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Abstract 

The present study analyzes the position of cultural studies in Iran through articles 

published in the quarterly journal of cultural studies and communication in the period 

2013-2017. The theoretical basis of the research was the views of Chris Rojek, who 

divides this field of knowledge into four periods: national-popular, textual- 

theatrical, global post-belief, and governance and politics. Qualitative meta-analysis 

was used and the data collection technique was document review. According to 

findings, out of 156 papers reviewed, 97 papers are in the field of cultural texts, 25 

papers are about the marginalized, 8 articles are about daily life, 7 articles are about 

the analysis of popular culture, 4 articles are about cultural politics, and 14 articles 

cover other topics. The content of the articles indicates that cultural studies in Iran 

does not tend to represent silent voices; does not pay much attention to context and 

texture; It is abstract and the study population is the middle-class people of Tehran. 

Meanwhile, Iran has a range of different social groups with experience of multiple 

forms of inequality both in the field of redistribution policy and in the realm of 

recognition policy. In this sense, most of these studies seem to be limited to 

depoliticizing society ،and do not intervene much. But that is not the whole story. 

Although significant changes have taken place in the last two decades and an 

important part of our lives is affected by complex economic and political processes, 

this area of knowledge still seeks textual studies. It does not pay attention to how it 

changes at the level of the material reality of everyday life. Finally, cultural studies 

in Iran have not yet been able to follow a particular research program and It has not 

yet achieved the creation of Iranian cultural studies that is inherent in this thought. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 
Cultural studies as a dynamic research program has 

a high position in the field of humanities. The 

formation of this field of knowledge goes back to the 

Center for Contemporary Cultural Studies of the 

University of Birmingham, England. The center was 

first established by Hogarth in the 1960s and has 

been influenced by two currents of thought. First, 

literary criticism or the tradition of culture critics, 

especially the current Levisism, second, Western 

Marxism. This center provided the basis for carrying 

out a series of cultural research such as media, 

identity, ethnicity, immigrants, class, and gender. 

Cultural studies in its western experience basically 

belongs to the Subordinate and seeks to analyze and 

interpret the marginalized strata in terms of (gender, 

ethnicity, class, and race). But the purpose of 

cultural studies in Iran is different. It seems that the 

influence of accepting this approach in Iran from its 

western roots has not been integrated and coherent. 

The agenda of this approach and its topics and goals 

have received less attention and scientific 

evaluation. By agenda, we mean focusing on related 

issues such as media studies, identity studies, urban 

studies, textual studies, or cultural policy. The 

current research aims to evaluate the scientific 

articles published in this field by considering the 

"subject" and "objective". It is obvious that by 

having a correct understanding of these two, it is 

possible to make a more accurate assessment of the 

representation of marginal groups in Iran and the 

goals of this research program. 

2- Methods:  
The research method is meta-analysis. The reviewed 

texts of this research are 156 scientific-research 

articles based on the paradigm of cultural studies in 

the quarterly journal of the Iranian Association for 

Cultural and Communication Studies, which were 

published between 1992 and 1996. Data analysis 

was done in 5 steps. 1. Organization of data. The 

data were categorized according to five categories of 

Subordinate, cultural texts, daily life, popular 

culture, and cultural policy. 2. Data classification 

was done within each separate field. 3. Checking the 

research questions according to the data: In the 

discussion of the topic, social existence was the 

subject of research and in the goal section, its 

purpose was considered. 4. Search was done to 

justify the data. 5. Writing the report was done. 

3- Findings: 
More than two decades have passed since the 

beginning of the field of cultural studies in Iranian 

universities. This field of knowledge has some 

characteristics that make it different from its main 

source in the Birmingham school. 

Contextuality: Cultural studies is contextual 

knowledge by nature. This type of study is less 

abstract and pays attention to the reality, the 

conditions of the possibility of social events, power 

relations, and relations resulting from them. 

Emancipation: Cultural studies in Iran are confined 

to the university environment and are not related to 

society. This field of study not only does not provide 

a serious critique of society's situation but also does 

not base its knowledge on specific and specific 

interests. Therefore, with such conditions, one 

cannot expect from this approach the realization of 

emancipation at the level of the materialism of the 

forces. 

Ignoring Subordinate and paying attention to the 

Tehrani middle class: the purpose of cultural 

studies has been to pay attention to Subordinate and 

people on the margins and to their issues and 

problems, in order to represent their problems and 

provide the basis for change to improve their quality 

of life. But this approach in Iran has focused its 

attention on the middle class. 

Social change: Cultural studies has always been 

against depoliticization since the beginning of its 

development in the western experience and has had 

plans in this field, but in Iran it lacks a plan for 

intervention in the field of politics. 

Text-centeredness: Most of the studies conducted 

in the field of Iranian cultural studies are text-

centered and examine society through the text. 

Not having a research tradition: there were 

articles that were not included in any of our desired 

indicators, there were also a number of articles that 

were not conducted with the approach of cultural 

studies, but were published in the Cultural Studies 

Quarterly. 

Ignoring cultural policy: Cultural studies have 

performed poorly in the field of cultural 

policymaking, either they basically did not want to 

get involved in this field or they do not know what 

cultural policymaking is, as a result, not many 

studies have been conducted in this field and this is 

one of the weak points of this approach in Iran. 

Cultural studies in Iran is not able to deal with the 
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cultural policy because it pays too much attention to 

the review of texts. 

4-Discussion and Conclusion: 
 Considering what has been said, it should be noted 

that cultural studies in Iran are highly abstract and 

do not approach phenomena in a very pragmatic and 

experimental way, and are only satisfied with 

description. Another reason for the weakness of 

studies in this approach is perhaps the lack of 

specific discourse and the lack of research tradition 

among the conducted researches. It seems that a part 

of cultural studies in Iran has served the market and 

the concern of justice has been forgotten. With these 

interpretations, cultural studies lead to the 

production of organic intellectuals, which Hall 

mentions as the goal of cultural studies. It is clear 

from the evidence that the related mechanisms of 

cultural studies, both at the institutional level and at 

the discourse level, in contemporary Iran, instead of 

producing this type of intellectuals, produce more 

traditional intellectuals. In the end, it seems that this 

approach in Iran does not lead to anything worthy of 

attention for the society, because the special 

knowledge that has been produced in the name of 

cultural studies, is neither expected by a specific 

audience for it nor is coherence found in it. 
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 چکیده
 یتحلیل جایگاه مطالعات فرهنگی در ایران از خالل مقاالت منتشرشده در فصلنامه پژوهش حاضر به

پردازد. مبنای نظری مقاله مبتنی بر می 1312 -1316مطالعات فرهنگی و ارتباطات در فاصله زمانی 

نمایشی،  -مردمی، متنی -بندی کریس روجک است که این حوزه از دانش را به چهار برهۀ ملیدسته

، و «فراتحلیل کیفی»کند. روش مورد استفاده مندی و سیاست تقسیم میباوری و حکومتپساذات-جهانی

 19شده، مقاله بررسی 156دهد که از ها نشان میاست. یافتهها  مبتنی بر بررسی اسناد هفن گردآوری داد

مقاله  9مقاله در باب زندگی روزمره،  8فرودستان،  یمقاله در حوزه 25ی متون فرهنگی، مقاله در حوزه

مقاله نیز سایر مباحث را در بر  14گذاری فرهنگی و مقاله مربوط به سیاست 4در تحلیل فرهنگ عامه، 

ون مقاالت بیانگر آن است که مطالعات فرهنگی در ایران تمایلی به بازنمایی و نمایندگی گیرند. مضممی

متوسط  یانتزاعی است و جامعۀ هدفِ آن طبقهنهد؛ صداهای خاموش ندارد؛ به بافت و زمینه وقعی نمی

 یتجربه های اجتماعی مختلف باگروه . این در حالی است که کشور ایران دارای طیفی ازباشدمی تهران

سیاستِ بازتوزیع و هم در قلمرو سیاستِ بازشناسی است. از  یهای چندگانه نابرابری هم در حوزهشکل

شوند و چندان زدایی از جامعه و مردم محدود میرسد اغلب این مطالعات به سیاستاین حیث، به نظر می

که در دو دهۀ اخیر تغییرات با اینبرند. ولی این تمام داستان نیست. برای مثال،  به مداخله راه نمی

اقتصادی و  یدگی ما متأثر از فرآیندهای پیچیدهاجتماعی چشمگیری رخ داده است و بخش مهمی از زن

سیاسی است، اما این حوزه از دانش کماکان در پی مطالعات متنی است و التفاتی به چگونگی تغییر در 

از همه این که مطالعات فرهنگی در ایران تاکنون نتوانسته تر سطح واقعیت مادی زندگی روزمره ندارد. مهم

کند و از این رهگذر هنوز به خلق مطالعات فرهنگی ایرانی که ذاتی این سنت پژوهشی خاصی را دنبال 

 شیوه از اندیشه است دست نیافته است.
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 و بیان مسئله همدمق-1
گیری این حوزه از دانش به به مثابۀ یک برنامه پژوهشی پویا جایگاه واالیی در حوزۀ علوم انسانی دارد. شکل 1مطالعات فرهنگی

تأسیس  1160در دهه  2گردد. این مرکز ابتدا توسط هوگارتمرکز مطالعات فرهنگی معاصر دانشگاه بیرمنگام انگلستان بر می

ارکسیسم م، مو جریان فکری بوده است. نخست، نقد ادبی یا سنت منتقدان فرهنگ به ویژه جریان لیویسیسم. دوثر از دشد و متأ

های فرهنگی مانند رسانه، هویت، قومیت، مهاجران، طبقه و جنسیت را ای از پژوهشانجام مجموعه یغربی. این مرکز زمینه

کارگر گذاشتند. آنان برای درک بهتر  یرا بر فرهنگ عامه و طبقهمرکز خود فراهم ساخت. پیشگامان این حوزه، بیشترین ت

که استوارت  1160انسان و جامعه، مفهوم فرهنگ را محور قرار دادند و به مطالعه کارکردها و تغییرات فرهنگ پرداختند. از دهه 

های های فرهنگی و جنبشن شکلرهبری مرکز را بر عهده گرفت، همراه با همکاران خود بیش از هر چیز به ارتباط بی 3هال

 ای، نژادی، جنسیت و سیاسی توجه کردند.                                           مقاومتی طبقه

ورود پیدا کرد و این کشورها مطالعات آمریکا، استرالیا، کانادا و غیره  مطالعات فرهنگی به تدریج در کشورهای دیگر از جمله 

 «شناسی فرهنگجامعه» یتوان از شاخهردند. برای مثال، میخاص متمرکز ک یی که داشتند در یک حوزها به تجاربخود را بن

در استرالیا، کانادا و سایر کشورها و مراکز علمی « مطالعات عمومی فرهنگ»در فرانسه و « گرایانهمطالعات پساساخت»در آمریکا، 

مطالعات فرهنگی متمایز بودند نام برد. مطالعات فرهنگی در ایران از سال  مختلف که در عین اشتراک تا حدی از شاخه انگلیسی 

به عنوان یک رشته دانشگاهی شروع به پذیرش دانشجو کرد و بدین صورت فعالیت خود را آغاز کرد. این رشته ابتدا در  1381

گاه کاشان و رازی نیز در این رشته دانشجو ، علم و فرهنگ، و تهران دایر شد، اما پس از آن دو دانشطباطبائی سه دانشگاه عالمه

پذیرش کردند. برخالف جریان غربی مطالعات فرهنگی که خارج از دانشگاه شکل گرفت، این جریان در ایران در  فضای آکادمیک 

 و به صورت بخشی از سیاستگذاری علمی دستگاه اداری دانشگاه پا گرفت.

تعلق به فرودستان است و به دنبال تحلیل و تفسیر اقشارِ در حاشیه )چه از مطالعات فرهنگی در تجربۀ غربی آن، اساسًا م

آنها با سیاست،  یها، رابطهروههای اجتماعی و فرهنگی این گلحاظ جنسیت، قومیت، طبقه و نژاد( است. بررسیِ زمینه

 رهنگی آنان، بازنمایی آنان درگذاری فرهنگی جهت ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی آنان، برساخت وضعیت اجتماعی و فسیاست

 ن از اهداف این حوزه از دانش است.شاگیریِهای تاریخی ظهور و شکلهای مختلف و زمینهرسانه

اما هدف مطالعات فرهنگی در ایران متفاوت است. بیشتر به دنبال تحلیل و تفسیر سبک زندگی طبقه متوسط تهران و   

و از این حیث، تا کنون پژوهش عمیقی در این حوزه ( 1315 ،می و حاج محمد حسینیمطالعات متنی بوده است )بنگرید به کاظ

ها انجام نشده های قومی، طرد شدگان شهری و دیگر خرده فرهنگهای طرد شده مانند مهاجران، گروهدر راستای معرفی گروه

یکپارچه و منسجم نبوده است. دستور کار این اش های غربیرسد تاثیر پذیرفتن این رویکرد در ایران از ریشهاست. به نظر می

رویکرد و موضوعات و اهداف آن کمتر مورد توجه و ارزیابیِ علمی قرار گرفته است. منظور ما از دستور کار تمرکز بر موضوعات 

ا در گوی گذاری فرهنگی است.ای، مطالعات هویتی، مطالعات شهری، مطالعات متنی و یا سیاستمرتبطی مانند مطالعات رسانه

 گیرد. ای مورد پژوهش قرار میهر دپارتمانِ علمی، بنا به عالیق اساتید و دانشجویانْ موضوعات پراکنده

( و به مانند 1310است )بنگرید به رضایی و همکاران،از فضای این رشته را در برگرفته بنابراین پراکندگی و ناهمگونی بخشی

پور تشاش و پراکندگی و نداشتن پارادایم مشخصْ روبروست )بنگرید به قانعی راد و قلیهای علوم اجتماعی با اغبسیاری از رشته

 (.1382؛ اباذری 1383؛ قانعی راد 1385؛ کچویان و کریمی 1388

به ارزیابی مقاالت علمی منتشر شده در این حوزه « هدف»و « موضوع»پژوهش حاضر در صدد است تا با در نظر گرفتن 

ای اشیههای حبازنمایی گروه یتری دربارهتوان به ارزیابی دقیقکه با داشتن شناخت صحیحی از این دو می بپردازد. بدیهی است

های انجام شده در این حوزه نیست در ایران و اهداف این برنامه پژوهشی پرداخت. از آنجا که امکان دسترسی به تمام پژوهش

دهند، لذا بر آن شدیم که مقاالت یکی اند و حق انتشار را به نویسندگان نمیدهها برای ادارات خاصی انجام شچرا که برخی از آن
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ه را بررسی کنیم ک« فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات»ترین نشریات این حوزه تحت عنوان شدهاز شناخته

کند. های مختلف را به صورت مقاله چاپ میدههای تقاضامحور و یا اینامه، پژوهشهای این حوزه اعم از پایانماحصل پژوهش

مقاالت کرده است. در این پژوهش به چاپ  شروعهای مهم این نشریه، این است که به موازات پاگرفتن این رشته یکی از ویژگی

اظ هم به لح از روند مقاالت منتشر شده در مطالعات فرهنگیِ ایران ارزیابی کلی، با فراتحلیل مقاالت چاپ شده در این نشریه

توان داشت که هر رویکردی، موضوع، مسائل و اهداف مشخصی برای ها به عمل آوردیم. تردید نمیموضوع و هم از نظر هدف آن

کند و مطالعات فرهنگی ایران هم از این امر مستثنی نیست. با یک ارزیابی کلی قصد داریم خود دارد و از اصول خاصی پیروی می

رسد با پاسخ به سواالت وضوعات مورد بررسی مطالعات فرهنگی ایران چه بوده است؛ امری که به نظر مینشان دهیم اهداف و م

 پذیر شود.زیر امکان

 کند؟دهد و از کدام موضوعات پرهیز میمطالعات فرهنگی ایران چه موضوعاتی را مورد مطالعه قرار می -1

 غایت این حوزه از دانش در کشور ما چیست؟-2

 پژوهش یهپیشین -2
 : پیشینۀ تجربی1-2

به بررسی وضعیت و « مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران»( در کتابی تحت عنوان 1315کاظمی و حاج محمد حسینی )

های اصلی اند و شناسایی جریانهای ایران در طول دهه هشتاد هجری شمسی پرداختهعملکرد مطالعات فرهنگی در دانشگاه

اند. روش تحقیق در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است: در مرحلۀ دف مطالعه خود قرار دادهها را هدرون دانشگاه

ها و مقاالت به صورت کمی انجام شده و نامهبندی اطالعات به دست آمده از مطالعۀ پایاننخست، کار استخراج نمونه و دسته

های ها و اهداف و نتایج، تحلیل کیفی ارائه شده است. یافتهه به پرسشاند. در مرحلۀ بعد با توجها تحلیل محتوا شدهنامهپایان

تحقیق نشان از ابهام در چیستی مطالعات فرهنگی، طبقۀ متوسط محوری مطالعات فرهنگی در ایران، سلطه نظریات غربی و 

های انجام مطالعات الشغفلت از فرودستان نظم اقتصادی موجود و همچنین غیر تاریخی بودن مطالعات فرهنگی از جمله چ

 فرهنگی در ایران عنوان شده است.

به دنبال ارزیابی « هاها و افقمطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران، دستاوردها، چالش»ای با عنوان ( در مقاله1312ذکایی )  

 سبک زندگی، بازنمایی، تحلیلدهد که های این تجربه دانشگاهی است. نتایج نشان میها و چالشها، کاستیدستاوردها، ظرفیت

عه های مورد مطالشناسانه )به ویژه سینما و رمان( و مطالعات پسااستعماری )پساساختارگرایانه( حوزهگفتمان تاریخی و نشانه

 شود( همهای اجتماعی و فرهنگی )که اصطالحاً مطالعات فرودستان خوانده میهستند. نامتعادل بودن در پرداختن به زیرطبقه

ای است؛ ترکیب و اختالط رشتههای معاصر وجود دارد. مطالعات فرهنگی در ایران بینهای تاریخی و هم در نمونهنمونه در

هایی و ابهاماتی ها و محدودیتشود. مطالعات فرهنگی با چالشهای مختلف در آن دیده میهای سنتاندازها و روشمفاهیم، چشم

ی مبهم اشتغال و بازار کار، بازنمایی نادرست، ابهام در یافتن مرکز ثقل مفهومی، سیاست توان به دورنمانیز روبروست که می

 فرهنگی و دانشگاهی به همراه تمهیدات ناکافی نهادین اشاره کرد.

مطالعات فرهنگی و آینده علوم اجتماعی در ایران، مطالعات فرهنگی ایرانی: »ای با نام ( در مقاله1310رضایی و همکاران )  

های مطالعات فرهنگی مانند گیری مطالعات فرهنگی در ایران، به خصیصهضمن بحث پیرامون شرایط شکل« هاانواع و آسیب

نند. کهای مطالعات فرهنگی در ایران اشاره میهای آکادمیک، نهادی شدن و مناقشات و گفتمانمبانی فکری و معرفتی، سرچشمه

های علوم اجتماعی به یکدیگر از طریق مطالعات فرهنگی، نقش فرهنگ به عنوان ریسمان هها عبارتند از: نزدیکتر شدن رشتیافته

اند: متصل نبودن به جامعه های پیش روی مطالعات فرهنگی نیز چنین عنوان شدههای علوم اجتماعی. آسیبوحدت میان رشته

 به سرگرمی و ابتذال مفهوم مقاومت.جهانی، تبدیل شدن به بخشی از مد روشنفکرانه، تبدیل شدن مطالعات فرهنگی 

ضمن بررسی رابطه میان « شناسی و مطالعات فرهنگی: توافق یا تعامل؟جامعه»ای با عنوان ( در مقاله1310صدیقی )   

ر دشناسی و مطالعات فرهنگی از دو رویکرد ذات باور و تبارشناسانه یاد کرده و با اتخاذ موضعی تبارشناسانه، این رابطه را جامعه

های پارادایمی را که در مطالعات فرهنگی انگلستان رخ بستر اجتماعی انگلستان و آمریکا بررسی کرده است. همچنین گسست
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 76-84، صفحات1141تابستان ،دومم، شماره چهاردوره    

د: در گویداده تشریح کرده و رابطه آن را با شرایط اجتماعی انگلستان سنجیده است. وی در مورد مطالعات فرهنگی در ایران می

پژوهشی در مطالعات فرهنگی شکل نگرفت و این امر تفاوت میان تبار مطالعات فرهنگی  یامهتقابل با جامعه شناسی، هیچ برن

ای از مطالعات فرهنگی در بیرون از آکادمی دهد. بستر اجتماعی ایران هم در مقطع رویش گونهدر ایران با انگلستان را نشان می

 رد.و هم در مقطع آکادمیک شدن تفاوت آشکار با جامعه انگلستان دا

 انتقادی و ظهور مطالعات یبا بازخوانی سنت نظریه« ی انتقادیامطالعه فرهنگی، پروژه»ای با عنوان ( در مقاله1388سرفراز )

ات پسند را تبیین نماید. از نظر او، مطالعترین محورهای آن یعنی فرهنگ عامهفرهنگی بریتانیایی تالش کرده تا یکی از اساسی

. پسند استهای فرهنگ عامهجنبه ید و به دنبال مشروعیت بخشی به همهکنرده از فرهنگ کار میفرهنگی با مفهومی گست

دهد شود. مطالعات فرهنگی مبنا را بیشتر بر تضاد و تقابل قرار میفرهنگ امری ایستا، ثابت و یا به مثابه نظامی ثابت قلمداد نمی

 پذیرد.ای را نمیاصل رشته ای است و هیچرشتهتا بر نظم. مطالعات فرهنگی میان

مقاالتی که در اینجا به عنوان پیشینه مرور شدند، اغلب شرایط پیدایش مطالعات فرهنگی و برخی مختصات آن را بررسی 

ها هایی مثبت است و  نقدهای خوبی هم از سوی آنها صورت پذیرفته دارای جنبهاند. هرچند کارهایی که در این پژوهشکرده

توان به موارد زیر ها میاین کاستی یهایی نیز دارند؛ از جملهکورکاستیهای مذفرهنگی وارد شده است، اما پژوهشبر مطالعات 

مطالعات فرهنگی به ویژه فرودستان؛ نادیده گرفتن تغییرات اجتماعی  یات مورد مطالعهتوجهی به گستردگی موضوعاشاره کرد: بی

ال در فضای مطالعات فرهنگی و مشخص نبودن دستور کار آن در ایران؛ نادیده گرفتن هاِی پژوهی فعو فرهنگی؛ غفلت از سنت

توانمندسازی فرودستان به عنوان بخشی از ابعاد مطالعات فرهنگی و در نهایت نپرداختن به رهایی بخشی و چگونگی توانمندسازی 

 به عنوان یکی از اهداف اساسی مطالعات فرهنگی.

 : مالحظات نظری2-2

های مهم و متنوع است. کریس ها و سیاستها، نظریهمطالعات فرهنگی به عنوان یک رویکرد فکری، وجود روش یمشخصه

نمایشی، -مردمی، متنی-ملی»چهار برهه را شناسایی کرده است که عبارتند از « مطالعات فرهنگی»( در کتاب 1310روجک )

های متفاوتی را فرضها، اهداف و پیشها، مالکهرکدام از این برهه از نظر او،«. سیاسی-گراییپساذات باوری و حکومت-جهانی

 اند.برای مطالعات فرهنگی به ارمغان آورده

شناسی کالسیک و ترکیبی از فلسفه مطالعات فرهنگی در این مقطع از مارکسیسم، متدولوژی جامعه مردمی:-ملی یبرهه

های گرامشی در جوانان و عامه مردم را کشف کند. اندیشه یهای مورد عالقهگرتبط با زیر فرهنای استفاده کرد تا مسائل مقاره

این دوره تأثیر زیادی بر مطالعه ارتباطات، فرهنگ و سیاست داشتند. گرامشی برای رهایی از جبر اقتصادی مارکسیسم کالسیک 

ندی ببنای اقتصادی و طبقات به ترکیبای داشت. وی به جای مبارزه اجتماعی بر مبنای زیربر سیاست و فرهنگ توجه ویژه

های اجتماعی در درون سیاست پرداخت. از نظر او، جوامع دموکراتیک که نهادهای مردمی قدرتمندی دارند منطق سلطه گروه

ای رکنند. وی مفهوم هژمونی را بمتفاوتی دارند. آنها به جای زور از طریق اقناع و ترغیب طبقات فرودست را وادار به تبعیت می

درت گفتار اتحاد و ائتالف ق یای باشد، شیوهطبقه حاکم یکپارچه گفتار یهژمونی بیش از آنکه شیوه»لق کرد. این وضعیت خ

ها و تجمیع منافع حاکم است که بر فرهنگ و جامعه غلبه کند و درصدد ای از ائتالفاست. مقصود او از این اصطالح، مجموعه

(. مطالعات فرهنگی در خالل این برهه در صدد برآمد تا از طریق 99: 1310)روجک،« کند مردمی را مهندسی-است سلطۀ ملی

مطالعات تجربی نقاط مختلفی از زور و مقاومت را در پیوند با یکپارچگی و ائتالف نیروهای اجتماعی توضیح دهد. همچنین 

 یربارههای اجتماعی دطبقات و گروه این طریق ورایتاکید کردند تا از « روشنفکر ارگانیک»متفکران مطالعات فرهنگی بر مفهوم 

ای به تغییرات اجتماعی متعهد باشد و دولت را به مثابه ابزار این تغییر و تحوالت در نظر گیرد و از آن طریق توجه ویژه

زنده و  رهنگمحور پژوهش بر ف»نشینان و ستمدیدگان داشته باشند. به هنگام گشایش مرکز بیرمنگام توسط هوگارت، حاشیه

های همگانی، های مرکز حول مسائلی چون رسانهجاری طبقه کارگر تمرکز داشت. پس از هوگارت و آمدن استوارت هال، فعالیت

ای، کنترل پلیسی و مسائل نژادی متمرکز شد. هدف از تحقیق در این مقطع پیشبرد تحوالت قدرت دولتی، تحصیالت مدرسه
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 76-84، صفحات1141تابستان ،دومم، شماره چهاردوره    

 «های مرکز حالت نظری و سیاسی بیشتری پیدا کردشد. تحت رهبری هال، فعالیت سیاسی در جهت سوسیالیسم تعیین

 (.10-91: 1310)روجک،

)روجک « بندی متن و معنا برجسته شددر این برهه، نقش فرهنگی رمزگذاری و عنوان» (:1599 -59نمایشی )-متنی یبرهه  

( الهام بخش متفکران بودند. از 1319؛ 1316( و باختین )1316الف و ب(، دریدا ) 1381(. متفکرانی مانند بارت )101: 1310

های مختلفی دارد نظر آنها معنا ذاتًا امری متنی است  و جهان خصلتی بازنمودی و نمایشی دارد. معنا همواره سیال است و الیه

مردمی مطالعات فرهنگی درگیر -هۀ ملیکنند. دنیا و ادراکات ما ذاتًا متنی است. در برها پیدا میو جایگاه خود را در نظام نشانه

تغییرات اجتماعی و بخش مادی فرهنگ مانند نابرابری طبقاتی، طرد، تبعیض و تاریخ بود اما در برهۀ دوم، جای خود را به این 

اب ، کتهای برجسته مطالعات فرهنگی در این برههشود. از نمونهها حک میموضوع داد که معنا چگونه از طریق متون و بازنمایی

هبدایج توانسته است با استفاده از اصطالح بریکُالژ اشتراوس، چگونگی عمل »( است. 1191دیک هبدایج )« خرده فرهنگ»

نمایشی از تحلیل ادبی -(. برهۀ متنی101: 1310)روجک، « سازی فرهنگی و مقاومت در برابر آن را به درستی انجام دهدتیپ

 (.1386؛ 1380گیرد. )نک: فیسک ها و فیلم بهره میره، رسانهبرای بررسی فرهنگ مردم، زندگی روزم

میالدی که با شدّت  20در اواخر قرن « جهانی شدن»تغییرات موسوم به  (:1591پساذات باوری )-جهانی شدن یبرهه  

، ثر از تحرک فیزیکیو حدّت بیشتری در مقایسه با پیش از آن جهان را در نوردیدند در این برهه موثر بودند. این تغییرات متأ

الف و ب، گیدنز  1383های اینترنتی بودند که رابطه مکان، زمان و فضا را برهم زدند )بنگرید به هال های نوین و زیرساخترسانه

های (. در این برهه پذیرش هر گونه معنای ذاتی برای نژاد، قومیت، جنسیت و ملت دشوار شد. جریان1313؛ هاروی، 1399

و محتواهای فرهنگی، به همراه نهادهای سیاسی فراملی مرزهای ملی را نفوذپذیر ساخت. هویت ملی یکتایی، همگنی سرمایه مالی 

مند جایگزین شدند )نک: هال و های سیال، چندپاره و موقعیتو پیوستگی تاریخی خود را از دست داد و به جای آن هویت

 (.1316گراسبرگ، 

مردمی تغییر داد، زیرا تحلیل مسائل فرهنگی در درون مرزهای ملی، دیگر -با مساله ملی این نکته رابطه مطالعات فرهنگی را

شود و برای هر فردی دسترسی پذیر است که به زیرا ارجاعات فرهنگی از سطح ملی به سطح جهانی منتقل می»پذیرفتنی نبود. 

ن مردمی و نقل مکا-جاعات فرهنگی از زمینه ملیاتصال اینترنتی دسترسی داشته باشد. این عمل از طریق جدا کردن ریشه ار

های اجتماعی اشاره داردکه جنبش»(. در ادامه این برهه، روجک به 104: 1310)روجک، « گیردآن به عرصه جهانی صورت می

ی را گرایفسازد. وی بیانیۀ یک گروه برجسته ضد مصرداند قدرت، هویت را میای متمایزند که میها بیانگر روح زمانههمگی آن

به عنوان نمونه آورده است که هدف آن برچیدن ساختارهای مسلط معنا از طریق مختل کردن ارتباطات همگانی و منطق فرهنگ 

(. سیاست هویت در دستور کار مطالعات فرهنگی قرار گرفت. هویت نظام بازنمایی و امر 110: 1310)روجک، « مصرفی است

فتمان اهمیت بینامتنیت و گ»کرد. بندی میو فضا را در فضای جدید )مدرنیته متکثر( مفصل گفتمانی بود که رابطه زمان، مکان

.. شود .دهد و برایشان جایگاهی جدید قائل میای از مسائل مرتبط با هویت را از نو مورد تاکید قرار میدر این است که مجموعه

سرنوشت و تقدیر به شمار آورد، اگرچه رابطه بین قدرت و معنا هنوز توان چیزی بیرون از گفتمان وجود ندارد. هویت را دیگر نمی

یابند و از طریق آن درک و تحلیل هم مشهود و برقرار است. هویت، قدرت و معنا همگی به صورت ناگزیر در گفتمان بازتاب می

 (.109: 1310)روجک، « شوندمی

 «گفتمان»های فوکو در باب ت فرهنگی تحت تاثیر اندیشهدر این برهه مطالعا (:1599گرایی و سیاست )حکومت یبرهه 

هابرماس قرار گرفت. مسئله مهم در این دوره گفتگوی آزاد و مقاومت « حوزۀ عمومی»و همچنین ایدۀ « مندیحکومت»و 

ندگی رفتن زهای تولید فرهنگی است که مبتنی بر سرمایه و نادیده گشهروندان برای به چالش کشیدن روندهای از باال و نظام

(. 121: 1310)روجک، « نقش فرهنگ در جذب سرمایه و یکپارچگی اجتماعی تاکید دارند»روزمره است. متفکران این برهه بر 

این برهه با »مندی با مباحث شهر خالق و نقش فرهنگ در رشد و توسعه اقتصادی شهر قرابت باالیی دارد. های حکومتایده

کند هایی تمرکز میمشیهنوز هم ادامه دارد و در حال تکوین خود است و بر نهادها و خط حکومت و سیاست سروکار دارد که

مندی به دنبال مهندسی اجتماعی است تا (. حکومت116: 1310)روجک،« کنندکه رویه و عرف فرهنگی را ایجاد و کنترل می

این »گذاری فرهنگی به دنبال تبعیض مثبت است. استیابی ناتوانان، فراگیری اجتماعی و عدالت اجتماعی توجه کند. سیبه قدرت
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ها از فرهنگ فراگیری و تبعیض مثبت دارد تا بتوانند خود را در موقعیت گیری افراد و گروهمسئله به ویژه اشاره به چگونگی بهره

 (.122: 1310)روجک، « تری نسبت به منابع کمیاب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قرار دهندمطلوب

  پژوهش روش -3
 یهها، نوعی پژوهش دربارانجام شده است. فراتحلیل هنر ترکیب تحقیقات و تحلیل تحلیل 1پژوهش حاضر به روش فراتحلیل

ها ریهها و نظمطالعه نتایج، یافته»های گذشته دانست. مند پژوهشتوان آن را مطالعه و بررسی نظامهای دیگر است که میپژوهش

های الزم برای بررسی متون در دو (. شاخص39: 1381)ودادهیر، « دی از خصوصیات بارز این روش استبا رویکردی عمدتا انتقا

 تدوین شدند. 1شناسی مطابق جدول شماره شناسی و غایتبخش هستی

 
 بررسی مورد های شاخص و مفاهیم: 1جدول شماره 

 شناسیغایت شناسیهستی های چهارگانهبرهه

 مردمی -ملی

های قومی، ان، جوانان، کودکان، اقلیتفرودستان )زن

های تهیدستان شهری، کارگران فصلی، نژاد و هویت

 فرهنگی(

 فهم: شرایط موجود

 نقد: سازوکار طرد )اقتصادی، سیاسی و فرهنگی(

زندگی روزمره )زیست زنانه، زیست شبانه، زیست 

 زنی(شهری ، زیست مجردانه و پرسه

 های مختلففهم زیست جهان

 اسبات قدرتنقد من

فرهنگ عامه )مصرف متظاهرانه، نقد مصرف، مصرف 

 فرهنگی، مد، خرید و سبک زندگی(

 های فرهنگ عامهفهم روال

 های زندگیگرایی و سبکنقد مصرف

 نمایشی -متنی
فرهنگی)سینما، ادبیات، تلویزیون، موسیقی، متون

 فضای مجازی، مطبوعات و گفتمان(

 تونفهم جهان اجتماعی از خالل م

 نقد وضع موجود از خالل متون

 باوریپساذات -جهانی

های فرهنگی در فضای جهانی، شدن، هویتجهانی

های جدید، نژاد، سیاست هویت و دیاسپورا، قومیت

 سیاست رخداد

 فهم تغییرات در مدرنیته متاخر

 نقد وضع موجود و روندهای سلطه

مندی و حکومت

 سیاست
 گذاری فرهنگیسیاست

 ط موجودفهم شرای

 هانقِد مناسبات قدرت و توانمندسازی سوژه

 

انجمن  یدر فصلنامهمبتنی بر پارادایم مطالعات فرهنگیِ پژوهشی  -علمی یمقاله 156این پژوهش،  یهمتون بررسی شد

به صورت  1384 . این مجله در سالاندمنتشر شده  16تا  12 هایسال یرهنگی و ارتباطات است که در فاصلهایرانی مطالعات ف

تجزیه پژوهشی از وزارت علوم شد.  -تخصصی شروع به کار کرد و پس از چاپ سه شماره، موفق به دریافت مجوز علمی -علمی

فرودستان، متون فرهنگی،  یهها بر اساس پنج مقولها. دادهمرحله انجام گرفت. مرحله اول: سازماندهی داده 5ها در و تحلیل داده

ها در درون هر حوزه: بندی دادهطبقه دوم، یبندی شدند. مرحلهاری فرهنگی دستهگذرهنگ عامه و سیاستزندگی روزمره، ف

ی های فرهنگی(، متون فرهنگهای قومی، نژادی، تهیدستان شهری، کارگران فصلی، هویتفرودستان )زنان، جوانان، کودکان، اقلیت

های اجتماعی و گفتمان(، زندگی روزمره های خبری، فضای مجازی و شبکهنه)ادبیات، سینما، موسیقی، تلویزیون، مطبوعات و رسا

زنی(، فرهنگ عامه )نقد مصرف، مصرف متظاهرانه، مصرف )زیست زنانه، زیست شبانه، زیست شهری، زیست تجردی، پرسه

ا: در بحث موضوع، هستی ههای پژوهش با توجه به دادهوارسی پرسشسوم،  یمرحله فرهنگی، مد، خرید، سبک زندگی( هستند.

ها انجام داده جستجو برای توجیه چهارم، یاجتماعی مورد پژوهش واقع شد و در بخش هدف، غایت آن مدنظر قرار گرفت. مرحله

 پنجم، نوشتن گزارش انجام گرفت.                  یمرحله و در گرفت

 
- meta- analysis1 
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 هاتحلیل یافته -4
مطالعات  یندی خواهد شد. سطح اول که در حیطهباین مطالعات در سه سطح دستهدهد که نشان می 2های جدول شماره یافته

مطالعه ی درصد در حیطه 6/16سه قسمت است:  شوند. این بخش شامل درصد مقاالت را شامل می 5/26مردمی است، -ملی

 1/62ا بیشترین فراوانی بمه. سطح دوم که متون فرهنگی است درصد فرهنگ عا 4/4درصد زندگی روزمره،  1/5فرودستان، 

درصد مقاالت  5/2گذاری فرهنگی است، ای وجود ندارد و سطح چهارم که سیاستشود، در سطح سوم مقالهمقاالت را شامل می

 درصد مقاالت، سایر هستند و در هیچ کدام از مقاالت جای ندارند.  1/8شود. را شامل می

 : فراوانی و درصد فراوانی مقاالت بر حسب محورهای کالن موضوعی2جدول شماره  

 

 مردمی-بخش اول: ملی

 شود. فرودستان، زندگی روزمره و فرهنگ عامه تقسیم می یدر این قسمت مطالعات انجام شده به سه حیطه

انی اند. کسکه بیرون از سازوکارهای قدرت قرار دارند و به حاشیه رانده شدهشود فرودستان به اقشاری اطالق می: فرودستان

 25مقاله بررسی شده  156شود و ابزاری هم در اختیار ندارند تا بتوانند شرایط خود را تغییر دهند. از که صدایشان شنیده نمی

ها در جدول رده بودند که فراوانی و درصد آنهای مورد نظر ما در این بخش اشاره کپژوهش به موضوعاتی در رابطه با شاخص

 زیر آمده است.

 : فراوانی و درصد فراوانی مقاالت حوزۀ فرودستان3جدول شماره

 

 

 
 
 
 
 

  

   

 

 درصد کل درصد  فراوانی موضوع پژوهش های چهارگانهبرهه

 مردمی -ملی

های قومی، نژاد، فرودستان )زنان، جوانان، کودکان، اقلیت

 های فرهنگی(تهیدستان شهری، کارگران فصلی و هویت
25 6/16 

)زیست زنانه، زیست شهری، « تجربۀ زیسته»زندگی روزمره یا  5/26

 زنی(زیست شبانه، زیست مجردی و پرسه
8 1/5 

مصرف متظاهرانه، مصرف فرهنگی،  فرهنگ عامه )نقد مصرف،

 سبک زندگی، مد و خرید(
9 4/4 

 نمایشی -متنی

متون فرهنگی )سینما، ادبیات، تلویزیون، موسیقی، مطبوعات 

ای، های رایانههای خبری، فضای مجازی و بازیو رسانه

 گفتمان

19 1/62 1/62 

حکومت گری و 

 سیاست
 5/2 5/2 4 گذاری فرهنگیسیاست

 1/8 1/8 14 - سایر

  100 156 جمع کل 

 درصد فراوانی های فرودستانشاخص

 24 6 زنان

 20 5 جوانان

 32 8 کودکان

 8 2 های قومیاقلیت

 0 0 نژاد

 8 2 تهیدستان شهری

 0 0 کارگران فصلی

 8 2 ی فرهنگیهاهویت

 100 25 جمع کل
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زنان یکی از موضوعات جدی مطالعات فرهنگی است و این مقاالت هم به درستی به بخشی از زندگی زنان  یمطالعات حوزه

عه ز جامتوانند فضای زندگی زنان و یا زنانگی را پوشش دهند. این گروه اجتماعی نیمی ااند، اما این تعداد مقاله نمیپرداخته

و پوشش نیازمند  گیریی قدرت، الگوهای تصمیمها در خانواده، مقوله، جایگاه آندهند و مباحث اشتغالانسانی را تشکیل می

اختی شندو پژوهشی که مسائل تهیدستان شهری را دستمایه کار خود قرار داده بودند از منظر جامعه تری است.مطالعات گسترده

ی پرداخته بودند و فهمی از زندگی آنان ارائه داده بودند که در مطالعات فرهنگی نیز در مباحثی تحت به جایگاه تهیدستان شهر

های خود را فقط بر روی تهران متمرکز کرده بودند و تهیدستان بررسی بدان اشاره شده است. این دو مقاله« کیف قاپی»عنوان 

رسد بافت چند اند. به نظر میهای قومی پرداختهمقاله نیز به اقلیت 2 .اندشهری در دیگر شهرهای ایران مورد غفلت قرار داده

فرهنگی و چند قومی ایران جایگاه بیشتری برای مطالعه در این زمینه دارد و موضوع مناسبی برای مطالعات فرهنگی است. این 

(، عمده 1316صلی آن مانند استوارت هال )موضوع در مطالعات فرهنگی بریتانیا از جایگاه باالیی برخوردار است و نویسندگان ا

ها را به رشته ها، شرایط دیاسپورا و رنج دوری از خانه نزد آنمباحث خود را به این مقوله اختصاص داده است و بازیابی هویت آن

ندارد و این مطالعات فرهنگی بدون بحث هویت و قومیت مطالب زیادی برای ارائه   واقعیت این است که تحریر در آورده است.

ای در این حوزه شکل نگرفته است افزایانهمکتب فکری با این مباحث عجین شده است. اما در ایران، سنت پژوهشی منسجم و هم

است که به بحث فراغت، جوانان  نوشته شده  یمقاله درباره 5اند. نداده و پژوهشگران نیز چندان تمایلی در این باب از خود نشان

اند و ارزیابی انتقادی از این تر قرار ندادهها را در روندهای کالناند اما هیچکدام از این پدیدهزندگی آنها پرداخته مطالعه و سبک

ها در راستای کنترل نسل جوان هستند؟ آیا امکان مقاومت است. مشخص نیست که آیا این حوزهمسائل در ایران صورت نگرفته

ان را جوان یبه مانند مفهوم قومیت بحث درباره مطالعات فرهنگی بریتانیا کند؟یی آنها میوجود دارد؟ یا کمکی به رشد و دانا

 موضوعی کودکان انجام شده یپژوهش در حیطه 8است. مند، نقادانه و در درون روندهای اقتصادی و اجتماعی جای داده زمینه

های هویت یحوزهمقاله در  2اند. ارکرد فرزند در ایران پرداختههای درسی، معنا و کزدایی در کتاباست که به مسائلی مثل کودکی

االت الظاهر، هدف بیشتر این مقاند و گروه فرهنگی خاصی را مدنظر ندارد. علیتقریر شده است که بسیار کلی و انتزاعی فرهنگی

ی از اهداف مطالعات فرهنگی است که از نقد، یکدانیم، طور که میاند. همانفهم بوده است و کمتر به نقد وضع موجود پرداخته

  پردازد.   های کالن و تالش برای تعدیل و تخفیف ساختارهای نابرابر میهای اجتماعی به نقد سیاستمند پدیدهطریق بررسی زمینه

ده بو هامشکالت آنو در حاشیه و مسائل  افرادتوجه به طبقه فرودست و  ،رسالت مطالعات فرهنگی در هنگام پا گرفتن 

 های مهم مطالعات فرهنگیشود از رسالتآماده کردن بستری برای نشان دادن آنان که صدایشان شنیده نمی ،است به همین علت

 بخصوص کسانی که بیرون از سازوکار ؛اقشار مختلف توجه کند یهکه مطالعات فرهنگی به تجارب زیست این است است. انتظار

. شوندامتیاز محسوب میاقشار باالی جامعه با سرمایه فرهنگی و اقتصادی باال فاقد  در مقایسه باو  اندقدرت قرار دارند و در حاشیه

 .این بود که مطالعات فرهنگی به گروهی خاص توجه دارد که همان طبقه متوسط است شدآنچه از مقاالت بررسی شده مشاهده 

 یهاعیکه د ایاین رویکرد برای رشته ط جزء فرودستان نیستند.متوس ی، زیرا طبقهنقدی آشکار به این رویکرد است ،این امر

 پردازدیهم مموضوع فرودستان  جا که بهمطالعات فرهنگی ایرانی حتی آنتواند نویدبخش باشد. تغییر در سطح جامعه را دارد نمی

 یا، گویا مطالعات فرهنگی نمایندههبر اساس داده جویانه و به دنبال تغییر شرایط نیست.است و مداخله به شدت محافظه کار

چشمی هم به طبقات فرودست دارد. از  یاست و از قضا و از بد حادثه، گوشهاندیشه  طبقه متوسط و مدگرایی خاص او در حوزه

د از آن بای ،گذاشت رشته و رویکرد برخاسته از آنمطالعات فرهنگی ایرانی را بر روی این  نام بیش از اینکه بتواناین حیث، شاید 

 .نام برد متوسط یهای طبقهبا دغدغه با عنوان مطالعات فرهنگی تهران

زندگی روزمره یکی از مسائل و موضوعات مهم در رویکرد مطالعات فرهنگی از ابتدا تاکنون بوده است. زندگی روزمره: 

(. 23: 1388)الجوردی، « رهنگی استهای نظریه پردازان مطالعات فترین قلمرو تولید معنا در رهیافتزندگی روزمره اصلی»

ها زیسته( پرداخته بودند که شرح آن یاتی مرتبط با زندگی روزمره )تجربهمقاله به موضوع 9هایی که انجام شد فقط طبق بررسی

   در جدول زیر آمده است.
 مقاالت حوزه زندگی روزمره :  فراوانی و درصد فراوانی4جدول شماره 

 درصد فراوانی های زندگی روزمرهشاخص
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 5/39 3 زیست زنانه

 0 0 زیست شبانه

 5/12 1 زیست تجردی

 25 2 زیست شهری

 25 2 زنیپرسه

 100 8 جمع کل

ها از خشونت، تحلیل وضعیت کنش ارتباطی زیسته زنان در فضای آشپزخانه، تجربه آن یموضوعات در این بخش شامل تجربه 

مختلف بود که این امر در  یسیدن به فهمی عمیق از تجارب زیستهغایت این مطالعات ر زنی است.های تهران، و پرسهدر کافه

 پژوهشهای مذکور تا حدودی محقق شده است. 

د که همه بتوانند از آن استفاده کنند یعنی نه تنها مردان بلکه نای باشفضاهای شهری باید به گونهدانیم، طور که میهمان

علولین هم بتوانند از این فضاها سهم ببرند. زنانی که در تهران و طبقات متوسط و باالی جامعه زندگی زنان، کودکان، سالمندان، م

ها و شهرهای کوچک تری از زنان در مناطق حاشیه نشین و حتی زنانی که در شهرستانکنند زیست شهری بسیار متفاوتمی

ی ا. زندگی روزمره عرصهمورد توجه قرار گیردفرهنگی ایرانی ت در مطالعا بایستمیها کنند دارند. همه این تفاوتزندگی می

افتد و از این رو هم نیازمند تأمل بیشتری است. این دست هایشان در آن اتفاق میها و واکنشاست که تمامی تجارب افراد، کنش

 زنند.اجتماعی پیوند می های رفتاری را با  زمینههای و شیوهمندی زیادی دارند که روندها، روالمطالعات زمینه

 اند بسیارکه به زندگی روزمره پرداخته هاییپژوهشتعداد  کشور،متفاوت در  هایِجهانزیست گونیعلیرغم تنوع و گونه

های لفهؤم بررسیِتوصیف کرد و شناخت. اندک  پژوهش ایرانی را براساس این تعداد یهتوان زندگی روزمربنابراین نمیاند. اندک

های مختلف جهانبه بهتر شناخته شدن زیست تواندمی عمومی یهحضور مردم در حوز و روزمره مانند قدم زدن در شهرزندگی 

 . در ایران معاصر کمک کند

ر ایران د اماداشته باشد.  گرایانهمداخله باشد و در سیاست نقشتغییر شرایط اجتماعی  تواند در پیمیمطالعات فرهنگی 

 تنیساقتصاد سیاسی در دستور کار آن  یاامرسیاسی . است حتی در سطوح خُرد سیاست مداخله در عرصه طرحی در مورد فاقد

های منشعب از آن، رویکردرشته و این  بدین ترتیب، .توجه دارد گذردآنچه در امر واقع میفقط به توصیف  و با حذف سیاست

رار تمامی مردمان ساکن در فالت پهناور ایران برق یهزیست یهتجرب طی بااند و نتوانسته اند ارتبامنشأ اثر نبودهدر ایران  تاکنون 

فهوم م این آثار ت و تمایلی به مداخله در وضعیت ندارد.اس گراو نخبه بیشتر نظریه زدهکنند. مطالعات فرهنگی موجود در ایران 

د. فزاینانمی بر دانش کنونی ما از وضعیتو چیزی روند شان فراتر نمیاز رویکرد مورد استفادهو دهند جدیدی به ما ارائه نمی

ا مفاهیم ر دوباره همان اند و پژوهشگرانمورد استفاده قرار گرفته هانظریهواضعان این سط تر تومفاهیم همانی است که پیش

 مانهتکرار مبتذل  چیزی جزشود حاصل میکنند. بنابراین آنچه به می چند اعمال یبر روی موضوعاتبدون اندک جرح و تعدیلی 

ه مفاهیم نتوانسته است کمطالعات فرهنگی ایرانی . آیددر نظر میکاریکاتورگونه از آنها  صورتیمفاهیم و رویکردها نیست و فقط 

 در متنتغییر توان انتظار . شاید از همین روست که چندان نمیاجتماعی خود به درستی سازگار کند یهرا با زمینانتزاعی 

ز های غیر متنی نیتحلیلایجاد کند باید به  در وضعیت خواهد تغییریمطالعات فرهنگی می اگر .مناسبات اجتماعی را داشت

 و در مقام محققی فعال  به تغییر و بهبود فضا نیز بیاندیشد. را مطالعه کند هاپدیده و انتقادی  و به صورت تجربی متوسل شود

در مکتب  آن آمدن وجود به لحظه از فرهنگی مطالعات رویکرد در مهم موضوعات از دیگر عامه فرهنگفرهنگ عامه: 

اهمیت اجتماعی »در فرهنگ عامه موضوعاتی از قبیل مصرف، مد، خرید و سبک زندگی اهمیت دارند.  .است بوده تاکنون بیرمنگام

های جمعی و ای تصور پذیر است. پیدایش رسانهدهفرهنگ تو یر بر اساس نزدیکی هویت آن با ایدهفرهنگ عامه در دوره معاص

اتی، ترین)اس« هایی شد که هنوز هم مطرح هستندافزایش روند تجاری شدن فرهنگ و اوقات فراغت منجر به مسائل، عالئق و بحث

د داشت که در گرفتند وجومقاله با عناوینی که ذیل مفهوم فرهنگ عامه قرار می 1مورد بررسی،  یمقاله 156(. از 23: 1384

 ها آورده شده است.جدول زیر فروانی و درصد فراوانی آن
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 : فراوانی و درصد فراوانی مقاالت حوزۀ فرهنگ عامه9جدول شماره 

 درصد فراوانی های فرهنگ عامهشاخص

 59/28 2 مصرف فرهنگی

 28/14 1 مصرف متظاهرانه

 0 0 نقد مصرف

 0 0 مد

 0 0 خرید

 14/59 4 سبک زندگی

 100 9 مع کلج

این مطالعات شود. مقاله را شامل می 4بیشتر مطالعات انجام شده در حوزه فرهنگ عامه مربوط به سبک زندگی هستند که 

ها، یا مطالعات اندک است و یا متوسط تهرانی است. در رابطه با سایر شاخص یاعی آنها طبقهاجتم یتوصیفی هستند و زمینه

اده نشده است. غایتِ برخی از مقاالت، رسیدن به فهم و شناخت بوده است. برخی نیز به تحلیل و ها اختصاص دپژوهشی به آن

فرهنگ عامه، سنت پژوهشی  یاشد. بدین روی در حوزهشان فهم یا نقد باند، بدون آنکه هدفِیا توصیف موضوع بسنده کرده

  خاصی شکل نگرفته است و آثار این بخش انسجام خاصی ندارند. 

مقاالت با هر موضوع و هر رویکردی به چاپ  به این معنا که ندارد یمشخص سنت پژوهشیرسد که این فصلنامه نظر میبه 

 یهموضوع و چه در زمین یهیین نشده است. مقاالت چه در زمینتع در این زمینهوهیچ قاعده و مرزی  یابندو انتشار می رسندمی

. اینکه مطالعات فرهنگی در ایران به طور کلی متاثر ی و قوام مناسبی برخوردار نیستندمورد استفاده از پختگ یهرویکرد و نظری

های مورد استفاده در مطالعات ها و روشها، نظریهچه شاهد آنیم، ناهمگونی بین سنتاز چه سنتی است جای بحث دارد. اما آن

ت های این سنثر از سنت بریتانیایی است اما در عمل دغدغهشود که این رویکرد در ایران متافرهنگی ایران است. اگرچه ادعا می

مطالعات فرهنگی بریتانیا است که در مطالعات فرهنگی ایران مغفول واقع شده  یترین دغدغهی کارگر اصلینظری را ندارد. طبقه

ری همچون سنت فرانسوی، های فکری دیگاست. عالوه بر سنت بریتانیایی در مطالعات فرهنگی ایران، شاهد استفاده از سنت

 ها دارد.آلمانی و... هستیم که نشان از عدم یکپارچگی و تناسب نظریه
 

 نمایشی -بخش دوم: متنی

در این بخش مطالعاتی مد نظر قرار دارند که درگیر تولید معنا هستند و شامل ادبیات، تلویزیون، سینما، موسیقی، مطبوعات، 

 فضای مجازی و گفتمان است.

شود. بیشتر مطالعات در این مشاهده می 6مقاله در این حیطه نگاشته شده است که در جدول شماره  19نگی: متون فره

ها در مطالعات فرهنگی ایران متعلق به بخش متون فرهنگی های خبری قرار دارند. غالب پژوهشبخش در حوزه مطبوعات و رسانه

 لعۀ متون است.دهنده توجه این رویکرد به مطااست که این امر نشان
 : فراوانی و درصد فراوانی مقاالت بخش متون فرهنگی6جدول شماره 

 درصد فراوانی های متون فرهنگیشاخص

 34/11 11 ادبیات

 91/11 11 سینما

 41/16 16 تلویزیون

 06/2 2 موسیقی

 68/22 22 های خبریمطبوعات و رسانه

 34/11 11 ایهای رایانهفضای مجازی و بازی

 41/16 16 مانگفت

 100 19 جمع
 

 اند به بازنماییادبیات به ویژه رمان هستند. موضوعات از تنوع زیادی برخوردارند. پژوهشگران توانسته یمقاله در حوزه 11

مقاله در حوزه تلویزیون قرار دارد و موضوعات  16زیسته، شرایط اجتماعی و سیاسی بپردازند.  یتجربهموضوعات مختلفی همچون 



 

  74 زدایی یاستستان و سفرود گرفتن یدهناد یرانی،ا یِمطالعات فرهنگابراهیمی وهمکاران. 

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 76-84، صفحات1141تابستان ،دومم، شماره چهاردوره    

ختلفی از زنان گرفته تا نابرابری جنسیتی و همچنین رویدادهای سیاسی و اجتماعی را در بر گرفته است. موضوعاتی که اغلب م

اند. به باور ما، هرچند این مطالعات خوب و دقیق هم در سطح جامعه عیان هستند از طریق متون مذکور مورد مطالعه قرار گرفته

مقاله نیز در رابطه با موسیقی وجود  2ی متنی محدود کرد. های اجتماعی را صرفاً به مطالعهدیدهد، اما نباید پانجام گرفته باشن

مقاله مربوط به حوزه سینما بود. مطالعات  11موسیقیایی را برجسته کرده بودند.  یاین مقاالت به خوبی حیات دو گونه داشت که

 اند. عات، حوزه زنان، خانواده، قومیت، سالمت و ... را پوشش دادهدر این حوزه از کیفیت خوبی برخوردار بودند. این مطال

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و  یهای مطالعاتی در فصلنامهرین حوزهتهای خبری یکی از مهممطبوعات و رسانه

 23شوند. این مجله چاپ می ها دارای قدمت زیادی است و مقاالت آنها دراند زیرا رشته ارتباطات و رسانه در دانشگاهارتباطات

مقاله مربوط به موضوعاتی در حوزه مطبوعات است که مطالعات از تنوع زیادی برخوردارند. حوزه دیگری که مطالعات فرهنگی 

مقاله در این حوزه نگاشته شده است. مقاالت در این بخش  11ای است که های رایانهبه آن ورود کرده است فضای مجازی و بازی

ها را تحت اند. برخی مقاالت در این بخش قرار داشتند که ما آنت مختلف این پدیده نوظهور را مورد بررسی قرار دادهاز جها

شوند. این مقاالت بیشتر مباحث نظری را مطرح کرده بودند. غایت مقاله را شامل می 11بندی کردیم که عنوان گفتمان دسته

ها این فهم تا حدی حاصل شده است. دن به شناخت بوده است که در اغلب آنمطالعات در بخش متون فرهنگی، فهم و رسی

رسد آنچه حاصل آمده تالش یرای فهم بوده است تا نقد. با خورد و به نظر میتر به چشم میدیدگاه انتقادی در این مطالعات کم

 یهه است و حرکتی برای پرداختن به دو حوزدوم مورد نظر روجک باقی ماند یمطالعات فرهنگی در ایران در برهه این تفاصیل،

شود و همچنان مطالعات در حیطه متن و عوامل وابسته به آن متمرکز دیگر از سوی پژوهشگران این رویکرد در ایران مشاهده نمی

العات ین دست مطپردازند و بیشتر در حیطه بازنمایی واقعیت قرار دارند. ااجتماعی می هایاست. مطالعات متنی کمتر به واقعیت

های جزیی همچون خوانش ای برای تغییر و یا توانمندسازی افراد جامعه ندارند. امرسیاسی در این مطالعات به مقاومتبرنامه

 مخالف تقلیل پیدا کرده است.

 تکز اسمتمر بر بررسی متون کرد مطالعات فرهنگی در ایران، همچنان توجهیدهه از آغاز رو دورغم سپری شدن بیش از علی

مقاله در بخش متون فرهنگی قرار داشت و این نشان  16 ،مقاله 156از  ؛ به طوری کهدر این باره بوده است هم مطالعات اغلبو 

ی به رویکردهای خاص سینما و تلویزیون مانند های متنیدر همین تحلیل حتیدارد. ایرانی محور بودن مطالعات فرهنگی از متن

. مطالعات متنی موجب نادیده گرفتن زمینه اجتماعی از ز سایر رویکردهای بدیل نیز پرهیز شده استشده است و ا توسل جسته

اند. اند بیشتر به صورت بررسی اسناد تاریخی بودهمحوری که مورد بررسی قرار گرفتهطرف این رویکرد شده است.  مقاالت متن

دستور  ای و غیر متنی را دره رفته از متن فاصله گرفتند و مطالعات زمینهمکتب بیرمنگام کار خود را با متن ادبی آغاز کرد اما رفت

ا کارش را باش،غربی تبارفرهنگ و قدرت پرداختند. مطالعات فرهنگی در ایران همچون  یهخود قرار دادند و به بررسی رابط کار

ها را به درصد باالیی از پژوهشحوزه ات این متن آغاز کرد اما نتوانست خود را از حصار متن خارج کند و کماکان شمار مطالع

بررسی مسائل را به صورت عملگرایانه کنار  ،خود اختصاص داده است. بیشتر مطالعات با تقلیل واقعیت به بازنمایی یا متن

 مند هستیم.اند و به همین دلیل ما کمتر شاهد مطالعاتی زمینهگذاشته
 

 گذاری فرهنگیبخش سوم: سیاست

های مشارکت شهروندی در فرآیند مقاله در حوزه 4گذاری فرهنگی است. ها مربوط به بحث سیاستاز تحلیل یافتهآخرین بخش 

گذاری فرهنگی انقالب اسالمی و حیات های فکری سیاستمدیریت شهری، راهبردهای صنعت نشر از منظر مدیریت شهری، ریشه

 اند. هدف این مطالعات بهگذاری فرهنگی انجام شدهر حیطه سیاستسیاسی تابلوهایِ خبری دانشجویی مطالعاتی بودند که د

بررسی رویکردها و راهبردهای مدیریت شهری های فرهنگی شهرداری بر افزایش فرهنگ مشارکت شهروندی، ترتیب تاثیر فعالیت

 ارانگذرف سیاستهای فرهنگی در بین دانشگاه از طفهم چگونگی هژمونیک ساختن سیاست، تهران برای رونق صنعت نشر

مطالعات »، گویندطور که میلنر و براویت در شرح آرای تونی بنت میفرهنگی و فهم چگونگی عاملیت تابلوهایِ سیاسی است. همان

چه او دانش مفید نامید را کانون توجه خود قرار دهد و در خدمت جامعه و سیاست گیری سیاست و تولید آنفرهنگی باید شکل

ا دولت و مذاکره باسترالیایی است که بیشتر گفتگو  گذاری فرهنگی یک سنتسیاست(. 309: 1385یلنر و براویت، )م« قرار بگیرد
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انداز این سنت،گاهی اوقات به جای اینکه به سوی جامعه و مردم رفت باید با دولت هم دهد. از چشمرا در دستور کار قرار می

ها است؛ آگاهی نوینی که قرار است با اتکا به آن رهایی و تولیدآگاهی نزد سوژه وارد گفتگو شد. مطالعات فرهنگی به دنبال خلق

گذاری فرهنگی هم هدف این است که با دولت گفت و گو شود از ستم، تبعیض و نابرابری مقدور شود. در سنت مطالعات سیاست

ها گذاری فرهنگی هدف، اصالح سیاستسیاست تا شرایط نهادی الزم برای تغییر ذهنیت سوژه فراهم شود. در مطالعات مربوط به

ای ها را اصالح کرد و به جای که بتوان سیاستزنی به شیوهگفتگو و چانه از باال از طریق گفتگوی روشنفکران با دولت است؛

مذاکره از  گذاری فرهنگی،گفتگو ومطالعات سیاست یا تکنیسین فرهنگی بهره برد. دغدغهروشنفکر فرهنگی از منتقد فرهنگی ی

ی مطالعات فرهنگی پیگیری همین گفت و گو و مذاکره از پایین و رو به جامعه است. از این باال و متوجه دولت است و عالقه

ها مطالعات فرهنگی در ایران فاقد زبان ارتباطی مؤثر با دولت برای اصالح سیاست یشاید بتوان گفت که روشنفکران حوزهحیث 

گری و حکومت یگذاری فرهنگی و برههر بحث سیاستگ هستند و شاید از همین رو هم هست که دبه خصوص در حوزه فرهن

 اند.سیاست ورود پیدا نکرده

 د. فرآیند توانمندسازیها و مداخله در زندگی آنها را  بتوان در این حیطه نیز جستجو کررسد توانمندسازی سوژهبه نظر می

ها ها را نیز به همراه دارد. تغییر ذهنیت سوژهبخشی برای سوژهن، چیزی است که رهاییاجرا و عمل درآوردن آ یو به مرحله

امد. ها بیانجتواند به تغییر شرایط مادی و زندگی اجتماعی سوژهشود و توانمندسازی هم میبخشی منجر میتواند به رهاییمی

ها و اقشار در حاشیه و غییر شرایط از سوی نهادها، خود گروهتوانمندسازی یک فرآیند دوسویه است، به این معنا که عالوه بر ت

جا گریزی به مفهوم روشنفکر شان به بهبود وضعیت خود کمک کنند. در اینتوانند با مشارکتِمحروم هم در این فرآیند می

دانیم ه میطور که کشند. همانبخشی باگر فرآیند رهاییکننده و تسهیلتوانند هدایتزنیم. روشنفکران ارگانیک میارگانیک می

، یعنی به افراد در حاشیه کمک کند که دنیای اطراف خود را ساختن به وجود آمده استبرای توانمند  طالعات فرهنگی اساساً م

بشناسند و سعی در تغییر آن داشته  ،بهتر ببینند و به آن آگاهی پیدا کنند و از این طریق منابعی را که از آن محروم هستند

ن مطالعات بنابرایتواند در تغییر ذهنیت و همچنین در تغییر شرایط از باال به پایین نیز تجلی یابد. . توانمندسازی میاشندب

انتزاعی فاصله گرفته و بیشتر به مطالعات تجربی و عینی روی آورد و  تفکرخواهد به این هدف نائل آید باید از فرهنگی اگر می

 .اهکاری متناسب با شرایط اجتماعی بومی ارائه دهدهمچنین برای مسائل جامعه ر

 گیری بحث و نتیجه -9
. این حوزه از دانش دارای برخی گذردهای ایران میمطالعات فرهنگی در دانشگاه یهدهه از آغاز به کار رشتدو بیش از 

  سازد.هاست که آن را متفاوت از آبشخور اصلی خود در مکتب بیرمنگام میویژگی

است. این نوع از مطالعات کمتر انتزاعی است و به امر واقع، شرایط  منددانشی زمینه ماهیتاًمطالعات فرهنگی  :1مندیزمینه

موضوعات مورد بررسی باید انداز این رویکرد، از چشم. امکان رخدادهای اجتماعی، روابط قدرت و مناسبات ناشی از آن توجه دارد

 و چنداناجتماعی را در نظر بگیرد. مطالعات فرهنگی در ایران بیش از حد انتزاعی است  جامعه بیرون بیاید و شرایط متن از

 و بدون توجه به زمینه اجتماعی از رویکردهادلبخواهانه و نیندیشیده است  استفاده از رویکردها هم  ،عالوه بر این .مند نیستزمینه

  شود.میها استفاده و نظریه

ارتباطی با جامعه است. این حوزه از در ایران محصور در فضای دانشگاه و در شرایط بی مطالعات فرهنگی رهایی بخشی:

نهد. دهد بلکه بر حسب عالئقی خاص و مشخص نیز دانش خود را بنا نمیمطالعه نه تنها نقدی جدی از وضعیت جامعه ارائه نمی

بخشی بخشی در سطح ماتریالیسم نیروها را داشت. رهاییتوان از این رویکرد انتظار تحقق رهاییبنابراین با چنین شرایطی نمی

گیرد. یت موجود را مفروض میای است که از پیش نقد وضعچیزی است که در خود دانش نهفته است. دانش معطوف به عالقه

 
1 . Contextualization 
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ت دیهی اسبخش است که وضعیت اجتماعی را نقد کند. ببخشی ایده مهمی است و مطالعات فرهنگی زمانی رهاییرهاییی ایده

 بخشی نخواهد انجامید. که تالش نکردن برای شنیده شدن صدای فرودستان و بازتولید شرایط موجود به رهایی

در حاشیه  افرادو  انمطالعات فرهنگی توجه به فرودست غایت توجه به طبقه متوسط تهرانی:نادیده گرفتن فرودستان و 

تغییر برای ارتقای کیفیت  یضمن بازنمایی مشکالت آنها، زمینه این طریقتا از ها بوده است مشکالت آن و مسائل به همراه

شان را فراهم آورد. اما این رویکرد در ایران به دنبال موضوعاتی رفته که با نیازهای این قشر از جامعه منطبق نیست و زندگی

  .معطوف کرده است متوسط تهران ی، آن هم طبقهرا به طبقه متوسط خود توجه

زدایی بوده است و غربی همواره مخالف سیاست یاش در تجربهاز همان آغاز تکوین مطالعات فرهنگی یر اجتماعی:تغی

با حذف و  سیاست است طرحی در مورد مداخله در عرصه در ایران فاقد هایی برای مداخله در این حوزه داشته است، امابرنامه

  شده است.به دانشی خنثی تیدیل  از دستور کار خود سیاست

محورند و جامعه را از خالل متن مطالعات فرهنگی ایرانی متن یغالب مطالعات انجام گرفته در حوزه محور بودن:متن

د. این در انکنند. برای مثال، وضعیت زنان، نابرابری، وضعیت کودکان، طرد و تبعیض در درون این متون کنکاش شدهبررسی می

توان این موضوعات را با تکنیک مشاهده بررسی کرد. واقعیات چنان عیان و دم دست به راحتی میحالی است که در جامعه ایران 

بیشتر مطالعات با تقلیل واقعیت به بازنمایی یا متن بررسی مسائل را هستند که نیازی به امر واسطی چون متن نیست. بنابراین، 

 مند هستیم.متر شاهد مطالعاتی زمینهاند و به همین دلیل ما کبه صورت عملگرایانه کنار گذاشته
های مورد نظر ما قرار نگرفتند، تعدادی از که در هیچ کدام از شاخص مقاالتی وجود داشتند :نداشتن سنت پژوهشی 

تمام د. انمقاالت هم بودند که با رویکرد مطالعات فرهنگی انجام نگرفته بودند اما در فصلنامه مطالعات فرهنگی به چاپ رسیده

توان الگوی مشخصی را بر فضای آن رصد کرد. نداشتن برنامه های پژوهشیِ مطالعات فرهنگی در ایران نماینده دارند و نمینتس

 پژوهشی منجر به ناهمگونی و نداشتن سنت مشخص منجر شده است.

ا است، ی گذاری فرهنگی ضعیف عمل کردهمطالعات فرهنگی در حوزه سیاست گذاری فرهنگی:سیاست توجهی بهبی

گذاری فرهنگی چیست، به تبع آن مطالعات چندانی هم در این زمینه داند سیاستاساساً نخواسته درگیر این حوزه شود و یا نمی

رین تگذاری فرهنگی و دخالت در آن یکی از مهمانجام نشده است و این یکی از نقاط ضعف این رویکرد در ایران است. سیاست

 الخصوص فرهنگمسائل مختلف علیی های دولت دربارهاش نقد سیاستمهطالعات فرهنگی است که الزهای مطالعاتی در محوزه

گذاری فرهنگی را مورد توجه قرار نداده است. بحث دیگری که باید است. به دلیل نداشتن سنت پژوهشی مشخص بحث سیاست

از حد به بررسی متون توجه دارد در نتیجه قادر نیست  بدان پرداخت این است که مطالعات فرهنگی در ایران به دلیل آنکه بیش

یی که در هاهای فرهنگی و همچنین تصمیمگذاریگذاری فرهنگی بپردازد. بنابراین توجه این رویکرد به سیاستکه به سیاست

شاهد مطالعات تواند باعث غنای هرچه بیشتر مطالعات این رویکرد در ایران شود و ما شود میسطح کالن جامعه گرفته می

 تری باشیم.تر و عملگرایانهکاربردی

 سازند.را بومی نمی هاآنروند و فراتر نمی های موجودهمند نیستند، از نظریزمینه در این حوزه طالعاتهمانطور که گفته شد م

ه شدت انتزاعی است و مطالعات فرهنگی در ایران بباید یادآور شد که همچنین . شودمیدر این مطالعات مفهوم جدیدی خلق ن

 یکی دیگر از داللیل ضعف مطالعات در کند.رود و فقط به توصیف بسنده میها نمیعملگرایانه و تجربی به سراغ پدیدهچندان 

های انجام شده است. ضعف منابع و پژوهشمیان در  سنت پژوهشیاین رویکرد شاید فقدان یک گفتمان مشخص و نبود 

ها با توجه به زمینه خاص اجتماعی، اقتصادی شود که این پژوهشهای مورد بررسی سبب میاره شاخصمند دربهای زمینهپژوهش

رسد بخشی از مطالعات فرهنگی در ایران به خدمت بازار درآمده است به نظر می و سیاسی جامعه ما کمتر سودمند به نظر برسند.

فرهنگی به تولید روشنفکر ارگانیک که هال از آن به عنوان غایت مطالعات  ،با این تفاسیر و دغدغه عدالت فراموش شده است.

 ولیدای شناسایی تولید یا تانجامد. شاید بهترین راه ارزیابی عملکرد مطالعات فرهنگی در هر جامعهمطالعات فرهنگی نام برد نمی

ظر ن بهطبقات فرودست است. ن و توانمند ساخت جامعه قدشان نهمین روشنفکران ارگانیک باشد، کسانی که دغدغه نکردن

 به جای اینکهمعاصر  در ایران  مطالعات فرهنگی چه در سطح نهادی و چه در سطح گفتمانی یبستهرسد که سازوکارهای هممی

. اداری سازی و بازاری سازی علم و دانش در فضای کنداز روشنفکر باشد بیش از همه روشنفکر سنتی تولید می نوعاین  تولید
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 است یپژوهشگرانجوالنگاه  در وضعیت فعلی طالعات فرهنگیاهی امروز ما مانع از پیدایش روشنفکر ارگانیک شده است. مدانشگ

از  . شایدکنداین طبقه عمل می ینمایندهاین طبقه را دارد و به عنوان  یدغدغهو فقط  متوسط هستندکه حافظ منافع طبقه 

رسد که این رویکرد در ایران به چیزی در خور توجه برای جامعه منجر آخر به نظر مید. در دیدگاه انتقادی ندار همین روست که

شود، زیرا دانش خاصی که از این رهگذر به نام مطالعات فرهنگی تولید شده است نه انتظار مخاطب خاصی برای آن هست نمی

  .شودو نه انسجامی در آن یافت می
 

 مالحظات اخالقی 
 پژوهشپیروی از اصول اخالق 

 ها تکمیل شد.نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیهای رضایتدر مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی

 های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد.هزینه
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