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مقدمة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات

اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،

وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات

أساسية يف فضاء التفكري املعارص.

وسعياً إىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برامجية شاملة

للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضورا ً وتداوالً وتأثريا ً يف العلوم

اإلنسانية ،وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم اإلجتامع ،والفكر السيايس،

وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ الحضارات.

أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل النحوالتايل:
أوالً :الوعي باملفاهيم وأهميتها املركزية يف تشكيل وتنمية املعارف

والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل معها كرضورة

للتواصل مع عامل األفكار ،والتعرف عىل النظريات واملناهج التي تتشكل
منها األنظمة الفكرية املختلفة.

ثانياً :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أويجري تفسريها عىل خالف املراد منها.
ال سيام وأن كثريا ً من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب الفهم يف

تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.

ثالثاً :بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
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الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار

سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات العربية
واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.

رابعاً :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات الفكرية

بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته اإلصطالحية،
ومجال استخداماته العلمية ،فضالً عن ِ
صالته وارتباطه بالعلوم واملعارف
األخرى .وانطالقاً من البعد العلمي واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع

فقد حرص المركز عىل أن يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني
والباحثني واملفكرين من العاملني العريب واإلسالمي.

* * *
يتناول هذا الكتاب بالعرض والتحليل التاريخي والنقد مدرسة برمنغهام،
وهي تيار فكري أخذ التسمية نفسها ملركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية.
وهذا املركز هو أحد املراكز الها ّمة الناشطة يف مجال العلوم االجتامع ّية ،وقد
ٍ
انعكست آثاره بشكلٍ
ملحوظ يف مختلف الدراسات والبحوث الثقاف ّية.
يف عقد الخمسينيات من القرن املنرصم وضعت الدعائم األساس ّية لهذا املركز
مبدينة برمنغهام الربيطانية كمق ٍّر ثقايفٍّ تتمحور نشاطاته حول دراسة وتحليل
الواقع الثقايف لعا ّمة الناس؛ والبحوث العلم ّية التي تجرى يف رحابه واسعة النطاق
من حيث اآلراء ومناهج البحث العلمي واألساليب النقدية ،وهي كلها ترتكز
بشكلٍ
أسايس عىل تحليل ش ّتى الشؤون الثقاف ّية يف املجتمعات البرشية.
ٍّ
والله ويل التوفيق

مدخل
مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية هو أحد املراكز الها ّمة الناشطة
ٍ
يف مجال العلوم االجتامع ّية ،وقد انعكست آثاره بشكلٍ
ملحوظ يف

مختلف الدراسات والبحوث الثقاف ّية.

يف عقد الخمسينيات من القرن املنرصم وضعت الدعائم

يف تتمحور
األساسيّة لهذا املركز مبدينة برمنغهام الربيطانية كمق ٍّر ثقا ٍّ

نشاطاته حول دراسة وتحليل الواقع الثقايف لعا ّمة الناس(((؛ والبحوث

العلميّة التي تجرى يف رحابه واسعة النطاق من حيث اآلراء ومناهج

البحث العلمي واألساليب النقدية ،وهي قاطب ًة ترتكز بشكلٍ
أسايس
ٍّ
عىل تحليل شتّى الشؤون الثقافيّة يف املجتمعات البرشية(((.

تخصصاً ها ّماً
الجدير بالذكر أ ّن الدراسات الثقاف ّية باتت اليوم
ُّ

يف مختلف املراكز العلم ّية والجامع ّية بحيث ات ّسع نطاق النظريّات
التي تُطرح يف رحابها وراجت عىل نطاقٍ واسعٍ يف األوساط
العلمية ،وال يُختلف يف الدور الهام للنظريات التي يطرحها الباحثون

واملفكّرون يف مضامر العلوم اإلنسانية ،وإذا أردنا استثامر مبانيها
ٍ
حينئذ من استقصاء األساليب املعتمدة
بالتامم والكامل ال ب ّد لنا
فيها ومعرفة كافّة جوانبها النظريّة والبنيويّة.

 - 1جون ستوري ،مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حسن يابنده،
منشورات «آگه» ،إيران ،طهران2007 ،م ،ص.14 :
 - 2سيمون دورينج ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ترجمته إىل الفارسية حمريا مشري زاده ،منشورات
مؤسسة «آينده پويان» ،إيران ،طهران2008 ،م ،ص.11 :
ّ
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مركز برمنغهام ،بحسب طبيعته البحثيّة ،يندرج ضمن سائر

مراكز العلوم االجتامعيّة التي تتب ّنى مبادئَ معرفيّ ًة وفلسفيّ ًة متن ّوعةً،
ولكن عىل الرغم من ذلك هناك بعض املؤاخذات التي ترد عىل
ٍ
ٍ
وبحوث نقديّ ٍة
دراسات
نشاطاته العلميّة ،لذا تقتيض الرضورة إجراء

بخصوص نقاط الضعف الكامنة فيه؛ ومن هذا املنطلق ت ّم تدوين

الكتاب الذي بني يدي القارئ الكريم ،حيث اتّبع مؤلّفه نهجاً نقديّاً

لتقييم األصول النظرية املتب ّناة يف دراسات هذا املركز.

التحليل النقدي للمبادئ النظرية الحاكمة يف مركز برمنغهام
يجب أن يتق ّوم عىل منهج ّي ٍة بنيويّ ٍة وأن يجرى وفق األسلوب
املعتمد يف صياغة النظريّات العلم ّية والذي هو بطبيعة الحال
مق ّد ٌم عىل النظريّات؛ لذا ات ّبعه مؤلّف الكتاب وتط ّرق عىل ضوئه

إىل إجراء تحليلٍ
علمي بهدف بيان طبيعة األصول العا ّمة وشتّى
ٍّ
الوسائل املتّبعة يف عملية البحث ،لذا فهو من هذه الناحية يتّصف
بصبغ ٍة فلسف ّي ٍة.
املبادئُ الوضع ّية التي يرتكز عليها املنهج البنيوي والتي تُصاغ
ٍ
مرتكزات أنطولوج ّي ٍة
النظريّات العلم ّية عىل أساسها عبار ٌة عن
وأنرثوبولوج ّي ٍة وإبستيمولوج ّي ٍة((( ،وكام هو معلو ٌم فاملباحث
األنطولوج ّية تتمحور حول مجموع ٍة من األسئلة التي تستفرس عن قضايا
من هذا القبيل ،ومن جملتها ما ييل :هل يرتيض العلم بوجود يش ٍء

يُوصف بكونه حقيق ّياً؟ ما هو التفسري العلمي الصحيح لألمر الحقيقي؟
 - 1حميد بارسا نيا ،روش شنايس انتقادي حكمت صدرايي (باللغة الفارسية) ،منشورات «كتاب فردا» ،إيران،
قم2011 ،م ،ص .76

مدخل

وأ ّما املباحث األنرثوبولوجيّة فتُطرح يف رحابها أسئل ٌة حول دور
ميت بصل ٍة بكيانه؛ يف حني أ ّن املباحث
اإلنسان يف الوجود ّ
وكل ما ّ

االبستيمولوجية ،يت ّم فيها تسليط الضوء عىل حقيقة العلم واملعرفة
وشتّى السبُل الكفيلة الستكشاف الحقائق(((.

لكل نظريّ ٍة
من املؤكّد أ ّن معرفة االستنتاجات الفلسف ّية الصائبة ّ
تستوجب إملا َم الباحث باألطر العا ّمة ملختلف التيارات الفكريّة
ري يف صياغتها ،فالتنظري العلمي ال يقترص عىل الخلفيات
التي لها تأث ٌ

اإلبستيمولوج ّية فقط ،وإنّ ا هناك خلفياتٌ أنطولوج ّي ٌة مؤث ّر ٌة عىل
مضمونه ،وهذه الخلف ّيات عاد ًة ما تغرس يف نفس املنظّر دواف َع
خاص ًة لطرح ما يجول يف خاطره من مبادئَ اجتامع ّي ٍة وثقاف ّي ٍة يف
ّ
ٍ
نظريات؛ لذا يُقال أ ّن منهج ّية العلوم اإلنسان ّية تتجاوز نطاق
رحاب
ارتباط النظرية باملبادئ الفلسف ّية وتدور يف فلك تحليل دور العنارص

غري اإلبستيمولوج ّية ذات التأثري يف ظهور إحدى النظريّات ،ومن
ٍ
خلفيات اجتامع ّي ًة وفكريّةً،
جملة هذه العنارص ما يعتربه املفكّرون

كذلك التيارات واالت ّجاهات املؤث ّرة عىل املنظومة الفكريّة للمنظّر،
وهذه األمور تندرج يف واقع الحال ضمن الخلفيات األنطولوج ّية.

بنا ًء عىل ما ذُكر ،تط ّرق مؤلّف الكتاب إىل تحليل املبادئ
النظرية ملدرسة برمنغهام الفكريّة ضمن ثالثة فصو ٍل بحسب
الرتتيب التايل:
الفصل األ ّول :معامل مركز برمنغهام للدراسات الثقافيّة وأهدافه،
 - 1تد بينتون وإيان جرايب ،فلسفه علوم اجتامعي  -بنيان هاي فلسفي تفكر اجتامعي (باللغة الفارسية) ،ترجمته
إىل الفارسية شهناز مسمي برست ومحمود متحد ،منشورات «آگه» ،إيران ،طهران2005 ،م ،ص .42 - 40
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ويتض ّمن املفاهيم واملصطلحات األساسيّة التي ميكن االعتامد
عليها يف هذا املضامر.

الفصل الثاين :املبادئ النظرية املعتمدة يف البحوث

والدراسات التي يت ّم تدوينها يف هذا املركز ضمن مختلف
املجاالت األنطولوج ّية واألنرثوبولوج ّية واإلبستيمولوج ّية.
الفصل الثالث :نقد املبادئ اإلبستيمولوجية املعتمدة يف البحوث

نقدي.
بأسلوب
والدراسات التي يت ّم تدوينها يف هذا املركز وذلك
ٍ
ٍّ

تفاصيل
َ
قبل الولوج يف موضوع البحث ،ال نرى بأساً يف ذكر

حول املفاهيم األساسيّة التي سنشري إليها ،وذلك كام ييل:

املدرسة الفكريّة ()school
هذا املصطلح ّ
يدل عىل اآلراء ووجهات النظر التي تتمحور
حول مبدأٍ
فكل مدرس ٍة فكريّ ٍة عاد ًة تطرح نظرياتها
معيٍُّ ،
ٍّ
فكري ّ

ج ٍ
تؤسس
هات فكريّ ٍة
ّ
خاص ٍة((( ،وهي بطبيعة الحال ّ
يف رحاب تو ّ
ج ٍ
خاص ٍة ملف ّك ٍر أو عد ٍد من املفكّرين ،تحظى
هات
ّ
عىل ضوء تو ّ

ٍ
بتأييد من ِق َبل البعض ،لذلك يبادر هؤالء إىل الدفاع عنها
آراؤهم
واالستدالل عىل صوابّة أصولها وقواعدها.

الجدير بالذكر هنا هو أنّنا غري قادرين عىل تحديد ميز ٍة فارق ٍة
وصيغ ٍة ثابت ٍة للتمييز بني النظريّة ( )theoryواملدرسة الفكريّة
( ،)schoolإذ حتّى ما يوصف بحسب العرف األنرثوبولوجي
 - 1عيل رضا شايان مهر ،دائرة املعارف تطبيقي علوم اجتامعي (باللغة الفارسية) ،الجزء األ ّول ،الطعبة
األوىل ،منشورات «كيهان» ،إيران ،طهران1989 ،م ،ص .231

مدخل

األورويب بأنّه «مدرس ٌة فكريّةٌ» ،نجد علامء االجتامع األمريكان

يصطلحون عليه بـ «نظريّة»؛ ولكن عىل الرغم من ذلك ميكن
ذكر فارقٍ
معي بينهام فحواه أ ّن املدرسة الفكريّة أكرثُ شموليّ ًة
َّ ٍ
جهات التي ترتكز عليها وشتّى
وعموميّ ًة من النظريّة عىل ضوء التو ّ
كل مدرس ٍة عاد ًة ما تنضوي
النظريات املطروحة من قبل أتباعها ،إ ْذ ُّ

جهات والنظريّات التي يتط ّرق أصحابها إىل
تحتها العديد من التو ّ
تحليل الشؤون االجتامعيّة العا ّمة وما يرتبط باملك ّونات االجتامعيّة
واملؤسسات إىل جانب تسليطهم الضوء
الصغرية ومختلف املراكز
ّ
لكل مدرس ٍة أن تتب ّنى
عىل شتّى التط ّورات االجتامعيّة؛ لذا ميكن ّ
عددا ً من النظريّات أو الكثري منها(((.

الثقافة ()culture
ذُكرت العدي ُد من التعاريف لبيان املعنى الداليل ملصطلح
مصطلحي
«ثقافة» ،والباحث رميون وليامز قال« :أعتربها واحد ًة من
ْ
ٍ
مصطلحات معقّد ٍة للغاية يف اللغة اإلنجليزيّة ،لذا ال ب ّد
أو ثالثة
من بيان داللتها ضمن ع ّد ِة فرو ٍع علم ّي ٍة مستقلّ ٍة عن بعضها ويف
جهات الفكريّة يك تتّضح لنا املفاهيم األساسية
رحاب شتّى التو ّ
التي تستبطنها»(((.
التعاريف التي ذكرت للثقافة متحورت حول جانبها التطبيقي،
جوانب كام ييل:
وميكن تصنيفها ضمن ع ّد ِة
َ
 - 1غالم عباس توسيل ،نظريه هاي جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،ص .6 - 5
 - 2فيلب سميث ،درآمدي بر نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حسن بويان ،منشورات
مكتب البحوث الثقافية ،إيران ،طهران2002 ،م ،ص .13
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تعاريف تأريخي ٌة:
)1
ُ
هذه التعاريف ترتكز عىل الرتاث االجتامعي ملجموع ٍة من

البرش عىل م ّر تأريخهم.

تعاريف سيكولوج ّي ٌة:
)2
ُ

تُطرح يف هذه التعاريف املبادئ األساسية واألساليب التي

يتس ّنى لإلنسان عىل ضوئها االنسجام مع بيئته ومجتمعه.
تعاريف بنيوي ٌة:
)3
ُ

يت ّم التأكيد يف هذه التعاريف عىل األسس البنيوية التي سادت

يف أحد املجتمعات طوال تأريخه.
تعاريف تفصيل ّي ٌة:
)4
ُ

تتض ّمن هذه التعاريف بيان العنارص التي تتق ّوم بها الثقافة بشكلٍ
عا ٍّم ودون تقييدها بخلفي ٍة مح َّدد ٍة(((.
ال ّ
شك يف عدم إمكانية بيان تفاصيل جميع التعاريف التي أريد
منها بيان طبيعة الثقافة ضمن هذا الكتاب ،ومن ناحي ٍة أخرى قد

ب ،أل ّن التدقيق
ال تتحقّق الفائدة املرج ّوة من بيانها بشكلٍ ُمس َه ٍ

بإسهاب ال يدخل يف هدفنا هنا؛ لذا سوف نكتفي
بهذا املوضوع
ٍ
بتوضيح عد ٍد منها ث ّم نذكر التعريف املناسب.
وسع نطاق الثقافة
ين إدوارد تايلور ّ
عالِ ُم األنرثوبولوجيا الربيطا ُّ

إىل أقىص ح ٍّد ،ومن هذا املنطلق طرح لها تعريفاً عا ّماً وشامالً،
 - 1وحيد حسني زاده ،مقالة نرشت يف مجلّة «فرهنگ عمومي» الفصلية ،العدد  ،12ص .53

مدخل

أنرثوبولوجي تعني ذلك
يل
حيث قال« :إنّها يف أوسع نطاقٍ دال ٍّ
ٍّ
املفهوم العا ّم املعقّد الذي يع ّم كافّة أمناط املعارف واملعتقدات
والقيم والفنون واألخالق والحقوق واألعراف والتقاليد ،كام يشمل

سائر القابليات التي ميتلكها اإلنسان والطباع التي يكتسبها بصفته

عضوا ً يف مجتمعٍ ينضوي تحت مظلّته»(((.

يك بروس كوهني بدوره سلّط الضوء عىل
عالِ ُم االجتامع األمري ُّ

الجانب الروحي للثقافة ،وعىل هذا األساس ذكر تعريفاً مقتضباً لها
تجسد مجموعة من
مؤكّدا ً عىل كونها أمرا ً اكتساب ّياً ،حيث قال« :إنّها ّ

السلوك ّيات املكتسبة واألصول االعتقاديّة ألعضاء أحد املجتمعات
البرشية»(((.

ين أنطوين جيدنز الذي يُدرج اس ُمه
عاملُ االجتام ُع الربيطا ُّ
ضمن قامئة أشهر علامء االجتامع يف العرص الحديث ،ع ّرف
الثقافة بأنّها «القيم التي تتب ّناها مجموع ٌة من البرش ،وهي عبار ٌة عن

ني يتّبعونها وسلعٍ ينتجونها»((( .وثقافة أحد املجتمعات برأيه
قوان َ
ري محسوس ٍة ،مثل املعقتدات واألفكار والقيم
تتض ّمن
جوانب غ َ
َ
جوانب محسوسةً،
التي تصوغ املضمون الثقايف ،وتتض ّمن كذلك
َ

كالرموز والتقن ّية التي يتبلور املضمون الثقايف يف رحابها(((.

 - 1داين كوش ،مفهوم فرهنگ در علوم اجتامعي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية فريدون وحيدا،
منشورات مركز بحوث اإلذاعة والتلفزيون ،إيران ،طهران2005 ،م ،ص .27
 - 2بروس كوهني ،مباين جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،ص .108
 - 3أنطوين جيدنز ،جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،ص .36
 - 4لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .35
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ٍ
تعريف أكرثَ شمولي ًة
الجدير بالذكر هنا أنّنا قادرون عىل طرح

مم الحظنا يف التعاريف املذكورة أعاله ،وهو كالتايل:
للثقافة ّ
ترسخت يف الشعور املشرتك بني الناس أو
الثقافة جز ٌء من معرف ٍة ّ
يف باطن املجتمع أو يف مختلف جوانب الحياة العا ّمة للبرش.

ُ
اإلدراك الذهني
املعرفة يف هذا التعريف طبعاً ال يُقصد منها
فحسب ،بل املقصود داللتها العا ّمة التي تض ّم بني طياتها املشاعر

وكل
ّ
واألحاسيس والنزعات واملعتقدات والعادات واألعراف؛
ٍ
إدراك سوا ًء كان بسيطاً أو راسخاً يف ذات اإلنسان كمح ّر ٍك له يف
ينصب يف بوتقة
تب ّني آرائه واتّخاذ قراراته أو يف مواجهة ذاته ،فهو
ّ
الثقافة ويصبح جزءا ً منها يف ما لو ات ّسم مبيز ٍة شامل ٍة وجامعي ٍة(((.
الثقافة وفق هذا التعريف تشمل املعتقدات والشؤون اإلدراكية

واملبادئ والقوانني واألعراف والتقاليد والرموز التي تنتقل من جيلٍ

إىل آخر ،حيث تُكتسب عن طريق التعليم؛ وبهذا فهي تتّصف مبيز ٍة
ترسخت بني مجموع ٍة من البرش
جامعي ٍة ،ولو أ ّن إحدى الثقافات ّ
ٍ
تأكيد بطابعٍ عا ٍّم ،لك ّنها إن
بكل
عىل نطاقٍ واسعٍ وشاملٍ  ،فهي تتّسم ّ

خاص ًة أو فرعيةً.
كانت محدود ًة سوف تصبح
ّ

ٍ
خاص ٍة وفرعي ٍة يف
ثقافات
تجدر اإلشارة هنا إىل وجود
ّ

باطن الثقافة العا ّمة والشمولية ،كام أ ّن الطابع الجامعي للثقافة
هو عبار ٌة عن ٍ
قيد يُخرج من تعريفها شتّى املعارف الشخصية
 - 1حميد بارسا نيا ،روش شنايس انتقادي حكمت صدرايي (باللغة الفارسية) ،منشورات «كتاب فردا» ،إيران،
قم2011 ،م ،ص .22

مدخل

الخاصة والقضايا الخارجة عن نطاق معرفة البرش(((.
والشؤون
ّ

الدراسات الثقاف ّية (:)cultural studies
املعنى الداليل ملصطلح الدراسات الثقاف ّية يف هذا املبحث

عم هو متعا َر ٌف يف الدراسات والبحوث األكادمي ّية ،حيث
يختلف ّ
ٍ
جديد من العلوم اإلنسانية ،فهي دراساتٌ تنضوي
يشري إىل مضام ٍر

التخصصية؛
تحتها علو ٌم عا ّم ٌة وأخرى مشرتك ٌة بني شتّى الفروع
ّ
لذلك ما زال الغموض يكتنف الحدود التي تفصلها عن سائر
مجاالت العلوم اإلنسان ّية.

أضف إىل ذلك فهذه الدراسات ليست من سنخ البحوث املتعارفة

يف العلوم الفيزيائيّة أو االجتامعيّة أو اللغويّة رغم أنّها تبلورت عىل
ضوء هذه العلوم((( ،وميكن إطالقها عىل مجموع ٍة من الدراسات
والبحوث والنظريّات واملناهج والنشاطات النقدية التي تتمحور
بشكلٍ
أسايس حول تحليل شتّى الظواهر والنشاطات الثقافيّة(((.
ٍّ
يف العقود املاضية ظهرت بني األوساط الفكريّة فرو ٌع علم ّي ٌة

خاص ٌة بالدراسات الثقاف ّية تزامناً مع تأسيس مركز برمنغهام يف
ّ
بريطانيا بفضل مساعي بعض املفكّرين ،ومن جملتها فرع علم
االجتامع الثقايف يف الواليات املتحدة األمريكية ،وفرع دراسات

 - 1املصدر السابق.
 - 2كرس باركر ،مطالعات :فرهنگي نظريه و عملكرد (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مهدي فرجي،
منشورات مركز الدراسات الثقاف ّية واالجتامعية ،إيران ،طهران2008 ،م ،ص .13

 - 3مايكل بني ،فرهنگ انديشه انتقادي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية بيام يزدانجو ،الطبعة الثالثة،
منشورات «مركز» ،إيران ،طهران2003 ،م ،ص .678
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ما وراء البنيوية يف فرنسا ،وفرع الدراسات الثقافيّة العا ّمة يف
أسرتاليا وكندا وبعض البلدان األخرى؛ كام ت ّم تأسيس العديد من
املراكز العلمية التي تتب ّنى تحليل قضايا مشرتك ٍة تختلف نوعاً ما

مع األمنوذج الكالسييك الربيطاين؛ إال أ ّن الدراسات الثقافيّة يف

بريطانيا التي تُع ّد مهدا ً لهذا امل ّد الفكري العاملي ،قد بسطت
نفوذها يف شتّى أرجاء املعمورة واستحوذت عىل مقاليد األمور
كل دراس ٍة يف املضامر الثقايف ت ُنسب إليها وأينام دار
بحيث باتت ُّ
ٍ
نشاطات فكريّ ٍة كهذه تتبادر إىل الذهن تلك الدراسات
الحديث عن

والبحوث التي يت ّم تدوينها يف هذا البلد(((.

التخصص أكرث
الدراسات الثقاف ّية يف عرصنا الراهن تسري نحو
ّ
ضمن أط ٍر بحث ّي ٍة أكادميي ٍة ،لذا فهي تتن ّوع يوماً بعد يومٍ وتظهر فيها
ٍ
بحوث علم ّي ٍة مل تكن موجود ًة سابقاً ما أ ّدى
فرو ٌع جديد ٌة وأروق ُة

إىل ترسيخها يف األوساط العلم ّية وتثبيت دعامئها بني املفكّرين
ٍ
ارتباط
والباحثني بشتّى مشاربهم الفكريّة؛ وهذه الدراسات ذات
ٍ
تخصصات البحث العلمي مثل املواضيع املنضوية
وطيد ببعض
ّ

تحت فر َعي األنرثوبولوجيا ( )Anthropologyوالسوسيولوجيا

( ،)Sociologyويف هذا املضامر يُطلق عليها أنرثوبولوجيا
الثقافة وسوسيولوجيا الثقافة ،لكن مع ذلك هناك بو ٌن شاس ٌع بينها
وبني مواضيع من هذا النمط .وجه الشبه بني الدراسات الثقاف ّية
واألنرثوبولوجيا أنّهام يتمحوران حول دراسة األجناس البرشية ،إال

أ ّن الدراسات الثقاف ّية ال تتع ّمق إىل ح ٍّد كبريٍ يف هذا املوضوع ،األمر
 - 1فيلب سميث ،در آمدي بر نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .241

مدخل

جهون نقدا ً لها ،حيث ي ّدعون أ ّن
الذي جعل علامء األنرثوبولوجيا يو ّ

املعنيني بشؤون البحث العلمي الثقايف ال يعريون اهتامماً بالقضايا
األنرثوبولوجية وال يدقّقون يف تفاصيلها األساسية ،لذلك فإنّهم ال

ميتلكون فهامً عميقاً ودراي ًة بواقع حياة املجتمعات البرشية التي

يُجرون بحوثهم ودراساتهم بخصوصها .وجه الشبه اآلخر بينهام
يكمن يف أ ّن الباحث يف رحابهام يسعى إىل طرح رؤي ٍة شمولي ٍة ِ
ذات
ٍ
ومشرتك ،فعامل األنرثوبولوجيا عاد ًة ما يتط ّرق يف
يف عا ٍّم
طابعٍ ثقا ٍّ
دراساته إىل تحليل واقع أحد املجتمعات أو إحدى القضايا الثقافيّة

من شتّى النواحي االقتصاديّة والسياسيّة واالجتامعية والتأريخية،
ويف هذا السياق يلجأ إىل عد ٍد من العلوم بحيث يتجاوز نطاق

ٍ
نتائج ِ
ارتباط
ذات
يتوصل إىل
التخصيص وإثر ذلك
الفرع العلمي
ّ
ّ
َ
ٍ
مشرتك بني ع ّد ِة فرو ٍع علميّ ٍة؛ وأ ّما الدراسات الثقافيّة من
مبوضو ٍع
هذه الناحية فهي تحيك عن علمٍ له ارتبا ٌ
ط بع ّدة فرو ٍع علمي ٍة أيضاً،
حيث يت ّم اللجوء فيها إىل النقد األديب والنظريّات السوسيولوجيّة
واإلثنوغرافية ،فإىل جانب قيام الباحث ببيان مختلف مبادئ تحليل

الخطاب والعديد من القضايا العلمية ومناهج البحث املعتمدة يف

األوساط الفكريّة ،يبادر بعد ذلك إىل الرتكيب يف ما بينها(((.

إىل جانب التشابه املوجود بني الدراسات الثقاف ّية والبحوث
األنرثوبولوجية ،هناك الكثري من أوجه االختالف بينهام ،فالدراسات
الثقاف ّية غالباً ما ترتكز عىل مبادئَ بنيوي ٍة ور ًؤى ماركس ّي ٍة ،بينام
 - 1نعمت الله فاضيل ،إنسان شنايس مدرن در إيران معارص (باللغة الفارسية) ،منشورات «نسل آفتاب» ،إيران،
طهران2009 ،م ،ص.169 - 160 :
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البحوث األنرثوبولوجيّة تتمحور مواضيعها يف معظم األحيان حول
نقد الظاهراتية والوظائفية وفلسفة اللسانيات؛ وخالصة الكالم أ ّن
النص يف حني أ ّن عامل
الباحث يف الشأن الثقايف يبادر إىل تحليل
ّ
األنرثوبولوجيا يقوم بتحليلٍ
لغوي(((.
ٍّ

مباحث األنرثوبولوجيا الثقاف ّية تدور يف فلك الثقافة وطبيعة
ارتباطها بالبيئة التي تتبلور فيها وشتّى التح ّوالت التي تشهدها،
والباحثون يف هذا املضامر يسلّطون الضوء عىل املبادئ العا ّمة

واملشرتكة للسلوك البرشي أكرث من التأكيد عىل تن ّوع ثقافاتهم،
كام تتمحور دراساتهم حول سلوك اإلنسان أكرث من ارتكازها عىل
املعتقدات.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن املواضيع املطروحة للبحث يف

مجال األنرثوبولوجيا الثقاف ّية تتمحور حول املبادئ الثقاف ّية
ٍ
معطيات تجريب ّي ٍة(((؛ وهي تختلف عن املواضيع
املستوحاة من

املطروحة للبحث يف رحاب السوسيولوجيا الثقاف ّية ،فالباحث يف

علم االجتامع يتط ّرق مثالً إىل تحليل واقع الثقافة ،بينام الباحث
املعني بالدراسات الثقاف ّية يتب ّنى رضباً من البحوث التي تتمحور
حول تحليل الخطاب ،حيث يسلّط الضوء عىل مجموع ٍة من الرؤى
واألفكار والرموز واملسائل الوظيفية املرتبطة بأساليب الحوار يف

شتّى أمناط العلوم ومسائلها األساسية ،كام يبادر إىل بيان بعض
 - 1مهري بهار ،مطالعات فرهنگي :أصول ومباين (باللغة الفارسية) ،منشورات «سمت» ،إيران ،طهران،
2005م ،ص.65 :
 - 2املصدر السابق ،ص.70 :

مدخل

املؤسساتية يف
الخاصة والنشاطات االجتامعية واألطر
املواضيع
ّ
ّ
املجتمع(((.

كل منهام،
االختالف الها ّم اآلخر بينهام يكمن يف منشأ ٍّ
يك يف حني أ ّن
فالسوسيولوجيا الثقاف ّية ولدت من رحمٍ أمري ٍّ
ين ،وميكن تلخيص
الدراسات الثقاف ّية أبرصت النور من رحمٍ بريطا ٍّ
مجمل االختالفات بينهام ضمن املوارد التالية:
 املبادئ الوضعية والهرمنيوطيق ّية، مناهج البحث النوعية والك ّمية، املنشأ الجغرايف -الربيطاين واألمرييك،- املنشأ الفكري السوسيولوجي وغري السوسيولوجي، -االنحياز أو الحياد علم ّياً.

 - 1كريس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظرية وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.14 :

21

الفصل األول

مدرسة برمنغهام

ّ
الفكرية واألهداف
البنية

الهدف األسايس للمواضيع املطروحة للبحث يف هذا الفصل

هو تعريف مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية وبيان أه ّم أهدافه،
ويف هذا املضامر سوف نسلّط الضوء عىل جوانبه كافّ ًة ونشري
إىل عنارصه ومك ّوناته االرتكازية؛ ومن هذا املنطلق سنتح ّدث أ ّوالً
ٍ
مقتضب ث ّم نتط ّرق إىل بيان
بحث
عن مسريته التأريخية يف إطار
ٍ
الخلفيات االجتامعية واملعرفية التي كان لها دو ٌر يف تأسيسه.

أه ّم املواضيع املطروحة للبحث والتحليل يف هذا الفصل
تتمحور حول ما ييل :الخصائص العا ّمة ملركز برمنغهام للدراسات
الثقافية ،مناهج البحث املعتمدة فيه ،أه ّم املفاهيم واملواضيع التي

تتمحور حولها مباحثه.

ويف ختام الفصل سوف نشري بشكلٍ موج ٍز إىل وجهات النظر

التي تب ّناها أبرز العلامء واملفكّرين املعنيني بالدراسات الثقافيّة.

املبحث األ ّول :الخلفيات التأريخية
املسرية التأريخية ملدرسة برمنغهام النقدية امتزجت مع تأريخ
مجمع خ ّريجي جامعة برمنغهام ،والباحث االجتامعي الربيطاين
ريتشارد هوغرت ( )Richard Hoggartهو الذي وضع حجر
األساس ملركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية املعارصة (Centre for
 )Contemporary Cultural Studiesيف عام 1964م ،حيث أرشف
عليه بشكلٍ مبارشٍ ،ث ّم أنيطت إدراته إىل ستيوارت هول وبعده إىل
ريتشارد جونسون.

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

تول إدارته حتّى عام 1979م وخالل هذه
ّ
ستيوارت هول
فرتة إدارته كان له دو ٌر بار ٌز يف إصدار مجلّة األعامل العلميّة يف

الدراسات الثقافيّة عام 1972م ،وضمن البحوث والدراسات التي

أجراها مع زمالئه املفكّرين واملعنيني بالشأن يف مركز الدراسات

وسع فيه نطاقها إىل ح ٍّد كبريٍ بحيث
الثقافية ،طرح تعريفاً للثقافة ّ
اعتربها شامل ًة ملواضيع تتجاوز نطاق النتاجات األدبية مؤكّدا ً عىل

أنّها أبعد أفقاً من املبادئ الفكريّة الثقافيّة((( .ومن هذا املنطلق
ٍ
دراسات وبحوثاً علميّ ًة تتمحور مواضيعها
د ّون أعضا ُء هذا املركز

حول مختلف القضايا الثقافيّة واإلعالميّة وشؤون الشباب والتعليم
واألنرثوبولوجيا واإلثنوجرافيا(((.

مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية تأث ّر إىل ح ٍّد كبريٍ بآثار عد ٍد من

املفكّرين البارزين ،من أمثال:

 ماثيو آرنولد مؤلّف كتاب «الثقافة والفوىض»، -فرانك رميوند ليفس مؤلّف كتاب «الحضارة الجامهريية

والواقع الثقايف»،

 جورج لوكاش مبدع مفهو َم ْي «التش ّيؤ» و «الوعي الطبقي»ومؤلّف كتاب «التأريخ والوعي الطبقي»،
 أنطونيو غراميش املناضل املاركيس اإليطايل صاحب املقالة - 1ستيفن سيدمان ،كشاكش آرا در جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية هادي جلييل ،الطبعة
األوىل ،منشورات «ين» ،إيران ،طهران2007 ،م ،ص.179 :
 - 2مايكل بني ،فرهنگ انديشه انتقادي (باللغة الفارسية) ،ص.606 :
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الشهرية «الثورة ضد رأس املال» ،كام تأث ّر هذا املركز إىل ح ٍّد كبريٍ

مبفهوم السلطوية(((.

الجدير بالذكر هنا أ ّن أه ّم املفكّرين الذين أسهموا يف تأسيس

هذا املركز هم:

 -ريتشارد هوغرت املولود يف عام 1918م ومؤلّف كتاب حول

فوائد التعليم وواقع حياة الطبقة العاملة بالتأكيد عىل الصحف

ووسائل التسلية (1957م)،

 رميون وليامز مؤلّف كتاب الثقافة واملجتمع (1963م)، ستيوارت هول مؤلّف كتاب الثقافات الشعبية (1964م)(((.امليزة املشرتكة بني جميع هذه اآلثار هي عدم اعتبار األسس

الثقافيّة النخبوية ثابت ًة وراسخ ًة إىل األبد ،ويف هذا املضامر ميكن

كتاب ريتشارد هوغرت «الفوائد العمليّة للتعليم» ،ورميون
اعتبار
َْ
وليامز «الثقافة واملجتمع» ،بأنّهام من جملة الكتب الرائدة يف
مجال الدراسات والبحوث الثقافيّة.

مبا أ ّن هوغرت ينحدر من الطبقة العاملة ،فقد تط ّرق يف كتابه إىل

التغيريات التي طرأت عىل حياة الطبقة العاملة بعد الحرب ،حيث وضّ ح

لتغي طابع حياتهم العا ّم؛
كيف انعكست هذه التغيريات يف معيشتهم ّ
وأ ّما وليامز فقد انتقد يف كتابه مسألة التفكيك بني الثقافة واملجتمع

مؤكّدا ً عىل حدوث ما ال يحمد عقباه يف ما لو ت ّم هذا التفكيك.

 - 1كاظم معتمد نجاد ،چالش ها و چشم انداز هاي مطالعات انتقادي در ارتباطات (باللغة الفارسية) ،ص.36 :
 - 2املصدر السابق ،ص.34 :

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

امليزة الغالبة لهذه املدرسة الفكرية هي أ ّن بحوث َها ودراساتِها

أكادميي ،فسلسلة املقاالت التي يُصدرها مركز برمنغهام
ذاتُ طابعٍ
ٍّ
تع ّد النافذة الوحيدة لنرش آثار أعضائه وطالب الدراسات العليا فيه؛

والنشاطات العلمية والبحثية ألعضائه الثابتني والطالب الذين لديهم
عضوي ٌة فيه تتمحور حول تدوين سلسل ٍة من املقاالت التمهيديّة

كتب ها ّم ٍة ومتن ّوع ِة املواضيع ،ويف بادئ
وإصدار مجلّ ٍة وتأليف ٍ
فعاليات هذا املركز حينام كان تحت إرشاف ريتشارد هوغرت
وستيوارت هول خالل األعوام 1964م حتّى 1979م متحورت
الدراسات والبحوث فيه حول أه ّم املواضيع املرتبطة بوسائل
اإلعالم العا ّمة وشؤون الشباب والثقافات الفرعيّة والتعليم والقضايا
األنرثبولوجية واإلثنوغرافية .بعد ذلك ويف الفرتة التي خضع فيها

إلرشاف ريتشارد جونسون وجورجي لورين طرأت بعض التغيريات

عىل املواضيع املحورية فيه ،حيث مل يقترص األمر يف نشاطاته
عىل تحليل النصوص اإلعالمية ،بل بادر باحثوه إىل دراسة وتحليل
تأريخي ،ويف عام 1988م تح ّول هذا
الحياة اليومية للبرش يف إطا ٍر
ٍّ

درايس عىل
ؤسس فيه فر ٌع
املركز إىل قسمٍ للدراسات الثقافيّة ليُ َّ
ٌّ
مستوى البكالوريوس إضاف ًة إىل فرع الدراسات العليا الذي ت ّم
تأسيسه سابقاً(((.

نستشف من جملة ما ذُكر أ ّن الدراسات الثقاف ّية خالل عمرها
ّ
مراحل زمن ّي ٍة امتازت يف ّ
َ
القصري طوت أرب َع
كل واحد ٍة منها بطابعٍ

خاص ،وذلك كام ييل:
ٍّ

 - 1مايكل بني ،فرهنگ انديشه انتقادي (باللغة الفارسية) ،ص .606
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شعبي،
وطني –
املرحلة األوىل :ذاتُ طابعٍ
ٍّ
ٍّ

مرسحي،
نص –
املرحلة الثانية :ذاتُ طابعٍ ّ ٍّ
ٍّ

مل يف رحاب ما بعد املاهيوية
املرحلة الثالثة :ذاتُ طابعٍ معو ٍ

(يف ما وراء الجوهريّة)،

حكومي.
سيايس
املرحلة الرابعة :ذاتُ طابعٍ
ٍّ
ٍّ

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذه املراحل متناسق ٌة مع بعضها من
ٍ
منعطفات فكريّ ٍة
جسدت بذاتها
حيث الزمان ،ويف معظم األحيان ّ

كل واحد ٍة منها بعض
عىل م ّر تأريخ ظهورها ،لكن تبلورت عن ّ
املعايري واألهداف والفرضيات التي اعتمدت عىل صعيد الدراسات
خاص ٍة
الثقافية؛ ولو أمع ّنا النظر يف طبيعتها وما اكتنفها من قضايا
ّ

نستنتج ثالثة أوج ٍه مشرتك ٍة ،إال أ ّن هذه األوجه تتضاءل أهميتها عىل
لكل مرحل ٍة.
الخاصة ّ
ضوء الفرتة الزمنية
ّ
ال ّ
شك يف أ ّن تسليط الضوء عىل املراحل املذكورة بالرشح
والتحليل منذ لحظ ٍة تحقّقها وحتّى يومنا هذا ،يفسح املجال لنا

للتوسع يف استقصاء شتّى ميزاتها وجوانبها وعنارصها للتع ّرف عىل
ّ

واقع املدرسة الفكرية التي تنتمي إليها.

ويف ما ييل نتط ّرق إىل بيان املراحل املشار إليها بالرشح
والتحليل:
شعبي:
وطني
 )1دراساتٌ ثقافيّ ٌة ذاتُ طابعٍ
ٍّ
ٍّ
مقتبس من آثار الفيلسوف واملناضل
شعبي»
«وطني
مصطلح
ُ
ٌ
ٌّ
ٌّ

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

املاركيس أنطونيو غراميش ،وقد أكّد يف نظرياته إىل ح ٍّد ما عىل

أهميّة الثقافة والسياسة يف مقابل الرؤية الشعبوية املاركسيّة التي

تتق ّوم عىل حتمية اقتصاديّة.

الثقافة بحسب مبادئ املاركسية التقليديّة هي عبار ٌة عن نطاقٍ

جهات اإليديولوج ّية والعالقات التي تتبلور يف رحابها،
يح ّدد التو ّ

لكن مع ذلك حينام نستطلع أوضاع املجتمعات التي تسود فيها

ٌ
حقوق مدن ّي ٌة عىل نطاق أوسع من غريها ،نجد املبادئ اإليديولوجية

أساليب أخرى إلدارة شؤون
أقل تأثريا ً بحيث يُعتمد فيها عىل
فيها ّ
َ
املجمتع؛ وقد وصف غراميش هذه الظاهرة بالسلطوية التي اعتربها

تعي النطاق املناسب
عىل غرار اإليديولوجيا ،وذلك لكونها
ّ
ملكافحة الطبقية االجتامعية ،إال أنّها برأيه تعتمد يف معظم األحيان
لكل فر ٍد وتساهم يف تحفيزه
عىل قضايا ترتبط باملقام االجتامعي ّ

ٍ
خاص ٍة وإقناعه بالخضوع لها .وبشكلٍ عا ٍّم ميكن
سلوكيات
عىل
ّ
القول أ ّن السلطويّة تُع ُّد خلفي ًة إيديولوجي ًة وثقافي ًة تضمن بقاء سلطة
الطبقة النافذة عىل الطبقات األدىن عن طريق كسب رضاها وترغيبها

بتب ّني املبادئ األخالقية والسياسية والثقافية التي تدعو إليها ألجل

إرساء دعائم مجتمعٍ متناسقٍ يع ّمه ٌ
شامل.
ٌ
وفاق

نتائج
الدراسات الثقاف ّية خالل هذه املرحلة تسعى إىل تحقيق
َ
رث من سعيها إىل تحليل أوضاع املجتمع الثقاف ّية من
ملموس ٍة أك َ

الناحيتني التأريخية والواقعية ،كام يسعى الباحثون فيها إىل بيان
ٍ
نشاطات يشهدها املجتمع
شتّى خصائصها وما يرتبط بها من

سلطويّاً ونضال ّياً.
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األمر الجدير باالهتامم يف هذه املرحلة هو ما شهدته املجتمعات
ٍ
تيارات فكريّ ٍة تأث ّرت إىل ح ٍّد كبريٍ بالنظريّات
األوروب ّية التقليديّة من
املاركس ّية ،وال س ّيام تفريعاتها التي تشمل العديد من املجاالت
املاركسيي أنطونيو
الفيلسوفي
والتي ت ّم بيان تفاصيلها من قبل
ْ
ْ
غراميش ولويس ألتوسري؛ وأ ّما املقالة التي د ّونها الباحث ستيوارت
هول فهي األبرز واألكرث تأثريا ً خالل هذه املرحلة من الدراسات
الثقاف ّية ،حيث متحورت حول الرتميز وكيفية ّ
فك الرموز ،حيث
دال عىل قضي ٍة يعتمد عليها املعنيون بالشأن
اعترب مفهوم الرتميز ّ ً
ح ٍد
اإلعالمي لتنظيم املعلومات واألوارص العا ّمة ضمن ٍّ
نص مو َّ
يك يستعرضوا لق ّرائهم ومتابعيهم األفكار التي يتب ّنونها ويقنعونهم
بها؛ ويف هذا السياق عاد ًة ما تستحكم املصالح التي تحظى بأهم ّي ٍة
محيص منها.
بالغ ٍة يف املجتمع لتصبح وكأنّها حاج ٌة طبيعيّ ٌة ال
َ
فك الرموز فهو برأيه ّ
وأ ّما ّ
يدل عىل ما ينسبه املخاطبون إىل وسائل
اإلعالم من قضايا يت ّم استعراضها فيها ،ومن هذا املنطلق يثريون
ٍ
استفهامات حول املصالح التي يُراد تحقيقها من وراء ذلك(((.
ٍ
مجاالت
الدراسات الثقافيّة خالل هذه املرحلة انتعشت يف ثالثة
عىل ضوء منهجيّ ٍة فاعل ٍة ،حيث شهدت رواجاً واسعاً عىل صعيد

العالقات والثقافة والسياسة ،حيث شهدت املجتمعات ظهور
ٍ
ٍ
جديد يف الحياة السياسية ،كام أ ّن مسألتَ ِي التنظري والبحوث
منط
التثقيفية خاللها تواكبتا مع األهداف الشعبية والوطنية تناغامً مع

التح ّوالت االجتامعية.

 - 1كرس روجك ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية برويز علوي ،منشورات «ثانيه»،
إيران ،طهران2001 ،م ،ص .80 - 75

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

يف عقد الثامنينيات من القرن املنرصم شهدت النشاطات

الوطنية تح ّدياً جا ّدا ً متثّل بظهور الليربالية الحديثة التي أكّد ر ّوادها

عىل رضورة تعديل مسار الحياة االقتصادية ما أسفر عن شيوع

النزعة الفردانيّة يف شتّى املجاالت االقتصاديّة والثقافيّة واالجتامعيّة
ٍ
جديد .هذه الظاهرة نجم عنها يف العامل الغريب ابتعاد التيار
من

السيايس املقاوم عن نهجه املعهود يف مكافحة الطبقية ،حيث
ٍ
ٍ
تعريفات متن ّوع ٍة
جديد ضمن
تغيت معامله وصيغت يف مضام ٍر
ّ
شملت العديد من القضايا وعىل رأسها مكافحة التمييز العنرصي
لكل فعلٍ يؤ ّدي إىل
والتعصب القومي وتخريب البيئة ،والتص ّدي ّ
ّ
ين باإلنسان ،والتشجيع عىل التقليل من االستهالك،
إلحاق أذًى بد ٍّ

ورفض العوملة؛ وما إىل ذلك من مواضيع أخرى.

يف الختام نؤكّد عىل أ ّن مواضيع البحث يف الدراسات الثقاف ّية

خالل هذه املرحلة متحورت بشكلٍ
أسايس حول بيان املعاين
ٍّ
الداللية والقراءة الجديدة للرتاث وتع ّدد الهوية(((.

مرسحي -
نص –
اسات ثقاف ّي ٌة ُ
 )2در ٌ
ذات طابعٍ ّ ٍّ
ٍّ

هذه املرحلة من تأريخ الدراسات الثقافيّة شهدت انتعاش الرمزية
خاص ٍة للنصوص وشتّى املفاهيم الداللية،
الثقافيّة ووضع عناوي َن
ّ
ٍ
مرسحي بحيث أصبحت
عرض
والثقافة العا ّمة ت ّم تصويرها عىل هيئة
ٍّ
اآلداب اللغوية والنصوص التمثيليّة والنصوص الروائية نافذ ًة لتحقيق
املعنى املقصود الذي يستقطب الناس نحوه ويحظى برضاهم.

 - 1املصدر السابق ،ص .90 - 85
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من جملة أه ّم اآلثار التي شهدتها األوساط الثقافيّة خالل هذه

املرحلة ،مقاالتُ الفيلسوف الفرنيس روالن بارت والتي متحورت

حول صياغة األساطري يف ثقافة عا ّمة الناس ،حيث ُجمعت يف
كتاب تحت عنوان «أسطوريات» ،وأشه ُر مقال ٍة يف هذا الكتاب
ٍ

فرنيس ينحدر من أصو ٍل أفريقيّ ٍة
لجندي
تط ّرقت إىل تحليل صور ٍة
ٍّ
ٍّ
وهو يؤ ّدي التحية العسكرية للعلم (العلم الفرنيس) ،وهذه الصورة
ٍ
ّ
اختالف بني داللتني إحداهام ترصيحي ٌة
ح عىل وجود
تدل بوضو ٍ
ومم قاله بارت« :إ ّن أ ّول مدلو ٍل نستوحيه منها
واألخرى ضمنيّةٌ؛ ّ

هو أداء االحرتام للشعب الفرنيس -وهذه هي الداللة الرصيحة-
ٍ
ٌ
غامض ومعق ٍّد يتمثّل يف تلويحها
لكن هناك
مدلول ين ّم عن مفهومٍ
إىل النيّة الحسنة التي تُع ُّد بني ًة أساسيّ ًة لالستعامر الفرنيس»،
ّ
واستدل عىل هذه النية قائالً« :الرموز لها ع ّدة معانٍ  ،فهي مثل
كل طبق ٍة مستقلّة
طبقات حبّة البصل املرتاكبة عىل بعضها ،أل ّن َّ

الخاص بها(((».
«ولها معناها
ّ

يف باكورة التغيريات التي طرأت عىل األنظمة الرمزية واملشابهة

للمثال املذكور أعاله حول صورة الجندي الفرنيس األسود ،وعىل

ضوء رغبة املعنيني بالدراسات والبحوث الثقاف ّية يف تحليل املعاين
تنصب فيها وطبيعة ارتباطها بالسلطة
الداللية والوجهة الفكرية التي
ّ

الحاكمة ،ظهرت يف الساحة الفكرية رؤي ٌة تحليل ّي ٌة جديد ٌة ُوصفت

وتلق .هذه الرؤية اعتربت املعنى الداليل مثر ًة للعالقة
بأنّها
خطاب ٍّ
ٌ
الفاعلة بني املتكلّم واملستمع وبني الكاتب والقارئ ،وت ّم التأكيد

 - 1املصدر السابق ،ص.95 - 90 :
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يتغي باستمرا ٍر بالتزامن مع تط ّور واقع الخطاب
فيها عىل أ ّن املعنى ّ
تغي وجهات النظر يف الدراسات
والتلقّي؛ وقد ترتّب عىل ذلك ّ
والبحوث الثقافيّة بالنسبة إىل عامل السياسة.

إذا ً ،النتيجة الحتمية هنا فحواها ات ّسام املعنى الداليل بطابعٍ
استامعي ،ومن هذا املنطلق ظهرت وجهاتُ نظ ٍر متن ّوع ٌة
يب
خطا ٍّ
ٍّ
ومتباين ُة بخصوص شتّى القضايا السياسية ،والجدير بالذكر هنا أ ّن

االختالف يف الرؤى السياسية التي ظهرت يف املرحلتني األوىل

والثانية للدراسات الثقاف ّية يكمن يف أنّها إبّان املرحلة األوىل
خضعت للمبادئ املاركسية الجديدة التي متحورت بشكلٍ
أسايس
ٍّ
حول مكافحة الطبقية ،ويف املرحلة الثانية تع ّددت القضايا والشؤون

السياسية وتن ّوعت من جميع نواحيها.

ومن التح ّوالت األخرى املؤث ّرة يف هذه املرحلة ،رواج الرؤية

النص ومرتكزا ً لصياغة
التي تؤكّد عىل كون املعنى يُع ُّد من ذاتيات
ّ

ح يف املنظومة
الدالالت االصطالحية وتحديد شأن ِّ
كل مصطل ٍ
وكل ما فيه عبار ٌة
الرمزية ،األمر الذي يعني أ ّن الحيا َة يف هذا الكون ّ
ٍ
استعراض شاملٍ ملفاهي َم مع ّين ٍة.
عن
الفيلسوف الفرنيس الشهري جاك دريدا أكّد يف هذا املضامر

عىل أ ّن املعنى ال يخرج عن نطاق املنظومة الرمزية ،ونظرا ً لكون
املعاين الرمزية تقترص بشكلٍ
النص ،فالنتيجة هي أ ّن
حرصي عىل
ّ
ٍّ

الكون وجميع مدركاتنا تع ّد أمورا ً عىل غرار النصوص ال غري.

(((

 - 1جون ليخت ،پنجاه متفكر بزرگ از ساختار گرايئ تا پست مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
محسن حكيمي ،الطبعة األوىل ،منشورات «خجسته» ،إيران ،طهران1998 ،م ،ص .166 - 159
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املسألة األخرى الجديرة بالذكر هنا ،هي أ ّن الدراسات والبحوث

الثقافيّة التي شهدتها األوساط الفكرية خالل هذه املرحلة ارتكزت

بشكلٍ
أسايس عىل الواقع الثقايف املا ّدي ،لذلك مل تتمحور
ٍّ
حول بيان اآلثار السيّئة للظلم الطبقي والتمييز الطائفي واألحداث
التأريخية واألعراف السائدة يف املجتمعات البرشية؛ حيث شاعت

مسا ٍع كان الهدف األسايس منها بيان كيفية صقل املعنى وتقييمه
ٍ
النص ،وأحد األمثلة الواضحة
جديد وتحميله عىل
وطرحه من
ّ
عىل هذه الظاهرة ما تص ّمنته الدراسات الثقافيّة التحليلة ضمن

كتاب «الثقافة الفرعيّة» للمفكّر الغريب ديك هيبدايج ،فقد بسط
فيه التغيريات الها ّمة التي شهدتها املجتمعات البرشية إبّان العرص

الحديث عىل صعيد الثقافات الفرعية -الثانوية -وما شهدته حياة
الشباب من تط ّورات وتح ّو ٍ
الت ها ّم ٍة(((.

عوملي يف رحاب ما بعد املاهيوية (الجوهرية):
اسات ُ
 )3در ٌ
ذات طابعٍ
ٍّ
العوملة تعني إزالة

جميع العقبات الثقافيّة والسياسية

واالجتامعية واالقتصادية عن طريق السيولة النقدية والسفر والهجرة

الجامعية وتوسيع نطاق تبادل املعلومات يف العامل من خالل

ٍ
ٍ
وتقنيات إلكرتوني ٍة حديث ٍة ومبادئَ ثقاف ّي ٍة من
عالقات عا ّم ٍة
إيجاد
ٍ
رص يت ّم عىل أساسها بيان مكامن الضعف يف االستنتاجات
منط معا ٍ
كعوائق ما ّدي ٍة ال ميكن
مم كان يعترب يف الفرتة املاضية
َ
املتداولة ّ

تغي واقع العالقة بني الدراسات الثقافيّة
إزاحتها؛ وعىل أساس ذلك ّ
 - 1كريس روجك ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .104
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تضييق نطاق القضايا الثقافيّة ضمن
والقضايا الوطنية والشعبية ،أل ّن
َ

مرفوض يف هذه الحالة جمل ًة وتفصيالً.
أط ٍر وطني ٍة
ٌ

األوساط الفكرية خالل هذه املرحلة تأث ّرت إىل ح ٍّد كبري بآثار

جاك دريدا وجاك الكان وشانتال موفيه ،ونزعة ما بعد املاهيوية
(الجوهرية) حظيت باهتاممٍ بالغٍ وشهدت ازدهارا ً يف األوساط
جهات الذاتية
الفكرية ،حيث رفضت يف رحابها جميع أشكال التو ّ
والباطنية بالنسبة إىل طبقات املجتمع والعرق والجنس واالنتامءات

تنصب يف هذا املضامر؛ كام ت ّم
القومية ،وما إىل ذلك من قضايا
ّ
ج عن نطاق الخطاب
التأكيد يف رحابها عىل عدم وجود أم ٍر خار ٍ
املطروح يف املجتمع.

الجدير بالذكر هنا أ ّن مفهو َم ِي العوملة وما بعد املاهيوية يبلغان

أدىن مستوياتهام الداللية ضمن أكرث اآلراء تط ّرفاً بحيث يصبحان

جزءا ً من الخطاب خالل هذه املرحلة من الدراسات والبحوث
الثقاف ّية ،فقد كان التأكيد عىل القضايا السياسية يهدف إىل نقد النهج

الرأساميل وبيان نقاط ضعف الرأي القائل بكون الهوية أمرا ً ثابتاً

وإثبات كونه رأياً محدودا ً ال يتجاوز األطر الض ّيقة يف الحياة(((.

حكومي:
سيايس –
اسات ثقاف ّي ٌة ُ
 )4در ٌ
ذات طابعٍ
ٍ
ٍّ

خالل هذه املرحلة سادت أفكار الفيلسوف الفرنيس ميشيل فوكو

عىل نطاقٍ واسعٍ وبلغت ذروتها بحيث بسطت نفوذها عىل الساحة
ٍ
الفكرية بشكلٍ
ملحوظ ،وضمن كتابه الذي ألّفه حول التأريخ والخطاب
 - 1املصدر السابق ،ص .110 - 104
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ربط بني الثقافة والحقائق الرصيحة؛ وهذا االرتباط برأيه كائ ٌن بني
واملؤسسات السياسية وشتّى أمناط الحياة
الحقائق الثابتة يف الحياة
ّ

االجتامعية واألنظمة التي تحظر بعض األمور وتضيّق نطاقها.

ميشيل فوكو اعترب نفسه مؤ ّرخاً بعد أن سلّط الضوء عىل مباحث

جينيالوجية العلم والسلطة وبيان مدى تأثريها يف إيجاد الحقائق،
وأه ّم نتيجة ميكن تحصيلها من هذه الرؤية من جملة الدراسات
الخاصة وذات شأنٍ
الثقاف ّية التي ت ّم تدوينها هي أ ّن الثقافة لها بنيتها
ّ
مشخ ٍ
ّص ضمن هذه الدراسات .الخلفية العلمية لهذه الرؤية ترتكز

عىل تحليل كيفية تسخري السلطة والعلم لالستحواذ عىل الثقافة يف
توصل إليها فوكو يف بحوثه أ ّن
املجتمع ،ومن جملة النتائج التي ّ

الهوية والسلوك ينتظامن مع الخطاب وتتناسق مك ّوناتهام يف رحابه،
ٍ
بتأييد كبريٍ من ِق َبل أبرز رموز الدراسات والبحوث
وهذا األمر حظي
الثقاف ّية ،لذلك تبلور فيها عىل ضوء بيان مراحل نشأة العرف الثقايف

يف رحاب الحوار.

املسألة األخرى الجديرة بالذكر بخصوص هذه املرحلة من

الدراسات الثقاف ّية هي قدرة املخاطب العا ّم عىل رفض ما ال يعجبه
ٍ
أمناط ثقافي ٍة وحتّى التص ّدي لها ،وهذه األمناط عاد ًة ما ت ُطرح
من
الخاصة بهدف
من قبل النظام الحاكم وامل ْعن ّيني باملهن واألعامل
ّ

تعيني مستوى االستهالك ومكانة املواطن عىل الصعيد الثقايف؛

لذلك ظهرت اعرتاضاتٌ عا ّم ٌة واسع ُة النطاق لشجب مسألة حرص
ٍ
فئات غريِ متق ّيد ٍة بأط ٍر وطني ٍة بحت ٍة ،إذ من
السلطة اإلعالمية بأيدي
ج ٍ
هات ثقاف ّي ٍة مع ّين ٍة للشعب
املمكن أن يت ّم تسخريها لصياغة تو ّ

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

بخصوص شتّى القضايا االقتصاديّة والسياسيّة واالجتامعيّة.
هذه املرحلة التي متحورت الدراسات والبحوث الثقاف ّية فيها

حول السلطة والسياسة شهدت تأييدا ً من قبل الباحثني واملفكّرين
نظرا ً لدعوتها إىل استقطاب الرثوات والنهوض بالواقع االجتامعي،

لذلك كانت مثرتها اهتامم األوساط العا ّمة والرسمية والفكرية
اقتصادي(((.
بالثقافة بعد أن تح ّولت إىل مصد ٍر
ٍّ

خالصة الكالم أنّنا لو تح ّرينا املراحل األربعة املذكورة
واستقصينا ما تحقّق فيها عىل الصعيد الثقايف ،نستنتج أ ّن املرحلة

شعبي،
وطني
األوىل التي ات ّسمت الدراسات الثقاف ّية فيها بطابعٍ
ٍّ
ٍّ
ارتكزت نظرياتها عىل مبادئَ ماركس ّي ٍة ومنهج ّي ٍة سوسيولوج ّي ٍة
كالسيك ّي ٍة وامتزجت فيها مختلف األمناط الفلسفية العاملية ،كام ت ّم
التح ّري فيها عن شتّى القضايا املرتبطة بالثقافات الفرعية -الثانوية-
التي تستقطب جيل الشباب وعا ّمة الناس نحوها.

املرحلة الثانية التي امتازت الدراسات الثقافيّة يف رحابها
ٍ
بحوث
مرسحي ،متركزت النشاطات الفكريّة فيها عىل
نص
بطابعٍ ِّ ٍّ
ٍّ
ٍ
وتحليالت أدبي ٍة تهدف إىل بيان طبيعة الثقافة الشعبية وأمناط الحياة
اليومية وماهية وسائل اإلعالم وما يدور يف فلكها من أفالمٍ وغريها.

عوملي
املرحلة الثالثة التي امتازت الدراسات الثقاف ّية فيها بطابعٍ
ٍّ
وذهبت إىل ما وراء املاهيوية (الجوهرية) ،ت ّم التأكيد فيها عىل مسألة
وكل ما هو عىل غرارها.
الهوية ،وال س ّيام هويات األقلّيات القومية ّ
 - 1املصدر السابق ،ص.123 - 115 :
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املرحلة الرابعة التي امتازت الدراسات الثقافيّة فيها بطابعٍ
املؤسساتية
وسيايس ،دار البحث العلمي فيها حول البنية
حكومي
ّ
ٍّ
ٍّ
واملناهج الفكرية التي تسفر عن ظهور ٍ
يف والطريقة املثىل
عرف ثقا ٍّ
معي ،وتجدر اإلشارة هنا
التي يجب اتّباعها الحتوائه ضمن نطاق ّ

إىل أ ّن هذه املرحلة ما زالت قامئ ًة حتّى عرصنا الراهن ومل تتجاوز
حتّى اآلن مرحلة التكوين.

املبحث الثاين :الخلفيات االجتامع ّية
مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية نشأ وات ّسع نطاقه ج ّراء بعض

العوامل االجتامعية والثقافية والسياسية حاله حال سائر املراكز

واملؤسسات الناشطة يف مجال العلوم اإلنسانية ،حيث كانت
ّ
والدته يف النصف الثاين من القرن العرشين عىل ضوء أحداث
وباألخص يف النصف األ ّول من
شهدها العامل قبل تلك اآلونة،
ّ
القرن املذكور.

اجتامعي
ال نبالغ لو اعتربنا الثقافة آنذاك سبباً لحدوث أبرز تح ّو ٍل
ٍّ
م ّهد األرضية املناسبة لظهور الدراسات الثقافية ،فحينام ات ّجهت
األنظار نحوها باعتبارها بواب ًة للولوج يف شتّى القضايا االقتصادية

واالجتامعية والسياسية والعلمية للمجتمع ،شهد العامل تح ّوالً ثقافيّاً

مشهودا ً .من البديهي أنّنا لو أردنا تسليط الضوء عىل تفاصيل هذه
العوامل بالرشح والتحليل سوف يتس ّنى لنا التع ّرف عىل األسباب
الحقيقية التي أسهمت يف نشأة مركز برمنغهام للدراسات الثقافيّة؛ ومن
هذا املنطلق سوف نتط ّرق إىل بيان بعضها ضمن املباحث التالية:

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

 )1اهتامم أساطني العلوم اإلنسانية بالثقافة:
االهتامم البالغ بالثقافة من ِقبل املفكّرين والباحثني املعنيني

بالعلوم اإلنسانية ،هو أحد الخلفيات األساسية لنشأة الدراسات
الثقافية؛ وذلك ضمن ثالث مراحل كام ييل:

املرحلة األوىل :الفرتة الكالسيكية التي امتازت بأ ّن غالبية

املنظّرين خاللها اعتربوا الثقافة مصدرا ً لبيان سلوك البرش ،ما يعني
ٍّ
متغي
أنّها عبار ٌة عن
مستقل؛ وقد تزامنت نهايتها مع بداية مرحلة
ٍّ

جديدة رافقت انطالق الثورة البلشفية وشيوع الفكر املاركيس عىل

نطاقٍ واسعٍ.

املرحلة الثانية :ابتدأت يف عقد العرشينيات من القرن املنرصم

بعد انطالق الثورة البلشفية املاركسية يف االتّحاد السوفييتي ورواج

نظريات كارل ماركس ،وخاللها اعتربت التط ّورات التقنية مثر ًة
يانع ًة من مثار شجرة العلوم التجريبية الحديثة ،األمر الذي أ ّدى
إىل التقليل من شأن التأثري الثقايف بصفته عامالً فاعالً ومصرييّاً يف
الحياة االجتامعية.

يف تلك اآلونة ا ّدعى البعض أ ّن تأثري أحد املصانع أو ورشات

العمل أكرث من تأثري أحد التيارات الفكرية.

املرحلة الثالثة :ابتدأت يف عقد السبعينيات من القرن املنرصم

ودخلت الدراسات والبحوث الثقاف ّية فيها مضامر النقد الجا ّد
للنزعات التجريبية الوضعية ،وحينها شهدت الساح ُة الفكري ُة
ٍ
انعكاسات واسع ًة آلراء ونظريات ناقدي الرؤية العلمية الوضعية
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وعىل رأسهم الفيلسوفان األملانيان فيلهلم ديلتاي وهانز جورج

غادامري.

الجدير بالذكر هنا أ ّن هذه الخلفيات التي ارتكزت عليها

جهات
الدراسات والبحوث العلمية عىل نقد املذهب الوضعي والتو ّ
الفكرية املاركسية ،كان لها دو ٌر بار ٌز يف إضفاء أهم ّي ٍة أكرثَ عىل

الجانب الثقايف ،ففي عقد الثامنينيات عىل سبيل املثال انتعشت
ٍ
ٍّ
متغي
جديد وأضحت مبثابة
الرغبة يف الشؤون الثقاف ّية من
نسبي
ٍّ
وعاملٍ
مصريي(((.
ٍّ

قبل تأسيس مركز برمنغهام للدراسات الثقافية ،كان هذا النمط

من الدراسات واحدا ً من املواضيع التي تنضوي تحت مظلّة بحوث
املختصون بالشؤون
الفنون واآلداب ،كذلك تط ّرق الباحثون
ّ
جانب من الشؤون الثقاف ّية
األنرثوبولوجية والسوسيولوجية إىل تحليل
ٍ

مستقل يتكفّل بهذه امله ّمة.
ٍّ
علمي
أي فر ٍع
بحيث مل يكن هناك ُّ
ٍّ
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الثقافة برأي ر ّواد النقد األديب يف تلك اآلونة
تتجسد يف الشؤون الثقاف ّية لعا ّمة الناس ما يشكّل خطرا ً يه ّدد املعايري
ّ
الثقاف ّية واألخالقية يف الحضارة الجديدة ،وهذه الحالة أسفرت
عن بروز اهتاممٍ أكرث بهذا النمط الثقايف ،حيث تط ّرق املفكّرون
والباحثون إىل دراسة وتحليل طبيعة الثقافات الفرعية بهدف بيان
مدى ارتباطها بالثقافة السائدة وإىل جانب ذلك د ّونوا بحوثاً حول

سائر املواضيع املرتبطة بهذا املوضوع مثل السلطوية الثقاف ّية التي
 - 1رونالد روبرتسون ،جهاين شدن تئوري هاي اجتامعي و فرهنگ جهاين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية كامل بوالدي ،منشورات «ثالث» ،إيران ،طهران2007 ،م ،ص .105 - 81
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يل والتداعيات الثقافيّة لنشاطات وسائل اإلعالم
تتّسم بطابعٍ رأسام ٍّ
العا ّمة الحديثة ،ومسألة تقبّل املجتمع لشتّى القضايا الثقافيّة والتي

كل هذه النشاطات متخّض عنها ظهور
يُصطلح عليها بـ «التثاقف»ّ .
(((
ٍ
مركز برمنغهام وساعدت بشكلٍ
ملحوظ عىل ات ّساع نطاقه.

اقتصادي:
 )2الثقافة مبثابة موضوعٍ
ٍّ
ال ّ
املؤسسات
شك يف أ ّن تدخّل األنظمة الحاكمة ومختلف
ّ

التعليمية الرسمية وغري الرسمية وسائر املراكز الثقاف ّية واالقتصادية

يف الشؤون الثقافية ،يع ّد من جملة الخلفيات االجتامعية التي أ ّدت

إىل بلورة الدراسات الثقافية؛ فهذه الكيانات العا ّمة كان لها دو ٌر
مشهو ٌد يف صياغة النتاجات الثقاف ّية وترويجها عىل نطاقٍ واسعٍ يف
شتّى املجتمعات البرشية ،فقد شهد العامل يف فرت ٍة من الزمن ظاهر ًة
أطلق عليها الصناعة الثقاف ّية لكون املنتجات الثقاف ّية دخلت يف
ميدان االقتصاد والتجارة.

االعتقاد السائد يف املايض هو عدم إمكانية االعتامد عىل الثقافة
ح مالي ٍة باعتبارهام أمريْن كاملِيّ ْي وذوقيّ ْي ،لكن
والف ّن لتحقيق أربا ٍ
بعد تأسيس املتاحف والحدائق الرتفيهية واملتن ّزهات باختالف
ومرافق عا ّم ٍة ،أدرك الناس أنّهام
أنواعها وما إىل ذلك من مراك َز
َ
مصدران لإلنتاج والكسب االقتصادي ،لذلك أصبحوا ينظرون إىل
رس
ح مالي ٍة بي ٍ
الثقافة من زاوي ٍة اقتصادي ٍة ،وبالفعل فقد ت ّم تحقيق أربا ٍ
1 - Turner Graeme, British cultural studies, second ed, London and New
York, Rout ledge, 2003, p. 74.
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وسهول ٍة اعتامدا ً عىل قضايا ثقافي ٍة ،وج ّراء ذلك حدث ارتبا ٌ
وثيق
ط ٌ
بينها وبني التنمية(((.
الجدير بالذكر هنا أ ّن القطاع الثقايف قبل عقد الستينيات من

حكومي ،وذلك
القرن املايض من الناحية املالية كان يحظى بدعمٍ
ٍّ
لعدم استقالله من هذه الناحية ،لكن بعد ذلك طرأ تح ّو ٌل مشهو ٌد
عىل الساحة الثقاف ّية حينام أصبحت النتاجات الف ّنية وغري الف ّنية
ذاتَ قيم ٍة مالي ٍة ودخلت يف عامل االقتصاد والتجارة من أوسع أبوابه
بحيث بات الف ّن منتجاً للرثوة ،ويف هذا املضامر ظهرت أمنا ٌ
ط
جديد ٌة من الصناعات الثقاف ّية مثل السياحة لتتح ّول خالل فرت ٍة

قصري ٍة إىل واحد ٍة من أه ّم الصناعات العاملية للكسب املا ّدي ،كام
أ ّن صنعة العلم فرضت نفسها بشكلٍ مفاجئٍ عىل نطاقٍ واسعٍ يف

العامل بعد أن شاعت ظاهرة التحاق طالب وافدين من شتّى أرجاء
العامل مبختلف الجامعات واملعاهد إىل جانب تجارة النتاجات
العلمية وتبادل املعلومات بشكلٍ تجاري؛ ومن هذا املنطلق

ري
أصبحت الكفاءاتُ املعنوي ُة التي كانت توصف يوماً بأنّها غ ُ
منتج ٍة اقتصاديّاً مصدرا ً إلنتاج الرثوات املالية(((.

 )3تقنيات العالقات العا ّمة:
ٍ
تغيريات
الشبكاتُ املعلوماتي ُة العاملي ُة حينام ظهرت أحدثت
ملحوظ ًة عىل الصعيد اإلعالمي ،حيث متكّنت العديد من وسائل
 - 1نعمت الله فاضيل ،إنسان شنايس مدرن در إيران معارص (باللغة الفارسية) ،ص.152 :
 - 2املصدر السابق.
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اإلعالم يف رحابها من بسط نفوذها عىل نطاقٍ واسعٍ وتن ّوعت
نشاطاتها ،وهذه الظاهرة ألقت بظاللها عىل الثقافة السائدة يف شتّى
املجتمعات وبالتايل انعكس هذا التأثري عىل السلوكيات الفردية

أيضاً.

عم ذُكر فقد أث ّرت الشبكات املعلوماتية عىل طريقة تعامل
فضالً ّ

املؤسسات املرشفة عىل إدراة املجتمع
وسائل اإلعالم مع مختلف
ّ

واملرتبطة به بشكلٍ مبارشٍ ،مثل السياسة واالقتصاد واألرسة والرتبية

ري مشهو ٌد يف صياغة
والتعليم؛ فالنشاطات اإلعالمية كان لها تأث ٌ
املبادئ اإليديولوجية العا ّمة وتغيري ما كان موروثاً منها ،كذلك
لعبت دورا ً يف صقل األسس اإليديولوجية املعتمدة يف تعريف
واقع العالقات االجتامعية والشؤون السياس ّية(((.

ومم زاد من أهمية الدراسات والبحوث الثقاف ّية خالل هذه
ّ
الفرتة ،أ ّن تقنيات العالقات العا ّمة ساهمت يف ازدهار الواقع
املعييش الطبقات االجتامعية امله ّمشة وإقحامها يف عامل الثقافة،

حيث انعكست آثارها يف حياة الطبقة العاملة واألقلّيات والنساء

جعتهم عىل الخوض يف غامر اإلنتاج الثقايف
والفقراء بعد أن ش ّ
وتبادل املعلومات.

 )4رواج ظاهرة الهجرتني الداخل ّية والخارج ّية:
ال ّ
شك يف أ ّن بعض التغيريات االجتامعية الها ّمة التي شهدتها
1 - see: Turner Graeme, British cultural studies, seconded, London and
New York, Rout ledge, 2003.
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ري يف انتشار ظاهرة
ري كب ٌ
البرشية إبّان القرن العرشين ،كان لها تأث ٌ
كل ٍ
بلد بدأ
الهجرة عىل الصعيدين الداخيل والخارجي ،ففي ّ
القرويون يهاجرون إىل املدن ،كام أ ّن أبناء بعض البلدان ش ّدوا
عم ييل:
الرحال إىل بلدانٍ أخرى؛ وقد أسفرت هذه الظاهرة ّ
 تشتّت الفئات القومية وتداخل األعراق مع بعضها.تجارب ثقاف ّي ًة جديد ًة تع ّددت مع تع ّدد الثقافات
 اكتساب الناسَ

العاملية.

ٍ
خالفات ثقافيّ ٍة.
 حدوث امتزاج الثقافات الفرعية مع بعضها.ٍ
ٍ
هويات هجين ٍة.
هويات جديد ٍة مركّب ٍة من ع ّدة أصو ٍل ،أي
 ظهور -تزعزع الهويات القوم ّية واللغويّة والوطن ّية والدين ّية(((.

ٍ
وال ّ
دراسات
شك يف أ ّن هذه الظاهرة زادت من أهمية تدوين
ٍ
وبحوث ثقافيّ ٍة عىل ضوء املبادئ الثقافيّة التي يتب ّناها عا ّمة الناس.

ٍ
مجتمعات جامهريي ٍة جديد ٍة:
 )5والدة
من جملة العوامل األخرى التي أ ّدت إىل رواج الدراسات
ٍ
ٍ
أزمات
مجتمعات جامهرييّ ٍة جديد ٍة حملت معها
الثقافية ،نشأة
وتح ّد ٍ
ري مسبوق ٍة؛ وأه ّم ما متخّض عن ذلك ات ّساع نطاق
يات غ َ
الحياة املدنية وازدهار التقنيات الصناعية التي نجمت عنها آثا ٌر

 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :توم باتامور ،نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
حسني عيل نوذري ،الطبعة األوىل ،منشورات «ين» ،إيران ،طهران1996 ،م.
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كل ذلك يعود إىل حاجة املجتمع الجامهريي
مخ ّربةٌ؛ والسبب يف ّ
ومتطلّباته الجديدة ،حيث انترشت الصناعات اآللية وترامت أطراف
املدن الصغرية لتصبح مدناً كبري ًة إىل جانب مت ّدد املدن الكبرية
تعج بالسكان بعد أن استقطبت نحوها أعدادا ً هائل ًة من األيدي
التي ّ

العاملة واملهاجرين الباحثني عن العمل والراغبني بالعيش يف
ٍ
مجتمعات مدني ٍة حديثة.
وغيت بنيتها األساسية
هذه الظاهرة زعزعت القيم االجتامعية ّ

جهات يف مكانٍ
بعد أن اجتمعت فئاتٌ برشيّ ٌة متن ّوع ُة املشارب والتو ّ
ٍ
ٍ
عالقات جديد ٍة من نوعها،
واحد وارتبطت مع بعضها عىل ضوء
وج ّراء ذلك تضاءلت النشاطات الزراع ّية وتشتّت سكّان القرى
بحيث كادت الحياة القرويّة التقليديّة تؤول إىل األفول ،ناهيك عن

تزعزع أركان التديّن وشيوع ظاهرة العلمنة يف شتّى املجتمعات؛
ٍ
ٍ
وطيد بالتط ّور
ارتباط
وكل هذه األوضاع كانت بطبيعة الحال عىل
ّ
العلمي ،حيث شهد العامل سطوة الصناعات اآللية التي جرت عىل
ٍ
وحرف جديد ٍة من نوعها
نسقٍ متواصلٍ إىل جانب ظهور أعام ٍل

للعمل واملنتسبني يف املصانع
أسفرت عن تهميش الهويّة األصيلة
ّ

وورشات العمل ،كام سادت نزع ٌة عا ّم ٌة إىل اإلقامة يف املدن الكبرية
التي انعدم فيها النظم األخالقي الجامهريي واضمحلّت يف رحابها
املبادئ األصيلة التي كانت متعارف ًة سابقاً.

املجتمع الشعبي برأي باحثي مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية
ٍ
ٍ
أي
عاد ًة ما يتك ّون من
ارتباط منسجمٍ
جامعات برشيّ ٍة مشتّت ٍة ال يوجد ُّ
يف ما بينها وال تتب ّنى ُمثُالً سلوكي ًة متشابه ًة بحيث كان ارتباطُها مج ّر َد
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مفروض عليها باإلجبار وتكيُّ ٍ
ٍ
ف مع البيئة ،وهذا
إيكولوجي
توافقٍ
ٍّ
يعني التشبّث مببادئ اإليكولوجيا الثقافيّة (،((()Cultural ecology

لذلك كانت العالقات االجتامعية هشّ ًة ال حيويّ َة فيها وال انسجام(((.

كل هذه املجريات أ ّن املعنيني بالشؤون الفكرية
حصيلة ّ
والتنظريية وجدوا أنفسهم ملزمني بدراسة وتحليل واقع التج ّمعات
البرشية الجامهريية وسلوكيات أرباب العمل ،ومن ث ّم تسليط
ٍ
تغيريات
كل ما حدث من
الضوء عىل اآلثار املخ ّربة اجتامع ّياً ج ّراء ّ
وال سيّام عىل الصعيد الثقايف؛ وهذا يعني بطبيعة الحال رضورة
ٍ
دراسات ثقافيّ ٍة دقيق ٍة بهذا الخصوص.
إجراء

 )6تداعيات النقد املو ّجه ملدرسة فرانكفورت:

ٍ
تداعيات مؤث ّر ٍة متخّضت عن الرؤية
ال يختلف اثنان يف وجود
النقديّة التي تب ّنتها مدرسة فرانكفورت والتي انعكست انتقاداتها
ٍ
يف األوساط الفكريّة بشكلٍ
ملحوظ ،فهذه الرؤية كانت خلفي ًة
ٍ
ج ٍ
جديد وال سيّام يف مجال
هات نقديّ ٍة من طرا ٍز
مناسب ًة لظهور تو ّ
جه
الدراسات الثقافيّة؛ وامللفت للنظر هنا أ ّن جانباً من النقد املو ّ
لهذه املدرسة الفكريّة عىل صعيد بيان نقاط ضعفها وق ّوتها قد
كان سبباً أساس ّياً يف بلورة املراحل األوىل من الدراسات الثقاف ّية
يف بريطانيا ،ويف هذا املضامر برع عد ٌد من الباحثني واملفكّرين
ٍ
ٍ
وبحوث
دراسات
يف بيان اآلثار املد ّمرة لثقافة الرسملة ضمن
 - 1اإليكولوجيا الثقاف ّية هي دراسة تغري الثقافة الناشئ عن التكيف مع البيئة الطبيعية( .املرتجم)
املصدر/http://www.aranthropos.com :اإليكولوجيا-الثقافيةcultural-ecology-
 - 2دومينك سرتيناين ،مقدمه اي بر نظريه هاي فرهنگ عامه (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية ثريا باك
نظر ،منشورات «گام نو» ،إيران ،طهران2001 ،م ،ص .33 - 21
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باثولوجي ٍة ،ومن أبرزهم ثيودور أدورنو وماكس هوركهامير وهربرت
ٍ
موسع ٍة
ماركيوز ،وبالتايل ته ّيأت األرضية املناسبة إلجراء
بحوث ّ
من ِقبل مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية(((.
الجدير بالذكر هنا أ ّن الدراسات والبحوث الثقافيّة التي د ّونها

املفكّرون الربيطانيون كانت ذاتَ تأثريٍ بالغٍ عىل الكثري من
األطروحات األساسية يف مدرسة فرانكفورت ،حيث تب ّنت سلسل ًة
جهات االنتقادية عىل صعيد نقد النتاجات الثقافيّة وتحليلها؛
من التو ّ

لك ّنها رغم ذلك تختلف يف متب ّنياتها الفكرية مع هذه املدرسة
األملانية ،ألنّها مل تُ ِعر اهتامماً بالغاً لتيارات الحداثة مبا يضاهئ ما

قام به ر ّواد املدرسة الفرانكفورتية ،التي سلّطت الضوء بشكلٍ
أسايس
ٍّ
عىل النتاجات اإلعالميّة الثقافيّة والقضايا التي يستسيغها عا ّمة الناس.
باحثو مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية حاولوا إضفاء صبغة
رسمية عىل مسألة دراسة ثقافة عا ّمة الناس والثقافة اإلعالمية

عم كان يوصف بأنّه ثقاف ٌة متعاليةٌ؛ لكن عىل
ّ
يف رحاب
التخل ّ
الرغم من توسيعها نطاق مفهوم الثقافة ليع ّم جميع جوانب الحياة

اليومية للبرش ويض ّم إىل داللته املفهوم الثقايف الذي تسعى مدرسة
فرانكفورت إىل ترويجه من منطلق أ ّن الشأن الثقايف عىل رضبني
جهت نقدا ً ملا يس ّمى بالصنعة
أحدهام متعا ٍل واآلخر متدنٍ ؛ لك ّنها و ّ

الثقاف ّية املطروحة من قبل الفرانكفورتيني(((.

 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :حسني عيل نوذري ،نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت در علوم اجتامعي وإنساين
(باللغة الفارسية).
 - 2املصدر السابق.
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ٍ
حركات اجتامع ّي ٍة جديد ٍة:
 )7ظهور
بعض الحركات االجتامعية الجديدة ظهرت عىل الساحة بعد
ٍ
ميزات إثني ٍة ودين ّي ٍة متن ّوع ٍة،
أن نشطت تج ّمعاتٌ برشيّ ٌة فرع ّي ٌة ذات
وأبرزها الحركات النسوية -الفمينية -ومنظّامت الحفاظ عىل البيئة

والحركات املناهضة للعنرصيّة واالستعامر ،حيث متخّضت عنها

دراساتٌ وبحوثٌ ثقاف ّي ٌة متن ّوعة؛ وأ ّما مركز برمنغهام للدراسات
الثقاف ّية فقد متحورت نشاطاته الثقاف ّية حول مباحثَ داخلي ٍة
ومختلف ردود األفعال تجاه الحركات الكفاحية والنشاطات
ي الستينيات والسبعينيات من القرن املنرصم،
االجتامعية يف عق َد ِ
ومن هذا املنطلق د ّونت بحوثٌ ودراساتٌ بخصوص شتّى املناهج

واإليديولوجيات الطبقية والقوم ّية واإلثن ّية والوطن ّية ،ت ّم تسليط
الضوء فيها عىل ما متخّضت عنه هذه القضايا من آثا ٍر ضمن
النصوص الثقاف ّية واإلعالم ّية(((.

 )8العوملة:
من املؤكّد أ ّن العوملة كان لها األثر البالغ يف نشأة الدراسات

الثقاف ّية باعتبارها ظاهر ًة اجتامع ّي ًة شمول ّيةً ،حيث تط ّرق الباحثون
ٍ
تبعات ثقاف ّي ٍة؛ وميكن تلخيص أه ّم
كل ما يرتتّب عليها من
فيها إىل ّ
تداعياتها يف هذا الصعيد مبا ييل:
 تجاوز الحدود اإلقليمية، - 1املصدر السابق.

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

الخاصة واملحدودة،
جهات الثقافيّة
ّ
 -تهميش التو ّ

ترويج مبادئَ ثقاف ّي ٍة عا ّم ٍة عىل ضوء تع ّدد الثقافات وامتزاجها،
ُ

ٍ
أمناط سيميائي ٍة متن ّوع ٍة (نشأة مبادئَ داللي ٍة
 االعتامد عىلمتع ّدد ِة الطبقات)،
 -تهميش املصادر الكالسيكيّة التي تُصقل يف رحابها الهويتان

الفرديّة واالجتامعيّة،

 تع ّدد الهويات وامتزاجها، انصهار القوميات مع بعضها، -تن ّوع أمناط الحياة،

 -ظهور مثُلٍ جديد ٍة للحياة االجتامعية بشكلٍ متواصلٍ ومتوا ٍل،

 ظهور ثقاف ٍة عا ّم ٍة وشمول ّي ٍة تتجاوز جميع الحدود يف العاملبأي مبدأٍ
شعبي أو
وطني أو
تأريخي(((.
وال ترتبط ّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ

 )9مدرسة أف .آر .ليفس((( الفكرية واالهتامم بالثقافة العا ّمة
(الليفسية :)leavisism
أتباع نظريات الباحث الغريب أف .آر .ليفس رفضوا رأي من اعترب
ٍ
ترفيهي ،حيث أكّدوا عىل أنّها وسيل ٌة لصيقلة
نشاط
الثقافة مج ّرد
ٍّ
 - 1جنكيز بهلوان ،فرهنگ شنايس (باللغة الفارسية) ،منشورات «پيام امروز» ،إيران ،طهران1999 ،م ،ج ،1
ص .410 - 400
ٌ
معروف بنظرياته الثقافية.
يب يف جامعة كامربدج
 - 2فرانك رميوند ليفس  :Frank Raymond Leavisناق ٌد أد ٌّ
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ٍ
خاص ٍة ومتّزن ٍة تتق ّوم بواقع الحياة.
استنتاجات
الناضجني عقليّاً وفق
ّ
مدرسة ليفس الفكريّة دعت إىل تسخري النظام التعليمي لنرش
املعارف عىل نطاقٍ واسعٍ ضمن مفاهي َم أدب ّي ٍة ،ويف هذا السياق

رفضت النظريّات التجريب ّية الحديثة ودافعت عن بعض النظريات

األدبية التي تهدف إىل إحياء املشاعر األخالقية للق ّراء ،وذلك
با ّدعاء أ ّن االطّالع عىل هذا النمط من اآلثار يُع ّد خلفي ًة مناسب ًة
بأسلوب معقو ٍل ووفق
لتنامي شخصية اإلنسان وفهمه للحياة
ٍ
ري متناسق ٍة.
معاي َ
ينفك أتباع هذا التيار الفكري عن توجيه ٍ
ّ
نقد الذ ٍع للثقافة
مل

العا ّمة الحديثة ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن آراءهم كانت منطلقاً
أساس ّياً لبعض الباحثني واملفكّرين يف تدوين بحوثهم ودراساتهم
الثقاف ّية وعىل رأسهم ريتشارد هوغرت ورميون وليامز ،إذ كانت
نشاطاتهام الفكرية املتناغمة مع نظريات ليفس متواكب ًة مع ر ًؤى
مزدوج ٍة ،فمن جه ٍة أكّدا عىل أ ّن اآلثار األصيلة التي حظيت بتأييد
ليفس أكرث ثرا ًء من ثقافة عا ّمة الناس ،ومن جه ٍة أخرى ات ّهام هذه
املدرسة الفكريّة بكونها يف منأًى تا ٍّم عن الثقافة التي ترعرعا يف

رحابها وال تعبأ بها مطلقاً.

عم ذُكر فإ ّن تح ّول الثقافة إىل مضام ٍر عا ٍّم وشاملٍ يعني
فضالً ّ
خاص ٍة ،وكذا هو الحال بالنسبة
عدم اقتصارها عىل رشيح ٍة اجتامعيّ ٍة
ّ
إىل الف ّن الذي ينضوي تحت مظلّتها؛ لذلك مل تعد ميز ًة تتّسم بها
حياة الطبقة األرستقراطية ،األمر الذي أ ّدى إىل ازدهار اآلثار الف ّنية

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

التي تتناسق مع أذواق عا ّمة الناس واآلثار التي تنتج من قبل جميع
الرشائح االجتامعية دون استنثا ٍء ،ومن هذا املنطلق أصبحت ذاتَ

أي اعتبارٍ ،وما كانت الثقافة
قيم ٍة جاملي ٍة ،لكن قبل ذلك مل يكن لها ُّ
بأي قيم ٍة جاملي ٍة يف األوساط الفكرية ،بل ومل تكن
الشعبية تحظى ِّ

ت ُدرج ضمن اآلثار الف ّنية من األساس .هذه التح ّوالت املتوالية
كانت سبباً يف مبادرة هوغرت إىل تأسيس مركز الدراسات الثقافيّة
املعارصة  CCCSبعد تأليفه كتاباً حول فوائد التعليم(((.

سياسات ثقاف ّي ٌة تاترشي ٌة:
ٌ
)10
بعد رواج الدراسات الثقاف ّية اتّخذت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة
ٍ
خاصةً ،أصبحت خلفي ًة اجتامعي ًة
سياسات ثقاف ّي ًة
مارغريت تاترش
ّ
ٍ
ها ّم ًة أث ّرت بشكلٍ
ملحوظ عىل وجهات النظر التي متحورت حولها
هذه الدراسات.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن املفكّر الربيطاين ستيوارت هول هو

الذي ابتدع مصطلح التاترشية وأراد منه بيان القضايا التالية:

 النزعة الثقاف ّية الفردانية عىل الصعيدين االقتصادي والقومي، -العمل عىل التقليل من تدخّل النظام الحاكم يف حياة املواطنني

الخاصة،
ّ

 -فسح مجال أوسع للناشطني االقتصاديني يف صياغة البنية

األساسية ملعظم العالقات االجتامعيّة،

 - 1سيمون دورنج ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .4 - 3
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 رفض االختالفات الطبقية بشتّى أشكالها، عدم التمييز بني مختلف الفئات العرقية واإلثنية والجنسيةباعتبار أنّه تهدي ٌد للوحدة الوطنية،
التمسك بالقيم الوطنية للتغلّب عىل امل ّد الثقايف الدخيل
ّ
وتجاوز املخاطر الناجمة عن ظاهرة العوملة،
 التص ّدي لآلثار السلبية الناجمة عن النشاطات االقتصاديةالواسعة،
 ملء الفجوات الثقافيّة واالقتصادية عىل ضوء مسا ٍع وطني ٍةشامل ٍة،
 منح األرسة مكانتها التي تستحقّها بصفتها كياناً أصيالً،لكل من الرجل واملرأة يف
 السعي إلحياء الدور التقليدي ٍّاملجتمع،
 مواجهة الحركات االقتصادية غري الغربية لكونها تشكّل خطرا ًيه ّدد كيان الرتاث الربيطاين،
 رفع كفاءة النشاطات اإلعالمية ألجل الترسيع بنقل املعلوماتوتبادلها عامل ّياً وال س ّيام يف املضامر االقتصادي،
 زيادة قابلية املعنيني ثقاف ّياً يك يُسهموا بشكلٍ فاعلٍ يفالنشاطات االقتصاديّة(((.
ري بال ٌغ عىل الثقافة العا ّمة يف بريطانيا،
هذه السياسات كان لها تأث ٌ
 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :روب ستونز ،پيدايش نظريه هاي اجتامعي (باللغة الفارسية).

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

جانب
وبالتايل حفّزت مركز برمنغهام للدراسات الثقافيّة عىل تسخري
ٍ

من نشاطاته الستقصاء املبادئ الثقافيّة ومعرفة األسباب التي أ ّدت
إىل نجاح بعض اإليديولوجيات السياسية مثل التاترشية والقومية
العنرصية يف استقطاب عد ٍد كبريٍ من املواطنني نحوها.
إذا ً ،ميكن اعتبار التاترشية واحد ًة من العوامل الها ّمة التي

ساعدت عىل توسيع رقعة الدراسات الثقاف ّية(((.

املبحث الثالث :الخلفيات اإلبستيمولوجية
العلوم اإلنسانية انتعشت يف القرنني التاسع عرش والعرشين،
ٍ
خلفيات فلسفي ٍة
والعوامل األساسية يف نشأتها وتط ّورها ت ُ ْع َزى إىل

وإبستيمولوجية ،وال ّ
شك يف أ ّن بعض التح ّوالت املعرفية التي

شهدتها البرشية إبّان النصف األ ّول من القرن العرشين م ّهدت
ٍ
ٍ
وبحوث ثقافي ٍة ،لذا إن أردنا
دراسات
األرضية املناسبة لتدوين
معرفة الخلفيّات األساسيّة التي ساعدت عىل نشأة مركز برمنغهام
الحري بنا تسليط الضوء عىل املبادئ
للدراسات الثقافيّة فمن
ّ
اإلبستيمولوجية الشائعة يف األوساط الفكريّة آنذاك؛ ويف ما ييل
ح وتفصيلٍ :
نذكر بعض التح ّوالت املشار إليها برش ٍ

 )1عقم األساليب الوضعية:
رواج
األوساط الفكريّة يف بداية القرن الثامن عرش شهدت
َ
ٍ
نزعات وضعي ٍة عىل نطاقٍ واسعٍ ،والنتيجة الحتمية لهذه الظاهرة
 - 1املصدر السابق.
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جهات التجريبية يف شتّى مبادئ العلوم
ّ
تجسدت يف طغيان التو ّ
اإلنسانية واالجتامعية.
املذهب التجريبي الذي اقرتن مع املبادئ الوضعية هو

اآلخر بسط نفوذه وطُرحت عىل أساسه النظرية القائلة بأ ّن العلوم

االجتامعية عىل غرار العلوم الطبيعية ،إذ لها القابلية عىل احتواء

اإلنسان واملجتمع وبيان طبيعتهام؛ وفحوى هذه النظرية هي
إمكانية تعريف اإلنسان واملجتمع الذي يعيش يف رحابه عن

جهات الفكريّة لدعاة التيار
طريق اإلحصائيات واألعداد أسو ًة بالتو ّ

التنويري وعىل ضوء الفرضيات التي طرحوها.

الجدير بالذكر هنا أ ّن الوضعية يف القرن التاسع عرش ض ّيقت

الحس والتجارب املختربية،
نطاق املناهج العلمية لتقترص عىل
ّ
جهات
وإثر ذلك بادر الباحثون واملفكّرون املناهضون لهذه التو ّ
إىل توجيه ٍ
نقد الذ ٍع لها من منطلق اعرتاضهم عىل ا ّدعاء من يعتقد
بسيطرة املبادئ التجريبية البحتة عىل العلوم اإلنسان ّية(((.

عم ذُكر فالنقد الالذع للمذهب الوضعي والسعي إلثبات
فضالً ّ

عدم نجاعته يف مجال العلوم االجتامعية ،أ ّدى إىل تزعزع أركانه

وانهياره ومن ث ّم انهيار الفكر التجريبي يف نطاق فلسفة العلم؛
وميكن تلخيص ذلك يف النقاط التالية:
أ  -تزعزع األركان األساسية للمنهجيات والنظريات الوضعية
 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :ألن أف .تشاملرز ،چيستي علم :درآمدي بر مكاتب علم شنايس فلسفي (باللغة
الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية سعيد زيبا كالم ،منشوارت «سمت» ،إيران ،طهران2010 ،م.

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

املتب ّناة يف شتّى جوانب العلوم االجتامعية وتفريعاتها من مبادئَ
أنرثوبولوجي ٍة وإنسانوي ٍة وسوسيولوجي ٍة.
وسائل منطقي ٍة أكرثَ اعتامدا ً لر ّواد الجيل الثاين من
َ
ب  -توفّ ُر
املدرسة النقدية الذين أُتيحث لهم فرصة ذهبية إلثبات فرضياتهم

بكل ثق ٍة يف
وآرائهم ،وعىل هذا األساس متكّنوا من طرحها ّ

األوساط األكادميية بحيث أصبحت ما ّد ًة دسم ًة للبحث والنقاش
وتبادل وجهات النظر.

ج  -بعد أن تخلّص علم االجتامع من قيود املنهج ّية القدمية

وخرج عن بنيته االجتامعية الكالسيكية التي استحوذت عىل

الساحة الفكرية إبّان القرن التاسع عرش ويف بداية القرن العرشين،
ج ٍ
هات عقل ّي ٍة تفوق مستوى
طُرحت يف رحابه نظرياتٌ منبثق ٌة من تو ّ
األسس العقالنية التجريبية.

التخصصات والفروع
د  -ساهم النقد املذكور يف تنشيط بعض
ّ

العلمية ،مثل علم االجتامع اإلبستيمولوجي وفلسفة العلوم

االجتامعية والدراسات الثقافية ،إذ ال محيص للبحث العلمي

من تسليط الضوء عىل هذه األطر العلمية يف ما لو أريد منه بيان

جذورها األنطولوجية.

(((

املسأل ُة الجدير ُة باالهتامم عىل صعيد ما ذُكر هي أ ّن الدراسات

الثقاف ّية والنشاطات اإلعالمية شهدت ازدهارا ً وانتعاشاً إىل ح ٍّد ما

قبل النصف الثاين من القرن العرشين ،فالثقافة منذ القرن التاسع
 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :حميد بارسا نيا ،روش شنايس انتقادي حكمت صدرايئ (باللغة الفارسية).
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ح يف مضامر الدراسات والبحوث
عرش كانت أه َّم موضو ٍع مطرو ٍ
األنرثوبولوجيّة ،وهذا األمر مل يقترص عىل العامل الغريب فحسب،

وإنّ ا كان ظاهر ًة علمي ًة يف سائر املجتمعات البرشية ،فاألوساط
العلمية يف البلدان غري الغربية والتي ال تدرج يف قامئة البلدان
الصناعية مل تتخلّف عن ركب الحركة الثقافية.

النشاطات اإلعالمية هي األخرى كانت ما ّد ًة دسم ًة لبحوث

ودراسات علامء االجتامع منذ النصف األ ّول للقرن العرشين وطوال

الفرتة التي شهدت حرباً مد ّمرةً ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن التح ّوالت
ٍ
اإلبستيمولوجية ساهمت بشكلٍ
ملحوظ يف تفعيل الجانبني الثقايف

واإلعالمي يف شتّى املجتمعات البرشية ،كام اعرتفت رسم ّياً
بهام باعتبارهام مضامريْن مؤث ّريْن عىل الواقع الفكري للعلامء
موضوعي للعلم واملعرفة(((.
واملفكّرين إىل جانب كونهام
ْ

 )2ظهو ُر رؤًى نقديّ ٍة جديد ٍة:
العلوم االجتامعيّة بعد أن تح ّررت من القيود املنهجية والبنيوية

التي فرضتها عليها السوسيولوجيا الوضعية إبّان القرن التاسع عرش،
ٍ
عم
طرحت يف رحابها نظرياتٌ تتق ّوم عىل
استنتاجات عقليّ ٍة تختلف ّ
كان شائعاً يف األوساط العلمية قبل تلك اآلونة؛ والسبب يف ذلك
يعود إىل انهيال ٍ
نقد الذ ٍع عىل وجهات النظر الوضعية واملذهب
التجريبي يف البحوث العلمية املد ّونة حول فلسفة العلم.

ي العرشينيات والثالثينيات
رواج النظريات املاركسية يف عق َد ِ
 - 1املصدر السابق.
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ٍ
ٍ
جديد آلت فيه بعض
عهد
من القرن املنرصم أسفر عن ظهور
النظريات إىل األفول ،وال سيّام تلك التي ا ُ ُّد ِع َي فيها إمكاني ُة
استكشاف القوانني العا ّمة والتي زعم أصحابها بأنّهم قادرون عىل
ٍ
افرتاضات مسبق ٍة ،حيث ثبت عقمها
أي
معرفة حقيقة اإلنسان دون ِّ

وعدم نجاعتها ،ويف خض ّم هذه األحداث اتّضحت شتّى النقاط
اإليجابية والسلبية للحداثة.
وال نبالغ لو قلنا أ ّن الحداثة بهيئتها الرأساملية كانت سبباً يف

انعدام العدل وتفاقم االختالفات الطبقية يف املجتمع ،إذ الشعارات
التي رفعها ر ّواد حركة التنوير الفكري مل تتحقّق عىل أرض الواقع
وبقيت حربا ً عىل ورقٍ ؛ لذلك واجهت نقدا ً جا ّدا ً من قبل أتباع مدرسة
فرانكفورت ،حيث اعرتضوا عىل الطابع الراديكايل للسوسيولوجيا
الكالسيكية وحاولوا بيان الجوانب األصيلة للسوسيولوجيا
لكل ٍ
نقد ت ّم
الكالسيكية ،ويف هذا السياق تص ّدوا بطبيعة الحال ّ
جانب محدو ٌد
توجيهه لهم ودافعوا عن آرائهم ونظرياتهم؛ وهذا
ٌ
من األحداث التي شهدتها األوساط الفكريّة إبّان النصف األ ّول من
القرن العرشين عىل صعيد األفق الض ّيق للسوسيولوجيا الوضعية(((.

ٍ
نظريات تأويلي ٍة وفينومينولوجي ٍة:
 )3ظهور
بعد أن تزعزعت أركان الرؤية التجريبية عىل صعيد العلوم اإلنسان ّية،
شهدت العلوم االجتامعية تدريجيّاً ظهور ر ًؤى جديد ٍة بديل ٍة عنها،
ج ٍ
هات فينومينولوجي ٍة؛ وقال
ومن جملتها الرؤية التي تتق ّوم عىل تو ّ
 - 1حسني عيل نوذري ،نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت در علوم اجتامعي و انساين (باللغة الفارسية)،
منشورات «آگه» ،إيران ،طهران2005 ،م ،ص .130
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أحد الباحثني بهذا الخصوص« :الفينومينولوجيا تتمحور حول إمكانية
إعادة إنتاج املبادئ اللغوية يف املجتمع ،والعلامء الذين يسلكون
هذا النهج الفكري عاد ًة ما يسلّطون الضوء يف هذا املضامر عىل
املعاين الداللية وكيفية فهمها ذات ّياً وإدراك ّياً ولغويّاً ،لذا يرفضون جميع
األسباب واملس ّببات املزعومة يف العلوم الطبيعية .كام يعتقد هؤالء
ٍ
بطبقات متن ّوع ٍة وغريِ
بأنّ السلوك اإلنساين عبار ٌة عن حرك ٍة ممتزج ٍة
متناهي ٍة من املعاين الداللية التي ال ميكن استقصاؤها بالكامل(((».
اضمحالل العلوم التي متحورت مواضيعها حول دراسة الثقافة
ٍ
كان سبباً يف ظهور إبستيمولوجيا من ٍ
جديد ومن جملتها املبادئ
منط
الهرمنيوطيقية األنرثوبولوجية التي طُرحت من قبل املفكّر األمرييك

كليفورد غريتز ،فالباحث وفق هذا النمط اإلبستيمولوجي له القابلية

عىل دراسة وتحليل مختلف الطبقات الثقافيّة املجهولة والغامضة.
تنويري:
 )4عجز العلوم اإلنسانية عن أداء دو ٍر
ٍّ

األوساط الفكرية الغربية خالل تلك اآلونة مل تكن تؤيّد العلوم

فكل
التي ال أثر لها عىل الصعيد االجتامعي ،ومن هذا املنطلق ّ

علمٍ كان يظهر بهذه الهيئة عاد ًة ما يواجه اعرتاضاً ونقدا ً الذعاً ،وهذا

ما حدث بالنسبة إىل العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،حيث احتدمت
ٍ
بتأييد ،وهذا املوقف مل
حولها نقاشاتٌ واسع ٌة ومل تكن تحظى
يقترص عىل العامل الغريب فحسب ،بل تب ّنته األوساط الفكرية يف
سائر البقاع من العامل أيضاً.

 - 1جورج ريرتز ،نظريه هاي جامعه شنايس در دوران معارص (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية محسن
ثاليث ،منشورات «علمي» ،إيران ،طهران2005 ،م ،ص .325
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يُ ْع َزى السبب يف هذه االعرتاضات إىل ابتعاد خطاب العلوم

اإلنسانية واالجتامعية عن الخطاب االجتامعي الذي يتناغم مع

الذوق العا ّم ،ومتخّض عن ذلك تأزيم أوضاع العلوم اإلنسانية

والتشكيك مبصداقيتها ،والجدير بالذكر هنا أ ّن حصانة العلوم
االجتامعية من النقد وعدم انخراطها يف التيار التنويري يعود يف
مؤسسايتٍّ ،فالجامعات
األساس إىل ترسيخها يف الجامعات بطابعٍ ّ

آنذاك ارتكزت عىل أصو ٍل راديكالي ٍة وكانت خاضع ًة لألنظمة الحاكمة
رش ما أ ّدى إىل صياغة العلوم االجتامعية بشكلٍ
رمزي
بشكلٍ مبا ٍ
ٍّ
أي ٍ
نقد لها أو االستفسار
يك ال يُتاح للباحثني واملفكّرين توجيه ِّ

عن األسباب التي أ ّدت إىل زعزعة أوضاع املجتمعات البرشيّة من
حيث استيالء الطبقة النافذة عىل مق ّدراتها وشيوع التمييز العنرصي

ورواج النزعات اإلثنية والقوم ّية فيها إىل جانب انعدام العدل عىل
الصعيدين االقتصادي والسيايس.

هذه املشاكل وما ناظرها من نقاط ضعف يف العلوم اإلنسانية،

ٍ
تدرج يف الحقيقة ضمن األسباب التي ساهمت بشكلٍ
ملحوظ يف

تفعيل الدراسات والبحوث الثقافية؛ ومن هذا املنطلق أكّد بعض
املفكّرين والباحثني عىل رضورة التعامل مع الدراسات والبحوث

نقدي باعتبار أ ّن النق ّد يُع ّد ركيز ًة أساسي ًة
بأسلوب
العلمية األكادميية
ٍ
ٍّ
يف الدراسات الثقافيّة(((.

 - 1نعمت الله فاضيل ،انسان شنايس مدرن در ايران معارص (باللغة الفارسيّة) ،ص.150 :
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املبحث الرابع :امليزات والخصائص
ٍ
مختلف بالكامل عن الدراسات
الدراساتُ الثقاف ّي ُة ذاتُ طابعٍ
والبحوث العلمية التي تُد َّون يف رحاب العلوم االجتامع ّية املتعارفة،
وميكن تلخيص أه ّم معاملها يف النقاط التايل:
 )1تن ّوع نظرياتها ومواضيعها ومناهجها:
أي
أ ّول ميزة للدراسات الثقاف ّية تستقطب النظر نحوها أكرث من ِّ
ٍ
أصناف
ميز ٍة أخرى ،هي تن ّوع نظرياتها ومواضيعها ومناهجها ضمن
عديد ٍة ما يعني أنّها ال تقترص عىل نطاقٍ محدو ٍد ،حيث تتع ّدد

مواضيع البحث فيها ،كام أ ّن بعض املفاهيم املستخدمة فيها ذات
ٍ
غامض من األساس.
دالالت عا ّم ٍة ومنها ما هو
ٌ
ويُ ْعزى السبب يف عدم تناغم هذه الدراسات مع األساليب

املتعارفة يف األوساط األكادمييّة إىل تن ّوع وجهات النظر املطروحة
يف رحابها وقابلياتها التنظريية الواسعة وتن ّوع مناهجها وتع ّدد
األساليب البحثيّة املعتمدة فيها.

هذه الدراسات متتاز إضاف ًة إىل ما ذُكر بخصائص تتعارض

مع بعض األسس الفكرية املعتمدة يف الدراسات األدبية

أدن مع بعض
والسوسيولوجية والتأريخية ،كام تختلف مبست ًوى َ
املبادئ اللغوية والسيميائية والسيكولوجية ،وهو ما أكّد عليه
الفيلسوف ستيوارت هول قائالً« :الخطاب املعتمد يف الدراسات
ٍ
ئ
أمناط عديد ٍة ،وجذورها التأريخية ُع ِزيَ ْ
الثقاف ّية ذو
ت إىل مباد َ
متن ّوع ٍة ،كام تشمل مجموع ًة متكامل ًة من مختلف األمناط البنيوية

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

الخاصة ومسريتها التأريخية التي طوتها.
ولها مكامنها
ّ
الدراسات الثقاف ّية تشمل الكثري من البحوث املتن ّوعة  ...وهي
ٍ
تنصب يف مج ًرى واح ٍد،
أمناط بنيوي ٍة ثابت ٍة ،وال
مل تكن مطلقاً مج ّرد
ّ
ِ
وجهات نظ ٍر متباين ٍة عن بعضها
كام أنّ الكثري من املنظّرين فيها تب ّنوا

أسفرت عن حدوث جدلٍ
محتدم»(((.
ٍ

ٍ
مشرتك
هناك
أسباب أسفرت عن تح ّول الدراسات الثقاف ّية إىل علمٍ
ٌ
أي أط ٍر مح َّدد ٍة ،لقد
بني مختلف الفروع
ّ
التخصصية دون أن تح ّده ُّ
حصل ذلك ج ّراء تع ّدد املناهج والنظريات واألنظمة الدالل ّية الهادفة
إىل استكشاف واقع البيئة الثقاف ّية يف املجتمعات البرشية.

 )2تأثّرها باألسس السوسيولوجية األوروب ّية:

ٍ
ٍ
وطيد بالنظريات
ارتباط
امليزة الثانية للدراسات الثقاف ّية أنّها ذاتُ

االجتامعية السائدة يف األوساط الفكرية األوروبية باعتبارها املصدر
األسايس لآلراء التحليلية والنقدية املعتمدة ،فهي يف هذا املضامر

مبثابة مك ّملٍ لنظريات مدرسة فرانكفورت بحيث تأث ّرت إىل ح ٍّد
جهات الفكرية التي تق ّومت باملبادئ املطروحة من ِقبل
كبريٍ بالتو ّ
مفكّري ما بعد البنيوية ،وال س ّيام عىل الصعيد اإلبستيمولوجي(((.

 )3االهتامم باملجتمع املعارص
املبادئ الثقافيّة املعتمدة يف الدراسات الثقافيّة منبثق ٌة بالكامل
 - 1جون ستوري ،مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه (باللغة الفارس ّية) ،ص.14 :
 - 2كريس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسيّة) ،ص.25 :
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من واقع املجتمع املعارص ،أي أنّها ال ترتكز عىل الثقافات
التقليدية؛ إذ إ ّن املنهجية املتّبعة فيها تتعارض مع منهجية ثقاف ٍة
عا ّم ٍة الناس والتي يت ّم التأكيد فيها عىل األسس الثقافيّة الكالسيكية.
الجدير بالذكر هنا أ ّن املفكّر دورينغ اعترب الدراسات الثقاف ّية
محورا ً لتحليل املبادئ الثقاف ّية املعارصة وتشخيص معامل املجتمع

الحديث.

(((

 )4ابتعادها عن الرؤية التشاؤمية امل ّتبعة يف مدرسة فرانكفورت:
املعنيون بالدراسات الثقافيّة نأوا بأنفسهم عن الرؤية املتشامئة

التي تب ّناها ر ّواد مدرسة فرانكفورت الفكرية وأتباع املدرسة النقدية

تجاه الثقافة ،وإضاف ًة إىل أ ّن املفكّرين والباحثني املعنيني بهذه
الدراسات اقتبسوا الكثري من مبادئ املدرسة الفرنكفورتية عىل

صعيد نقد الثقافات الجامهريية بحيث بادروا إىل تحليل واقع
الثقافة يف الحياة اليومية وتط ّرقوا إىل بيان شتّى التفاصيل املتعلّقة

بها ،فقد كانت لديهم رغب ٌة جامح ٌة يف بيان معامل ثقافة عا ّمة الناس
التي يصطلح عليها بأنّها ثقاف ٌة جامهريي ٌة(((.

 )5تسليط الضوء عىل املخاطَب الفاعل:
الدراسات الثقاف ّية تتمحور بشكلٍ
أسايس حول املخاطَب
ٍّ
الفاعل ،حيث مل يح ُذ املعنيون بها حذو ر ّواد مدرسة فرانكفورت
 - 1املصدر السابق ،ص.10 :
 - 2جون تومسن ،ايديولوژي و فرهنگ مدرن (باللغة الفارسية) ،ص .281 - 271
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الذين سلّطوا الضوء يف نظرياتهم عىل البنى العا ّمة وال سيّام
تتول مهمة التنظري العا ّم ،فاملتص ّدون لشأن
ّ
الشخصيات التي

البحث العلمي يف مركز برمنغهام للدراسات الثقافيّة سخّروا
جهودهم بشكلٍ
أسايس لتحليل شخصية املخاطَب الفاعل.
ٍّ
مفهوم الصناعة الثقاف ّية يشري إىل ما يقوم به املنظّرون الذين
ٍ
نظريات تتناغم مع ذوق السلطة
يطرحون يف املجتمع الجامهريي

الحاكمة ،وهدفهم هو املخاطَب غري الفاعل والذي ال دور له يف

الحياة السياسية؛ لذا عاد ًة ما يكون مخاطَبوهم متأث ّرين ويتّبعون
أساليب رمزي ًة للخالص من السلطوية والتبعية البحتة؛ بينام
َ

الدراسات الثقاف ّية تسلّط الضوء عىل املخاطَب املبدع واملؤث ّر
لتحليل واقع شخص ّيته(((.
املنظّرون يف مدرسة برمنغهام للدراسات الثقاف ّية أكّدوا عىل أ ّن
ٍ
أشخاص متأث ّرين ،بل تتن ّوع
مخاطَبي وسائل اإلعالم ليسوا مج ّرد
قابلياتهم الفكرية والعلمية وتجاربهم وم ّدخراتهم املعرفية وميزاتهم
كل نظري ٍة تظهر عىل الساحة ،لذا فهم
العاطفية لدى مواجهة ّ

ٍ
ٍ
وإدراك ،ناهيك
بوعي
قابليات عديد ًة الختيار ما يشاؤون
ميتلكون
ٍ
ٍ
خاص ًة بهم؛ وعىل
قابليات هرمنيوطيقي ًة ور ًؤى تأويلي ًة
عن امتالكهم
ّ

أساس ذلك طرح ستيوارت هول مفهوم الرتميز ،حيث اعتربه منهجاً
ٍ
نصوص
تعتمد عليه وسائل اإلعالم لصياغة املعلومات عىل هيئة
يك تلقّن متابعيها وجهات النظر التي تتب ّناها ،كام اعترب مفهوم فك

 - 1يونس شكر خواه ،مقالة نرشت باللغة الفارسية تحت عنوان :جامعه اطالعي چند ديدگاه بنيادي ،مجلة
«رسانه» الفصلية2000 ،م ،ص .15
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دالً عىل األسلوب املتّبع من قبل املخاطَب لفهم الخطاب
الرتميز ّ
جه إليه من قبل مختلف وسائل اإلعالم ،وبهذا الشكل
اإلعالمي املو ّ
يتحدى املفاهيم واملداليل النافذة.

(((

بنا ًء عىل ما ذكر نستنتج أ ّن الدراسات والبحوث التي ُد ّونت
جهات اإليديولوجية والثقافية
عىل صعيد العالقات العا ّمة تعترب التو ّ
جزءا ً من األوضاع الحاكمة عىل املجتمع ،وتؤكّد عىل أنّها منتجة
إليديولوجيات ِ
ٍ
ذات تأثريٍ عىل املخاطب؛ وبعد ذلك متحورت

حول فكرة أ ّن الدراسات األنرثوبولوجية تتط ّرق إىل بيان واقع
الثقافات الفرعية وطبيعة ارتباطها مع الثقافات النافذة يف املجتمع
كل ثقاف ٍة فرعي ٍة لها القابلية عىل الصمود أمام تلك
وما إن كانت ّ
بكل ق ّو ٍة(((.
الثقافات العا ّمة الزاحفة نحوها ّ

ومن أبرز النشاطات الثقاف ّية يف مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية
عم ييل:
عىل صعيد ما ذكر ،عبارة ّ
يومي يبثّ عىل نطاقِ
محل واسع
ين
 1978مُ
برنامج تلفزيو ٌّ
ِّ ٍّ
ٌّ

الخاص به من قبل ديفيد موريل
يف بريطانيا ويت ّم تدوين السيناريو
ّ
الناشط يف مركز الدراسات الثقافيّة املعارصة بجامعة برمنغهام.

1982 -م استعراض داالس :مسلسالت وبرامج ميلودرامية مثرية

قامت بتدوينها الس ّيدة يني آنج.

 - 1كريس روجك ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .83 - 82
 - 2مح ّمد مهدي زاده ،نظريه هاي رسانه انديشه هاي رايج و ديدگاه هاي انتقادي (باللغة الفارسية) ،منشورات
كلّية اإلذاعة والتلفزيون ،إيران ،طهران2000 ،م ،ص .221 - 214

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

1980 -م بحوثٌ للمفكّر ديفيد موريل تحت عنوان مخاطبو

الربامج التلفزيونيّة العا ّمة يف بريطانيا.

بكل
هذه الربامج الثقاف ّية وبرامج ونشاطات إعالمية أخرى تن ّم ّ
ٍ
جهات الفكرية التي يتب ّناها املرشفون عىل مركز
تأكيد عن التو ّ

برمنغهام للدراسات الثقافية(((.

ّ
شك يف أ ّن الدراسات التي تجعل املخاطَب مرتكَزا ً
ال

ألطروحاتها ،عاد ًة ما ترتكز عىل نظرية االستفادة والرضا التي هي

منطي ،فهي
أسلوب
يف مقابل النظريات النمطية التي تتق ّوم بأساس
ٍ
ٍّ
عىل غرار نظرية حقن اإلبرة تحت الجلد (hypodermic (needle

أو نظرية الرصاصة السحرية  ))bullet theoryاملنسوبة إىل الباحث
ولرب رشام ،ونظرية االستجابة املح ّركة لدفلور وبول فيتش؛ فقد سلّط
أصحاب هذه النظريات الضوء عىل العالقات من ناحي ٍة واحد ٍة ،أي

من األعىل إىل األسفل؛ ويف مقابل ذلك فإ ّن مركز برمنغهام أعار

اهتامماً يف نظرياته لرضا املخاطب باعتباره هدفاً أساس ّياً ،والباحث
روسينغرين ( )Rosengrenلخّض األصول البنيوية لهذه الرؤية يف
سبع ٍ
نقاط كام ييل:
 )1املخاطَب يفي بدو ٍر فاعلٍ .
مم
 )2املخاطَب املستهدف من وسائل اإلعالم يحقّق فوائد ّ
يبثّ فيها.
 )3رضورة اعتامد املخاطَب عىل وسائل اإلعالم التي هي يف
 - 1كاظم معتمد نجاد ،چالش ها و چشم انداز هاي مطالعات انتقادي (باللغة الفارسية) ،ص .36
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منافسة محتدمة مع سائر املصادر التي تستهويه نحوها.
 )4اإلبداع الذايت للمخاطَب يجعله يختار وسائل اإلعالم
املناسبة وفقاً ملتطلّباته يف الحياة.
 )5االستفادة من وسائل اإلعالم تسهم يف تحقيق رضاً عىل
نطاقٍ واسعٍ ،فجميع الناس بحاج ٍة إليها.
 )6املواضيع التي تُطرح من قبل وسائل اإلعالم ال تتمحور
فقط حول بيان األمنوذج البارز للرضا ،وإنّ ا لها ارتبا ٌ
ط مع البيئة
االجتامعية بشكلٍ عا ٍّم.
ربا
 )7رضا املخاطَب ّ
مم يطرح عليه من قبل وسائل اإلعالم ّ

يكون ناشئاً من املضامني اإلعالمية أو أ ّن ظروفه االجتامعية هي
عم يرى ويسمع(((.
التي تجعله راضياً ّ

املبحث الخامس :املضمون النقدي:
النهج النقدي هو امليزة األساسية ملركز برمنغهام للدراسات

الثقاف ّية ،لذا فهو من هذه الناحية عىل غرار مدرسة فرانكفورت ،لذا

قلّام نجد فيه أثرا ً لتلك املبادئ األساس ّية والنظريّات املتعارفة يف
مجال العلوم االجتامع ّية.

وميكن تلخيص أه ّم نشاطاته االنتقادية ضمن املوارد التالية:
 نقد النظريات التي تؤكّد عىل وجود قدر ٍة خارق ٍة يف وسائل - 1مينو نيكو وآخرون ،مقالة نرشت باللغة الفارسية تحت عنوان :شناخت مخاطب با رويكرد استفاده و
رضايت ،نرشت يف مجلة «رسوش» الفصلية2002 ،م ،ص .49

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

اإلعالم العا ّمة والشبكات املعلوماتية وتقنيات االت ّصال الحديثة
جهات الفكرية للمخاطَبني
بحيث تؤث ّر بشكلٍ فاعلٍ ومبا ٍ
رش عىل التو ّ

والرأي العا ّم وثقافة املجتمع والنظام االجتامعي بأرسه.

 نقد هيمنة األفكار البنيوية والثقافات الفرعية والثانوية. نقد العلوم االجتامعية نظرا ً لعدم اهتاممها بالجانب الثقايفوما يرتبط به من عنارص ومواضيع أساسية.
 نقد هيمنة ٍخاص من الثقافة واستحواذه عىل الساحة
منط
ٍّ
بشكلٍ
كل ما سواها.
حرصي باعتباره ثقاف ًة آمر ًة ومتعالي ًة تفوق ّ
ٍّ
 -نقد استحواذ املبادئ اإليديولوجية عىل النشاطات اإلعالمية.

جه من قبل هذا
يف ما ييل نتط ّرق إىل بيان
ٍ
جانب من النقد املو ّ
املركز لبعض النظريات املطروحة يف األوساط الفكرية ،ونشري إىل
جهات التي يتب ّناها:
بعض التو ّ

 )1نقد املذهب الوضعي:
من أبرز ميزات مركز برمنغهام للدراسات الثقافيّة توجيه ٍ
نقد
للمذهب الوضعي الحاكم عىل أروقة العلوم االجتامعية ،ويف هذا
جهات الذاتانية والجوانب الغيبية يف
السياق يركّز باحثوه عىل التو ّ
جه الفكري بطبيعة الحال هي تسليط
حياة اإلنسان ،ومثرة هذا التو ّ
الضوء عىل مختلف النواحي الذاتية واإلدراكية عىل املستويني
خاص لدى
هرمنيوطيقي
ج
الفردي واالجتامعي ،ومن ث َ ّم ات ّباع نه ٍ
ٍّ
ٍّ
دراسة وتحليل جميع الشؤون اإلنسانية(((.
 - 1ليسيل جونسون ،منتقدان فرهنگ :از ماتيو آرنولد تا رميوند ويليامز (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
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الباحثون يف هذا املركز اعتمدوا يف دراساتهم الثقافيّة عىل
ٍ
تفاصيل
ُ
بحث نوعي ٍة وال سيّام إجراء مقابالت ت ُستقىص منها
ج
مناه ِ
ري مصطنع ٍة ،حيث يغور البحث يف عمق شخصية اإلنسان
دقيق ٌة غ ُ
وكيان املجتمع عرب اللجوء إىل املشاهدات امليدانية وأسلوب

تحليل الخطاب ،إىل جانب االعتامد عىل أسلوب تحليل املضمون

واألسلوب البنيوي والسيمنطيقي.

(((

بحثي هي اإلملام الشامل
ج
الحصيلة املتوقّعة لهكذا نه ٍ
ٍّ
بالخطاب النظري العميق واألفكار االنتزاعية املعتمدة يف

مؤسسات التعليم العايل ومختلف األوساط األكادميية ،واالت ّجاه
ّ
ٍ
أساليب بحثي ٍة توصيف ّي ٍة عىل
دارسات إثنوغرافي ٍة تجرى وفق
نحو
َ
صعيد القضايا الثقاف ّية واالجتامع ّية املعارصة.

سيايس:
 )2اتّباع نهجٍ
ٍّ
املفكّر ستيوارت هول هو الذي أقحم القضايا السياسية ضمن

الدراسات والبحوث التي تجرى عىل الصعيد الثقايف ،حيث أكّد

عىل أ ّن أه ّمية هذه الدراسات والبحوث تكمن يف وجهتها السياسية.

النظرياتُ واآلرا ُء وحتّى املفاهيم التي تُطرح من ِقبل املعنيني
ٍ
ارتباط بقضايا سياس ّي ٍة وأخالق ّي ٍة ،لذا غالباً ما
بالدراسات الثقاف ّية ذاتُ
ٍ
أهداف سياس ّي ٍة وأخالق ّي ٍة تطبيق ّي ٍة ،ومن
يثبتون فرضياتهم عىل ضوء

ضياء موحد ،منشورات «طرح نو» ،إيران ،طهران2008 ،م ،ص .239

1 - see: Turner Graeme, British cultural studies, second ed, London and
New York, Rout ledge, 2003.

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

هذا املنطلق فهي برأيهم ت ُع ّد داعامً أساسيّاً وعامالً مساعدا ً للتط ّور

مم دعاهم ألن يؤكّدوا عىل أ ّن الطابع
العلمي والتثقيف االجتامعي ّ

العا ّم لهذه الدراسات والقضايا االجتامعية التي يت ّم تسليط الضوء
جه تكمن يف
عليها
سيايس من أساسه ،والفائدة من وراء هذا التو ّ
ٌّ
أ ّن هذه الدراسات تفي بدو ٍر فاعلٍ عىل صعيد األحداث والنزاعات
املحتدمة يف جميع األحيان حول مسألة العدل االجتامعي(((.

 )3نقد الفكر املاركيس:
باحثو مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية -وال س ّيام يف بداية
نشاطاتهم الفكريّة -سلّطوا الضوء بشكلٍ
أسايس عىل النظريات واآلراء
ٍّ
املنبثقة من الفكر املاركيس التقليدي واملاركسية الجديدة بشكلٍ

رش أو غري مبارشٍ ،لذلك تط ّرقوا إىل نقد وتحليل ما ط ُرح من قبل
مبا ٍ

أبرز املفكّرين الذين ذاع صيتهم عىل هذا الصعيد من أمثال أنطونيو

غراميش ولويس ألتوسري ونيكوس بوالنتساس ،ناهيك عن أنّهم مل
يهملوا حتّى تلك اآلراء املطروحة من قبل الباحثني واملفكّرين الذين

تأث ّروا بهؤالء إىل ح ٍّد ما .وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّهم ضمن نقدهم

هذا استندوا أحياناً إىل ما طرح من قبل باحثني ومفكّرين آخرين أيضاً،
وعىل رأسهم ميشيل فوكو وجوليان بارنيز وبيري بورديو.

هذه النشاطات الثقافيّة كانت لها تداعياتٌ ها ّم ٌة يف مضامر
ٍ
واستفهامات أساسي ٍة
الدراسات الثقاف ّية وال سيّام طرح أسئل ٍة
جهات اإليديولوجية ،ويف عقد
بخصوص الطبقية االجتامعية والتو ّ
 - 1فيلب سميث ،درآمدي بر نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص.253 :
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السبعينيات من القرن املايض بادر املركز إىل دراسة وتحليل واقع

الطبقات االجتامعية عىل املستويني االقتصادي والثقايف رغم أنّه
ٍ
وعقبات عديد ًة يف هذا املجال وال سيّام حني متابعة
مصاعب
واجه
َ
ين.
األوضاع بشكلٍ ميدا ٍّ

الجدير بالذكر هنا أ ّن أتباع الفكر املاركيس والكثري من املعنيني

بعلم االجتامع تن ّزلوا بواقع الثقافة واعتربوها قضي ًة إيديولوجيةً،
عوامل اقتصادي ٍة هو
َ
الطبقي الناج َم عن
كام أكّدوا عىل أ ّن التضا َّد
َّ
عبار ٌة عن عاملٍ مح ّر ٍك للتأريخ؛ ويف هذا السياق حاول باحثو مركز
أدن
برمنغهام الدفاع عن رؤي ٍة ثقاف ّي ٍة ال ميكن التن ّزل بها إىل مست ًوى َ
إىل جانب تصويرها بكونها جزءا ً من االقتصاد السيايس.

(((

 )4نقد النخبوية:
جهات
أحد املواقف املعروفة ملركز برمنغهام هو انتقاده التو ّ

الفكريّة التي تتب ّنى نهج الدفاع عن النخبوية ،ومن هذا املنطلق

ٍ
دراسات تتناسب مع الذوق العام
أقبل باحثوه عىل إجراء
والثقافات الشعبية ( ،)popular cultureففي فرت ٍة من الزمن

مسائل أدب ّي ٍة تنويريّ ٍة
َ
سادت نزع ٌة نخبوي ٌة تعزو الثقافة إىل
وف ّني ٍة وموسيقيّ ٍة ومرسحي ٍة ،بينام الدراسات الثقافيّة تؤكّد عىل
كون الثقافة املتعالية مصدرا ً للقيم السامية ،ويف هذا السياق
ترفض رأي من ي ّدعي أ ّن الثقافة الشعبيّة عدمية القيمة واألهميّة؛

 - 1ليسيل جونسون ،منتقدان فرهنگ :از ماتيو آرنولد تا رميوند ويليامز (باللغة الفارسية) ،ص.239 :

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

ٍ
ارتباط بني
ومن هذا املنطلق حاول الباحثون الثقافيون إيجاد

الثقافات الشعبية والسلطة الحاكمة(((.

كام ذكرنا أعاله ،فباحثو مركز برمنغهام انتقدوا آراء ونظريات

دعاة النخبوية ،واستدلّوا عىل نقدهم هذا بأ ّن الثقافة املتعالية ليست
سوى حيّ ٍز محدو ٍد من الثقافة بطابعها العا ّم ،لذا ينبغي للدراسات
الثقافيّة أن تغطّي نطاق الثقافة الشعبية السائدة بني عا ّمة الناس؛
الخاصة مثل املتاحف
فالثقافة قبل أن تكون من سنخ بعض الشؤون
ّ
ومعارض الصور واآلثار األدبية التي تحصل عىل جوائ َز تقديري ٍة ،هي
ٍ
ارتباط وثيقٍ باملفاهيم والقوانني والقيم واملعتقدات
يف الواقع ذاتُ

واملثُل السامية ،وهذه األمور بطبيعة الحال تُع ّد حجر األساس لحياة
البرش ونشاطاتهم اليومية.

نستشف من جملة ما ذُكر أ ّن الدراسات الثقاف ّية طرحت أسئل ًة
ّ

يف غاية األهمية تط ّرق الباحثون واملفكّرون إىل تحليل مواضيعها
ٍ
استفهامات؛ ومنها ما ييل:
عم تض ّمنته من
واإلجابة ّ
 كيف يتابع الناس ما يُبثّ يف التلفاز؟ كيف يتناولون األطعمة الرسيعة؟ ما هي املناسبات التي يرغب الناس يف حضورها؟وما إىل ذلك من أسئل ٍة مامثل ٍة بخصوص النشاطات الحياتية

للبرش ،وإضاف ًة إىل ذلك تجدر اإلشارة هنا إىل تأث ّرهم بالعديد من
 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :سيمون دورينج ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية).
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األمور األخرى ،مثل وسائل اإلعالم العا ّمة واملوسيقى والرياضة؛

لذا ميكن اعتبار هذه األمور مواضي َع أساسي ًة للدراسات والبحوث
الثقافيّة(((.

خالصة الكالم هي أ ّن الحياة اليومية للبرش والثقافة الشعبية

ارتكازيي يف الدراسات الثقاف ّية.
موضوعي
عبار ٌة عن
ْ
ْ

 )5نقد الدراسات الدراسات الكلّيانية:
ٍ
ٍ
وبحوث
دراسات
مركز برمنغهام للدراسات الثقافيّة تب ّنى إجراء
ثقافيّ ٍة ِ
يص وضمن أط ٍر محدود ٍة ويف فرو ٍع مشرتك ٍة،
ذات طابعٍ
ّ
تخص ٍّ
ومن هذا املنطلق انتقد باحثوه النهج املتّبع يف الدراسات الكلّيانية.

الجدير بالذكر هنا أ ّن أبرز ميز ٍة ملدرسة فرانكفورت هي تب ّني رؤية
ودراسات شمول ّي ٍة ِ
ٍ
ٍ
ذات نطاقٍ
بحوث
كلّيانية يت ّم يف رحابها إجراء
ِ
موسعٍ ،إال أ ّن مركز برمنغهام تط ّرق إىل طرح مباحثَ
ذات نطاقٍ
ّ
تخصصاً .وضمن النقد الذي طرحه باحثوه عىل
ٍّ
ّ
معي ومحدو ٍد أكرثَ
الرؤية املشار إليها ،تب ّنوا منهج ّية إثن ّية ()Ethno methodology
يص بحيث تناولت
ومن هذا املنطلق اتّسمت بحوثهم بطابعٍ
ّ
تخص ٍّ
فروعاً مع ّينة من الجوانب الثقاف ّية يف حياة البرش ،فهذه البحوث تؤكّد

عىل فاعلية اإلنسان أكرث من تأكيدها عىل البنى العا ّمة يف الحياة((( .
1 - see: Turner Graeme, British cultural studies, seconded, London and
New York, Rout ledge, 2003.

 - 2مح ّمد مهدي زاده ،نظريه هاي رسانه انديشه هاي رايج وديدگاه هاي انتقادي (باللغة الفارسية) ،ص:
.221 - 214

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

لو ألقينا نظر ًة إجاملي ًة عىل بعض البحوث التي ت ّم تدوينها يف

هذا املركز سوف نلمس بالعيان األسلوب املشار إليه ،ومثال ذلك
ما ييل:

 ابتكار الحياة اليوم ّية :فنون األداء العميل /ميشيل دو سارتو، -هسترييا الربجوازية ومنط الكرنفال /بيرت ستاليرباس وألن

وايت.

 مراكز التس ّوق /ميجان مورس. -نظرة عىل خصائص الهيفي ميتال باعتبارها منطاً من موسيقى

الروك /ويل سرتا.

 خصائص رياضة األصدقاء /بيري بورديو.هذه العناوين ذُكرت من قبل الباحث سيمون دورينغ يف كتابه
ٍ
ٍ
وبحوث
دراسات
«دراساتٌ ثقاف ّيةٌ» ،وهي تن ّم عن النزعة إىل تدوين
ضمن أطر ٍمح ّدد ٍة(((.

إذا ً ،املرشفون عىل هذا املركز مل يتط ّرقوا فقط إىل دراسة وتحليل

أفضل املواضيع الفكرية ومل يغوروا يف تفاصيلها دون غريها ،وإنّ ا
اعتربوا أنفسهم مكلّفني بتسليط الضوء عىل القضايا الفكرية قاطب ًة(((؛

وعىل هذا األساس اعتمدوا عىل األسلوب املشار إليه ليصوغوا تركيباً

أشبه بالحشوة امللغمية ،حيث يتض ّمن العديد من البحوث الفرعية
 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :سيمون دورينج ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية).
 - 2جون ستوري ،مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه (باللغة الفارسية) ،ص.17 :
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والثانوية؛ وامللفت للنظر أ ّن هذا النمط من الدراسات الثقافيّة نشأ قَبْل

ذلك يف بلدانٍ أخرى وبفضل جهود باحثني تألّق نجمهم يف عامل
الفكر واملعرفة بحسب التفصيل التايل:

 -فرنسا (لويس ألتوسري ،روالن بارت ،بيري بورديو ،ميشيل دو

سارتو ،ميشيل فوكو ،جان الكان)،

 أملانيا (كارل ماركس ،ماكس فيرب)، النمسا (سيغموند فرويد)، إيطاليا (أنطونيو غراميش)، روسيا (ميخائيل باختني ،فالنتاين ،لوشينوف)، سويرسا (فرديناند دو سوسور)،وغريهم ...
ري ملحوظ عىل الدراسات الفكرية
فهؤالء املفكّرون كان لهم تأث ٌ
الثقاف ّية التي أُجريت يف مركز برمنغهام ،حيث انعكس تراثهم الفكري

يف كتابات أبرز شخصيات هذا املركز من أمثال ريتشارد هوغرت
ورميون وليامز وتومس وستيوارت هول(((.

مفاهيم أساس ّي ٌة:
)6
ُ
يف ما ييل نوضّ ح دالالت بعض املفاهيم األساسية

املستخدمة عىل نطاقٍ واسعٍ يف الدراسات الثقافيّة التي ت ّم
 - 1املصدر السابق ،ص .15

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

تدوينها يف مركز برمنغهام للدراسات الثقافيّة يك يتس ّنى لنا
التع ّرف عىل معامل النهج الفكري يف هذا املركز بشكلٍ
أفضل:
َ
أ  -التصوير (التمثيل) )Representation(:

التصوير هو أحد املواضيع األساسية يف الدراسات الثقافية،

وعىل ضوئه تُطرح بعض االستفسارات ،منها ما ييل :هل إ ّن

املصطلحات والرموز ّ
تدل عىل الحقيقة بحذافريها أو ال؟ وميكن

إبستيمولوجي كام ييل :هل هناك ٌ
فرق
بأسلوب
تقرير هذا السؤال
ٍ
ٍّ

بني الواقع بذاته وبني ما نتص ّور أنّه واقع؟

الجدير بالذكر هنا أ ّنجانباً كبريا ً من الدراسات الثقافيّة متحور حول

رحاب
مفهوم التصوير ،عىل سبيل املثال بيان كيف نشأ العامل يف
ٍ

يل .التصوير هنا يعني إضفاء
اجتامعي وكيف نص ّوره ونتص ّوره بشكلٍ دال ٍّ
ٍّ
ٍ
خاص ٍة ،واملفكّر
خلفيات اجتامعيّ ٍة وثقافيّ ٍة
مع ًنى للواقع عىل ضوء
ّ
احتل يف
ستيوارت هول أكّد يف هذا السياق عىل أ ّن هذا املفهوم قد ّ
العرص الحديث مقاماًجديدا ً وها ّماً عىل صعيد الدراسات الثقافيّة ج ّراء
ٍ
ارتباط بني املعنى واللغة من جه ٍة ،والثقافة من جه ٍة
إيجاده أوارص
أخرى؛ حيث قال يف هذا املضامر« :التصوير يعني اللجوء إىل اللغة

ودالالت بخصوص العامل الذي يعيش البرش
ٌ
لذكر قضايا تحفّها معانٍ
يف رحابه ،أو أنّه يعني عرض صورة هذا العامل لآلخرين» .بنا ًء عىل ما

ذُكر قيل« :إ ّن التصوير يعني تطبيق اللغة واملبادئ السيمنطيقية والصور
التي تنوب عن بعض األشياء أو تع ّرفها(((».

 - 1ستيوارت هول ،معنا  -فرهنگ و زندگي اجتامعي (باللغة الفارسية) ،منشورات «ين» ،إيران ،طهران،
2012م ،ص .31
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ب  -القدرة (:)Power
مصطلح القدرة يحمل واحدا ً من املفاهيم الها ّمة التي حظيت

باهتاممٍ منذ العهود السالفة وحتّى العرص الحديث ،فقد ط ُرح عىل

طاولة البحث والتحليل من قبل أفالطون واحتدم الجدل حوله يف
أواسط القرن التاسع عرش ضمن النقاشات التي متحورت حول
قضايا ما بعد الحداثة ،وبقيت األوضاع عىل هذا املنوال حتّى ظهور

مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية الذي أعار باحثوه له أهمي ًة بالغ ًة
ٍ
جديد.
فاحتدم النقاش حوله من

أساسيتي
كل ميكن القول أن هناك وجهتَ ْي نظ ٍر
ْ
ضمن تقسيمٍ ّ ٍّ
بخصوص مفهوم القدرة ،إحداهام تنسب لكارل ماركس وبرتراند
راسل وفيرب وبارسونز وجيدنز ،واألخرى تُطرح انطالقاً من مبدأ
التفكيك اإلبستيمولوجي املطروح من ِقبل ميشيل فوكو ث ّم تتّسم

مبداليل متن ّوع ٍة يف الخطابات املطروحة يف مضامر ما بعد البنيوية
َ
وما بعد الحداثة.

مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية تب ّنى املسلك الثاين ،وعىل
هذا األساس أيّد التعريف املطروح من ِقبل ميشيل فوكو ملفهوم
املتدن من
ّ
القدرة والذي أكّد فيه عىل أنّها ال تعني ذلك املستوى

السيطرة وهي ليست مفهوماً بسيطاً يُراد منه توجيه الخطاب من
األعىل إىل األسفل بصيغ ٍة غريِ أمري ٍة ،بل يت ّم ذلك يف رحاب شبك ٍة

تعي البنية االجتامعية وترشعنها.
معقّد ٍة من العالقات التي ّ

القدرة بهذا الوصف ترضب بجذورها يف شبك ٍة متش ّعب ٍة من

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

العالقات االجتامعية واللغوية (املفهومية) ،وهذا يعني أ ّن تطبيقها
ال يجري عىل هيئة أوام َر ممت ّد ٍة من األعىل إىل األسفل ،وإنّ ا تتبلور
يب وتكسب معناها يف رحابه.
ضمن وعا ٍء خطا ٍّ
كل مكانٍ  ،حيث نجد
ميشيل فوكو اعترب القدرة جاري ًة يف ّ

آثارها يف العالقات والتعامالت اللغوية بني شتّى الطبقات والفئات
ٍ
وسلوكيات متن ّوع ٍة .أ ّما العامل
أساليب
وتتجل ضمن
ّ
االجتامعية،
َ
األسايس يف إقرار النظم االجتامعي عىل ضوء تطبيق القدرة فهو
يتمثّل يف صياغة سلسل ٍة من املفاهيم التي يدركها الكيان الجامعي،
ومن هنا يكتسب مفهو ُمها مرشوعي ًة(((.

ِ
وجهات نظ ٍر
املختصون بالدراسات الثقاف ّية يطرحون
الباحثون
ّ
متشابه ٍة يف معظم األحيان يف التأكيد عىل مركزية القدرة ،فهي

برأيهم ذاتُ نفو ٍذ مشهو ٍد يف شتّى أمناط العالقات االجتامعية،
ٍ
سلوكيات اجتامعي ٍة متن ّوع ٍة ،فهي
وميكن فهم طبيعتها عىل ضوء
ٍ
عالقات اجتامع ّي ٍة وإيجاد نظمٍ لها؛ وهي
تُع ُّد وازعاً أساس ّياً لصياغة
بهذا املعنى ّ
تدل عىل أنّها يف عني تضييقها نطاق بعض األمور

لك ّنها متنح اإلنسان واملجتمع طاق ًة فاعل ًة(((.

النص (:)Text
جّ -
النص يُراد منه يف الدراسات الثقاف ّية مع ًنى أع ُّم من
مفهوم
ّ
 - 1مهرداد وابخش وفاروق كرميي ،مقالة باللغة الفارسية نرشت تحت عنوان :ميشيل فوكو وقدرت ،مجلّة
«مطالعات سيايس» الفصلية ،ربيع عام 2004م ،ص.64 :
 - 2لالطّالع أكرث ،راجع :ستيوارت هول ،معنا  -فرهنگ و زندگي اجتامعي (باللغة الفارسية).
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الكلامت املد ّونة ضمن مجموع ٍة لفظي ٍة مع ّين ٍة ،فهو يشمل يف
رحابها جميع املداليل التي يتض ّمنها.
النص ينشأ مع ًنى متق ّوم عىل شتّى أمناط التمثيالت
يف رحاب
ّ

اللغوية واألصوات واملواضيع والنشاطات الفكرية ،فهو كالثوب
املل ّون يف هيئته وعىل غرار التمرين الريايض يف مرونته؛ ومبا أ ّن
هذه األمور تن ّم عن قضايا سيمنطيقي ٍة تنعكس مداليلها عن طريق

ٍ
خاص ٍة وعىل رأسها اللغة ،لذا ت ُعترب من هذا املنطلق
مرتكزات
ّ

كل أم ٍر
نصوصاً ثقافي ًة بصفتها مصدرا ً إلنتاج املعنى ،ما يعني أ ّن ّ
يستبطن مع ًنى فهو يتبادر إىل الذهن بواسطتها(((.

النص كام
الباحث جون فراون ( ) John Frownوضّ ح مفهوم
ّ

النص ّ
دقيق للغاية يف الدراسات الثقاف ّية
ييل« :مفهوم
يدل عىل مع ًنى ٍ
ّ

النص ليس مضامراً ألن تُرصف املعاين
باعتباره أمنوذجاً بنيو ّياً ...
ّ
فيه ضمن ٍّ
ثياب وما
خط ممتدٍّ عىل ضوء كتابة أو كالم أو أفالم أو ٍ
إىل ذلك من قضايا أخرى ،وإنّ ا يؤدّي دوره كعاملٍ لتوسيط أم ٍر

أمنوذج
بني ش ّتى املستويات ،مثالً لو اعتربنا أحد املتاجر وكأنّه
ٌ
ٍ
سلوكيات متن ّوع ًة وشؤوناً
فالنص يف هذه الحالة يستبطن
نص،
ّ
ِّ ٌّ
مؤسساتي ًة وأمناطاً معقّد ًة تتبلور عىل أساس هذه السلوكيات
ّ
املؤسساتية يف رحاب قضايا قانوني ٍة وسياسي ٍة ومالي ٍة ،إىل
والشؤون
ّ
خاص ٍة من القدرة والعلم ،وارتكازه عىل
ئ
جانب اشتامله عىل مباد َ
ّ
ٍ
عدّ ة
طبقات داللي ٍة(((».

 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.25 :
 - 2جون ستوري ،مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه (باللغة الفارسية) ،ص .17

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

د) الرتميز ( )Encodingوفكّ الرتميز (:)Decoding
دالً عىل عملي ٍة
الباحث ستيوارت هول اعترب مفهوم الرتميز ّ

تقوم وسائل اإلعالم عىل ضوئها بتنظيم معلوماتها وصياغة طبيعة
جه ملخاطبيها القراءة التي تتب ّناها؛ وأكّد
ارتباطها بهيئة ٍّ
نص يك تو ّ

متخصصني يف الشأن
عىل أ ّن مسألة الرتميز عاد ًة ما تُصاغ بواسطة
ّ
اإلعالمي(((.

فك الرتميز هو مفهو ٌم ّ
ّ
يدل عىل ر ّدة فعل املخاطب إزاء ما
يُطرح من قبل وسائل اإلعالم ،أي ما ينسبه إليها من مقاصد حينام
تستعرض أمامه شتّى القضايا؛ وعىل هذا األساس فهو يتعارض مع
سلطوي ويع ّد منطلقاً إلثارة
املضامني الداللية التي تتّسم بطابعٍ
ٍّ
ٍ
استفهامات حولها.
نسب أساس ّي ٍة بني مسألتي الرتميز ّ
ستيوارت هول ذكر ثالثَ
وفك
ٍ

الرتميز للتمييز بينهام ،وذلك كام ييل:

 نسب ٍة سلطوي ٍة :يف هذه الحالة يتب ّنى املخاطَب ما يُطرح عليه. -نسب ٍة حواري ٍة :يف هذه الحالة يوافق املخاطب عىل مضمون

يئ
الرتميز ،وهذه النسبة تشري إىل داللة الرتميز عىل مع ًنى جز ٍّ
النص
للقضية التي يرتبط بها ،ويف رحابها تُطرح كيفية االرتباط بني
ّ
واملدلول.
 نسب ٍة اختالفي ٍة :يف هذه الحالة يعتقد املخاطب بأ ّن األحداث - 1كرس روجك ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .82
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البحتة تتبلور يف بادئ األمر ضمن عملي ٍة رمزي ٍة ،لك ّنه يتّخذ موقفاً

ألجل تعريف هذه األحداث عن طريق ترمي ٍز بديلٍ ملا طُرح(((.

هـ) السلطوية (:)Hegemony
مفهوم السلطوية ّ
يدل عىل السيطرة واالستحواذ ،واصطالحه

مشتق من الكلمة اليونانية ( )Hegemonالتي تعني القائد
اإلنجليزي
ّ

والزعيم والحاكم ،وعاد ًة ما يستخدم من قبل املاركسيون الجدد
ضمن حديثهم عن السلطة السياسية؛ لذا فهو يحظى بأهمي ٍة كبري ٍة يف

دال عىل أ ّن التف ّوق
الرتاث الفكري ألنطونيو غراميش ،حيث اعتربه ّ ً

االقتصادي والسيايس إلحدى الرشائح االجتامعية عاد ًة ما يتحقّق
ٍ
مؤسساتي ٍة وله ارتبا ٌ
ط بالسلطة الفكريّة والثقاف ّية(((.
عىل ضوء
نشاطات ّ
الجدير بالذكر هنا أ ّن هذا املفهوم يستخدم عىل نطاقٍ أوس َع من

ِقبل باحثي مدرسة فرانكفورت ،ومن هذه النافذة تغلغل يف مضامر
الدراسات الثقافية؛ واملفكّر بيري بورديو عىل سبيل املثال أشار يف
ري أساسيّ ٍة
هذا السياق إىل أربعة أنوا ٍع من الرثوات ضمن أربعة مضام َ

كام ييل:

 -ثرو ٍة اقتصاديّ ٍة :مرتكز ٍة عىل مختلف أنواع امللكيات املالية يف

الخاص والعا ّم.
املجالني
ّ

 -ثرو ٍة ثقاف ّي ٍة :مرتكز ٍة عىل املبادئ الفكرية والرتبوية والتعليمية

املرتبطة بالنتاجات والفنون الثقافية.
 - 1املصدر السابق ،ص.84 :

 - 2مايكل بني ،فرهنگ انديشه انتقادي (باللغة الفارسيّة) ،ص.79 :

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

 ثرو ٍة اجتامع ّي ٍة :مرتكز ٍة عىل انخراط اإلنسان يف األرسةواملجتمع.
 ثرو ٍة رمزيّ ٍة :مرتكز ٍة عىل الشهرة وذيوع الصيت ،ومتق ّومةمبسائل سلوك ّي ٍة بشكلٍ عا ٍّم.
َ
كام أكّد هذا الباحث عىل أ ّن ميدان النشاطات االجتامعية حتّى
أي ميدانٍ آخ َر يف الحياة ،إال أ ّن ميدان
وإن كان أوسع نطاقاً من ّ

القدرة هو األكرث أهمي ًة بصفته أمرا ً يفوق األطر املحدودة ولكونه
املرتكز األسايس لالختالف واملنافسة يف جميع امليادين ،ففي

رحابه تتبلور الطبقة االجتامعية النافذة وتبسط نفوذها عىل سائر

الطبقات؛((( وعىل هذا األساس يوصف بكونه سلطويّاً مستحوذا ً
عىل سائر امليادين.

 )7الثقافة يف رحاب الدراسات الثقاف ّية:

تدل عىل ٍ
الثقافة التي تُطرح يف رحاب الدراسات الثقاف ّية ّ
منط

من حياة البرش يف عامل الطبيعة وتع ّم مختلف النواحي البيولوجية،
ني دالل ّي ٍة مشرتك ٍة خُلقت
وقد ت ّم تعريفها هنا بأنّها
انعكاس ملضام َ
ٌ
من قبل اإلنسان وامتزجت يف حياته اليوم ّية(((.

املفكّر ستيوارت هول أكّد يف بحوثه عىل أ ّن الثقافة ّ
تدل عىل
ٍ
مشرتك نتمكّن عىل أساسه من إدراك حقائق العامل
اجتامعي
مع ًنى
ٍّ
 - 1جمشيدي ها ،پيدايش نظريه هاي جامعه شنايس (باللغة الفارس ّية) ،ص.25 - 23 :

2 - Mark Gibson and John Hartley, International Journal of cultural studies,
1998, vol. 1 (1), p. 21.
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ومم قاله يف هذا الصعيد ما
الذي نعيش يف كنفه
بأساليب متن ّوع ٍة؛ ّ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
سلوكيات ومثُلٍ
وأعراف
ولغات
تنم عن
ييل« :الثقافة يف ّ
كل مجتمعٍ ّ

خاص ٍة ،كام يُراد منها ِ
لفهم مشرتَ ٍك تكتسبه البرشية يف
ص َي ٌغ متضا ّد ٌة ٍ
ّ
مسرية حياتها الرتيبة ،كام تساهم يف بلورة هذا الفهم»(((.

إن أردنا فهم معنى الثقافة بشكلٍ
أفضل فال ب ّد لنا أ ّوالً من معرفة
َ

كيفية صياغة املعاين ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن مركز برمنغهام

للدراسات الثقاف ّية تأث ّر بالتيارات الفكريّة التي تب ّنت مبادئَ ماورا َء
بنيويّ ًة ما ّدي ًة وتأريخانيةً ،ما يعني أ ّن الوجهة التي تب ّناها إزاء الثقافة
مرتبط ُة بشكلٍ وثيقٍ بالرؤية الذاتانية ملاوراء البنيوية وبنظرية ميشيل
وسائل أساس ّي ًة
َ
فوكو املطروحة حول القدرة والخطابات التي تُع ّد

لفرض االقتدار عىل صعيد البنية الثقاف ّية(((.

القائلون بالذاتانية يعتقدون بوجود مصاد َر مرجعي ٍة ثابت ٍة يف
الكون ،ومن هذا املنطلق يعتربون املفاهيم االجتامعية مرآ ًة

تنعكس يف رحابها الذاتية بصيغتها الراسخة((( ،وطبق املبادئ

األنطولوجية الذاتانية إ ّما أن تكون هناك حقيق ٌة مستقلّ ٌة عن اللغة
خطاب؛ كام تؤكّد هذه املبادئ عىل أ ّن إنكار
وإ ّما أن يكون هناك
ٌ
يش ٍء ال ّ
يت لكون املعاين عبار ًة عن قضايا
يدل عىل ّ
أي مع ًنى ذا ٍّ

تُصاغ عىل ضوء العالقات التأريخية واالجتامعية ،وهذه عملي ٌة

1 - Stuart Hall, Representation: Cultural representation and signifying
practices, London: Open university press, 1997, p. 253.
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.65 :

 - 3مادان ساراب ،راهنامي مقدمايت بر پسا ساختار گرايئ وپسا مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية مح ّمد رضا تاجيك ،الطبعة األوىل ،منشورات «ين» ،إيران ،طهران2003 ،م ،ص.36 :

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

ٍ
ظروف معيّن ٍة(((.
تأريخي ٌة وما ّدي ٌة للّغة ينشأ املعنى يف رحابها ضمن
مبراحل تكوين ّي ٍة متواصل ٍة وهي
َ
إذا ً ،الثقافة بنا ًء عىل ما ذُكر مت ّر
ٍ
ملحوظ يف
يف تغيُّ ٍ متواصلٍ  ،ويف هذا السياق تفي القدرة بدو ٍر

صياغة خطابها وانتقالها من مرحلة إىل أخرى.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن العامل األسايس الذي م ّهد األرضية
املناسبة لظهور مبادئَ تأريخي ٍة ما ّدي ٍة للثقافة يف رحاب مركز برمنغهام

للدراسات الثقاف ّية ،يتمثّل يف الوجهة الفكرية التي تب ّناها الباحث
ريتشارد هوغرت بخصوص القضايا الثقاف ّية يف عام 1972م ،حيث

اعترب الثقافة أمرا ً متّفَقاً عليه وص ّور النتاجات التي تتبلور يف ظلّها
ّ
واستدل من هذا الكالم
كوسيل ٍة تعكس أذواق املخاطَبني ورغباتهم،
بأنّها عبار ٌة عن قضي ٍة ال تنفك عن الظهور ،أي ال ب ّد من إنتاجها
بشكلٍ مستم ٍّر ،األمر الذي يعني أنّها مصطنع ٌة ومثر ٌة لسلسل ٍة غريِ

متناهي ٍة من العالقات املتبادلة والتعامل املتواصل ،لذا ليس هناك
أي ٍ
ري
ٌ
يف ي ّدعى أنّه
متغيٍ ،كام ليست هناك ثقاف ٌة
ُّ
ّ
أصل غ ُ
منط ثقا ٍّ
متتلك القابلية عىل بلورة الحقائق الخارجة عن نطاقها واملطروحة

غريب عن خطابها الذايت((( .هذه الرؤية
يف آخ َر
ضمن
ٍ
ٍ
خطاب ثقا ٍّ
البنائية الثقاف ّية املتّبعة يف الدراسات الثقافية ،عاد ًة ما يت ّم تسليط

يف.
الضوء عليها باعتبارها تأريخاني ًة ما ّدي ًة جديد ًة ذاتَ طابعٍ ثقا ٍّ

ٍ
تعريف للثقافة وبيان مدى أهميتها يف
وألجل توضيح ما ذُكر من

 - 1املصدر السابق ،ص.45 :

2 - Mark Gibson and John Hartley, International Journal of cultural studies,
1998, vol. 1 (1), p. 19.
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مركز برمنغهام ،نذكر يف املباحث التالية بعض خصائصها األساسيّة:

مستقل:
ٌّ
متغي
أ  -الثقافة أم ٌر ّ ٌ
توسع نطاق الثقافة وتع ّممها عىل جميع
الدراسات الثقاف ّية ّ
الشؤون االجتامعية ونهج الحياة بشكلٍ عا ٍّم من منطلق كونها محورا ً

أساس ّياً للعالقات البرشيّة(((؛ وهي عىل هذا األساس تُع ّد مرآ ًة لجميع

املفاهيم االجتامعية ونهجاً لحياة الفرد واملجتمع عىل ح ٍّد سواء
كل يش ٍء يف الوجود.
بحيث تع ّم َّ
إذا ً ،اعتبار الثقافة موضوعاً
مستقلً يف هذه الدراسات يعني
ّ

أ ّن الحياة قاطب ًة تتبلور يف رحابها من جميع النواحي الثقافيّة وغري
علمي مح َّد ٍد،
الثقافية ،ومن ث َ ّم فهي موضو ٌع ال يندرج ضمن فر ٍع
ٍّ
بل يتجاوز هذا النطاق؛((( ناهيك عن أنّها وفق هذه الرؤية تتح ّدى
النظرية االقتصادية املاركسية بنوعيْها البنيوي وغري البنيوي عىل
صعيد العالقة بني الثقافة واالقتصاد.

الثقافة بهذا الشكل تُع ّد محورا ً ارتكازيّاً وتربطها عالق ٌة عضوي ٌة

مع سائر القضايا يف الحياة.

سيايس:
ب  -الثقافة مبثابة مضام ٍر
ٍّ

ٍ
ٍ
خ
ارتباط
الثقافة يف رحاب الدراسات الثقافيّة ذات
وطيد وراس ٍ
مع السلطة والسياسة ،وهو ما تؤكّد عليه النظرية االشرتاكية؛
 - 1كرس روجك ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص.54 :
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.65 :

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

لذا فاملوضوع األسايس املطروح للبحث والتحليل يف هذه
الدراسات يرتكز عىل كونها منطلقاً ملواجهة استحواذ السلطة

الحاكمة عىل املضامر الثقايف وملعارضة محورية الحكومات

اليمينية املعارصة (((.هذا النمط الثقايف ميكن اعتباره شأناً سياسيّاً
يف أن
ال مضامرا ً للرصاع السيايس ،لذا ميكن ألتباع ّ
كل تو ّ
ج ٍه ثقا ٍّ

يعتربوا وجهات نظرهم الثقافيّة شأناً سياسيّاً.

املضامر الثقايف ،برأي املعنيني بالدراسات الثقاف ّية ،ميكن
أن تُطرح فيه نقاشاتٌ إيديولوج ّيةٌ ،وهذا يعني أ ّن الثقافة العا ّمة هي
تتجل فيها شتّى
ّ
األخرى مبثابة عرص ٍة للرصاع اإليديولوجي ،حيث

أمناط العالقات االجتامعية والطبقية؛ لذلك فهي تحظى بأهمي ٍة
بالغ ٍة ضمن هذه الدراسات .كام أكّدوا ضمن بحوثهم ودراساتهم

التي د ّونوها يف هذا املجال عىل أ ّن الثقافة العا ّمة ت ُع ّد مرتكزا ً
لصمود الفئات االجتامع ّية الخاضعة لسلطة الطبقة النافذة والدفاع
عن مصالحها املسلوبة.

الدراسات الثقاف ّية لدى بيانها طابع االختالفات والسلوكيات
الثقاف ّية ال تق ّيد هدفها بالتأكيد عىل القيم الذاتية أو إثبات أنّها أمرا ً

ج شاملٍ كخارطة
ارتكازيّاً ،بل يسعى املتص ّدون لها إىل طرح برنام ٍ
طريقٍ للعالقات االجتامعية ،كام يهدفون إىل بيان َمن هو الطرف
املستفيد من هذه العالقات؛((( وعىل هذا األساس يتط ّرقون إىل

 - 1مح ّمد رضايئ ،درآمدي بر مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،منشورات شعبة الجهاد الجامعي يف كلّية
العلوم االجتامعية بجامعة طهران ،إيران ،طهران2005 ،م ،ص.356 :
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.110 :
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املتحض
دراسة وتحليل طبيعة االختالف الكائن بني اإلنسان
ّ
ري طبقي ٍة وعىل ضوء مبادئِ
واإلنسان غري
ّ
املتحض وفقاً ملعاي َ
الثقافة العا ّمة.

الدراسات الثقاف ّية ،إىل جانب اهتاممها بالثقافة وبيان طبيعة
ٍ
تحليالت نقديّ ٍة لتقييم
ارتباطها بالسلطة ،تتمحور أيضاً حول طرح
هذا االرتباط؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن السلطة االجتامعية
عاد ًة ما تسعى إىل صياغة البنية االجتامعية بنح ٍو يضمن تأمني
املصالح الطبقية ،أي مصالح الرشيحة الرثية والنافذة يف املجتمع؛
واملقاومة هنا تعني اعرتاض الرشيحة املسحوقة عىل هذه السلطة،

يتجل يف الصعيد الثقايف عىل هيئة رصا ٍع يف مضامر
ّ
وهذا األمر
جل
املفاهيم ،ويف خض ّم هذا الرصاع تسخّر الرشيحة النافذة ّ
جهودها إلقرار ما يضمن مصالحها ومبا يف ذلك تصوير املجتمع

وكأنّه عا ٍر من املشاكل ويجري يف مساره الطبيعي ،ويف الحني ذاته
تنصب يف
تسعى الرشيحة املسحوقة إىل طرح مفاهي َم اجتامع ّي ٍة
ّ
أساليب متن ّوع ٍة(((.
مصالحها وفق
َ

ج  -اإلعراض عن الثقافة السلطوية والسري عىل نهج الثقافة العا ّمة:
الثقافة العا ّمة وفق بعض وجهات النظر مثل الرؤية الليفسية

(((

ت ُطرح يف مقابل الثقافة النافذة والنخبوية ،ومن هذا املنطلق اعتربت
كل مضمونٍ وغريِ متناغم ٍة مع الفكر التنويري الحديث؛
خاوي ًة من ّ
1 - Wood, 1998, p. 401.

ج
 - 2ر ّواد مدرسة أف آر ليفس الفكريّة (الليفسية  )leavisismيعتربون الثقافة وسيل ًة لبناء شخصية إنسانٍ ناض ٍ
جهون نقدا ً الذعاً للثقافة الجامهريية الحديثة.
وفق رؤية
ّ
خاصة ومتوازنة للحياة ،ويف هذا السياق عاد ًة ما يو ّ

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

لذا فالثقافة املعرتف بها هي ما كانت مرشوع ًة ومرجعي ًة أو نخبويةً،
ٍ
بينام الثقافات الشعبية ليست سوى
ثقافات هامشي ٍة منبثق ٍة من فهمٍ
شا ٍّذ للثقافة االجتامعية املثىل.

مفهوم هذا الرأي هو أ ّن الثقافة الحقيقية هي ثقافة النخبة
ٍ
نتاجات ثانوي ٍة
االجتامعية فقط ،بينام الثقافات الشعبية ليست سوى
غريِ متكامل ٍة ،أي أنّها صور ٌة ناقص ٌة للثقافة النخبوية .أ ّما الرأي اآلخر
فهو يتعارض يف الواقع مع هذا الرأي ،حيث تعترب الثقافة العا ّمة
يف رحابه أصيل ًة ومستقلّ ًة عن ثقافة الطبقات النافذة يف املجتمع،
وبالتايل فهي ليست متق ّوم ًة عىل األمناط الثقافيّة التي توصف بأنّها
أدب ّي ٌة ومثىل(((.

املتص ّدون للدراسات الثقاف ّية يف مركز برمنغهام يرفضون الرأي
األ ّول ،أي أنّهم ال يؤيّدون قول من اعترب الثقافة العليا أو النخبوية
مصدرا ً للقيم والشؤون املثىل ،وأ ّن الثقاف َة العا ّم َة منحطّ ٌة وخاوي ٌة
ٍ
من ّ
كل مضمونٍ متعا ٍل؛ إذ يؤكّدون عىل كونها ذاتَ
ارتباط وثيقٍ
بجميع شؤون القدرة والسلطة يف املجتمع ،لذا يتط ّرقون إىل رشحها
وتحليلها ضمن هذا النطاق .هذه الرؤية هي التي أصبحت مرتكزا ً
أساس ّياً للدراسات والبحوث الثقاف ّية يف بريطانيا ،لذلك ا ُعرتف بها
بشكلٍ
غيت ات ّجاه
رسمي لدرجة أ ّن النتاجات الثقافيّة اإلعالمية ّ
ٍّ
بوصلتها لتسلّط الضوء عليها بدالً من الرتكيز عىل ما يُس ّمى بالثقافة
جه للصنعة الثقاف ّية ضمن
العليا مع الحفاظ عىل مرشوعية النقد املو ّ
توسيع نطاق مفهوم مصطلح الثقافة وتعميمه عىل جميع شؤون
الحياة؛ ويف هذا املضامر رفضت املفهوم الذي تر ّوج له مدرسة
 - 1سيمون دورينج ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص.21 :
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فرانكفورت والذي تنقسم الثقافة عىل ضوئه إىل عليا ومنحطّة(((.

 )8املواضيع االرتكازية يف الدراسات الثقاف ّية:

ميكن تلخيص أه ّم املواضيع املطروحة للبحث ضمن
الدراسات والبحوث الثقاف ّية يف نطاق األسئلة التالية:
 -كيف يشاهد الناس التلفاز؟

 كيف يتناولون الوجبات الرسيعة؟ ما هي املناسبات التي يرغبون بالحضور فيها؟ ما هي رؤيتهم تجاه الدين؟واضح تتمحور حول شتّى
مواضيع هذه األسئلة كام هو
ٌ
جوانب الحياة اليومية لإلنسان كنمط الثياب واألشياء التي يرغب
يف مشاهدتها أو االستامع إليها ونوع الطعام الذي يفضّ له وطبيعة
ارتباطه مع أقرانه يف املجتمع وطريقة تس ّوقه ،وما إىل ذلك من
ٍ
كل يومٍ ؛ وهي بطبيعة الحال الب ّوابة
سلوكيات اجتامع ّي ٍة يُزاولها يف ّ
التي مت ّر من خاللها الدراسات الثقافية.

ال ّ
شك يف أ ّن بعض القضايا يف الحياة مثل وسائل اإلعالم
ٍ
واملوسيقى والفعاليات الرياضية وما شاكلها ،ذاتُ تأثريٍ
ملحوظ

عىل الثقافة العا ّمة يف املجتمع ،لذا أصبحت مواضي َع ارتكازي ًة يف
الدراسات الثقاف ّية(((.
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.237 :

2 - Turner Graeme, British cultural studies, second ed, London and New
York, Rout ledge, 2003, p. 2.

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

إذا ً ،لو أمع ّنا النظر يف طبيعة املواضيع املشار إليها نستنتج

أ ّن الحياة اليومية للبرش وثقافتهم العا ّمة موضوعان أساسيان يف
الدراسات الثقافية؛ ونظرا ً ألهميتهام عىل هذا الصعيد نتط ّرق يف ما

ييل إىل بيان بعض جوانبهام:
أ  -الثقافة العا ّمة:

الثقافة العا ّمة عبار ٌة عن مجموع ٍة من القضايا املبتكرة من قبل

بني آدم ،وهي بطبيعة الحال يف متناول اإلنسان ومن جملتها الربامج

املص ّورة واملسموعة يف التلفاز وغريه إضاف ًة إىل قضايا أخرى مثل
املوسيقى والثياب ووسائط النقل.

تجسد املثُل الثقافيّة الشائعة بني جميع أبناء
هذه الثقافة
ّ

املجتمع وقضاياها متداول ٌة يف ما بينهم ،وكام نالحظ يف األمثلة

التي ذكرت حولها أعاله فهي تشمل مواضي َع متن ّوع ًة مثل الرياضة
والطعام واملوضة والتس ّوق واالستهالك والربامج التلفازية

واإلذاعية بشتّى أمناطها ونوع امللبس والعالئم التجارية التي
تلصق عىل الثياب إىل جانب سائر الشؤون الثقافيّة ذات الطابع
الرتفيهي؛ لذلك تط ّرق الباحث جون ستوري يف كتابه «دراسات
ثقافية حول الثقافة العا ّمة» إىل دراسة وتحليل هذه األمثلة وما

شاكلها ضمن ع ّدة مباحث متحورت مواضيعها حول التلفاز
واألساطري واملوسيقى والصحف واملجالت واالستهالك اليومي

وظاهرة العلمنة(((.

 - 1مهري بهار ،مطالعات فرهنگي :أصول ومباين (باللغة الفارسية) ،ص.62 :
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ب  -الحياة اليوم ّية (:)Everyday life
املقصود من الحياة اليوم ّية هنا ما يفعله اإلنسان ضمن سلوك ّياته
اليوم ّية وما تتواكب حياته معه ،مثل تنقّله مشياً يف شوارع املدينة،

ربا يختلفان من
إذ إ ّن نوع امليش وتجربته من قبل ّ
كل إنسانٍ ّ
ٍ
واحد
مدين ٍة إىل أخرى ،لذا يقال إ ّن الحياة اليومية ليست عىل نسقٍ
ٍ
أسلوب
معي ووفق
وقت ّ ٍ
لجميع الناس ،أي أنّها ال تجري ضمن
ٍ

خاص نظرا ً الختالف طابع الحياة والواقع الثقايف للفرد يف مختلف
ٍّ
ّ
استدل أحد الباحثني مبثا ٍل إلثبات هذا األمر ومن
الثقافات؛ وقد

األمثلة التي ساقها هنا متحورت حول طريقة العوم ونوع امليش يف

شوارع املدينة ،حيث قال« :أنا أعرف ج ّيداً أنّ طريقة ميش املواطن
البولندي وعومه عىل سبيل املثال ،تختلف عن الطريقة التي ن ّتبعها؛
كام أنّ جيلنا املعارص ال يعوم كام كانت أجيالنا السابقة تعوم»(((.

هناك بعض األسئلة التي تطرح بخصوص الثقافة العا ّمة والحياة

اليومية باعتبارهام موضوعني ارتكازيني يف الدراسات الثقافيّة ،ومن
جملتها ما ييل:

 كيف تشيع شتّى األمناط الثقاف ّية بني عا ّمة الناس وتحظىبقبولهم؟ من أمثلة هذه األمناط :األفالم ،برامج التلفاز ،موسيقى
الروك ،املوضة التي تستهوي الشباب ،املبالغة يف االستهالك
جهات القوم ّية
وتجاوز الح ّد املق ّرر ،القضايا التي تتع ّدى نطاق التو ّ
والعرقية والجنس ّية.

 - 1املصدر السابق ،ص.63 :

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

جح الناس الحضور فيها؟
 ما هي املناسبات التي ير ّ ما هي رؤية الناس إزاء الدين؟ ما هي األمور التي يهت ّم بها الناس حينام يتناولون طعامهم؟ -ما مدى تأثري وسائل اإلعالم عىل واقع الحياة االجتامعيّة

والقضايا الثقافيّة؟

 ما هي طبيعة االستهالك العا ّم بني الناس؟ -كيف يتابع الناس التلفاز؟

 )9النهج امل ّتبع يف الدراسات الثقاف ّية:
مناهج
املختصون بالدراسات الثقاف ّية عاد ًة ما يتّبعون
الباحثون
ّ
َ
ٍ
بحث متن ّوع ًة يف دراساتهم وبحوثهم ،وغالبيّ ُة هذه املناهج نوعيّةٌ.
ٍ
بحث نوعيّاً
منهج
الجدير بالذكر هنا هو أ ّن الباحث الذي يتّبع
َ

يف الدراسات الثقافية ،عاد ًة ما يسلّط الضوء عىل املفاهيم الثقافية،

أي أنّه يركّز اهتاممه عىل عملية إنتاج املعاين من ِقبل الفاعل ،حيث
أساليب ،كاملشاهدة العينية واملقابالت
يبادر إىل استقصائها بع ّد ِة
َ

ٍ
بحث وتحليل املضمون.
املبارشة واختيار عيّنات

مناهج البحث يف الدراسات الثقافيّة ميكن تلخيصها يف ثالثة

ج ٍ
هات عا ّم ٍة نشري إليها بإجام ٍل يف ما ييل ث ّم نتط ّرق إىل بيان
تو ّ

تفاصيلها:
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يف،
األ ّول :منه ٍ
ج إثنوغرا ٍّ

ٍ
جهات الفكريّة الثقاف ّية ويت ّم التأكيد
املنهج ذو
هذا
ارتباط بالتو ّ
ُ

يف رحابه عىل تجربة الحياة.

الثاين :منهج تحليل املضمون:
ٍ
ارتباط بأصو ٍل سيميائي ٍة وما وراء بنيوي ٍة ويتناسق
هذا املنهج ذو

مع األسلوب التفكييك املنسوب إىل الفيلسوف جاك دريدا.
ج نظرية التلقّي:
الثالث :منه ِ
املخاطب بحسب هذا املنهج هو الذي يخلق
النص(((.
ّ
جهات بتفصيلٍ :
ويف ما ييل نشري إىل هذه التو ّ

املنهج األ ّول :املنهج اإلثنوغرايف (:)Ethnography
املنهج اإلثنوغرايف يُعترب واحدا ً من أه ّم األساليب املعتمدة
يف الدراسات الثقافية ،واإلثنوغرافيا هي عبار ٌة عن علمٍ متق ّومٍ
يف وسلسل ٍة من الطباع والسلوكيات التي يدركها عا ّمة أبناء
بفهمٍ عر ٍّ
شق
املجتمع عىل ضوء ظروف معيشتهم ،ومن خاللها يتس ّنى لهم ّ
طريقهم يف الحياة وأداء مها ّمهم(((.
الباحث يف رحاب هذا املنهج يسعى إىل استقصاء قضايا
ٍ
ين واسعِ النطاق
عا ّم ٍة وشامل ٍة ،وباعتامده عىل أسلوب
بحث ميدا ٍّ

يبادر إىل تحليل شتّى الشؤون الثقافية؛ وهذا املنهج يجمع بني
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارس ّية) ،ص.51 - 50 :

 - 2جورج ريتزر ،نظريه جامعه شنايس در دوران معارص (باللغة الفارسيّة) ،ص.365 :

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

الرؤيتني التجريبيّة والنظريّة بصفتهام منطلقاً أساسيّاً يف الدراسات
األنرثوبولوجية.

املختصني بالدراسات الثقاف ّية يؤكّدون عىل
الكثري من الباحثني
ّ
ٍ
ٍ
وطيد بني األنرثوبولوجيا
ارتباط
أ ّن السنوات األخرية شهدت تحقّق
وأوضح دليلٍ عىل ذلك هو االعتامد عىل املنهج
وهذه الدراسات،
ُ

اإلثنوغرايف عىل نطاقٍ واسعٍ ضمن الدراسات املشار إليها لدرجة

كل شأنٍ أنرثوبولوجي
أسايس لتحليل ّ
أسلوب
أنّه أصبح مبثابة
ٍ
ٍّ
ري بني املنهج املعتمد
تجريبي؛ لذا حدث
يتّصف بطابعٍ
ٌ
تقارب كب ٌ
ٍّ
يف الدراسات الثقاف ّية وبني املناهج املتّبعة يف الدراسات
األنرثوبولوجية.

(((

الدراسات الثقاف ّية اإلثنوغرافية عاد ًة ما تتمحور حول إجراء
تحليلٍ
نوعي للمبادئ واملفاهيم عىل ضوء األسلوب الشامل يف
ٍّ
الحياة ،حيث يلجأ الباحثون إىل املنهج اإلثنوغرايف لإلجابة عن

األسئلة واالستفسارات التي ت ُطرح بخصوص الثقافات والحياة

ح ّ
يدل عىل
االجتامعية العا ّمة والهوية الذاتية؛ وقد تح ّول إىل مصطل ٍ
األساليب النوعية التي من جملتها الحضور امليداين واملقابالت
الدقيقة واختيار ع ّي ٍ
نات للبحث(((.

الكتاب الذي ألّفه املفكّر ديفيد موريل تحت عنوان «عاملٌ
ٍ
دراسات ثقافيّ ًة ت ّم
رحب» ،يُع ّد واحدا ً من أوائل الكتب التي تتض ّمن
ٌ
ٍ
أي دو ٍر للراوي
ج
تدوينها وفق منه ِ
يف ،حيث ال نجد فيه َّ
بحث إثنوغرا ٍّ

 - 1نعمت الله فاضيل ،انسان شنايس مدرن در إيران معارص (باللغة الفارس ّية) ،ص.157 - 152 :
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسيّة) ،ص.51 - 50 :
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ٍ
كأساس
باعتباره طرفاً محايدا ً ،إذ إ ّن مؤلّفه جعل مواضيع البحث

للسلوك البرشي ،وبهذا األسلوب بادر إىل توسيع نطاق نظريّته(((.

املنهج الثاين :منهج تحليل املضمون:
منهج البحث النوعي الثاين الذي يعتمد عليه الباحثون يف

الدراسات الثقاف ّية هو تحليل املضمون الذي يرتكز عىل أساليب
ٍ
واحد من
كل
سيميائي ٍة وروائي ٍة وتفكيكي ٍة ،ويف ما ييل نوضّ ح َّ
األساليب املذكورة بتفصيلٍ :

أ  -األسلوب السيميايئ (السيميولوجي) (:)semiology
املقصود من السيميائية يف هذا املضامر هو كيفية إنتاج املعاين
ٍ
خاص للمفاهيم
الداللية من خالل
نصوص مد َّون ٍة وعىل ضوء نظمٍ
ٍّ
الرمزية الثقافية((( ،لذا فاملنهج السيميايئ يُراد منه ذلك األسلوب
الذي يُعتمد عليه لتحليل املداليل وبيان معامل املنظومة الداللية،

وعىل أساسه ميكن بيان شتّى املفاهيم والقضايا العا ّمة.

أهمية األسلوب السيميايئ يف مجال الدراسات الثقاف ّية تكمن

يف أنّها تتيح للباحثني الفرصة لتسليط الضوء عىل مسألة العالقات

العا ّمة يف مختلف الثقافات البرشية ،ومن ث ّم متكّنهم من دراسة
وتحليل القضايا التي هي من صنع يد اإلنسان باعتبارها جرسا ً متت ّد
منه العالقات االجتامعية ،وهذه القضايا بطبيعة الحال يف مقابل
القضايا الطبيعية التي ال دخل لإلنسان يف صياغتها.

 - 1سيمون دورينج ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارس ّية) ،ص.28 :

 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسيّة) ،ص.56 :

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

ال نبالغ لو قلنا أ ّن السيميائية تعترب أه َّم وسيل ٍة نظريّ ٍة ميكن
االعتامد عليها يف الدراسات الثقافية ،والسبب يف ذلك يرجع

إىل كونها تستبطن قابلي ًة عىل تشخيص كُنه العالقات املعتربة
وتحليلها ضمن نطاقٍ واسعٍ من السلوكيات والنتاجات البرشية؛
ناهيك عن إمكانية االعتامد عليها يف مضامر الدراسات الثقافيّة
بأمثل شكلٍ ويف شتّى أروقتها ،مثل تحليل النصوص األدبية
واألغاين التي تستهوي الناس والصور والدعايات واإلشارات

املرورية ومختلف أنواع االطعمة واأللبسة والربامج التلفزيونية؛

(((

فعىل سبيل املثال ميكننا عىل أساس التحليل السيميايئ إثبات أ ّن
صو ٍر مصطنع ٍة ال وجود
األخبار التي تُبثّ يف التلفاز هي عبار ٌة عن ُ

لها عىل أرض الواقع(((.

إذا ً ،املنهج السيميايئ يتيح للدراسات الثقاف ّية التخلّص من القيود

التمسك باملبادئ الثابتة واملعتربة
التي ميكن أن تفرض عليها عرب
ّ
يف مجال النقد األديب وعلم الجامل التقليدي ،ألنّها ال تسعى إىل

تقييم النصوص ،بل يراد منها فهم قضايا تكتسب النصوص يف رحابها

معانيها ودالالتها ،ومن ث ّم تفسريها من نواحيها كافّ ًة(((.
ب  -أسلوب نظرية الرواية:

ٍ
قصص ،لذا ميكن
النصوص بحسب نظرية الرواية تحيك عن
 - 1أندرو إدجار وبيرت سيجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسيّة) ،ترجمه إىل الفارسية مهران مهاجر
ومح ّمد نبوي ،منشورات «آگه» ،إيران ،طهران2008 ،م ،ص.269 :
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارس ّية) ،ص.56 :

 - 3أندرو إدجار وبيرت سيجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسيّة) ،ص.269 :
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قصةً ،كذلك ميكن
عىل أساسها اعتبار نظرية أينشتاين النسبية ّ
تطبيق هذا الكالم عىل نظرية الهوية املطروحة من ِقبل ستيوارت
هول ،وحتّى ميكن تطبيقه عىل أحد األفالم الكارتونية التلفزيونية؛
رشح منتظ ٌم ومتوا ٍل يت ّم تسجيل مختلف
فالرواية هنا يُراد منها
ٌ
األحداث عىل أساسه(((.

إذا ً ،يتبادر لنا من الرواية مفهوم التوايل ،أي تسلسل األحداث
عرب حدوث يش ٍء ث ّم حدوث يش ٍء آخر بعده (((،وهي ذات بني ٍة

خاص ٍة يكون الرسد القصيص أو شبه القصيص فيها وسيل ًة ملعرفة
ّ
أسايس ملعرفة
شتّى معامل الحياة ،لذا ميكن االعتامد عليها كمرتك ٍز
ٍّ

كيفية صياغة ال َّنظم االجتامعي ،وبالتايل ميكن اعتبارها مضامرا ً

نخوض يف غامره ملعرفة مختلف أساليب الحياة.

ج  -األسلوب التفكييك (:)Deconstruction
واضح من لفظها ،تعني الفصل والعزل
التفكيكية كام هو
ٌ
النص وبيان الفرضيات
والتفكيك بني مختلف الجزئيات للتح ّري يف ّ
التي يستند إليها ،ويف رحابها يزاح الستار عن التقابل املوجود بني

بعض املفاهيم ،مثل الرجل واملرأة ،األبيض واألسود ،الواقع
واملظاهر ،الثقافة والطبيعة.

الباحث يف رحاب هذا األسلوب يسلّط الضوء عىل النقاط

النص ويسعى إىل استكشاف الفرضيات الكامنة فيه ومن
الغامضة يف ّ
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.56 :
 - 2أندرو إدجار وبيرت سيجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص.153 :

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

ث َ ّم يتط ّرق إىل بيان تفاصيلها للمخاطَب((( ،واصطالح التفكيكية طُرح
أل ّول م ّر ٍة من ِقبل املفكّر جاك دريدا الذي أكّد عىل أ ّن هدفها هو
تجزئة البنية الدالليّة ألجل بيان مرتكزاتها األساسية التي تتق ّوم بها.

الجدير بالذكر هنا هو أ ّن الباحثني يف اآلونة األخرية اعتمدوا

عىل هذا األسلوب التفكييك لنقد املبادئ اإليديولوجية وتحليل

مختلف التعاريف املطروحة للثقافة وبيان أوجه االختالف بني شتّى
املسائل الثقاف ّية ضمن مباحثَ متن ّوع ٍة ،من أمثلتها بيان املراد من
األبيض واألسود ،الرجل واملرأة ،الهامش واملركز ،وما إىل ذلك.

(((

املنهج الثالث :دراسات وفق نظرية التلقّي )Reception Studies(:
النصية من شأنه أن يكون عرض ًة
ُّ
كل تحليلٍ يُطرح حول الداللة ّ

للنقد بحسب نظرية التلقّي بحيث ال ميكن اعتباره نهائيّاً وقطعيّاً،
واملخاطَب هنا قاد ٌر عىل استنتاج معانٍ منه بحسب ذوقه الفكري ما
يعني اعتباره مبدعاً للمعنى لدى تعامله مع النصوص.

إذا ً ،ميكن للمخاطَب تسخري قابلياته الثقاف ّية املرتكزة يف ذهنه

النص ،لذا نالحظ أ ّن املخاطَبني الناضجني عقل ّياً
لفرضها عىل
ّ
ٍ
دالالت متن ّوع ًة للنصوص ضمن مختلف الظروف،
وفكريّاً يطرحون

النصية.
أي أنّهم مبدعون للمداليل ّ

الدراسات والبحوث التي ت ّم تدوينها يف رحاب هذه النظرية
يب تؤكّد عىل أ ّن مسألة اإلدراك دامئاً عىل
بأسلوب
ٍ
هرمنيوطيقي أد ٍّ
ٍّ
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.57 :
 - 2أندرو إدجار وبيرت سيجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص.228 :
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ٍ
ِ
ِ
ٍ
معيٍ ،وهذا ال ّ
يدل عىل
ووجهات نظ ِر
مواقف
ارتباط مع
شخص ّ
مراحل إنتاج املعنى فحسب ،وإنّ ا ميكن للمخاطَب املساهمة
فالنص بح ّد ذاته ميكن أن يخضع لرؤية
يف إنتاج املفاهيم أيضاً؛
ّ

املخاطب وت ُضفى إليه أبعا ٌد دالليّ ٌة أخرى ،لذا فهو ليس وازعاً
لثبات املعنى عىل دالل ٍة واحد ٍة بشكلٍ
حرصي ،ناهيك عن أ ّن
ٍّ

النص وتص ّور القارئ.
النصية مثر ٌة للتذبذب الحاصل بني
ّ
الداللة ّ

(((

 )10مفكّرون بارزون يف الدراسات الثقاف ّية:
وجهات النظر املطروحة يف الدراسات الثقاف ّية ترضب بجذورها

مؤسيس مركز برمنغهام املعني بهذا األمر ،وهم إدوارد
يف نظريات ّ

باملر تومبسون وريتشارد هوغرت ورميون وليامز وستيوارت هول؛
فهؤالء املفكّرون وضعوا حجر األساس للبنية الفكرية فيه ،ومن

جهات ومذاهب فكرية متن ّوعة من هذه الدراسات يف
ث ّم ظهرت تو ّ
شتّى أنحاء العامل؛ ويف املباحث التالية سوف نسلّط الضوء بشكلٍ

مقتضب عىل الشخصيات املشار إليها لبيان مدى تأثريها عىل
ٍ
النهج الفكري املعهود يف مركز برمنجهام:

أ  -ريتشارد هوغرت (1918 )Richard Hoggartم:
ين عرف بدراساته التحليلية
ريتشارد هوغرت
أكادميي بريطا ٌّ
ٌّ
وبحوثه التي تط ّرق فيها إىل دراسة تأريخ الطبقة العاملة ،وهو أ ّول

من أرشف عىل إدارة مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية املعارصة يف
بريطانيا وكانت له اليد الطوىل يف نشأة هذا املركز.

 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسيّة) ،ص.60 :

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

هوغرت نشأ وترعرع يف أحضان أرسة تنحدر من الطبقة العاملة،

حيث ولد يف أواخر الحرب العاملية األوىل مبدينة ليدز التي أكمل

فيها دراسته الجامعية ،ث ّم انخرط يف الجيش الربيطاين إبّان الحرب
العاملية الثانية(((.

خاص ٍة بكبار
مدارس ثانوي ٍة
عمل مدرساً لألدب اإلنجليزي يف
ّ
َ

الس ّن منذ عام 1946م حتّى 1959م ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن
طالب هذه املدارس حرموا من مواصلة دراستهم يف املدارس

ألسباب أخرى؛ وقد اكتسب هوغرت تجرب ًة
العا ّمة نظرا ً لفقرهم أو
ٍ
ٍ
بأشخاص
مفيد ًة من تدريس هذه الفئة االجتامعية ج ّراء احتكاكه

ٍ
ظروف وأوضا ٍع تتناغم مع طابع معيشته عىل الصعيدين
يعيشون يف
الثقايف واالجتامعي ،وضمن هكذا أجوا ٍء ألّف أه ّم كتبه ،وهو كتاب

«أغراض محو األ ّمية» ،لذا ميكن اعتباره مرآ ًة لتجربته الشخصية أكرث
كتاب آخ َر ،والسبب يف ذلك يعود إىل أ ّن كالمه يف الكتاب
أي
ٍ
من ّ
جهاً للرشيحة التي د ّرسها يف مدارس كبار الس ّن.
املذكور كان مو ّ

ميتاز هذا الكتاب بأ ّن هوغرت اعتمد فيه عىل أسلوب تحليل

الخطاب وطرح فيه مباحثَ مفيد ًة وملفت ًة للنظر حول الثقافة العا ّمة،
وميكن القول أ ّن أه ّم إنجا ٍز لهذا املفكّر الغريب يتمثّل يف نجاحه
بطرح مباحثَ أدب ّي ٍة تحليل ّي ٍة ضمن العديد من اإلصدارات الثقاف ّية

كالصحف واملجالت ومختلف اآلثار األدبية التي تستهوي عموم
1 - Turner Graeme, British cultural studies, second ed, London and New
York, Rout ledge, 2003, p. 38.
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الناس وتتناسب مع شتّى األذواق يف املجتمع(((.
الكتاب املذكور يتض ّمن دراس ًة تحليلي ًة بخصوص الطبقة

العاملة يف املجتمع قبل الحرب العاملية ،حيث تط ّرق فيه إىل رشح

وتحليل واقع الحياة اليومية لهذه الرشيحة االجتامعية وتفاصيل

ري
عالقاتها العا ّمة من الناحيتني اإليجابية والسلبية ،وقد كان له تأث ٌ
ملحو ٌ
ظ يف مضامر الدراسات الثقاف ّية بحيث اعتربه الباحثون
مصدرا ً مرجع ّياً ميكن االعتامد عليه يف الدراسات والبحوث العا ّمة

التي تتمحور مواضيعها حول وسائل اإلعالم والثقافة العا ّمة(((.

أضف إىل ما ذكر فالكتاب املذكور أصبح مصدرا ً فكريّاً مرجع ّياً

شهريا ً يف األوساط الثقاف ّية العا ّمة ومرتكزا ً أساس ّياً لوسائل اإلعالم
خالفاً لسائر آثاره الالحقة التي مل تبلغ هذه الدرجة من األهمية.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن ريتشارد هوغرت تص ّدى للعديد من

املسؤوليات طوال مسريته الفكرية ،ومنها إدارة مركز برمنغهام

للدراسات الثقافيّة منذ عام 1964م حتّى 1969م ،وبعد ذلك أصبح
مساعدا ً للمدير العام ملنظّمة الرتبية والعلم والثقافة يف األمم

املتحدة خالل األعوام 1971م حتّى 1975م عندما كان أستاذا ً للغة

تول عامدة كلّية غولدسميث
اإلنجليزية يف جامعة برمنغهام ،وأخريا ً ّ

يف لندن.

(((

1 - Ibid, p. 38 - 39.
2 - Ibid, p. 41.
3 - Ibid, p. 182.

الفصل األول :مدرسة برمنغهام ،البنية الفكرية واألهداف

ب  -رميون وليامز (1921( )Raymond Williamsم 1988 -م):

رميون وليامز أبرص النور يف قرية ويلن ،وهو ،عىل غرار ريتشارد
هوغرت ،ينحدر من طبق ٍة عامل ٍة ،وانخرط أيضاً يف بادئ حياته
املهنيّة يف سلك التدريس مبدارس كبار الس ّن.

لهذا املفكّر الربيطاين العديد من املؤلّفات ،أه ّمها :الثقافة
واملجتمع ،الثورة الطويلة ،العالقات والتلفاز ،التقنية والنمط الثقايف،
املاركسية واآلداب ،الكلامت املفاتيح (((.الجدير بالذكر هنا أ ّن

كتاب «الثقافة واملجتمع» و «الثورة الطويلة» يُعتربان أه ّم نتاجني يف
َْ
مسرية وليامز الفكرية ،حيث تط ّرق فيهام إىل رشح وتحليل الكثري من

املسائل التي تُعترب اليوم مواضي َع ارتكازي ًة يف الدراسات الثقافية ،كام

ساهم بشكلٍ كبريٍ يف نشأة هذه الدراسات؛ لذا ميكن االعتامد عىل

تراثه الفكري الذي تبلور يف مختلف آثاره ملعرفة املسرية التأريخية
ري
التي قطعتها الدراسات املشار إليها ،لك ّنها مع ذلك مل يكن لها تأث ٌ
بال ٌغ عىل صعيد مناهج البحث العلمي من منطلق أنّها ارتكزت بشكلٍ
محدو ٍد عىل املبادئ البنيوية والسيميائية التي كانت ذاتَ أهم ّي ٍة

ي
بالغ ٍة بالنسبة إىل الباحثني
املختصني بالدراسات الثقاف ّية إبّان عق َد ِ
ّ
السبعينيات والثامنينيات من القرن املنرصم.

رغم أ ّن كتاب «الثقافة واملجتمع» يُدرج ضمن مصادر التأريخ

األديب ،إال أ ّن وليامز تط ّرق فيه أيضاً إىل بعض املواضيع الخارجة

كتاب يت ّم تأليفه مرتبطاً بشخصية
كل
عن هذا النطاق ،حيث اعترب ّ
ٍ
1 - Ibid, p. 43.
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يب إىل مواضي َع أوس َع نطاقاً من فحوى
مؤلّفه وأشار
ٍ
بأسلوب أد ٍّ
كتابه حينام سلّط الضوء عىل التح ّوالت التأريخية واالجتامعية يف
حياة البرشية ،وتط ّرق إىل تحليل الثقافة بصفتها نهجاً عا ّماً يف حياة
البرش وأسلوباً معتمدا ً لتفسري جميع سلوكياتهم املشرتكة؛ وهي يف

هذا املضامر ال تقترص عىل النخبة االجتامعية ،بل تع ّم سلوكيات
ونشاطات جميع أعضاء املجتمع ضمن حياتهم اليومية ،وهي التي

تجسد حرك ًة نقدي ًة يف مواجهة امل ّد
جحها هذا الباحث لكونها
ّ
ير ّ
الرأساميل املتق ّوم عىل مبادئَ آلي ٍة وصناعي ٍة(((.
وأ ّما كتابه اآلخر الذي د ّونه تحت عنوان «الثورة الطويلة» ،فهو

يتمحور بشكلٍ
أسايس حول تحليل الثقافة باعتبارها نهجاً للحياة،
ٍّ

وأحد أهم املفاهيم االصطالح ّية التي ابتكرها يف هذا الكتاب هو
«البنية الشعوريّة» ويقصد منه تجربة الحياة خالل لحظ ٍة مع ّين ٍة يف
رحاب املجتمع والتأريخ.

الجدير بالذكر هنا أ ّن هذا املفكّر الغريب يف آثاره األوىل اعترب

وسائل اإلعالم العا ّمة خطرا ً محدقاً يه ّدد كيان الثقافة املشرتكة
والنهضة الدميقراطية ،إال أنّه بعد ذلك وخالل عقدي الستينيات
غي وجهة نظره وأكّد عىل أهميتها ،حيث
والسبعينيات بالتحديد ّ
كتاب «العالقات والتلفاز» و
انعكس ذلك يف بعض آثاره مثل
َْ

«التقنية والنمط الثقايف» .كام أ ّن كتابه «املاركسية واآلداب» ميثّل
تح ّوالً جذريّاً يف تراثه الفكري ،فقد انعكست فيه بعض وجهات
جهها بشكلٍ جا ٍّد للفكر املاركيس
نظره وأفكاره النقدية التي و ّ
1 - Ibid.
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وللعديد من مصادر الدراسات الثقافيّة واملفاهيم املطروحة يف هذا

املضامر مثل اإليديولوجيا املتق ّومة بنظريات ألتوسري وهرمنيوطيقا

أنطونيو غراميش(((.

رغم أ ّن رميون وليامز مل يذكر معامل وجهته الفكريّة بشكلٍ
نستشف من جملة آثاره أنّه تب ّنى رؤية ثقاف ّية ما ّدية،
ح ،لك ّننا
ّ
رصي ٍ
ٍ
ٍ
وطيد بشتّى القضايا االقتصاديّة
ارتباط
حيث اعترب الثقافة ذات
والسياس ّية وبجميع جوانب الحياة البرشيّة ،لك ّنه مع ذلك أكّد
عىل أ ّن هذه القضايا ال تح ّدد جميع معامل الواقع الثقايف .الجدير
ٍ
بالذكر هنا أ ّن رؤيته هذه انعكست بشكلٍ
ملحوظ يف كتابه الكلامت
وكل ما يرتبط بها
املفاتيح ،حيث يتض ّمن مباحث تأريخية ولغوية ّ

من تعقيدات سياس ّية(((.

ج  -إدوارد باملر تومبسون (1924( )E. P. Thompsonم 1993 -م)

املؤ ّرخ والباحث الربيطاين إدوارد باملر تومبسون تب ّنى فكرا ً

ري ملحو ٌ
ظ يف نشأة مركز برمنغهام
اشرتاكيّاً ،وكان لنشاطه الفكري تأث ٌ

للدراسات الثقافية ،حيث ألّف العديد من اآلثار الثقافية؛ وكانت

سريته العلمية عىل غرار سرية صديقه وزميله يف العمل رميون
وليامز ،فقد تص ّدى إىل تعليم الطبقة العاملة.

املؤسسني
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذا الباحث الغريب يُعترب أحد
ّ

للحركة اليسارية الجديدة التي اجتاحت الساحة الربيطانية يف عقد
 - 1أندرو إدجار وبيرت سيجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص.177 :
 - 2املصدر السابق.
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الستينيات من القرن املنرصم ،كام ساهم بشكلٍ فاعلٍ يف إصدار

مجلّة اليسار الجديد(((.

كتاب له هو صنع «الطبقة العاملة اإلنجليزية» ،الذي
أه ّم وأشهر
ٍ

ض ّمنه مباحثَ مسهب ًة حلّل فيها مراحل نشأة الطبقات االجتامعية
ووضّ ح طبيعة الوعي الطبقي الذي يتحقّق عىل ضوء العمل والدين
واألعراف العا ّمة والنشاطات السياسية؛ وهو يف مجمل تراثه الفكري

سلّط الضوء بشكلٍ
أسايس عىل القدرة التي ميتلكها املواطن
ٍّ
جهات الفكرية والعلمية السائدة يف بريطانيا.
الربيطاين وشتّى التو ّ
تومبسون ضمن كتابه املذكور ابتدأ بدراسة التأريخ من مراحله

السفىل ،وسلّط الضوء فيه عىل واقع الطبقة العاملة التي تنضوي
تحت مظلّة عا ّمة الناس يف بلده ،ويف هذا السياق تح ّدث عن
جهاتهم
منط حياة
ّ
العمل وتجاربهم يف الحياة ومعتقداتهم وتو ّ

الفكرية وسلوكياتهم .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذا األسلوب يف

كتابة التأريخ بصفته بديالً عن األسلوب املتعارف بني املثقّفني

املختصني يف الكتابات األدب ّية املتعالية ،يتمحور حول بيان شتّى
ّ
جوانب حياة بعض الرشائح االجتامعية التي مل تكن قبل ذلك مح ّ
ط
اهتامم الباحثني بل كانت مه ّمش ًة بالكامل يف األوساط الفكرية
تستحق االهتامم.
لكونها برأيهم ال
ّ
عم ذُكر فقد ساهمت أثار هذا املفكّر الغريب يف فرض
فضالً ّ

املبادئ املاركسية عىل الدراسات الثقافيّة حني ظهورها عىل
1 - Turner Graeme, British cultural studies, second ed, London and New
York, Rout ledge, 2003, p. 43.
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ري ملحو ٌ
ظ يف هذا املضامر ،وفيها
الساحة الفكرية فكان لها تأث ٌ
سلّط الضوء بشكلٍ مك ّر ٍر عىل مفهوم الطبقة االجتامعيّة ،األمر الذي

ين ّم بح ّد ذاته عن هذا التأثري؛ لك ّن رؤيته امتازت بأنّه اعترب الطبقة

العاملة ظاهر ًة تأريخي ًة يساهم الناس يف إيجادها(((.

يبدو أ ّن تومبسون كان متعلّقاً للغاية بالفكرة التي طرحها كارل

ماركس حينام قال« :اإلنسان هو الذي يصنع تأريخه ،ولكن ليس
ٍ
ظروف مع ّين ٍة» ،ومن
بذلك الشكل الذي يعجبه ،وإنّ ا يصنعه وفق
هذا املنطلق أكّد عىل أ ّن الطبقة االجتامعية ليست أمرا ً واحدا ً ،بل
ّ
تدل من الناحية املفهومية عىل مجموع ٍة من املناسبات واألحداث

االجتامعية ،لك ّنه مل يع ّرفها بذات تعريف ماركس الذي وضّ ح
معاملها وفق مبدأ تكافؤ جميع أبناء املجتمع يف منظومة اإلنتاج

االقتصادي عىل ضوء ارتباط اإلنسان بوسائل اإلنتاج ،بل أكّد عىل
ٍ
سلوكيات إنسان ّي ٍة مشرتك ٍة يف رحاب شعو ٍر بوجود
أنّها تظهر إثر
ربا يختلف
هويّ ٍة مشرتك ٍة بني أبناء املجتمع الواحد ،وهذا الشعور ّ

عم يشعر به اآلخرون وما يتص ّورونه بخصوص املصالح التي ميكن
ّ
تحقيقها يف الحياة(((.

يف عام 1967م نأى تومبسون بنفسه عن الحزب الشيوعي
ٍ
جديد يعارض الرؤية البنيوية
يساري
حزب
وساهم يف تأسيس
ٍ
ٍّ
الفرنسية للنظرية املاركسية.
الجدير بالذكر هنا أ ّن نشاطه الفكري مل يقترص عىل تدوين
 - 1أندرو إدجار وبيرت سيجويك ،مفاهيم بنيادين نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص.184 :
 - 2مايكل بني ،فرهنگ انديشه انتقادي (باللغة الفارسية) ،ص.215 :
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ٍ
ٍ
وبحوث تأريخي ٍة وتنقيح العديد من النصوص ،بل كانت
دراسات

له مداخالتٌ جا ّد ٌة وفريد ٌة من نوعها يف املناظرات السياسية
والنقاشات الثقافية؛ والدليل عىل براعته يف هذا املضامر انتقاده

الجا ّد لبعض القضايا الها ّمة وأسلوب تعامله يف األوساط األكادمييّة
وتنظرياته اليسارية وحواراته وشتّى دراساته وبحوثه العلمية ومختلف

مؤلّفاته التي متحورت مواضيعها حول رضورة مكافحة التسلّح
النووي والتي أكّد فيها عىل وجوب العمل الستئصاله من العامل(((.

د  -ستيوارت هول (1932( )Stuart Hallم 2014 -م)
املفكّر ستيوارت هول هو أحد أشهر ر ّواد الفكر التثقيفي
الجامهريي يف بريطانيا بعد عقد الخمسينيات من القرن املايض،

جهاً إىل بريطانيا ليلتحق
ففي عام 1951م غادر بلده األ ّم جامايكا متو ّ

بجامعة أوكسفورد ،ويف عقد الستينيات أصبح عضوا ً يف مركز
تول إدارة هذا
الدراسات الثقاف ّية املعارصة بجامعة برمنغهام ث ّم ّ
املركز خالل األعوام 1968م حتّى 1979م ،حيث انرصف بعد ذلك
إىل التدريس يف فرع االجتامع بالجامعة الربيطانية املفتوحة.

يف السنوات الالحقة أصبحت آراؤه ما ّد ًة دسم ًة يف األوساط

الفكرية واستقطبت نحوها الكثري من املتابعني ،وال سيّام مد ّوناته

السياسية بخصوص ما أسامه بالظاهرة التاترشية ودروسه التي

متحورت مواضيعها حول الخطاب العا ّم ومختلف آرائه ووجهات
نظره التي طرحها يف العديد من وسائل اإلعالم ضمن برامجه

 - 1أندرو إدجار وبيرت سيجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص.184 :
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الجذّابة التي اتّسمت شخصيته فيها بالدقّة وسعة الصدر.
هذا الباحث الغريب كان له دو ٌر مشهو ٌد يف إعادة صياغة الفكر

السيايس والسلويك للجناح اليساري يف بريطانيا وسائر البلدان
خالل العقدين املاضيني.

(((

كتاب ألّفه عنوانه «الثقافة عندما تساعدنا يف اكتشاف
أ ّول
ٍ
هوياتنا» ،وقد حاول فيه بيان طبيعة الثقافة التي تستهوي عا ّمة الناس

ضمن تأكيده عىل أهميتها؛ لك ّن آثاره الفكرية بلغت درج ًة أعىل من
النضوج يف عقد الستينيات بحيث تجاوزت أُطر الفكر االشرتايك
ذي الطابع اإلنسانوي املوروث من آراء ونظريات ريتشارد هوغرت

ورميون وليامز و إدوارد باملر تومبسون ،فقد اعتمد يف تلك اآلونة

عىل اإلنجازات الفكرية املعارصة يف البلدان األوروبية مثل
النظريات البنيوية املطروحة من قبل لويس ألتوسري وآثار رائد الفكر

املاركيس يف إيطاليا أنطونيو غراميش ،لذلك متحورت نظرياته
حول قضايا سلطوي ٍة وإيديولوجي ٍة؛ فقد تأث ّر إىل ح ٍّد كبريٍ بآثار
غراميش ،حيث انعكست آراء هذا الفيلسوف السياسية وتنظرياته
الفكرية ضمن مختلف أطروحاته(((.

املواضيع املطروحة يف مؤلّفات ستيوارت هول تتمحور حول

بيان مدى تأثري الثقافة عىل الحياة اليومية للبرش وكيف تساهم يف

تنظيمها ،والجدير بالذكر هنا أنّه مل يؤلّف كتاباً
مستقلً يف هذا
ّ
الصعيد ،لك ّنه د ّون العديد من املقاالت القيّمة التي ت ّم جمعها يف
 - 1املصدر السابق.
 - 2املصدر السابق ،ص.185 :
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خاصة ،حيث وضّ ح فيها مراحل نشأة الدراسات الثقافيّة
سلسلة
ّ
وأشار إىل األسلوب األمثل يف توسيع نطاقها؛ ومن أه ّمها ما ييل:
 عالقة التلفاز بالثقافة باعتباره وسيل ًة إعالم ّيةً :موضوع هذاجهات الناس وطريقة
العنوان
ٌّ
مختص بالتلفاز ومدى تأثريه عىل تو ّ

اختيارهم النمط الثقايف األنسب ،حيث طرح ستيوارت هول هذا
خاص ٍة.
املوضوع يف إطار نظري ٍة
ّ
 الرتميز ّوفك الرتميز يف الخطاب املتلفز :يتمحور موضوع

البحث يف هذه املقالة حول الرؤى السيميائية بخصوص إنتاج
اإلعالنات التي تبثّها وسائل اإلعالم وكيفية تعامل الناس معها،

حيث سلّط الضوء يف هذا املضامر عىل اآلثار االجتامعية

كل مخاطَب واستنتاجه من
املتشابكة واملعقّدة بالنسبة إىل فهم ّ
هذه اإلعالنات.

ال نبالغ لو وصفنا الرتاث الفكري لهذا الباحث الغريب بأنّه
يجسد نقطة التقا ٍء بني القومية واإلمربيالية يف الثقافة املعارصة ،إذ
ّ

تط ّرق يف بعض املواضيع التي طرحها للبحث إىل الحديث عن

أوضاعه الشخصية باعتباره مواطناً بريطانيّاً أسو َد البرشة(((.

يف أواخر عقد السبعينيات وخالل عقد الثامنينيات من القرن

املنرصم انرصف ستيوارت هول إىل دراسة وتحليل األسس

السياسية واإليديولوجية الكفيلة بنجاح حكومة املحافظني يف

بريطانيا والحركة الجامهريية التاترشية التي حاولت بسط نفوذها
 - 1مايكل بني ،فرهنگ انديشه انتقادي (باللغة الفارسية) ،ص.224 :
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يف األوساط السياسية هناك؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن أطروحته
التاترشية جعلت ق ّراء كتاباته يتع ّرفون أكرث عىل آرائه ونظرياته
بحيث اعتربوه مفكّرا ً فاعالً عىل الساحة الربيطانية رغم أنّه تب ّنى

جسدت سلسل ًة من تجاربه
النزعة الجدلية منهجاً له؛ وآثاره الفكرية ّ
امليدانية الذكية التي أبدع فيها عىل الصعيد السيايس وباألخص

وجهات نظره بالنسبة إىل التح ّوالت السياسية التي طرأت يف

بريطانيا.

دعا هول يف منظومته الفكرية إىل الحفاظ عىل داللة مفهوم
اإليديولوجيا يف ٍ
عهد اعتربه الكثري من الباحثني واملفكّرين بأنّه عهد
ما بعد اإليديولوجيا ،وبقي يزاول مهنته كأستا ٍذ للعلوم االجتامعية
لـم أحيل عىل
يف الجامعة الربيطانية املفتوحة حتّى عام 1997م ّ

التقاعد(((.

خالصة الفصل األ ّول:
املختصون بالدراسات الثقافيّة تب ّنوا نهجاً فكريّاً
الباحثون
ّ

مؤسيس مركز برمنغهام يف
يتناسق مع النظريات املطروحة من قبل ّ

بريطانيا والذي وضع املفكر ريتشارد هوغرت حجر األساس له يف
عقد الستينيات من القرن املنرصم.

وكام أرشنا فالفضل يف تأسيس هذا املركز وصياغة النهج

الفكري الذي تُد ّون عىل أساسه الدراسات والبحوث الثقافية ،يعود
 - 1أندرو إدجار وبيرت سيجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .183 - 182
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ِ
الباحثني إدوارد باملر تومبسون وريتشارد هوغرت ورميون
إىل
وليامز وستيوارت هول؛ فهؤالء هم الذين ح ّددوا األسس النظرية

فيه ،والحقاً تف ّرعت عليه العديد من املذاهب الفكرية يف مضامر

الدراسات الثقاف ّية التي ُد ّونت يف رحاب العلوم اإلنسانية بحيث مل

تقترص عىل األوساط الفكرية الربيطانية ،بل ات ّسع نطاقها لتنترش يف

شتّى بقاع العامل.

النهج الفكري يف مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية تق ّوم عىل

ر ًؤى متع ّدد ٍة بحيث اتّصف بعضها بالتضا ّد ،والجدير بالذكر هنا

أ ّن هذا النمط من الدراسات يع ّد فرعاً علم ّياً مشرتكاً بني مختلف
التخصصات العلمية وقد متكّن الباحثون تحت مظلّته من إيجاد
ّ

توليف ٍة جديد ٍة مرتابط ِة األجزاء تض ّم يف طياتها شتّى النزعات الفكرية
ومضامري البحث العلمي ومناهجه.

الدراسات الثقاف ّية تأث ّرت إىل ح ٍّد كبريٍ باألحداث التأريخية

واملؤسساتية والنظريات والتيارات الفكرية التي
والسياسية
ّ

يتعي نطاق مواضيعها
استحوذت عىل الساحة آنذاك ،وإثر ذلك مل ّ
جهات
وما اتّضحت معامل البحوث التي تطرح يف رحابها وال التو ّ
الفكرية األساسية التي تتق ّوم عليها إىل جانب عدم تحديد منهجها

خاص ٍة؛ ناهيك عن أ ّن الباحثني املعنيني بها
البحثي ضمن أُط ٍر
ّ
بادروا إىل إيجاد توليف ٍة امتزجت فيها أمناط عديدة ليطرحوا يف
هذا املضامر ر ًؤى جديد ًة عىل صعيد العلوم االجتامعية ضمن
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ج ٍ
هات فكريّ ٍة متن ّوع ٍة يف شتّى املجاالت السياسيّة واالقتصاديّة
تو ّ
واالجتامع ّية والعالقات واألنرثوبولوجيا الثقاف ّية والسيكولوجيا

االجتامعيّة واألدب والف ّن والتأريخ ،حيث ارتكزت البحوث يف

هذه املجاالت عىل مواضيع متن ّوعة مثل الثقافة العا ّمة والثقافة
الجامهريية واإلمربيالية الثقافيّة واإليديولوجيا والسلطة والهويّة
والطبقات االجتامع ّية والقومية ،ويف رحابها ات ّصفت املنتوجات
اقتصادي وظهرت ثقافاتٌ فرعيّ ٌة جديد ٌة وانتعش
الثقافيّة بطابعٍ
ٍّ

التبادل الثقايف الذي يصطلح عليه بـ «التثاقف».

استنادا ً إىل ما ذُكر ،ميكننا تعريف الدراسات الثقاف ّية كام ييل:

ج ٍ
هات فكريّ ٍة متباين ٍة
هي مجموع ٌة من اآلثار املتن ّوعة
تنصب يف تو ّ
ّ

طرح تحليلٍ
نقدي لشتّى األمناط والسلوكيات الثقاف ّية
ويُراد منها
ٍّ
ُ
السائدة يف املجتمعات املعارصة واملجتمعات القريبة من هذا

العهد((( .إذا ً ،الدراسات الثقاف ّية ،بحسب هذا التعريف ،تُطلق عىل

ك ٍّم كبريٍ من البحوث والنظريات ومناهج البحث العلمي واألساليب
النقدية ،ويف رحابها يتط ّرق الباحث إىل تحليل مختلف األمناط
مطروحي عىل طاولة البحث والتحليل
موضوعي
الثقافية ،وأه ّم
ْ
ْ
فيها هام الثقافة العا ّمة والحياة اليومية للبرش.

ٍ
بحث
ج
الباحثون
املختصون بالدراسات الثقاف ّية لجأوا إىل مناه ِ
ّ

متن ّوع ٍة يف تدوين بحوثهم العلمية عىل هذا الصعيد ،لك ّن غالبية
 - 1مايكل بني ،فرهنگ انديشه انتقادي (باللغة الفارسية) ،ص .678

111

 112مدرسة برمنغهام

نوعي لكونه األسلوب املفضّ ل لديهم،
أسلوب
ٍ
هذه البحوث ذاتُ
ٍّ
ني ِ
مداليل ثقاف ّي ٍة،
َ
ذات
فعىل ضوئه يتمحور البحث حول مضام َ

حيث يتق ّوم عىل مسألة صياغة املعنى من ِقبل الفاعل ،ويف رحابه

يت ّم تدوين البحث العلمي عن طريق املشاهدة العينية واملقابالت
النص.
وعيّنات البحث وتحليل
ّ

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن مناهج البحث يف الدراسات الثقافيّة
ج ٍ
ِ
هات فكريّ ٍة
يل ضمن
ثالث تو ّ
ميكن تلخيصها بشكلٍ إجام ّ

أساس ّي ٍة ،إحداها تتب ّنى األصول اإلثنوغرافية منطلقاً لها واألخرى
تعتمد عىل تحليل املضمون والثالثة يلجأ الباحث فيها إىل تدوين

ٍ
بحوث متق ّوم ٍة عىل نظرية التلقّي.

وأ ّما أه ّم ما مي ّيز النظريات واآلراء التي يتب ّناها باحثو مركز

عم يطرح من قبل سائر املدارس
برمنغهام للدراسات الثقاف ّية ّ
الفكرية ،فيمكن إجامله ضمن النقاط التالية:
 تن ّوع نظرياتهم وكرثتها. -طبيعة املناهج البحثية واملواضيع املطروحة يف نتاجاتهم

الثقافية.

 تأث ّرهم بالفلسفة االجتامعية األوروبية. -طغيان الرؤية املاركسية عىل بحوثهم.
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 تب ّنيهم نهجاً انتقاديّاً. تصويرهم الثقافة بكونها شأناً مستقالً بذاته. اعتبارهم الثقافة مضامرا ً للرصاعات اإليديولوجية. رفضهم الفهم الكالسييك للثقافة. تص ّديهم لآلراء الوضعية املعتمدة يف تحليل القضايا الثقافية. اهتاممهم بالقضايا الفرعية يف مقابل القضايا العا ّمة. تأكيدهم عىل دور املخاطب باعتباره عنرصا ً مؤث ّرا ً.مؤش ٍ
ات دالّةً.
 تصويرهم العنارص الثقاف ّية بصفتها ّ االهتامم بشؤون املجتمع املعارص. تسليطهم الضوء عىل طبيعة السلوك الثقايف. -عدم انخراطهم يف املنهج التشاؤمي السائد يف مدرسة

فرانكفورت.
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الهدف من تدوين هذا الفصل هو تسليط الضوء عىل األصول

اإلبستيمولوجية املعتمدة يف مركز برمنغهام للدراسات الثقاف ّية،
ومبا أ ّن التيارات الفكرية اإلبستيمولوجية كان لها األثر البالغ يف
صياغة هذه األصول ،لذا ال يتس ّنى تحقيق الهدف املنشود يف هذا
جحنا
الفصل إال من خالل بيان تفاصيلها؛ ومن هذا املنطلق ر ّ

أساسيي ،أحدهام يتمحور حول
مبحثي
تحليل املوضوع ضمن
ْ
ْ
التيارات املشار إليها ،واآلخر يتض ّمن فحوى املوضوع ،أي تحليل

األصول اإلبستيمولوجية املعتمدة يف مركز برمنغهام.

املبحث األ ّول :التيارات املعرفية ودورها يف صياغة الدراسات الثقاف ّية:
جسدت معاملَ
ّ

الدراسات الثقافيّة طوال مسرية تكوينها
مدرس ٍة فكريّ ٍة تنضوي تحت مظلّتها العديد من التيارات الفكريّة
ِ
كل
وجهات نظ ٍر متباينةً؛ ورغم ّ
واإلبستيمولوجية التي يتب ّنى ر ّوا ُدها

هذا التن ّوع املعريف إال أ ّن النظريات املطروحة يف هذه املدرسة
ٍ
كحلقات مرتبط ٍة مع بعضها يف سلسل ٍة واحد ٍة ،وكذا هو الحال
تع ّد
بالنسبة إىل النتائج التي تتحقّق يف ظلّها ،فهي كأجزاء من مجموع ٍة
واحد ٍة أيضاً.
ري ملحو ٌ
ظ عىل مسرية
وأ ّما أه ّم التيارات الفكرية التي كان لها تأث ٌ

عم ييل:
الدراسات الثقاف ّية وانتشارها عىل نطاقٍ واسعٍ ،فهي عبار ٌة ّ
 -املاركس ّية
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 الثقافويّة -البنيويّة

 -ما بعد البنيويّة

 -ما بعد الحداثة

 السيكولوجية -نظريّات التباين

ويف ما ييل نوضّ ح مدى تأثري هذه التيارات عىل الدراسات
الثقاف ّية بتفصيلٍ :

أ ّوالً :املاركس ّية

أساسيي ،يُصطلح عليهام بـ
مفهومي
املاركسية تطرح
ْ
ْ
«األساس» و «البناء» ،حيث ّ
يدل األساس عىل االقتصاد واإلنتاج
باعتبارهام البنية االرتكازية يف املجتمع ،يف حني أ ّن البناء يراد منه
ثانويي يتبلوران يف رحاب العوامل
الثقافة والسياسة بصفتهام أمريْن
ْ
االقتصاديّة(((.

بنا ًء عىل هذا التعريف للامركسية فالدراسات الثقاف ّية رغم
اختالفها بشكلٍ
جذري عن املاركسية التقليدية ،لك ّن باحثيها عاد ًة
ٍّ
ما يعتمدون عىل املبادئ املاركسية حني طرح آراء نقديّ ٍة جا ّد ٍة عىل
امتزاج بينهام نجد الدراسات الثقافيّة
بعض املسائل؛ وحينام يحدث
ٌ
تتمحور بشكلٍ
خاص ٍة ،مثل البنية والتوليف
أسايس حول مواضي َع
ّ
ٍّ
بني النظرية والتطبيق ( )praxisواإليديولوجيا.
 -1فيلب سميث ،درآمدي بر نظريه فرهنگي (باللغة الفارسيّة) ،ص.23 :
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ِ
الباحثني املعنيِّني بالدراسات الثقافيّة حاولوا
الجدير بالذكر أ ّن
إعادة النظر يف املاركسية وهذه املساعي متخّض عنها نشأة ٍ
منط
خاص من هذه الدراسات يف بريطانيا((( ،واملاركسية التي كان لها
ٍّ
نقدي،
ري يف تكوين الدراسات الثقاف ّية هي التي ات ّسمت بطابعٍ
ٍّ
تأث ٌ
أل ّن املاركسيّة التقليديّة نأت بنفسها عن القضايا الثقافيّة من منطلق
اعتقاد باحثيها بأ ّن الثقافة جز ٌء من البناء -وليست األساس -ونظرا ً
ري منف ّك ٍة عنها؛ بينام
لتص ّورهم بكونها تابع ًة للمنظومة االقتصاديّة وغ َ
ر ّواد املاركس ّية النقديّة اعتربوها مستقلّ ًة نسب ّياً بصفتها ظاهر ًة ذاتَ
رش يف تكوين العالقات االقتصاديّة والسياسيّة وتوجيهها
تأثريٍ مبا ٍ
معيٍ ،أي أنّها ليست تابع ًة لالقتصاد أو السياسة لذلك
نحو مسا ٍر ّ
ٍ
جديد يف مضامر الدراسات الثقافيّة(((.
باب
اقتضت الرضورة إيجاد ٍ
املفكّر لويس ألتوسري من خالل توسيعه نطاق مفهوم
اإليديولوجيا ،وأنطونيو غراميش عرب تحليله مفهوم اقتدار السلطة
(السلطوية)؛ أث ّرا إىل ح ٍّد كبريٍ عىل واقع الدراسات الثقافيّة ،ونظرا ً
جانب من
ألهمية هذا األمر سوف نسلّط الضوء يف ما ييل عىل
ٍ
سريتهام الفكرية:

 )1لويس ألتوسري:
ٌ
فرنيس تأث ّر بنظريات كارل ماركس،
فيلسوف
لويس ألتوسري
ٌّ
وهو من أبرز املفكّرين الذين أث ّرت منظومته الفكريّة عىل اآلراء
والنظريات التي طُرحت يف مضامر الدراسات الثقافية.
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارس ّية) ،ص.29 - 25 :

2 - Turner Graeme, British cultural studies, second ed, London and New
York, Rout ledge, 2003, p. 23.
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أكّد هذا املفكّر الغريب يف نظرياته عىل عقم الفكر االقتصادي
جه فتح باباً جديدا ً يف هذا
املاركيس األرثوذكيس ،وبهذا التو ّ
املجال ،وقال بأنّنا لو أردنا الخالص من قيود املبادئ االقتصادية
البحتة فال ب ّد لنا من تغيري نهجنا الجديل الجوهري (املاهيوي)
بنيوي .املجتمع بحسب هذه الرؤية عبار ٌة عن
ج
وتحويله إىل نه ٍ
ٍّ
مجموع ٍة من العالقات الكائنة بني قضايا بنيوي ٍة عزا ألتوسري تكوينها
إىل مبادئَ سياسيّ ٍة واقتصاديّ ٍة وإيديولوجيّ ٍة ،ومن هذا املنطلق نجح
ٍ
تغيريات عىل واقع الخطاب املاركيس يف رحاب مفهو َم ْي
يف إجراء
«األساس» و «البناء» عىل الرغم من نفوذ النظريات املاركسية
واستحواذها عىل الساحة الفكرية آنذاك ،حيث متكّن من إحداث
يل ،ويف هذا السياق رفض الرأي القائل بأ ّن اإليديولوجيا
تغيريٍ جد ٍّ
هي الصورة الوحيدة ملفهوم األساس املاركيس املتق ّوم عىل
اإلنتاج ،ويف مقابل ذلك أكّد عىل أنّها خلفي ٌة لبقاء هذا األساس
راسخاً ومستحكامً عىل ضوء الواقع االقتصادي؛ وبالتايل فهي برأيه
ٍ
جديد وال ميكن اعتبارها انعكاساً له(((.
مبدأً لهيكلة االقتصاد من
ويف هذا السياق عزا البنية اإليديولوجية إىل سلسلة من الرؤى
كل عرصٍ ،وهي
واملفاهيم والتص ّورات التي يشهدها املجتمع يف ّ
بهذا الوصف عبارة عن ثقاف ٍة نافذ ٍة يف عرصها وهدفها األسايس
هو التغطية عىل التضا ّد الحاصل يف الحياة االجتامعية وتصويره
وكأنّه حال ٌة طبيعيّةٌ؛ وهذه العملية تجري بشكلٍ
الشعوري برأيه،
ٍّ
لذا ميكن وصف اإليديولوجيا بكونها مرآ ًة للعالقات بني أعضاء
املجتمع الواحد عىل ضوء واقع حياتهم ويف رحاب شتّى املفاهيم
والتص ّورات املتعارفة بينهم.
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.144 - 143 :
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كل إيديولوجيا
من جملة آرائه بخصوص هذا املوضوع أنّه اعترب ّ
رص إىل آخ َر ،حيث
تستبطن مبادئَ جدل ّي ًة
تتغي من ع ٍ
ّ
خاص ًة بها قد ّ
ت ُسهم هذه املبادئ يف تفعيل بعض املسائل وإنعاشها بني األوساط
الفكريّة ويف الحني ذاته تتس ّبب يف تهميش مسائل أخرى ،وال ّ
شك
كل
أسايس يف صياغة قوام ّ
يف أ ّن التأكيد والحذف هنا لهام دو ٌر
ٌّ
إيديولوجي خالل فرت ٍة من الزمن؛ ولك ّن الحصيلة النهائية
مذهب
ٍ
ٍّ
يف نظرية ألتوسري هي أ ّن االقتصاد هو الذي تصاغ وفق أصوله
رص(((.
اإليديولوجيا املثىل يف ّ
كل ع ٍ
الجدير بالذكر هنا أ ّن بصامت هذا املفكّر الغريب تبلورت بشكلٍ
ٍ
محلوظ يف الدراسات الثقاف ّية ضمن نظرية التفكيك اإليديولوجي
وكل إيديولوجيا متتاز
كل عرصٍّ ،
التي تؤكّد عىل الثقافة النافذة يف ّ
يل مييّزها عن غريها كام ذكرنا آنفاً ،وجدليتها متق ّوم ٌة
بطابعٍ جد ٍّ
نص
ببني ٍة نظريّ ٍة ،وميكن يف رحابها بيان التفاصيل املعقّدة ّ
لكل ٍّ
رصح
وكافّة العنارص املك ّونة له والتضا ّدات املوجودة فيه؛ فقد ّ
كل إنسانٍ لدى قراءته
بأ ّن التفكيك اإليديولوجي يحدث كام ييلُّ :
للنص اإليديولوجي يستلهم منه خطاباً ثقافيّاً واضحاً،
األوىل
ّ
وبالتايل يتس ّنى له استقصاء املبادئ الثقاف ّية الفرعية والالشعورية
املصح بها يف هذا النص.
من باطن مناطق الفراغ واملسائل غري
ّ
ٍ
سلوك يكمن يف ظاهره الذي ين ّم يف الواقع
لكل
والواقع أ ّن الدافع ّ
عن الجانب الالشعوري ،لذا ميكن لإلنسان معرفة الدوافع الكامنة
عن طريق التفكيك(((.
 - 1جورج ريرتز ،نظريه هاي جامعه شنايس در دوران معارص (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية محسن
ثاليث ،منشورات «علمي» ،إيران ،طهران2005 ،م ،ص.221 - 220 :
 - 2املصدر السابق ،ص.224 - 222 :
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 )2أنطونيو غراميش:
يل ،وهو أحد املفكّرين
أنطونيو غراميش منظّ ٌر
ماركيس إيطا ٌّ
ٌّ
الذين انطبعت بصامتهم يف مضامر الدراسات الثقافية ،وأه ّم نظري ٍة
له عىل هذا الصعيد تتمثّل يف تحليل مفهوم السلطوية ،وهذه النظرية
مألت الفراغ النظري املوجود يف الدراسات الثقاف ّية آنذاك.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن سلطوية السيطرة عىل املجتمع بحسب
هذه النظرية تتحقّق عن طريق اإلجامع الثقايف ال عن طريق القهر
ٍ
واإلجبار ،والثقافة بهذا اللحاظ ال تتّصف بكيانٍ
ثابت لكونها تتأث ّر
بالرصاعات الفكرية املحتدمة عىل الساحة ،إذ إ ّن الثقافة العا ّمة
ٍ
احتكاك ورصا ٍع بني القوى السلطوية والقوى
محل
ّ
عاد ًة ما تكون
املناهضة لها.
وأ ّما الباحث رميون وليامز الذي ُعرف كمف ّك ٍر بار ٍز يف عرصة
الدراسات الثقافية ،فقد ع ّمم نطاق السلطوية بشكلٍ يتجاوز نطاق
اإليديولوجيا ،حيث اعتربها منظوم ًة زاخر ًة باملفاهيم والقيم
والحقائق التي ال ميكن تجاوزها أو التع ّدي عليها من قبل غالبية
(((
الناس.

ٍ
شعبي ألداء السلطة الحاكمة،
تـأييد
السلطوية تهدف إىل ضامن
ٍّ
وهي تل ّبي رغبات الشعب ما دامت ال تتعارض مع املق ّومات
األساسية للسلطة من جميع الجوانب االقتصادية واالجتامعية
والثقافية والسياسية ،وهذا األمر ميكن اعتباره رضباً من التطميع
الهادف إىل تحقيق مصالح معيّنة تتمثّل يف اإلبقاء عىل سلطة النظام
الحاكم وضامن اقتداره.
 - 1فيلب سميث ،درآمدي بر نظريه فرهنگي (باللغة الفارسيّة) ،ص.227 :
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أنطونيو غراميش أكّد عىل أ ّن مفهوم السلطوية الثقافيّة ّ
يدل عىل
السيطرة الثقاف ّية للطبقة الحاكمة ،لذا اعتربه مختلفاً عن اإلجراءات
القهرية التي تفرضها الحكومة أو ق ّوات األمن والرشطة؛ وقد سلك
نهجاً مغايرا ً ملا تب ّناه املاركسيون االقتصاديون حينام أكّد عىل غلبة
املثقّفني وقيادتهم الثقافيّة بدالً عن التأكيد عىل االقتصاد.
لو أردنا تحليل رؤية غراميش وفق أصو ٍل رأسامليّ ٍة ،ال ب ّد لنا من
القول أنّه كان يسعى إىل إثبات سيطرة املثقّفني يف املجتمع وقيادته
ثقافيّاً وبيان العوامل التي ساعدتهم عىل نيل ٍ
تأييد
شعبي(((.
ٍّ

مفهوم السلطوية الثقاف ّية املتعارف يف الدراسات الثقاف ّية
واملطروح من قبل غراميش ،كان وازعاً للباحثني يف إعادة النظر يف
املقصود من الثقافة العا ّمة ،وعىل أساس ذلك حدث ارتبا ٌ
وثيق
ط ٌ
شائعتي تجاه الثقافة العا ّمة ،وهام الرؤية التي تعترب هذه
رؤيتي
بني
ْ
ْ
الثقافة مفروض ًة عىل املجتمع من قبل النتاجات التثقيفية للطبقة
الرأساملية والتي تهدف يف الحقيقة إىل التمويه عىل الرأي العا ّم
ح مالي ٍة ،وأ ّما الرؤية األخرى فهي تؤكّد عىل أ ّن الثقافة
وتحقيق أربا ٍ
تتحقّق يف املجتمع بشكلٍ
عفوي لكونها منبثق ًة من عمق كيانه.
ٍّ
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن غراميش حينام تح ّدث عن انعكاسات
السلطوية يف الدراسات الثقاف ّية أكّد عىل أ ّن الثقافة العا ّمة ال تنبثق
من سلوكيات عا ّمة الشعب أو سلوكيات الطبقة العاملة كام أنّها
ليست مفروض ًة عىل املجتمع من قبل الطبقة الرأساملية ،بل هي
جهات الطبقات
عبار ٌة عن توليف ٍة تتض ّمن مبادئَ متناقض ٍة من تو ّ
النافذة واملسحوقة يف املجتمع ،وعزا السبب يف التوازن يف ما
بينها إىل وجود مصالح ٍة بني الطرفني ،فهي أصيل ٌة ويف الوقت نفسه
 - 1جورج ريرت ،نظريه هاي جامعه شنايس در دوران معارص (باللغة الفارسيّة) ،ص.198 - 196 :
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تجاري ،وتع ّم البنية االجتامعيّة والسلوك االجتامعي يف
ذاتُ طابعٍ
ٍّ
ٍ
آنٍ
واحد؛ وهذا يعني أ ّن اإلنسان هو الذي يصوغ الثقافة ويف ذات
الحني تُصاغ هويته يف رحابها(((.
لكل من لويس ألتوسري
خالصة الكالم هي أ ّن الرتاث الفكري ٍّ
مدراس فكريّ ٍة نافذ ٍة
وأنطونيو غراميش كان أرضي ًة مناسب ًة إليجاد
َ

مثل املاركس ّية الجديدة واملاركسية الغربية إبّان السنوات التي تلت
الحرب العاملية الثانية؛ والباحث الربيطاين رميون وليامز الذي ُعرف

بدراساته الثقاف ّية النقدية ،اعتمد عىل نظريات هذين املفكّريْن ضمن

بحوثه التجريبية الشهرية التي د ّونها حول الثقافة الشعب ّية؛ ومعارصه
الباحث إدوارد باملر تومبسون أشار يف الكثري من بحوثه إىل أهم ّية
الثقافة يف مجال دراسة البنية االجتامع ّية والحركات الثوريّة.

ثانياً :الثقافوية (:)Culturalism
الثقافوية ت ُعترب من جملة املرتكزات األساسيّة يف مركز برمنغهام
للدراسات الثقافيّة ،وتعود أهميتها إىل أنّها قد ابتكرت من ِقبل
أصحاب الريادة يف هذا املركز ،أي ريتشارد هوغرت ورميون وليامز
وإدوارد باملر تومبسون؛ وتتلخّص معاملها املميّزة لها مبا ييل:

 )1تتمحور مواضيعها حول إنتاج املعنى عىل ضوء سلوكيات

اإلنسان يف رحاب التأريخ.

 )2تعري أهمي ًة بالغ ًة للتأريخ لكون املفاهيم واملعاين الداللية

تُصاغ يف رحابه.

 - 1جون ستوري ،مطالعات فرهنگي در باره فرهنگ عامه (باللغة الفارسيّة) ،ص.22 - 21 :
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أسلوب لفهم املعاين(((.
 )3تعترب التفسري مبثابة
ٍ
مم ذكر أ ّن املعنى يع ّد مرتكزا ً محوريّاً يف الثقافوية،
ّ
نستشف ّ
ٍ
الباحثي
لنشاطات إنسان ّي ٍة؛ والجدير بالذكر هنا أ ّن
وهو حصيل ٌة
ْ
رميون وليامز وإدوارد باملر تومبسون قد اعترباها منطاً من املا ّدية
التأريخية الثقاف ّية التي يسعى اإلنسان يف ظلّها إىل استثامر املعاين
كل مرحل ٍة زمني ٍة.
يف ّ
الثقافة بحسب الرؤية الثقافوية يجب وأن يت ّم تحليلها وفق مبادئَ
ما ّدي ٍة ومن ث َ ّم تقييمها طبقاً لطبيعة العالقات الطبقية يف املجتمع؛
كام أنّها وفق هذه الرؤية تُع ّد أمرا ً متعارفاً ومتنح اإلنسان قابلي ًة ترفع
من كفاءته السلوكية وإبداعه يف الحياة ليساهم مع أقرانه البرش يف
ٍ
أعام ٍل مشرتك ٍة ِ
دالالت مع ّين ٍة.
ذات

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الهدف املنشود يف السلوك التجريبي
املنبثق من املبادئ الثقافوية ،هو إيجاد قواعد منهجيّ ٍة يتمكّن
اإلنسان يف رحابها من صياغة مفاهي َم ومعانٍ ثقافي ٍة؛ فهي ،يف
الحقيقة ،عبار ٌة عن وجهة نظ ٍر فكريّ ٍة تؤكّد عىل أ ّن املعنى يُولد بفعل
ري ،وفق مبادئها هو عبار ٌة عن وسيل ٍة لفهم هذا
ين ،والتفس ُ
فاعلٍ إنسا ٍّ
املعنى.

مبا أ ّن املعنيِّني بالدراسات الثقافيّة يقصدون من مساعيهم
العلمية استقصاء معاين النصوص وفهم دالالتها ،فاملعنى ،عىل
ٍ
واحد منهم(((.
كل
هذا األساس ،يتأث ّر بالوجهة الفكرية التي يتب ّناها ُّ
من جملة األمور التي متخّضت عن والدة النزعة الثقافوية يف

 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارس ّية) ،ص.35 :
 - 2املصدر السابق ،ص.32 :
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عمق الدراسات الثقافية ،أنّها أصبحت ،يف ما بعد ،تيارا ً مضا ّدا ً
للنزعة البنيوية ،لك ّنها افتقدت تأثريها عىل الدراسات الثقاف ّية يف
خض ّم هذه املواجهة املحتدمة لدرجة أ ّن وجهات النظر البنيوية
وما بعد البنيوية باتت يف عرصنا الراهن أصوالً معتمد ًة يف هذه
الدراسات؛ لذا نكتفي بهذا املقدار من الرشح والتفصيل حولها
لنسلّط الضوء يف املبحث الالحق عىل تأثري النزعة البنيوية يف واقع
الدراسات الثقافيّة(((.

ثالثاً :البنيوية (:)Structuralism
البنيوية هي إحدى التيارات الها ّمة التي تبلورت عىل نطاقٍ
واسعٍ بني األوساط الفكرية إبّان القرن العرشين وال س ّيام يف مجال
الفلسفة والعلوم اإلنسانية .وأهميّة الفكر البنيوي تكمن يف تأثريه
البالغ عىل مختلف مبادئ العلوم اإلنسانية .وكام هو الحال بالنسبة
فاعل فيها وت ُع ّد ركيز ًة فكري ًة
ٌ
للدراسات الثقافيّة ،فالبنيوية لها وجو ٌد
أساسي ًة للمعن ِّيني بهذه الدراسات .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن آثارها
يل يف نظريات الفيلسوف الفرنيس روالن
قد انعكست بشكلٍ ِج ٍّ
بارت الذي تط ّرق يف دراساته الثقاف ّية إىل تحليل عنارص الثقافة
خاص ٍة(((.
بصفتها أجزا َء مك ّون ًة ملنظوم ٍة داللي ٍة
ّ

وأ ّما بالنسبة إىل التأريخ الدقيق لنشأة الفكر البنيوي ،فلو
تت ّبعناه لوجدنا هذا الفكر يرضب بجذوره يف النظريات االجتامعية
للفيلسوف الفرنيس إميل دوركايم الذي كان يسعى إىل طرح مبادئَ
ثابت ٍة عىل الصعيدين الثقايف واالجتامعي تتع ّدى نطاق الهوية
 - 1املصدر السابق ،ص.33 :
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسيّة) ،ص.31 :
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الفردية؛ ولو دقّقنا أكرث يف هذا املوضوع لوجدنا الفكر البنيوي قد
تبلور بشكلٍ أوضح ضمن آثار أحد املعارصين لدوركايم ،حيث
نلمسه جليّاً يف املنظومة الفكريّة للمفكّر السويرسي فرديناند دو
الكتاب
سوسور وال س ّيام يف كتابه «بحثٌ يف األلسنية العا ّمة» ،فهذا
ُ
ٍ
نظريات بنيوي ًة دقيق ًة ومنتظم ًة بحيث ميكن اعتباره الرحم
يتض ّمن
الذي ولد منه الفكر البنيوي مبنهجيته املتعارفة.

ٌ
أصول سلوكي ٌة ذاتُ معانٍ داللي ٍة
الفكر البنيوي تُطرح يف رحابه
تعترب مثر ًة لألسس البنيوية ،حيث ميكن التنبّؤ مبعنى ّ
كل مفهومٍ
خاص ٍة خارج ٍة عن نطاق وجهات النظر
يُطرح يف رحابه وفق قواع َد
ّ
الفردية ،لذا يُقال بأ ّن البنيوية يف مقابل اإلنسانوية ،وتؤكّد عىل
عدم محورية الفاعل ،والباحث يف ظلّها يسعى إىل تحليل املعنى
لظاهر ٍة معيّن ٍة عىل أساس ظواه َر أخرى يدركها ضمن بني ٍة منتظم ٍة
أي تأثريٍ
فردي فيها(((.
ٍّ
دون أن يتص ّور َّ
حينام نستطلع النصوص العلمية والفلسفية املتق ّومة بوجهات
ٍ
نظريات
نظ ٍر بنيوي ٍة أو منعن النظر يف النصوص التي أشارت إىل

من هذا القبيل ،نستنتج منها التعريف الشامل التايل للبنيوية :هي
شبكة من العنارص املرتبطة مع بعضها ضمن نظامٍ مح ّد ٍد ،وهذا
االرتباط من سنخ التقابل ،لذا ميكن أن تتواكب العنارص مع بعضها
خاص ٍة ،وإثر ذلك
أحياناً أو ينوب بعضها عن اآلخر بحسب قواع َد
ّ
ٍ
وتتجل وفق ٍ
تتّسم بشكلٍ
معي مع حفاظها عىل الطابع
منط ّ ٍ
ّ
جديد
(((
البنيوي العا ّم والثابت للمجموعة التي تنضوي تحتها  .ولو حلّلنا
 - 1املصدر السابق ،ص.33 :
 - 2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد إلياس قنربي ،ساختار  -ساختار گرايئ  -ساختار شكني  -پسا ساختار گرايئ،
املوقع اإللكرتوين التّحاد علم االجتامع يف إيران2009 ،م.
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مستوى نفوذ الرؤية البنيوية يف األوساط الفكريّة ،ألمكننا استنتاج
كل لها يثبت لنا عىل أساسه أ ّن الفكر البنيوي ال يقترص عىل
تص ّو ٍر ّ ٍّ
العلوم اللغوية والسيميائية.
الجدير بالذكر هنا أ ّن هذه النزعة الفكريّة شهدت انتعاشاً ورواجاً
ي الستينيات والسبعينيات من القرن املايض ،ومن
واسعاً إبّان عق َد ِ
ث َ ّم بسطت نفوذها يف األوساط العلمية بصفتها رؤي ًة عا ّم ًة وشامل ًة
التخصصات العلمية ،فآثا ُرها
رش عىل شتّى
لكونها أث ّرت بشكلٍ مبا ٍ
ّ
ملحوظ ٌة يف الفلسفة وعلم االجتامع واألنرثوبولوجيا والنقد األديب
والدراسات الثقافيّة وعلم النفس التحلييل وفلسفة العلم والتأريخ،
التخصصات
وسائر الفروع العلمية؛ حيث طُرحت يف رحاب هذه
ّ
ٍ
بنزعات ومبادئَ بنيوي ٍة .أضف إىل ذلك،
العلمية نظرياتٌ متق ّوم ٌة
ري عىل واقع الفكر البنيوي،
فإ ّن هذه العلوم هي األخرى كان لها تأث ٌ
ٍ
تغيريات يف
فقد ساهمت يف توسيع نطاقه وساعدت عىل إجراء
(((
النص.
عنارصه األساسية عىل ضوء مسائل تتع ّدى نطاق
ّ
ويف هذا السياق ال نرى ضريا ً من اإلشارة إىل ميثولوجيا روالن
بارت ،فهي متق ّوم ٌة برؤي ٍة بنيوي ٍة وميكن اعتبارها عنرصا ً ها ّماً يف نشأة
الدراسات الثقافية ،حيث تط ّرق فيها إىل تحليل سيميائية الحياة
اليومية للبرش وسلّط الضوء عىل مختلف الظواهر الثقاف ّية املتعارفة
فيها ،ومن هذا املنطلق ساهم يف إثبات فكرة إمكانية تفسري املبادئ
الثقاف ّية باعتبارها ذاتَ معانٍ داللي ٍة مع ّين ٍة .عىل سبيل املثال ،بادر
إىل تحليل بعض الصور األسطورية التي ا ّدعى أنّها تلحق الرضر
طرح مفاهي َم خيال ّي ٍة تساهم يف ترسيخ
باملجتمع أل ّن املراد منها
ُ
اإليديولوجيا التي تتب ّناها الطبقة الحاكمة.
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسيّة) ،ص.32 :
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روالن بارت تجاوز الظاهر ليغور يف عمق البنية الفكرية
بهدف إزاحة النقاب عن العنارص البنيوية لألساطري التي وصفها
باملصطنعة ،فهو يف الحقيقة مل يعترب الرتابط البنيوي أمرا ً طبيعيّاً
كل بني ٍة(((.
وبديه ّياً ،بل أكّد عىل تأثري الدوافع الباطنية يف صياغة ّ

عم ذُكر فالثقافة ،وفقاً للرؤية البنيوية ،هي عبار ٌة عن
فضالً ّ
ٍ
انعكاس للبنية اللغوية الدقيقة والتي هي يف الواقع خارج ٌة عن
نطاق دوافع الفاعل رغم اعتامده عليها ،والبنيوية ذاتي ٌة ومتزامن ٌة
متعي مسبقاً؛
ٍّ
يل
مع عنارصها ،أي أنّها مبثابة أم ٍر ذايتٍّ وشمو ٍّ
ولكن ينبغي االلتفات هنا إىل أ ّن الدراسات الثقاف ّية تطرح مباحثَ
ري جوهريّ ٍة عىل أساس ر ًؤى بنيوي ٍة ،وهي ،يف الحني
تحليليّ ًة غ َ
ذاته ،متأث ّرة باملعاين املطروحة ضمن املباحث السيميائية
املعتمدة يف الرؤية البنيوية(((.

رابعاً :ما بعد البنيوية ( Post-Structuralismوما بعد الحداثة
(:)Post-Modernism
الدراسات الثقافيّة تأث ّرت بالعديد من التيارات الفكرية طوال
مسريتها الحافلة ،لك ّن األثر األبرز والذي كان وما زال ثابتاً حتّى
عرصنا الراهن ،هو للنظريات واآلراء التي تُطرح عىل ضوء العنارص
يعب عنه أحياناً باصطالح ما
الفكرية ملذهبي ما بعد البنيوية والذي ّ
بعد الحداثة((( ،فاألمر الوحيد الذي مييّز بينهام يف هذا املضامر
هو أ ّن املبادئ الفكرية االرتكازية يف مذهب ما بعد الحداثة أكرث
 - 1ستيوارت هول ،معنا  -فرهنگ وزندگي اجتامعي (باللغة الفارسيّة) ،ص.77 - 75 :
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.35 - 33 :
 - 3املصدر السابق ،ص.40 :

الفصل الثاني :المبادئ اإلبستمولوجية في مدرسة برمنغهام

عمومي ًة وشمولي ًة من مبادئ ما بعد البنيوية ،لذا ميكن عىل أساسها
توسيع نطاق الدراسات الثقاف ّية؛ ولكن مبا أ ّن مواضيع بحثنا تتمحور
بشكلٍ
أسايس حول املسائل اإلبستيمولوجية ،ونظرا ً لكون كال
ٍّ
يف عىل هذه الدراسات ،اقتضت
التيارين الفكريني له تأث ٌ
ري معر ٌّ
أي متيي ٍز بينهام
الرضورة تسليط الضوء عليهام بشكلٍ متزامنٍ دون ّ
من هذه الناحية؛ لذا سوف نتط ّرق أ ّوالً إىل بيان بعض املسائل
املرتبطة مبا بعد البنيوية ونتح ّدث عن الدور الذي لعبته نظريات
اثنني من أبرز ر ّواد هذا التيار الفكري عىل صعيد الدراسات الثقافية،
وهام جاك دريدا وميشيل فوكو ،ث ّم نسوق البحث نحو تأثري فكر ما
بعد الحداثة عىل هذه الدراسات.

 )1ما بعد البنيوية:
فكري تص ّدى الباحثون يف رحابه إىل طرح
ما بعد البنيوية تيا ٌر
ٌّ
ٍ
بحوث متن ّوع ٍة يف شتّى مجاالت النقد األديب والدراسات الثقافيّة
والتنظري السيايس والعلوم االجتامعية ،وقد انبثق من باطن الفكر
البنيوي لك ّن مبا ِدئه تختلف عن املبادئ البنيوية وأحياناً يبلغ هذا
االختالف درجة التضا ّد(((.

إذا ً ،ما بعد البنيوية هي مرحل ٌة فكريّ ٌة الحق ٌة للبنيوية يف نطاق
ٍ
باصطالحات عديد ٍة مثل البنيوية
العلوم االجتامعية ،وقد ُوصفت
الجديدة وما بعد الفكر البنيوي وما وراء البنيوية؛ وخالل فرتة
ِ
بوجهات نظ ٍر
ظهورها طُرحت عىل ضوئها نظرياتٌ متن ّوع ٌة متق ّوم ٌة
انتقادي ٍة للفكر البنيوي ،وغالبية مواضيعها متحورت حول اللغويات
واملبادئ األنرثوبولوجية.
 - 1املصدر السابق ،ص.35 :
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الجدير بالذكر هنا أ ّن الكثري من املرتكزات الفكرية التي يتق ّوم
بها تيار ما بعد البنيوية ترضب بجذورها يف نظريات الفيلسوف
ح يف ما لو تتبّعنا اآلثار
فريدريك نيتشه ،حيث نلمس هذا األمر بوضو ٍ
التي د ّونها أعالم هذا التيار من أمثال جاك دريدا وميشيل فوكو ومن
حذا حذوهام؛ فقد أكّدوا عىل ما استنتجه هذا الفيلسوف األملاين
من عدم وجود تضا ٍّد بني األصول البنيوية((( .وتجدر اإلشارة هنا إىل
الفرنسيي جاك دريدا وميشيل فوكو
الفيلسوفي
أ ّن نظريات وآراء
ْ
ْ
كان لها األثر البالغ عىل األصول واملبادئ املطروحة يف فكر ما
بعد البنيوية.
واضح من لفظهّ ،
يدل عىل
مصطلح ما بعد البنيوية كام هو
ٌ
الفكر الذي بسط نفوذه يف األوساط الفكرية إبّان املرحلة التي
تلت الفكر البنيوي ،وهو بطبيعة الحال يتض ّمن نقدا ً واقتباساً ،إذ إ ّن
ركيزته النظرية ترضب بجذورها يف لسانيات فرديناند دو سوسور؛
لكن رغم ذلك نجد النظريات التي يطرحها أتباعه تخلو من القواعد
اللغوية التي ت ُع ّد بني ًة علمي ًة أساسي ًة يف تحليل النصوص واألصول
السيميائية والرموز الثقافيّة والبنى اإليديولوجية والسلوكيات
االجتامع ّية ،حيث يرفضون هذه القواعد برصيح العبارة .ويف هذا
السياق تجدر اإلشارة إىل أ ّن ر ّواد هذا التيار الفكري عاد ًة ما يقتبسون
جهون نقدا ً
بعض املبادئ اللغوية البنيوية ،لك ّنهم يف الحني ذاته يو ّ
(((
لها وي ّدعون أ ّن منظومتهم الفكرية أوسع أفقاً من نطاق اللسانيات .
املعنى برأي مفكّري تيار ما بعد البنيوية غري ٍ
ثابت وال ّ
ينفك عن
ٍ
مبفردات
التغي باستمرارٍ ،فهو يف حرك ٍة دائب ٍة ،كام ال ميكن تعريفه
ّ

 - 1مادين ساراب ،راهنامي مقدمايت بر پسا ساختار گرايئ وپسا مدرنيسم (باللغة الفارس ّية) ،ص.144 :
 - 2أندرو إدجار وبيرت سجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسيّة) ،ص.82 :

الفصل الثاني :المبادئ اإلبستمولوجية في مدرسة برمنغهام

ٍ
نصوص ،فهو يف الحقيقة مثر ُة للعالقة
خاص ٍة أو جملٍ أو حتّى
ّ
ٌ
مشرتك .الجدير بالذكر هنا أ ّن
نص
الكائنة بني النصوص ،أي أنّه أم ٌر ّ ٌّ
رص إنسانيّ ٍة ثابت ٍة ومتناسق ٍة
هذا التيار يرفض رأي من ا ّدعى وجود عنا َ
تُسفر عن تبلور معانٍ ثابت ٍة وراسخ ٍة ،ومن هذا املنطلق يتي ّنى أتبا ُعه
موقفاً يتعارض مع الفكر اإلنسانوي((( .ويعتقد هؤالء بعدم إمكانية
النص وتفسريه ،وبني اللغة وما ورا َءها،
تعيني حدود ثابتة تفصل بني
ّ
وبني املنظومات العقائدية اإليديولوجية وسائر أساليب الخطاب
الفكري؛ فهذه الفكرة متق ّوم ٌة مببانٍ خاطئة ،إذ ي ّدعي من يطرحها أ ّن
حتمي بني شتّى أمناط
إيديولوجي
النظرية من شأنها تحقيق تفكيك
ٍّ
ٍّ
املتحصلة من الفهم العريف .هذه الصور
املعرفة وصورها الطبيعية
ّ
ح عىل هيئة حقيق ٍة ،لك ّنها يف واقع الحال تتّسم
ّ
الطبيعية
تتجل بوضو ٍ
وسيايس
اجتامعي
رمزي ضمن مبادئَ ثقافي ٍة سائد ٍة يف نظامٍ
بطابعٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
معيٍ ،ولكن ،حينام ندرك أ ّن جميع أمناطها التحليلية ومبا فيها
َّ
النمط الذي يلجأ إليه من يحلّل دالالتها ،عرضة لتغيريٍ متواصلٍ ،
يثبت لنا عدم إمكانية إثبات الحقيقة املشار إليها؛ والسبب يف ذلك
ّ
الدال واملدلول
يعود إىل عدم استقرار العالقات املتص ّورة بني
وعدم إمكانية تحصيل املعنى وفق ما قصده من صاغ
النص(((.
ّ
ربا من األفضل اعتبار اإلضافة اللغوية «ما بعد» يف مصطلح
إذا ًّ ،
ٍ
مصطلحات أخرى
ما بعد البنيوية نظري ًة لإلضافات املشابهة لها يف
ٍ
نشاط
مؤش عىل
مثل ما بعد الحداثة وما بعد املاركسية ،أي أنّها
ٌّ
ٍ
حثيث يُراد منه الرتاجع عن املبادئ املطروحة يف الرؤية السابقة.
كل
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن مفكّري ما بعد البنيوية يف ّندون ّ

 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارس ّية) ،ص.36 :

 - 2أندرو إدجار وبيرت سجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسيّة) ،ص.82 :
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نظري ٍة تصف مختلف املفاهيم يف الحياة بالكلّية والشمولية ،ومن
ناحي ٍة أخرى نجدهم يؤكّدون عىل الطريقة التي يجب أن تُتّبع يف
نص ،ويف هذا السياق أكّدوا عىل أ ّن منط قراءة
استقصاء داللة ّ
كل ٍّ
نتائج وآثارا ً عديد ًة من املمكن أن تتناقض مع
النص قد يستتبع
ّ
َ
بعضها أحياناً؛ لذا من هذه الناحية خالفوا البنيويني الذين اعتربوا
املعنى ال يخضع لتأثري البنية(((.
طابع الرؤية التي يتب ّناها مفكّرو ما بعد البنيوية تجاه القضايا

التي تُطرح للبحث هي يف الواقع رؤي ٌة تخالف القاعدة ،أي أنّها

تقلب موازين الفرضيات املتعارفة وتخرج عن نطاق وجهات النظر
السائدة بخصوصها وال تتقيّد مبضامينها ضمن حدود الخطاب
العلمي املتعارف؛ ويف هذا املضامر جعلوا هدفهم استقصاء

العنارص الثقافيّة واالجتامعية ألجل النهوض بواقع العلم الثقايف
جه الفكري ،وسلّطوا الضوء بشكلٍ
ودافعوا بش ّد ٍة عن هذا التو ّ

أسايس عىل الثقافة العا ّمة والدراسات الثقافيّة باعتبارها أكرث أهمي ًة
ٍّ

أي موضو ٍع آخر ،أل ّن غايتهم من ذلك التص ّدي للثقافة العليا
من ّ

-النخبوية -وتفنيد مبادئها(((.

 )2تداعيات مذهب ما بعد البنيوية عىل الدراسات الثقاف ّية:

ال ّ
شك يف أ ّن نظريات جاك دريدا وميشيل فوكو كان لها األثر
البالغ عىل واقع الدراسات الثقافية ،لذا سنشري بإجام ٍل يف ما ييل
إىل هذا املوضوع يف إطا ٍر تحلييل:
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص.35 :
 - 2املصدر السابق.
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 جاك دريدا:مؤلّفات الفيلسوفني الفرنسيني جاك دريدا وميشيل فوكو هي
املصادر الفلسفية األساسية ملذهب ما بعد البنيوية ،فاأل ّول د ّون
كتب ها ّم ٍة يف هذا املضامر ،وهي« :الكتابة واالختالف»،
ثالثة
ٍ
«الصوت والظاهرة»« ،يف علم الكتابة».
وأ ّما أشهر مقالة د ّونها بهذا الخصوص فعنوانها «البنية ،اللعب،
العالمة يف العلوم اإلنسانية» ،ناهيك عن أنّه أبدع الكثري من املفاهيم
تجسدت يف ما بعد كمعامل أساسي ٍة ملذهب ما بعد
الها ّمة التي
ّ
البنيوية ،أهمها مفهوم التفكيك.
التفكيكية التي ابتدعها دريدا تع ّد مفهوماً ارتكازيّاً يف مذهب ما
كل تفسريٍ لها يُسفر عن
بعد البنيوية ،ويف هذا السياق أكّد عىل أ ّن ّ
تجاهل املوضوع املحوري واالنحراف عن املسار الصائب؛ لذا
كل بني ٍة عن غريها .بنا ًء
منهج يُراد منه تفكيك ّ
ميكن تعريفها بأنّها
ٌ
عىل هذا التعريف ،فالتفكيكيون عاد ًة ما يُبادرون إىل تفكيك أجزاء
رص مختلف ٍة ،وبهذا األسلوب يت ّم
ّ
النص عن بعضها يف إطار عنا َ
بيان التناقض الكائن فيه واستقصاء شتّى الفرضيات التي يستبطنها؛
النص ال يُراد منه طرح رواي ٍة جديد ٍة حول
إال أ ّن هذا التعامل مع
ّ
النص أو إصالحه أو إعادة النظر فيه أو تجديد صياغة
مضمون
ّ
(((
بأسلوب آخر .
تدوينه
ٍ
التفكيكية غالباً ما تطرح قراء ًة تتمحور حول املركزية وكيفية
نقضها ،واملقصود من املركزية هنا املنشأ والحقيقة والنقطة الثابتة
كل قراءة تذكّرنا
والوجود ،فهي مهار ٌة تهدف إىل نقض املركزية وتفنيد ّ
 - 1جون ليخت ،پنجاه متفكر بزرگ از ساختار گرايئ تا پست مدرنيسم (باللغة الفارسيّة) ،ص.166 - 159 :
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بها ،ومن ث َّم يقوم الباحث يف رحابها بتغيري العنرص الذي ي ّدعى أنّه
مركزي وقلبه إىل ٍ
منط آخر بشكلٍ يتيح للعنارص الثانوية بأن تتوغّل يف
ٌّ
ٍ (((
ٍ
النص لتتح ّول عندئذ إىل أجزا َء مركزية  .مفكّرو ما بعد البنيوية
باطن ّ
تعاملوا مع شتّى القضايا والظواهر برؤي ٍة تفكيكي ٍة أريد منها إجراء
ٍ
تغيريات عىل بنيتها ونقض مركزيتها ،ما يعني أنّهم مل يقصدوا تعريفها
ري مح ّدد ٍة.
وبيان واقعها ،بل أرادوا إثبات كونها غامض ًة وغ َ
ميكن تلخيص مضمون الرؤية التفكيكية وبيان فحواها كام ييل:
املعنى -بحسب هذه الرؤية -يتك ّون عىل أساس االرتباط بني ٍّ
دال
مستقل .الثمرة التي ترتت ّب
ٍّ
وآخ َر ال عن طريق نسبته إىل موضو ٍع
عىل هذا الكالم هي عدم إمكانية استقرار املعنى عىل دالل ٍة واحد ِة،
أي أنّه ليس ثابتاً عىل اإلطالق ،وذلك لكون الكلامت تتض ّمن
ين كثري ًة ج ّدا ً ،لذا ميكن اعتبارها انعكاساً ملعانٍ أخرى كائن ٍة
معا َ
ٍ
كلامت أخرى؛ مثالً لو أردنا معرفة معنى إحدى املفردات يف
يف
ٍ
كلامت أخرى ،وهنا قال
املعجم اللغوي سوف نجد أنفسنا أمام
ّ
(الدال) وليس هناك
دريدا ً أنّنا يف هذه الحالة نتأ ّمل فقط بالشاخص
أي مع ًنى أصيل يف ما وراء تص ّورنا.
ُّ

أي
ٌ
إذا ً ،الكتابة لها دو ٌر
فاعل يف صياغة املعنى ،إذ ليس هناك ُّ
ٍ
ّ
الدال
ارتباط بني
ح متق ّومٍ بذاته ومن شأنه إثبات وجود
مع ًنى واض ٍ
النص
النص لكون
أي يش ٍء خارج
ّ
ّ
واملدلول ،ما يعني عدم وجود ِّ
كل يش ٍء(((.
هو ّ
ويف عرصنا الحارض نجد نظريات هذا الفيلسوف الفرنيس جلي ًة
يف البحوث املعارصة التي طرحت يف رحاب الدراسات الثقاف ّية
 - 1مادين ساراب ،راهنامي مقدمايت بر پسا ساختار گرايئ وپسا مدرنيسم (باللغة الفارس ّية) ،ص.83 - 74 :
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسيّة) ،ص.37 - 36 :
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اإلعالمية التي تتمحور مواضيعها حول املخاطب وال سيّام من
يتلقّى الخطاب املتلفز ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن مثرة تفكيكية
دريدا عىل الصعيد اإلعالمي تتمثّل يف تأكيد الباحثني اإلعالميني
النص اإلعالمي مهام
عىل صواب جميع القراءات التي تطرح حول
ّ
تن ّوعت.
ال نبالغ لو قلنا أ ّن آثار دريدا مرآ ٌة لسيالن املعنى وعدم توقّفه عىل
دالل ٍة واحد ٍة وفقاً ملبادئ مذهب ما بعد البنيوية ،وهذا يعني أ ّن النظام
للنص مدعا ٌة الستنباط معانٍ غريِ متناهي ٍة؛ كذلك نستنتج من
الداليل
ّ
النص دورا ً ها ّماً يف التعامل مع
هذه الرؤية أ ّن دريدا أوكل إىل قارئ
ّ
(((
الحق يف استنباط املعاين والدالالت منه .
مدلوله ومنحه ّ
وعىل الرغم من أ ّن الباحثني الذين د ّونوا دراسات حول وسائل
اإلعالم عىل ضوء تفكيكية جاك دريدا ،أكّدوا عىل التأثري الحتمي
النص اإلعالمي ،مثل الطبقة االجتامعية
لبعض العوامل يف قراءة
ّ
والعرق والجنس؛ إال أنّهم أوعزوا إىل الذوق الشخيص للمخاطَب
دورا ً ها ّماً يف كشف املعاين التي تتناسب معه ،وتجدر اإلشارة هنا
النص اإلعالمي
إىل أ ّن كُتّاب هذه البحوث ضمن تفكيكهم بني
ّ
مسائل ِ
ذات
َ
واملخاطَب ،كانت لديهم رغب ٌة يف طرح مباحثَ حول
ٍ
ارتباط باملتعة واللعب والتص ّورات الخيالية باعتبارها ردو َد أفعا ٍل
تبدر من املخاطَب إزاء املضمون اإلعالمي؛ ومن األمثلة عىل
هذه الظاهرة كتاب الفيلسوف جون فيسك الذي عنونه «الثقافة
والتلفاز» ،والنشاطات البحثية للفيلسوف جون هارتيل عىل صعيد
التفكيكية النظرية ملفهوم املخاطب؛ فجهود هذين املفكّرين لها
 - 1فيلب سميث ،درآمدي بر نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص  212و .272
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عصا السبق بني الدراسات التي ت ّم تدوينها يف هذا املضامر.

(((

 ميشيل فوكو:الرتاث الفكري للفيلسوف الفرنيس ميشيل فوكو عىل نسق تراث
نظريه جاك دريدا ،ففي مضامر الدراسات الثقافية املعارصة وضع
أسس مذهب ما بعد البنيوية والحركة الفكرية املناهضة للجوهرية
(املاهيوية) (((،وقد لقّب بأستاذ تأريخ نظام الفكر ،وهذا اللقب
ٍ
جهاته املعرفية وهواجسه الفكرية ،كام
بكل
يتناسب ّ
تأكيد مع تو ّ
لقّبه البعض مبشاكس ما بعد البنيوية؛ أل ّن آثاره كانت من ٍ
منط آخر
عم د ّونه غريه من فالسفة غربيني لكونه مل يتقيّد باملبادئ
يختلف ّ
الفلسفية املتعارفة ومل ينخرط تحت مظلّة التأريخانية املتّفق عليها
عم ييل :املرض العقيل وعلم النفس،
آنذاك ،وأه ّم مؤلّفاته عبار ٌة ّ
تأريخ الجنون يف العرص الكالسييك ،والدة العيادة ،الكلامت
واألشياء ،حفريات املعرفة ،نظام الخطاب ،املراقبة واملعاقبة،
(((
تأريخ الجنسانية ،إرادة املعرفة ،استعامل املتعة ،هوس الذات.
ميشيل فوكو له بصامتٌ واضح ٌة عىل الدراسات الفكرية ،لك ّن
أهمها وأكرثها تأثريا ً هو مفهوم تحليل الخطاب ،كام أ ّن مجمل
أطروحاته عىل صعيد أداء الخطاب ووظيفته كان لها األثر البارز
يف هذه الدراسات؛ وقد ع ّرف الخطاب بأنّه مجموع ٌة من األفكار
واملفاهيم واملعتقدات املرتبطة مع بعضها بحيث تحظى بقبو ٍل
عا ٍّم لكونها تن ّم عن إيديولوجيا مقبول ٍة يف أحد املجتمعات ،ومن
 - 1املصدر السابق ،ص .275
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .185
 - 3جون ليخت ،پنجاه متفكر بزرگ از ساختار گرايئ تا پست مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ص .175 - 173
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ث َ ّم تساهم يف صياغة كيانٍ مقتد ٍر لإلدراك الجامعي والسلوك
االجتامعي.
إذًا ،الخطاب عبار ٌة عن نطاقٍ لنظامٍ تنشأ وترتعرع يف رحابه
أفكا ٌر ومفاهي ُم ومعتقداتٌ من صناعة اإلنسان ،إال أ ّن هذا اإلنسان
جاهل بها يف الواقع ورغم كونها من صناعته لك ّنها غامض ٌة بالنسبة
ٌ
إليه .هذه املجموعة املجهولة بعد نشأتها رسعان ما تبسط نفوذها
عىل فكر اإلنسان وعقله ووجدانه ،ث ّم تتح ّول إىل د ّوام ٍة ال ميكن
ٍ
ألحد التفكري خارج نطاقها؛((( وممّ قاله يف هذا الصعيد« :نحن
تنصب يف
خطاب ما دامت
نطلق عىل مجموع ٍة من األحكام عنوان
ٍ
ّ
نستشف من هذا الكالم أ ّن فوكو مل يكتف
هيئ ٍة خطابي ٍة مشرت ٍكة»،
ّ
وسع نطاقه ليشمل
فقط بتعميم الخطاب ليتجاوز نطاق اللغة ،وإنّ ا ّ
جميع الجوانب االجتامعية كام نسب جميع القضايا االجتامعية
(((
إىل فعل اإلنسان وسلوكه الفكري.
املعنى املقصود من مفهوم الخطاب يف هذا املضامر هو
إنتاج العلم وفق ضواب َ
ط وقواع َد معترب ٍة اعتامدا ً عىل املبادئ
اللغوية ،ومن ث َ ّم فهو يُضفي مع ًنى إىل القضايا امللموسة
والوظائف االجتامعية؛ ويف رحابه أيضاً تتبلور مواضيع العلوم
تتجل بهيئ ٍة تتناسق مع األصول
ّ
وتتّضح معاملها الحقيقية بحيث
العقلية ،ويف الحني ذاته فهو ّ
يدل عىل عدم عقالنية سائر أساليب
الفكر التي تختلف مع ما ذُكر هنا.
ٍ
ظروف
كل أم ٍر يتبلور يف
إذًا ،مفهوم الخطاب من شأنه أن يع ّم ّ

 - 1املصدر السابق.
 - 2عىل أصغر سلطاين ،مقالة نرشت باللغة الفارسية تحت عنوان :تحليل گفتامن به مثابه نظريه وروش ،يف
مجلة «علوم سيايس» الفصلية2009 ،م ،العدد  ،28ص .155
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خاص ٍة ،وعىل أساسه يفسح املجال لإلنسان يك
اجتامعي ٍة وثقافي ٍة
ّ
ويتبي له ماذا يقول وأين ومتى يسمح له بالكالم ،فهو الذي
يتكلّم
ّ
(((
يح ّدد ذلك حرصا ً.

كل قضي ٍة ال تكتسب دالالتها
نظرية الخطاب تؤكّد عىل أ ّن ّ
يئ يفي
الحقيقية إال يف بوتقة الخطاب ،فهو يف الواقع نظا ٌم سيميا ٌّ
بالدور ذاتِه الذي لعبته األساطري يف العهود السحيقة ،وذلك من
خالل بسط نفوذه وفرض سلطته عىل املجتمع؛ ما يعني أ ّن الخطاب
واألسطورة كليهام وسيلتان الستكشاف الهوية الفردية ولتحقيق نَظْمٍ
اجتامعي ،وبحسب تعبري الفيلسوف الفرنيس روالن بارت فإ ّن ما
ٍّ
يوصف بالخطاب اليوم هو عبار ٌة عن أسطور ٍة معارصةٍ.
الجدير بالذكر هنا أ ّن فوكو نأى بنفسه عن النزعة البنيوية
املتط ّرفة ،وألجل أن ال يقع يف فخّها م ّر ًة أخرى ،بادر إىل تدوين
تحليلٍ شاملٍ لها وللتفكيكية ،ويف هذا السياق سلّط الضوء عىل
األحداث التأريخية وفق مبادئَ بنيوي ٍة وتفكيكي ٍة.

ألي حقيق ٍة ثابت ٍة أو
ا ّدعى هذا الفيلسوف الفرنيس أن ال وجود ِّ
ٍ
رش أو
فكل
معرف ٍة معترب ٍةّ ،
أحداث يشهدها العامل تساهم بشكلٍ مبا ٍ
ٍ
رص
رش يف نشأة مضام ٍر
غريِ مبا ٍ
جديد للحقائق لينطلق إثر ذلك ع ٌ
(((
جدي ٌد ،لذا ينبغي لنا معرفة الحقائق السابقة استنادا ً إىل علم اآلثار.

 ) 3ت ّيار ما بعد الحداثة والدراسات الثقافية:

واضح من عنوانها نشأت يف
مدرسة ما بعد الحداثة كام هو
ٌ

 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .38
 - 2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد إلياس قنربي ،ساختار  -ساختار گرايئ  -ساختار شكني  -پسا ساختار گرايئ
(باللغة الفارسية) ،اتحاد علم االجتامع يف إيران.

الفصل الثاني :المبادئ اإلبستمولوجية في مدرسة برمنغهام

مقابل تيار الحداثة ،حيث بادر الباحثون يف رحابها إىل نقد مختلف
عنارص الحداثة والقواعد التي ترتكز عليها ومن ث َ ّم التشكيك بها
وتفنيدها.
العنوان اللغوي لهذه الحركة الفكرية -ما بعد الحداثة -حاله حال
الكثري من املصطلحات والعناوين األخرى لكونه مل يشهد استقرارا ً
مفهوميّاً عىل دالل ٍة واحد ٍة ،ما يعني أنّه ليس متق ّو ًما بنظري ٍة فلسفي ٍة
شامل ٍة ِ
ذات أجزا َء منتظم ٍة ،وإنّ ا هو عبار ٌة عن هيئ ٍة معقّد ٍة ومتداخل ٍة
تض ّم يف جزئياتها أمناطًا متن ّوع ًة من الرؤى واألفكار واالستنتاجات
واالستدالالت والتفاسري وشتّى النظريات التي ت ُطرح بخصوص
الثقافة السائدة يف حياة البرشية ،فهو ين ّم عن تع ّددي ٍة ملختلف
القضايا املرتابطة مع بعضها.
البت بها عىل نحو
والطريف أ ّن املسألة الوحيدة التي ميكن
ّ
ٍ
القطع واليقني يف هذا املضامر ،هي استحالة طرح
تعريف جامعٍ
وشاملٍ ملا بعد الحداثة نظرا ً لسعة نطاق استخدام هذا املفهوم
با لهذا السبب قال
وتن ّوع املداليل التي تُصاغ يف رحابه (((.ور ّ
الفيلسوف الفرنيس جان فرانسوا ليوتار أ ّن مذهب ما بعد الحداثة
ٍ
بتيارات
يعني انهيار التيارات الفكرية العا ّمة مثل املاركسية وإبدالها
فكري ٍة فرعي ٍة ،وهذا الكالم يُع ّد تح ّدياً للقابليات الفكرية التي ميتلكها
(((
اإلنسان وإثباتاً لعجزه يف طرح تفسريٍ
واقعي ملا يجري حوله.
ٍّ
جميع التعاريف التي طُرحت لبيان معامل الدراسات الثقافية
وتحديد نطاقها ،ترتكز يف أساسها عىل بعض املبادئ الثابتة ،مثل
مواجهة الخطاب السلطوي يف شتّى املجاالت العلمية والسياسية

 - 1أندرو إدجار وبيرت سجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .85
 - 2املصدر السابق ،ص .86
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والثقافية ،وال ّ
شك يف أ ّن هذه املبادئ تنشأ عن طريق إعادة تصوير
شتّى معامل الثقافة والخطاب اللذيْن ت ّم تهميشهام وتجاهلهام
يف الحياة املعارصة؛ لذا تؤكّد هذه التعاريف عىل الثقافة التي
يستسيغها الذوق العا ّم يف املجتمع واستئصال الفوارق التي
متيّز بني الثقافتني العليا -النخبوية -والشعبية .الباحثون املعنيون
بالدراسات الثقافية لديهم رغب ٌة جامح ٌة يف معرفة الدالالت الكامنة
يف مضامني النصوص واآلثار قاطب ًة ال النصوص واآلثار الف ّنية العليا
فقط ،ويف هذا السياق عاد ًة ما يدعون إىل السعي إليجاد أجوا َء تتيح
طرح اآلراء واملعتقدات امله ّمشة التي هي عرض ٌة النتقا ٍد الذ ٍع يف
بعض املجتمعات إىل جانب السعي إلنتاج العلم عىل ضوء الرؤى
املرتوكة واملهملة يف نطاق الثقافة العا ّمة ،كام يعتقدون برضورة
ثانوي ومه َّم ٍ
ش
االستامع إىل نداء املجتمعات النائية ّ
وكل مجتمعٍ
ٍّ
يف الحياة املعارصة (((.تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذه املسائل ت ُع ّد
رابطاً مشرتكاً بني الدراسات الثقافية ونظريات ما بعد الحداثة.
ميكن القول بشكلٍ عا ٍّم أ ّن تيار ما بعد الحداثة ظهر عىل الساحة

الفكرية إبّان عقد الستينيات من القرن املنرصم ،وقد أكّد الباحثون
واملفكّرون الذين أسهموا يف صقله وبلورته عىل رضورة اجتثاث

ٍ
اختالف بني الثقافة العليا -النخبوية-
كل
الفوارق الثقافية واستئصال ّ

والثقافة الشعبية ،وال ّ
شك يف أ ّن هذه الرؤية هي مثر ٌة لزوال الفوارق
بني األمور التي توصف باملتعالية واألمور التي تعترب متدنيةً ،أي

تلك القضايا التي تتب ّناها النخبة يف املجتمع والقضايا التي يتب ّناها
 - 1سيمون دورينج ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .25
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كل هذه الفوارق وال
عا ّمة الناس؛ ففي رحاب ما بعد الحداثة ت ُلغى ّ
يبقى ح ٌّد فاصل يف ما بينها.

(((

إىل جانب املشرتكات التي أشري إليها أعاله ،فتيار ما بعد
الحداثة والدراسات الثقافية متقاربان مع بعضهام من حيث النشأة،
ي الستينيات والسبعينيات
فاأل ّول ظهر بني األوساط الفكرية يف عق َد ِ
من القرن العرشين بفضل ف ّنانني وباحثني أمريكان سلّطوا الضوء
نقدي ،ومن ث ّم بسط نفوذه يف
بأسلوب
عىل واقع الحياة الفكرية
ٍ
ٍّ
ليتجل ضمن آثار ونظريات ر ّواد الفكر
ّ
األوساط الفكرية األوروبية
واملعرفة هناك (((.الدراسات الثقافية هي األخرى ظهرت يف تلك
اآلونة ،حيث أبرصت النور يف عقد الستينيات ث ّم انتعشت بعد ذلك
يف عقد السبعينيات لتبلغ أعىل مست ًوى لها بعد أن تص ّدى ستيوارات
هول للتنظري فيها واحتلّت مقاماً مرموقاً بني سائر الدراسات
(((
والبحوث العلمية.
هناك العديد من الخصائص التي امتاز بها تيار ما بعد الحداثة،
ومن جملتها ما ييل:
 -حذف الفوارق بني الف ّن والحياة اليومية للبرش.

 نقض الجدار الفاصل بني الثقافة العليا -النخبوية -والثقافةالعا ّمة.
 -رواج االلتقاطية األدبية.

 - 1أندرو ميلرن وجيف برافيت ،درآمدي بر نظريه فرهنگي معارص (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية جامل
مح ّمدي ،منشورات «ققنوس» ،إيران ،طهران2006 ،م ،ص .127
 - 2مادان ساراب ،راهنامي مقدمايت بر پسا ساختار گرايئ وپسا مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ص .179
 - 3كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .23
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 -الرتكيب بني مختلف األصول والقواعد.

(((

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الدراسات الثقافية هي األخرى متتاز
بهذه الخصائص ،حيث اكتسبتها من تيار ما بعد الحداثة ،لذا ال
نبالغ لو قلنا أ ّن هذه الدراسات هي عبار ٌة عن علمٍ ينضوي تحت
مظلّة ما بعد الحداثة.

 ) 4تداعيات ما بعد الحداثة عىل الدراسات الثقافية:
ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة تياران فكريان كان لهام األثر
البالغ عىل واقع الدراسات الثقافية ،حيث انعكست تداعياتهام يف
آثار أه ّم املنظّرين الثقافيني من أمثال ميشيل فوكو وجان فرانسوا
ليوتار.
املفكّرون الذين انخرطوا يف تيار ما بعد الحداثة كان لهم
دو ٌر مشهو ٌد يف صياغة الدراسات الثقافية ،فقد ا ُعتمدت نظريات ُهم
وآرا ُؤهم كمبدأٍ يف هذه الدراسات ،وميكن تلخيص أهمها مبا ييل:

لكل ٍ
بلد
 اعتبار الثقافة وسيل ًة معتمد ًة يف النظام التعليمي ّبهدف تأهيل مواطنني كفوئني وواعدين لهم القدرة عىل التفاعل مع
الواقع االجتامعي الجديد.
منبثق منها.
 الرتكيب بني الخطاب اللغوي والسلطة باعتبار أنّهٌ

 رفض فكرة وجود حقيق ٍة مطلق ٍة وشامل ٍة تتجاوز نطاق الزمانوالخطاب النخبوي.
 تفنيد جميع اآلراء املتق ّومة عىل فكرة أ ّن الحقيقة أمرا ً شامالً. - 1جان فرانسوا ليوتار ،وضعيت پست مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية نوذري ،الطبعة
األوىل ،منشورات «گام نو» ،إيران ،طهران2001 ،م ،ص .179
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خطاب وكيانٍ يحمل راية املبادئ التج ّددية العا ّمة،
كل
 دعم ٍّ
مثل مبدأ الح ّرية.
ٍ
جديد تتن ّوع فيه الهوية.
مل
 -التأكيد عىل والدة عا ٍ

 اعتبار السلوك اإلنساين انعكاساًألالعيب لغوي ٍة متن ّوع ٍة ال
َ
ميكن املقارنة بينها.
 عدم إمكانية املقارنة بني القضايا اللغوية وشتّى أمناط الحياة.جهات األصولية والجوهرية.
 -رفض التو ّ

هذه املرتكزات الفكرية لعبت دورا ً ملحوظاً يف تكوين
ٍ (((
الدراسات الثقافية بنمطها الحديث وتوجيهها نحو وجه ٍة معيّنة.

خامساً :التحليل النفيس (:)Psychoanalysis
عامل النفس الشهري سيغموند فرويد هو الذي وضع حجر
األساس لعلم النفس التحلييل ،ويف هذا السياق ا ّدعى أ ّن هذا العلم
يرضب بجذوره يف نظريات بعض املفكّرين القدماء من أمثال
أفالطون واملعارصين من أمثال آرثر شوبنهاور وفريدريك نيتشه.

ٍ
معتمد يف الدراسات
ج
علم النفس التحلييل عبار ٌة عن منه ٍ
مستقل يتط ّرق الباحث
ٌّ
يص
العلمية ،ويف الحني ذاته فهو فر ٌع
ّ
تخص ٌّ
يف رحابه إىل دراس ِة وتحليلِ دور الجانب الالشعوري لإلنسان
الطب النفيس يتمحور حول
يف منظومته الفكرية؛ وهو يف علم
ّ
استكشاف املكنون يف ذهن اإلنسان وتفسري تداعياته ،ما يعني أنّه
يع ّم جميع القضايا الالشعورية.
 - 1حسني رشف الدين ،مقالة نرشت باللغة الفارسية تحت عنوان :مكتب مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية)،
يف مجلة «معرفت فرهنگي اجتامعي» الفصلية2008 ،م ،ص .60
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الالشعور أو كام يُصطلح عليه أيضاً الالوعي برأي فرويد له
كل إنسانٍ  ،وجميع صوره تتق ّوم
الخاصة ضمن شخصية ِّ
صورته
ّ
مببادئَ متشابه ٍة ،لذا ال تقترص دراسات علم النفس التحلييل عىل
ٍ
من يعاين من خللٍ
حاء
مرض
ذهني أو
نفيس ،بل نطاقه يشمل األص ّ
ٍّ
ٍّ
أيضاً؛ ومن هذا املنطلق قال عامل النفس املعارص جاك الكان أنّنا
قادرون عىل تبسيط خلجات الجانب الالشعوري يف اإلنسان عن
ٍ
ألفاظ استعاري ٍة ،حيث طرح هذا الرأي عىل ضوء اعتقاده بعلم
طريق
اللغة البنيوي وتأثري اللغة عىل ما يصطلح عليه علامء النفس بأنّه
(((
«الوعي».
ٌ

ال نبالغ لو وصفنا آراء جان الكان النفسية التي انبثقت من آثار
بكل وضوح يف الدراسات الثقافية،
سيغموند فرويد بأنّها تداعت ّ
فقد كان لها دو ٌر مشهو ٌد يف صياغة النظريات التي أدىل بها املعنيون
كل موضو ٍع ومفهومٍ يُطرح للبحث؛ ومن أمثلة
بهذه الدراسات حول ّ
ذلك أنّهم ينتقدون مفهوم السلوك ما قبل االجتامعي ،أي األمر
الذي يكون موجودا ً قبل أن يدركه ذهن اإلنسان ،حيث يلجأون إىل
تحليلٍ
كل يش ٍء،
تأريخي لبيان مراحل نشأة ِّ
اجتامعي ذي طابعٍ
ٍّ
ٍّ
وهذا ّ
ح عىل أنّهم يعتمدون عىل مبادئ التحليل النفيس
يدل بوضو ٍ
يف دراساتهم.
إذًا ،الدراسات الثقافية تعتمد عىل منهج علم النفس التحلييل
(((
لبيان كيفية نشأة مختلف القضايا يف رحاب الحياة االجتامعية.
الجدير بالذكر هنا هو أ ّن نظرية التحليل النفيس التي ت ُطرح حول
موضوع البحث ،قوامها االعتقاد بوجود الجانب الالشعوري يف
 - 1أندرو إدجار وبيرت سجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .86
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .42
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النفس اإلنسانية ،واملعنى العا ّم لالشعور يف هذه النظرية ّ
يدل عىل
الرغبات املكبوتة وامليول الراكدة وبعض الخلجات النفسية مثل
اإللقاءات الباطنية والخارجية والذاتية.
نظرية التحليل النفيس توضّ ح كيفية نشأة املوضوع من خالل
اعتامدها عىل الجانب الالشعوري يف النفس اإلنسانية ويف الحني
ذاته تنفي مركزيته ،ومثرة هذه الرؤية تكمن يف أ ّن البنية املوضوعية
للشخصية اإلنسانية ليست هي البني َة ذاتَها التي رافقت اإلنسان حني
ٍ
شخص يُرشف عىل تربيته ،أي
والدته ،بل هي التي يكتسبها من أ ّول
من أحد الوالدين أو من كليهام بطبيعة الحال ،لذا ال ب ّد لنا من معرفة
طبيعة شخصيتنا ضمن أط ٍر منسجم ٍة ويف رحاب الزمان ،وهذه
رمزي للغة والثقافة،
املعرفة ال نحصل عليها إال عىل ضوء نَظْم
ٍّ
تتجل عىل
ّ
وإثر ذلك نتمكّن عىل م ّر الزمان من خلق هوي ٍة لنا
ضوء الصورة الذهنية التي نصوغها ألنفسنا ،حيث يتس ّنى لنا ذلك
ضمن مراحل تتناسب شخصياتنا فيها ذاتيّاً مع اآلخرين ويف رحاب
اجتامعي مؤثِّرٍ.
خطاب
ٍ
ٍّ

خالصة الكالم هي أنّه ميكننا اعتبار التحليل النفيس مبثابة
نافذ ٍة الستكشاف معامل اإليديولوجيا غري التأريخية من باطن قضايا
أنطولوجية ،حيث يت ّم عىل أساس هذه اإليديولوجيا تشخيص
الخلجات النفسية لإلنسان يف رحاب الزمان؛ وعىل الرغم من
تغلغل هذا النمط التحلييل يف الدراسات الثقافية إال أنّه مل يح َ
ظ
بقبو ٍل تا ٍّم من ِقبل باحثي مركز برمنغهام للدراسات الثقافية (((،لذا
نكتفي بهذا املقدار من البحث حول التحليل النفيس.
 - 1املصدر السابق ،ص .44 - 43
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سادساً :سياسة االختالف :النظريات النسوية والعرقية وما بعد
الكولونيالية:
ذكرنا يف املباحث اآلنفة أ ّن مركز برمنغهام للدراسات الثقافة
تأسس يف عقد الستينيات من القرن املنرصم عىل يد
املعارصة ّ
مجموع ٍة من املفكّرين وعىل رأسهم الفيلسوف ستيوارت هول،
حيث اعتمدوا يف مبادئهم الفكرية عىل نظريات أنطونيو غراميش
ورميون وليامز وإدوارد باملر تومبسون ،وهدفهم من وراء ذلك
متهيد األرضية املناسبة لهذا النمط من الدراسات والبحوث
العلمية؛ وقد متحورت نشاطاتهم الفكرية بشكلٍ
أسايس حول
ٍّ
بيان طبيعة االرتباط بني شتّى القضايا الثقافية والحركات املناهضة
للطبقية والتمييز العنرصي والظلم السيايس يف املجتمعات
أي موضو ٍع
البرشية ،حيث تط ّرقوا إىل تحليل هذا القضايا أكرث من ِّ
آخ َر (((.ال ّ
عوامل اجتامعي ٍة عديد ٍة تدعو إىل رضورة
َ
شك يف وجود
ي البنيوية وما بعد
الخوض يف غامر هذه املباحث ،ولك ّن تيا َر ِ
أسايس يف هذا املضامر ،والسبب يف ذلك
البنيوية كان لهام دو ٌر
ٌّ
يعود إىل أ ّن النظريات التي ت ُطرح يف رحاب هذين التيارين قد َع َزتْ
صياغة املعاين ووالدة املفاهيم إىل االختالف الكائن يف سلسل ٍة
ٍ
ّ
اختالف حاصلٍ يف شتّى
فكل موضو ٍع عاد ًة ما ينشأ من
الدوالّ ،
من
القضايا؛ مثالً حينام منعن النظر يف قضية «نحن موجودون» نالحظ
أنّها صيغت عىل ضوء قضية «نحن غري موجودين» إىل ح ٍّد ما.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اهتامم الباحثني مبسألة االختالف
يف املجال الفكري واملباحث اإلبستيمولوجية كان سبباً يف طرح

 - 1جون فورد ،نظريه پردازي انقالب ها (باللغة الفارسية) ،ص .270
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نظريات التباين يف شتّى الدراسات السوسيولوجية ،حيث راجت
ٍ
بشكلٍ
ري بال ٌغ عىل
ملحوظ يف األوساط العلمية ،لذلك كان لها تأث ٌ
واقع الدراسات الثقافية؛ وقد متحورت هذه النظريات حول قضايا
ها ّم ٍة يف حياة البرشية مثل النسوية -الفيمينية -واإلثنوغرافيا والعامل
ما بعد االستعامر ،ويف ما ييل نشري إىل بعض تفاصيلها يك تتّضح
أهميتها يف مجال الدراسات الثقافية:

 ) 1النسوية (:)Feminism
الحركة النسوية أو األنثوية -الفيمينية -وضعت لنفسها مضامرا ً
اختصاصيّاً يف التنظري ،حيث تُطرح يف رحابها نظرياتٌ ور ًؤى
متضا ّد ٌة مع بعضها من الناحية العملية ،والجنس هو محورها
األسايس باعتباره النافذة الوحيدة التي ميكن من خاللها تنظيم شتّى
الشؤون االجتامعية ،وسبب انطالقها هو التص ّدي للتمييز الذي
كانت املرأة تعاين منه يف شتّى املجتمعات البرشية واعتبارها أدىن
(((
مقاماً من الرجل.
كل
الفكر النسوي تتش ّعب منه سلسلة من الفروع التي يتق ّوم ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
وتنصب يف
خاص ٍة
إيديولوجيات
نظريات تنبثق من
واحد منها عىل
ّ
ّ
نطاقٍ
معيٍ ،ومن جملتها ما ييل:
ٍّ
فكري ّ
أ  -النسوية الليربالية :تدعو إىل املساواة بني الجنسني وتؤكّد
ٍ
ومقررات شامل ٍة وتوفري الخلفيات
ني
عىل رضورة إيجاد قوان َ
(((
االقتصادية الالزمة يف هذا املجال.
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .45

حل مشكلة املرأة يكمن يف تغيري القوانني والسياسات بصور ٍة إصالحي ٍة،
 - 2االتجاه النسوي الليربايل يرى أ ّن ّ
أي تعديلٍ
فكل ما نحتاجه هو تغيرياتٌ إصالحي ٌة
جذري يف املجتمعّ ،
ٍّ
لذلك يتس ّنى هذا التغيري بدون إحداث ِّ
كل اِمرأ ٍة كفر ٍد
فردي ،إذ ّ
ال غري .ينظر األنثويون واألنثويات ذوو االتجاه اليربايل إىل قضية املرأة من منظو ٍر
ٍّ
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ب  -النسوية املاركسية (االشرتاكية) :تدعو إىل رضورة التعامل
بني مختلف الطبقات االجتامعية دون متيي ٍز بني الجنسني ،أل ّن
عدم املساواة بني الرجل واملرأة له تبعاتٌ سلبي ٌة عىل األوضاع
(((
االقتصادية يف املجتمع.
ج  -النسوية الراديكالية :هذه النزعة النسوية تختلف عن النزعتني
ٍ
اختالف ذايتٍّ بني الجنسني،
السابقتني ،حيث تؤكّد عىل وجود
جد ميزات املرأة التي تتفوق بها عىل الرجل
وعىل هذا األساس مت ّ
(((
وترفع من شأنها يف املجتمع.
ظل املجتمع الذكوري.
قادر ٌة عىل بناء ذاتها لتتساوى مع الرجل حتّى يف ّ
كل اِمرأ ٍة
يف األنثوية الليربالية ال يُنظر للطبقة أو األثنية أو الجنسية الخاصة باملرأة كعاملٍ ذي أهمي ٍة كبري ٍة ،بل ُّ
قادر ٌة عىل االختيار والتغيري حتّى تصبح متساوي ًة مع الرجل( .املرتجم)
املصدر/https://ar.wikipedia.org/wiki :نسوية#نسوية_ليربالية
فرعي من نظرية النسوية تنطلق من رؤية وفلسفة كارل ماركس للوجود والحياة
 - 1النسوية املاركسية :نو ٌع
ٌّ
والرصاع والتي تركز عىل تفكيك الرأساملية كوسيل ٍة لتحرير املرأة؛ وأتباع هذا التيار يرون أ ّن قمع املرأة وقهرها
الخاصة التي تؤدي إىل عدم املساواة االقتصادية بني الرجل واملرأة وزوال الثقة يف ما
بدأ مع ظهور امللكية
ّ
بينهام واالرتباك السيايس يف املجتمع والعالقات االجتامعية غري الصحيحة بني الجنسني؛ وهذه هي جذور
اضطهاد املرأة يف السياق االجتامعي الحايل.
ِ
عالقات غريِ
وأ ّما استغالل النساء يف املجتمعات الرأساملية املتقدمة وعملية اإلرث التي تسببت يف قيام
ٍ
أساس من التمييز الجنيس ،ومع سقوط االتحاد
متوازن ٍة ،فقد تجسدت يف توزيع املهام واألعامل عىل
السوفييتي تف ّرع التيار النسوي املاركيس إىل تيارين رئيسيني ،هام :
فكري يعترب التمييز الجنيس عنرص القهر األسايس للنساء ،وأن النضال من
* (النسوية الشعبية) :وهو ات ّجا ٌه
ٌّ
أجل املساواة بني الجنسني يجب أن يرتافق مع النضال ضد الفقر والتهميش والعنرصية.
فكري يعمل الدعاة إليه عىل بيان حجم القطاع غري املريئ وغري
* (األجر مقابل العمل املنزيل) :وهو ات ّجا ٌه
ٌّ
املحسوب يف االقتصاد ،من منطلق أ ّن العمل املنزيل وعمل الوالدة -أي إنتاج البرش -هو مكا ٌن الستغالل
النساء لِ َتافُقه مع االرتباط االقتصادي بالرجل ومجانية العمل ،ومن ث ّم يشكل املنزل والحي واملجتمع
الصغري بالنسبة للمرأة النصف اآلخر من التنظيم الرأساميل الذي يخدم النصف األ ّول ،أي السوق( .املرتجم)
املصدر/https://ar.wikipedia.org/wiki :نسوية_ماركسية
كل املجتمعات
 - 2النسوية الراديكالية :هي حركة نسوية تستند إىل أ ّن جذر عدم املساواة االجتامعية يف ّ
البرشية حتّى الوقت الحايل يعود إىل النظام األبوي وهيمنة الرجل عىل املرأة،حيث تؤكّد هذه الحركة عىل
االختالف يف مجال اإلنجاب بني الرجل واملرأة ،وترتكز عىل عالقات القوة التي تنظم املجتمع ويف الوقت
نفسه تعمل عىل بناء سيادة الذكور.
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د  -النسوية السوداء :أتباع هذا االتّجاه ينتقدون الحركات األنثوية
من منطلق دفاعها عن حقوق املرأة البيضاء فقط دون أن تعري أهمي ًة
لالختالفات املوجودة يف مهارات ذوات البرشة السوداء مقارن ًة مع
(((
ذوات البرشة البيضاء.
هـ  -نسوية ما بعد الحداثة أو ما بعد البنيوية :يرى املدافعون عن
حقوق املرأة يف عرص ما بعد الحداثة أ ّن الجنس (الجندر) هو عبار ٌة
ح
عن بني ٍة اجتامعي ٍة ،لذا ال ميكن بيان معامله الحقيقية بشكلٍ واض ٍ
يف رحاب علم األحياء (البيولوجيا) ،كام ليس من املمكن التن ّزل
بشأنه إىل مستوى الشؤون االقتصادية الرأساملية .ال ّ
شك يف أ ّن
هذا الرأي يتعارض مع مبادئ الرؤية الجوهرية التي تدرج مفهو َم ِي
ج عن املضامر العام للذاتيات،
الرجولة واألنوثة ضمن نطاقٍ خار ٍ
ٍ
صياغات خطابي ٍة ،وهذا يعني أ ّن الجنس يصوغ
إذ تعتربهام مج ّرد
(((
رصف عىل أساسها.
أصوالً نتح ّدث عنها ونت ّ
دافعت الكاتبة األمريكية كيت ميليت عن هذا التيار يف كتابها السياسة الجنسية عام 1969م ،الذي سلّطت
برشي.
ج
الضوء فيه عىل الدور الذي يلعبه الجنس يف تبعية املرأة وإنزالها إىل درجة كونها مجرد منت ٍ
ٍّ
املنتمون إىل هذا التيار الفكري يعتربون التأسيس االجتامعي للجنس مصدرا ً الضطهاد املرأة وليس النظام
املؤسسة األبوية ال الرأساملية؛ فيام يقرص هذا التيار تطبيق القيم
االقتصادي ،مبعنى أ ّن سبب تبعية املرأة هو
ّ
الليربالية عىل الرجال فقط( .املرتجم)
املصدر/https://ar.wikipedia.org/wiki :نسوية_راديكالية
 - 1الحركة النسويّة السوداء :هي مدرسة الفكر الذي يجادل يف قضية التمييز عىل أساس الجنس أو العرق،
باإلضافة إىل االضطهاد الطبقي والهوية الجنسية والعنرصية ،حيث إنّهام مرتبطان مع بعضهام ارتباطاً وثيقاً.
ح أل ّول مر ٍة من قبل
هذة املفاهيم يف الحقيقة تتقاطع مع بعضها البعض ،وقد صيغت نظرية «تقاطع» كمصطل ٍ
الباحثة القانونية كيمربيل كريشنو يف عام 1989م ضمن نشاطاتها البحثية ،فقد ناقشت قضية النسوية السوداء
بحيث بحثت يف تجربة كون املرأة السوداء ال ميكن أن تفهم من حيث كونها سوداء ،بل تفهم من حيث كونها
امرأة كسائر النساء( .املرتجم)
املصدر/https://ar.wikipedia.org/wiki :النسوية_السوداء
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .46 - 45
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 ) 2اإلثنية يف املجتمع (العرق  raceاالنتامء العرقي ethnicity
ال ُهجنة أو االختالط العرقي )hybridity
االختالف االجتامعي اآلخر الذي كانت له تداعياتٌ ملحوظ ٌة

عىل طابع الدراسات الثقافية ،هو الطابع اإلثني يف املجتمع ،أي
الهجنة التي تعني االختالط العرقي وكذلك االختالف يف األعراق

واالنتامءات العرقية باعتبارها قضايا مرتبط ًة بالواقع الثقايف.

يف يرتكز
االنتامءات العرقية من هذا املنظار تن ّم عن مفهومٍ ثقا ٍّ
ٍ
ووظائف ثقافي ٍة ،وهي التي
ومعتقدات ورمو ٍز
عىل قواع َد وأصو ٍل
َ
تح ّدد نطاق الثقافة وحدودها؛ ومن جملة وجهات النظر الها ّمة

املطروحة يف هذا املضامر العرقنة ( )Racializationالتي تعني أ ّن
كل عرقٍ
برشي هو من صياغ ٍة اجتامعي ٍة وال يُدرج ضمن املفاهيم
ّ
ٍّ

أي عرقٍ
ج
برشي خار ٍ
ٍّ
اإليديولوجية وال البيولوجية؛ أي ليس هناك ُّ
ٍ
اجتامعي
مخاض
عن نطاق تص ّورنا ،فاألعراق تنشأ يف رحاب
ٍّ
ورصا ٍع عىل القدرة.

(((

 ) 3دراسات ما بعد الكولونيالية((( ()Post colonialism studies
تأثري دراسات ما بعد االستعامرية والتي يصطلح عليها أيضاً (ما بعد
 - 1املصدر السابق ،ص .47
نقدي يتناول اآلثار الثقافية واالجتامعية واالقتصادية التي
خطاب
 - 2ما بعد االستعامرية أو الكولونيالية :هو
ٌّ
ٌ
خلفتها االستعامرية عىل الشعوب والدول التي خضعت لالستعامر ،ودراسات ما بعد االستعامرية تشمل
ٍ
مجاالت عد ًة من األبحاث أبرزها :الفلسفة وعلم االجتامع والعلوم السياسية .كام يرتكز هذا الخطاب عىل
فكر ما بعد الحداثة الذي يربط ما بني نظرية املعرفة ومبادئ القوة يف املجتمعات البرشية( .املرتجم)
املصدر/https://ar.wikipedia.org/wiki :ما_بعد_االستعامرية
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ح يف البحوث التي يصدرها مركز برمنغهام
الكولونيالية) ّ
تجل بوضو ٍ

أساسيَّي ،هام:
موضوعي
للدراسات الثقافية عىل ضوء طرح
ْ
ْ
 السلطة الحاكمة والطبقة املحكومة، -ال ُهجنة (االختالط العرقي).

املوضوع األ ّول تظهر آثاره عىل الدراسات الثقافية يف رحاب
طرح العديد من األسئلة بخصوص الشعب والنظام الحاكم ،ومن
جملتها السؤال التايل :ما هي عالقة الدراسات الثقافية بالسيطرة
العسكرية االستعامرية أو سائر القوى السلطوية عىل مختلف
األعراق البرشية يف املجتمع؟ واألسئلة التي تهدف إىل بيان السبل
املتّبعة للسيطرة عىل الثقافات املحلّية من ِقبل مختلف القوى
االستعامرية والسلطات النافذة يف العامل.
املوضوع الثاين يتّضح ارتباطه بالدراسات الثقافية أيضاً ضمن
العديد من األسئلة ،ومن جملتها السؤال التايل :ما هو دور الهجنة
يف الدراسات الثقافية؟
القضايا التي تُطرح يف هذيْن املضامريْن ميكن االعتامد عليها
ملعرفة طبيعة العالقة الرابطة بني الثقافات االستعامرية وثقافات
(((
الشعوب املستعمرة.
املبحث الثاين :املبادئ اإلبستيمولوجية ملركز برمنغهام للدراسات الثقافية:
ال ّ
شك يف أ ّن مختلف املواضيع األنطولوجية واإلبستيمولوجية
ٍ
ٍ
وطيد مع بعضها ،ومن هذا املنطلق
ارتباط
واألنرثوبولوجية ذاتُ
ٍ
واحد منها
كل
سوف نتط ّرق يف املباحث التالية إىل بيان تفاصيل ّ
 - 1املصدر السابق ،ص .48

151

 152مدرسة برمنغهام

عىل حد ٍة ونوضّ ح طبيعة ارتباطه بالدراست الثقافية ضمن ثالثة
عناوي َن أساسي ٍة:

 ) 1أنطولوجيا الدراسات الثقافية:
حينام منعن النظر يف شتّى الدراسات الثقافية ،نستنتج منها أ ّن

املختصني بهذا الفرع من البحوث العلمية يعتقدون بأ ّن
املفكّرين
ّ

توسع من نطاقها وفق
اللغة هي التي تصوغ املعاين الداللية ث ّم ّ
ٍ
ظروف اجتامعي ٍة وزماني ٍة مح ّدد ٍة ،فاملعنى ،بحسب هذا الرأي ،يُولد
ين؛((( لذا ميكن وصف أنطولوجيا الدراسات
من وعا ٍء
اجتامعي زما ٍّ
ٍّ
الثقافية بكونها ما ّدي ًة تأريخانيةً.

الثمرة األخرى للرأي املذكور هي رفض جوهرية املعاين باعتبار

أي مع ًنى ذاتٍّ مطلقاً ،أل ّن العنارص املوجودة يف الكون
عدم وجود ِّ
ٍ
خاص ٍة،
عالقات اجتامعي ٍة
ومبا فيها البرش -ترجع يف أساسها إىلّ

ٍ
خاص ٍة (((.أضف إىل
ظروف زماني ٍة واجتامعي ٍة
وهي بر ّمتها من صنع
ّ
كتاب عظيمٍ ميكن تصفّحه من قبل اإلنسان
ذلك فالكون عبار ٌة عن
ٍ
وقراءته (((.ومن النتائج األخرى التي ترتتّب عىل الرأي املذكور،
رفض االستدالالت التي تتق ّوم مببادئَ فكري ٍة جوهري ٍة وعدم اإلذعان

لفكرة ميتافيزيقا الحضور ( )Metaphysics of Presenceإىل جانب
ري ال يتق ّوم بقراء ٍة واضح ٍة.
رفض ّ
كل يش ٍء تص ّو ٍّ
 - 1املصدر السابق ،ص .186
 - 2املصدر السابق ،ص .45
رش شيطاين (باللغة الفارسية) ،تنقيح ستيفن لوكس ،ترجمه
 - 3ميشيل فوكو وآخرون ،قدرت فرا انساين يا ّ
مؤسسة الدراسات والبحوث الثقافية ،إيران ،طهران1991 ،م ،ص .27
إىل الفارسية فرهنك رجايئ ،منشورات ّ
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ويف ما ييل نذكر بعض التفاصيل حول ما ذُكر:
جهات الجوهرية (املاهيوية):
أ  -رفض التو ّ
ري ملحو ٌ
ظ عىل الدراسات الثقافية،
تيار ما بعد البنيوية كان له تأث ٌ

جهات الجوهرية،
وأبرز ما ميكن ذكره يف هذا الصعيد هو نبذ التو ّ
لذا نجد هذه الدراسات ال تتق ّوم مببادئَ جوهري ٍة وهي مدين ٌة هنا
للتيار الفكري املذكور.

ٍ
مرتكزات ثابت ٍة
الرؤية الجوهرية ( )Essentialismتفرتض وجود

يف الكون ،وتؤكّد عىل أ ّن املفاهي َم االجتامعية مرآ ٌة تنعكس يف
رحابها ذات البنية املاهوية؛ وعىل هذا األساس ال ب ّد من االعتقاد
مم ذُكر أ ّن من يتب ّنى هذه
حقائق ثابت ٍة.
بحتمية وجود
ّ
َ
نستشف ّ
الرؤية إ ّما يعترب الجوهر حقيق ًة مستقلّ ًة عن اللغويات ،وإ ّما يعتربه
إيديولوجيًا.

(((

كل من يتب ّناها
وأ ّما الرؤية التي ترفض القول بالجوهرية ،فيؤكّد ّ
خارج نطاق اللغويات؛
أي حقيق ٍة أو موضو ٍع أو هوي ٍة
عىل عدم وجود ِّ
َ
أي حقيق ٍة أو
ناهيك عن أ ّن اللغة بح ّد ذاتها ليس من شأنها أن تعكس َّ
ٍ
مرتكزات لغوي ٍة ثابت ٍة؛ ويرتت ّب عىل
أي
هوي ٍة ثابت ٍة بسبب عدم وجود ِّ
مسائل إثني ٍة وعرقي ٍة وشمولي ٍة
َ
هذا الرأي رضورة القول بعدم وجود
ٍ
عبارات وصفي ٍة لغوي ٍة
كل ما يُذكر يف هذا املجال هو مج ّر ُد
ثابت ٍة ،بل ّ
كحقائق تنضوي تحت مظلّة إيكولوجيا ثقافي ٍة.
يُعتمد عليها
َ

الجدير بالذكر هنا هو أ ّن فكرة رفض الجوهرية ال تعني عجزنا
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .36 - 35
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عن تسليط الضوء عىل جميع الحقائق والهويات ،وإنّ ا يراد منها
ا ّدعاء كون هذه األمور عاد ًة ما تنشأ وتسود يف رحاب إحدى
الثقافات خالل فرت ٍة من الزمن وضمن بقع ٍة من العامل ،أي التأقلم

تجسد قضايا طبيعي ًة شامل ًة وثابت ًة إىل األبد.
الثقايف؛ لذا فهي ال ّ

(((

ماهيوي وشاملٍ ضمن
كل أم ٍر
إذًا ،رفض الجوهرية يعني إنكار ّ
ٍّ
معي يف
كل ثقاف ٍة عاد ًة ما متتاز بطابعٍ ّ ٍ
املفاهيم الثقافية ،لذا نجد ّ

رحاب الزمان واملكان ،أي أنّها خاضع ٌة للظروف الزمكانية.

(((

ب  -رفض ميتافيزيقا الحضور (:)Metaphysics of Presence
الحالة التي نلمسها حارض ًة يف أرض الواقع ونتمكّن من
ٍ
أي ٍّ
وترديد ،يصطلح عليها ميتافيزيقا الحضور
شك
استكشافها دون ّ

كل
ري مغيّب ٍة ع ّنا ،وهي تغطّي عىل ّ
باعتبار أنّها حقيق ٌة حارض ٌة وغ ُ
ٍ
ملموس بحيث تجعله يف عامل النسيان؛ ومن البديهي أ ّن
أم ٍر غري
التجاهل بح ّد ذاته هو عبار ٌة عن جز ٍء من الحقيقة لكونه يضفي عىل

خاصاً.
الحضور مع ًنى
ّ

استنادا ً إىل املبادئ اإلبستيمولوجية املتق ّومة عىل فكرة
كل معرف ٍة ميتلكها
ميتافيزيقا الحضور ،فاملا ّدة لها األولوية يف ّ

ال ويف
اإلنسان؛ واملراد من ذلك أ ّن اليشء يجب أن يوجد أ ّو ً
املرحلة التالية يأيت الدور للفظ الذي ّ
يدل عليه ،لذا ميكن اعتبار
اللغة وسيل ًة نتمكّن يف ظلّها من تعريف هذا اليشء سوا ًء يف حضوره

 - 1املصدر السابق ،ص .39 - 37
 - 2املصدر السابق ،ص .18
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أو يف غيابه ،واللغة بهذا الوصف ت ُع ّد وعا ًء تنعكس فيه الحقائق.

(((

املفكّرون الذين يرفضون الرؤية املتق ّومة مببادئ ميتافيزيقا
الحضور ،ال يعتقدون بالتمثيل الذهني ،ومن ث ّم يؤكّدون عىل عدم
أي حقيق ٍة أو معلوم ٍة بديهي ٍة حارض ٍة يف ذهن اإلنسان دون
وجود ِّ
وسائ َ
ط وبشكلٍ
مستقل عن اللغويات والعالئم الدالّة ،كام يعتقدون
ٍّ
حقائق مطلق ٍة وثابت ٍة ميكن لإلنسان إدراكها
بعدم وجود حقيق ٍة أو
َ

عن طريق العلم أو العقل أو التجربة.

(((

خارج
ألي يش ٍء
استنادا ً إىل ما ذُكر يجب القول أ ْن ال وجود ِّ
َ
النص اللغوي لكون اللغة هي التي تصوغ معامل حياتنا،
نطاق
ّ
أي ازدواجي ٍة يف هذا الكالم برأي من يتب ّناه.
وليست هناك ُّ
ج  -رفض الرسد الفوقي (ما وراء الرسد) (:)Meta Narrative
املختصون يف الدراسات الثقافية ي ّدعون اضمحالل
الباحثون
ّ

املعتقدات والنظريات املطلقة ذات الطابع الشمويل ،وهذه الرؤية

متأث ّر ٌة يف واقع الحال بأحد التعاريف املذكورة ملا بعد الحداثة
ٍ
رفض للرسد
وما بعد البنيوية ،وميكن اعتبار هذا التعريف مبثابة
الفوقي أو ما يس ّمى "ما وراء الرسد أو الرواية" واملطروح من قبل

الفيلسوف الفرنيس الشهري جان فرانسوا ليوتار ،حيث قصد منه تلك
ٍ
كمركزات ثابت ٍة بحيث يجب اللجوء
الروايات التي تبسط نفوذها
إليها لتسويغ مختلف النشاطات ورشعنة شتّى الكيانات وإقرار

 - 1حسني عيل نوذري ،صورت بندي مدرنيته وپست مدرنيته (باللغة الفارسية) ،منشورات «نقش جهان»،
إيران ،طهران2000 ،م ،ص .375 - 365
 - 2جون ليخت ،پنجاه متفكر بزرگ از ساختار گرايئ تا پست مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ص .162
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القيم واألصول الثقافية يف املجتمعات البرشية؛ وهذه الروايات تع ّم
كافّة اإليديولوجيات واألديان واملفاهيم الحديثة ومبادئ التحليل
النفيس واألسس الرأساملية.

(((

ومم جاد به قلم ليوتار يف هذا املضامر استدالله عىل عدم
ّ
اعتقاد األوساط الفكرية مببادئ ما وراء الرسد يف العرص الحديث،
أالعيب لغوي ٍة؛ وانطالقاً من
وذلك أل ّن العلم برأيه تح ّول إىل مج ّرد
َ
رأي ينبثق من االعتقاد بالرسد الفوقي
هذا الرأي رفض بش ّد ٍة َّ
كل ٍ
ِ
يل ،مبا يف ذلك
بأي نظري ٍة مطلق ٍة
ومل يقبل ِّ
ذات طابعٍ شمو ٍّ
اإليديولوجيات الشهرية التي اجتاحت األوساط الفكرية العاملية

خالل العقود املاضية ،مثل املاركسية واالشرتاكية والقومية
والليربالية والفاشية ،بل حتّى النظريات الثانوية التي ت ُطرح يف نطاقٍ
محدو ٍد مثل نظريات الهندسة االجتامعية والسلوك االقتصادي.

لكل
يشار هنا إىل أ ّن هذا الفيلسوف الغريب ذكر أربع خصائص ّ
فوقي ،وذلك كام ييل:
رس ٍد
ٍّ
حقائق غريِ محدود ٍة بزمانٍ ومكانٍ .
 ) 1وجود حقيق ٍة أو
َ
 ) 2وجود حقيق ٍة أو حقائق عليا.
 ) 3إنكار جميع الفوارق وأمناط االختالف بني الحقائق.
ٍ
أسس واضح ٍة للنظريات العلمية.
 ) 4وجود
كام أكّد عىل أ ّن كرثة اإلبداع والتن ّوع يف أمناط الحياة االجتامعية
 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :جان فرانسوا ليوتار ،وضعيت پست مدرنيسم (باللغة الفارسية).
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أي نظري ٍة شمولي ٍة متق ّوم ٍة
جعلت من املستحيل مبكانٍ ّ
البت بص ّوابيّة ِّ

عىل الرسد الفوقي.

(((

 ) 2األنرثوبولوجيا:
الفلسفة التقليدية األوروبية ،منذ رواج نظريات الفيلسوف

الفرنيس رينيه ديكارت ،اعتربت اإلنسان كائناً فاعالً ومؤث ّرا ً بذاته
بحيث له القابلية عىل صياغة املفاهيم ووضع املعاين؛ وهناك
عبار ٌة مأثور ٌة من هذا الفيلسوف مضمونها «أنا أشكّ  ،إ ًذا أنا أفكّر؛
إ ًذا أنا موجود» ما يعني أ ّن اليشء الوحيد الذي ال ّ
يشك به هو كونه
موجودا ً ،إال أ ّن هذه الرؤية يف القرن الثامن عرش طُرحت عىل طاولة
النقد والتحليل وال س ّيام من ِقبل الفيلسوف األملاين ديفيد هيوم،
حيث صاغ يف هذا السياق نظري ًة اصطلح عليها البعض «النظرية

الرنجسية أو الرنكسوسية» حول الـ «أنا».

األنا يف النظرية الجديدة هذه عبار ٌة عن أم ٍر ال يتجاوز نطاق
الرنجسية واألنانية يف االستنتاجات التجريبية ،لذا فهي عرض ٌة ُّ ٍ
لتغي

تجارب جديد ًة أو عند استدعاء
متواصلٍ سوا ًء حني ك َْسب اإلنسان
َ
ذهنه تلك التجارب القدمية.

(((

يف أواخر القرن التاسع عرش تألّق نجم الفيلسوف الفرنيس إميل

دوركايم الذي ا ّدعى أ ّن اإلنسان مثر ٌة ملجتمعه ،وأنّه من الناحية
 - 1املصدر السابق ،ص .503
 - 2نعمت الله عبد الرحيم زاده ،مقالة نرشت باللغة الفارسية تحت عنوان :من كانتي ومطالعات فرهنگي ،يف
نرشية «همشهري» الفصلية ،العدد 2008 ،28م.
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اإلدراكية أيضاً خاض ٌع للمجتمع الذي يعيش يف رحابه لكون
ظل مجتمعه واملجتمع
فهمه لشتّى القضايا التي تكتنف حياته يف ّ
الحديث يع ّد حصيلة للثقافة الحديثة.

بعد ديكارت اجتاحت نظريات الفيلسوف جون هربرت ميد

الساحة الفكرية حول النفس اإلنسانية ،حيث طرح مواضي َع جديد ًة

بخصوصها ،ومن جملة ذلك أنّها تنشأ عىل ضوء ارتباط اإلنسان
نفسها برأيه ،أي أنّه
َ
بأقرانه البرش ،واإلدراك أيضاً يطوي
املراحل َ
يرتسخ يف النفس عىل ضوء تأصيل آراء اآلخرين فيها.
ّ

(((

وكذا هو الحال بالنسبة إىل النظريات البنيوية التي طرحها

جهاته املاركسية ،فقد وصف
الفيلسوف لويس ألتوسري يف رحاب تو ّ
النفس اإلنسانية بالتفسري املذكور ذاته وا ّدعى أنّها مثر ٌة إيديولوجيةٌ،

واعترب املك ّونات االجتامعية مثل األرسة والنظام التعليمي ووسائل
اإلعالم العا ّمة بأنّها صاحبة القول الفصل يف تعيني شأن املوضوع
يف املجتمع.

وأ ّما الفيلسوف ميشيل فوكو فقد طرح نظرياته عىل أساس

اعتقاده مبركزية الهوية ،ومن جملة بحوثه التحليلية بيان التداعيات

االجتامعية يف حياة اإلنسان وصياغة املفاهيم يف رحابها مثل

مفهوم الجنون ،إذ كيف ميكن للمجتمع أن يتسبّب يف حدوثه؟ ويف
ٍ
تغي
فعاليات إنساني ٍة معيّن ٍة
هذا السياق أكّد عىل وجود
تتغي مع ّ
ّ
لتحل أخرى محلّها .كام تط ّرق
ّ
الزمان بحيث تلغى عىل م ّر التأريخ
 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :جورج ريرتز ،نظريه هاي جامعه شنايس در دوران معارص (باللغة الفارسية).
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ضمن بحوثه إىل مسألة تحليل كيفية نشأة مفهوم النفس بحسب

ح يف املجتمع.
كل
منزلتها يف ّ
ٍ
خطاب مطرو ٍ

(((

املسائل املذكورة أعاله من قبل لويس ألتوسري وميشيل فوكو
ي البنيوية
واملنبثقة يف الواقع من اتّجاهاٍت فكري ٍة
تنصب يف تيا َر ِ
ّ

وما بعد البنيوية ،طُرحت يف رحاب الدراسات الثقافية كمنطلقٍ

لدراسة وتحليل الهوية اإلنسانية ،ويف هذا السياق تط ّرقا إىل بيان

كيف يصوغ اإلنسان معامل شخصيته وكذلك كيف يهيكل املجتمع
ٍ
ارتباط بهذا
كيانه العا ّم ،وتض ّمنت بحوثهام مواضيع أخرى ذات
املوضوع أيضاً ،مثل طبيعة إدراك اإلنسان لذاته وطريقة فهم أبناء
املجتمع واقع كيانهم االجتامعي؛ لذا نالحظ أ ّن غالبية املواضيع

األنرثوبولوجية املطروحة للبحث والتحليل يف الدراسات الثقافية
ٍ
ارتباط وثيقٍ بالهوية ،والسبب يف ذلك يعود إىل أ ّن الهوية تع ّد
ذات

ركيز ًة أساسي ًة يف هذه الدراسات ،حيث يبادر املفكّرون يف رحابها
إىل دراسة وتحليل طبيعة النسيج االجتامعي الذي تُصاغ ضمن

تش ّعباته هوية الفرد والكيانات الجامعية ،وضمنه أيضاً يتبلور لدى
ٌ
إدراك بخصوص شخصيته ومعامله الذاتية ،وضمنه كذلك
اإلنسان

يتب ّنى ر ًؤى تتناغم مع أقرانه يف املجتمع ومن ث ّم يدافع عنها.

هناك قاعد ٌة عاد ًة ما يعتمد عليها الباحثون املعنيون بالدراسات

خارجي
الثقافية ،وفحواها أ ّن الهوي َة مثر ٌة لر ّدة فعلٍ إزاء أم ٍر
ٍّ
 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :تد بنتون وإيان جرايب ،فلسفه علوم اجتامعي  -بنيان هاي فلسفي تفكر اجتامعي
(باللغة الفارسية).
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خارج عن ذاتها ،أي أنّها تتباين مع الغري.
كل ما هو
ومختلف ٌة عن ّ
ٌ

(((

الجدير بالذكر هنا أ ّن الرؤية األنرثوبولوجية املطروحة يف

الدراسات الثقافية نشأت عىل ضوء السعي ملواجهة املفهوم

أي
األرثوذكيس للهوية التي تعترب عىل أساسه ثابت ًة ومستقلّ ًة عن ّ
ج عن نطاقها ،يف حني أ ّن الدراسات الثقافية تصفها بكونها
أم ٍر خار ٍ

مسائل خارجي ٍة متباين ٍة؛ لذا ال ينبغي لنا التأ ّمل بها
َ
ر ّد َة فعلٍ عىل
وكأنّها حقيق ٌة متكامل ٌة مسبقاً بحيث تتبلور السلوكيات الثقافية
الجديدة عىل أساس ثبوتها واستقرارها ،بل ال ب ّد من النظر إليها

ري متكاملِ املعامل بتاتاً ويف حرك ٍة دائب ٍة بحيث ال
بصفتها نتاجاً غ َ
(((
ّ
تنفك التص ّورات عن تصوير القضايا يف باطنها ال يف خارجها.
ٍ
سلوكيات ومقاص َد
املفاهيم بحسب هذه الرؤية تنشأ عىل ضوء

ثقافي ٍة وعىل أساس الحيّز الداليل الثقايف الذي تشغله ،ومثال ذلك

عضوية اإلنسان يف األرسة ومهنته وطبيعة النظام االقتصادي الذي
يخضع له وخصائص املنطقة التي يقطنها ،فهذه األمور عبار ٌة عن

مواضي َع اجتامعي ٍة بالكامل .أضف إىل ذلك ،فالباحثون يف هذا

املضامر يَصوغون مك ّوناً أوس َع نطاقاً من الهوية الجامعية واألداء
االجتامعي والعالقات الفردية والجامعية ،ما يعني أ ّن الدراسات

الثقافية املتق ّومة باتّجاه ما بعد البنيوية ترفض فكرة وجود موضو ٍع
ح ٍد ومنسجمٍ بحيث يكون َمنشأً للمفاهيم الثابتة؛ ومن
ين مو ّ
إنسا ٍّ
 - 1أندرو إدجار وبيرت سجويك ،مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .295
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .398 - 392
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هذا املنطلق تب ّنى باحثوها موقفاً متبايناً مع ما يتب ّناه أصحاب النزعة
اإلنسانية.

(((

اإلنسان بحسب األصول التي تتق ّوم عليها الدراسات الثقافية
أي هوي ٍة يف ما وراء هويته الثقافية واالجتامعية ،فهو منصه ٌر
ليست له ُّ

بنح ٍو ما يف خض ّم العالقات والبنى االجتامعية؛ وتجدر اإلشارة هنا
الخاصة املطروحة يف رحاب الدراسات
إىل وجود بعض املفاهيم
ّ
الثقافية من أبرزها مفهوما موت املوضوع وموت املؤلّف ،وميكن

عىل ضوء مفاهي َم من هذا القبيل بيان املبادئ األنرثوبولوجية التي
تُطرح يف مركز برمنغهام للدراسات الثقافية بشكلٍ
أفضل؛ وسنوضّ ح
َ
هذين املفهومني بالتفصيل يف ما ييل:

أ  -موت املوضوع ()Death of the subject
املوضوع ( )subjectيف رحاب أنرثوبولوجيا الدراسات الثقافية
ٍ
بألفاظ متن ّوع ٍة ،لذا ال ميكننا
هو عبار ٌة عن مفهومٍ ميكن أن يُشار إليه
تحديد مع ًنى ٍ
واحد له ،لكن من الرضوري هنا االلتفات إىل أ ّن كلمة

عم تشري إليه كلمة
«موضوع» تشري إىل معنى يختلف بالكامل ّ
«شخص».
كلمة «موضوع» يف هذا السياق ترضب بجذورها يف بداي َة عرص

النهضة والحداثة ،وهي ّ
تدل من حيث املفهوم عىل أ ّن اإلنسان
وعاقل ونشاطاته الفكرية تنبثق من إراد ٍة ح ّر ٍة وال تخضع
ٌ
فاعل ح ٌّر
ٌ
 - 1مح ّمد ضمريان ،ميشيل فوكو :دانش وقدرت (باللغة الفارسية) ،منشورات «هرمس» ،إيران ،طهران،
2002م ،ص .184 - 177
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ألي قيو ٍد زماني ٍة أو ثقافي ٍة ،وهذا يعني أ ّن اإلدراك الذهني لإلنسان
ِّ
ٍ
عبار ٌة عن كيانٍ
مستقل وح ٍّر وذي إراد ٍة ومصد ٍر لصياغة
ٍّ
ناشط
املعاين الداللية .هذا التفسري للموضوع مقتبس من نظريات رينيه

ديكارت الفلسفية ،وبالتحديد من رؤيته الشكّية التي تتلخّص يف
(((
مقولته الشهرية «أنا أشكّ  ،إ ًذا أنا أفكّر؛ إ ًذا أنا موجودٌ».
ِ
األنا الديكارتية ّ
تدل عىل كيانٍ
مدرك ميتلك وعياً ذات ّياً ،ألنّها
مستقلّ ٌة ومتناسق ُة األجزاء وميكن اعتبارها مرتكزا ً لإلدراك الذي

له القابلية ألن يكون مصدرا ً مقتدرا ً إلنتاج املعاين واستكشاف
الحقائق.

(((

املفهوم الديكاريت بخصوص املوضوع واجه نقدا ً الذعاً يف

الدراسات الثقافية ،وهذا النقد متحور حول الفهم القديم لهذا

املفهوم بصفته مركزا ً لإلدراك ومصدرا ً مقتدرا ً إلنتاج املعاين

واستكشاف الحقائق .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الفاعل املدرك طبقاً

للرؤية التي يتب ّناها باحثو الدراسات الثقافية ال ميتلك وعياً تا ّماً ،بل

جه يختلف طبعاً عمّ
متّت هيكلة إدراكه عن طريق اللغة؛((( وهذا التو ّ

قيل يف نظرية ديكارت لكونه يقلّل فقط من قابليات الفاعل املدرك،
وبنا ًء عىل ذلك بات الهدف األسايس يف العلوم اإلنسانية تفكيك

شخصية اإلنسان ال تأسيسها ،حيث نالحظ أ ّن بعض الفالسفة من
أمثال ميشيل فوكو قد حاولوا محو بعض املفاهيم التي ميكن أن

 - 1بالفرنسية cogito ergo sum :باإلنجليزيةI think, therefore I am :
 - 2حسني عيل نوذري ،صورت بندي مدرنيته وپست مدرنيته (باللغة الفارسية) ،ص .377 - 375
 - 3ستيوارات سيم ،ساختار گرايئ وپسا ساختار گرايئ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية بابك محقق،
مؤسسة تأليف لرتجمة ونرش الرتاث الثقايف ،إيران ،طهران2009 ،م ،ص .13
منشورات ّ
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نستعني بها ملعرفة واقع اإلنسان.
مفهوم املوضوع بحسب النظريات التي طُرحت من قبل هؤالء

الفالسفة يتيح لنا فهم الكيان اإلنساين وكأنّه بني ٌة منبثق ٌة من الحركة
املفهومية ومنتجاً لها ،وهذه البنية متتاز بدقّ ٍة فائق ٍة من الناحية
الثقافية ويف الحني ذاته لها ارتبا ٌ
رش بالجانب الالشعوري يف
ط مبا ٌ
كيان اإلنسان.

الجدير بالذكر هنا أ ّن فوكو مل يق ّيد املوضوع يف الشخصية
اإلنسانية بالجانب الالشعوري فقط ،بل اعتربه حقيق ًة اجتامعي ًة
بالتحديد لكونه ينتظم وتُصاغ هيكلته يف رحاب الحياة االجتامعية.
ب  -موت املؤلّف ()Death of the author
مفهوم موت املؤلّف ( )death of the authorيف رحاب

إنسانوية الدراسات الثقافية يكتسب معناه يف موازاة مفهوم موت
ٌ
وصاحب إراد ٍة ح ّر ٍة ،وقبل
مدرك
فاعل
املوضوع باعتبار أ ّن املؤل َّف ٌ
ُ

أن نسلّط الضوء عىل املراد منه ال نرى بأساً يف ذكر بعض التفاصيل
عن معنى التأليف وفق مبادئ الفكر املعارص.

التأليف يف الفكر املعارص ّ
يدل عىل أ ّن عامل الخارج -الواقع-
أقل تقدي ٍر هو جز ٌء من
صو ٌغ إىل ح ٍّد ما من ِقبل الذهن ،أو عىل ّ
َم ُ
الذهن وال ّ
ينفك عنه.

الفرضية املحورية التي تُطرح عىل ضوء هذه الرؤية فحواها أ ّن
حقائق أصيل ٌة له القابلية عىل عرضها
الف ّنان عىل سبيل املثال لديه
ُ
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ٍ
واحد
للمخاطَبني بواسطة إبداعه الف ّني ،والف ّن هنا يجري يف ات ّجا ٍه
باعتبار أنّه ينتقل من الف ّنان وإبداعه الف ّني إىل الطرف املقابل؛ ومن
رش
هذا املنطلق ميكننا اعتبار داللة
النص ومعانيه منبثق ًة بشكلٍ مبا ٍ
ّ

من ذهن املؤلّف.

(((

الفيلسوف الفرنيس روالن بارت الذي يعترب واحدا ً من أبرز

املفكّرين يف مضامر الدراسات الثقافية ،د ّون يف عام 1968م

مقال ًة قصري ًة تحت عنوان «موت املؤلّف» انتقد فيها ما ذُكر أعاله

معتربا ً
النص نسيجاً تتداخل فيه اآلراء املستوحاة من مصاد َر
ّ
نص له القابلية عىل أن يوجد
ثقافي ٍة كثري ٍة ومتن ّوع ٍة ،وقال أ ّن ّ
كل ٍّ
بغض النظر عن زمان تدوينه والنشاط
يف مختلف األزمنة واألمكنة
ّ
الذهني ملؤلّفه (((،فالكلامتُ هي التي تنطق ال املؤل ُِّف؛ لذا يجب
ري موجو ٍد
أن ميوت املؤلّف أو أنّه م ّيت يف واقع الحال لكونه غ َ
ٍ
جديد.
النص من
ليقرأ
ّ

ألي مؤل ٍ
ِّف
إذًا،
ُّ
النص هو الذي بني أيدينا ال املؤل ُِّف ،وال ميكن ِّ

نصه من قبل ق ّرائه ،ومن
استيعاب جميع التفاسري التي تطرح حول ّ
ألي ٍ
النص بحدو ٍد ض ّيق ٍة،
أحد تقييد دالالت
ّ
ث َ ّم فليس من املمكن ّ

ين خارج إرادة املؤلِّف الذي هو يف واقع
أل ّن الكلامت تنتج معا َ
الحال عاج ٌز عن السيطرة عىل اللغة بأرسها واحتواء دالالتها كافّةً.

ٍ
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن وظيفة املؤلّف ذاتُ
ارتباط وثيقٍ
 - 1جلني وورد ،پست مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية قادر فخر رنجربي وأبو ذر كرمي،
الطبعة األوىل ،منشورات «ماهي» ،إيران ،طهران2005 ،م ،ص .264 - 262
 - 2املصدر السابق ،ص .270 - 266
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واملؤسساتية يف املجتمع ،فمجريات الحياة
باملنظومة الحقوقية
ّ
ين الكالم؛ وهذه الوظيفة ال تع ّرف عىل ضوء
هي التي تصوغ معا َ

ارتباط مضمون الكالم باملؤلّف ،وإنّ ا يت ّم تعريفها استنادا ً إىل
ٍ
سلوكيات مح ّدد ٍة ومعقّد ٍة.
سلسل ٍة من
النص ال يكمن يف بيان
ميشيل فوكو ا ّدعى أ ّن الهدف من تدوين
ّ

ظل
أم ٍر ما أو اإلطراء عىل عملية الكتابة أو إثبات إحدى القضايا يف ّ

ّ
ينفك فيها املوضوع
إحدى اللغات ،بل يكمن يف إيجاد أجواء ال

واملؤلِّف عن االضمحالل والزوال؛ والنقد هنا يجب وألّ يتمحور

النص باملؤلِّف ،فهو ال يروم من وراء كتابة
حول طابع ارتباط
ّ
نصه إعادة هيكلة إحدى األفكار أو التجارب ،وإنّ ا يقصد تحليل
ّ
نص بطبيعته يحمل
املضمون عىل ضوء إرهاصاته الباطنية؛ ّ
وكل ٍّ

يف طياته الفناء واالضمحالل ،وهذا ما نلمسه يف الفكر الحدايث

الذي قَتل املؤل َِّف ومل يُبقِ له أثرا ً.

 ) 3اإلبستيمولوجيا:
أه ّم املباحث املرتبطة باألصول النظرية يف الدراسات الثقافية
تفاصيل حول طبيعة
َ
هو عبار ٌة عن قضايا إبستيمولوجي ٍة تتض ّمن
العلم والحقائق ،وهناك رؤيتان يتب ّناها املفكّرون يف هذا السياق

هام كالتايل:

الرؤية األوىل :رؤية أتباع النزعة الواقعية الذين يطرحون فكرة

التمثيل الذهني اإلبستيمولوجي.
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الرؤية الثانية :رؤية أتباع النزعة الرباغامتية واملنخرطني يف

ي إبستيمولوجيا ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة.
تيا َر ْ

علم يقين ًّيا إىل ح ٍّد ما
أصحاب الرؤية األوىل يقولون أن هناك ً

ومستقل عىل أرض الواقع ،بينام أصحاب الرؤية
ٍّ
حقيقي
مل
بوجود عا ٍ
ٍّ
الثانية تب ّنوا الرأي ذاتَه الذي طرحه فريدريك نيتشه بخصوص الحقيقة

بصفتها جيشاً متح ّركاً من االستعارات والكنايات ،وعىل هذا األساس

فالجمل ليست سوى قضايا ميكن أن تكون صادق ًة أو كاذبةً .وأ ّما
العلم فهو عبار ٌة عن استطال ٍع يُراد منه معرفة الحقيقة لك ّنه ال يتّصف
بدقّ ٍة متناهي ٍة ،وإنّ ا هو مج ّر ُد وسيل ٍة الستقصاء القضايا املوجودة يف
الحياة والتي نعتربها يف رحابه متحقّق ًة عىل أرض الواقع .إذًا ،الحقيقة
انعكاس
هي عبار ٌة عن حصيل ٍة ملرور الزمان ومثر ٍة لالقتدار ،أي أنّها
ٌ

آلراء من يُعترب كال ُمهم صائباً ومظهرا ً للواقع.

(((

الجدير بالذكر يف هذا الصعيد أ ّن األصول اإلبستيمولوجية لتيار
ٍ
كمرتكزات راسخ ٍة يعتمد
ما بعد البنيوية باتت يف العرص الراهن
عليها الباحثون املنضوون تحت مظلّة مركز برمنغهام للدراسات
الثقافية ،حيث يطرحون نظرياتهم وآراءهم وفق قواع َد معرفي ٍة
اجتاحت األوساط الفكرية بعد ظهور التيار املذكور.

(((

بعد هذه التوضيحات املقتضبة ،نتط ّرق يف ما ييل إىل بيان
بعض أه ّم املسائل املرتبطة بإبستيمولوجيا الدراسات الثقافية:
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .48
 - 2املصدر السابق ،ص .49
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أ  -اللغة وأزمة التمثيل الذهني:
إبستيمولوجيا الدراسات الثقافية تتب ّنى نظرية اللغة والتمثيل
ٍ
كأساس للحركة ،فاللغة ت ُع ّد مرتَكزا ً أساس ّياً يف هذه
الذهني

الدراسات باعتبارها وسيل ًة وواسط ًة إلنتاج املعنى والداللة عليه.

التمثيل الذهني مبعناه اللغوي يشري إىل إبدال يش ٍء ببديلٍ

يصبح رمزا ً داالً عليه أو ينعكس من خالله ،فهو يعني تسخري اللغة
حقائق مع ّين ٍة أو ّ
تدل عليها؛ ومبا
والعالئم والصور التي تنوب عن
َ

أ ّن الدراسات الثقافية تأث ّرت إىل ح ٍّد كبريٍ بتيار ما بعد البنيوية فقد ت ّم
جل بحوثها مبحورية التمثيل الذهني وما يرتبط به من مسائل
تدوين ّ
وقضايا ،مثل تصوير كيفية نشأة الكون من زاوي ٍة اجتامعي ٍة ،فهذا
بأسلوب ٍّ
دال.
التصوير يخلقه اإلنسان لنفسه
ٍ

أحد املواضيع الشائعة يف الدراسات الثقافية هو تصوير اليشء

لنفسه ،أي البحث والتحليل بخصوص ما إن كانت الكلامت

والعالئم تعكس الحقيقة عىل واقعها -كام هي -أو أ ّن األمر عىل
خالف ذلك ،وهذا التحليل يتمخّض عنه سؤا ٍل يُطرح يف عامل
اإلبستيمولوجيا ،وفحواه :هل هناك فجو ٌة بني الحقيقة بذاتها وبني

تص ّورنا لها أو أنّها هي ذاتها يف كال الحالتني؟ تن ّوعت اإلجابات
عن هذا السؤال واحتدم رصا ٌع يف اآلراء حوله ،ومفكّرو تيار ما بعد
البنيوية بدورهم ش ّنوا هجم ًة رشس ًة عىل القوى اإلدراكية للبرش يف
رحاب ما يوصف بأزمة التمثيل الذهني ،حيث رفضوا رأي من قال

أ ّن العقل هو املصدر الوحيد الذي ميكن لإلنسان االعتامد يف
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حقائق ذهني ٍة
كل من ا ّدعى وجود
كسب معارفه ،كام اعرتضوا عىل ّ
َ
وخارجي ٍة؛ ومن هذا املنطلق زعموا أنّنا نعاين يف الوقت الحارض

من أزم ٍة يف التمثيل الذهني.

(((

املفكّرون املتص ّدون للتنظري يف مضامر الدراسات الثقافية
وصفوا التمثيل الذهني بكونه مرتكزا ً إلضفاء دالل ٍة عىل الحقائق يف

ٍ
مبواصفات اجتامعي ٍة وثقافي ٍة مع ّين ٍة ،ويف هذا السياق
نطاقٍ ميتاز
أكّد الفيلسوف ستيوارت هول عىل أ ّن مفهوم التمثيل الذهني قد
رس راب ٌ
ط بني
ّ
احتل مكان ًة جديد ًة وها ّم ًة يف هذه الدراسات ،ألنّه ج ٌ
ومم قاله يف هذا
املعنى واللغة من جه ٍة ،والثقاف ٍة من جه ٍة أخرى؛ ّ
ٍ
بألفاظ ِ
ذات
الصعيد« :التمثيل الذهني يعني تسخري اللغة للنطق
(((
معانٍ داللي ٍة مرتبط ٍة بعالَم الوجود ،أو تصوير العالَم لآلخرين».

سببي
أهمية اللغة يف إبستيمولوجيا الدراسات الثقافية ت ُعزى إىل
ْ
أساس ّي ْي ،هام كالتايل:
األ ّول :هو واسط ٌة مميّز ٌة تُصاغ يف رحابها املعاين وترتبط مع بعضها.

الثاين :هو وسيل ٌة وأيضاً واسط ٌة تضفي صور ًة عىل معرفتنا

بأنفسنا ومبجتمعنا.

الدراسات الثقافية تصف اللغة بأنّها الواسطة الوحيدة التي ال

فاعلي َة لها لك ّنها تُسفر عن نشأة املبادئ والقيم ث ّم تساهم يف نرشها
وتبادلها بني الناس ،لذا فهي ليست ذاتَ املعاين والصور العلمية،

 - 1ستيورات هول ،معنا  -فرهنگ و زندگي اجتامعي (باللغة الفارسية) ،ص .58 - 40
 - 2املصدر السابق ،ص .32
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وإنّ ا هي مولود ٌة من رحم املبادئ واملفاهيم والعلوم ،فهي التي

ين
تُضفي عىل املواضيع املحسوسة والسلوكيات االجتامعية معا َ
ٍ
معمل إلنتاج املعاين ويف
ٌ
ودالالت؛ لذا ال ب ّد من اإلذعان إىل أنّها

رحابها ت ُصقل قابلية املتكلّم يف صياغة املعنى أو عجزه عن ذلك
(((
ٍ
خاص ٍة ِ
ٍ
ارتباط مبوضوع الكالم.
ذات
ظروف
ضمن
ّ
الجدير بالذكر هنا أ ّن أهمية اللغة بهذا املعنى تفوق بكثري

أهمية القواعد اللغوية وأصول الكالم املتعارفة لدينا لكونها ذاتَ
ٍ
ارتباط وثيقٍ بشتّى القضايا االجتامعية والثقافية؛ وعىل هذا األساس

فالحقيقة ليست معروف ًة وحارض ًة قبل املرحلة اللغوية ،كام أ ّن اللغة
ال تنسخ الحقيقة وال تظهرها لنا ،بل تصوغ لنا بعض جوانبها يف
الخاص.
إطارها اللفظي
ّ

(((

وكام هو معلوم يف األوساط الفكرية ،فالدراسات الثقافية تسلّط

الضوء بشكلٍ
أسايس عىل الحقيقة من جهة هيكلها االجتامعي
ٍّ
واللغوي بهدف فهم ظواهر عامل الوجود وتفسريها وتصويرها
واالستدالل عىل وجودها؛ لذا بإمكاننا تعريف الكثري من الحقائق

التي تختلف باختالف مواضيعها ،ومن املؤكّد أ ّن القواعد اللغوية
ٍ
مجتمعات متباين ٍة وغريِ متجانس ٍة من شتّى النواحي،
تنشأ يف رحاب

كل مجتمعٍ عاد ًة ما ينتهج مسلكاً
خاصاً يف الحياة من جميع
إذ ُّ
ّ
عم هو
نواحيها ،وبالتايل ت ُصاغ الحقائق فيه بشكلٍ يختلف بالكامل ّ

موجو ٌد يف مجتمعٍ آخ َر.

 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .164 - 163
 - 2لالطّالع أكرث ،راجع :بابك أحمدي ،ساختار وتأويل منت (باللغة الفارسية).
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اللغة بحسب أصول اللغويات البنيوية تتك ّون من مجموع ِة َّ
دوال

ومداليل وعالئ َم ،واملعاين يف رحابها تنشأ عىل أساس العالقة
َ

الرابطة بني هذه املجموعة؛ إال أ ّن املفكّرين الذين يتب ّنون آراءهم
لغوي من
أي مدلو ٍل
ٍّ
وفقاً ألصول ما بعد البنيوية ،ال يرتضون بوجود ِّ

حقائق خارجي ٍة ،لذا لسنا بحاج ٍة إىل
منطلق اعتقادهم بعدم وجود
َ
مداليل لغوي ٍة .إذًا ،فَ ْهم املعنى
َ
البحث عن هذه الحقائق بواسطة
بحسب هذه الرؤية يقتيض البحث يف َّ
كل
دوال غريِ متناهي ٍة ،أل ّن ّ

دال يجب أن يعود يف أساسه إىل ٍّ
ٍّ
أي
دال آخ َر وال ميكننا العثور عىل ِّ
مصداقٍ
عيني له عىل أرض الواقع؛ ومن ث ّم فإ ْن أردنا كسب املعرفة
ٍّ

فال محيص لنا من التع ّرف عىل شتّى القواعد والقوانني املوجودة،
أي الخطاب العا ّم والشامل يف ثقاف ٍة معيَّن ٍة ،فلو متكّنا من فهم هذا
الخطاب سوف يتس ّنى لنا استكشاف اإلطار اللغوي الحاكم عليه.

منبثق من النهج
الرأي املذكور حول مسألة التمثيل الذهني
ٌ
النقدي الذي تب ّناه ر ّواد الدراسات الثقافية بخصوص املعنى،

فالفيلسوف جاك دريدا الذي وضع حجر األساس لتيار ما بعد
محوري وأصيلٍ  ،وهذه
البنيوية ،يُعترب أ ّول من شكّك بوجو ِد مع ًنى
ٍّ

مطروح من ِقبل املفكّرين البنيويني الذين
الرؤية تتعارض مع ما هو
ٌ
محوري وأصيلٍ نواجه عىل ضوئه سلسل ًة
أكّدوا عىل وجود مع ًنى
ٍّ
طويل ًة من املعاين.

متغيا ً وال ثباتَ له عىل صيغ ٍة واحد ٍة،
جاك دريدا اعترب املعنى
ّ
ّ
داعي للبحث عن
ينفك عن التح ّول والتغيري ،لذا ال
فهو برأيه ال
َ
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مع ًنى كامنٍ يف أحد األشعار أو إحدى الصور؛((( فاملعنى يُصاغ
خارج نطاق الخطاب وال
ألي حقيق ٍة
بواسطة الخطاب إ ْذ ال وجو َد ِّ
َ
يف ما وراء اللغة ،ولو ا ّدعى أح ٌد وجود حقيق ٍة كامن ٍة وخفيّ ٍة فالسبب
الذي جعله يعتقد بذلك هو ذات الخطاب ،أي أ ّن الخطاب يص ّور

ربا هناك ٌ
خطاب آخ َر.
يل آخ ُر حاك ٌم عىل
ٍ
يف ذهنه ما ييلّ :
نطاق دال ٌّ
يخص
وميكن بيان وجهة نظر مفكّري ما بعد البنيوية يف ما
ّ
املعنى كام ييل :املعنى هو عبار ٌة عن أم ٍر يف نشأ ٍة وظهو ٍر

متواصلي ،فهو ال ّ
التغي
التغي ،والدور األسايس يف هذا
ينفك عن
ّ
ُّ
ْ
يُعزى إىل طابع القدرة ومنط الخطاب السائد يف الحياة؛ وعىل هذا
مراحل ُّ ٍ
َ
األساس مبا أ ّن عنارص القدرة مت ّر يف
تغي ٍ دون انقطاعٍ،
خ يف أذهاننا إال يف تلك
فنحن ال نستلهم املعاين هنا وال ترتس ّ

اللحظات التي تتوقّف خاللها هذه العنارص عن الحركة ،أي عندما
(((
تسكن لوهل ٍة قصري ٍة من الزمن.
ٍ
واستدالالت ،هي تأكيد
الحصيلة النهائية ملا ذُكر من آراء

املعن ِّيني بالدراسات الثقافية عىل عجز اللغة عن بيان الحقائق،
ٍ
ذهني مع اآلخرين ،أل ّن
ارتباط
واإلنسان أيضاً عاج ٌز عن إقامة
ٍّ

اللغة مبثاب ِة وسيل ٍة مسخّر ٍة يف خدمة القدرة وخاضع ٍة لها ،ما يعني
أ ّن القدرة هي التي تصوغها كيفام تشاء؛ لكن هناك مسأل ٌة يجب

االلتفات إليها يف هذا املضامر ،وهي أ ّن القدرة ال تُفرض دامئاً

 - 1جون ليخت ،پنجاه متفكر بزرگ از ساختار گرايئ تا پست مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ص .166 - 159
 - 2هيوبرت دريفوس وبل روبنيو ،ميشيل فوكو فراسوي ساختار گرايئ وهرمنوتيك (باللغة الفارسية) ،ترجمه
إىل الفارسية حسني بشرييه ،الطبعة الثانية ،منشورات «ين» ،إيران ،طهران2001 ،م ،ص .145 - 120

171

 172مدرسة برمنغهام

ٌ
ظروف يرغب
ربا تتوفّر
بالعنف والقهر واإلجبار والكبت ،بل ّ

اإلنسان يف رحابها باالنصياع لها مبحض رغبته وإرادته.

(((

متت بأدىن صل ٍة
اللغة بحسب أصول الدراسات الثقافية ال
ّ
رمزي ،لذا ال
مبارش ٍة أو غريِ مبارش ٍة لعامل الواقع لكونها مج ّر َد أم ٍر
ٍّ

نبالغ لو اعتربنا التمثيل الذهني ناقصاً يف جميع صوره وأشكاله ،أل ّن
ٍ
ارتباط باللغة ،وكام هو معلو ٌم فاللغة
الصو َر الذهني َة يف الكون ذاتُ
ليس من شأنها متكني الناس من بلوغ مستوى اليقني مطلقاً.

وال ّ
شك يف أ ّن جميع الصور الذهنية تُصاغ عن طريق اللغة،
ٍ
وسيط ال ارتباط
لغوي؛ واللغة هنا مج ّرد
حيث تتبلور يف وعا ٍء
ٍّ

له بذات الحقيقة (((.هذه الحالة هي التي يُعبَّ عنها بأزمة التمثيل
الذهني.

ب  -الحقيقة بني الخطاب والقدرة
ٍ
ارتباط
املبادئ اإلبستيمولوجية يف الدراسات الثقافية ذات

وثيقٍ مبفهومني أساسيني ،هام الخطاب والقدرة ،لذا نسلّط الضوء
عليهام يف ما ييل ضمن بحثني تحليليني:

الحقيقة والخطاب
وكل
الخطاب هو أحد املفاهيم األساسية يف الدراسات الثقافيةّ ،
ٍ
وكل حقيق ٍة بدورها ت ُع ّد
منط منه يساهم بح ّد ذاته يف إنتاج الحقائقّ ،
 - 1باولني مريي روسنايو ،پسا مدرنيسم وعلوم اجتامعي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد حسني
كاظم بور ،منشورات «آتيه» ،إيران ،طهران2001 ،م ،ص .166 - 157
 - 2املصدر السابق ،ص .163
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مصدرا ً معتمدا ً لضامن رشعية الخطاب املطروح وتثبيت اعتباره؛

ومن هذا املنطلق أكّد الباحثون املعنيون بهذه الدراسات عىل عدم

استقاللية بعض املفاهيم مثل الحقيقة والعقالنية وما شاكلهام
عن األصول والقوانني املوجودة يف القضايا اللغوية والتجارب
ٍ
لنشاطات اجتامعي ٍة؛
والعالقات االجتامعية ،فهذه املفاهيم مثر ٌة
وقد وضّ ح الباحث ستينار كوفال تفاصيل املوضوع كام ييل« :عاد ًة
ٍ
قرارات مشرتك ًة ومن ثَ ّم يتح ّملون معاً تبعات هذه
ما ي ّتخذ الناس

القرارات ،وبدل اعتقادهم بكون القضايا امللموسة عىل أرض الواقع
متق ّوم ًة بقواعدَ عا ّم ٍة وشمولي ٍة ،وبدل اعتقادهم بكون القضايا الذهنية
والنسبية متق ّوم ًة بقواعدَ فردي ٍة ،تب ّنوا أفكاراً أخرى وذكروا تعابريَ
عديد ًة للحقيقة.
كل
التالعب اللغوي هو أحد األمور املتعارفة بني الناس يف ِّ

مجتمعٍ ،لذا ال ميكن مطلقاً اعتبار اإلجامع العا ّم والشامل منطلقاً
والحري بالذكر هنا أنّ السعي الدؤوب
مثال ّياً يجب أن يُحتذى،
ّ
واملتواصل الستكشاف املعنى ال يعدّ عمالً عظيامً ،لذا ال بدّ لنا من
تنم
اإلعراض عن بعض املصطلحات مثل الحقيقة والواقعية لكونها ّ
(((
يل و ُمو ِه ٍم».
عن واقعٍ خيا ٍّ

الحقيقة والقدرة
أصحاب القدرة يف املجتمعات البرشية لهم اليد الطوىل يف
 - 1ستينار كوفال ،مضامني پست مدرنيته (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حسني عيل نوذري ،منشورات
«نقش جهان» ،إيران ،طهران1996 ،م ،ص .65
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الخطاب املطروح ،فهم عىل رأس الهرم وفقاً للمبادئ الفكرية
املطروحة من ِقبل مفكّري تيار ما بعد البنيوية ،وهذا الرأي يف

الحقيقة يدرج ضمن أه ّم اآلراء املطروحة يف مضامر الدراسات
الثقافية.

إذًا ،ال نبالغ لو قلنا أ ّن أصحاب القدرة هم الذين يع ّرفون الحقيقة

ويح ّددون املعايري األساسية لها ،لذا إن أريد ألم ٍر ما أن يدرج يف
قامئة الحقائق فال ب ّد من تأييده من ِقبل هؤالء؛ وخالصة الكالم أ ّن
القدرة هي البنية االرتكازية للحقائق االجتامعية.

(((

الجدير بالذكر هنا أ ّن أصحاب الفكر ما بعد البنيوي تب ّنوا نظرية

فردريك نيتشه بخصوص الحقيقة (((،فمصطلح املعرفة من وجهة

أي مع ًنى بح ّد ذاته ،وحتّى إن ّ
دل عىل
نظر هذا الفيلسوف ال يستبطن َّ
يش ٍء فإنّ ا ّ
قابل لالستكشاف من ِقبل اإلنسان،
يدل عىل أ ّن الكو َن ٌ
ٍ
وأحداث.
ويف غري هذه الحالة ال ب ّد من تأويل ما يكتنفه من قضايا

يل
عىل سبيل املثال حينام نستخدم إحدى املفردات يف نطاقٍ دال ٍّ
معيَّ ٍ سوف تبدأ مرحل ٌة جديد ٌة من جهلنا ،حيث نعجز عن معرفة ما
هو خارج عن نطاقها.

املقصود من املعرفة وكسبها بحسب هذا الكالم ،هو أن يجعل
اإلنسان نفسه يف عالق ٍة مرشوط ٍة مع أم ٍر ما ،وهذه الحالة هي ذاتُ

كسب املعرفة؛ أي أ ّن املعرفة هي نفس الشعور بوجود العالقة
املرشوطة املشار إليها.

 - 1مادان ساراب ،راهنامي مقدمايت بر پسا ساختار گرايئ وپسا مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ص .106 - 103
 - 2كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .49
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املعرفة يف جميع األحوال تعني بقاء الرشوط عىل حالها ،ويف

رحابها ت ُصاغ املعاين الداللية لهذه الرشوط ومن ث ّم ميتلك اإلنسان

فكل
معرف ًة بها ،لذا فهي ال تعني الغور يف عمق الوجود والكائنات؛ ُّ
يش ٍء يكتسب معناه عىل ضوء ارتباطه بأشيا َء أخرى ،وبالتايل ال
نبالغ لو ا ّدعينا عدم إمكانية وجو ِد يش ٍء يف معز ٍل عن أشيا َء أخرى،
أي يش ٍء بح ّد ذاته فقط.
كام ال ميكن أن يوجد ُّ
ومم قاله نيتشه يف وصف الحقيقة ما ييل« :الحقيقة هي عبار ٌة
ّ

جيش متحرك من االستعارات والكنايات والصور البالغية
ٍ
عن
أقل وال أكرثَ ،وهي التي تؤنسن املصطلحات وتُضفي عليها
ال َّ
املظهر الطبيعي وتسقط عليها مجموع ًة من السلوكيات التي تقوم
يتم بواسطة
بها الكائنات يف هذه الحياة ،وأما الواقع فهو تعزي ٌز
لغوي ّ
ٌّ
ٍ
رتوشات إصالحي ًة أو تنميقي ًة
سقالة البناء واإلصالح بحيث يُضفي

عىل جدار اللغة عرب ترميم الصور البالغية املته ّرئة وتلوينها بألوانٍ
بالغي ٍة حديث ٍة ترنو إىل تغطية املتهرئ الذي انتهت صالحية تأثريه

ينصب يف روح اإلبداع والتجديد» ،وأضاف
رتع الذي
ّ
وإبداله باملخ َ
يف هذا السياق قائالً أ ّن الحقيقة تحتمل الصواب والخطأ ،فهي صف ٌة

ألحد األحكام أو املعتقدات؛ لذا ال وجود لها عىل أرض الواقع،
كل إنسانٍ
وحتّى إن وجدت ،ال ميكن لإلنسان إدراكها ،حيث يبادر ُّ

إىل تأويل ما يجري حوله يف هذا الكون الرحب بحسب رأيه،
خاص به.
كل إنسانٍ له عالَ ٌم
وبالتايل ال محيص من القول بأ ّن َّ
ٌّ

(((

الحقيقة مفهو ٌم خاض ٌع لسلطة القدرة يف الحياة ،لذا تُع َّرف عىل
 - 1فريدريك نيتشه ،فلسفه معرفت وحقيقت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مراد فرهاد بور ،ص .165
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وثابت متالزم ٌة مع إزالة الخطأ
حقيقي
ضوء اإلرادة ،فصياغ ُة ما هو
ٌ
ٌّ
الكامن يف األشياء (((،وميكن تقييمها عن طريق اشتداد الشعور

بالقدرة ،فهي التي صنعت اإلنسان ،لذلك باتت مفيد ًة يف وجوده.

كذب ذو فائد ٍة مؤقّت ٍة
إرادة الحقيقة هي ذاتُ إرادة القدرة ،فهي
ٌ
ٍ
انعكاس إلرادة القدرة ،كام أنّها عىل غرار املبادئ
وليست سوى
األخالقية التي ال أهمية لصوابها أو بطالنها ،إذ القدرة هي التي

تفرضها عىل املجتمع وتجذّرها فيه.

(((

الحقيقة بنا ًء عىل ما ذُكر ال تثبت إال حينام تتواكب مع القدرة

يف الحياة أو الشعور بها ،فهي ليست أمرا ً خارج ّياً ميكن لإلنسان

مشاهدته أو استقصاؤه ،وإنّ ا هي أم ٌر يجب أن يُخلق؛ كام أنّها
ِ
ٍ
إدراك أم ٍر
وتعي ف ّعا ٍل وليست رضباً من
ٍّ
حدوث غريِ متنا ٍه
مبثابة

ٍ
ثابت.

(((

نستشف من جملة ما ذُكر أ ّن العلم هو عبار ٌة عن مضام ٍر يتبلور يف
ّ
ٍ
حقائق،
تأويالت ال من
رحابه إدراكنا للحياة والكون ،حيث ينشأ من
َ
ألي حقيق ٍة يف الكون ،وإنّ ا التأويل فقط هو املوجود،
فال وجو َد ِّ
وعىل هذا األساس قيل أنّنا عاجزون عن معرفة حقيقة الوجود ،لكن

غاية ما يف األمر أنّنا قادرون فقط عىل تأويل ما يحدث فيه.

ال ّ
شك يف أ ّن منظومتنا اإلدراكية بحسب ما ذُكر هي عبار ٌة عن

نطاقٍ يت ّم يف رحابه تبسيط األمور وتجريدها بهدف السيطرة عىل
 - 1املصدر السابق.
 - 2جون ليخت ،پنجاه متفكر بزرگ از ساختار گرايئ تا پست مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ص .337 - 331
 - 3لالطّالع أكرث ،راجع :فريدريك نيتشه ،فلسفه معرفت وحقيقت (باللغة الفارسية) ،ص .165
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ينصب يف بلوغ درجة
األوضاع ،والدافع املح ّرك لصاحب العلم
ّ

الريادة واالقتدار ،لذا ميكن القول أ ّن إرادة كسب العلم عىل غرار

إرادة معرفة الحقيقة؛ وهذه اإلرادة منبثق ٌة من الرغبة يف نيل القدرة،

أل ّن العلم يف عرص الحداثة يُطلب لذاته ،وهذا هو شعار الفكر
الحدايث ،أي العلم للعلم؛ بينام الباحثون املعنيون بالدراسات
الثقافية يتب ّنون رأي فريدريك نيتشه عىل هذا الصعيد والذي أكّد فيه

عىل أ ّن العلم يتزايد مع تزايد القدرة.

(((

الجدير بالذكر هنا أ ّن الحقيقة املطلقة تع ّد جملة األمور التي
شكّك بها نيتشه ورفضها رفضاً قاطعاً ،وعزا رواجها يف األوساط
ري
الفكرية إىل الفالسفة ،حيث ا ّدعى بأنّها من صناعتهم لكونهم غ َ
راغبني بقبول األمر الواقع لظاهر هذا العامل وتحدوهم إرادة يف
ٍ
ثابت؛ وكام ذكرنا فقد أكّد نيتشه يف هذا السياق
استكشاف عالَمٍ
فردي
ألي حقيق ٍة مطلق ٍة وشامل ٍة ،وإنّ ا هي مج ّر ُد أم ٍر
ٍّ
أ ْن ال وجو َد ِّ
ونسبي ،لذلك قال« :ما أحكم به ،أحكم به لنفيس وال ميكن للغري
ٍّ
معرفة كُنهه بسهول ٍة».
كل ما
أي حقيق ٍة يف ذاتها ،بل ّ
إذًا ،رفض هذا الفيلسوف وجود ِّ
ٍ
تأويالت ملا يجري حولنا؛ وليس هناك يش ٌء
لدينا برأيه هو مج ّر ُد
موجو ٌد بح ّد ذاته ،وحتّى إن افرتضنا وجوده لك ّننا نبقى عاجزين عن

معرفة كُنهه.

(((

 - 1جون ليخت ،پنجاه متفكر بزرگ از ساختار گرايئ تا پست مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ص .337 - 331
 - 2املصدر السابق.
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خالصة الفصل الثاين:
حينام نتتبع املسرية التأريخية التي قطعها مركز برمنغهام

للدراسات الثقافية ،نالحظ أنّه خضع لسلطة العديد من املذاهب
والتيارات الفكرية مثل املاركسية والثقافوية والبنيوية وما وراء البنيوية

وما بعد الحداثة ،إىل جانب تأث ّره مبختلف املبادئ اإلبستيمولوجية
املطروحة من ِقبل دعاة ما بعد البنيوية.
هذا التأث ّر تبلور يف الدراسات الثقافية عىل ضوء منط من

املبادئ األنطولوجية املا ّدية ذات الطابع التأريخاين والتي يرفض

الباحثون عىل أساسها الرؤية الجوهرية (املاهيوية).

وأرشنا يف نهاية الفصل إىل أ ّن العلم وفق هذه الدراسات يُعترب
شأناً اجتامع ّياً وثقاف ّياً ،ولهذا الرأي مصدران أساسيان ،أحدهام
اعتقاد الباحثني الثقاف ّيني بكون املعرفة منبثقًة من نطاق الخطاب
املطروح يف املجتمع ومنط القدرة املفروضة عليه ،واآلخر

اعتقادهم بعجز اللغة عن تصوير الحقيقة بذاتها؛ ومن هذا املنطلق
ٍ
تداعيات ثقافي ٍة
أكّدوا عىل أ ّن العلم يولد يف املجتمعات البرشية إثر
أي حقيق ٍة يف ما
وعىل ضوء الخطاب الحاكم عليها ،وليست هناك ُّ

وراء ذلك.

الفصل الثالث:
إبستيمولوجيا مدرسة برمنغهام
في بوتقة النقد والتحليل

الدراسات الثقافية خالل فرتة تكوينها طوال القرن العرشين

طرحت نفسها عىل الساحة بصفتها مدرس ًة فكري ًة انتهلت مبادئها
ٍ
ومذاهب إبستيمولوجي ٍة متن ّوع ٍة ،ورغم تع ّدد مصادرها
تيارات
من
َ
ٍ
حلقات مرتابط ٍة ضمن سلسل ٍة واحد ٍة
املعرفية إال أنّها كانت مبثابة
ٍ
جديد ويتناغم مع مشارب
متخّضت عنها دراساتٌ ثقافي ٌة من طابعٍ
اإلنسان املعارص؛ وكام ذكرنا يف الفصل السابق ،فإ ّن تيار ما بعد
البنيوية كان له األثر البالغ يف هذا املضامر باعتباره أمنوذجاً متكامالً

للتيارات الفكرية الحديثة ،وما زالت آثاره تنعكس يف الدراسات
والبحوث التي يد ّونها املعنيون بالشأن الثقايف حتّى يومنا هذا.

(((

عىل ضوء ما ذُكر أعاله ،سوف نتط ّرق يف هذا الفصل من
الكتاب إىل بيان األصول اإلبستيمولوجية املعتمدة يف مركز

نتوسع يف
نقدي ،حيث
برمنغهام للدراسات الثقافية يف إطا ٍر
ٍّ
ّ
البحث عىل غرار األسلوب املتّبع يف الفصل السابق ضمن مباحث
أنطولوجي ٍة وأنرثوبولوجي ٍة وإبستيمولوجي ٍة ،ومبا أ ّن مدار البحث هنا

خصصنا مساح ًة أكرب لتفاصيل هذا املوضوع
إبستيمولوجي ،لذلك ّ
ٌّ
يك يتحقّق الغرض.

املبحث األ ّول :أنطولوجيا الدراسات الثقافية يف بوتقة النقد والتحليل:
ال يختلف اثنان يف أهمية الدور الذي تفيه األنطولوجيا يف

مناهج البحث العلمي بصفتها مضامرا ً فكريّاً متتاز رؤيتها إىل
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .49
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الكون مبعاملَ
خاص ٍة من حيث األسلوب والفهم ،ومن هذا املنطلق
ّ

مل ويف واقع نظرته
تتجل آثارها البارزة يف املنظومة الفكرية ّ
ّ
لكل عا ٍ
إىل الكون والكائنات ،فهو عىل أساسها يدرك من أين ينشأ العلم

وتتيح له استكشاف األساليب الناجعة التي يطّلع يف رحابها عىل
حقيقة الوجود.

عامل االجتامع الغريب كارل مانهايم قال يف هذا الصدد« :لو

اعتربنا األنطولوجيا متأخّر ًة عن اإلبستيمولوجيا ،سوف يستحيل لنا
أي قضايا إبستيمولوجي ٍة».
تص ّور ِّ

محور بحثنا هنا هو تحليل األصول األنطولوجية املعتمدة يف

مركز برمنغهام للدراسات الثقافية ،ولكن قبل ذلك نن ّوه عىل أ ّن أه ّم

معضل ٍة أنطولوجي ٍة يواجهها هذا املركز البحثي تتمثّل يف التن ّزل

مبستوى الوجود إىل أط ٍر دنيوي ٍة بحت ٍة مع تجاهل الحقائق الوجودية
امليتافيزيقية -املاورائية -وإنكار الذات ،ومن هذا املنطلق أنكر

كل ما يوصف بكونه وجودا ً مطلقاً تتبلور يف رحابه حقيق ٌة
باحثوه ّ

ثابتةٌ ،فجميع جوانب الحقيقة برأيهم مرتكز ٌة عىل إيكولوجيا
اجتامعي ٍة ومبادئ الخطاب السائد يف املجتمع.

جانب من
وإلثبات عدم صواب ّية رؤيتهم ،نشري يف ما ييل إىل
ٍ

الرؤى الخاطئة التي اعتمدت كمرتك ٍز يف دراساتهم وبحوثهم
الثقافية:
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 ) 1إنكار الحقائق امللموسة:
أحد أه ّم اإلشكاالت األنطولوجية عىل الدراسات الثقافية
هو إنكار الحقائق امللموسة ،حيث تتن ّزل مبستوى املعنى الذي

تجل إىل
نسبي ّ
ح عن الواقع العيني وتعتربه مبثابة أم ٍر
يحيك بوضو ٍ
ٍّ
ٍ
الوجود يف رحاب املجتمع وال ّ
ارتباط بني املدرِك
يدل إال عىل
(اإلنسان) واملد َرك (املعنى)؛ ونتيجة هذا الكالم هي تجاهل
الحقائق امللموسة وعدم االعتامد عليها كمصاد َر أساسي ٍة لتقييم
كل قضي ٍة نسبي ٍة
األمور بحيث تُ ْب َد ُل بقضايا نسبي ٍة وسيميائي ٍة ،ومبا أ ّن ّ
وسيميائي ٍة تُدرج ضمن العنارص االجتامعية ،فاملوضوع يتوقّف عند

هذا الح ّد ويُ ّدعى أ ّن األصول والقضايا املتّفق عليها اجتامع ّياً هي
صاحبة القول الفصل يف تعيني حقيقة األمر.

الجدير بالذكر هنا هو أ ّن الحقيق َة عىل ضوء نظرية الخطاب

املطروحة من قبل ميشيل فوكو ومفهوم التالعب اللغوي الذي أشار
إليه ،موكل ٌة إىل إيكولوجيا اجتامعي ٍة وتنصهر يف باطن اللغة بحيث
ال يبقى منها يش ٌء خارج هذا النطاق؛ لذا لو اعتقدنا بأ ّن اللغة هي

التي تصوغ نفسها وتتج ّدد تلقائيّاً عىل م ّر العصور دون االعتامد
حقيقي ،فمن املستحيل مبكانٍ
البت بوجود أم ٍر
أي مصد ٍر
ّ
عىل ِّ
ٍّ
يقيني ،أل ّن اللغة ليست سوى مجموع ٍة من القضايا السيميولوجية
ٍّ
ألي حقيق ٍة يف ما ورا َءها.
امل ُ
َصوغَة من قبل البرش وال وجود ِّ

أه ُّم موضو ٍع يُطرح للبحث والتحليل يف هذا املضامر هو
مستقل عن املعرفة اإلنسانية
ٍّ
الحديث عن مبدأٍ ين ّم عن وجود عالَمٍ
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عالَمٍ يف ما وراء إدراك البرش -وهو مبدأ الحقيقة؛ ما يعني أ ّن الحقائقٍ
ليست مج ّرد تص ّو ٍ
وإرهاصات ذهني ٍة برشي ٍة ،بل هي موجود ٌة
رات
بح ّد ذاتها
عم إن كانت القوى اإلدراكية لإلنسان ذاتَ
ّ
بغض النظر ّ
أي دو ٍر
قابلي ٍة يف معرفتها أو ال ،أي أنّها اليشء بنفسه وليس لإلدراك ُّ

يف وجودها أو عدمها ،وإنّ ا هو مج ّرد وسيل ٍة الستكشافها وفهمها.

 ) 2إنكار الجوهرية (املاهيوية):
ي ما بعد البنيوية وما بعد
الباحثون الذين انخرطو يف تيا َر ْ
كل
الحداثة تب ّنوا ر ًؤى أنكروا عىل أساسها الوجود الجوهري وع َز ْوا ّ
يش ٍء إىل املضامر اللغوي الذي هو يف واقع الحال متزعز ٌع ويف
ُّ ٍ
تغي متواصلٍ  ،حيث أكّدوا يف نظرياتهم عىل دور اللغة يف صياغة
املفاهيم الثقافية.

إذًا ،هذه الرؤية تنكر الجوهرية (املاهيوية) يف الوجود وتنيط
كل يش ٍء إىل سلسلة من القضايا النسبية املوجودة يف أحد
هويّة ِّ
األنظمة السيميائية (((،ومن ث َ ّم ي ّدعي أصحابها أ ّن املعنى ال يتحقّق

أي
إال عىل ضوء نسبته إىل البنية التي نشأ يف رحابها ،لذا ليس هناك ُّ
يش ٍء ّ
كل يش ٍء يكتسب معناه بواسطة
يدل عىل مع ًنى بح ّد ذاته ،بل ُّ
ارتباطه بأمو ٍر أخرى.

اإلشكال الذي يُطرح عىل هذه الرؤية ميكن تقريره كام ييل :لو
قيل أ ّن جميع املعاين تتن ّزل إىل مستوى قضايا نسبي ٍة بحت ٍة بحيث
ري تا ٍّم وال ميكن
ٍّ
أي أم ٍر
ال يوجد ُّ
مستقل يف الكون ،فهذا الكالم غ ُ
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أي نسب ٍة بني شيئني يجب أن ينبثق من
قبوله بتاتاً ،أل ّن القول بوجود ِّ
مستقل ،ويف غري هذه الحالة تستحيل
ٌّ
االعتقاد بوجود ما هو كائ ٌن

الفرضية املذكورة ،إذ لو انعدمت املعاين املستقلّة -الذوات -فال
موضوعية للقول بوجود نسب ٍة يف ما بينها.
نذكر املثال التايل يك يتّضح هذا االستدالل بشكلٍ
أفضل :هناك
َ

واقف» ،وهنا يقال
قضايا موجود ٌة يف عامل الخارج ،كقضية «فال ٌن
ٌ

أ ّن املوضوع واملحمول كالهام موجودان يف الخارج ،وصدقها
ينطبق عىل عامل الخارج باعتبار أ ّن «فالناً» موجو ٌد عىل أرض الواقع،
وينطبق أيضاً عىل النسبة الكائنة بني «فالن» والوقوف .إذًا ،نتسنتج
بكل نسب ٍة -كالنسبة بني
بأي يش ٍء أو ّ
من هذا الكالم أ ّن االعتقاد ِّ

«فالن» و»واقف» -ال ميكن أن يصدق مطلقاً دون اإلقرار بوجود أم ٍر

أقل تقدير ،مثل «فالن»
مستقل حتّى وإن كان واحدا ً عىل ّ
ٍّ
أو مع ًنى

يف املثال املذكور ،بل ميكن تص ّور تحقّق هكذا اعتقاد دون اإلقرار
نسبي ال
كل وجو ٍد
مستقل وكائ ٌن ح ّقاً يف عامل الواقع؛ أل ّن َّ
ٌّ
مبا هو
ٍّ
إل عىل ضوء وجود أم ٍر آخَر .لو افرتضنا أ ّن الوجود
ميكن أن يتحقّق ّ

نسبي ،ففي هذه الحالة أيضاً هو يفتقر يف
اآلخر ليس سوى أم ٍر
ٍّ
وجوده إىل أم ٍر غريه ،وهل ّم ج ّرا ً .ويف نهاية املطاف إذا مل ترتبط هذه
مستقل ،سوف يحدث التسلسل املنطقي
ٍّ
الوجودات النسبية بأم ٍر
ٌ
محال عقالً.
الذي يعني التوايل والتكرار إىل ما النهاية وهو

إذًا ،ال صواب ّية للرؤية التي تنكر الجوهرية كام هو الحال يف

الدراسات الثقافية ،وال محيص ألتباع هذا التيار الفكري من اإلذعان

أقل تقديرٍ ،فهناك ارتبا ٌ
ط بني
مستقل ،ولو كان واحدا ً عىل ّ
ٍّ
بوجود أم ٍر
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أي ذريعة تس ّوغ
املعاين املستقلّة وغري املستقلّة ،لذا ليست هناك ُّ

إنكار الذوات املستقلّة.

(((

أضف إىل ذلك فالعالمة مح ّمد حسني الطباطبايئ (رحمه الله)

أكّد عىل أ ّن طبيعة العلم عىل خالف طبيعة الحركة والكينونة ،وهي
الشاخص الوحيد لعامل املا ّدة وال دور للمباحث العلمية يف هذا

نستشف من اإلدراك املتوايل ألم ٍر ما أ ّن اليشء الذي
املضامر؛ إذ
ّ

أدركناه يف بادئ األمر هو ذات اليشء الذي تعلّق به إدراكنا يف
املراحل التالية ،وحتّى لو نسينا أمرا ً ما ث ّم تذكّرناه م ّر ًة أخرى ،فهو

يتغي قبل النسيان وبعده؛ لذا إن افرتضنا أ ّن هذا املد َرك ال
ذاته ومل ّ
ٍ
بثبوت يضمن وجوده
حقيقي يف الحالتني وال يتّصف
ين ّم عن أم ٍر
ٍّ
أي
بعينه عىل أرض الواقع ،ففي هذه الحالة ال موضوعية لتحقّق ّ
لكل ما يعرفه اإلنسان ،ومن ث ّم ال ميكن ألحد
معرفة وال مصداقية ّ
ا ّدعاء أنّه ميتلك معرفة بأم ٍر ما.

(((

أي مثر ٍة للتوايل والتكرار
إذًا ،فحوى ما ذكرنا هنا هي عدم وجود ِّ

سوى الوحدة والكلّية ،فهام يف مقابل التشتّت وعدم االنتظام.

الجدير بالذكر هنا هو أ ّن االعتقا َد بجوهرية الوجود واز ٌع لنظم

شؤون اإلنسان وعىل ضوئه يت ّم تفنيد االنفعال الذي هو يف واق ٌع نتيج ًة

إلنكار الجوهر ،وهذه الحقيقة مل تؤخذ بعني االعتبار يف املبادئ

الفلسفية التي تتق ّوم بها الدراسات الثقافية يف مركز برمنغهام.

 - 1مح ّمد حسني طباطبايئ ،أصول فلسفه وروش رئاليسم (باللغة الفارسية) ،منشورات «صدرا» ،إيران،
طهران1995 ،م ،ص .37
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كام ينبغي التنويه هنا عىل رضورة استناد الرؤية الجوهرية
خ االستبدادية (النزعة الكلّيانية)
إىل تعالي َم ديني ٍة يك ال نقع يف ف ّ
( ، )totalitarianismوإال فالنتيجة الحتمية لإلعراض عن الدين يف
هذا املضامر هي االبتالء مبعضالت العامل املعارص ومتاهاته التي
ح يف فكر ما بعد الحداثة.
انعكست بوضو ٍ

 ) 3إنكار الرسد الفوقي (ما وراء الرسد):
ذكرنا يف املباحث اآلنفة أ ّن الباحثني املعنيني بالدراسات

الثقافية تأث ّروا إىل ح ٍّد كبريٍ بفكر ما بعد الحداثة ،ومن هذا املنطلق

أنكروا مسألة الرسد الفوقي الذي يُصطلح عليه أيضاً مبا وراء الرسد

وما وراء الرواية؛ واإلشكال الذي يُطرح عليهم هنا ميكن تلخيصه
كام ييل :أال ّ
رصح
يدل هذا املوقف بح ّد ذاته عىل رس ٍد
فوقي؟ فقد ّ
ٍّ
ٍ
ول دون عود ٍة ،ولكن
برضس قاطعٍ بأ ّن عهد الرسد الفوقي قد ّ
هؤالء
(((
فوقي آخ َر!
ربا يكون هذا النفي منطلقاً لوالدة رس ٍد
ّ
ٍّ
ال يخفى عىل ٍ
أحد أ ّن النظرية التي تف ّند مسألة الرسد الفوقي

ضمن انتقادها اإليديولوجيا الشمولية ،هي يف الواقع تؤدلج شموليّاً

أيضاً ،إذ إ ّن مثرة إنكار الرسد الفوقي من قبل مفكّري ما بعد الحداثة
كل تقننيٍ؛ لك ّنهم غفلوا عن أنّهم وقعوا
كل تنظريٍ وتفنيد ّ
هي رفض ّ

خ التنظري أيضاً ،فال محالة من لجوئهم إليه.
يف ف ّ

عم طرحه دعاة رفض الرسد
الجدير بالذكر هنا أ ّن ما يتمخّض ّ
 - 1ديفيد اليون ،پسا مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية محسن حكيمي ،منشورات «آشيان»،
إيران ،طهران2001 ،م ،ص .34
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الفوقي يتلخّص يف مسألتني محوريتني كالتايل:
األوىل :التن ّزل باملعرفة إىل مستوى قضايا بيولوجي ٍة وثقافي ٍة
وتأريخي ٍة وسياسي ٍة واجتامعي ٍة برشي ٍة ،مع إنكار القيم اإلبستيمولوجية.
الثانية :تجريد جميع القضايا غري اإلبستيمولوجية من ّ
كل طابعٍ
الكلن ّية ( )Holismعنها.
ّ
يل ،أي نفي
شمو ٍّ
كل
ونظرا ً لتأثر هذه الدراسات بفكر ما بعد البنيوية ،فهي ترفض ّ
فوقي
كل رس ٍد
يل ،وذلك ألنّها تعترب َّ
كل وشمو ٌّ
أم ٍر يوصف بأنّه ّ ٌّ
ٍّ
حصيل ًة متخّضت عن سلطة أحد الكيانات النافذة التي تفرض ما

تريد بالعنف والتهديد والرتهيب بهدف تهميش الطرف املقابل

املختصون بالشأن
ومن ث َ ّم اجتثاثه من األساس؛ لذا ا ّدعى الباحثون
ّ
لكل رس ٍد أو رواي ٍة إال يف نطاقها التطبيقي،
الثقايف أ ْن ال اعتبار ّ
وبالتايل ال محيص من اإلذعان إىل تع ّدد الروايات .من جملة النتائج
أي لغ ٍة ثابت ٍة ،وعىل
التي ترتتّب عىل هذا الكالم االعتقا ُد بعدم وجود ِّ

ٌ
محمول عىل عالَمٍ آخ َر.
ضوئها ال ب ّد من القول بأ ّن معنى العامل

املسألة األخرى الجديرة بالبحث والتحليل يف هذا السياق،

فحواها أ ّن معارضة الرؤية الشمولية ال ميكن أن ت ُقبل إال حينام
يُفرض التعميم باإلجبار واإلكراه؛ إذ يبدو أ ّن املعارضني للشمولية

غفلوا عن كون التن ّوع يف حياة البرش وتع ّدد متطلّباتهم وكرثة القضايا
التي تُطرح يف مجتمعاتهم ،أمرا ً مشرتكاً قد يرسي من مجتمعٍ إىل
ٍ
آخ َر ويت ّم تب ّنيه كأصلٍ
يل .لكن
ثابت ،ما يعني أنّه ذو طابعٍ عا ٍّم وشمو ٍّ

مع ذلك نالحظ أ ّن مفكّري ما بعد البنيوية تجاهلوا الفكر الشمويل
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بكل تلك
والعالقات الرابطة بني املجتمعات البرشية ومل يعرتفوا ّ
القضايا املشرتكة بني البرش.

ويف هذا السياق تجدر اإلشارة هنا إىل منط الرؤية الجزئية
ِ
املحل يف الدراسات الثقافية ،وهي
ّ
ذات الطابع
-املحدودة-

بطبيعة الحال يف مقابل الرؤية الشمولية املشار إليها؛ إذ ال تتق ّوم
ٍ
وثابت ٍ ميكن االعتامد عليه لتقييم القضايا التي
قطعي
بأي معيا ٍر
ّ
ٍّ
تُطرح للبحث والتحليل وبيان ما يرتت ّب عليها.

املبحث الثاين :أنرثوبولوجيا الدراسات الثقافية يف بوتقة النقد
والتحليل:
الهوية من وجهة نظر باحثي الدراسات الثقافية مج ّر ُد ر ّد ِة فعلٍ أو
ٍ
تجسد حقيق ًة
استجاب ٍة
ألحداث متن ّوع ٍة يف حياة البرش ،لذا فهي ال ّ

ٍ
نتاجات ثقافي ٍة
ثابت ًة متكامل ًة منذ لحظة تكوينها وال قابلية لها لصياغة
ج ال ميكن أن يبلغ درجة
جديد ٍة ،وإنّ ا هي مج ّر ُد حصيل ٍة أو نتا ٍ
التكامل مطلقاً لكونها يف حرك ٍة دائب ٍة ال تتوقّف ودامئاً تتبلور يف
جه.
باطن التمثيل الذهني ال خار َ

ٍ
سلوكيات ثقافي ٍة
املواضيع وفق هذه الرؤية تتبلور من خالل

وت ُولد ألجل مقاص َد من هذا القبيل ،كام ميكن إنتاجها ضمن
قضايا ثقافي ٍة متن ّوع ٍة ،مثل عضوية الفرد يف األرسة وطبيعة ِ
الحرف
واملشاغل والشؤون االقتصادية وشتّى القضايا اإلقليمية؛ وهذه
اجتامعي .أضف إىل ذلك فاإلنسان يف رحاب
األمور ذاتُ طابعٍ
ٍّ

هذه الرؤية ال يُعترب فاعالً ح ّرا ً وعاقالً ذا إرادة ،كام أ ّن فكره خاض ٌع
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بالكامل للظروف الزمانية والثقافية التي تكتنف حياته.
ويف ما ييل نشري إىل أه ّم اإلشكاالت التي تَرِد عىل أنرثوبولوجيا

الدراسات الثقافية:

 ) 1إنكار وجود هوي ٍة إنساني ٍة مشرتك ٍة:
إحدى نقاط الضعف التي يُؤاخذ عليها مرك ُز برمنغهام للدراسات

الثقافية تتمثّل يف وجهة النظر املتب ّناة إزاء الهوية اإلنسانية ،فباحثوه
ي ّدعون أ ّن اإلنسان يكتسب قيمته الحقيقية وتُصقل هويته يف رحاب

الكيان الجامعي الذي يعيش يف كنفه ومن ث ّم تتبلور شخصيته التي

متيّزه عن غريه من أقرانه البرش عىل ضوء أدائه االجتامعي وشتّى
عالقاته وارتباطاته معهم.
نستنتج من هذا الكالم أ ّن الدراسات الثقافية متأث ّر ٌة يف شتّى
جوانبها بأصول ما بعد البنيوية التي تتمحور حول كون الشخصية
ٍ
واحد ومنسجمٍ ميكن اعتباره مصدرا ً
اإلنسانية ال تن ّم عن موضو ٍع
ملعانٍ ثابت ٍة ،وعىل هذا األساس فهم من هذه الناحية يتب ّنون رؤي ًة ال
تتناغم مع ما يتب ّناه أتباع النزعة اإلنسانوية.

إذًا ،باحثو الدراسات الثقافية طرحوا اآلرا َء ذاتها التي صيغت

يف منظومة تيار ما بعد البنيوية ورفضوا القول بجوهرية الوجود
ٌ
مجال الستقصاء مكامن
اإلنساين ،ومن هذا املنطلق ال يبقى

علمي ،ويرتت ّب
جوهر اإلنسان وتحليلها لكونها مج ّرد موضو ٍع
ٍّ
أي هوي ٍة إنساني ٍة يف ما وراء الهويتني
عىل ذلك ا ّدعاء عدم وجود ِّ
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الثقافية واالجتامعية ،فهي منصهر ٌة بالتامم والكامل يف باطن البنية

االجتامعية.

ال ّ
يف وال
شك يف أ ّن هذه الرؤية تُسفر عن حدوث خللٍ معر ٍّ

أي نظامٍ يسري اإلنسان عىل نهجه ،حيث يبقى
يبقى عىل أساسها ُّ
ضال وتائهاً يف هذا العامل وال يعرف إىل أين يتّجه وماذا عليه أن
ًّ

يفعل؛ والجدير بالذكر هنا أ ّن هذه املعضلة األنرثوبولوجية ال ترد

عىل الفكر اإلسالمي نظرا ً لرقي مبادئ الفلسفة اإلسالمية التي تؤكّد

عىل وجود نَظْمٍ وجوه ٍر ومرك ٍز يف عامل الوجود ،وبالتايل فاإلنسان
ٌ
مخلوق يف رحاب هذه الحقائق الثابتة.

التعاليم القرآنية تؤكّد عىل أ ّن خلقة جميع البرش تستبطن فطر ًة

الحق ،وال تبديل لهذه الفطرة
إلهيةً ،لذا بإمكانهم معرفة الدين
ّ
ت اللَّ ِه الَّ ِتي
مطلقاً؛ حيث قال تعاىلَ « :فأَ ِق ْم َو ْج َهكَ لِلدِّ ينِ َح ِنيفًا ِفطْ َر َ
ْث
اس َعلَ ْي َها َل تَ ْب ِد َ
يل لِ َ
خل ِْق اللَّ ِه َذلِكَ الدِّ ي ُن الْ َق ِّي ُم َولَ ِك َّن أَك َ َ
َفطَ َر ال َّن َ

اس َل يَ ْعلَ ُمونَ ».
ال َّن ِ

(((

وال نرى بأساً هنا يف اإلشارة إىل جمل ٍة من القضايا الواضحة

الدالّة عىل وجود الفطرة يف النفس اإلنسانية بصفتها أمرا ً مشرتكاً

وجوهرا ً كامناً يف باطن جميع البرش:
 الرغبة يف العبادة. النزعة إىل الجامل. - 1سورة الروم ،اآلية .30
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 الشعور بوجوب الحفاظ عىل سالمة النفس.كل
املسائل وأخرى نظري ًة لها ،موجود ٌة لدى ّ
َ
ال ريب يف أ ّن هذه

كل مكانٍ وعىل م ّر العصور ،لك ّنها قد ترتاوح بني الش ّدة
إنسانٍ يف ّ
ٍ
شخص إىل آخر؛ والخصائص الفطرية املشرتكة التي
والضعف من

وصفها القرآن الكريم بكونها فطر ًة مستودع ًة يف باطن اإلنسان ،تع ّد
ٍ
مشرتك بني جميع البرش؛ وهذا
مؤشا ً واضحاً عىل وجود جوه ٍر
ّ

الرأي بطبيعة الحال يتعارض بالكامل مع من أنكر وجود جوه ٍر يف
الحياة.

إضاف ًة إىل الفطرة اإللهية ،أكّد القرآن الكريم أيضاً عىل وجود
ٍ
توحيدي
نَظْمٍ يف الكون ،ومثرته اإلميان بوجود إل ٍه
واحد ونظامٍ
ٍّ

يف الحياة؛ فاآليتان الثالثة والرابعة من سورة امل ُلك ضمن تأكيدهام

عىل ال َّنظْم العظيم والتا ّم يف الكون ،دعتَا جميع البرش إىل تحقيق
ٍ
ٍ
ُ
وجل لهم .ث ّم
ّ
الهدف ذاتُه الذي وضعه الله ع ّز
واحد ،وهو
هدف
أشارتا إىل أ ّن العامل من أقصاه إىل أقصاه قد خُلق يف رحاب نَظْمٍ
ٍ
ٍ
واحد دعا اإلنسان مرارا ً إىل التأ ّمل يف النظم
مشرتك وعىل يد خالقٍ

املذهل لعامل الوجود يك يستلهم منه يقيناً يسوقه نحو التوحيد.

 ) 2إنكار إرادة اإلنسان الح ّرة:
مفهوم «موت املوضوع» الذي أرشنا إليه يف الفصل السابق يُراد
منه موت اإلنسان الذي يُعترب فاعالً ح ّرا ً وعاقالً ميتلك إراد ًة مستقلّ ًة
بحيث ال تخضع هويته اإلنسانية لسلطة الظروف الزمانية والثقافية،
وعىل هذا األساس ميكن القول أ ّن موت املوضوع ّ
يدل عىل أ ّن
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حدا ً ،بل هو قد تهيكل
الفاعل املدرك ال ميتلك وعياً منسجامً ومو ّ
وعيه وإدراكه يف رحاب املبادئ اللغوية.

الهدف األسايس للعلوم اإلنسانية بحسب هذه الرؤية ال يكمن

يف بناء شخصية اإلنسان ،وإنّ ا الهدف هو تفتيت شخصيته؛

(((

وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن بعض مفكّري ما بعد البنيوية من أمثال

ميشيل فوكو حاولوا محو تلك املفاهيم التي ميكن االعتامد عليها
ملعرفة حقيقة اإلنسان ،ومن هذا املنطلق ال ميكن ا ّدعاء أنّه ميتلك
وعياً ذات ّياً ،بل هو مج ّرد ظاهر ٍة اجتامعي ٍة ال أكرث ،حيث تتبلور هويته

يف رحاب خلفيات اجتامعية.

وأ ّما مفهوم «موت املؤلِّف» املشار إليه سابقاً أيضاً ،فهو اآلخر

ٌ
إشكال جا ٌّد أيضاً؛
يف موازاة مفهوم موت املوضوع ،لذلك يرد عليه
إذ ال ميكن القول بأنّه ّ
أي مع ًنى ما مل نعتقد بكون الفاعل
يدل عىل ِّ
ري
املدرك واعياً وصاحب إراد ٍة ح ّر ٍة ،ما يعني أ ّن موت املؤلِّف غ ُ
ممكنٍ إال عىل ضوء االعتقاد بوجود هوية إنسانية.

املبادئ األنرثوبولوجية التي يتب ّناها املتص ّدون للدراسات

الثقافية يف مركز برمنغهام ميكن اعتبارها متط ّرف ًة يف نسبة املوضوع

إىل الظروف الزمانية ،فقد ا ّدعوا أ ّن اإلنسان مثر ٌة للتأريخ؛ كام
أي هوي ٍة يف ما وراء هويته الثقافية واالجتامعية
زعموا أنّه ال ميتلك َّ

لكونه ينصهر نوعاً ما يف العالقات واملك ّونات االجتامعية ،ومن
هذا املنطلق ال يذعنون بامتالكه إراد ًة ح ّر ًة بحيث يرفضون رأي

 - 1ستيوارت سيم ،ساختار گرايئ وپسا ساختار گرايئ (باللغة الفارسية) ،ص .33
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من يعتربه فاعالً ح ّرا ً ذا إراد ٍة مستقلّ ٍة ويسري وفق ما ميليه عليه عقله

لكونه متح ّررا ً من قيود الزمان والثقافة السائدة يف مجتمعه.

إذًا ،حصيلة ما ذُكر هي أ ّن الدراسات الثقافية تنكر وجود هوي ٍة
ين ثابتةً ،وبهذا يتب ّنى
إنساني ٍة مو ّ
حد ٍة ومنسجم ٍة تض ّم يف رحابها معا َ

باحثوها نهجاً يتعارض مع ما ذهب إليه دعاة النزعة اإلنسانوية.

هذه الرؤية التي سادت بني أصحاب الريادة يف الدراسات

الثقافية ،ناشئ ٌة من وجهة نظرهم تجاه اللغة ،إذ رفضوا كونها ظاهر ًة

عاملي ًة وشموليةً ،كام مل يقبلوا رأي من اعتربها أمرا ً فرديّاً ،فقد ا ّدعوا
كل لغ ٍة سوا ًء أكانت محلي ًة أم عا ّمةً ،ال ب ّد وأن ترضب بجذورها
أ ّن َّ
يف ثقاف ٍة مع ّين ٍة .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذا الرأي له ارتبا ٌ
ط
بالتح ّوالت اللغوية التي شهدتها املباحث الفلسفية املعارصة،
حيث طرأت عىل الفلسفة يف العرص الحديث تغيرياتٌ واسع ٌة

يف مضامر اللغة التي تعتمد عليها يف طرح تحليالتها ،وذلك من
خالل اللجوء إىل أساليب التالعب اللغوي والصياغات اللفظية
والتأويالت الهرمنيوطيقية والتأكيد عىل رضورة تحليل النصوص

واالعتامد عىل العلوم اللغوية؛ وهذه الحالة ّ
ح عىل ابتعاد
تدل بوضو ٍ

فالسفة العرص الحديث عن املوضوع األسايس وتهميشه إىل ح ٍّد
ما ،فاملوضوع يف الحقيقة يع ّرف نفسه ويثبت وجوده يف رحاب
اللغة ،لذا ال تبقى اللغة برأيهم مج ّر َد وسيل ٍة للتفاهم بني البرش ،وإنّ ا
تصبح أصيل ًة وارتكازي ًة لدرج ِة أنّها تصنع الحقائق.

من البديهي أ ّن رؤي ًة كهذه تجاه اإلنسان تتعارض بالكامل
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مع املبادئ اإلنسانية يف الفلسفة اإلسالمية ،فاإلنسان يف رحاب

ين واآلخر
املبادئ الفلسفية اإلسالمية ذو بعدين ،أحدهام بد ٌّ
ي بطبيعة الحال لك ّن البُع َد الثاين عبار ٌة
روحي .البعد البدين ما ّد ٌّ
ٌّ
عن وجو ٍد مج َّر ٍد ،وال ّ
شك يف أ ّن التشابه الكبري بني البرش ال ميكن
اعتباره عقب ًة يف معرفة البون الشاسع الكائن بينهم؛ وبطبيعة الحال

ري عىل سلوك
ُ
هناك
عوامل خارجي ٌة وفيزيولوجي ٌة ونفسي ٌة كثري ٌة لها تأث ٌ
اإلنسان وفقاً للرؤية اإلسالمية ،لك ّنها ال تسلبه إرادته الح ّرة ،إذ مع
صاحب إراد ٍة ح ّر ٍة ،وهذه امليزة
كل هذه املؤث ّرات الخارجية يبقى
ّ
َ
لها ارتبا ٌ
وثيق بالبعد الروحي من كيانه.
ط ٌ

إضاف ًة إىل ما ذُكر فاإلنسان ذو مقامٍ رفيعٍ وكرام ٍة بني سائر
ألي مخلوقٍ آخ َر أن
الكائنات ،وله فضائله السامية التي ال ميكن ِّ

ينافسه فيها ،ومن جملتها قابلياته العقلية والفكرية وإرادته الح ّرة؛
ورغم أنّه خاض ٌع لبعض قيود الحياة املا ّدية واملبادئ الثقافية
واالجتامعية والظروف الزمانية ،لك ّنه عىل ضوء إرادته الح ّرة له
ٍ
تغيريات إىل شخصيته وحتّى إىل الكيان
القابلية عىل إضفاء

االجتامعي الذي يعيش يف كنفه.

املبحث الثالث :إبستيمولوجيا الدراسات الثقافية يف بوتقة النقد
والتحليل:
الرؤى األنطولوجية واألنرثوبولوجية التي تب ّناها مفكّرو مركز
برمنغهام للدراسات الثقافية متخّضت عن رواج نزع ٍة فكري ٍة تقلّل
من شأن املعرفة والحقيقة يف شتّى القضايا االجتامعية والثقافية
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بحيث يت ّم اختزالهام دون مس ّوغٍ ،وهذا األمر بطبيعة الحال ترتت ّب
ٍ
مؤاخذات ،ومن جملتها ما ييل:
نتائج ال تخلو من
عليه
ُ
 إنكار الحقيقة. عدم اإلذعان بارتباط الحقيقة مع الخطاب والقدرة. االختزال اإلبستيمولوجي. فقدان املعايري الثابتة لتقييم األمور.خ القول بالنسبوية.
 الوقوع يف ف ّكام نالحظ فهذه األمور تُع ّد نقا َ
ط خللٍ يف إبستيمولوجيا
الدراسات الثقافية ،لذا سوف نسلّط الضوء عليها يف هذا القسم من
البحث ضمن تحليلٍ
نقدي.
ٍّ

تتجل
ّ
مبا أ ّن الرؤى األنطولوجية واألنرثوبولوجية يف هذا املركز

بهيئتها الواقعية ضمن األسس اإلبستيمولوجية املعتمدة يف التنظري،
لذا سوف تتّضح لنا مكام ُن ضعفها عىل ضوء نقد هذه األسس يف
املباحث التالية:

أ ّوالً :الخلط بني اإلدراكات الحقيقية واالعتبارية:
مشكلة الخلط بني اإلدراكات الحقيقة واالعتبارية يف الدراسات

جهات الفكرية يف مركز برمنغهام
الثقافية التي ت ُد َّون عىل ضوء التو ّ

للدراسات الثقافية تس ّببت بطرح الكثري من اإلشكاالت عىل
إبستيمولوجيا هذه الدراسات.
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كمق ّدم ٍة للبحث نشري إىل أ ّن اإلدراكات تنقسم إىل صنفني ،فهي

ياد منها املعارف واإلدراكات
حقيقي ٌة واعتباريةٌ (((،أ ّما الحقيقية ف ُ
ٌ
خارجي بحيث ال تخضع إلرادة اإلنسان وسلوكه،
مصداق
التي لها
ٌّ
مثل العلم بوجود ٍ
فياد منها املعارف
أرض وسام ٍء .وأ ّما االعتبارية ُ
رش أو
واإلدراكات املرتبطة بسلوك اإلنسان واملجتمع بشكلٍ مبا ٍ

غري مبارشٍ ،مثل امتالك علمٍ بالقضايا الرمزية كاللغة والثقافة ،وكأن
يكون اإلنسان مسؤوالً يف وظيف ٍة ما أو مالكاً ليش ٍء ما؛ فهذه األمور
وسائل معتمد ًة لتلبية متطلّبات
َ
من صناعة الذهن البرشي باعتبارها
الفرد واملجتمع يف الحياة.

(((

ّ
شك يف أ ّن االختالف الكائن بني اإلدراكني الحقيقي
ال

حري باالهتامم ،وااله ّم من ذلك االلتفات إىل تداعيات
واالعتباري
ٌّ
اإلدراكات االعتبارية من الناحية اإلبستيمولوجية ودورها يف صياغة

ومم قاله العالمة مح ّمد حسني الطباطبايئ
مبادئ العلوم اإلنسانيةّ ،
يف هذا السياق« :اإلنسان كائ ٌن يخلق االعتبار ،فحياته ممتزج ٌة مع
قضايا اعتباري ٍة ال ميكنه مواصلة حياته بدونها» (((.لو تت ّبعنا البحوث
املد ّونة يف مركز برمنغهام للدراسات الثقافية وتح ّرينا اآلراء املنقولة

عن الباحثني املعنيني بها ،يثبت لنا أنّهم ال مي ّيزون بني اإلدراكني
الحقيقي واالعتباري ،بل يتجاهلونه بالكامل ما يعني أنّهم من

 - 1ذكرت العديد من التفاسري لبيان داللة اإلدراكات الحقيقية واالعتبارية ،لك ّننا اكتفينا هنا باإلشارة إىل ما
يرتبط مبوضوع بحثنا ،ولالطّالع عىل هذه التفاسري ،راجع كتاب أصول الفلسفة واملنهج الواقعي للسيّد مح ّمد
حسني الطباطبايئ.
 - 2مح ّمد حسني الطباطبايئ ،أصول فلسفه وروش رئاليسم (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص  ،149الهامش.
 - 3املصدر السابق ،ص .156
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الناحية اإلبستيمولوجية يخلطون بني األمرين بداعي القول مبطلق

املعرفة.

إذًا ،التمييز بني اإلدراكني املشار إليهام رضور ٌة ال مناص منها،

مشاكل إبستيمولوجي ًة عديد ًة وتُطرح عىل
َ
وإال سيواجه الباحث

آرائه ونظرياته إشكاالتٌ ال ميكنه تفنيدها بشكلٍ مقنعٍ؛ وهذا ما
واجهه الباحثون يف مركز برمنغهام ،حيث جعلوا األمور االعتبارية
كالحقيقية وإثر ذلك ع ّمموا األساليب املعتمدة لصياغة ما هو
اعتباري عىل القضايا الحقيقية وبالتايل عجزوا عن معرفة االختالف
ٌّ
ري ثابت ٍة
الكائن بينهام ،ومل يجدوا ب ّدا ً من القول بأ ّن املعرفة بأرسها غ ُ

املتغيات لكونها برأيهم خاضع ًة لإلرهاصات النفسية
وتُدرج ضمن
ّ
ٍ
اقتضاءات اجتامعي ٍة وثقافي ٍة.
ومنبثق ًة من

ثانياً :املبالغة يف توسيع نطاق اإليكولوجيا الثقافية واالجتامعية:
ٌ
إشكال جا ٌّد يُطرح عىل باحثي مركز برمنغهام للدراسات
هناك

الثقافية يتمثّل يف مبالغتهم يف توسيع نطاق اإليكولوجيا الثقافية

واالجتامعية ،حيث تن ّزلوا بشأن جميع القضايا واألسس االجتامعية
ٍ
ناشئ من إيكولوجيا اجتامعي ٍة وخاض ٌع
واحد منها
كل
با ّدعاء أ ّن َّ
ٌ

للخطاب املطروح يف املجتمع والثقافة السائدة فيه والسلطة التي
تبسط نفوذها عليه.

يا ترى ما الداعي الذي يجعلنا نتص ّور أ ّن جمي َع الحقائق
والسيميولوجيات والرموز منبثق ٌة من األسس الخطابية والثقافية
الحاكمة عىل املجتمع الذي نعيش يف كنفه؟ من املؤكّد أ ّن اإلشكال
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يل للعيان بالنسبة إىل القضايا
الذي يُطرح يف هذا املضامر ج ٌّ
واإلدراكات الحقيقية واملتمثّلة بالعنارص املحسوسة التي يشاهدها

اإلنسان ويلمسها عىل أرض الواقع ،فهناك أمو ٌر يعتربها مفكّرو تيار
ما بعد البنيوية ومن حذا حذوهم مج ّر َد إيكولوجيا اجتامعي ٍة ،أي أنّها
إدراكاتٌ اعتباري ٌة ولدت من رحم البيئة االجتامعية؛ لك ّننا لو أمع ّنا
ٍ
ومتحيص لوجدناها ترضب بجذورها يف الفطرة
النظر فيها بدقّ ٍة

برشي أن يخل َو
ألي مجتمعٍ
ٍّ
اإلنسانية ،مثل الضحك الذي ال ميكن ِّ
ٌ
سلوك
منه بصفته عالم ًة عىل البهجة والرسور ،فهو بطبيعة الحال
خاص ٍة أو نتيج ٌة إليكولوجيا
عا ٌّم ،لذا لو ا ّدعى أح ٌد بأنّه تاب ٌع لثقاف ٍة
ّ
اجتامعي ٍة ،نر ّد عليه بكون عموميته تف ّند هذا اال ّدعاء ،إذ لو كان كذلك
ملا ع ّم البرشية جمعاء يف كافّة األزمنة واألمكنة؛ وحتّى لو افرتضنا

إمكانية عموميته رغم كونه إيكولوجيّاً ،ففي هذه الحالة ميكن أن
ٍ
يصدر كر ّدة فعلٍ
إلرهاصات نفسي ٍة متن ّوع ٍة تختلف من مجتمعٍ إىل
آخ َر ،حيث يحتمل أن ين ّم عن الحزن والبؤس يف أحد املجتمعات

أو عن الغضب يف مجتمعٍ آخ َر ،إال أنّنا ال نالحظ هذه االنعكاسات
ٌ
ومثال آخ ُر عىل ما ذُكر ،هو أ ّن جميع
أي مكانٍ من العامل مطلقاً.
يف ّ
كل آنٍ ومكانٍ ومن جميع األعراق والجذور البرشية عندما
الناس يف ّ
ٍ
بألفاظ معروف ٍة ومتداول ٍة يف ما بينهم مثل
يشعرون باألمل يعربون عنه

كل
كلمة «آه» وما شاكلها ،فهذه األلفاظ تعرف داللتها الحقيقية يف ّ

برشي مهام كانت ثقافته ،بل حتّى يف املجتمعات املتخلّفة
مجتمعٍ
ٍّ
ٍ (((
خاصة.
حتّى وإن افرتضنا أنّها ال تنطق بلغ ٍة
ّ
 - 1نشري هنا إىل أ ّن اللغة تعترب أكرثَ األمور اعتباري ًة يف حياة البرشية وهي أبر ُز مصداقٍ لإليكولوجيا االجتامعية.
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املثاالن املذكوران وما يناظرهام من أمثل ٍة ال حرص لها ،ت ُثبت
ٍ
حقائق ثابت ٍة ،بل ميكن عىل أساسها إثبات
برضس قاطعٍ وجود
َ
أ ّن بعض القضايا حتّى وإن كانت يف ظاهرها تبدو كأنّها ثقافي ٌة أو
حقائق راسخ ٍة
اجتامعيةٌ ،لك ّنها يف واقع الحال ترضب بجذورها يف
َ
وثابت ٍة يف حياة البرشية بحيث ميكن إدراكها يف جميع الثقافات
كل إنسانٍ يدرك
واملجتمعات دون استثنا ٍء ،وبيان ذلك كام ييلُّ :

رئيس ْي ،فمنها ما هو
الكثري من القضايا التي تتلخّص يف نوعني َ
محسوس ومنها ما ين ّم عن أمو ٍر غريِ محسوس ٍة .النوع الثاين من
ٌ
اإلدراك قد يتمحور حول ذات اإلنسان ومشاعره وخلجاته النفسية،

مثل الشعور بالحزن والرسور .وقد يكون مج ّر َد أوهامٍ تصوغها
ٍ
مقتضيات شخصي ٍة أو اجتامعي ٍة ،واألخرية تنشأ
مخيّلته عىل ضوء
بطبيعة الحال إثر حاجته للتعامل مع سائر أعضاء مجتمعه ،وهي

التي توصف بأنّها قضايا اعتباريةٌ.

الجدير بالذكر هنا أ ّن كال النوعني من اإلدراكات له ميزاته

كل
الخاصة وترتتّب عليه آثا ٌر مع ّينةٌ ،ومن البديهي أ ّن ّ
ومقتضياته
ّ
ٍ
واحد منهام موجو ٌد بح ّد ذاته ووجوده يتناسب مع بنيته األساسية،
لذا ليس من الصواب مبكانٍ تعميم خصائص أحدهام عىل اآلخر.

هناك موضو ٌع يف غاية األهمية يف السياق املذكور والرضورة

تقتيض أن يؤخذ بعني الج ّد والدقّة ،وتقريره كام ييل :اإلدراكات

االعتبارية التي توصف بكونها قضايا إيكولوجي ًة ثقافي ًة أو اجتامعي ًة
أو عاطفيةً ،هي يف الواقع ليست منبثق ًة فقط من مبادئَ ثقافي ٍة
واجتامعي ٍة وعاطفي ٍة بحيث يُ ّدعى عدم انسجامها مع الحقائق
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حقائق
املوجودة عىل أرض الواقع ،وإنّ ا هي َمتق ّوم ٌة أيضاً عىل
َ
خارجي ٍة ،لكن غاية ما يف األمر أ ّن طابعها األنطولوجي يختلف عن
أنطولوجيا الحقائق الخارجية؛ واألدلّة التالية تثبت ما ذكرنا:

 ) 1لو متكّن اإلنسان من خلق املفاهيم االعتبارية دون االعتامد
ٍ
حينئذ بعدم قابليتها بتاتاً
حقائق خارجي ٍة ،فال ب ّد من اإلذعان
عىل
َ

عىل االرتباط مع هذه الحقائق ،ونظرا ً لعدم إمكانية تحقّق هذا

كل أم ٍر
االرتباط وإثر تكافؤ املفاهيم املذكورة أنطولوج ّياً مع ّ
موجو ٍد عىل أرض الواقع ،فهي يف هذه الحالة يجب أن تصدق عىل

خارجي؛ إال أ ّن األمر ليس كذلك بتاتاً ،فهام مختلفان عن
كل أم ٍر
ّ
ٍّ
بعضهام بالكامل من الناحية األنطولوجية ،فالقضايا االعتبارية تولد
يف الذهن مبعونة املفاهيم الحقيقية.

 )2مبا أ ّن القضايا االعتبارية تنشأ يف ذهن اإلنسان استجاب ًة

ملتطلّباته يف الحياة ،لذا ال ب ّد أن تُصاغ بنح ٍو يتناسب مع هذه
املتطلّبات بحيث متكّنه من تحقيقها ،والواقع أ ّن الحاجة هي
حة
املعيار يف صواب ّية ِّ
كل مفهومٍ
ٍّ
اعتباري ،ومن هذا املنطلق ال ص ّ

اعتباري إال إذا كان مدعا ًة لتلبية متطلّبات الفرد واملجتمع؛
ألي
ٍّ
ِّ
ٍ
ارتباط بني القضايا االعتبارية
وهذه العلقة تع ّد برهاناً عىل وجود

والحقيقية ،إذ لو ا ّدعى أح ٌد أنّها -أي القضايا االعتبارية -مج ّر ُد أوهامٍ
وتص ّو ٍ
رات بحت ٍة ،ففي هذه الحالة ال ب ّد له من اإلقرار بعدم نجاعتها
أي حاج ٍة للفرد واملجتمع.
يف تلبية ِّ

أي
 )3لو قيل أ ّن َّ
كل قضي ٍة اِعتبارية ال تتق ّوم يف وجودها عىل ِّ
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ٍ
حينئذ إىل ات ّكائها عىل قضي ٍة
حقيق ٍة خارجي ٍة ،فال ب ّد من اإلذعان
اعتباري ٍة أخرى ،وكذا هو الحال بالنسبة إىل هذه القضية ،ودواليك
من تكرار يف القضايا االعتبارية املتكّئة عىل بعضها البعض؛ ومن

خ التسلسل املنطقي والتكرار املتوايل
ث ّم ال مناص من الوقوع يف ف ّ
الالمتناهي .إذًا ،يجب أن تكون هناك قضي ٌة حقيقي ٌة تتق ّوم بها القضية

ٌ
محال عقالً.
االعتبارية يك ال يحدث التسلسل الذي هو

(((

الحصيلة النهائية لجملة ما ذُكر بخصوص اإليكولوجيا الثقافية

املتب ّناة يف مركز برمنغهام ،ميكن تلخيصها مبا ييل:

اعتباري ليس له
 )1حينام يُر َّوج يف إحدى الثقافات مفهو ٌم
ٌّ
مطابق يف عامل الخارج ،فهذا ال يعني أنّه منتَ ٌج من قبل الناس ج ّراء
ٌ
ٍ
اقتضاءات ثقافي ٍة ألزمتهم بذلك؛ أل ّن ذهن اإلنسان ال ميتلك القدرة

عىل ذلك وغاية ما يؤ ّديه من دو ٍر هو أنّه يُجري بعض التغيريات عىل
حقائق خارجي ٍة ،لذا فهو يعمل فقط عىل
املفاهيم التي تحيك عن
َ
التطبيق بني املفاهيم الحقيقية ومصاديقها غري الواقعية.

(((

كل قضي ٍة اعتباري ٍة وثقافي ٍة ترتبط بنح ٍو ما
إذًا ،يجب اإلقرار بأ ّن َّ

بإحدى الحقائق الخارجية الثابتة وتتق ّوم بها.

 )2منط ارتباط املفاهيم والقضايا االعتبارية مع الحقائق
ٍ
واحد يف جميع املوارد ،فبعض املفاهيم
الخارجية ليس عىل نسقٍ

االعتبارية تنشأ بهدف تلبية حاجة اإلنسان الشخصية ،وبعضها يُصاغ
 - 1مح ّمد حسني الطباطبايئ ،اصول فلسفه وروش رئاليسم (باللغة الفارسية) ،ص .190
 - 2املصدر السابق ،ص .170 - 160
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ألجل تلبية متطلّباته االجتامعية كام لو ات ّفق الناس عىل داللة اللون
األحمر عىل الخطر يف موار َد معيّن ٍة ،لذا فاإلنسان يف لحظة صياغة
هذا النمط من االعتبارات االجتامعية يكون بحاج ٍة إىل التعامل مع

أقرانه يف املجتمع والتواصل معهم واالرتباط بهم ،ومثرة ذلك أنّنا
كل قضي ٍة اعتباري ٍة ينبغي لنا االلتفات
حينام نتط ّرق إىل رشح وتحليل ِّ
ٍ
اعتباريات أخرى.
إىل أوجه االختالف الكائن بينها وبني نظائرها من
خالصة الكالم أ ّن عدم التمييز بني اإلدراكات الحقيقية

واالعتبارية إىل جانب التأكيد أكرث من الالزم عىل كون الحقيقة

ت ُولد من رحم الخطاب السائد يف املجتمع ،يسفران دون ٍّ
شك عن
ونفيس ،أي
يف
التقليل من شأن املعرفة والتن ّزل بها إىل مست ًوى ثقا ٍّ
ٍّ

اختزالها دون مس ِّوغٍ؛ وهذا املوضوع سوف نسلّط الضوء عليه يف
ما ييل:

ونفيس
ثالثاً :التن ّزل بشأن املعرفة إىل مست ًوى
ٍّ
إيكولوجي ثقايفٍّ
ٍّ
(االختزال اإلبستيمولوجي):
ذكرنا يف املباحث اآلنفة أ ّن املعنيني بالبحث العلمي يف مركز

برمنغهام للدراسات الثقافية تب ّنوا مبادئَ إبستيمولوجي ًة تتناغم مع ما
ي ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة ،وات ّبعوا
طُرح من ِقبل ر ّواد تيا َر ْ
نظرية الفيلسوف األملاين فريدريك نيتشه يف تعريف الحقيقة.

مم ذُكر أ ّن الحقيقة يف الدراسات الثقافية تنشأ يف رحاب
ّ
نستشف ّ

مفهو َم ِي القدرة والخطاب ،فهذه هي حصيلة املبادئ اإلبستيمولوجية
املشار إليها ومثرة نظرية نيتشه بالتحديد ،لكن يَرِد عىل هذا الرأي

الفصل الثالث :إبستيمولوجيا مدرسة برمنغهام في بوتقة النقد والتحليل

ٌ
إشكال جا ٌّد ،أال وهو التن ّزل بشأن املعرفة وتقليل مستواها إىل مج ّرد
ونفيس ،حيث ت ُنسب إىل بعض القضايا املرتبطة بحياة
يف
أم ٍر ثقا ٍّ
ٍّ
اإلنسان مثل القدرة والخطاب السائد يف املجتمع ،أي أنّها ت ُفرض

عليه باإلجبار باعتبارها نتيج ًة ألم ٍر ما وليست أصالً ثابتاً؛ لذا يطرح
الناقدون هنا العديد من اإلشكاالت التي ال نقض لها.

ال ّ
شك يف أ ّن االختزالية ( )Reductionismعاد ًة ما تنشأ من

الرتديد يف أكسيولوجيا املعرفة ،وهذا الرتديد يعني إنكار كون

املعرفة أمرا ً حقيق ّياً ،فهو إذا ً يف ّند الحقيقة من أساسها وال يُبقي لها
جوانب عديد ٍة
أثرا ً؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّه ميكن أن يحدث يف
َ

ويتجل عىل هيئة صو ٍر متن ّوع ٍة ،فأحياناً يكتنف الذهن بخصوص
ّ
املناهج اإلبستيمولوجية ،وأحياناً يطرأ عليه ضمن مواضي َع
إبستيمولوجي ٍة مع ّين ٍة.

نوضح ما ذُكر مبثا ٍل :أسلوب الربهنة يف منطق أرسطو يفيد

العلم ،بينام أساليب الخطابة والجدل والشعر وكذلك املغالطات ،ال

أي علمٍ معتربٍ .كام أ ّن األساليب التجريبية -الوضعية-
تستتبع تحقّق ّ
أسلوب غ ِ
ري
كل
تؤكّد عىل أ ّن التجربة هي التي تفيد العلم ،لذا ّ
ٍ

معتبٍ .بعض وجهات
بأي علمٍ
تجريبي عىل هذا األساس ال يُفيدنا ِّ
َ
ٍّ
النظر أناطت الحقيقة إىل قضايا مح ّدد ٍة ،وق ّيدت العلم املفيد مبا

تحقّق يف ٍ
معيٍ ،واملقصود هنا الرؤية التجريبية طبعاً؛ فهي
عهد ّ
تعترب عامل الطبيعة فقط موضوعاً للعلم ويف الحني ذاته تتجاهل
كل اعتبا ٍر من منطلق
جميع املواضيع امليتافيزيقية وتج ّردها من ّ
االعتقاد بكون القضايا الحقيقية موجود ًة يف نطاق عامل الطبيعة فقط
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وضمن القضايا املحسوسة التي ميكن وأن تخضع للتجربة العينية.
الجدير بالذكر هنا أ ّن الفالسفة املعارصين الذين انضووا تحت

مظلّة ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة ،أنكروا أكسيولوجيا املعرفة

ورفضوا الحقيقة ،حيث ا ّدعوا بطالن الحقيقة بشكلٍ مطلقٍ لكونها
-برأيهم -ال ميكن أن تصدق عىل يش ٍء وال ميكن أن تُ ثّل وال ميكن

فكل يش ٍء يُذكر أو ُيثَّل أو يُحىك
أن يُحىك عنها من األساس؛ ّ
عنه ليس سوى مثر ٍة للخطاب املطروح والقدرة التي لها السيادة يف
ثانوي يتش ّعب من
الحياة ،ومن هذا املنطلق اعتربوا العلم مج ّر َد فر ٍع
ٍّ

أي
أي مقامٍ خارج هذا النطاق ،لذا ال ميكن تص ّور ِّ
الثقافة وليس له ُّ
بكل أساليبه ومك ّوناته األساسية متأث ّ ٌر بالثقافة
هيئ ٍة مستقلّ ٍة له ،فهو ّ
يف عاد ًة ما يؤ ّدي
التي يتبلور يف رحابها؛ ومن ث َ ّم فإ ّن َّ
كل تغيريٍ ثقا ٍّ

إىل حدوث تغيريات يف البنية املعرفية والعلمية للبرش ،وهذه

التغيريات ت ُع ّد عقب ًة تحول دون املقارنة بني مختلف الفروع العلمية.
العل ُم استنادا ً إىل هذه الرؤية ذو هوي ٍة ثقافي ٍة وتأريخي ٍة وحضاري ٍة،

كل آنٍ ومكانٍ ،
لكون الثقافة هي التي تصوغه وفقاً ملتطلّباتها يف ّ

وبالتايل تجعله متناغامً مع سائر أجزائها اإلبستيمولوجية.

(((

ٍ
ضعف ت ُؤاخَذ عليها
امللفت للنظر أ ّن االختزالية تُعترب نقط َة

ري عىل الدراسات
جميع التيارات اإلبستيمولوجية التي كان لها تأث ٌ
الثقافية املد َّونة من ِقبل باحثي مركز برمنغهام ،وعىل رأسها
املاركسية والبنيوية والسيكولوجية التحليلية وما بعد البنيوية وما بعد

 - 1لالطّالع أكرث ،راجع :حميد بارسا نيا ،روش شنايس انتقادي حكمت صدرايئ (باللغة الفارسية).
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الحداثة؛ وكام هو معلو ٌم فهي ترضب بجذورها يف العهود الفلسفية

القدمية ومل تَخ ُْل منها النظرياتُ التي طُرحت يف رحاب الفلسفة
ح يف
الحديثة ومن ِقبل ر ّواد الحركة التنويرية ،لذلك انعكست بوضو ٍ
الدراسات املشار إليها.

الفيلسوف األملاين الشهري إميانوئيل كانط اعترب الذهن نافذ ًة

ينظر اإلنسان من خاللها إىل الكون ،فهو برأيه كالنظّارة التي متكّن
روحه من رؤية الحقائق وال سبيل لذلك غريها؛ واستنتج من ذلك
فاعل يف معرفة الكون وليس منفعالً -أي أنّه مؤث ِّ ٌر
ٌ
رص
أ ّن الذه َن عن ٌ
دخل يف تحقيق
ٌ
وليس متأث ّرا ً -وبالتايل فالتص ّورات الذهنية لها
املعرفة لدى اإلنسان .الحصيلة النهائية لهذه الرؤية هي أ ّن املعرفة
الحسية التي تتبادر إىل
التي ميتلكها اإلنسان تقترص عىل األمور
ّ
ٍ
ارتباط باألمور
أي
الذهن فقط ،أي الظواهر -الفينومينات -وليس لها ُّ

الحسية ،أي الذوات -النومينات.-
غري
ّ

تاله الفيلسوف األملاين كارل ماركس الذي تأث ّر بهذه النظرية

وا ّدعى عىل ضوئها أ ّن اإلنسان يدرك الحقيقة بشكلٍ
الشعوري،
ٍّ
وإدراكُه لها متق ّو ٌم مبقامه االجتامعي ،ويف هذا السياق وصف
ٍ
إيديولوجيات تنشأ يف رحاب
بعض القضايا اإلبستيمولوجية بكونها
األنظمة السياسية واالقتصادية وال تتق ّوم إال بها ،واملعروف عنه أنّه

سعى إىل اإلبقاء عىل العلم خارجاً عن النطاق اإليديولوجي.

(((

بعد ذلك حان الدور لعامل النفس النمساوي الشهري سيغموند
 - 1تد بنتون وإيان جرايب ،فلسفه علوم اجتامعي  -بنيان هاي فلسفي تفكر اجتامعي (باللغة الفارسية)،
ص .84
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يخص موضوع بحثنا« :ليس لدينا
ومم قاله يف ما
ّ
فرويد يف التنظريّ ،

إال القليل من العلم بأمورنا النفسية» ،ويف هذا السياق تب ّنى رؤي ًة

تتعارض مع ما ذهب إليه سائر الفالسفة ،حيث ا ّدعى أ ّن املضامر
ٍ
تأكيد
بكل
النفيس لإلنسان أوسع نطاقاً بكثريٍ من مضامر وعيه ،وهو ّ

خاض ٌع لتأثري الجانب الالواعي يف نفسه؛ وقد تكتنف ذه َنه تص ّوراتٌ
حول الحقائق الخارجية ومن ث ّم يبادر إىل االستدالل عليها.

عم ذُكر ،فالفيلسوف األملاين فريدريك نيتشه الذي طرح
فضالً ّ

نظرياته يف أوائل القرن التاسع عرش ،أكّد عىل أ ّن القدرة هي الهدف

األ ّول لإلنسان ،ومن ث َ ّم تُدرج جمي ُع رغباته األخرى تحت هذه
املظلّة ،أل ّن اإلرادة ال تتحقّق إىل عىل ضوء االقتدار ،وهذه قاعد ٌة
تحكم جميع املجتمعات البرشية ،ومن البديهي أ ّن أمرا ً كهذا له
حتمي عىل الجانب املعريف.
ري
تأث ٌ
ٌّ

الفيلسوف الفرنيس ميشيل فوكو الذي ذاع صيته بعد نيتشه ،هو
نفسها ،األمر الذي جعله يشكّك تدريج ّياً بكافّة
اآلخر طرح الفكر َة َ
القوى اإلدراكية التي ميتلكها اإلنسان.
الباب عىل مرصاعيه
شع
ُ
ويف خض ّم هذه اآلراء والنظريات ُ ّ
لفالسفة ما بعد البنيوية وأتباعهم من ر ّواد الدراسات الثقافية،
حيث سلكوا نهجاً إبستيمولوج ّياً اختزال ّياً بعد أن قلّلوا من شأن
املعرفة وتن ّزلوا بها إىل مستوى القدرة والظروف التأريخية والثقافية
واالجتامعية ،وهذه الرؤية تستتبع بطبيعة الحال تب ّني نهج شكويكٍّ
ي اإلدراك والحقائق ،لذا ال نبالغ لو قلنا أ ّن
ونسبوي عىل صعي َد ِ
ٍّ
ِ
حدوث معضل ٍة معرفي ٍة توصف بكونها
االختزالية ،التي تُسفر عن
انتقاصاً إبستيمولوجيّاً ،ليست أمرا ً جديدا ً يف األوساط الفكرية ،بل
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ظاهر ًة قدمي ًة تركت بصامتها عىل الدراسات الثقافية املعارصة أيضاً.
ال يختلف اثنان يف أ ّن الظروف البيولوجية والثقافية التي تكتنف
ري عىل طبيعة تحليله
حياة اإلنسان الذي ميتلك علامً وإدراكاً ،لها تأث ٌ
ملا يجول حوله ،فهذا التحليل يرتاوح بني الش ّدة والضعف بحسب
ظروف بيئته االجتامعية؛ لكن ما مدى هذا التأثري يا ترى؟ وكيف
ري من هذا النمط عىل مضمون
ميكن أن يتحقّق؟ وهل هناك تأث ٌ
القضايا اإلبستيمولوجية؟
نقول يف اإلجابة عن هذه األسئلة :ال غرو يف ا ّدعاء أ ّن تأث ّر
الحقيقة بالخطاب السائد والقدرة الحاكمة يعني طروء تغيري عىل
ٍ
ظروف
عوامل اجتامعي ٍة وضمن
َ
املواضيع األساسية -البنائية -ج ّراء
ثقافي ٍة مع ّين ٍة ،ومن ث َ ّم ميكن قبول رأي من اعترب األوساط العلمية ال
ري فكري ٍة مستقلّ ٍة يف خض ّم هذا التغيري؛ لكن
تتب ّنى ّ
أي قواع َد أو معاي َ
صوابّة هذا الكالم مرشو ٌ
ط بعدم إنكار وجود مصد ٍر أو معيا ٍر أو
مستقل تتبلور يف رحابه املعاين الشمولية لهذه
ٍّ
إبستيمولوجي
ج
منه ٍ
ٍّ
املواضيع بحيث ميكن تقييم مدى صدقها أو بطالنها عىل أساسه.
فست القضايا االجتامعية والظواهر الطبيعية يف نطاق
ولو ّ
الخطاب السائد يف املجتمع وا ُ ُّد ِع َي أ ّن معرفة حقائق الكون مرهون ٌة
مبفاهيم يصوغها ذهن اإلنسان عىل ضوء لغته وثقافته وظروفه
االجتامعية بهدف تلبية متطلّباته التي يفرضها عليه زمانه ،فهذا
التفسري يع ّد وازعاً للتشكيك باملفاهيم التي تحيك عن الحقيقة ومن
ث َ ّم ال ميكننا االعتامد عليه ملعرفة مدى صوابها أو بطالنها.
إذًا ،لو ا ُ ُّد ِع َي أ ّن الحقيق َة مثر ٌة طبيعي ٌة للقدرة والظروف الزمانية
وقيل أنّها تتبلور يف مضامر الخطاب الثقايف واالجتامعي باعتبار أ ّن
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اإليكولوجيا االجتامعية ذاتُ تأثريٍ عىل املضمون اإلبستيمولوجي،
فالنتيجة املحتومة لهذا اال ّدعاء هي زوال أكسيولوجيا املعرفة من
أدن مست ًوى لتصبح مج ّر َد وسيل ٍة
أساسها والتقليل من شأنها إىل َ
ٌ
مجال لتميي ٍز بني ما كان
للرواية والكشف ،وبالتايل ال يبقى لنا
عم كان خاطئاً ،أل ّن مضامينها وفق هذه الرؤية ال تتع ّدى
صائباً منها ّ
ٍ
كونها مج ّر َد قضايا اجتامعي ٍة وبيولوجي ٍة ِ
ارتباط ببيئة اإلنسان
ذات
االجتامعية وظروفه املعيشية وما تكتنفه من قضايا متن ّوع ٍة طوال
إيكولوجي
مسرية حياته ،وال س ّيام لغته التي هي يف الواقع أم ٌر
ٌّ
ووضعي .يرتت ّب عىل ما ذُكر رضورة اعتبار اإلدراك والحقيقة أمريْن
ٌّ
نسب ّي ْي ،ومن ث َ ّم تفنيد الحقيقة من أساسها.
تجدر اإلشارة هنا إىل عدم سداد رأي من أنكر تأثري الظروف

والعالقات االجتامعية عىل املضمون اإلبستيمولوجي بشكلٍ

مطلقٍ  ،فالتأثري هنا كائ ٌن بالفعل لك ّنه ال يتجاوز مستوى العلل
الصورية ،ما يعني أ ّن الخلفيات والسلوكيات االجتامعية أو شتّى
ٍ
ّجاهات
متطلّبات اإلنسان االجتامعية هي التي تخلق يف ذهنه ات

مع ّين ًة ميكن أن يسلكها لالطّالع عىل الحقائق العلمية من مصادرها
اإلبستيمولوجية ،كام ميكنه السري يف أفق هذه االت ّجاهات لتقييم

ٍ
أسس علمي ٍة .وعىل الرغم من أ ّن هذه
املفاهيم التي يتلقّاها وفق
االت ّجاهات تح ّدد نطاق العلم تناسباً مع دالالت املفاهيم وتداعياتها

االجتامعية ،إال أنّها ال تؤث ّر عىل املضمون اإلبستيمولوجي من
حة
حيث قيمته املعرفية وجانبه الكشفي؛ لذا ال نبالغ لو قلنا أ ّن ص ّ

أو سقم إحدى القضايا اإلبستيمولوجية ال ميكن إثباتهام عن طريق

الفصل الثالث :إبستيمولوجيا مدرسة برمنغهام في بوتقة النقد والتحليل

اللجوء إىل النزعات الشخصية والجامعية والعواطف واملصالح
الفردية وحتّى االجتامعية.

(((

كام أرشنا آنفاً فإحدى تبعات القول بوجود تأثريٍ للعنارص غري
املعرفية مثل السلطة واملجتمع عىل القضايا اإلبستيمولوجية ،هي
اعتبار اإلدراك أمرا ً نسبيّاً؛ ففي هذه الحالة ينسب هذا اإلدراك إىل
ٍ
متغي ٍ
حينئذ عا ّماً والزماً.
ات خارجي ٍة ،لذا ال ميكن اعتباره
ّ
من املؤكّد أ ّن أصحاب هذا الرأي غفلوا عن كونهم أناطوا
فكل مجتمعٍ له
متغيا ًّ ،
ُ
املعرفة واإلدراك إىل أم ٍر له
بدائل كثري ٌة بصفته ّ
الخاصة وفيه الكثري من العنارص التي ميكن أن ت ُ ْب َد َل بعنارص
ظروفه
ّ
أخرى ،مثل الرثوات املالية وحتّى املناخ ،وهذا التح ّول وعدم
الثبوت يسفر بطبيعة الحال عن ظهور بعض الصفات املكتسبة يف
كل مجتمع بحسب ظروفه البيئية.
ّ

اجتامعي
التن ّزل باملضمون اإلبستيمولوجي إىل مست ًوى
ٍّ
ٍ
ارتباط بني املعرفة
وبيولوجي حتّى وإن كان وازعاً لالعتقاد بوجود
ٍّ
ومختلف األحاسيس اإلنسانية والنزعات االجتامعية ،ومع أنّه مينح
أسايس
سبب
العلم قابلي ًة ألن يصبح مضامرا ً للنقد والتحليل؛ لك ّنه
ٌ
ٌّ
يف تجريد الحقيقة من اعتبارها.
بطبيعة الحال لو تجاهلنا نقاط الضعف املشار إليها وانتهجنا
ذات املسلك اإلبستيمولوجي الذي ال يتجاوز نطاق القضايا
ستِد علينا اإلشكاالت التالية:
الثقافية واالجتامعيةَ ،
 - 1حميد پارسا نيا ،روش شنايس انتقادي حكمت صدرايئ (باللغة الفارسية) ،ص .4
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 ) 1عدم إمكانية امتالك معرف ٍة مطلق ٍة،
استنادا ً إىل املبادئ اإلبستيمولوجية املعتمدة يف الدراسات
أي
أي معرف ٍة مطلق ٍة ،ومن ث َ ّم ال تتاح لنا ُّ
الثقافية ال ميكننا امتالك ِّ

فرص ٍة لكشف الحقائق.

ذكرنا آنفاً أ ّن باحثي مركز برمنغهام للدراسات الثقافية تب ّنوا آراء

ونظريات الفيلسوف فريدريك نيتشه ليسخروا من رغبة اإلنسان
جحوا القضايا األسطورية
الجامحة يف كسب املعرفة لدرجة أنّهم ر ّ

عىل الحقائق الثابتة ،فمن مقوالته الشهرية يف هذا املضامر أ ّن
خاطئ ،وهي ليست سوى تبلو ٍر لقرا ٍر أو عقيد ٍة .إذًا،
الحقيقة أم ٌر
ٌ
نيتشه ال يعتقد بوجود حقيقة يف الكون ،وحتّى إن ُوجدت فهي برأيه
فكل إنسانٍ برأيه يبادر إىل تفسري
مكنون ٌة وال ميكن التع ّرف عليهاّ ،

لكل إنسانٍ
ما يجري يف الحياة عىل ضوء رؤيته الشخصية ،وبالتايل ّ
الخاص به.
عامله
ّ

نستشف من هذا الكالم أ ّن الحقيقة ال تتّصف بالكامل والتعايل
ّ

ترجيح ،أي ال ميكن
والعقالنية والشمولية برأي هؤالء ،وليس هناك
ٌ

ترجيح تأويل (ألعوبة لغوية) عىل تأويلٍ آخر (ألعوبة لغوية أخرى)
ٍ
ٍ
وارتباطات ثقافي ٍة ولغوي ٍة ،كام
لظروف
ج
لكون الحقائق مجرد نتا ٍ

أنّها وسيل ٌة للسعي وراء كسب مرشوعي ٍة واقتدا ٍر ومن ث ّم الرتبّع عىل
عرش سلط ٍة نافذ ٍة.
إ ّن ما ذهب إليه هؤالء هو يف الواقع رصاصة الرحمة التي أطلقت

عىل روح الحقيقة ،فيا ترى ما هي الحقيقة التي قصدها نيتشه يف

الفصل الثالث :إبستيمولوجيا مدرسة برمنغهام في بوتقة النقد والتحليل

أي حقيق ٍة تح ّدث؟! إنّه مل يقصد سوى مجموع ٍة من
نظرياته؟! عن ِّ

االستعارات والكنايات والقضايا التص ّورية ،إذ إ ّن الحقيقة حتّى وإن
بلغت الذروة يف الخطأ ،ال ميكن لإلنسان تفنيدها ،والصدق يف
هذه الحياة يعني استعامل االستعارات السائدة بني أهل اللغة.

هناك بعض التساؤالت التي تُطرح عىل نيتشه وأتباعه يف هذا
ٍ
إجابات شافي ٍة :هل إ ّن كالمك حقيق ٌة
املضامر ،وهي بحاج ٍة إىل

أو ال؟! لو قلت أ ّن هذا الكالم ميكن تفسريه بصو ٍر عديد ٍة ،فكيف
ٍ
عندئذ فهم املقصود منه؟! وإن ا ّدعيت أ ّن الهدف
ميكن للمخاطب
من الحقيقة هو نيل املرشوعية واالقتدار ،فمن له القدرة عىل

تسخريها لهذا الغرض؟! ال ّ
شك يف أ ّن اللهث وراء القدرة يبطل
ٍ
كل تحليلٍ
ونقد آخ َر.
هذا اال ّدعاءات ويزعزع أركان ّ
حقائق مطلق ٍة ،ناهيك عن وجود
إذًا ،ال ميكن ألحد إنكار وجود
َ
حقائق فرعي ٍة ومرحلي ٍة؛ وعىل الرغم من أ ّن أتباع النظرية املذكورة
َ

ال يعتقدون بكون كالمهم تبلورا ً للحقيقة بذاتها بحيث ميكن تأويله
بصيغٍ متن ّوع ٍة ،لكن مع ذلك نجد البعض اتّخذه كمرتك ٍز لطرح آراء

ٍ
مواقف عملي ٍة إزاء شتّى القضايا ،بل أصبح أيضاً
ونظريات واتّخاذ
َ

مصدرا ً لتوسيع نطاق البحوث العلمية التي تد ّون يف هذا املضامر.
ومن جملة اإلشكاالت التي تَرِد عىل الرأي املذكور ،ما ييل:
أ  -صاحب هذا الرأي يسعى إىل تحقيق النتيجة التي يرجوها

أقل تقدي ٍر يحاول
وامتالك علمٍ بها اعتامدا ً عىل استدالله ،وهو عىل ّ

عىل أساس رأيه هذا إقناع الطرف املقابل مبا يتب ّناه من أفكارٍ ،أي
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أنّه يتوقّع أن ميتلك اآلخرون علامً بصوابّة ا ّدعائه؛ يف حني أ ّن أساس
أي معرف ٍة!
ا ّدعائه هو عدم إمكانية امتالك ِّ
ٍ
ٍ
إدراك
تأكيد وجود
بكل
ب  -إقرارنا بوجود خطأٍ يف فهمنا يعني ّ

حقيقي لدينا بعدم تطابق فهمنا مع الواقع ،وهذا ّ
يدل بوضوح عىل
ٍّ
اعرتافنا بامتالك علم عىل أنّنا نعاين من خطأ يف الفهم.

بكل تأكيد أنّنا نعلم
ج  -إقرارنا بوجود خطأ يف فهمنا يعني ّ
بوجود حقيق ٍة مل تُستكشف من قبل إدراكنا ج ّراء الخطأ الذي وقعنا
أي مع ًنى ال ّدعاء حدوث خط ٍأ يف الفهم.
فيه ،وإال فليس هناك ُّ
د  -إقرارنا بوجود خطأٍ يف فهمنا ّ
يدل عىل علمنا املؤكّد بالفهم

الخاطئ املرتكز يف ذهننا ومعرفتنا املتحقّقة بالصورة الذهنية التي

منتلكها بخصوص إحدى القضايا.

ٍ
تأكيد وجود فاعلٍ
بكل
هـ  -إقرارنا بوجود خطأٍ يف فهمنا يقتيض ّ

ب لهذا الخطأ.
حس أو عقلٍ مس ّب ٍ
يرتكب الخطأ مع ٍّ

و  -إقرارنا بوجود خطأٍ يف فهمنا حتّى وإن كان باطالً ورضباً

من املغالطات الواضحة ،لك ّنه مع ذلك يُع ّد بح ّد ذاته استدالالً
جية العقل واإلدراكات التي
عقليّاً ميكن اللجوء إليه إلثبات ح ّ
تنشأ يف رحابه.

بكل تأكيد وجود علمٍ آخ َر
ز  -إقرارنا بوجود خطأ يف فهمنا يعني ّ
لَديْنا ،وهو أ ّن إدراكنا بوجود خطأٍ يف فهمنا ال ميكن أن يكون صائباً
إن كان فهمنا خاطئاً ح ّقاً.

الفصل الثالث :إبستيمولوجيا مدرسة برمنغهام في بوتقة النقد والتحليل

إذًا ،هذا االستدالل يقتيض االعرتاف بوجود أكرث من علمٍ حول
ٍ
ألحد إنكار وجود علمٍ مطلقٍ أو التشكيك
قضي ٍة ما ،لذا كيف ميكن

به؟!

(((

 ) 2نسبوية املعرفة:
النسبوية املعرفية أو النسبوية يف املبادئ اإلبستيمولوجية
بأي
أي حقيق ٍة شامل ٍة حول الكون ،فهو ال يتّصف ِّ
تعني عدم وجو ٍد ِّ

بأساليب مختلف ٍة.
خصائص ذاتي ٍة بحيث ميكن تفسري طبيعته
َ
َ

الرؤية النسبوية يف هذا الصدد تعني عدم فاعلية الضوابط
ٍ
واألحكام القانونية ما مل ترتكز عىل
خلفيات معيّن ٍة أو مبادئَ
أي رؤي ٍة
اجتامعي ٍة أو أط ٍر
ّ
خاص ٍة أخرى ،إىل جانب عدم وجود ِّ

فوقي ٍة لها القابلية عىل أن تكون معيارا ً شامالً لتقييم جميع املبادئ
والخلفيات االرتكازية .املعرفة بحسب هذه الرؤية ال ب ّد أن تخضع
ٍ
لخلفيات تأريخي ٍة وثقافي ٍة ومفهومي ٍة معيّن ٍة ال
يف جميع األحوال

حتها إال عىل صعيد إنتاج املعرفة.
تشرتط ص ّ

املختصون بالدراسات الثقافية من خالل ات ّباعهم
الباحثون
ّ

كل أم ٍر عا ٍّم
اتّجاه ما بعد البنيوية ،وعىل ضوء إنكارهم وجود ّ
ٍ
خلفيات تساعد عىل تحقّق
وشاملٍ ؛ رفضوا رأي من يعتقد بوجود
أمو ٍر عا ّم ٍة وشامل ٍة ،فحسب قواعد الفكر ما بعد البنيوي يجب

تأويل املعرفة تناغامً مع الظروف والخلفيات األنطولوجية للعلم
بصفتها مثر ًة لعلومٍ متع ّدد ٍة متقاطع ٍة ومتنازع ٍة مع بعضها .هذا
 - 1مح ّمد تقي مصباح اليزدي ،آموزش فلسفه (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .165 - 163
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النمط من التع ّددية مرتك ٌز يف أساسه عىل نسبوي ٍة إبستيمولوجي ٍة،

لذا يستحيل عىل اإلنسان أن يستكشف الحقيقة بحذافريها ،وطبقاً
ألي ٍ
أحد إجبار اآلخرين عىل االعتقاد
لهذه النسبوية أيضاً ال ّ
يحق ِّ

بوجو ِد حقيق ٍة مطلق ٍة.

ال ّ
نسبي
شك يف أ ّن النتيجة املحتومة لتص ّور أ ّن الحقيقة أم ٌر
ٌّ
أي حقيق ٍة مطلق ٍة ،هي القول
وا ّدعاء كون اإلنسان عاجزا ً عن إدراك ِّ
بجانب من الحقيقة فقط ،ما يعني عدم
باتّصاف جميع املعتقدات
ٍ
أي
أي عقيد ٍة تتطابق معها بالتامم والكامل؛ لذلك ال يوجد ُّ
وجود ِّ

معيا ٍر مح َّد ٍد ميكن االعتامد عليه للمقارنة بني القيم واملعتقدات.

بنا ًء عىل ما ذُكر ميكن تلخيص اإلشكاالت العلمية التي تَرِد عىل
النسبوية اإلبستيمولوجية يف ثالث ٍ
نقاط كام ييل:
اإلشكال األ ّول :االعتامد عىل رؤي ٍة نسبوي ٍة يف املبادئ

اإلبستيمولوجية يستتبع تناقضاً ،إذ إ ّن عبارة «املعرف ُة نسبيةٌ» لو كانت
بح ّد ذاتها نسبيةً ،فهذا يعني وجود معرف ٍة مطلق ٍة؛ وإن كانت هذه

العبارة مطلقةً ،ففي هذه الحالة تناقض نفسها بنفسها.

اإلشكال الثاين :النزعة النسبوية تع ّد رضباً من اإلنكارية لكونها

تتجاهل أهمية التمييز بني االستدالل الصحيح واالستدالل السقيم،

رضب من الفوضوية اإلبستيمولوجية ،والنتيجة
ومن ث َ ّم يرتت ّب عليها
ٌ
خ الشكوكية.
الحتمية لها يف نهاية املطاف وقوع صاحبها يف ف ّ

اإلشكال الثالث :لو أذع ّنا للنسبوية اإلبستيمولوجية سوف
ال نتمكّن بتاتاً من بلوغ مرحل ٍة نهائي ٍة نُثبت عىل أساسها صوابّة

الفصل الثالث :إبستيمولوجيا مدرسة برمنغهام في بوتقة النقد والتحليل

أي أث ٍر للفهم
آرائنا ،وإثر ذلك تُقطع جميع أوارص الحوار وال يبقى ُّ

واإلدراك.

كل
إذًا ،حصيلة ما ذُكر هي أ ّن املعرفة ال ميكن أن تتّسم بطابعٍ ّ ٍّ
(((
وتبقى رهين ًة للتص ّورات الذهنية.

 ) 3الشكوكية:
الدراسات الثقافية يف مركز برمنغهام انتهت إىل ر ًؤى نسبوي ٍة
وشكوكي ٍة ج ّراء اعتامد مد ّونيها عىل نظرة الخطاب املطروحة من

قبل ميشيل فوكو ونظرية األالعيب اللغوية املستوحاة من تيار ما
بعد البنيوية.

ال ّ
شك يف أ ّن من ي ّدعي نسبوية اإلدراك ال يَ ُسوغ له بحسب

القواعد املنطقية اإلدالء برأيه حول ضوابط الحقيقة ورشوط تحقّقها

بصفتها معيارا ً لسائر املعارف ،لذا ال خيار له سوى حذف مفهو َم ِي
الخطأ والصواب بالكامل من القاموس اإلبستيمولوجي ،أو أنّه

خ الشكوكية.
يعتربهام أمرين نسبيني ،ويف هذه الحالة يسقط يف ف ّ

عم ذُكر فالنهج الشكويك يتق ّوم بح ّد ذاته بعد ٍد من الركائز
فضالً ّ

ني
جب عىل من يتب ّناه امتالك يق ٍ
اإلبستيمولوجية اليقينية ،إذ يتو ّ
ٍ
ألحد ا ّدعاء وجود ٍّ
شك بأم ٍر ما
لإلدالء برأيه ،وإال فمن املستحيل
ٍ
يتوصل من خاللها إىل هذه
مرتكزات يقيني ٍة
دون أن يعتمد عىل
ّ
النتيجة.

 - 1عباس عيل أمريي ،مقالة نرشت باللغة الفارسية تحت عنوان :نگاهي انتقادي به مباين معرفت شنايس
فمينيسم ،يف مجلة «معرفت» الفصلية ،العدد 2007 ،121م.

215

 216مدرسة برمنغهام

الجدير بالذكر هنا هو أ ّن الشكوكيني يناقضون أنفسهم حينام

يستدلّون عىل مزاعمهم ،لذا ال نبالغ لو قلنا أنّهم ينتحرون علميّاً
لكون شكوكيتهم بح ّد ذاتها متق ّوم ًة عىل بع ّدة أمو ٍر يقيني ٍة من جملتها
ما ييل:

يل.
 -اليقني بوجود خطأٍ إجام ٍّ

 -اليقني بوجود حقيق ٍة عىل أرض الواقع.

 عدم اإلذعان مبطابقة املعرفة مع الحقيقة املوجودة عىلأرض الواقع.
 اليقني بوجود صو ٍر ذهني ٍة.الحس
 اليقني بوجود مصدريْن إدراك ّي ْي لدى اإلنسان هامّ
والعقل.
ي اإلدراك املشار إليهام أعاله يقعان يف
 اليقني بأ ّن مصد َر ِالخطأٍ.
 اليقني ببعض املعتقدات ،مثل استحالة اجتامع النقيضني ،إذتناقض
لو وصفت املعرفة بكونها خاطئ ًة ففي هذه الحالة يحدث
ُ
رضب من املعرفة.
عند القول بعدم خطأ هذا الوصف ،ألنّه
ٌ
أي استدال ٍل إلثبات
إذًا ،ال ميكن للشكوكيني االستناد إىل ّ
آرائهم يف عني إنكارهم لتحقّق املعرفة اليقينية لكون استداللهم
بكل يش ٍء ،ومن ث َ ّم
بح ّد ذاته ينقض زعمهم بوجود شكّي ٍة مطلق ٍة ّ
(((
يصبح شكّهم مدعا ًة النتحارهم علم ّياً.
 - 1مح ّمد تقي مصباح اليزدي ،آموزش فلسفه (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .163
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 ) 4إنكار التمثيل الحقيقي:
إنكار التمثيل الحقيقي هو أحد املواضيع التي جعلت الدراسات

الثقافية يف مركز برمنغهام عرض ًة للنقد واالستشكال ،فهو يقتيض
تفنيد التمثيل اللغوي.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن أزمة التمثيل يف عرصنا الراهن اجتاحت

ي إبستيمولوجيا ما بعد البنيوية وإبستمولوجيا ما بعد
مضام َر ْ
الحداثة ،ومن ث ّم ألقت بظاللها عىل الدراسات الثقافية التي تأث ّرت

بفالسفة صاغوا نظريات تف ّند التمثيل وعىل رأسهم الفيلسوفان
لودفيج فيتجنشتاين النمساوي وفريدريك نيتشه األملاين ،فاأل ّول
أكّد يف نظرياته عىل مبادئَ نسبوي ٍة لغوي ٍة وبالتايل ا ّدعى عدم
ٍ
لغوي ،لذلك تق ّومت
أساس
أي متثيلٍ للحقيقة عىل
ٍّ
إمكانية حدوث ِّ

الدراسات الثقافية املعارصة عىل فكرة بطالن التمثيل الحديث
ووصفته بأنّه أم ٌر مو ِه ٌم نظرا ً لتأث ّرها بتيار ما بعد الحداثة ،بل اعتربته

كل إبدا ٍع ويدخل اإلنسان يف
أمرا ً مصطنعاً وعقيامً لكونه يخلو من ّ
ٍ
متاهات ال مخرج منها وال يروي ظأمه املعريف؛ ومن ث ّم زعم كتّابها
أنّه واز ٌع لرشعنة السلطة واالستحواذ عىل القدرة.

يف ما ييل نسلّط الضوء عىل واقع التمثيل يف الدراسات الثقافية
ضمن ثالث ٍ
نقاط:
حى من النظرية
أ  -إنكا ُر التمثيل يف الدراسات الثقافية مستو ً
النسبوية اإلبستيمولوجية التي يتب ّناها املعنيون بهذه الدراسات ،لذا ال
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متالزمي مع بعضهام.
ب ّد من تسليط الضوء عليهام بصفتهام أمريْن
ْ

(((

رضب من
إنكار التمثيل يف هذه الدراسات هو يف الواقع
ٌ
النسبوية تسفر عن عجز ٍكبريٍ يف تقييم القضايا العلمية ،وكام أرشنا

آنفاً فالرؤية النسبوية بح ّد ذاتها تناقض نفسها وتنقض مرتكزاتها من
كل ما يت ّم إثباته عىل ضوئها يع ّد نسب ّياً ،وبالتايل ال ب ّد
األساس ،أل ّن ّ
من إنكاره أيضاً.

اإلشكال اآلخر الذي يَرِد عىل هذه الرؤية هو انتهاؤها إىل
شكوكي ٍة بحت ٍة ،ومبا أنّنا انتقدنا الشكوكية وأثبتنا بطالنها سابقاً ال
ٍ
جديد.
نجد رضور ًة لتقرير اإلشكال من
ب  -إنكار التمثيل يف الدراسات الثقافية يع ّد نتيج ًة لرأي من
اختزل الحقيقة وتن ّزل بها إىل مستوى قضايا إيكولوجي ٍة اجتامعي ٍة،

وهذا اال ّدعاء يوجب القول بعقم اللغة عن كشف الحقيقة.

املعن ّيون بالدراسات الثقافية حذوا حذو ميشيل فوكو وفريدريك
حقائق مستقلّ ٍة ،ومن هذا املنطلق رفضوا فكرة
نيتشه لينكروا وجود
َ

التمثيل الذهني الذي له القابلية عىل تصوير الحقائق الخارجية،
أي صور ٍة
ورفضهم هذا متف ّر ٌع عىل ا ّدعائهم عدم إمكانية تحقّق ِّ
ذهني ٍة توصف بأنّها موجود ٌة مسبقاً ،وعىل هذا األساس أنكروا قدرة
الذهن عىل تصوير الحقيقة كام هي.

ٍ
تأكيد ،وقد ف ّندناه آنفاً وأثبتنا عدم امتالكهم
بكل
باطل ّ
ٌ
رأيهم

أي
أي دليلٍ ميكن االستناد إليه يف إنكار الحقيقة ،كام ليس لديهم ُّ
َّ
 - 1كرس باركر ،مطالعات فرهنگي :نظريه وعملكرد (باللغة الفارسية) ،ص .161
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برهانٍ يُثبت صوابّة زعمهم بكون املعاين واملفاهيم تولد من رحم
إيكولوجيا اجتامعي ٍة.
ج  -املؤاخذة األخرى التي تَرِد عىل رأي من أنكر التمثيل ميكن

تقريرها كام ييل :إنكار التمثيل يتمخّض عنه إنكار قابليات اإلنسان
عىل الكتابة واإلعراب عن رغباته ،أل ّن عدم اإلذعان بإمكانية تحقّقه
متت
يعني تص ّور صدور األلفاظ م ّنا دون إراد ٍة ،أي أ ّن األلفاظ ال
ّ

ٍ
ارتباط مبا نشاء وإنّ ا هي مرتبط ٌة يف ما بينها.
بأي
ِّ

متثيل للحقيقة ،فهي واسط ٌة ميكن لإلنسان
ٌ
اللغة ت ُع َّرف بأنّها
االعتامد عليها يك يوضّ ح ألقرانه البرش رغباته وعىل ضوئها يدركون

مقصوده وإرادته ،يف حني أ ّن إنكار التمثيل يستوجب قطعاً إنكار
هذه القابليات جمل ًة وتفصيالً.

 ) 5عدم وجود معيا ٍر معتربٍ:
من جملة اإلشكاالت األخرى التي تطرح عىل إبستيمولوجيا

مركز برمنغهام للدراسات الثقافية ،هو فقدان املعيار املناسب

لتقييم مواضيع البحث ،إذ اعتامد باحثيه عىل مفهو َم ِي الخطاب
والقدرة يحول دون اتّباع مبادئَ إبسيتمولوجي ٍة ثابت ٍة وشامل ٍة وقطعي ٍة
كل آنٍ ومكانٍ ؛ فقد اعتربوا الثقافة
ميكن أن تُتّخذ كقواع َد معترب ٍة يف ّ
وحتمي
رش
رص مؤث ّر ٍة بشكلٍ مبا ٍ
واملجتمع والرؤى الشخصية عنا َ
ٍّ

أي
عىل العلم وعىل جميع األسس اإلبستيمولوجية بحيث ال تنشأ ُّ
حقيق ٍة إال تحت مظلّة هذه العنارص.
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كل م ّد ًعى ال صوابّة له إال
وميكن تقرير هذا اإلشكال كام ييلُّ :
ني استداللي ٍة مقنع ٍة ،واالستدالل بطبيعة الحال
أن يثبت بأدلّ ٍة وبراه َ
رأي ال يُص ّدق ما مل
يقتيض وجود علمٍ من قبل صاحبه ،أي أ ّن َّ
كل ٍ
يرتكز عىل قواع َد ثابت ٍة ميكن االستناد إليها لتشخيص الصواب من
الخطأ وعدم الخلط بينهام؛ لك ّنا ال نجد هذه الركيزة االستداللية يف
الدراسات الثقافية ،إذ ال وجود لقواع َد ثابت ٍة ،ناهيك عن كونها ت ُنكر

كل معرف ٍة وحقيق ٍة.
َّ

إذًا ،يرتت ّب عىل إنكار قابلية اإلنسان يف معرفة الحقائق الثابتة

خطاب ما ،وجوب اإلذعان بأ ّن
ري لقبول أو رفض
ٍ
التي ّ
تجسد معاي َ

الخاصة ،ومن ث َ ّم كلّام
خطاب ال ب ّد وأن يُطرح وفق معايريه
كل
َّ
ٍ
ّ
تغيه وزوالها
تغي املعايري مع ّ
تغي هذا الخطاب فال محيص من ّ
ّ
مع زواله.

خطاب حسب القواعد املنطقية حينام يواجه خطاباً آخ َر
كل
ُّ
ٍ
يتمسك بقابلياته املكنونة يف بنيته
منافساً له فهو بطبيعة الحال
ّ
الخطابية ويعتربها معيارا ً إلثبات ما يُ ّدعى عىل أساسه ،ما يعني أنّنا

خطاب ،علينا أ ّوالً قبوله! هذا الكالم يعني توقّف
أي
ٍ
إن أردنا تب ّني َّ
منطقي ،فهو مج ّرد دورانٍ يف حلق ٍة
اليشء عىل نفسه ،أي أنّه دو ٌر
ٌّ

مفرغ ٍة.

مثرة جملة ما ذكر أعاله هي أ ّن االلتزام باالتّجاه اإلبستيمولوجي

املتعارف يف الدراسات الثقافية يقتيض القول بانعدام املعيار
املعتمد لتقييم القضايا املطروحة للبحث ،إذ عىل أساس هذه
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ٍ
مشرتك بني الخطابات املطروحة يف
جانب
أي
ٍ
الرؤية ال يوجد ُّ
ٍ
فرضيات معيّن ٍة ال
خطاب يتق ّوم عىل
كل
املجتمعات البرشية لكون ّ
ٍ

خطاب آخ َر،
أي
ٍ
ميكن إثباتها أو تفنيدها يف رحابه وال يف رحاب ِّ
بغض النظر عن إمكانية إثباتها أو عدم
فهي يجب وأن ت ُقبل فحسب ّ
ذلك ،وبالتايل فمن يرفضها ميكنه فقط عدم اإلذعان للخطاب الذي

يُطرح عىل أساسها.

وال ريب يف أ ّن إنكار قدرة اإلنسان عىل إدراك الحقائق الثابتة

ري ثابت ًة ميكن االعتامد عليها لتسويغ االنخراط يف
بصفتها معاي َ
الخطاب املطروح أو اإلعراض عنه ،يع ّد عقب ًة أساسي ًة أمام الدراسات
كل قابلي ٍة عىل نقد وتحليل الحقائق
الثقافية لكونه يج ّردها من ّ
االجتامعية والثقافية؛ والطريف أ ّن هذه الوجهة اإلبستيمولوجية قد
ت ّم تب ّنيها من ِقبل الباحثني املعنيني بالدراسات املشار إليها رغم

كونهم يتب ّنون نهجاً انتقاديّاً يف تقييم القضايا الثقافية ،ما ّ
يدل عىل
متسكهم مببادئهم اإلبستيمولوجية؛ وبيان ذلك كام ييل :لو
عدم ّ
اعتمدنا عىل هذا النهج اإلبستيمولوجي -املتّبع يف الدراسات
ٍ
ثابت ميكن اللجوء إليه
أي معيا ٍر
الثقافية -سوف ال يبقى لدينا ُّ

لتحليل القضايا الثقافية ونقدها ،فعىل سبيل املثال إن كانت

ظاهرة التمييز العنرصي متعارف ًة يف أحد املجتمعات وكان السبب
يف رواجها يعود إىل عدم تعارضها مع الخطاب الحاكم واألسس

أي معيار يتيح لنا نقدها وتحليلها إلثبات
الثقافية السائدة فيه ،يا ترى ّ
ري إنساني ٍة؟!
كونها ظاهر ًة غ َ
عم ذُكر ،لو أنّنا قبلنا املبادئ اإلبستيمولوجية املذكورة،
فضالً ّ
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مواقف
كل السبل ونعجز عن ات ّخاذ
ففي هذه الحالة تنقطع أمامنا ّ
َ
أفضل.
َ
إصالحي ٍة نرتقي عىل ضوئها بواقعنا الثقايف إىل مست ًوى

رابعاً :تداعيات املنهجية اإلبستيمولوجية يف الدراسات الثقافية:
نتط ّرق يف ما ييل إىل بيان النتائج التي ترتت ّب عىل املنهجية
اإلبستيمولوجية املعتمدة من قبل باحثي مركز برمنغهام للدراسات
الثقافية:

 ) 1تجاهل األصول الثقافية الراسخة
التن ّزل مبستوى اإلبستيمولوجيا إىل محض قضايا إيكولوجي ٍة
ثقافي ٍة واجتامعي ٍة ال يستتبع فقط تجريدها من جانبها املعريف ،وإنّ ا

إضاف ًة إىل ذلك يستدعي عجزا ً عن إدراك األصول الثقافية الراسخة.
تجدر اإلشارة هنا إىل إمكانية تعريف الثقافة يف رحاب

الرتاث الفلسفي الرثي للفيلسوف املسلم صدر الدين الشريازي
-مال صدرا -كام ييل :صور ٌة من اإلدراك العقيل أو الوهمي أو

التص ّوري ،وهذه الصورة تنشأ بواسطة بعض البرش ث ّم يت ّم تعميمها

لتصبح إدراكاً اجتامع ّياً مشرتكاً بحيث تبسط نفوذها عىل إرادتهم
وسلوكياتهم العا ّمة.

(((

املعاين الداللية بحسب مبادئ فلسفة مال صدرا عىل ثالثة
ٍ
ٍ
واحد منها خصوصياته
ولكل
ّ
أمناط ،فهي عقلي ٌة ووهمي ٌة وتص ّوريةٌ،
الذاتية التي تتناسب مع طبيعته ،وهي بطبيعة الحال تجريدي ٌة وبح ّد

 - 1حميد بارسا نيا ،جهان هاي اجتامعي (باللغة الفارسية) ،منشورات «كتاب فردا» ،إيران ،قم2012 ،م ،ص .123
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ذاتها تُع ُّد بديهي ًة وأزليةً ،أي أنّها ليست قضايا تأريخي ًة أو ثقافي ًة أو
اجتامعي ًة كام ي ّدعي البعض؛ فضالً عن كونها ذاتَ طابعٍ فاعلٍ
ومؤثِّرٍ ،فهي ليست راكد ًة وهامشيةً ،بل بنيتها التكوينية تقتيض
ٍ
واحد منها له تداعياته
وكل
ارتباطها بشتّى األحكام والقضاياّ ،

التكوينية العا ّمة التي ال تقترص عىل زمانٍ أو مكانٍ بالتحديد وميكن
لإلنسان إدراكها ،لذا تسفر عن صياغ ِة أنظم ٍة سيميائي ٍة متن ّوع ٍة.
اإلنسان يف عامل الطبيعة لديه دواف ُع ورغباتٌ متن ّوعةٌ ،ويسري
ٍ
بإدراك وإقبا ٍل،
الخاصة نحو الحقائق املج ّردة لريتبط معها
بإرادته
ّ
لتتجل يف
ّ
ومن ث ّم يسوقها يف مضامر وجوده ونشاطاته الحياتية

املرحلة الثانية بذهنه وأفكاره دون أن تتج ّرد عن طابعها األ ّول
ٍ
ٍ
وطيد -يبلغ درجة االت ّحاد-
ارتباط
وميزاتها األساسية؛ ونظرا ً لوجود
بني اإلنسان وسلوكه ،فهي تتبلور أيضاً ضمن شتّى سلوكياته.

(((

خالصة ما ذُكر هي أ ّن اإلنسان ين ّزل املعاين الداللية إىل أرض

الواقع عن طريق سلوكياته املتن ّوعة بعد أن تنطبع يف ذهنه بحيث

تنعكس يف مختلف نشاطاته اليومية ،فعندما يرتبط مع أحد املفاهيم
بوعي وإراد ٍة وميتزج كيانه معه ،يجد نفسه مضط ّرا ً ألن يبحث عن
ٍ

املفاهيم األخرى التي ُولد ذلك املفهوم من رحمها؛ وبهذا الشكل
تتن ّوع املفاهيم واملعاين الداللية يف حياته ضمن شبك ٍة متناسق ٍة
ومتامسك ِة األجزاء.

إذًا ،اإلنسان ،وفق هذه الرؤيةُ ،ييض حياته يف رحاب مفاهي َم
 - 1املصدر السابق.
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متّحد ٍة مع كيانه وعىل أساسها يضع املعامل العا ّمة لشخصيته،
واألكرث من ذلك أنّه يسعى إىل ترويج هذه املفاهيم بني أقرانه البرش

يك يتمكّن مبعيتهم من العيش تحت مظلّتها؛ ومن املمكن أنّه

ينجح يف مه ّمته هذه بحيث يستقطب اآلخرين نحو فكره ليتّحدوا
حقائق مشرتك ًة تن ّم
مع املفاهيمِ املذكور ِة ذاتِها فتصبح يف ما بعد
َ
تتجل يف شخصيات الكثري من الناس ومتتزج مع
ّ
ح واحد ٍة
عن رو ٍ

يل معيَّ ِ يطلق عليه «ثقافة»
كيانهم ،وبالتايل يخضعون لنظامِ دال ٍّ
(((
فيتّحدون تحت مظلّته بشكلٍ
حقيقي.
ٍّ
الثقافة يف الحقيقة هي عبار ٌة عن صور ٍة داللي ٍة تنطبع يف

الذهن البرشي العا ّم وتتبلور يف السلوكيات االجتامعية املشرتكة،
واملفاهي ُم يف رحابها يتّسع نطاقها وتخرج من بحبوحة الذهن
وتتجاوز نطاق اإلدراك الفردي املحدود لتنعكس يف واقع الحياة

الجامعية والسلوكيات العا ّمة بحيث ت ُصاغ عىل ضوئها شتّى
املعتقدات والعادات ،وتنشأ تحت مظلّتها مختلف املك ّونات
االجتامعية ،وتتبلور فيها العديد من أمناط السلوك البرشي.

النطاق الثقايف وفق هذا التعريف يع ّم كافّة القضايا االعتقادية

والفكرية واإلدراكية واألكسيولوجية ،وحتّى القوانني واألعراف
والتقاليد واملثُل الرمزية؛ وهذه األمور الثقافية تسود يف املجتمع

يل ،وال
عن طريق النشاطات التعليمية ومن ث ّم تتّسم بطابعٍ شمو ٍّ
ّ
خاص ٌة إذا كان واسع
شك يف أ ّن املجتمع الذي تُصاغ يف بنيته ثقاف ٌة
ّ
النفوذ ومرتامي األطراف ،ففي هذه الحالة تتّخذ ثقافته صبغ ًة أكرث

 - 1املصدر السابق ،ص .150
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عمومي ًة وتنترش يف نطاقٍ أوس َع ،والعكس صحيح؛ ولو كان محدودا ً
وضيّق النطاق ،فهنا ال تصدر منه سوى ثقاف ٍة محدود ِة النطاق
يُصطلح عليها اليوم بأنّها ثقاف ٌة فرعي ٌة أو ثانويةٌ.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الثقافات الفرعية التي عاد ًة ما متتاز
خاص مي ّيزها عن غريها ،ميكن أن تولد من رحم ثقاف ٍة عا ّم ٍة
بطابعٍ
ٍّ
واسع ِة النطاق؛ والعمومية الثقافية هي واحدة من القيود املطروحة

يف تعريف الثقافة ،وعىل أساسها تخرج من التعريف جميع أمناط

والخاصة ،وحتّى الحقائق واألمور الخارجة عن
املعارف الفردية
ّ
حيطة معرفة اإلنسان ،كام
ّ
نستشف من تعريف الثقافة أنّها ذاتُ
ٍ
مستويات عديد ٍة ،ما يعني
إبستيمولوجي
وجامعي ،وذاتُ
طابعٍ
ٍّ
ٍّ
تبلور مختلف املبادئ الرمزية واملعتقدات األساسية ضمن أط ٍر
متن ّوع ٍة تتمثّل يف اللغة واآلداب والتقاليد والقوانني واألساطري
ٍ
واحد من هذه
وكل
والعلوم واملعارف واملبادئ الفلسفية واألديانّ ،
معيٍ.
يف ّ
املفاهيم يتبلور ضمن مست ًوى ثقا ٍّ

املستويات الثقافية العا ّمة املشار إليها ميكن تلخيصها يف ثالثة

أط ٍر أساسية ٍكام ييل:

يف هو املرتكز األه ّم والدعامة
املستوى األ ّول :أ ّو ُل مست ًوى ثقا ٍّ

األساسية للثقافة ،ويتمثّل مبا ييل:
 املعتقدات األساسية.-الرؤية املتب ّناة تجاه الوجود.
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 املبادئ اإليديولوجية العا ّمة.ال نبالغ لو قلنا أ ّن هذا املستوى هو البنية التحتية لكافّة املظاهر

ومواقف
ني
ّ
الثقافية يف املجتمع والتي
َ
تتجل عىل هيئة قيمٍ وقوان َ
ٍ
وسلوكيات متن ّوع ٍة ،لذا ميكن اعتباره إيديولوجيا ثقافي ًة أو مست ًوى
عقائديًّا ثقاف ًّيا.

املستوى الثاين :تنضوي يف هذا املستوى األصول الثقافية

األكسيولوجية وغري األكسيولوجية والقوانني املتعارفة يف أحد
املجتمعات البرشية.

حينام تتّضح رؤية املجتمع إزاء ما يجري حوله وتتبلور عىل

هيئة إيديولوجيا ،تنشأ يف رحابه مجموع ٌة من القيم واملبادئ العليا
كل مسأل ٍة تتعارض معها؛ وهي تندرج طبعاً تحت مظلّة هذا
وتنبذ ّ
املستوى.

املستوى الثالث :هذا املستوى الثقايف تتبلور يف رحابه شتّى
املبادئ الرمزية والسلوكيات الفردية يف املجتمع والتي تنشأ

عىل ضوء معتقدات وأصول وصفت يف املستوى الثاين بكونها
إيديولوج َيا ثقافيةً.

كل ثقافة يف أبسط مستوياتها عاد ًة ما تعتمد عىل
ال ريب يف أ ّن ّ
مجموع ٍة من املبادئ الرمزية واإليكولوجية ،مثل اللغة والسلوكيات
االجتامعية ،وهذه األمور يف الحقيقة مثر ٌة إليكولوجيا اجتامعي ٍة لكون
يف
الحياة يف املجتمع الواحد تقتيض وجودها عىل ضوء اتّساقٍ جغرا ٍّ
وتأريخي يتناسب مع واقع هذا املجتمع .مع ذلك ينبغي االشارة إىل
ٍّ
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أ ّن املثُل الثقافية حتّى وإن نشأت يف رحاب اإليكولوجيا املشار إليها،
وعىل الرغم من أنّها تع ّم شتّى العالقات واملك ّونات االجتامعية؛ إال أ ّن
(((
الثقافة بح ّد ذاتها وبوجودها املحض خارج ٌة عن هذا النطاق.
الجدير بالذكر هنا أ ّن املستويات الثقافية ال تقترص عىل ما

ذُكر ،بل هناك مستوياتٌ أخرى ليس من الرضوري لها أن تنشأ يف
ٍ
نطاقٍ
مستويات
اجتامعي ،إذ رغم عدم إمكانية ظهور
إيكولوجي
ٍّ
ٍّ
ثقافي ٍة عديد ٍة دون االعتامد عىل اللغة واملبادئ التي تتبلور يف

رحاب اإليكولوجيا االجتامعية ،لكن ليس من الصواب مبكانٍ

التن ّزل مبستوى جميع املستويات الثقافية إىل هذا الح ّد ،إذ بعض
تتجل عىل هيئة خ ٍّ
ط
ّ
حقائق ثابت ًة
املستويات الثقافية قد تتض ّمن
َ
وأساليب تعبريي ٍة أخرى.
ولغ ٍة
َ
كل ظاهر ٍة تلج يف مضامر الثقافة ال ّ
تدل
إذًا ،ميكن القول أ ّن َّ

بالرضورة عىل كونها مثر ًة إليكولوجيا اجتامعي ٍة ،وإنّ ا قد ت ُدرج
حقائق خارجي ًة أو ترضب بجذورها يف
تجسد
ضمن أمو ٍر أخرى
َ
ّ
حقائق ثابت ٍة بحيث ميكن إثبات وجودها عن طريق االستدالل.
َ

أقل
كل ظاهر ٍة ثقافي ٍة ميكن تص ُّورها ضمن ثالثة مضامري عىل ّ
ُّ

تقديرٍ ،وذلك كام ييل:

املضامر األ ّول :الثقافة العا ّمة التي تع ّم الفرد واملجتمع عىل

ح ٍّد سوا ٍء.

ٍ
واحد منها
كل
 - 1املثُل الثقافية حتّى وإن كانت بح ّد ذاتها خارج ًة عن نطاق اإليكولوجيا االجتامعية ،إال أ ّن ّ
النص له ارتبا ٌ
ط بنح ٍو ما بالحقائق الخارجية وقد يرتكز عليها إىل ح ٍّد ما.
كام ذكرنا يف
ّ
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املضامر الثاين :الثقافة الفردية التي تنشأ لدى اإلنسان يف نطاق

معلوماته الشخصية.

املضامر الثالث :الثقافة التي تتبلور يف ذات اليشء وحقيقته.
الخاصة
كل واحد ٍة من هذه الظواهر لها أحكامها
ومن املؤكّد أ ّن ّ
ّ

الخاص.
ضمن مضامرها
ّ

بعد هذه التوضيحات املسهبة نع ّرج عىل إبستيمولوجيا

الدراسات الثقافية ،لبيان طابعها بخصوص ما ذُكر ،فنقول:
األسس اإلبستيمولوجية لهذه الدراسات ّ
تدل عىل ارتباط الحقيقة
مع الخطاب السائد والقدرة كام ذكرنا يف املباحث اآلنفة ،وهذا

الرأي يندرج ضمن املضامر األ ّول من املضامري الثالثة أعاله؛

لك ّن نتيجته القطعية هي تجاهل املضامرين اآلخرين ،إذ يعتقد
باحثو مركز برمنغهام بأ ّن جميع الظواهر الثقافية منوط ٌة بإيكولوجيا
مرفوض بطبيعة الحال ،فلو طُرح هذا الرأي
اجتامعي ٍة ،وهو اعتقا ٌد
ٌ
ري تا ٍّم من حيث
كل وعىل نحو اإلطالق ،سيبقى ناقصاً وغ َ
بشكلٍ ِّ ٍّ
ٍ
تأكيد أل ّن بعض الظواهر يف الحياة قبل
بكل
خاطئ ّ
الداللةُ ،بل هو
ٌ

تجسد قضايا حقيقي ًة وذاتي ًة ثابتةً،
أن تلج يف مضامر الثقافة العا ّمةّ ،
كل
وال يختلف اثنان يف أ ّن القضايا الشائعة واملعارف العا ّمة((( يف ّ
ثقاف ٍة تندرج ضمن هذا النوع.

بعض املقتضيات
من البديهي أ ّن تجاهل الدراسات الثقافية
َ
 - 1املقصود من املعارف العا ّمة هنا تلك املعلومات العا ّمة السائدة بني أبناء أحد املجتمعات البرشية والتي
ٍ
سلوكيات اجتامعي ٍة مشرتك ٍة.
انتقلت من جيلٍ إىل آخ َر يف رحاب
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اإلبستيمولوجية ،وال سيّام حني تط ّرقها إىل دراسة وتحليل
الثقافات البرشية التي تستبطن يف كيانها معتقدات ديني ًة أصيل ًة
يف يعجز الباحث يف ظلّه عن
ومتقنةً؛ يُسفر عن حدوث خللٍ معر ٍّ
ح ومن ث َ ّم ال يُتاح له إجراء دراس ٍة
فهم هذه الثقافة بشكلٍ صحي ٍ
معترب ٍة ومتكامل ٍة حولها.

 ) 2اإلخفاق يف تحليل واقع املشرتكات الثقافية:
االعتقاد بالنسبوية اإلبستيمولوجية يُع ّد عقب ًة تحول دون امتالك

الباحث فهامً صائباً للمشرتكات الثقافية بني شتّى املجتمعات
البرشية ،فهذا االعتقاد الذي تب ّناه باحثو مركز برمنغجهام

نتائج إيجابي ٌة مثل احرتام
للدراسات الثقافية ميكن أن ترتتّب عليه
ُ
كل قومٍ وجامع ٍة بطبيعة
التع ّدد الثقايف والتن ّوع القومي ،فكام أ ّن ّ
الحال يختلفون من حيث ميزاتهم التكوينية كلون البرشة والبنية

البدنية ،ع ّمن سواهم من أقرانهم البرش الذين يقطنون بقا ًعا أخرى

يف العامل ،كذلك يختلفون عنهم يف مختلف الشؤون الثقافية
واالجتامعية كاللغة وأسلوب الحوار العريف واألعراف والتقاليد

لكون هذه األمور عاد ًة ما تتبلور يف املجتمع تناسباً مع مقتضياته

وطبقاً لحاجة أعضائه؛ وإثر ذلك تتن ّوع األسس الثقافية لتسود يف
كل مجتمعٍ ثقاف ٌة من ٍ
خاص.
منط
ّ
ٍّ
كل قدر ٍه
ولكن لو أسفر هذا االعتقاد عن تجريد اإلنسان من ّ

تتيح له معرفة الحقائق االجتامعية وتشخيص القيم الثقافية ،فال ب ّد
ٍ
ألحد إنكار وجود مجموع ٍة
من التشكيك بصوابيته ،إذ ال ميكن
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من القيم واألصول املعتربة يف املجتمعات البرشية كافّةً ،ومثال
مستحس ٌن
ذلك اإلحسان إىل اآلخرين ومساعدتهم ،فهذا السلوك
َ
أي مجتمعٍ؛ ومثل اإليثار والعفو
ورضوري يف الحياة وال ينكره ُّ
ٌّ
اللذين يعتربان أمرين ممدوحني ومتناسقني مع األصول الثابتة يف

الحياة البرشية .ويف مقابل هذه الخصال الحميدة ،هناك صفاتٌ
رذيل ٌة تنبذها جميع املجتمعات البرشية مثل الظلم والقتل وسلب
ري
حقوق اآلخرين لتحقيق
َ
مآرب شخصي ٍة ،فهي مرفوض ٌة وغ ُ
مستحسن ٍة.

هذه القيم واألصول املشرتكة تحيك عن وجود تفاهمٍ شاملٍ
وات ّفاقٍ عا ٍّم بني مختلف الشعوب والثقافات رغم االختالف
الكبري يف بعض القضايا ،حيث نجد هذه املشرتكات يف جميع
ٍ
واحد لدرجة أنّها ال تختلف
املجتمعات البرشية تجري عىل نسقٍ
من مجتمعٍ إىل آخر؛ لذا لو ا ّدعى أح ٌد أنّها مج ّرد قضايا إيكولوجي ٍة
بأي من الحقائق الثابتة ،يُطرح
اجتامعي ٍة وال ترضب بجذورها يف ٍّ

عليه السؤال التايل :ما السبب يف عدم زوال هذه املشرتكات

ورواجها يف املجتمعات البرشية كافّ ًة عىل م ّر العصور؟! أضف إىل
مؤش ّ
يدل عىل عدم رواجها بني املجتمعات
أي
ٍّ
ذلك ليس هناك ُّ

السالفة والحديثة.

املرتكز األسايس يف إبستيمولوجيا الدراسات الثقافية هو كون

املعرفة أمرا ً نسب ّياً وال نصيب لها من الحقيقة والواقع ،وهذه الرؤية
تستتبع عجز الباحث عن طرح تحليلٍ معت ٍ
رب ومتكاملٍ للمشرتكات
كل حكمٍ وقاعد ٍة
الثقافية بني البرش لكونه وفق رؤيته النسبوية يرفض ّ
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خاص ٍة اجتامعي ٍة أو غريِ اجتامعي ٍة ،ومن ث َ ّم فهو ال يقبل
خارج أط ٍر
ّ
بأي رؤي ٍة شامل ٍة تندرج تحت مظلّتها جمي ُع العنارص والخلفيات
ِّ
الثقافية.

ّ
ينفك مطلقاً عن أط ٍر تأريخي ٍة وثقافي ٍة
العلم بهذا االعتبار ال

أي معرف ٍة صائب ٍة ومرشوع ٍة إال
وداللي ٍة
ّ
خاص ٍة بحيث ال تنشأ لدينا ُّ

ٍ
ٍ
مشرتكات كهذه بدل أ ّن ّ
تدل عىل وجود
ظروف معيّن ٍة ،كام أ ّن
ضمن

حقائق عا ّم ٍة وثابت ٍة يف جميع املجتمعات البرشية ،يتن ّزل الباحث
ٍ
مقتضيات بيئي ٍة وإقليمي ٍة ،أو أنّه يعتربها رضباً من
بشأنها إىل مستوى
الصدفة ال غري؛ وبالتايل يحرم نفسه من استكشاف حقيقتها ويبقى
حري به.
عاجزا ً عن بيان املوضوع كام هو
ٌّ

 )3عقم االستدالل عىل ذاتية الثقافة:
بعض املفكّرين األكادمييني أكّدوا عىل أ ّن االستدالالت التي

تطرح من ِقبل زمالئهم املعنيني بالدراسات الثقافية إلثبات ذاتية
الثقافة ،تتضا ّد من أساسها مع القول بكون الثقافة تنشأ يف رحاب

القدرة؛ ويبدو أ ّن هذه اآلراء يُراد منها فقط تأجيل تحليل موضوع
الحتمية االقتصادية أو السياسية إىل زمانٍ آخر؛((( ومن املؤكّد أ ّن

هذا النقد األكادميي يرد عىل العهد األ ّول من الدراسات الثقافية

ٍ
معطيات عىل ضوء نظريات أنطونيو غراميش
وما متخّضت عنه من
ولويس ألتوسري.

 - 1فيلب سميث ،درآمدي بر نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .262
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 ) 4تجاهل القضايا العا ّمة:
بعض الباحثني من أمثال ها ّريس ( )Harrisانتقدوا الدراسات

الثقافية لكونها ال تُعري أهمية للقضايا االجتامعية الجذرية كام

ينبغي ،ويف الحني ذاته تؤكّد بشكلٍ مبالغٍ فيه عىل تحليل النصوص
واملبادئ السيميائية فيها والقراءات التي يجب وأن تطرح حولها،

كام مل يكرتثوا باملك ّونات االجتامعية وغري االجتامعية التي تنتج
هذه النصوص.

جم املفكّر ميغان موريس (Meaghan
ويف هذا السياق ته ّ

 )Morrisعىل الدراسات الثقافية متّهامً إيّاها باالنحطاط ،فقد قال
أ ّن باحثي مركز برمنغهام للدراسات الثقافية اكتفوا بإجراء دراس ٍة
بعد أخرى دون أن يكرتثوا -كام تقتيض أصول البحث العلمي يف
هذا املضامر -مبسائل القدرة والرشوط التي تح ّدد نطاقها وكيفية

السيطرة عىل جموحها.

(((

انتقاد موريس يختلف عن االنتقاد األ ّول الذي نقلناه عن ها ّريس،

حيث أكّد يف نقده عىل الرمزية ّ
وفك الرموز يف وسائل اإلعالم.

 ) 5اإلخفاق يف صياغة املفاهيم:
باحثو مركز برمنغهام للدراسات الثقافية مل يحقّقوا نجاحاً

ملموساً عىل صعيد صياغة املفاهيم ،بل اعتمدوا عىل ما صيغ منها
من قبل سائر املدارس الفكرية ،ما يعني أنّهم تأث ّروا بهذه املدارس

 - 1املصدر السابق.
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التي من جملتها السيميولوجية والوظائفية الجديدة واملاركسية
الجديدة ،وال ّ
شك يف أ ّن مدرسة فرانكفورت هي األكرث تأثريا ً يف
هذا املضامر.

 ) 6غموض مفهوم الثقافة واختزاله:
من املؤاخذات التي تُطرح عىل املعنيني بالدراسات الثقافية يف

مركز برمنغهام أنّهم اختزلوا مفهوم الثقافة إىل ح ٍّد ما ،حيث اعتربوا
جميع مظاهر االختالف الثقايف مبثابة قضايا سياسي ٍة ،األمر الذي

يعني أ ّن السياسة من وجهة نظرهم هي الثقافة بح ّد ذاتها ،لذا فالثقافة
بزعمهم ال ميكن تصويرها بصفتها مضامرا ً للكفاح السيايس.

الثقافة يف رحاب الدراسات الثقافية يتّسع نطاقها لتع ّم جميع

املفاهيم االجتامعية التي نقصد منها هنا النهج العا ّم يف الحياة،

لك ّننا إن تب ّنينا هذه الفكرة واعتربنا الثقافة تضاهئ جميع املفاهيم
االجتامعية ومنط الحياة ،ولو ا ّدعينا أ ّن النشاطات السياسية تحيك

عن جميع العالقات االجتامعية يف أجوا َء معيّن ٍة؛ فالنتيجة الحتمية
هي ات ّحاد السياسة مع الثقافة ليصبحا وكأنّهام موضو ٌع واح ٌد.

مبا أ ّن الثقافة وفق هذه الرؤية تع ّم املجتمع بأرسه ،لذا ميكن

كل نزع ٍة ثقافي ٍة بكونها سياسيةً ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن
وصف ّ

الدراسات الثقافية املعارصة صهرت السياسة يف الثقافة.

(((

 - 1خرسو بارسا ،پسا مدرنيسم در بوته نقد :مجموعه مقاالت (باللغة الفارسية) ،منشورات «آگاه» ،إيران،
طهران1996 ،م ،ص .106 - 103
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 ) 7االلتزام السيايس:
االلتزام السيايس يف الدراسات الثقافية الربيطانية قد يُع َّمم

أحياناً ليُطرح يف سائر الدراسات والبحوث األكادميية ،ويف هذه
ٍ
نزعات تُحفّز من يتب ّناها عىل تصوير بعض
ربا يتواكب مع
الحالة ّ

القضايا الثانوية والشاذّة وكأنّها مسائُل رومانسيةٌ .فضالً عن ذلك
فبعض األفعال املنافية لألعراف االجتامعية أو الخارجة عن
نطاق القانون ،قد تطرح بصور ٍة إيجابي ٍة لتوصف وكأنّها أمنا ٌ
ط من

الخاصة بحياة
املقاومة .كذلك حني تقييم بعض الثقافات الفرعية
ّ
الشباب ،يت ّم تجاهل أه ّم جوانبها السلبية مثل العنرصية بشكلٍ عا ٍّم

والتمييز العنرصي ض ّد املرأة واستخدام العنف ض ّد اآلخرين.

(((

 ) 8ضعف األساليب التطبيقية:
الكثري من املشاريع الفكرية التفسريية -باستثناء نظرية التلقّي-

ال تتق ّوم عىل أصو ٍل راسخ ٍة وال تلتزم جانب الحياد من الناحية

األكسيولوجية ناهيك عن خل ّوها من املنهجية املعتمدة يف
البحوث والدراسات الجامعية الكالسيكية مثل السوسيولوجيا
واألنرثوبولوجيا؛ وإثر ذلك اتّصفت قراءة النصوص بشكلٍ
انطباعي
ٍّ

يل ،وانحازت إىل جه ٍة مع ّين ٍة من الناحية السياسية.
(تأث ٍّ
ّري) أو شمو ٍّ

(((

 - 1املصدر السابق.
 - 2فيلب سميث ،درآمدي بر نظريه فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ص .262
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 ) 9عدم التق ّيد بنطاقٍ نظري محدّ ٍد:
الدراسات الثقافية املد ّونة من قبل باحثي مركز برمنغهام ،نظرا ً

لكرثتها وتن ّوعها ،ال ميكن أن تندرج ضمن نطاقٍ
معيٍ،
نظري
ٍّ
ّ
كل ودالالتها غامض ٌة
وبعض املفاهيم املطروحة فيها متتاز بطابعٍ ِّ ٍّ
ما أ ّدى إىل عدم تناغمها نوعاً ما مع مناهج البحث العلمي املتعارفة
يف األوساط األكادميية.

ٍ
ال ّ
أمناط متن ّوع ٍة من مناهج البحث
شك يف كون االعتامد عىل

العلمي والنظريات واألصول السيميائية يع ّد وازعاً للتشكيك مبدى
فاعلية استحواذ مدرس ٍة فكري ٍة نقدي ٍة واحد ٍة عىل الساحة ،فعندما

شاعت الرؤية النسبوية من حيث املنهج واملضمون يف عرص ما
بعد الحداثة ،شهد املركز املذكور إقباالً واسعاً من قبل األوساط
كل مدرس ٍة
الفكرية استنادا ً إىل خصائصه التي تتناغم مع ما ذُكر؛ إذ ُّ

نب هدفاً معيّناً ومنهجاً ثابتاً وإذا مل تسلّط الضوء يف
فكري ٍة ما مل تت ّ
ٍ
واحد ،ففي هذه الحالة تتعرقل مسريتها
نظرياتها عىل موضو ٍع
ولربا تزول بالكامل.
وتتخلّف عن ركب سائر املدارس الفكرية
ّ

 ) 10عدم فاعلية البحوث العلمية:
الدراسات والبحوث العلمية املد ّونة من ِقبل باحثي مركز
برمنغهام للدراسات الثقافية ،مل تكن ذات تأثريٍ فاعلٍ كام ينبغي،

والطريف أنّهم أق ّروا بهذه الحقيقة واعرتفوا بعدم كفائتها وعدم
إمكانية التعويل عليها ( )not reliableألن تصبح عا ّمة وشمولية.
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خالصة الفصل الثالث:
الرؤية االختزالية بشكلٍ عا ٍّم بصفتها ظاهر ًة حديث ًة تستتبع
القول بنسبية اإلدراك والحقائق ،إال أ ّن االختزالية التي انطبعت يف
ح يف
الذهن الغريب عىل ضوء تيار ما بعد الحداثة تبلورت بوضو ٍ
الدراسات الثقافية ،ومن هذا املنطلق تب ّنى الباحثون املعنيون بها

ر ًؤى تق ّومت عىل القول بنسبوية اإلدراك والحقائق؛ وعىل ضوء
إنكارهم القيمة املعرفية للمبادئ اإلبستيمولوجية وتنزيلها إىل
مستوى سائر اإلدراكات والعلوم البرشية ،قلّلوا من شأنها لتُص ّور
خطاب ومبادئَ لغوي ٍة ال غري ،وإثر ذلك ت ّم اختزال
وكأنّها مج ّرد
ٍ

جميع الطبقات الثقافية واملبادئ اإلبستيمولوجية الكامنة فيها
بعد أن اعتربوها رصف إيكولوجيا اجتامعي ٍة؛ لذا مل ت ُبقِ دراساتهم
ٍ
معتقدات ومبادئَ منبثق ٍة من آفاقٍ معرفي ٍة
مجاالً الفرتاض وجود
تتع ّدى نطاق اإلدراك البرشي.
النسبوية والشكوكية اللتان تُعتربان مثر ًة لهذه الرؤية ت ُسفران
ٍ
واحد فقط لتقييم القضايا االجتامعية
بطبيعة الحال عن التف ّرد مبعيا ٍر

واستقصاء املعضالت الثقافية بشتّى أنواعها ،وهذا املعيار هو
الخطاب ال غري ،ناهيك عن أ ّن أتباع هاتني املدرستني الفكريتني

يشكّكون بقدرة البرش عىل التفاهم يف ما بينهم وال يُذعنون بإمكانية
ٍ
ومشرتك يجمعهم تحت مظلّ ٍة واحد ٍة.
ح ٍد
وجود أوارص حوا ٍر مو ّ
إذًا ،االختزالية التي تغلغلت يف باطن الدراسات الثقافية

واملستوحاة من فكر ما بعد البنيوية تُع ّد وازعاً لوقوع الباحثني يف

الفصل الثالث :إبستيمولوجيا مدرسة برمنغهام في بوتقة النقد والتحليل

خ النسبوية اإلبستيمولوجية والشكوكية ،وبالتايل ينجم عنها إنكار
ف ّ

الحقائق؛ فلو قيل لهم :ما هي الحقيقة برأيكم؟ ألجابوا :هي عبار ٌة
ٍ
جيش متح ِّر ٍك من االستعارات والكنايات والصور البالغية،
عن

ري صائب ٍة! ومن ث َ ّم
وليست سوى أخطا َء غفل اإلنسان عن كونها غ َ
فهي كالعملة املعدنية التي مسح أحد وجهيها ووجهها اآلخر ،فلم
(((
تعد ذات قيم ٍة نقدي ٍة! إنّها مج ّرد قطع ٍة معدني ٍة ال قيمة لها.
أي مجا ٍل
من املؤكّد أ ّن إنكار الحقيقة من أساسها ال يُبقي ّ
يحق ملن
للبحث والتحليل حول شتّى القضايا ،وبطبيعة الحال ال ّ
مطلق
يُنكرها املبادرة إىل طرح قضايا إبستيمولوجي ٍة؛ أل ّن إنكاره
ٌ

ويُغلق جميع املنافذ الستكشاف الحقائق ،ما يعني تفنيد املعرفة
ٍ
دراسات وبحوث ًا
من أساسها ،لذا كيف ميكنه ا ّدعاء أنّه يُجري
إبستيمولوجيةً؟!

خامتة الكتاب
تأسس مركز
يف بداية عقد الخمسينيات من القرن املنرصم ّ

برمنغهام للدراسات الثقافية كمق ٍّر للبحوث العلمية التي تتمحور
مواضيعها حول دراسة وتحليل الثقافة الشعبية العا ّمة يف بريطانيا،

جهات الفكرية التي تب ّنت
ومن ث ّم تف ّرعت عليه العديد من التو ّ
ٍ
قراءات متن ّوع ًة يف مجال البحوث والدراسات الثقافية لتبسط نفوذها
يف مضامر العلوم اإلنسانية بشتّى بقاع العامل.

الجدير بالذكر هنا أ ّن حجر األساس لألصول النظرية يف هذا
 - 1فريدريك نيتشه ،فلسفه معرفت و حقيقت (باللغة الفارسية) ،ص .165
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املركز البحثي ُوضع من قبل أبرز املفكّرين يف تلك اآلونة ،وعىل

رأسهم إدوارد باملر تومبسون 1924 E. P. Thompsonم 1993 -م
وريتشارد هوغرت 1918 Richard Hoggartم ورميون وليامز

1921 Raymond Williamsم 1988 -م وستيوارت هول Stuart

1932 Hallم 2014 -م ،حيث استلهم الباحثون املنضوون تحت
مظلّته آراءهم اعتامدا ً عىل مد ّونات هؤالء ،وال سيّام كتاب «أغراض

محو األ ّمية» لريتشارد هوغرت ،وكتاب «الثورة الطويلة» لرميون
وليامز ،وكتاب «صنع الطبقة العاملة اإلنجليزية» إلدوارد تومبسون؛

فهذه الكتب الشهرية ا ُعتُربت بني ًة تحتي ًة للدراسات والبحوث الثقافية
التي تُد ّون يف هذا املركز ،وتشرتك جميعها يف ميز ٍة أساسي ٍة تتمثّل
يف اعتبار ثقافة النخبة االجتامعية أمرا ً واقعاً ال ميكن تغيريه.

وأ ّما السمة الفارقة لنتاجات باحثي مركز برمنجغهام والتي تُ ّيزه

عن سائر املدارس الفكرية الناشطة عىل صعيد العلوم االجتامعية
فيمكن تلخيصها مبا ييل:

 تن ّوع نظرياتهم وكرثتها. -طبيعة املناهج البحثية واملواضيع املطروحة يف نتاجاتهم

الثقافية.

 تأث ّرهم بالفلسفة االجتامعية األوروبية. طغيان الرؤية املاركسية عىل بحوثهم. -تب ّنيهم نهجاً انتقاديّاً.
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 تصويرهم الثقافة بكونها شأناًمستقلً بذاته.
ّ
 اعتبارهم الثقافة مضامرا ً للرصاعات اإليديولوجية. رفضهم الفهم الكالسييك للثقافة. تص ّديهم لآلراء الوضعية املعتمدة يف تحليل القضايا الثقافية. اهتاممهم بالقضايا الفرعية يف مقابل القضايا العا ّمة. تأكيدهم عىل دور املخاطَب باعتباره عنرصا ً مؤث ّرا ً.مؤش ٍ
ات دالّةً.
 تصويرهم العنارص الثقافية بصفتها ّ االهتامم بشؤون املجتمع املعارص. تسليطهم الضوء عىل طبيعة السلوك الثقايف. -عدم انخراطهم يف تيار املنهج التشاؤمي السائد يف مدرسة

فرانكفورت.

أساليب متن ّوع ٍة يف تدوين بحوثهم لك ّنها
وقد اعتمدوا عىل
َ
ٍ
بحث نوعي ٍة ،وميكن تلخيصها
مناهج
ترتكز يف األساس عىل
َ
يف ومنهج
بشكلٍ عا ٍّم ضمن ثالثة
َ
مناهج ،هي املنهج اإلثنوغرا ّ
تحليل املضمون ومنهج نظرية التلقّي.
من البديهي أ ّن هذه البحوث حالها حال سائر البحوث العملية

التي يت ّم تدوينها يف مختلف فروع العلوم اإلنسانية من حيث
ٍ
أسس سوسيولوجي ٍة وثقافي ٍة وسياسي ٍة مح ّدد ٍة ،وهذه
ارتكازُها عىل

ٍ
األسس ساهمت بشكلٍ
ملحوظ يف رواجها عىل نطاقٍ واسعٍ
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والرتحيب بها من ِقبل بعض األوساط الفكرية؛ وهناك العديد من
العوامل التي ساعدت عىل نشأتها وازدهارها أهمها تلك األحداث

التي شهدها العامل يف منتصف القرن العرشين ،وال نبالغ لو قلنا
اجتامعي ساهم يف بلورتها عىل هيئتها املعهودة هو
أ ّن أه ّم تح ّو ٍل
ٍّ
اهتامم البرشية يف تلك اآلونة بالشؤون الثقافية بعد رسيانها يف شتّى
مجاالت الحياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية والعلمية.
أضف إىل ذلك ما طرأ عىل الفكر الوضعي (التجريبي) الذي

بسط نفوذه بني األوساط الفكرية آنذاك ،فقد واجهت االتّجاهات

الوضعية نقدا ً الذعاً وجا ّدا ً وثبت إخفاقها يف مضامر العلوم
االجتامعية واإلنسانية ،لذلك بدأ املفكّرون يبحثون عن بديلٍ

مناسب يس ّد الفجوة التي حدثت يف هذا املضامر؛ وبالفعل فقد
ٍ
بدأ البديل يظهر بالتدريج بعد أن اجتاحت الساح َة خطاباتٌ جديد ٌة

ه ّمشت ما طرحه األسالف ،وإثر هذه الظاهرة الشاملة تزعزعت
أركان الفكر الوضعي التجريبي يف نطاق العلوم اإلنسانية فانتعشت
العلوم االجتامعية واملعرفية لتُطرح ج ّراء ذلك نظرياتٌ جديد ٌة يف

الفلسفة السوسيولوجية والدراسات الثقافية.

لو ألقينا نظر ًة عا ّم ًة عىل تأريخ الدراسات الثقافية الستطالع
مراحل نشأتها وازدهارها ،لوجدناها تأث ّرت إىل ح ٍّد كبريٍ بالعديد من
النظريات واملدارس الفكرية طوال مسريتها الحافلة ،وعىل رأسها
املاركسية والثقافوية والبنيوية وما بعد البنيوية وما بعد الحداثة
والسيكولوجيا إضاف ًة إىل استحسانها نظريتَ ِي التلقّي والتباين؛ فقد

تركت بصامتها امللحوظة عىل واقع هذه الدراسات من جميع
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النواحي ،لكن عىل م ّر الزمان تبلور اتّجاه ما بعد البنيوية أكرث من

غريه يف رحابها ليصبح ركيز ًة أساسي ًة وسم ًة بارز ًة لها.

من جملة ما متتاز به النظريات املطروحة من ِقبل باحثي مركز
برمنغهام للدراسات الثقافية أنّها تتق ّوم برؤي ٍة تتّصف إىل ح ٍّد ما بطابعٍ
ين ،ومن هذا املنطلق أنكروا الجوهرية
أنطولوجي ما ّد ٍّ
ي تأريخا ٍّ
ٍّ
(املاهيوية) ،حيث رفضوا رأي من اعترب اإلنسان ذا كيانٍ
جوهري
ٍّ

يستحق البحث يف كُنهه واستكشاف معامله؛ كام تب ّنوا رؤي ًة تتعارض
ّ
مع محورية اإلنسان يف سلوكياته ،أي أنّهم مل يرتضوا بكونه يف
بنية شخصيته االجتامعية ذا إراد ٍة ح ّر ٍة وواعي ٍة ،وإثر ذلك شكّكوا

بفاعليته عىل مست َويَ ِي الفكر والعمل ،ناهيك عن تشكيكهم بقابلياته
اإلدراكية.

حينام نستقيص أه ّم البحوث العلمية املد ّونة يف هذا املركز
نجدها من الناحية النظرية تتمحور بشكلٍ
أسايس حول قضايا
ٍّ
ٍ
واستفهامات بخصوص العلم
إبستيمولوجي ٍة وتستبطن أسئل ًة
والحقيقة؛ وهي بطبيعة الحال متأث ّر ٌة بات ّجاه ما بعد البنيوية.

إبستيمولوجيا ما بعد البنيوية أو ما يس ّمى بإبستيمولوجيا ما بعد

انعكاس ملا طرحه الفليسوف األملاين فريدريك نيتشه
الحداثة ،هي
ٌ

تجاه الحقيقة حينام وصفها بكونها جيشاً متح ّركاً من االستعارات
والكنايات والصور البالغية؛ لذا فالجمل والعبارات وفق هذا

الوصف ليست سوى قضايا تتّسم بالصدق أو الكذب.

ويف هذا السياق نن ّوه عىل أ ّن الرؤى ما بعد البنيوية املطروحة
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يف هذه الدراسات أصبحت وازعاً لتسليط الضوء إىل ح ٍّد كبريٍ
عىل اللغويات والتمثيل الذهني ،كام جعلت الباحثني يقطعون
ٍ
ٍ
وطيد بني الحقيقة من جه ٍة ،والخطاب والقدرة من
ارتباط
بوجود
جه ٍة أخرى.

حينام منعن النظر يف إبستيمولوجيا الدراسات الثقافية ،أ ّول ما

يخطر يف الذهن هو أنّها ليست متكامل ًة وفيها الكثري من النقص

ونقاط الخلل من شتّى النواحي املعرفية؛ ومن أمثلة ذلك أنّها تعزو

الحقيقة يف نشأتها ودوامها إىل مسألَتَ ِي الخطاب والقدرة ،وهذا
التص ّور يف واقع الحال ناج ٌم عن عدم التمييز بني اإلدراك الحقيقي

واضح من عنوانه ليس سوى أم ٍر
واالعتباري ،إذ األخري كام هو
ٌ
يصوغه ذهن اإلنسان .وال ريب يف أ ّن تجاهل هذا االختالف من
قبل الباحثني املعنيني بالدراسات الثقافية أسفر عن حدوث اختزالي ٍة
يف مبانيهم اإلبستيمولوجية.

وتجدر اإلشارة هنا إىل أم ٍر يف غاية األهمية ،وهو أ ّن االختزالية

اإلبستيمولوجية تع ّد ميز ًة فارق ًة لجميع التيارات الفكرية التي
وباألخص املاركسية
انصهرت الدراسات الثقافية يف بوتقتها،
ّ
والبنيوية والسيكولوجية التحليلية وما بعد البنيوية وما بعد الحداثة.

االختزالية ظاهر ٌة ترضب بجذورها يف عهو ٍد سحيق ٍة ،وكام ذكرنا،

فقد ألقت بظاللها عىل بحوث مركز برمنغهام للدراسات الثقافية
لكونه من جملة املراكز الفكرية التي تتف ّرع عىل الحركة التنويرية
ويتب ّنى باحثوه مبادئ الفلسفة الحديثة ،وأرشنا أيضاً إىل أ ّن هذه
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الظاهرة اإلبستيمولوجية منبثق ٌة من املذهب البنيوي ،وانعكست
آثارها عىل تيار ما بعد البنيوية لتتبلور يف إطار نسبوي ٍة إبستيمولوجي ٍة
وشكوكي ٍة ،وبالتايل إنكار الحقائق الثابتة ،لدرجة أ ّن نيتشه ع ّرفها
بكونها جيشاً متح ّركاً من االستعارات والكنايات والصور البالغية،

بل بالغ أكرث يف التقليل من شأنها واختزالها حينام وصفها باألخطاء!
فهي برأيه ليست سوى أخطا َء غفل اإلنسان عن كونها خاطئ ًة وال

صواب لها! ومن ث ّم هي كالعملة املعدنية التي مسح أحد وجهيها
ووجهها اآلخر فلم تعد ذات قيم ٍة نقدي ٍة! إنّها مج ّرد قطع ٍة معدني ٍة ال

قيمة لها برأي نيتشه.

النتيجة املحتومة لهذه الرؤية هي التن ّزل بشأن املعرفة إىل مج ّرد
َ
رصف قضايا تأريخي ٍة وثقافي ٍة واجتامعي ٍة،
مظه ٍر لالقتدار ،واعتبارها

األمر الذي ينتهي إىل التشكيك بالحقائق وزعم أ ّن اإلدراك أمرا ً

نسب ّياً؛ ومن املؤكّد أ ّن الشكوكية والنسبوية تع ّمامن يف هذا املضامر
كل يش ٍء.
عىل ّ
من املؤكّد أ ّن التن ّزل مبستوى املضمون اإلبستيمولوجي إىل
رص اجتامعي ٍة وثقافي ٍة حتّى وإن اعترب مدعا ًة إلثبات
مج ّرد عنا َ

ٍ
ارتباط بني الجانب العاطفي لإلنسان ونزعاته االجتامعية،
وجود
نقدي،
ج
ومع أنّه يستبطن قابلي ًة عىل تحليل القضايا وفق منه ٍ
ٍّ
إال أنّه يُسفر عن نتيج ٍة سلبي ٍة ال تُحمد عقباها ،أال وهي تدنيس

الحقيقة وزعزعة أركانها.

أي قيم ٍة معرفي ٍة لألسس
عىل ضوء هذه االختزالية ال تبقى ُّ
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اإلبستيمولوجية ،كام تفتقد اإلدراكات واملعارف البرشية هويتها
ٍ
انعكاسات للخطاب السائد يف
األصيلة لتص ّور وكأنّها مج ّر ُد
َ
ورصف قضايا لغوي ٍة ،ومن ث ّم يُ ّدعى أ ّن جميع األسس
املجتمع
الثقافية واإلبستيمولوجية هي عبار ٌة عن إيكولوجيا اجتامعي ٍة؛ ومثرة

كل هذه املقوالت الفكرية تكمن يف تفنيد جميع املعتقدات والقيم
ّ
يف ما وراء اإلدراك البرشي البحت ،فالنسبوية والشكوكية املنبثقتان
من االختزالية اإلبستيمولوجية يف الدراسات الثقافية تضط ّران
كل معيا ٍر لتحليل القضايا الثقافية وتقييمها
يتخل عن ّ
ّ
الباحث ألن
ما خال الخطاب ،ناهيك عن تشكيكه بإمكانية التفاهم بني البرش
ٍ
مشرتك
أي مرتك ٍز يساعد عىل طرح حوا ٍر
ورفضه احتامل وجود ِّ
ح ٍد يف ما بينهم.
ومو َّ

نتائج أخرى ترتت ّب عىل ما ذكر ،ومن
فضالً عن ذلك هناك
ُ
جملتها ما ييل:
ٍ
ني دامغ ٍة إلثبات ذاتانية الثقافة.
 عدم طرحاستدالالت وبراه َ
 عدم االهتامم بالقضايا االجتامعية الجذرية. عدم فهم الثقافة عىل حقيقتها ومن ث َ ّم غموض ما يطرحبخصوصها.
ٍ
أسس منهجي ٍة وأصو ٍل نظري ٍة واضح ٍة.
 عدم وجودِ
رصف قضايا سياسي ٍة.
 التن ّزل مبستوى الثقافة إىلكل ما ذكر ،فالدراسات الثقافية يف عرصنا الراهن
عىل الرغم من ّ
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أصبحت فرعاً علميّاً ها ّماً يف مختلف الجامعات ومراكز البحوث
ٍ
العلمية ،حيث انترشت نظرياتها بشكلٍ
ملحوظ يف األوساط
الفكرية اإليرانية خالل السنوات األخرية؛ والتحليل العلمي النزيه

يقتيض اإلشارة إىل جوانبها اإليجابية بطبيعة الحال ،فهي إىل جانب

ما ذُكر من سلبيات فيها العديد من نقاط الق ّوة التي ميكن تلخيصها
مبا ييل:

 قابليتها العالية لطرح تحليلٍنقدي حول شتّى القضايا.
ٍّ

ٍ
بحث نوعي ٍة.
 اعتامدها عىل مناهج اهتاممها باملفاهيم الثقافية. -تن ّوع منهاهجها.

 اهتاممها مبختلف الجوانب الثقافية. -عدم إهاملها القضايا الفرعية والثانوية إىل جانب تحليلها

القضايا العا ّمة والشاملة.

 احرتام االختالف الثقايف بني املجتمعات البرشية. عدم إهاملها الثقافات الفرعية.من الطبيعي أ ّن هذه النقاط اإليجابية ساهمت إىل ح ٍّد كبريٍ
يف إقبال األوساط الفكرية عليها عىل الرغم من كونها فرعاً علم ّياً
جديدا ً فرض نفسه يف عرصة العلوم اإلنسانية املرتامية األطراف.

ويف الختام نشري إىل أ ّن باحثي مركز برمنغهام للدراسات الثقافية
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ٍ
منهجيات فاعل ٍة وابتكارهم
عىل الرغم من نجاحهم يف إبداع
أساليب جديد ٍة يف البحث العلمي ،لك ّنهم يُؤاخَذون عىل مبادئهم
َ
اإلبستيمولوجية ،حيث ال يجد املتتبّع يف مد ّوناتهم العديد من

العنارص اإلبستيمولوجية الها ّمة ،وهذه ظاهر ٌة ملحوظ ٌة وال ميكن
ألحد إنكارها ،لذا ميكن أن تُدرج كمعضل ٍة إىل جانب اإلشكاالت
الجا ّدة التي تَرِد عليها والتي ال ميكن التغايض عنها مطلقاً؛ ومن
البديهي أ ّن هذه النقاط السلبية لها تداعياتها السلبية أيضاً عىل

الدراسات والبحوث الثقافية التي يق ّدمونها للبرشية.

ٍ
وفرضيات
كل نظري ٍة ال ب ّد أن تتق ّوم بأصو ٍل وقواع َد
مبا أ ّن ّ
خاصة إبستيمولوجي ٍة وغريِ إبستيمولوجي ٍة ،ونظرا ً لكونها
ّ
ح
يف
تتبلور وتشيع ضمن
ٍ
وإبستيمولوجي واض ِ
نظام ثقا ٍّ
ٍّ
املعامل ،فهي حينام تتجاوز املضامر الثقايف الذي طُرحت
ري ثقافي ٍة أخرى ،ترتتّب عليها
يف رحابه لتتغلغل يف مضام َ
بطبيعة الحال تداعياتٌ إبستيمولوجي ٌة وأخرى ثقافي ٌة ال حرص
لها؛ وهذا هو حال النظريات التي ت ُطرح من قبل باحثي
ٍ
علمي
بحث
كل
الدراسات الثقافية يف بريطانيا ،حيث نجد ّ
ٍّ
يُد َّون عىل ضوئها رسعان ما يت ّم تداوله يف األوساط الثقافية
العاملية ليحمل إليها تلك النواقص اإلبستيمولوجية ،ومن
ث ّم يوهم املخاطبني بقضايا ال صوابّة لها ج ّراء عدم تكامل
أركانه ويخلق لديهم تص ّو ٍ
رات عقيم ًة بخصوص املواضيع
التي ت ُسطّر يف صفحاته.
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 )13مهري بهار ،مطالعات فرهنگي :أصول ومباين (باللغة الفارسية) ،منشورات
«سمت» ،إيران ،طهران2005 ،م.
 )14خرسو بارسا ،پسا مدرنيسم در بوته نقد :مجموعه مقاالت (باللغة
الفارسية) ،منشورات «آگاه» ،إيران ،طهران1996 ،م.
 )15حميد بارسا نيا ،علم وفلسفه (باللغة الفارسية) ،منشورات مركز بحوث
الثقافة والفكر اإلسالميني ،إيران ،قم2004 ،م.
 )16حميد بارسا نيا ،جهان هاي اجتامعي (باللغة الفارسية) ،منشورات «كتاب
فردا» ،إيران ،قم2012 ،م.

مصادر الكتاب

 )17حميد بارسا نيا ،روش شنايس انتقادي حكمت صدرايي (باللغة الفارسية)،
منشورات «كتاب فردا» ،إيران ،قم2011 ،م.
 )18جنكيز بهلوان ،فرهنگ شنايس (باللغة الفارسية) ،منشورات «پيام
امروز» ،إيران ،طهران1999 ،م.
 )19مايكل بني ،فرهنگ انديشه انتقادي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
بيام يزدانجو ،الطبعة الثالثة ،منشورات «مركز» ،إيران ،طهران2003 ،م.
 )20ليسيل جونسون ،منتقدان فرهنگ :از ماتيو آرنولد تا رميوند ويليامز
(باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية ضياء موحد ،منشورات «طرح نو» ،إيران،
طهران2008 ،م.
 )21حميد رضا جاليئ بور وجامل مح ّمدي ،نظريه هاي متأخر جامعه شنايس

(باللغة الفارسية) ،الطبعة األوىل ،منشورات «ين» ،إيران ،طهران2008 ،م.

 )22ألن أف .تشاملرز ،چيستي علم :درآمدي بر مكاتب علم شنايس فلسفي

(باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية سعيد زيبا كالم ،منشوارت «سمت» ،إيران،
طهران2010 ،م.
 )23مح ّمد حسني زاده ،پژوهيش تطبيقي در معرفت شنايس معارص (باللغة

مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم والبحوث ،إيران ،قم2003 ،م.
الفارسية) ،منشورات ّ
 )24شاهرخ حقيقي ،گذر از مدرنيته :ينچه  -فوكو  -ليوتار  -دريدا (باللغة
الفارسية) ،الطبعة األوىل ،منشورات «آگه» ،إيران ،طهران2004 ،م.
 )25هيوبرت دريفوس وبل روبنيو ،ميشيل فوكو فراسوي ساختار گرايئ و
هرمنوتيك (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حسني بشرييه ،الطبعة الثانية،
منشورات «ين» ،إيران ،طهران2001 ،م.
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 )26سيمون دورينج ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ترجمته إىل الفارسية
مؤسسة «آينده پويان» ،إيران ،طهران2008 ،م.
حمريا مشري زاده ،منشورات ّ
 )27رونالد روبرتسون ،جهاين شدن تئوري هاي اجتامعي وفرهنگ جهاين
(باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية كامل بوالدي ،منشورات «ثالث» ،إيران،
طهران2007 ،م.
 )28مح ّمد رضايئ ،درآمدي بر مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،منشورات
شعبة الجهاد الجامعي يف كلّية العلوم االجتامعية بجامعة طهران ،إيران ،طهران،
2005م.
 )29كرس روجك ،مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
برويز علوي ،منشورات «ثانيه» ،إيران ،طهران2001 ،م.
 )30باولني مريي روسنايو ،پسا مدرنيسم وعلوم اجتامعي (باللغة الفارسية)،
ترجمه إىل الفارسية مح ّمد حسني كاظم بور ،منشورات «آتيه» ،إيران ،طهران،
2001م.
 )31جورج ريرتز ،نظريه هاي جامعه شنايس در دوران معارص (باللغة
الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية محسن ثاليث ،منشورات «علمي» ،إيران ،طهران،
2005م.
 )32مادان ساراب ،راهنامي مقدمايت بر پسا ساختار گرايئ وپسا مدرنيسم
(باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد رضا تاجيك ،الطبعة األوىل ،منشورات
«ين» ،إيران ،طهران2003 ،م.

مصادر الكتاب

 )33ستيوارات سيم ،ساختار گرايئ وپسا ساختار گرايئ (باللغة الفارسية)،
مؤسسة تأليف لرتجمة ونرش الرتاث
ترجمه إىل الفارسية بابك محقق ،منشورات ّ
الثقايف ،إيران ،طهران2009 ،م.
 )34ستيفن سيدمان ،كشاكش آرا در جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،ترجمه
إىل الفارسية هادي جلييل ،الطبعة األوىل ،منشورات «ين» ،إيران ،طهران2007 ،م.
 )35عيل رضا شايان مهر ،دائرة املعارف تطبيقي علوم اجتامعي (باللغة
الفارسية) ،الجزء األ ّول ،الطعبة األوىل ،منشورات «كيهان» ،إيران ،طهران1989 ،م.
 )36عيل رضا شايان مهر ،دائرة املعارف تطبيقي علوم اجتامعي (باللغة
الفارسية) ،الجزء السادس ،الطعبة األوىل ،منشورات «كيهان» ،إيران ،طهران،
1989م.
 )37مح ّمد ضمريان ،ميشيل فوكو :دانش وقدرت (باللغة الفارسية) ،منشورات

«هرمس» ،إيران ،طهران2002 ،م.

 )38مح ّمد حسني طباطبايئ ،أصول فلسفه وروش رئاليسم (باللغة الفارسية)،

منشورات «صدرا» ،إيران ،طهران1995 ،م.

 )39مح ّمد حسني الطباطبايئ ،نهاية الحكمة ،منشورات جامعة املد ّرسني،

إيران ،قم2007 ،م.

 )40نعمت الله فاضيل ،انسان شنايس مدرن در ايران معارص (باللغة الفارسية)،
منشورات «نسل آفتاب» ،إيران ،طهران2009 ،م.
 )41مح ّمد تقي فعايل ،درآمدي بر معرفت شنايس ديني ومعارص (باللغة

الفارسية) ،منشورات «معارف» ،إيران ،طهران1998 ،م.
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 )42ميشيل فوكو ،حقيقت و قدرت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية بابك
أحمدي ،منشورات «مركز» ،إيران ،طهران2006 ،م.
رش شيطاين (باللغة الفارسية)،
 )43ميشيل فوكو وآخرون ،قدرت فرا انساين يا ّ

مؤسسة
تنقيح ستيفن لوكس ،ترجمه إىل الفارسية فرهنك رجايئ ،منشورات
ّ
الدراسات والبحوث الثقافية ،إيران ،طهران1991 ،م.

 )44عيل أصغر قره باغي ،تبار شنايس پست مدرنيسم (باللغة الفارسية)،
منشورات مكتب البحوث الثقافية ،إيران ،طهران2001 ،م.
 )45حميد عضدان لو ،آشنايئ با مفاهيم اسايس جامعه شنايس (باللغة
الفارسية) ،منشورات «ين» ،إيران ،طهران2009 ،م.
 )46تشارلز فريدريك كوبلستون ،تاريخ فلسفه (باللغة الفارسية) ،الجزء السابع،
ترجمه إىل الفارسية بهاء الدين خرم شاهي ،الطبعة الرابعة ،منشورات العلم والثقافة،
إيران ،طهران2007 ،م.
 )47إيان كريب ،نظريه اجتامعي مدرن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
عباس مخرب ،الطبعة الثانية ،منشورات «آگه» ،إيران ،طهران2002 ،م.
 )48نعمت الله كرم اللهي ،كراس ٌة دراسي ٌة تحت عنوان «روش تحقيق در علوم
اجتامعي» (باللغة الفارسية) ،جامعة باقر العلوم (ع) ،إيران ،قم.
 )49ستينار كوفال ،مضامني پست مدرنيته (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية حسني عيل نوذري ،منشورات «نقش جهان» ،إيران ،طهران1996 ،م.
 )50لويس كوزر ،زندگي وانديشه بزرگان جامعه شنايس (باللغة الفارسية)،
ترجمه إىل الفارسية محسن ثاليث ،منشورات «علمي» ،إيران ،طهران1990 ،م.

مصادر الكتاب

 )51داين كوش ،مفهوم فرهنگ در علوم اجتامعي (باللغة الفارسية) ،ترجمه
إىل الفارسية فريدون وحيدا ،منشورات مركز بحوث اإلذاعة والتلفزيون ،إيران،
طهران2005 ،م.
 )52ديفيد اليون ،پسا مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية محسن
حكيمي ،منشورات «آشيان» ،إيران ،طهران2001 ،م.
 )53جون ليخت ،پنجاه متفكر بزرگ از ساختار گرايئ تا پست مدرنيسم
(باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية محسن حكيمي ،الطبعة األوىل ،منشورات
«خجسته» ،إيران ،طهران1998 ،م.
 )54جان فرانسوا ليوتار ،وضعيت پست مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه
إىل الفارسية نوذري ،الطبعة األوىل ،منشورات «گام نو» ،إيران ،طهران2001 ،م.
 )55جامل مح ّمدي ،درباره مطالعات فرهنگي (باللغة الفارسية) ،منشورات

«جمشيد» ،إيران ،طهران2005 ،م.

 )56مح ّمد تقي مصباح اليزدي ،آموزش فلسفه (باللغة الفارسية) ،منشورات

«أمري كبري» ،إيران ،طهران2004 ،م.

 )57مرتىض مطهري ،مسئله شناخت (باللغة الفارسية) ،الطبعة الثالثة عرشة،
منشورات «صدرا» ،إيران ،طهران2008 ،م.
 )58حسن معلمي ،معرفت شنايس ومباحث جديد كالمي (باللغة الفارسية)،
مؤسسة «بوستان كتاب» ،إيران ،قم2010 ،م.
منشورات ّ
 )59مح ّمد مهدي زاده ،نظريه هاي رسانه انديشه هاي رايج وديدگاه هاي

انتقادي (باللغة الفارسية) ،منشورات كلّية اإلذاعة والتلفزيون ،إيران ،طهران2000 ،م.
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 )60أندرو ميلرن وجيف برافيت ،درآمدي بر نظريه فرهنگي معارص (باللغة
الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية جامل مح ّمدي ،منشورات «ققنوس» ،إيران ،طهران،
2006م.

 )61حسني عيل نوذري ،صورت بندي مدرنيته وپست مدرنيته (باللغة
الفارسية) ،منشورات «نقش جهان» ،إيران ،طهران2000 ،م.
 )62حسني عيل نوذري ،نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت در علوم اجتامعي
وانساين (باللغة الفارسية) ،منشورات «آگه» ،إيران ،طهران2005 ،م.
 )63جلني وورد ،پست مدرنيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية قادر
فخر رنجربي وأبو ذر كرمي ،الطبعة األوىل ،منشورات «ماهي» ،إيران ،طهران،
2005م.
 )64ستيوارت هول ،معنا  -فرهنگ وزندگي اجتامعي (باللغة الفارسية)،
منشورات «ين» ،إيران ،طهران2012 ،م.

 املقاالت )1عباس عيل أمريي ،نگاهي انتقادي به مباين معرفت شنايس فمينيسم ،مجلّة
«معرفت» الفصلية ،العدد 2007 ،121م.
 )2وحيد حسني زاده ،مقالة نرشت يف مجلّة «فرهنگ عمومي» الفصلية،
العدد .12
 )3عيل أصغر سلطاين ،تحليل گفتامن به مثابه نظريه وروش ،مجلّة «علوم
سيايس» الفصلية ،العدد 2004 ،28م.

مصادر الكتاب

 )4حسني رشف الدين ،مكتب مطالعات فرهنگي ،مجلّة "معرفت" الشهرية،
العدد 2008 ،126م.
 )5يونس شكر خواه ،جامعه اطالعايت :چند ديدگاه بنيادي ،مجلّة «رسانه»
الفصلية ،السنة الحادية عرشة ،العدد 2000 ،22م.
 )6نعمت الله فاضيل ،مطالعات فرهنگي ،مجلّة "سوره انديشه" الشهرية،
2011م.
 )7مح ّمد إلياس قنربي ،ساختار  -ساختار گرايئ  -ساختار شكني  -پسا

ساختار گرايئ ،املوقع اإللكرتوين التّحاد علم االجتامع يف إيران2009 ،م.

 )8نعمت الله عبد الرحيم زاده ،من كانتي ومطالعات فرهنگي ،نرشية
"همشهري" ،العدد 2008 ،28م.
 )9مح ّمد آصف عطايئ ،معيار نقد ،مجلّة "پاسدار اسالم» ،العددان  291و

2005 ،292م و 2006م.

 )10مينو نيكو وآخرون ،شناخت مخاطب با رويكرد استفاده ورضايت ،مجلة
«رسوش» الفصلية2002 ،م.
 )11مهرداد وابخش وفاروق كرميي ،ميشيل فوكو وقدرت ،مجلّة «مطالعات
سيايس» الفصلية ،ربيع عام 2004م.
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