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  مطالعات فرهنگي و آموزش؛ از همسايگي تا همكاري

  
  هنري ژيرو

  1پور اسماعيل يزدان ترجمه
 

  مقدمه
ها پر از  فروشي ويترين كتاب. هاي اخير بازار داغي داشته است مطالعات فرهنگي در سال

ها  دانشگاه در. اند مطالعات فرهنگي انتشار يافته هايي شده است كه با عنوان مجموعه كتاب
و مراكز پژوهشي، مطالعات فرهنگي در سبد انتخاب دانشگاهيان جوان قرار گرفته و 

هاي  اي سنتي و گروه هاي رشته هاي مطالعات فرهنگي به صورت روزافزوني در بخش برنامه
هاي مطالعات  آيي در گردهم جمعيت انبوهي كه. شوند اي جديد اجرا و تكرار مي ميان رشته

اي  كنند، دليل ديگري برعموميت يافتن گفتارهاي مركزي و حاشيه فرهنگي شركت مي
افزون بر اين، از آنجا كه مطالعات فرهنگي از بستر اوليه . مطالعات فرهنگي است

 هاي اش به استراليا، كانادا، افريقا، امريكاي التين، اياالت متحده و ساير حوزه انگليسي
هاي نوآوري بنياديني شده است كه از  جغرافيايي انتقال يافته، خود يكي از معدود زمينه

هاي متفاوتي از روشنفكران را به هم پيوند داده  هاي زيادي گذر كرده و گروه مرزها و مكان
خصوص روشنفكراني كه فهم مرسوم از رابطه ميان فرهنگ، قدرت و سياست را  است؛ به

ايم كه مطالعات فرهنگي خود را از حدود و قيود  تازگي نيز شاهد بوده به .كشند به چالش مي
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ها را  هاي عمومي و روزنامه اي و تخصصي خارج كرده و توجه رسانه هاي حاشيه گفتمان
  .هم برانگيخته است

بسياري از منتقدان، با بيان اين دليل كه به مطالعات فرهنگي بيش از حد توجه شده، 
تري هم متوجه تمايالت  نقدهاي جدي. اند حاصلي دانسته بي آن را بازي زباني

رنگ دانشگاهي و عاليق سياسي نامشخص مطالعات فرهنگي  اروپامحورانه، حضور كم
شدگي نهفته در اين محبوبيت، اعتقاد  رغم محبوبيت بيش از حد و خطر بت به. شده است

ني كه به برخي از مسائل طلبا اي است كه چشم اميد اصالح دارم مطالعات فرهنگي حوزه
تنها بستگي به  امكان تحقق اين اميدها نه. اساسي زمانه ما توجه دارند را گشوده است

پردازد، بلكه به  ها و مسائلي دارد كه مطالعات فرهنگي به آنها مي ها، بافت ارتباط بين چالش
هي است كه بدي. اي هم وابسته است رشته هاي ميان خواست پژوهشگر در ورود به گفتمان

بايد در مباني مقدس نظري تعمق نمود، اما بيش و پيش از اين كار بايد به پرسشگري 
كه  ها آنبنابراين، . نقادانه و پيگير از تشكيل و تمرين اين پروژه سياسي و اخالقي پرداخت

هاي اين حوزه در  اند و مربياني كه به كاربرد بينش مطالعات فرهنگي را پيشه خود ساخته
خصوص آنها كه به اصالح نظام آموزشي فكر  انديشند، به ه و عمل آموزشي مينظري
  .هاي مهمي مواجهند كنند، با پرسش مي

با توجه به محبوبيتي كه مطالعات فرهنگي براي تعداد روزافزوني از پژوهشگران و 
دانشجويان دارد، باعث تعجب است كه چرا چنين جمع معدودي در ميان دانشگاهيان، 

توجهي  بخشي از اين بي. اند ت فرهنگي و گفتار اصالح آموزش را به هم مرتبط يافتهمطالعا
ساالرانه  ساالرانه و ديوان توان به وسيله اين واقعيت شرح داد كه الگوهاي فن را مي
اين الگوها هستند كه چارچوب و . اي بر روند اصالح آموزشي سلطه دارد نظرانه تنگ

توان به  به عنوان عاملي ديگر، مي. كنند ج آموزشي را تعيين ميهاي راي ساختار تمام برنامه
گرايي صرف،  سنت و تاريخ اصالح آموزش اشاره كرد كه چگونه با تكيه بر عمل و عمل
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در چنين سنتي، . هاي ديرينه ضدروشنفكري عمل كرده است اغلب در حمايت از سنت
ساالر، بر فهم و ارتقاي  و مردم هاي عمومي ها و مدارس، اين حوزه مسائل مديريت دانشگاه

سازي رفتار معلمان، اين  شود كه تنظيم، تصديق و يكسان چنين مي. يابد برتري مي ها آن
ها كه بايد فراگيران را براي پذيرفتن نقش شهروندي مسئول و  روشنفكران عمومي، همان

قي و سياسي هاي اخال نقاد آموزش دهند، بر ايجاد شرايطي براي آنها براي پذيرفتن نقش
  .يابد برتري مي

عالوه بر اين، سنت غالب و حاكم به جاي رفتار با فراگيران، در مقام حامالن 
هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي و صاحبان حقوقي همچون آموزش و استقالل  حافظه

در حالي كه ديگر نهادها، . هاي فرهنگي دارد سازي تفاوت فردي، ميل به مهار و همگون
هاي عمومي، همراه و همزمان با تغيير شرايط  نهادهاي استقراريافته در حوزهويژه  به

ها، كه به صورتي آمرانه و در  اند؛ دانشگاه تاريخي، زبان نظري جديد را توليد و اتخاذ كرده
اند و تالش فراواني براي دور نگه داشتن آنها از  خارج از حوزه عمومي واقع شده

وگوي فكري و نظري  اعتمادي عميقي نسبت به گفت ز بيشود، هنو هاي عمومي مي حوزه
  .تر و مشهودتر است هاي تعليم و تربيت برجسته هاي گروه دارند، امري كه در دپارتمان

مطالعات فرهنگي به طور عمده به بررسي رابطه بين فرهنگ، دانش و قدرت عالقه 
وزش، مگر به قصد رد و در نتيجه زياد هم دور از انتظار نيست كه جريان اصلي آم. دارد

توجهي استادان و معلمان به اين حوزه، در  بخشي از اين بي. كند طرد، به آن توجهي نمي
  .يابد اي، علمي و عيني بودن كارشان معناي خاصي مي زمينه ادعاهايشان مبني بر حرفه

و با طرح اين گفتار كه  »طرف نگاه بي«مطالعات فرهنگي در مخالفت با اين ادعاي 
 مان هميشه در روابط خاص تاريخي و اجتماعي و در بستر فرهنگي و اجتماعي ويژهمعل

طرفي ايدئولوژيك و نهادي اين جريان عمده  اند، ادعاي بي خود به كار تدريس مشغول
از اين منظر، آموزش بستري براي مبارزه و مجادله مدام . كشد معلمان را به چالش مي
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ها و اختالالت ناشي از  اجتماعي و شكافـ  يني فرهنگيگاه بازآفر فكري است كه در تالقي
از يك سو، مراكز . جو، مخالف و نامستقر قرار گرفته است هاي ستيزه رفتارها و گفتمان

هاي اخالقي و  آموزشي، به عنوان نهادهاي كه به صورتي فعال درگير انتظام صورت
كنند و از سوي ديگر  ته مياجتماعي هستند، تصوير ثابتي را از هويت ملي و فرهنگي ديك

 هاي خاص سرمايه معلمان، در مقام كنشگران جريان توليد، تكثير و كاربرد صورت
  .ناپذيري دارند فرهنگي و نمادين، نقش فرهنگي، اجتماعي و سياسي اجتناب

مطالعات فرهنگي اغلب بر اثر تأكيدش بر نقش پوياي سياست و قدرت بر نظام 
شود و حتي گاهي براثر  ژيك خوانده شده و كنار گذاشته ميآموزشي بيش از حد ايدئولو

باور به اين ايده كه آموزش، روايتي آلوده به تبعيض است و بستري براي دامن زدن بر 
نظام آموزشي . شود كند، به فراموشي كامل سپرده مي نابرابري و زيردستي ديگران ايجاد مي

طبقه غالب را بر عهده دارد و از سوي فرهنگي فراگيران  هيسرماهاي  كار انتقال صورت
براي اين . كند هاي فرهنگي عموم فراگيران را سركوب مي ها و خاطره ها، تجربه ديگر حرف

اي و  هاي روزانه مناسبات مدرسه شده، نظام آموزشي يا جزئي از تجربه گروه سركوب
از طريق نامربوط با زندگي آنهاست، يا حامل واقعيت تلخ تبعيض و سركوب است كه 

  .شود هاي انتظامي، اذيت و اخراج اعمال مي ها، مراقبت قوه بندي هم گروه
نظام متعارف و موجود آموزشي، به صورت سنتي، يا بر حسب مطالعات موضوعي 

يا بر حسب مقوالت ) از قبيل آموزش رياضيات(اند  دهي شده متعارف سازمان
در اين شكل از تقسيم كار ). دريسريزي درسي و روش ت همچون برنامه(اجرايي ـ  اداري

ها و  تر اجتماعي از طريق بررسي فكري، فراگيران فرصت مناسبي براي مطالعات گسترده
هاي درسي برحسب  وار از ساختار برنامه اين تبعيت برده. يابند اي نمي رشته هاي ميان ديدگاه
ظري اين حوزه بيشتر هاي ن مطالعات فرهنگي تطابق ندارد؛ چراكه فعاليت ها با حوزه رشته

گرايي  بر مسائل مربوط به جنسيت، طبقه، هويت ملي، استعمار، نژاد، قوميت، عامه
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مقاومت در برابر مطالعات فرهنگي  .فرهنگي، متن و تعليم و تربيت انتقادي متمركز است
هم ممكن است ناشي از تأكيدي باشد كه اين حوزه بر فهم نظام آموزشي به عنوان 

آموزش  هاي پشت صحنه ها و رقابت سي و افشاي معادالت قدرت، مجادلهسازوكاري سيا
مطالعات فرهنگي توانسته است براي معلمان ابزارهاي مفهومي و زباني انتقادي توليد . دارد

هاي اصالحي  توان عاليق سياسي و ايدئولوژيك مستقر در پشت تالش كند كه با آن مي
اي از قبيل  هاي اصالحي محافظه كارانه پروژه( كارانه را مورد بررسي قرار داد محافظه
وري و كارآيي خودارجاعي  هاي بهره هاي درسي يكسان و مدل هاي ملي، برنامه گيري آزمون
ها  كار ـ همان چنين رويكردي، خشم معلمان در جريان اصلي و محافظه). درآوردي و من

هاي اجرايي رايج  ي و برنامههاي گفتمان كه نسبت به تبعات و عاليق سياسي نهفته در كنش
  .انگيزد اند ـ را برمي ساكت

هايي  مجموعه فنون و مهارت همچنين مطالعات فرهنگي مفهوم تعليم و تربيت به منزله
كند كه تعليم و تربيت، كنشي  خنثي و بدون آثار جانبي را رد و اين بحث را عنوان مي

با در . شود فرهنگ فهميده ميتاريخ، سياست، قدرت و  فرهنگي است و فقط با مالحظه
نظر گرفتن مشغوليت مطالعات فرهنگي به زندگي روزمره و تكثر اجتماعات فرهنگي آن و 

توان  مي» ها قرار دارد اي درمابين يا ميان رشته بدون تقليل به هيچ رشته«تأكيد بر دانشي كه 
 الت فرهنگيها و محصو فهميد چرا اين حوزه بيشتر متوجه چگونگي كاربرد دانش، متن

در چنين وضعيتي، تعليم و تربيت تبديل . نامه گيري و صدور گواهي است تا مسائل آزمون
هاي  ها و رسانه ها، روش شود كه در آن فراگيران فعاالنه درگير گفتمان اي مي به زمينه

كنند و تا به  هايي كه در جريان زندگي روزمره خود تجربه مي شوند، همان عمومي مي
چنين تعليم و تربيتي، در عمل، عوامل تاريخي، . روند ن آنها پيش ميچالش كشيد

كند و براي بررسي مسائل روز،  اجتماعي، اقتصادي و سياسي را مطالعه و بررسي مي
از اين ديد، فرهنگ عبارت است از . دهد يمرويكردي اخالقي و تحليلي را پيشنهاد 
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اي كه در آن تحليل انجام  نيز زمينهموضوع مطالعه، جايگاه انتقاد و تداخل سياسي و «
كند كه چرا برخي از طرفداران مطالعات فرهنگي  اين تعريف تا حدي تبيين مي. »گيرد مي

ساالري بنيادين  دانش، در جهت بسط امكان مردم«عالقه روزافزوني به اين مسأله دارند كه 
  ».چه وقت و چگونه بايد به سطح آيد و وارد ميدان شود

هاي  اندركاران امر آموزش نخواهند توانست پرسش ه، مربيان و دستطي قرن آيند
دشوار و مهم پيش روي نظام آموزشي، همچون تنوع فرهنگي، نژاد، هويت، قدرت، 

ها تا حد زيادي معنا و  ها و چالش اين پرسش. شناخت، اخالق و اشتغال را فراموش كنند
زندگي  و اينكه چگونه بايد آماده هدف نظام آموزشي را تعيين خواهندكرد؛ معناي تدريس

ذات . شود تر از هميشه مي ساالرتر و گوناگون تر، فن شمول در عالمي شد كه هر روز جهان
هاي  كند، شبكه هاي اقتصادي را يكپارچه مي داري، سامانه گراي سرمايه شمول جهان

پيش به  كند و نيروي كار پسافوردي را بيش از سراسري ارتباطات و مصرف را بسيج مي
مطالعات فرهنگي بايد اين واقعيت را . كند تقسيم مي» پيراموني«و » محوري«كارگران 

دوباره بشناسد و بشناساند كه سياست و بستر جهاني شدن، بستر رقابت و جدال است نه 
  .جانبه يك سلطه

آورد تا بتوانند به  مطالعات فرهنگي امكاناتي را براي مسئوالن امر آموزش فراهم مي
ازانديشي ماهيت نظريه و عمل آموزش و نيز بازانديشي معناي تربيت معلمان براي قرن ب

ها وكردارهاي  فرض خواهم تصويري از پيش آيد مي در آنچه مي. ويكم بپردازند بيست
گوناگوني را ترسيم كنم كه به صورت پراكنده تحت عنوان مطالعات فرهنگي تعريف 

نحوه مشاركت اين حوزه در . دهند عليم و تربيت خبر مياند و از يك پروژه تغيير در ت شده
همچنين به اين مسئله . نوسازي و اصالح نظام آموزشي را در انتها پيشنهاد خواهم داد

توانند به مطالعات فرهنگي به  طلبان امر آموزش مي خواهم پرداخت كه چگونه اصالح
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ي بپردازند و اين نظريه را تر بازسازي اجتماعي و سياس عنوان بخشي از گفتمان گسترده
  .پرورده و بارور سازند

بسترهاي مطالعات فرهنگي. 2  
حوزه مطالعات فرهنگي در جهان طرفداران زيادي پيدا كرده  ،طي دو دهه گذشته

ترين مفهوم، مطالعات فرهنگي بر اجتناب از روايات عمده اروپامحور، دانش  به كلي. است
ها و شماي  شاخص. ديگر مواريث مدرنيته تأكيد دارد گرايي و اي، فرهنگ واال، علم رشته

  :ماند اين انتقال شامل سه مفهوم زير است و البته به آنها محدود نمي
  گرايي چندفرهنگي .1.2

هاي  رشته مطالعات فرهنگي بر مبناي اين نظر بنا شده است كه تمايزهاي سنتي،
وانند علت گوناگوني بسيار ت كنند و نمي بندي و از هم جدا مي دانشگاهي را چارچوب

 - كه جهان پساصنعتي و چندرگه را فرا گرفته است  -هاي فرهنگي و اجتماعي را  پديده
هاي دور تصوير دانشگاه با مفهومي از هويت ملي همراه بوده است،  از گذشته. تبيين كند

هد مفهومي كه به طور عمده به وسيله انتقال فرهنگ سنتي غرب تعريف شده و بر آن متع
اين فرهنگ به صورت سنتي، فرهنگ انحصار و طرد است؛ فرهنگي است كه . مانده است

هاي  هاي گروه در امور فرهنگي و سياسي گوش شنيدن روايات و تواريخ متعدد و حرف
اي  هاي اجتماعي مختلفي كه خواهان جامعه جنبش .اي را نداشته است زيردست و حاشيه

  .اند چندصدايي هستند به چالش اين ميراث برخاستهحقيقتاً چندفرهنگي، چندنژادي و 
هاي زيردست اغلب از ترسيم تاريخ و تجارب فرهنگي خود در جهت به چالش  گروه
اين . اند بخشي دانش در نهادهاي آموزشي منع شده سازماندهي و مشروعيت نحوهكشيدن 

ان نژادي سازماندهي گرايان و بنيادگراي ها، جنس هايي كه عمدتاً توسط قوميت امر را جنبش
هاي الكترونيكي در همه  عالوه بر اين، گسترش فرهنگ رسانه .اند شوند، به سؤال كشيده مي

هاي سنتي، كه براي حفظ يك  را از رشته هاي زندگي فكري و هنري، زمينه تحقيق حوزه
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تري همچون ادبيات  هاي چندرگه و پيوندي اند، به حوزه طراحي شده» فرهنگ مشترك«
شناسي، جامعه و فناوري و فرهنگ عمومي منتقل  ها، بوم ي و جهان، مطالعات رسانهتطبيق

  .كرده است
  منابع متكثر شناخت. 2.2

از جمله قدرت (بر اين اعتقادند كه نقش فرهنگ  هواداران مطالعات فرهنگي
، در فهم چگونگي تأثير )هاي عظيمش در بازنمايي و رسانش هاي جمعي با دستگاه رسانه
اي پوياي قدرت، امتياز و اميال اجتماعي بر ساختار زندگي روزمره، نقشي اساسي نيروه
اي را از رابطه بين دانش و  اين توجه به فرهنگ و رابطه آن با قدرت، بازپرسي نقادانه. دارد

هاي اجتماعي و تاريخي يادآور شده است، و اين بازپرسي است كه فهم  اقتدار و بافت
اما اگر دريايي از تغيير در . دهد هاي گذشته، حال و آينده را شكل مي فراگيران از بازنمايي

شود رخ داده است، اين تغيير همراه با فهمي از اين  ايجاد و درك آنچه دانش خوانده مي
مسئله بوده است كه چگونه انبوهي از متون الكترونيكي، شنيداري و ديداري را كه 

مطالعات . اند، تعريف و درك كنيم و زندگي شدهاي  كننده فرهنگ رسانه هاي تعيين مشخصه
هاي پيچيده، فشرده، مختلط و  هاي موازي و حوزه فرهنگي، با تحليل طيف كامل آموزشگاه

ها، فرهنگ عمومي، فيلم، تبليغات، ارتباطات جمعي،  پيوندي آموزش از قبيل رسانه
قش آن در خارج از نظام هاي مذهبي و غيره، شناخت و فهم ما را از امر تربيتي و ن سازمان

  .سازد آموزش سنتي گسترده مي
 شناختي نوين در جهت پرداختن به توليد، هاي نظري و روش تالش براي توليد مدل

اين رويكرد به مطالعات . دهي و انتقال دانش بايد كار اصلي پشت اين صحنه باشد سازمان
سئله اساسي و تربيتي اي ارزش فراواني دارد؛ چراكه به م اي و پسارشته رشته ميان

اتخاذ رويكردهاي جايگزين و نو به . پردازد ها مي وگو درون و ميان رشته دهي گفت سازمان
 تواند نتيجه هاي دانش مي هاي نوظهور و صورت آوري فرهنگ، فن دربارهتحقيق و تدريس 
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 هاي مشغولي هايي حول محور دل اوليه اين كار باشد؛ براي مثال، به جاي طراحي رشته
اي مثل ادبيات محض و مطالعات اجتماعي، در مراكز تربيت معلم، بايد  خشك رشته

پذيري و  هايي طراحي و ايجاد شود كه ضمن بررسي رخدادهايي كه حس مسئوليت رشته
گويي اجتماعي فراگيران را برمي انگيزد، فهم آنها را از خود و پيرامونشان گسترده و  پاسخ

هاي  ها و زمينه هايي مبتني است كه به بافت پژوهي ر دانشچنين واحدهايي ب. عميق سازد
پردازد و برخوردگاه مسائل مربوط به تشكيل هويت، زبان، كار، توليد  چنداليه و كثير مي

فرهنگي و مسئوليت اجتماعي است؛ براي مثال، سياست و خط مشي امور بهداشتي و 
آن طبقه و نژاد تأثيري قوي بر  توان با تحليل نگاه عمومي جوامعي كه در درماني را مي

مسئله هويت ملي و آموزش را هم . دهي نظام آموزشي عمومي دارند مرتبط دانست شكل
هاي مختلف، روايت و  توان، مثالً از اين طريق تحليل كرد كه چگونه هاليوود در فيلم مي

استعمار  از ديدگاه غالب به تجليل از امپرياليسم و قدرت آميزد تا تصوير را در هم مي
گرفته  هاي شكل توان با بررسي مقاومت به همين ترتيب، اين گونه روايات را مي. بپردازد

سومي از قبيل  هاي جهان هاي ادعاي متقابل سينمايي كه در فيلم كارگيري شكل همچون به
  .مطرح شده است، تحليل كرد» قصه رسمي«و » ساعت تنور« ،»جنگ الجزاير«

شده در مطالعات فرهنگي را  هاي انتقادي ارائه بايد شناختبا همين اهميت، مربيان 
هايي كه در  خصوص پروژه هاي تعليم و تربيتي بكار گيرند، به اتخاذ كنند و آنها را در پروژه

جهت فهم ساز و كار سياست عملي و شهروندي فعال، منابع سياسي در دسترس فراگيران 
ريخي، خدمات عمومي، يا تحليل رخدادهاي مربيان خواه از طريق تفحص تا. دهند قرار مي

هايي در دسترس فراگيران قرار دهند كه هم مشغول  توانند فرصت تر عمومي مي مهم
هاي متفاوت در  هاي حل مسئله شوند و درس آموزش شهروندي ببيند و هم با گروه پروژه

هايي در  گروه توانند با چنين فراگيران مي. يابند تر اجتماع آشنايي و ارتباط حيطه وسيع
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هاي متفاوت درباره  با ديدگاه اي اخالقي و عملي تماس باشند تا از نزديك و به شيوه
  .ها آشنا شوند عدالت قومي و ديگر مسائل قوميت

 هاي نظام آموزشي مسئوليت. 2.3

هاي آموزشي، تخصصي شدن  ي در كنار توسعه و اصالح شاخصفرهنگ مطالعات
گرايي و مهارت  ساالر مبتني بر تخصص كننده و نخبه نهمربيان و گفتارهاي ازخودبيگا

شوند كه خود، آگاهانه به توليد دانش  در عوض، مربياني طلب مي. كند اي را رد مي قرنطينه
شرايط «هاي مرتبط با قدرت بپردازند؛ اين توليدات بايد باتوجه به دو اصل  و گفتمان

در اين ديدگاه، معلمان بايد در تعليم . بررسي شوند» ساختاري دروني و تأثيرات اجتماعي
هايي باشند كه مسائل تاريخ، عامليت انساني و تجديد زندگاني  خود پاسخگوي راه

مطالعات فرهنگي اين فرض را . پردازند كنند و به آنها مي ساالري عمومي را اتخاذ مي مردم
هميشه  مربيان. دكن كه معلمان فقط ناقالن ساختاربندي موجود دانش هستند، به جد رد مي

كنند و به  هايشان توليد و توزيع مي در ساز و كار قدرت اجتماعي و دانشي كه در كالس
از اين منظر، كار فكري ناقص است، مگر آگاهانه . بخشند، سهم دارند آن مشروعيت مي

سؤال  بنابراين، مطالعات فرهنگي اين. مسئوليت تأثيرات خود را در فرهنگ عمومي بپذيرد
ها  شوند و چگونه اين دانش هايي در دانشگاه توليد مي كند كه چه دانش رح ميرا مط
در همين سطح از اهميت، اين . ساالري عمومي را گسترده و ژرف سازد تواند مردم مي

هايي كه از  ساالر كرد تا گروه توان نظام آموزشي را مردم مسئله قرار دارد كه چگونه مي
شوند، بتوانند تصويري از خود  به شكلي در آن بازنمايي نمي اند يا برنامه درسي رانده شده

وگويي آميخته با احترام و توجه با  حديث خود را روايت كنند و وارد گفت خلق كنند،
  .ديگران شوند
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برنامه عمل: انجام مطالعات فرهنگي. 3  
وري و آموزش كاربردي، كشش به سمت تخصصي  وار و تأكيد بر بهره اصالحات هرم

گرايي بر عمل تنها و خالي، هر  با اين تأكيد و تقليل. سازد امر آموزش را آشكار مي كردن
 حيطه«نقش احتمالي آموزش در بسط  تر درباره عميق گونه بينش، معنا يا انگيزه

برخي  هاي جديد حكومتي و گذاري قانون. شود گم مي» ساالري و نهادهاي مردمي مردم
كنند  آيند و تالش مي هاي نو مي سازي اي خالقي حرفهها به كمك ورشكستگي ا ديگر شيوه

وري اقتصادي، بازسازي و  بهره. اي مربيان آينده بگذارند تأكيد بيشتري بر آموزش حرفه
االجرائيات ايدئولوژيك و  كوچك كردن، نوع گفتار و گفتماني است كه آموزش را به الزم

كارانه  هاي محافظه اي مثال در ارزيابيتوان بر اين امر را مي. بندد اقتصادي بازار كار مي
شود اين علوم به لحاظ ايدئولوژيك  چنين گفته مي. هاي علوم انساني مشاهده كرد برنامه
ها، از جمله  در بسياري از دانشگاه. اند اما از نظر اقتصادي توجيه وجودي ندارند توسعه قابل

وميت، جنسيت و مطالعات ادبي هاي اصلي حوزه انساني كه به ق سوتا، برنامه ييل و مينه
  .شوند پرداختند، به شدت كاهش يافته يا كنترل مي مي

هاي  هاي جديد، پروژه توان در ايجاد كرسي تأثيرات همبسته بر دانشگاه را مي
كارانه  گيري كه حول محور عاليق ايدئولوژيك و محافظه تحقيقاتي، و نهادهاي تصميم

هاي پرورشي به منظور ايجاد اشتغال در نظم نوين  هاند، و نيز در برنام سازماندهي شده
آموزش عالي زماني به خاطر آموزش دانشجويان براي مشاغلي كه . جهاني مشاهده كرد

كرد، همچون پزشكي، آموزش و كار اجتماعي، قدرداني  حيات اجتماعي را تضمين مي
ر و خدمات هاي فني و مديريتي همچون كامپيوت شد و حال تأكيد به آموزش رشته مي

، رشته معيار )اي. بي. ام(كارشناسي ارشد مديريت آموزش . حسابرسي انتقال يافته است
ها بر مبناي اصول ايدئولوژيك و  ها و دانشگاه هاي كالج دانشگاه شده است و ديگر برنامه

  .شوند اقتصادي اين رشته ارزيابي مي
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نياز به  زي زندگي مدني،معلمان و مديران براي ايفاي كامل نقش مؤثر خود در نوسا
گراي موجود،  آموزش دارند، و من معتقدم مطالعات فرهنگي به عنوان مخالف روش تقليل

جو مورفي، رئيس  .تواند بستر و راهكارهاي اين آموزش را تعريف و مشخص كند مي
خوبي شرح داده  سابق دانشگاه شهر نيويورك، نياز به پرداختن معلمان به اين پروژه را به

حس درك و شناخت نيروهاي اقتصادي، «كند كه مدرسان بايد  او چنين بحث مي. تاس
سياسي و تاريخي را در دانشجويان تقويت كنند، به نحوي كه ديگر هدف اين نيروها واقع 

خصوص طبقات  به مجهز كردن دانشجو،. نشوند و حتي خود بر اين نيروها اثر گذارند
، براي برخي بسيارخطرناك، اما براي سالمت تر اقتصادي و ستمديدگان جامعه ضعيف
  ».ساالري يك اساس است مردم

تواند به عنوان چارچوب نظري توليد معلمان،  به معنايي گسترده، مطالعات فرهنگي مي
چنين رويكردي در اساس خود برخي . اي و انتقادي قرار گيرد رشته در خط مقدم كار ميان

د دانشجويان و استادان را ترغيب به كار مشترك، توان كند كه مي موضوعات را تعيين مي
اگر مطالعات فرهنگي بخواهد به اصالح نظام . تحقيق، برپايي سخنراني و گردهمايي كند

اي بينديشد، بايد برخي عناصر نظري مؤثر بر بطن و متن و  آموزشي دانشگاهي و مدرسه
  .بستر كار را مد نظر داشت

مالحظات پيشنهادي. 4  
  :جانب است آيد فهرست مالحظات پيشنهادي اين ميآنچه در پي 

  تأكيد بر تفسير نقادانه محتواهاي آموزشي. 1.4
هاي  هاي درس و برنامه مطالعات فرهنگي با مركزيت دادن به عنصر فرهنگ در كالس
هاي فرهنگي، قدرت و  درسي، كانون گفتماني آموزش را به مسائلي در رابطه با تفاوت

مطالعات فرهنگي، براي ايجاد تغيير، بايد حداقل به تحليل اين مسائل . دهد تاريخ انتقال مي
وگو و  تر در راه بسط امكان ايجاد گفت هاي كلي به عنوان بخشي از مسائل و چالش
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از اين منظر، هم بناي دانش . مباحثه و مناظره پيرامون كيفيت زندگي عمومي مردمي بپردازد
روايي و گفتماني الزم را براي فهم و تحليل نقادانه برنامه درسي و هم امر تعليم، بستر 

توانند  مربيان مي. كند هاي مختلف و چنداليه ايجاد مي ها و تاريخ ها، تجربه فرهنگ
مطالعات فرهنگي مفهوم . رويكردي فراملي به امر سواد را از مطالعات فرهنگي بياموزند

ر و مناسبي را براي نگاه به تعليم ايجاد كند و با اين كار زمين و زمينه بارو سواد را كثير مي
كند كه در آن تعليم عبارت است از كنشي تمركززدا، شكلي از خط شكني و عبور از  مي

وگو، تعامل و ترجمه بين  فرهنگي بر مبناي گفت مرزها، راهي براي ساخت سياست ميان
ل تاريخ و مطالعات فرهنگي در طو. جوامع متفاوت، مرزهاي دروني ملي و مناطق محلي

ناتمام، پايان  در عرض سنت خود همراه با اين فهم بوده و هست كه فرهنگ هميشه
  .است ناپذيرفته، در راه، و رو به آينده

در اين رويكرد، مطالعه فرهنگ بر مبناي تحليل مستمر و پيگير از شرايط محلي، ملي  
 .شود ث يا مانع ميو جهاني است، همان شرايطي كه امكان عزت و كرامت انساني را باع

اين كه يك دانش در فالن رشته توليد شده است يا محصول فرهنگ غرب است، براي آن 
هاي  هاي فرهنگي و محيط آورد، بلكه هر دانشي با تاريخ دانش مشروعيت و كاربري نمي

  .مختلف درون و بيرون فرهنگ زمينه توليد آن مخلوط و در هم تنيده شده است
  بخش زبان هاي آگاهي تشناسايي قابلي. 2.4
هاي ايجاد  خصوص راه مطالعات فرهنگي بر بررسي رابطه ميان زبان و قدرت، به 
هاي خاصي از اقتدار از طريق زبان، تأكيد زيادي  هاي اجتماعي و پشتيباني از شكل هويت

با اين ديد، زبان تنها ابزاري فني و بيانگر نيست، بلكه راهكاري تاريخي و . كند مي
هاي  ت كه به صورت فعال درگير توليد، سازماندهي و توزيع متون و قدرتهمگراس

توان چنين دريافت كه معلمان به جاي نگاه به زبان به عنوان ابزاري در  مي. نهادهاست
چالش پيش روي  .دهنده بيابند هاي گفتماني را قوام توانند خود كنش جهت بيان، مي
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زبان است؛ زبان در كار شمول و طرد برخي هاي عملكرد  مطالعات فرهنگي، تحليل راه
هاي خاص  معناها، تأمين يا به حاشيه راندن رفتارها و ايجاد يا منع عاليق و اميال و لذت

هاي مختلفي كه زبان به كار توليد و رسانش بطن و  با اين فهم و معنا از زبان، راه. است
هاي آموزشي است  مي و سايتهاي عمو حوزه» ميان«و » در«متن و بافت زندگي فراگيران، 

هاي فردي و اجتماعي در استفاده از  شود؛ براي مثال، رابطه زبان و ساخت هويت تحليل مي
انجامد مشهود  هاي زيردست مي هاي كه به طرد گروه دهي به بازنمايي زبان براي تفوق

ق در گيري، ارزيابي و مديريت بر زبان راهبرد و اخال يابي گفتمان آزمون اولويت. است
و البته استفاده از زبان معيار انگليسي به . تمامي سطوح نظام تدريس شاهد ديگري است

هاي آموزشي شاهد ديگري بر  پوستان براي خواندن و نوشتن در محيط جاي انگليسي سياه
هاي  هاي مختلف در زمان توان از طريق تحليل اينكه چگونه گفتمان مي. اين مدعاست

ها،  اتحاديه ها، ند و به نهادهايي همچون مدرسه، نظام قضايي، كارگاها مختلف برتري يافته
بخشند و آنها رابه شكلي خاص  هاي آموزش مسئوليت مي ها، و ديگر سايت فرهنگ رسانه

البته مطالعه زبان نبايد  .كنند، به تحليل تاريخي رابطه ميان زبان و قدرت پرداخت تنظيم مي
مطالعات فرهنگي  .گير زباني منجر شود انكاه و نفسبه قول استوارت هال به بازي تو

را » ديدن قدرت و سياست به عنوان مسائل صرفاً زباني و متني«تواند خطري همچون  نمي
اي اجتماعي دارند كه تنها با واسطه زبان قابل  نيروها و نهادهاي مادي جاذبه. ناديده انگارد

توانند و بايد  فراگيران مي. ي نيستفهم و درك است، اما قابل تقليل به كنش بازنماي
سواد  بياموزند كه ارزش حياتي زبان تنها در فراهم آوردن امكاناتي براي گسترش حيطه

هاي اجتماعي از  گيرد كه چگونه مردم و گروه متني نيست كه فهم اين امر را هم در برمي
هاي غالب  شكلاي براي تحريك و بسيج مقاومت و به چالش كشيدن  زبان به عنوان وسيله

  .كنند اقتدار فرهنگي و ايجاد روابط مردمي در اجتماع استفاده مي
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رابطه بين زبان و سواد بايد از مسئله تعليم فراتر رود؛ بايد اين رابطه را به عنوان 
ها و  تر بر سرنشانه هاي گسترده زبان بخشي از جدال. جايگاه جدال اجتماعي هم درك كرد

توان زبان را از قدرت نهادهايي كه در راه واداربه سكوت  مين. هاي اجتماعي است كنش
. كنند، تميز داد هاي زيردست از آن استفاده مي كردن، طرد، به حاشيه راندن و امر به گروه

زبان عبارت است از امكان ايجاد يك گفتمان، و بايد آن را به عنوان راهبرد بازنمايي و در 
بنابراين، . شوند ها بازسازي مي كه از طريق آن هويتراهكار اجتماعي خاصي در نظر آورد 

براي فهم و درك چگونگي عمل ساختارهاي نابرابر و سركوبگر در نظام آموزشي و كل 
برداري از عملكرد قدرت،  براي معلمان، در پرده. جامعه نياز به مطالعه زبان وجود دارد

آموزشي و  راهبردهاي. ردمطالعه زبان به عنوان شرط و شكلي از بازنمايي اهميت دا
كارگيري ماشين قدرت و  راهكارهاي تعليمي بدون تمركز بر چگونگي كاركرد زبان در به

  .است فهم رقابليغانضباط و انتظام 
بسياري از طرفداران مطالعات فرهنگي مطالعه زبان را در بازتعريف رابطه ميان نظريه 

ا اهميت دارد كه در بستر تجربيات، زبان نظريه از آنج. شمرند و عمل نيز بااهميت مي
نظريه بايد به طيف پيچيده مسائل و رخدادهاي . مسائل و رخدادهاي واقعي ريشه دارد

براي ايجاد تغيير و براي قادر ساختن مردم به يك زندگي باعزت و . زندگي روزمره بپردازد
لي بدون انحراف امر عم در عين حال، مالحظه. عمل تجربه شود همراه با اميد، بايد زبان

درست است كه زندگي روزمره به امر عملي در برابر نظريه . از نظريه بسيار دشوار است
نظريه، به . شمارد دهد، اما عمل را تحت تأثير و مؤثر بر مالحظات نظري مي برتري نمي
 .اي تعليمي، تنها اين نيست كه فراگيران با گفتارهاي مردماني ديگر آشنا شوند عنوان مسئله

بايد به نظريه . هاي معاصر نظريه يعني پرداختن فراگيران به تكاليف تاريخي خود و چالش
برداشت و در » هاي بزرگان حرف«پرداخت، نظريه چيزي نيست كه بتوان آن را از آرشيو 

  .جايي نصب كرد يا به كار برد
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  هاي زيسته فراگيران اهميت تجربه. 3.4
گذارد كه  هايي مي بطه ميان برنامه درسي و تجربهمطالعات فرهنگي تأكيد زيادي بر را 

به نظر . افرازند شده برمي بخشي فراگيران با خود دارند و در برابر دانش مشروعيت
تاريخي و اجتماعي  از زمينه توان خارج طرفداران مطالعات فرهنگي، هيچ متني را نمي

ها و روايات فراگيران محال  نجدا كردن متن از تجربيات، گفتما. توليد و بازتوليد آن فهميد
خصوص مراكز تربيت  ها و به اين نكته به لحاظ تعليمي به اين معناست كه دانشگاه. است

بخشي از اين كار حاكي از . معلم بايد بازانديشي مرزهاي برنامه درسي را برعهده گيرند
چون هاي مطالعه ديگري هم هاي نهادهاي موجود و حوزه ها و داللت تحولي در ارزش

هاي دانش فراگير و ساحت  اي، فرهنگ عمومي، فرهنگ جوانان و ديگر جنبه فرهنگ توده
اين امر به معناي ترك فرهنگ واال و عليا يا جايگزين . شده عقل سليم است كشيده چالش به

كردن آن با فرهنگ عمومي نيست، بلكه به اين معناست كه مرزهاي فرهنگ و مرزهاي 
را با روشي انتقادي و جديد مورد مطالعه  سيم شوند تا بتوان آنهادانش كارآمد دوباره تر

  .قرار دارد
معلمان حال و آينده بايد نسبت به امكان اجرا و توسعه آموزشي زمينه پرورده و 
بافتاري آگاهي و توجه داشته باشند كه تجربيات فراگيران، و رابطه فراگيران با فرهنگ 

رغم تكثر و تنوع فكري و  به. آورد به حساب مي ميل و لذت را هم عمومي و با پهنه
هاي جاري  آموزان، در برنامه فرهنگي روزافزون فراگيران، اعم از دانشجويان و دانش

كمترين توجهي نسبت به تكثر نيروها و عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تأثيرگذار بر 
قبيل مطالعات قومي و هايي از  حتي وقتي برنامه. حيات تحصيلي فراگيران نشده است

يابد، اين مطالعات در حاشيه دوري نسبت به مطالعات  افزايش مي نژادي در آموزش عالي
در حداقل، مطالعات فرهنگي ابزاري . شوند علوم، تاريخ و علوم انساني تشكيل مي» تر مهم«

تواند جنگ فرهنگي و راهبردي معاصر  دهد كه نظام آموزشي با آن مي نظري به دست مي
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اين جنگ ميان نهادهاي آموزشي، كه نيازهاي متغير جمعيت عظيم فراگيران را . را بشناسد
هايشان، كه نظام آموزشي را شكل ديگري از  سازد، و فراگيران و خانواده برآورده نمي
  .دانند، واقع شده است سركوب مي

ن مختلف و دار متو مطالعات فرهنگي به بررسي توليد، دريافت و كاربرد زميني و زمينه
ها، مفاهيم خاص از جامعه و تعاريف  اينكه چگونه اين متون روابط اجتماعي، ارزش

متن در اين معنا، تنها محدود به . كنند، التزام دارد را ساختاردهي مي» خود«متفاوت از 
هاي صوتي، تصويري و الكترونيكي دانش  شكل فرهنگ يا فناوري چاپ نيست بلكه همه

هاي توليد،  هاي جديد تغييري بنيادين در ساخت دانش و راه ين صورتگيرد؛ ا را دربرمي
جوانان امروزي براي بنا و تثبيت هويت خود تنها به . اند توزيع و مصرف آن را سبب شده

اند كه  اندازي فرهنگي روي آورده فناوري و فرهنگ چاپ تكيه ندارند و در عوض به چشم
. ساختارهاي گفتماني منسدد نيست مركزي ندارد و تحت انقياد فرهنگ چاپ و

دهد عبارت است از  هاي نوظهوري كه قوام و موقعيت هويتي جوانان را شكل مي فناوري
زبان و فرهنگ، بدون نياز به بستر روايي و «تنيده و متعاملي كه از ميان  هاي درهم پهنه

مربيان، با كنم معلمان و  فكر نمي. كند عبور مي» هاي شخصيتي بدون نياز به پيچيدگي
هاي كنوني دانش و شناخت، كه غالب هم هستند، بتوانند  بندي ها و پيكره بندي چارچوب

. ها و خياالت اين نسل جديد ببرند ها، بازنمايي راهي به شناخت اين تغييرات در نگرش
گاه ناهمسطح  اند، تالقي هاي فرهنگي خاصي كه جوانان در آن هويت يافته زبان و كنش
در نتيجه، شرايطي را كه . هاي نژادي، جنسي، طبقاتي و غيره است ن تفاوتمسائلي همچو

هايشان و در  پردازند بايد در زمينه تالش در آن جوانان به تالش در جهت معرفي خود مي
اين زبان ويژه و رو . زبان مشترك عامليت جست كه به افقي از اميد و امكان منتهي است

هاي معطوف به اصالح امر آموزش از آن  كه بيشتر تالش به امكان، دقيقاً همان چيزي است
  .اند بهره بي
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  ضرورت خوانشي متكثر از تاريخ. 4.4
داند، در اين تعريف، تاريخ روايتي  فرهنگي تحليل تاريخ را نيز مهم مي مطالعات 

اي  بلكه مجموعه غيرخطي نيست كه به صورتي مستقيم با پيشرفت رابطه داشته باشد،
تر و  پيچيده تاريخ، در اين مفهوم، بدون مركز،. ها ها و نابهنگامي تگياست از گسيخ

معلمان به جاي تعريف تاريخ در چارچوب يك سنت خشك و محدود، . شود تر مي مفصل
ها و  سازي ها، نهادينه هاي مختلف بپردازند كه ساخت ها و روايت توانند به طرح سنت مي

فايده تعليمي چنين رويكردي در آن . شود باعث ميهاي چنداليه از هويت ملي را  استفاده
هاي  ها، تواريخ محلي و خاطرات ديگري كه در ترجمه سنت حديث ها، است كه روايت
با . يابند اند هم مجال ظهور مي به حاشيه رانده يا سركوب و طرد شده غالب از تاريخ

. فرهنگي مطالعه كرد توان تاريخ را به صورت فراملي و ميان دوربين مطالعات فرهنگي مي
به وجهي، تاريخ تبديل به روايت و قرائتي انتقادي از روابط محلي و جهاني ايجادشده در 

آموزش تاريخ، به اين معنا، ديگر بناي روايتي خطي از وقايع نيست، . شود طول زمان مي
سازي  هايش، برجسته ها و سكوت بلكه عبارت است از گشودن آن، خواندن ناگفته

ي انحرافش، و سازماندهي حدودش، و اين امر مستلزم دلي است گشوده و شفاف مسيرها
شدگان و  ها و ميراث فراموش هاي انسان، ارزش كه متوجه و مشغول رنج

  .هاست شده بدبازنمايي
تاريخ چيزي ساخته و مصنوعي نيست، جدال و جدالگاهي است بر سر رابطه ميان 

در طرف درگيرخود «ارائه اين استدالل كه تاريخ بايد جيمز كليفورد با . بازنمايي و عامليت
تاريخ  به عبارتي ديگر،. دهد فهم خوبي را به دست مي» مندي به وجود آورد حس مكان

در ميان روابط » خود«بررسي نقادانه جايگاه . فقط نگاه به وقايع، حوادث و رخدادها نيست
ات فرهنگي پشتيبان جدي اين به همين صورت، مطالع. قدرت، امتياز يا سركوب هم هست

مفهوم است كه دست كم بخشي از كار نظريه، تحقيق و عمل بايد با رويكرد تكليف 
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هاي پيرامون مليت، قوميت، نژاد، جنسيت، طبقه اجتماعي، فرهنگ جوانان  تاريخي و تالش
  .و ديگر منازعات پيرامون فرهنگ و سياست باشد

  بسط مفهوم تعليم. 5.4
. يابد هر روزه قرابت بيشتري با تعريف مطالعات فرهنگي مي) داگوژيپ(مسئله تعليم  

معلمان بايد تعريف تعليم را گسترده سازند تا بتوانند از مرز محدود آموختن فنون و 
دهد كه تعليم را به عنوان  اين امر به فراگيران اين فرصت را مي. ها فراتر روند روش

كند كه  هايي كه به مردم كمك مي يابند، كنشهاي متني، كالمي و بصري ب پيكربندي كنش
تعليم نماينده شكلي از توليد . خود و رابطه خود با ديگران و محيطشان را تعريف كنند

فرهنگي است كه هم در چگونگي كاربرد قدرت و معنا به منظور ساخت و سازماندهي 
. چگونگي دارد ها، نهفته است و هم توجه دقيقي به اين ها و هويت دانش، اميال، ارزش

ها تقليل نيافته است، بلكه كنشي  تعليم به اين مفهوم به مهارت صرف در فنون و روش
هاي توليدي خود،  گوي روايت فرهنگي است كه بايد به لحاظ اخالقي و سياسي پاسخ

تعليم، به . مشروع باشد هاي خود از آينده هاي اجتماعي و تصويرسازي برانگيختن حافظه
تواند پشت ادعاي عينيت  براي نقد و نيز روشي براي توليد فرهنگي، نميمثابه موضوعي 

گيرد  سنگر گيرد، پس تمامي اهتمام خود را در برقراري رابطه ميان نظريه و عمل به كار مي
  .دهد و از اين راه امكان زندگي دموكراتيك را گسترش مي

مالحظات نظري اشاره اي از  بيني و نقصان خود، به مجموعه اين فهرست، با همه كلي
تواند نقطه آغاز مناسبي براي توجه به نظام آموزشي به مثابه نهادي اجتماعي  دارد كه مي

هاي جديد همكاري ميان  خوشبختانه، ابزارهاي نظري خوبي براي تشكيل گونه. باشد
كه  اي ارائه شده رشته استادان، گسترش مفهومي آموزش و رويكردهاي نو در تحقيق ميان

مطالعات فرهنگي . هاي محلي، ملي و جهاني بپردازد ها و دغدغه مشغولي است به دل قادر
به برخي از اين . هاي ملي توان بااليي دارد براي پرداختن به مسائل مرزهاي دروني نظام
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بايد مورد بازپرسي  البته مطالعات فرهنگي هم. امكانات در فصول بعدي اشاره شده است
با توجه به . ه لحاظ نظري گسترش يابد و بعد تعليمي آن تقويت شودنقادانه قرار گيرد تا ب

اي كار آموزش، و بستري كه براي ايجاد ارتباط ميان نظريه و عمل فراهم  رشته ماهيت ميان
پردازان امر  آورد و نيز نقش مهمي كه معلمان به عنوان روشنفكران عمومي دارند، نظريه مي

ترش برخي مالحظات مشترك ميان آموزش، مطالعات توانند، با تعميق و گس تعليم مي
اي در مهار و تعريف مفهوم شناور  فرهنگي و پروژه اصالحات سياسي، سهم عمده

  .مطالعات فرهنگي داشته باشند
ّهاي قابل تفويض به مطالعات فرهنگي هايي از نقش نمونه. 5  

  :كنيم در اين زمينه اكتفا مي مثال سه به حاضر حال در
  ساالري بنيادين عات فرهنگي و مردممطال. 1.5

ها و بنيادهاي متفاوتي دارد، و با وجود اين، تعهد  ها، تاريخ مطالعات فرهنگي زبان
تر بازسازي واصالح  اصلي اين حوزه به كار سياسي، به عنوان بخشي از پروژه گسترده

ي بزرگساالن، در ابتدا مطالعات فرهنگي بر سوادآموز. اجتماعي، به خوبي جا نيافتاده است
هاي جوان تأكيد داشت كه بعدها به فمينيسم، نژادگرايي،  فرهنگ تحليل طبقاتي و خرده

به خاطر همين انتقال، مطالعات فرهنگي . فرهنگ عمومي، و سياست هويت انتقال يافت
هاي مختلف تاريخي خود را تحت مفاهيم جامع عدالت اجتماعي و  نتوانسته است ريشه

پروردگي،  درست است كه مسائل نژادگرايي، طبقه، جنسيت، متن. كندساالري جمع  مردم
اي بايد از عناصر اصلي هر گفتمان مطالعات فرهنگي  هويت ملي، ذهنيت و فرهنگ رسانه

  .بنيادين مستقر باشد ساالري باشد، با وجود اين، همه اينها بايد برمبناي راهبرد مردم
ا را نسبت به چگونگي عملكرد قدرت به هاي مختلفي فهم م مطالعات فرهنگي از راه

هاي اقتصادي اميال، زمان و مكان،  وسيله نهادها، زبان، بازنمايي، فرهنگ و از طريق جنبه
توانند ضمن گسترش و تعميق اين شناخت، در  طلب مي مربيان اصالح. گسترش داده است
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جهت، نتوانسته مطالعات فرهنگي با همه تالش خود در اين . كار خود بر آن تكيه كنند
توانند با تأكيد بر  مربيان مي. ها را به درستي روشن سازد است مشتركات اين همه زمينه

ساالري بنيادين به عنوان نقطه ارجاعي سياسي، اجتماعي و اخالقي در  اهميت مردم
هاي عمومي  بازانديشي آموزش شهروندان، براي مواجهه با جهاني متشكل از فرهنگ

مطالعات . و شكسته، اين ضعف مطالعات فرهنگي راجبران كنند مختلف، چند اليه
هاي  سياسي دارد تا بتواند مسائل و چالش -فرهنگي نياز مبرمي به ايجاد زباني اخالقي 

در درون اين سياست، تفاوت و تأثير غالب و روزافزون . فرهنگ جهاني جديد را بشناسد
بايد توجه بيشتري به احياي زبان  جهاني شدن است كه مطالعات فرهنگي و حوزه آموزش

ساالري بنيادين  اخالق، عامليت، قدرت و هويت، به عنوان بخشي از پروژه ناتمام مردم
  .داشته باشند

حاشيه، /هاي سنتي از قبيل مركز بيني در اين مرحله نياز به بازسازي دوگانه
اده از خصوصي و به پرورده ساختن آنها با استف/ملي، عمومي/كثرت، محلي/وحدت
شود كه  تري همچون هويت گزيني، تعلق خاطر و جامعه احساس مي هاي پيچيده بازنمايي

مطالعات فرهنگي توان آن . طلب مرتفع شود بايد با تالش فكري و مطالعاتي مربيان اصالح
هاي نظري نوي را براي به چالش كشيدن نوع تفكر ما  را دارد كه همچنان چارچوب

مربيان منتقد بايد به اين توان . رات قدرت فرهنگي و نهادي توليد كندپيرامون نيروها و تأثي
اين كار نياز به گفتماني مختلط، متغير، سيال، . مطالعات فرهنگي توجهي ويژه داشته باشند

اتكا دارد، گفتماني كه بيش از آنكه بر تخطي داللت داشته باشد، بخشي از تالشي  و بي
. انديشد تر به تعهد سياسي و تالش مردمي مي وسيع شود كه به ايجاد نگاهي جمعي مي

ساالري  مطالعات فرهنگي در تركيب با نظريه اصالح آموزش، و با پرداختن به مسئله مردم
تواند افق نظري خود را بسط  بنيادين، اين بخش مهم گفتمان عدالت اقتصادي و حق، مي

گفتماني تعليمي، امكان گسترش  بهمثا بهدر اين بستر تازه، مطالعات فرهنگي، . بيشتري دهد
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اي همچون عدالت، آزادي و برابري را تا نهايت ممكن در نهادها و  ساالرانه اصول مردم
توانند با تكيه بر اهداف مردمي و  مربيان منتقد مي. روابط زندگي روزمره به وجودمي آورد

گي را به زبان امكانات تجربي، گفتاري و رفتاري مطالعات فرهن هاي سياسي خود، ارزش
  .كاري خود ترجمه كنند و بر اين اساس، راهبرد خود را با دقت تدوين كنند

  مطالعات فرهنگي و پرورش روشنفكران. 2.5
اي، به كار فكري حياتي دوباره  رشته فرهنگي و ميان مطالعات فرهنگي، با كار ميان 
كه خواسته بود نظريه را شود  بخشد و نيز پژواك دعوت والتر بنيامين از روشنفكران مي مي

دهنده ترجمه كنند؛ كنشي كه باعث تغييري در حوزه قدرت سياسي و  به زبان كنشي قوام
مطالعات فرهنگي اين  گرا از روشنفكر، هاي سنتي و نخبه برداشت برخالف. فرهنگي شود

ي كند كه كار روشنفكر بايد ريشه در كار سياسي و تعليمي پويا و اخالق نظر را ارائه مي
ها و راهبردهاي نو اهتمام داشته  داشته باشد؛ او، فراتر از زبان سلبي نقد، بايد به توليد نگاه

در يك سطح، اين امر يعني مطالعات فرهنگي اهميت دارد؛ چراكه كار تأسيس و . باشد
گيرد كه به توليد روشنفكران  هاي فرهنگي و نهاديني را برعهده مي ايجاد بسترها و كنش

مربيان منتقد بايد به تالش كارگران فرهنگي، در راه ايجاد بستري براي . انجامد مردمي مي
ارائه و بازتوليد گفتارهاي روشنفكران مردمي تأكيد كنند و بيش و پيش از اين كار، توجه 

اي به ايجاد تعادل ميان كفه توليد كار متقن علمي و كفه تمرين رهبري و  تعليمي ويژه
هر گونه قدرتي در اين حوزه بيش از آنكه خشك باشد، استوار . مسئوليت داشته باشند

. نگر است است و بيش از آنكه سركوبگر و ايدئولوژيك باشد، بر مبناي نقد از خود و آينده
هاي قدرت، بايد در  پردازند، به جاي خالي كردن زيرپايه كه به مطالعات فرهنگي مي ها آن

يرند، و در عين حال قدرت خود را بر مبناي جهت سازماندهي به كار خود از آن بهره گ
روشنفكر «وگو بنا نهند؛ اين كار يعني هم رد مفهوم مربي به عنوان  نقد، شفافيت و گفت
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اي همچون  سازانه و هم رد آن به معناي روشنفكري ويژه كه ادعاهاي جزيره» جهاني
  .سياست هويت دارد

ربيان به عنوان روشنفكران مردمي و مطالعات فرهنگي بايد به بازانديشي و بازتعريف م
راند و اگر روشنفكر ويژه سر  اگر روشنفكر جهاني براي همگان سخن مي. مرزي بپردازد

هاي فرهنگي و اجتماعي خاصي دارد، روشنفكر  بندي در گريبان مشغوليات محدود صورت
ند و چند ك هاي متفاوتي كارمي كند، با گروه مرزي در درون و ميان جوامع مختلف سير مي

 نقطه مقاومت را در اختيار دارد، او دانش تخصصي و تفرعني متخصص، دانا يا ايدئولوگ

مربيان منتقد با ايجاد ارتباط ميان نقش روشنفكران در . كشد بزرگ را به چالش مي
توانند بحث تعريف و روايتي نو از  ساالر عمومي، مي هاي مردم گيري فرهنگ شكل

ي فرهنگتواند، براي آن دسته از كارگران  اين روايت مي. كنند مطالعات فرهنگي را مطرح
هاي  محيط ها، هاي مختلفي همچون نهادهاي مذهبي، هنر، مدارس، رسانه كه در حوزه

در ادامه، تالش براي اطمينان از . اند، مرجعي اخالقي ارائه كند كارگري و غيره مشغول
شر، در سطوح محلي، ملي و جهاني، سالمت عدالت اجتماعي، برابري اقتصادي و حقوق ب

توانند به بيان و پذيرش وجوه اشتراك و افتراق  مربيان، به عنوان روشنفكران مرزي، مي
  .خود بپردازند

  هاي شناخت مطالعات فرهنگي و زيرساخت. 3.5
مطالعات فرهنگي نقش مهمي در ارائه چارچوبي نظري داشته است كه به كار تحليل  

هاي  ت از امر عمومي و امر روزمره، در جهت توليد دانش، هويتچگونگي استفاده قدر
حال نوبت كار مستمر تعليمي است كه نشان دهد چگونه . آيد اجتماعي و اميال، مي

كنند،  هاي بازنمايي استفاده مي ي كه از تصاوير، اصوات و ديگر شكلاجتماعهايي  كنش
مطالعات . اند يد فرهنگ جهانيهاي جد مشغول تعريف دوباره توليد دانش، خرد، و شكل

بين تحليل موفق بوده است  هاي ريز زندگي مردم به زير ذره فرهنگي در كشاندن روزمرگي
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شوند  و حاال در برابر اين كار قرار گرفته است كه چگونه علم و فناوري با هم تركيب مي
سفال / گ عليا هاي فرهن بيني آيد كه از مرز دوگانه هاي اطالعاتي جديدي پديد مي و نظام

هاي ديجيتالي جديد، كه انقالبي در  هاي واقعيت مجازي و فناوري نظام. كند گذر مي
اند، هرروزه تمايل بيشتري به خرَد ابزاري از خود نشان  ها به وجود آورده فرهنگ رسانه

مربيان . را به سوي بازار و مصرف منفعالنه خواهد كشاند ها نآخواهند داد، و خرد ابزاري 
نتقد بايد اين نكته را روشن سازند كه فرهنگ عمومي مهم است، نه تنها به خاطر اينكه م

آموزد كه چگونه  دهد كه شيوه فهم مردم را منقلب سازد يا به ما مي فرصتي به دست مي
اي در ضمانت  تواند نقش عمده دست به توليد فرهنگي بزنيم، بلكه مهم است چون مي

داشته باشد و همه اينها بحث پيرامون خرد، خرد روشنگر، حقوق بشر و عدالت اجتماعي 
  .آورد فناوري و قدرت را به پيش مي

ها و  تواند براي تفكر پيرامون پويايي نظام آموزشي در جايي ويژه واقع شده است و مي
مطالعات فرهنگي به مربيان . هاي فرهنگ و قدرت مادي، زباني نو ايجاد كند پيچيدگي

آموزد كه در عين تعهد، گشوده است، به امور محلي توجه دارد  اسي را ميمعنايي از امر سي
زدايد و براي كار مشاركتي تغيير خردمندانه جامعه  ها را هم از پيش نظر نمي و جهاني

هايي نو  تعليم و تربيت انتقادي هم براي مطالعات فرهنگي هديه. كند بسترها را آماده مي
دانيم بستر  حال مي. ه مركزي آهنگ مطالعات فرهنگيكنش تعليمي به عنوان قطع: دارد

فراگيران و مردم  آموزش، بستري چنداليه، مختلط و پيوندي است و آموزش يعني تجهيز
  .ساالر با دانش، مهارت و منابع براي مشاركت در جهاني مردم
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