نوین، همایش اســالم، ارزشــهای 

http://jameatalhoda.blogfa.com/post-12.aspx دینی و جهانی شدن، جامعه المصطفی العالمیه، واحد مشهد مقدس
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که مســئوالن دانشــگاه به ما  مکتــوب و مســتند در جایــی تبلور نیافت. اما پیام هایی 
که  که در بین همکاران زده می شد، حکایت از این می کرد  می دادند یا حرف هایی 
رشــته مطالعات فرهنگی بیش از جامعه شناســی و رشــته های دیگر علوم اجتماعی با 
کم تعارض و تضاد دارد. این برداشــت، از همان ابتدای  گفتمان سیاســی رســمی حا
تأســیس رشــته مطالعات در دانشــگاه عالمه طباطبایی در سال 1380 وجود داشت، 
گفتمــان اصالحات، جــدی تلقی نمی شــد و  کمیــت  امــا در آن ســال ها بــه دلیــل حا
کار آمدن دولــت اصول گرای آقــای محمود  گســترش نداشــت. بــا روی  زمینه رشــد و 
که عاقبت در  کرد تا جایی  کم رشــد  کم  احمدی نژاد در ســال 1384، شــایعه مذکور 
ســال 1389 دانشــگاه عالمه دیگر دانشجویی در رشــته مطالعات فرهنگی نپذیرفت 

)فاضلی، مصاحبه 1391(. 
که هر لحظه امکان پرت شدنش بوده  کرده ایم  ما همواره روی یک سیم لختی حرکت 
اســت. دشواری های زیادی در این دانشــکده بوده است برای تولید مشروعیت برای 
که خطایی ببینند٬  کرده بودند یک موقعی  کمین  که  کسانی  این رشته آن هم در میان 

کنند )شهابی، مصاحبه، 1392(.  کنند و مطالعات فرهنگی را سرنگون  گزارش 
رویکرد دوم متفاوت اســت، به جای اینکه نقد را به مداخله دولتی در دانشــگاه ها و شکل دادن 
کار را درون خود مطالعات فرهنگی جاری در دانشگاه ها جستجو  کند، اشــکال  به رشــته ها معطوف 
که شــهابی و فاضلی بــر خصلت انتقــادی مطالعات فرهنگی پافشــاری می کنند،  می کنــد. در حالــی 
رویکرد دوم خصلت سیاســی مطالعات فرهنگی جاری دانشــگاهی را مســئله می دانند. آزاد  ارمکی 
کار در بستر جامعه ایران  که »مطالعات فرهنگی کارها« باید مالحظه کاری بیشتری برای  معتقد است 

به خرج بدهند و »متناسب با وضع موجود« سخن بگویند.
البته شــاید مشــکل اصلی برای خود ماها باشد. ما خیلی دانش مان را درگیر سیاست 
کنش های روشــنفکری _ نه  کرده ایــم، دانش را بــا فعالیت ها و  و عرصــه روشــنفکری 
کار سیاســی می کنیم،  گرفتیــم و فکــر می کنیم به نــام دانش داریم  روشــنگری _ یکــی 
که باید دانشــمند  کــه وبر می زند  بنابرایــن نمی توانیــم حــرف خیلی خوب و روشــنی 
کنیم...  خــودش را در موضــع دانــش بدانــد و سیاســتمدار در حزب، جــدا و متمایــز 
که این  کمان نظام های سیاسی باید به آنها هشدار دهند  همیشه نظام های امنیتی حا
علیــه تو آمده اســت. احتمال اینکه حســاس شــود وجود دارد، این عدم هوشــمندی 
کــه بدون اینکه خودشــان  کارها اســت  کارها یا جامعه شناســی  مطالعــات فرهنگــی 
کنند، ســخنانی بی اعتنا به  را بــه نظــام اجتماعی یا نظام سیاســی وصل یــا معطوف 
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که ... چرا مالحظات نظام اجتماعی  وضعیت موجود می گویند. نقد به ما این است 
کار خود قرار ندادید؟ )آزاد  ارمکی، مصاحبه 1391(. ایرانی را در 

گروه مطالعــات فرهنگی بوده اســت نقد رادیکال تری بــه مطالعات  کــه خود از اســتادان  طالبــی 
کــه مطالعــات فرهنگی از فضای علمی دور شــده و به فضای سیاســی  فرهنگــی دارد و معتقــد اســت 
تقلیــل یافتــه و همیــن امــر بهانه الزم را به دســت مخالفان داده اســت تــا مطالعات فرهنگی را دشــمن 

کنند. فرض 
کنــم و تا حدودی  کــردم این وضعیــت را تعدیل  کــه من هم ســعی  یکــی از ایراداتــی 
کــه برخی احســاس می کردنــد دانشــجوی مطالعات  هــم موفــق شــدم، مثالً ایــن بود 
فرهنگــی باید چریک باشــد. چریــک هم نه اینکه فعالیت علمــی انجام دهد، خیر 
که  که یک دغدغه ای داشته باشد. این یکی از اشکاالت بود  کنش گر سیاسی  یک 
که استانداردهای علمی را رعایت  کنش گرانی  موجب شــد از طرفی به عنوان رشته یا 
کننــد مورد نقد و انکار قــرار بگیریم و مقداری هم در حوزه های دیگر، و روایت  نمــی 
کنش گران حوزه مطالعات فرهنگی از مطالعات فرهنگی و  که بعضی از  سازی هایی 

کردند )طالبی، مصاحبه، 1391(. رشته های دیگر 
که حوزه های مطالعاتی بین رشته ای  تی  فقدان بازار كار و آینده شغلی: یکی از جدی ترین مشکال
در ایران با آن مواجه هستند عدم تعریف جایگاه شغلی برای فارغ التحصیالن این رشته هاست. این 
مشــکل حتی در دانش های بین رشــته ای در علوم فنی و مهندســی و پایه هم به کرات دیده می شــود. 
کارشناســی دارد  مطالعات فرهنگی همچون بســیاری از بین رشــته ای های دیگر نه ســابقه ای در دوره 
کارشناســان  و نــه امکانــی برای ادامــه تحصیل در مقطع دکتری برای عالقه مندانش فراهم می ســازد. 
کارشناسان تحصیل کرده در بسیاری از میان رشته ای ها و بین رشته ای های  مطالعات فرهنگی همچون 
گذشت بیش از یک دهه از زایش و توسعه، جایگاهی در میان  علوم انسانی و علوم اجتماعی پس از 
ردیف های شغلی در آزمون های استخدامی نیافته است. این فاصله آزار دهنده میان دانشگاه و بازار 
کار به همراه ابهام در آینده تحصیلی و لزوم تغییر رشــته در مقطع دکتری به رشــته های همســایه، منجر 
گروهی به صرف عالیق خاص روشــنفکری و تحقیقاتی و رویکردهای نظری و روشی به این  شــده تا 
کنکور علوم اجتماعی به ناچار  رشته جذب شوند و عده ای دیگر نیز در میان انتخاب های ممکن در 
بــه تحصیــل در این رشــته بپردازند. غالب دانشــجویان و فارغ التحصیالن مصاحبه شــده این رشــته، 
کاری را چالش  کرد، فقدان و ابهــام در وضعیت  کــه ذکایی )1391: 18( به خوبی اشــاره  همــان طــور 

بزرگی برای مطالعات فرهنگی و فارغ التحصیالن آن در ایران بر می شمرند. 
که بعد از انجام پروژه مثالً می خواســتم بروم یک جاهایی  با مصداق عرض می کنم 
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کردی و اینها، می گفتم ســینما  کار  کنــم و مثــالً از مــن می پرســیدند پایان نامه چــه  کار 
برایشان موضوعیت نداشت و برایشان جالب نبود. وقتی در این مورد با بقیه دوستان 
که رفتنــد دنبال حوزه های شــخصی تر خودشــان و در  کســانی  هــم صحبــت می کنم 
که می خواستند در عرصه  که حداقل به این پاسخ بدهند، زمانی  کردند  ارشد تالش 
کاری و پروفشــنال آن را ادامه بدهند، چندان اســتقبالی متأســفانه  عمومی و یا حوزه 

کد 12(. نمی شد ازش )فارغ التحصیل مطالعات فرهنگی، 
ذکایی دلیل اصلی آن را در عدم استقالل رشته ای مطالعات فرهنگی و ناشناخته ماندن آن برای 

سازمان های فرهنگی و اجتماعی می داند.
که  که سازمان سنجش در دفترچه هایی  که در چارتی  یک دلیل ساده آن این است 
کد مستقلی به رشته مطالعات فرهنگی نداده است.  اســامی رشــته ها هستند می آید، 
]وقتــی[ برچســب خاصــی بــرای مطالعــات فرهنگی نیامده اســت. وقتی نــام آن ]در 
که  که به رسمیت شناخته نشده است. جایی  لیست[ قرار نگیرد به این معنی است 
که ما نیاز داریم مثل شــهرداری و موزه  کند و در بخ  هایی  که بورس  ســفارش می دهد 
کنند. البته  و ... تا وارد شویم٬ آنها ابتدا باید رشته را بشناسد و بداند و سپس معرفی 
که سال هاست در ایران دارد  کافی نبوده اســت. خود جامعه شناسی  شــاید زمان هم 
که در محافل و از تریبون های عمومی تر مطرح  بحث می شــود٬ در همین اواخر اســت 
می شــود و در مجالت و برخی مفاهیم همه گیر شــده اســت و نســبت به آنها شــناختی 
که ترجیح  که بود ممکن بود  پیدا شــده اســت. البته در ســال های اخیر با مالحظاتی 
که مطالعات فرهنگی به تأخیر بیفتد و تالشــی برای شناســاندن و معرفی  داده شــود 

کردن نشد. این بحران همچنان هست )ذکایی، مصاحبه، 1391(.
ج. برون رفت ها

راه های برون رفت از چالش ها و مشــکالت چیســت؟ مهری بهار )1391: 50-51( در تاریخ شــفاهی 
تش پیشنهاد  مطالعات فرهنگی راهکارهای زیر را برای برون رفت مطالعات فرهنگی از مسائل و مشکال
کاربردی مانند مددکاری و سیاست گذاری برود  کرده اســت: مطالعات فرهنگی به سمت موضوعات 
کاربردی تر  تا عملگراتر شــود. به عبارت دیگر زمینه گرا شــود. دوم اینکه ســنت بازنمایی در ایران برای 

که انجام دادیم به نتایج زیر رسیدیم: شدن باید بازسازی شود. ما بر اساس مصاحبه هایی 
بازنگری در ســرفصل ها و برنامه های درســی: بخش قابل توجهی از عناوین درســی و 
ســرفصل های دروس بــا مطالعــات فرهنگــی فاصلــه دارنــد و ذیــل جامعه شناســی یــا ارتباطــات معنا 
می شــوند. ایــن امر ســردرگمی بین دانشــجویان و اســتادان را موجب شــده اســت. با ایــن حال، طرح 
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کاربردی را پوشــش نمی دهند.  درس ها هم با حوزه مطالعات فرهنگی فاصله دارند و هم موضوعات 
کمکی  که ممکن است با تغییراتی در سرفصل های رشته  دغدغه آینده شــغلی، دغدغه مهمی اســت 
که شکل  گذاشت، چرا  برای دانشــجویان باشــد. اما در عمل میان طرح درس ها و مدرســان باید فرق 
که اســتادان در بســیاری اوقــات متفاوت از  جــاری طرح درس ها و عناوین درس موجب شــده اســت 
طرح درس ها تدریس می کنند، حتی نام درس های مصوب را در عمل تغییر دهند. همین امر برخی از 
که بازنگری در سرفصل ها  کرده اند را به این نتیجه رســانده اســت  گروه تدریس  که در این  اســتادانی 

کنند.  را اجتناب ناپذیر تلقی 
 بازنگــری در همه رشــته ها از جملــه در مورد مطالعات فرهنگی _ با توجه به شــرایط 
و نیازهــای بومــی _ اجتناب ناپذیر اســت. مــن فکر می کنم به خصوص با این شــوکی 
کــه در یــک دوره در مطالعــات فرهنگــی وارد شــد، همه بــا رویکــرد تعدیل یافته ای 
دوبــاره بــه زمین بــازی برمی گردند و من امیدوارم این بحث به این شــکل ادامه پیدا 
کنم در ماهیت موضوع  کند. ممکن اســت بعضی دروس اضافه شــوند ولی فکر نمی 
کنــد. شــاید عنوانــش تغییر یابــد یا مقــداری اصطالحاتــی از جمله  تغییــری ایجــاد 
اینکه می گوییم مطالعات فرهنگی مطالعه انتقادی اســت و ... تغییر یابد. انتقادی 
هــم یکــی از روایت هــای مطالعــات فرهنگی می تواند باشــد و نه تنهــا روایت آن... 

)طالبی، مصاحبه، 1391(.
گام بعدی داشــتن داوری، مدافع  تجدید نظر در ســرفصل ها راه نخســت آن اســت. 
که هر مدرســی  و حتی نقاد در این حوزه اســت. تجدید نظر در طرح جامعی اســت 
کــرده اســت. مطالعات فرهنگی در دانشــگاه تهــران فاقد  گــروه تعریف  بــرای آینــده 
کیــد بــر موضوعات  کــه نتیجــه آن بهــم ریختگــی ســرفصل ها، تأ طــرح جامــع اســت 
کلیشــه ای و روش هــای تکــراری و اســتفاده از افــراد غیرمتخصــص اســت... به نظــر 
کامال مطالعــات فرهنگی هســتند، مالحظاتشــان متفاوت از  کــه  مــن یــک نیروهایی 
جامعه شناسی و انسان شناسی و حتی رسانه ای است، باید وارد این دپارتمان شوند. 

آنها می توانند خیلی تغییر دهند )بهار، مصاحبه، 1391(.
گروه  خــروج از دایــره مطالعــات متنــی: ایــن انتقــاد بیــش از همــه بــه تحقیقات انجــام شــده در 
مطالعات فرهنگی و رســانه دانشــگاه تهران به ویژه مطالعات بازنمایی رســانه ای معطوف شده است 
کامل از چنین مطالعاتی  )بهار، مصاحبه، 1390(. از نظر ما انتقاد از مطالعات متنی به معنای خروج 
کند و هم موضوعات اتنوگرافیک، هم  نیست. مطالعات فرهنگی بایستی هم به مطالعات متنی توجه 
به مســئله مقاومت و نقش دســتگاه های ایدئولوژیک بپردازد و هم به مقوله سیاست گذاری فرهنگی. 
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کیــد زیاد بر مطالعــات بازنمایــی باعث بی توجهی بــه سیاســت گذاری فرهنگی و  متــن محــوری و تأ
کاظمی و ناظرفصیحی، 1390: 51(. شکل گیری روشنفکران عملگرا شده است )رضایی، 

کاری مطالعات فرهنگی را به عنوان نسخه ای  کردن حوزه های   شهابی چند بعدی دیدن و فراخ تر 
مطلوب برای مطالعات فرهنگی در ایران پیشنهاد می کند. وی به تأسی از مایکل باروی در تقسیم بندی 
چهــار وجهــی بــرای جامعه شناســی )حرفــه ای، سیاســت گذاری، انتقــادی و مردم مدار بــودن( معتقد 
که در مورد مطالعات فرهنگی در ایران نیز می توان قائل به این چهار وجه بود. وظیفه مطالعات  است 
فرهنگی دانشگاهی، وجه حرفه ای است. بر این اساس باید روی فرهنگ های ایرانی داخل و خارج 
از ایران به عنوان آزمایشــگاه نظری و روشــی متمرکز شــد. در وجه سیاســت گذاری مطالعات فرهنگی از 
کمــک به دولت به اصــالح فرهنگ عمومی متعهد می شــود. در وجه ســوم مطالعات فرهنگی  طریــق 
کند. در نهایــت »وجه چهارم  دانشــی انتقــادی اســت و تــالش می کند قدرت انتقــادی خود را حفــظ 
مطالعات فرهنگی، مردم مداری آن است. این وجه را می توان در همراهی محققان مطالعات فرهنگی 

کرد« )شهابی، 1387: 57(. با جنبش های اجتماعی و مدنی جستجو 
کید می کنــد. وی مایل اســت بین دو قطب  فاضلــی نیــز بــر چند بعدی دیــدن ضلع مطالعاتــی تأ
کند. وی اشــاره  ابــزاری و رهایی بخشــی، نقطــه میانی را بــرای مطالعات فرهنگــی در ایران انتخاب 
می کنــد در ایــران، هــم دولــت قدرتمنــد و مداخله گــر اســت و هــم روشــنفکری منتقــد و نیرومنــد. این 
که در میانه بایســتند را بیشتر میکند.  وضعیت ضرورت وجود سیاســت گذاری و تربیت متخصصانی 
که باید بــه همین این  وی ســه ضلــع را در مطالعــات فرهنگــی از هــم تفکیــک میکند و معتقد اســت 

کرد )مصاحبه، 1391( اضالع توجه 
که  گاهی نســبت به ایــن موضوع  دولــت، حــوزه عمومــی و مفید ســازی مطالعــات فرهنگی: آ
کنیــم؟ تا چه انــدازه جامعه را  کار  کار می کنــد و مــا چگونــه باید بــا دولت  دولــت در ایــران چگونــه 
بــا همــکاری دولــت یا در ارتباط با دولت ســامان دهیم همواره یکی از مســائل بســیار مهم مطالعات 
فرهنگــی بوده اســت. از ســوی دیگر، شــیوه ارتبــاط ما با حوزه عمومــی نیز به انــدازه ارتباط با دولت 
گاهی بخشــی به عموم  اهمیت داشــته اســت. مســئله مهم در اینجا، ایجاد تغییرات ممکن ازطریق آ
که در مــورد بازنمایی در دانشــگاه های ما بــه راه افتاده  بــوده اســت. امــا متاســفانه، مــوج تحقیقاتی 
است با حوزه عمومی )جنبش های اجتماعی، روشنفکران و منتقدین( پیوندی برقرار نکرده است. 
گاهی مردم در حوزه عمومی است،  گر هدف مطالعات بازنمایی و نقد فرهنگی، باال بردن و تغییر ا ا
بایــد تأثیــر آن را در ایــن قلمرو و در میان جنبش های اجتماعــی مختلف دید. به همین دلیل می توان 
گفــت تأثیرگــذاری ایــن قبیل مطالعــات در عمل محدود بوده اســت. مطالعات زنــان در ایران پیش 
کادمــی رابطه قوی بین  گرفته اســت اما در عرصه عمومی و در ســطح آ از مطالعــات فرهنگــی شــکل 
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مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان شکل نگرفته است. همین طور این رشته همانند رشته مطالعات 
فرهنگی بی ارتباط با جنش زنان در ایران بوده و نتوانسته است با آن متصل شود. بنابراین مطالعات 
فرهنگــی بــرای پویایــی بیشــتر و بــرای تأثیرگــذاری عمیق تــر الزم اســت به حــوزه عمومی متصــل و با 

گفت وگو شود. جنبش های اجتماعی وارد 
جــدای از عــدم اتصــال مطالعــات فرهنگــی با حــوزه عمومــی، باید به شــیوه تعامل بــا دولت هم 
کاســته شــدن از ســودمندی مطالعات بازنمایــی، ارتباط ضعیف  کرد. یکی از مهم ترین دالیل  توجــه 
محققان با دستگاه های فرهنگی و نهادهای تأثیرگذار است. این محققان از یک سو با قلمرو عمومی 
ارتباطــی ندارنــد و از ســوی دیگر نتوانســته اند بــا نهادهای سیاســی و فرهنگی پیوندی برقرار ســازند. 
دانشــگاه نیز پیوندش را با هر دو ســو از دســت داده است یا اساســاً برقرار نکرده است. دانشگاه نباید 
کند. مطالعات فرهنگی ضمن توجه  کننده، خلق  مولد روشــنفکری صرف باشــد؛ باید یک دگرگون 
بیشــتر به ســازوکار تولیــد و اقتصاد فرهنگ نبایــد ظرفیت های خود را برای عمــل ورزی به مثابه علمی 

اصالحگر نادیده بگیرد )ذکایی، 1391: 21(.

کجا می رود؟ نتیجه گیری: مطالعات فرهنگی به 
آینــده مطالعــات فرهنگی در ایران چیســت؟ آیا به عنوان یک رشــته دانشــگاهی مانند ســایر رشــته ها 
کار می شــود؟ آیــا به عنــوان یک حوزه بین رشــته ای باقــی می ماند؟ آیــا به لحاظ  نهادینــه و محافظــه 

موضوعی تغییر جدی می کند؟
بهرنــگ صدیقــی در »آینده شناســی از مطالعات فرهنگــی« دو دام را پیــش رو می بیند. دام اول 
کادمیک به  که مطالعــات فرهنگی به جامعه شناســی شــبیه و در چارچوب های صــرف ا ایــن اســت 
که »برای برون رفت از فضای تک صدایی  موجوی آرام و مطیع تبدیل شود. دام دوم این خواهد بود 
که در آن صورت با خوردن انگ غیرخودی به ســوی حذف شــدن  به پروژه ای سیاســی بدل شــود« 
گام بردارد  از سیســتم دانشــگاهی مــی رود. مطالعات فرهنگی باید با توجه به ایــن دو دام برای آینده 

)صدیقی،1390: 34(.
 ذکایــی امــا از راه حــل دیگــری هم ســخن می گویــد. او از احیــای مطالعات فرهنگی در اشــکال 
بیشــتر سیاســت گذارانه خبر می دهد. در واقع بازگشــت و بازســازی آنچه مطالعات فرهنگی عالمه در 
که مطالعات  ابتدا بوده است، یعنی بازسازی مدیریت امور فرهنگی. از سوی دیگر، وی می اندیشید 

فرهنگی از طریق تأثیرگذاری بر سایر رشته های علوم اجتماعی اهداف خود را نیز به جلو می برد.
مــن فکــر می کنم بازم باید منتظر احیای مطالعات فرهنگی با شــتاب و قدرت بیشــتر 
که بیــن مطالعــات فرهنگی و رشــته های دیگر  بــود و خوش بینــم بــه اینکــه تبادالتی 
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علوم اجتماعی و علوم انســانی شــکل می گیرد عمالً به یک دورنمای دیگری برســد. 
که ایران درس خواندند و با مســائل اینجا آشــنا هستند می توانند  ... چون بچه هایی 
که در ایران شــکل  کم دانشــی  که ترا کنند. یک دلیل دیگر این اســت  کمک  بــه مــا 
کار خودش را انجام خواهد داد  گرفته  که شــکل  گرفته و تفکیک و تخصصی شــدن 
که احســاس می کنیم مطالعــات فرهنگی  و حــس می کنــم بــه مقطعی خواهیم رســید 
می توانــد در خدمت سیاســت اجتماعی در معنای ایجابی اش هم باشــد یعنی ترس 
که زدند موجب شــده به قول بنت  که یافته اند و با برچســب هایی  کاذبی  و نگرانی 
کمــک از آن غفلت شــود. می توان یک نســخه دیگری از  آن ظرفیــت اصالح گــری و 
که با نگاه  کاستی هایی  که ضمن اینکه از آن ساده ســازی ها و  آن امور فرهنگی شــود 
که در دانشــگاه ایرانــی بود فاصله می گیــرد عمالً صرفًا  کالســیک نســبت به فرهنگ 
گفت و گوهای روشــنفکرانه و پرطمطراق هم محدود نمی شــود و بتواند در خدمت  به 

گیرد )ذکایی، مصاحبه، 1391(. گذاری هم قرار  سیاست 
امــا در میــان فارغ التحصیــالن مطالعــات فرهنگــی فهــم از آینــده مطالعــات فرهنگــی و ضــرورت 
کــه در آینــده بایــد بــردارد متفاوت بوده اســت. برخــی بر تــداوم جریان جــاری مطالعات  قدم هایــی 
کرده اند. برخی وضعیت  کید  فرهنگــی یعنی مطالعه زندگی جدید شــهری در میــان طبقات جدید تأ
کشــیدند. نگاه ســوم نگاه راهبــردی بود، اینکه  نامعلــوم و مبهمــی را بــرای مطالعات فرهنگی تصویر 
کاربردی  گام بــردارد و دیگر اینکه با رشــته های  مطالعــات فرهنگــی در آینــده به ســمت تاریخ ایرانی 

کاربردی تر شود.  کند تا دانشی  تعامل بیشتری برقرار 
چنان کــه مالحظه شــد ما در این مقاله چالش های پژوهــش و عمل در حوزه مطالعات فرهنگی را 
کردیم. ابتدا تجربه درک و تجربه زیست ذیل حوزه مطالعات فرهنگی را در میان دانشجویان  بررسی 
کردن بــا مطالعات  کار  کــه دانشــجویان و فارغ التحصیــالن از  جویــا شــدیم و ســپس چالش هایــی را 
کرده ایــم. همچنین با توجه به تجربه اســتادان مطالعات فرهنگی در ســه  فرهنگــی داشــته اند روایت 
کرده ایم. نتایج تحقیق ما نشان  دانشگاه مورد بررسی غفلت ها و مسائل مطالعات فرهنگی را فهرست 
که موجب افزودن ابهام در بین دانشــجویان و  داد جدا از خصلت چندپاره دانش های بین رشــته ای 
استادان می شود، فقدان برنامه ریزی درست و مطالعات پیش از تأسیس، خود بر حیرانی و سردرگمی 
بیشــتر افزوده اســت. بنابراین این ابهام صرفاً به محتوا و خصلت بین رشته ای بودن برنمی گردد، بلکه 
تابع تأثیراتی برآمده از ســرفصل های آشــفته، ناهماهنگی میان مدرســان، شــیوه برنامه ریزی در آموزش 

کار این قبیل حوزه هاست.  کافی به بازار  عالی برای اخذ دانشجو و عدم توجه 
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