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 مطالعااا  .ایاارا  د، فرهنگاا  تاای،ی  اریاای  نقاا، (.0011) محماا،اداد نژاد  مهاا،و  و فیطمااه  اساا،   پروانه مجتباا   انصاای،  
   .98-510 ( 0)01  انسانی علوم در ای شتهر نمیا

  8119-0400شیپی: 

 آزاد است.  ندیسن،گی  / دسترس  به متن کیمل مقیله براسیس قدانین کریتید کیمینز ) 

 نقد جریان تاریخ فرهنگی در ایران
 

 3نژاد دجواد مهدوی، محم2فاطمه پروانه اسدی، 1*مجتبی انصاری
 56/60/5066؛    پذیرش: 51/60/5911دریافت: 

چکیده
کن، دو حدزٔه اصای  لیادا انساین    نگی،  است که تالش م  ا  د، تی،ی  ،شته تی،یِ  فرهنگ  ،ویکرد  میی 

،ی  طد،کی   منایب  فی،سا  مداادد د، حادزٔه تای کی، گیرد. به یعن  تی،ی  و فرهنگ  ،ا د، تعیمل بی یک،یگر به
بن،  کرد: الف( شنیخت تی،ی  فرهنگ  شیمل تی،یخچاه  تعریاف   تدا  د، دو دستٔه کی  دسته فرهنگ  ،ا م 

پردازا   معرف  آثی، شیخص  طرح مدضدلیت و مسیئل اصی  و تحییال و نقا،  هی و نظریه مبین  نظر   نظریه
و ،ویکردهی و ا،ائأه ،اهکی،های. د، هی  هی  ب( ِالمیل تی،ی  فرهنگ  شیمل شنیخت منیب   مدضدلیت  ،وش آ 

شا،ه د، حادزٔه تای،ی  فرهنگا  د، ایارا   این مقیله بی بر،س  منیب  فی،س  مدادد به نق، ِسیر مطیلعایت انجیا
های   بخش  باه پژوهش منظد، نظیا هی  مدادد  ،اهکی،هیی  به هی  پژوهش ش،ه و بی تداه به کیست  پرداخته

نگی،  ایرا   ا،ائاه شا،ه  گیر  از آ  د، تی،ی  شکدفیی  این اریی  و بهرهتر و ،ش، و  آت  اهت شنیخت لمیق
خاد،د و  ده، که پراکن،گ  زمین  و نیپیدستگ  مدضدلِ  د، انتشی، منیب   باه ششام م  هی نشی  م   است. داده

یمال طد، ک های و مصایدیق آ  باه پردازا  و منتقا،ا   ،وش همچنین د، این حدزٔه دانش  مبین  نظار   نظریاه
انا،  شا،ه لبی،ت وضدح مشهدد است. نتییج )،اهکی،هی ( ا،ائه هی به معرف  نش،ه و ای  خیل  نق،هی و تحییل

   ( نقا،وتحییل مدضادلیت تای،ی  فرهنگا   1هی  تراماه   ( تعیین اولدیت8( تعریف ِسیر مطیلعیت   0از: 
( تدااه باه ۵فرهنگا    هی  د،و  یاهگیار  از نظر ( تالش برا  ایجید سنت ایراناِ  تای،ی  فرهنگا  بای بهره0

هی  اصی  تی،ی  فرهنگ  و پییبن،  به آ   پرهیز از ّخیِط مبیحث. شیخص
 نگی،  فرهنگ  نگی،   تی،ی  تی،ی  فرهنگ  ایرا   تی،ی  فرهنگ   تی،ی  ایرا   تی،ی  :ها کلیدواژه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 . مقدمه 1
ی،  تبا،یل شا،ه اسات  بای نگا   که امروزه د، دنیی به اریای  ایلات تی،ی 1تی،یِ  فرهنگ 
کن، دو حدزٔه اصی  لیدا انسین   یعن  تی،ی  و فرهنگ  ،ا  ا  تالش م  ،شته ،ویکرد  میی 

سد به دلیل فاراهم  ا  بدد  تی،ی  فرهنگ  از یک ،شته کی، گیرد. میی  د، تعیمل بی یک،یگر به
شدد  از سد   م  تر  مزیت محسدب تر و کیف  تر  شن،الیه هی  پیچی،ه آو،د  امکی  تحییل

هی  مختیف بسیی، دشدا،  هی به اطاللیت گسترده از ،شته دلیل نییزمن، بدد  تحییل دیگر  به
  لبی،ت  آشنی برا  پژوهشگرا  «تی،ی  فرهنگ »(. اگرشه لبی،ت 81  0198  2است )برک

رو ت،،یج قیما ا  ییفته و به است امی بی گسترش مطیلعیت این حدزه  این لبی،ت معنی  ویژه
ادا،  مینن، تی،ی  ااتمیل   تای،ی  فرهناگ  مطیلعایت  هی  مطیلعیت  هم خدد ،ا از حدزه

فرهنگ  و مینن، اینهی  مشخص کرده است. تی،ی  فرهنگ  بیش از دو قر  پایش د، آلمای  
هیی  د، مد،د فیسفه  نقیش   ادبیایت  شایم   زبای  و  وادد داشته و پیش از آ  نیز تی،ی 

هی  فرهناگ انساین  یای فرهناگ  نیز تی،ی  0۸91  همچنین بع، از دهٔه ش، ایره ندشته م 
خد،د. امی آنچه مدات ،ونق دوبی،ٔه اریی  تی،ی  فرهنگ   منیطق و میل خیص به ششم م 

هی  می،کسیسات   هی  اخیر ش،  اقبیل مج،د به فرهنگ پس از ایبٔه شهل سیلٔه دی،گیه د، ده
شنیسا  و  شنیسا   ایمعه که د، اقتصاید  سییسات  انسی تنهی د، تی،ی  بی بدد. این اقبیل نه

 (.1۵  0198ایره نیز اتفیق افتید )برک  
(  0911-08۵1( مرحیأه کالسایک )0شدد:  تی،ی  فرهنگ  به شهی، مرحیه تقسیم م 

پسن،  ( مرحیٔه کشف تی،ی  فرهنگ لیمه1(  0811( مرحیٔه تی،ی  ااتمیل  هنر )از دهٔه 8
 (.0891)از اواخر دهٔه  3مرحیٔه تی،ی  فرهنگ  ا،ی،( 0(  0841)از دهٔه 

د، آایز ،اه تی،ی  فرهنگ   یعنا  د، مرحیأه کالسایک  مد،خای  فرهنگا  باه مطیلعأه آثای، 
های متمرکاز بددنا، و  کالسیک و متد  اصیل یی شیهکی،هی  هنر  ادبییت  فیسفه  لیم و امثایل این

دانستن، و از همین ،و اسات  ان،  م  این آثی، تدلی، ش،ها  که  هی ،ا به مثیبه شیهِ، فرهنگ و دو،ه آ 
نیمن،. اگرشه د، این دو،ا  اایت به فرهنگ نخبگای  و افاراد  که این مرحیه ،ا مرحیٔه کالسیک م 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های  مختیاف سارآایز شاکدفیی   ش، امی مدضاد  تدااه باه فرهناگ د، حدزه بیالدست تداه م 
هی  مختیِف دانش به ،وابط فرهناگ و ایمعاه  حدزه ت،،یج محققیِ   اریی  تی،ی  فرهنگ  بدد. به

هی بر یک،یگر تداه بیشتر  نشی  دادن، که مرحیٔه تی،ی  ااتمیل  حیصال گساترش  و تأثیرات آ 
ش،  فرهنگ بی تحدالت  د، حدزٔه مفیهیم فرهنگ  نیز هماراه بادد.  این مطیلعیت بدد. ،ون، کیندن 

متفایوت  از فرهناگ مداااه بادده اسات. یکا  از  شنینکه تی،ی  فرهنگ  د، هر دو،ه بای تعریاف
ا  باه فرهناگ    زمین  که مد،خی  تداه ویژه0841ترین تحدالت د، معنی  فرهنگ د، سیل  مهم

لیمه نشی  دادن،  ،خ داد. اگرشه د، اواخر قر  هج،هم د، آلمی  ای،ٔه فرهنگ لیماه شاکل گرفتاه 
هی  هنرهی و صنیی  دست  کشف ش،  امای تای  نهی  آیی هی  قدم   ،قص هی  قدم   قصه بدد و ترانه

 (.  84-1۵  0194این ای،ه هندز فراگیر نش،ه بدد )فیضی    0841سیل 
ا  آ  ،ا اریی  ایلِت  است که ل،ه« تی،ی  فرهنگ  ا،ی،»امروز شکل ،ایِج تی،ی  فرهنگ  یی 

سانت پژوهشا  « معمادل»دانن،. تی،ی  فرهنگ  الگد یی م،ل  ااییگزین د، برابار ،وال  تی،ی  م 
هی  پیشاین و لبای،ت  برا  تفکیک تی،ی  فرهنگ  از شکل« ا،ی،»،ود. لبی،ت  شمی، م  تی،ی  به

های  مفروضایت یای  برا  تمییز از تی،ی  ،وشنفکر  به کی، برده ش،ه است که بر ذهنیت« فرهنگ »
کی، دا،د. همچنین لبی،ت  احسیسیت د، مقیبل لقیی، یی نظیا بارا  ایجاید « فرهنگ »هی  فکر  تأ

 (.  9۵-94  0198شدد )برک   تمییز نسبت به تی،ی  ااتمیل  نیز استفیده م 
پرداز مهام تای،یِ   میخیئیل بیختین  ند،برت الییس  میشل فدکد و پیر بد،دید شهی، نظریاه

فرهنگِ  ا،ی، هستن، که کی،هی  آنهی برا  طرف،ا،ا  تی،ی  فرهنگ  ا،ی، از اهمیات زیاید  
هی و لمیکردهای  پردازا   مد،خی  فرهنگ  ،ا به دو مدضد  بیزنمیی  ین نظریهبرخد،دا، است. ا

ای   ان،. منظد، از لمیکردهی  به لندا  مثایل  تدااه باه تای،ی  المایل دینا  باه تشدیق کرده
های  ای  نظریٔه لیم  و میننا، این شنیس   تی،ی  آزمییش به ای  زبی  الهییت  تی،ی  گفتی، به

  نیز اشی،ه به ا،ائٔه تصیویر  از سیختی،هی  فرهنگ  و ااتمایل  اسات است. مدضد  بیزنمیی
ا  از  که د، حقیقت بیزنمییِ  واقعیِت پنهی  د، ایمعه است و د، طدل تی،ی  بی نگیه  کییشاه

هیی  که د، بیزنمیی  مطرح بدد و نیز به دلیال واادد  ش،ه است. به دلیل کیست  آ  استفیده م 
های  زمای     واقعیت دانش  قیمروهی  طبقیت ااتمایل   بیمی،  ِ هی  مدضد  برسیخت کییشه

(.8۸-88  0198هدیت و ایره به واسطٔه ابزا،هی  بیزنمیی  مطرح ش، )برک  
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 . منازعات تاریخ فرهنگی1-1

گیر  و ت،اوا خادد همادا،ه محال  تی،ی  فرهنگ  مینن، هر پ،ی،ٔه ندظهد، دیگر د، مسیر شکل
تارین مدضادلیت  بحاث د،بای،ٔه میهیات تای،ی   یکا  از مهمبحث پژوهشگرا  بدده است. 

که گفته ش، برخ  معتق،ن، تی،ی  فرهنگ  دانش  ا،ی، است )فیضای    فرهنگ  است. شنی 
ا  دیگر بر این بیو،ن، که تی،ی  فرهنگ  تنهی تغییر نگارش  که ل،ه (  د،حیل 1۵-84  0194

شدد و یی باه لبای،ت  تای،ی  حیایت  م نگی،  است که د، آ  تی،ی   قرائت فرهنگ   د، تی،ی 
(. از ساد  دیگار 0180شدد )کدثر   مهرآیین و احم،زاده   انسی  از منظر فرهنگ  ندشته م 

ا  بدد  تی،ی  فرهنگ   همدا،ه بحث بر سر حادزٔه داناش تای،ی  فرهنگا   ،شته به دلیل میی 
تای،ی  فرهنگا  ،ا شاکل ا  تی،ی  دانساته و  که برخ  آ  ،ا د، حدزه وادد داشته است. شنی 

(  از سادی  دیگار  برخا  معتق،نا، 9۵  0198کننا، )بارک   ایلت تی،ی  امروز معرف  م 
کی، بر تأثیر فرهنگ بر ایمعه  باه حادزٔه   تی،ی  فرهنگ  به دلیل تداه به اازا  فرهنگ و نیز تأ

 (.0180  و همکی،ا  شدد نه به حدزٔه تی،ی  )کدثر  فرهنگ مربدط م 
های  است کاه هماین بحث  هی  بسیی،  وادد داشته ی  فرهنگ  همدا،ه بحثد،بی،ٔه تی،

هی تای  مدات تحدالت ششمگیر  د، طدل تی،ی  این اریی  ش،ه است. از زمی  کالسایک
هی و تاالش گایمبریب بارا  ،هایی  تای،ی   و می،کسیسات هدیزینگایو  1نق، ،وش بد،کهی،ت

نیز د، ادامأه مسایر تای،ی  فرهنگا   ( و 018۸  2)گیمبریب« بنییدهی  هگی »فرهنگ  از 
گیه « نظریه فرهنگ »بسط قیمرو فرهنگ و پی،ایش  که مد،خی  ،ا نسبت به مسیئل ا،ی،  آ

باه اای  نظایا « لمیکردهای»کرد که تی آ  زمی  باه آ  نررداختاه بددنا،. مسایئی  از قبیال 
 «.برسیخت»و « بیزنمیی »هی و طرح مدضد   ان،یشه

شادد و همچنای  د،  ،ی  فرهنگ  ا،ی، د، این مرحیاه متدقاف نم به این ترتیت  اریی  تی
،و است و پ،ی،ٔه تی،ی   حیل تحدل است. به التقید برک هر پ،ی،ٔه ا،ی،  همدا،ه بی مسیئی  ،وبه

فرهنگ  ا،ی، نیز از این قیل،ه مستثن  نیست. او معتق، است مسیرهی  پیِش ،وِ  ایان اریای  
داه، بدد: بیزگشت به بد،کهی،ت به مثیبه نمید  از احیی  تی،ی  احتمیال یک  از این سه سنی،ید خ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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فرهنگ  سنت   بسط تی،ی  فرهنگ  ا،ی، به قیمروهی  ا،ی،تر و واکنش لییه تقییل برسایخت  
 (.001  0198شدد )برک   خدان،ه م « تالف  تی،ی  ااتمیل »ایمعه به فرهنگ و یی آنچه که 

 . تاریخ فرهنگی و تاریخ فرهنگ1-2

های  ،ی  فرهنگ  مدضدل  ندپی است و از همین ،و نییزمن، تبیین مرزهی  خدد بای ساییر حدزهتی
تای،ی  »هی  تی،ی  که ممکن است بی تای،ی  فرهنگا  اشاتبیه گرفتاه شادد  است. یک  از گدنه

هی  دو، د، کنای، ساییر  اسات. تای،ی  فرهناگ بارخالر تای،ی  فرهنگا  از گ شاته« فرهنگ
های   بییت  تی،ی  لیم  تای،ی  هنار و ایاره واادد داشاته و دا،ا  ویژگ هی مینن، تی،ی  اد گدنه

متفیوت  نسبت به تی،ی  فرهنگ  است  اگرشاه کاه تاأثیرات  نیاز بار یکا،یگر دا،نا،. یکا  از 
هی از نظر ند  نگیه به فرهنگ است. د، تی،ی  فرهنگ  نگایه سانت  باه فرهناگ  ترین تفیوت مهم

گیر   تحادل   یایفتن وقایی  گ شاته و ،وایات سایر شاکل دنبیل ایلت است و د، آ  مد،خ باه
(. 84-1۵  0194  فیضاای   0180  و همکای،ا  تکیمال و دگرگادن  فرهنااگ اسات )کاادثر 

همچنین د، تی،ی  فرهنگ همدا،ه فرهنگ واال و فرهنگ نخبگی  ماد،د تدااه بادده اسات. امای 
دا،د. تای،ی  فرهنگا   تی،ی  فرهنگ  به دنبیل تبیین فرهنگ اسات و باه ااازا  فرهناگ تدااه

گیرد و نه تنهی به فرهنگ واال و فرهنگ نخبگای   بیکاه باه  فرهنگ ،ا متغیر  مستقل د، نظر م 
هی  فرهنگ  د، زن،گ  کییاه افاراد ایمعاه  اد  تجربه و فرهنگ لیمه نیز تداه دا،د و به است

 (.  84-1۵  0194پردازد )فیضی    م 
مطرح است  تداه به لداطاف  احسیسایت و ویژگ  مهم دیگر  که د، تی،ی  فرهنگ  

های  ان،یشاه  تجی،ب ا،  است  برخالر تی،ی  فرهنگ کاه باه تعبیار  باه تای،ی  نظیا
واد  شگدنگ  پیا،ایش حقاییق تای،یخ  و  پردازد. همچنین تی،ی  فرهنگ  د، است م 

هی به حقییق ذات  و ادهر  است. مدضدل  کاه د، تای،ی  فرهنگا  ا،یا،  تب،یل ش،  آ 
شادد. تفایوت دیگار  هی پرداختاه م  هی  بیزنمیی  به آ  ی، مد،د تداه است و ذیل نظریهبسی

تی،ی  فرهنگ  بی تی،ی  فرهنگ د، نظریه محد، بدد  تی،ی  فرهنگ  است  برخالر تای،ی  
 (.84-1۵  0194شدد )فیضی    هی کمتر نظریه مطرح م  فرهنگ که برا  مفیهیم و پ،ی،ه
منظد، تبیاین اییگایه ایان  هی  حدزٔه تای،ی  فرهنگا  د، ایارا   باه ه،ر این پژوهش نق، پژوهش

هی  آین،ه است. ایان پاژوهش د، پا  پیسا   نگی،  ایرا  و ،وشن کرد  مسیر پژوهش اریی  د، تی،ی 
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( د، منایب  فی،سا  مداادد د، حادزٔه تای،ی  فرهنگا  باه شاه 0هی شاکل گرفتاه اسات:  به این پرساش
هی  منیب  فی،س  مدادد د، حدزٔه تی،ی  فرهنگا  شیسات؟  کیست  (8مدضدلیت  پرداخته ش،ه است؟ 

 هی  تی،ی  فرهنگ  د، ایرا  ،ا به اریین  پدیی و مؤثر تب،یل کرد؟ تدا  پژوهش ( شگدنه م 1

 . روش تحقیق2
صاد،ت کیفا   هی به ا  و ،وش تحییال ییفتاه ،وش گردآو،  اطاللیت به صد،ت کتیبخینه

هی  مطرح  منظد، پیس  به پرسش ه است. د، این پژوهش بهاست،الل منطق  و تفسیر  بدد
هی  اصای    ،سی، بی تداه به کیی،واژه ش،ه ابت،ا از میی  منیب  فی،س   منیبع  که به نظر م 

به حدزٔه تی،ی  فرهنگ  نزدیک بیش،  گردآو،  ش،. پس از آ  بی بر،س  دقیِق منیب  و ح ر 
منبا  انتخایب شا،. د، اداماه پاس از  ۵1حا،ود مدا،د  که ا،تبیط معنیی  کمتر  داشتن، 

بن،  شا، و  های شنیسایی  و دساته هی  مطیلعایت  پژوهش مطیلعه و تحییل این منیب  حدزه
سرس از منظر بساط ادبیایت مدضاد  ماد،د بر،سا  قارا، گرفات. د، پییای  بای شنیسایی  

  باه بخشا هی  پیشاینٔه پاژوهش د، تای،ی  فرهنگا   ،اهکی،هایی  باه منظاد، نظیا کیست 
 هی  تی،ی  فرهنگ  ا،ائه ش،ه است. هی  آت  و ایجید اریین  تأثیرگ ا، د، پژوهش پژوهش

 
 . پیشینٔه تحقیق3

هی  اخیر مد،د تداه بیشتر  قارا،  ا  است که د، سیل حدزٔه مطیلعیت  تی،ی  فرهنگ  حدزه
عریاف های د، آ  ت ،س، هندز شی،شدب دقیق  برا  پیشبرد پژوهش گرفته است و به نظر م 

هی  منساجم د، ایان  نش،ه است. اهمیت ،ویکرد تی،ی  فرهنگ  د، اهی  و خالء پژوهش
 گیر  این تحقیق ش،ه است. حدزه د، ایرا  مدات شکل

 . منابع مهم تاریخ فرهنگی در جهان3-1

هی منجار باه خیاق  هی و دی،گیه گیر  اریی  تی،ی  فرهنگ   سیر تحدل ان،یشه از آایز شکل
که هم تحت تأثیر این اریینیت شکل گرفتنا، و هام بار ادامأه ایان ،ونا، آثی،  ش،ه است 

گیر  و تحادالت  ترین آثای، د، طادل تای،ی  شاکل تأثیرگ ا، بددن،. د، اینجی برخ  از مهم
 کنیم. تی،ی  فرهنگ  ،ا به تفکیک شهی، مرحیٔه اصی  این اریی  معرف  م 
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 نقد جریان تاریخ فرهنگی 

 در ایران

یخ 3جدول  یخ فرهنگی جدید فرهنگی در جهان از آغاز تا شکل. منابع مهم تار گیری تار

یخ فرهنگی  سال انتشار نویسنده عنوان کتاب مرحلٔه تار

 0941 2ییکدب بد،کهی،ت 1فرهنگ ،نسینس د، ایتیلیی مرحیٔه کالسیک
 0808 4یدهی  هدیزینگی 3پیئیزقرو  وسط 

 مرحیٔه تی،ی  ااتمیل  هنر

 0810 6میکس وبر 5دا،  اخالق پروتستی  و ،وح سرمییه
 0818 8اب  وا،بد،گ7بیزآفرین  له، بیستی  ایرمسیح 

 0818 10ند،برت الییس9،ون، متم،  ش، 
 08۵0 12ا،وین پیندفسک  11معمی،  گدتیک و مکتت اسکدالستیسیسم

 08۵8 14ا،یک ا . ا . هیبزبیا 13صحنٔه ایز مرحیٔه کشف فرهنگ لیمه
 0841 16ادوا،د تیمرسد  15گییسگیر  طبقه کی،گر د، ان شکل

 تی،ی  فرهنگ  ا،ی،  مرحیه

 08۸۵ 18امیندئل ل  ،و  ل،و، 17مدنتیلید
 08۸4 20کی،لد گینزبرگ19هی پنیرهی و کرا

 08۸8 22ار. اس. ال. الیدنز21فرهنگ و آنی،ش  د، ایرلن،
 0898 24،یث ایزاک 23دگرگدن  ویراینیی

 0898 26لین هینت 25تی،ی  فرهنگ  ا،ی،

 ندشتٔه پیتر برک« تی،ی  فرهنگ  شیست؟»  براسیس کتیب 0189خ : نگی،ن،ه  مأ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 های تاریخ فرهنگی در ایران . پژوهش2-3

تادا  د، دو دساتٔه کیا   هی  حدزٔه تای،ی  فرهنگا  ،ا م  ده، که پژوهش مطیلعیت انجیا ش،ه نشی  م 
یل ،ویکرد تی،ی  فرهنگ .( ِالم8( شنیخت تی،ی  فرهنگ  و نق، و تحییل آ   0بن،  کرد:  دسته

یخ فرهنگی و نقد و تحلیل آن. . 3 از آنجی که تی،ی  فرهنگ  ،ویکرد  ندپای شناخت تار
پردازا   معرفا  آثای،  هی و نظریاه نگی،  است  پرداختن باه مباین  نظار   نظریاه د، تی،ی 

 هی از اهمیت بسیی،  برخد،دا، شیخص  طرح مدضدلیت و مسیئل اصی  و تحییل و نق، آ 
است. د، میی  منیب  فی،س  تی،ی  فرهنگ  نیز تقریبی د، نیما  از آثای، باه ایان مدضادلیت 

  نگی،  فرهنگا   پرداخته ش،ه است که د، آنهی مدضدلیت  مینن، شیست  و شگدنگ  تی،ی 
این منیب   خد،د. پردازا  معرور این حدزه و نق، نظرییت به ششم م  هی و نظریه برخ  نظریه

 مدضد  مد،د بحث و بیی  نتییج ا،ائه ش،ه است.   (  بی معرف  لندا  0) د، ا،ول شمی،هٔ 
 

یخ فرهنگی به ترتیب سال انتشار . دسته5جدول  یخ فرهنگی با موضوع شناخت تار بندی پیشینه مطالعات تار

 سال انتشار نویسندگان موضوع  عنوان

تاای،ی  نااد و بحاارا  
 بیزنمیی 

ظر  تی،ی  فرهنگ مبین  ن -
نگی،  ایرا  اییگیه تی،ی  فرهنک  د، تی،ی  -
 مدضد  بیزنمیی  -

 01۸0 نگین ییو، 

 نتییج:
های  نادین د،  هی  اخیار دشای، ،کادد بادده و بای اریی  نگی،  د، ایارا  اگرشاه پیشاینٔه د،خشاین  دا،د امای د، دهاه ( تی،ی 0

 نگی،  دنیی همراه نش،ه است   تی،ی 
 (.01۸0نگی،  د، ثبت کیفیت ،وی،ادهی بکیه، )ییو،    به بیزنمیی  ممکن است از التبی، تی،ی  ( اتکی  صرر8

تااای،ی  فرهنگااا   
 ،ابطٔه فیسفه و تی،ی 

   هی  تفکر د،بی،ٔه تی،ی  فرهنگ  بر،س  شیده -
بیزنمیی  -
نگی،  هی  تی،ی  فرهنگ  د، سنت تی،ی  کی،بست -
 تخصیص / تمییک -

 1،وژه شی،تیه
 01۸۸ ٔه حسینعی  ندذ، ترام

 نتییج:
 ( مفهدا بیزنمیی  بیی، زیربنی  ،ویکرد فرهنگ  به تی،ی  معیصر قرا، گیرد  0
پ یر است و به معنی  ِالمیل یاک ماتن باه مخیطات )و شاکل گارفتن  هی از طریق د،ک مفهدا گفتمی  امکی  ( د،ک کی،بست8

 تدا  آ  ،ا تعریف کرد   مج،د تجربه( م 
هی  ااتمایل   نهاید  و  هی  بنییدین خدد )شایخص ظر به تی،ی  ااتمیل  تفیسیر متندل  است که به شیخص( تمییک  نی1

 ان،   ان، ای  گرفته هی ،ا تدلی، کرده هی  خیص  که آ  ان، و د، کی،بست فرهنگ ( بیزگردان،ه ش،ه
ی  مهام ،واباط باین فیسافه و تای،ی  باه شامی، ا  کیماًل مشاهدد از ا،کا گدنه هی  مختیف د،ک تی،ی  فیسفه به هی و شیده ( ،اه0

 (.01۸۸،ون، )شی،تیه   م 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 سال انتشار نویسندگان موضوع  عنوان
 0194 منیر قید،  2ندشتٔه لین هینت 1معرف  کتیب تی،ی  فرهنگ  ا،ی، تی،ی  فرهنگ  ندین

 نتییج: 
 الف( 0194ا  است از ص، کتیب مهم تی،ی  فرهنگ  از آایز تداه به این دانش )قید،    این کتیب شکی،ه

تااای،ی :  هی  خیناااه
،و  خاااط تااای،ی  

 فرهنگ 

نیمااه و  آد،س اینترنتاا  اسااتیدا  تاای،ی  فرهنگاا   زن،گ 
شنیس  آنی  و نیز برخ  مراکز مهم تی،ی  فرهنگا  ،ا  کتیب

تدا  باه لاین هینات   معرف  کرده است که از میی  آنی  م 
  یایکدب بد،کهای،ت 3پیتر برک  ،وژه شی،تیه  کییفد،د گیرتز

 و دیگرا  اشی،ه کرد.

 0194 منیر قید، 

 نتییج:
 شنیس  آنهی   ( آشنیی  بی استیدا  تی،ی  فرهنگ  د، اهی  و کتیب0
 ب(. 0194( آشنیی  بی برخ  مراکز مهم تی،ی  فرهنگ  د، اهی  )قید،   8

نگی،   شیست  تی،ی 
 نگی،  فرهنگ  هی  تی،ی  ویژگ  فرهنگ 

الیاااه  وگد بااای نعمت گفااات
فیضاااااای   حکماااااات 

ش مالصاااایلح  و دا،یااااد
 ،حمینیی 

0194 

 نتییج:
( تی،ی  فرهنگ  مدضدل  کیماًل ا،ی، است که د، اصل به مطیلعیت مرتبط بی فرهناگ ماردا ا فرهناگ لیماه یای فرهناگ کدشاه و 0

 شدد   خییبی  ا و مبیحث فرهنگ  مربدط م 
سارس تای،ی  او منجار شا،ه و د، ( تی،ی  فرهنگ  حیصل ،ویکردهی  ا،ی، به انسی  است که این ،ویکرد ابت،ا به کشف انسی  و 8

 نهییت د، مبحث  مینن، تی،ی  فرهنگ  تجی  ییفته است  
 (.0194سیز  این مبحث ند دقت نظر داشته بیشن، )فیضی   مالصیلح  و ،حمینیی    بییست د، زمینٔه بدم  نظرا  م  ( صیحت1

فاااراز و فرودهااای  
نگااااااااای،   تی،ی 

 فرهنگ 

و ساایر تحاادل   معرفاا  گفتماای  و دانااش تاای،ی  فرهنگاا 
شانیخت  آ   شنیخت   مدضدل  و معرفت هی  ،وش ویژگ 

باای تکیااه باار اییگاایه و نساابت ایاان دانااش باای تاای،ی   
 شنیس  و مطیلعیت فرهنگ  ایمعه

 0194 الیه فیضی  نعمت

 نتییج:
شنیسای  و  یمعهش،  تی،ی  و نظریٔه ااتمیل  تغییرات ااتمایل  ساری  و فزاینا،ه بادده اسات کاه ا ترین دلیل نزدیک ( مهم0

شنیسی  ،ا نیگزیر کرده تغییر ،ا د، طدل زمی  مطیلعه کنن، و حت  برخ  از آنهی ،ا وادا، کارده اسات تحقیقایت خادد ،ا تای  انسی 
ترین ،ویکرد د، تی،ی  فرهنگ   ،ویکرد به گ شته بی تدااه باه وااده  شنیس  مهم گ شتٔه خیی  دو، بسط دهن،. از نظر معرفت

 ای  است  نمیدین یی نمیدگر
واد   هی  کیف  و سدبژکتیدیته تأکی، دا،د و مد،خای  ایان حادزه خادد ،ا بیشاتر د، اسات ( تی،ی  فرهنگ  بیشتر بر ،وش8

دانن،. از ایان ،و هرمندتیاک و تفسایر و ،ویکردهای   هی  فرهنگ  م  معین  و معنیکیو  و همچنین تمرکز بر مطیلعٔه بیزنمیی 
 تی،ی  فرهنگ  داشته است   پ،ی،ا،شنیسینه اهمیت زیید  د،

هی  ادبا    تدا  د، امت،اد گفتمی  مطیلعیت فرهنگ  یی به تعبیر  همی  سنت تای،یخ  د، کنای، سانت ( تی،ی  فرهنگ  ،ا م 1
شنیخت  این گفتمی  دانست  امی بیی، تداه کرد که تی،ی  فرهنگ  بی مطیلعیت فرهنگ  متفیوت است و به گفتٔه  فیسف  و ایمعه

 طد، ،سم  بر ،و  فرهنگ معیصر متمرکز است   دید،ینگ مطیلعیت فرهنگ  بر خالر تی،ی  فرهنگ  بهسییمد  
( تی،ی  فرهنگ  بی تی،ی  فرهنگ متفیوت است. د، تی،ی  فرهنگ تی،ی  به مثیبه میدٔه تی،ی  است و به همین دلیل فرهنگ باه 0

 (.0194  تی،ی  تداه به اازا  فرهنگ است )فیضی   که تی،ی  فرهنگ شدد. د،حیل  منزلٔه یک کل د، نظر گرفته م 
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 سال انتشار نویسندگان موضوع  عنوان
  1آلکسااین،، ،وسااتد

 منتق، تی،ی  فرهنگ 
پرداز تای،ی   هی  آلکساین،، ،وساتد  نظریاه معرف  ان،یشه

 019۸ سی،هید  صم،  تحدالت فرهنگ  ارب

 نتییج:
کننا، کاه هار کجای  رخط  طا  طریاق م پیمیین، و د، مسیر  ای ان، و م  هیی  ،ا پیمدده ( آزاد  و خددکیمگ  فراز و نشیت0

 پیمیین،   تر بیش،  همی  ،اه ،ا م  تر و پر،نگ هی  یک  از آ  دو قد  داشته پیش
گارا اسات و ایان مزیات کای،  شمدل نیست بیکه خایص اارب و ارب ( به اذلی  خدد ،وستد نق، و تحییل فرهنگ  او اهی 8

هی  فرهنگ  متنیست بی شرایط شارق و  شدد تحییل ویکرد  پیشنهید م فرهنگ  دا،د  بی این ، اوست که نگرش و تحییی  د،و 
 (.019۸خصدص ایرا  و اسالا نیز از د،و  همین اغرافیی و فرهنگ آایز شدد )،وستد   به

 تی،ی  فرهنگ 

شیلش بر سر تی،ی  اهی  -
شیلش نخبگی  بی فرهنگ لمدم  -
ی  ه پا یر شاد  ما،ل ،ابطٔه فرهنگ بی دیگر ابعاید تحییل -

 اقتصید  و ااتمیل 

 2ای  آ،. هیل
 0198 ترامٔه لبیس احم،ون،

 نتییج:
انگی،اناه  هی  کل های  ا،اگیناه و متداید د، مقیبال دیا،گیه های  فرهنگا  بیشاتر باه فرهنگ ( د،مد،د تی،ی  اهین   تی،ی 0

 پردازن،   م 
وظیفٔه تی،ی  فرهنگا  آ  اسات کاه ماداد  ( د، تی،ی  فرهنگ  تفیوت مشخص  میی  فرهنگ واال و فرهنگ لیمه نیست بیکه8

 هی  آایزین آ  ،ا بشنیس،   زیبیشنیسینه و متند  فرهنگ و سرششمه
 (.0198تدان، از بستر ااتمیل  و اقتصید  خدد دو، بمین، )آ،. هیل   ( امروزه دیگر فرهنگ نم 1

تااااارره گی   اااای 
 چیست؟

هی    گسترش  تحادالت و فاراز و نشایت  گیر   ،ون، شکل
 ا تی وض  کندن 0911یی  تی،ی  فرهنگ  از ار

 3پیتر برک
الیه فیضی  و  ترامٔه نعمت
 مرتد  قییب

0198 

 نتییج:
( بیزگشت به بد،کهی،ت به مثیبه نمید  مختصر از احیی  تی،ی  فرهنگ  سانت   0( سنی،یدهی  احتمیلِ  آین،ه تی،ی  فرهنگ : 0
( واکنش لییه تقییال برسایخت  1ینن، سییست  خشدنت و احسیسیت  ( بسط تی،ی  فرهنگ  ا،ی، به قیمروهی  ا،ی،تر م8

 (.0198ایمعه به فرهنگ )تالف  تی،ی  ااتمیل ( )برک  
تااای،ی  فرهنگااا  و 

 0198 4آنتدنید کیزو،ال سینچز بیزنمیی  د، تی،ی  فرهنگ  شمی

 نتییج:
 گیر  لقیی، آنهی   ( تداه به تفکرات مردا و نحدٔه شکل0
واد  ،هیی  بارا  اساتا  به همراه ابزا هی  تیزه هی  می ،ا د، دست ن،ا،د  بیکه پرسش ( تی،ی  فرهنگ  پیس  تمیم  پرسش8

کشان،  د، زماین  مشاخص  ده،. ابزا،هایی  سایده میننا، ماردا و آنچاه باه تصادیر م  هی د، اختیی، می قرا، م  و کشف پیس 
 (.0198)کیزو،ال سینچز  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 نقد جریان تاریخ فرهنگی 

 در ایران

 سال انتشار نویسندگان موضوع  عنوان
مفهدا تی،ی  و تی،ی  

 0181 فری، مفی،  معرف  تی،ی  فرهنگ  فرهنگ 
 نتییج: 

 (0181هی  تی،ی  فرهنگ  )مفی،    بیی  ویژگ 
هی  تاااای،ی   الیااااه

فرهنگاااا  از دیاااا، 
مد،خاای  دو، میناا،ه 

هاای   اساات/ تفیوت
بای « تی،ی  فرهنگ »
 «تی،ی  فرهنگ»

هی  مدااهه دانش تی،ی  و تی،ی  فرهنگ   فرصات»نشست 
 0181 محم،لی  اکبر  «و ته،ی،هی

 نتییج:
 ( تی،ی  فرهنگ  محصدل دو بیزکشف است: بیزکشف تی،ی  و بیزکشف فرهنگ  0
دان، تحدالت ایمعه بشر  بر اسیس منیسابیت فرهنگا   ا  از تحقیقیت و مطیلعیت است که الزا م  ی،ی  فرهنگ  حدزه( ت8

 و برخد،دا، از تی،یخیت است  من،  زمی ا   تبیین شدن،  فرهنگ  که پ،ی،ه
 است.ده، گستردگ  مدضد  مطیلعه  ( نخستین دستیو،د  ،ا که تی،ی  فرهنگ  پیش ،و  مد،خی  قرا، م 1

تی،ی  فرهنگ  بی تای،ی  
 0181 الیه فیضی  نعمت تی،ی  فرهنگ  ایرا  م،،  فرهنگ تفیوت دا،د

 نتییج: 
ا   تعریف شدد براسیس بینش یی ،ویکارد ویاژه« شنیخت»( گفتمی  مطیلعیت فرهنگ  بیش از آنکه بخداه، براسیس مدضد  0

 سیزد   که به مسیئل ایمعه انسین  دا،د هدیت خدد ،ا م 
 ان،   ( امروزه امر اقتصید   ااتمیل  و سییس  د، حدزه فرهنگ ادایا ش،ه8
 هی  پیچی،ه کنش انسین  است   ( تی،ی  فرهنگ  ندل  تالش برا  تداه کرد  به الیه1
های  دو، افتایده از هام یای  هی  دانشاگیه  از حیلات ازیره ا  د، تالش است که ،شته ،شته ( تی،ی  فرهنگ  بی ،ویکرد میی 0

 (.0181هی  ا،ابیفته از هم به یک،یگر گره بخد،ن، )فیضی    تیفته
بای « تی،ی  فرهناگ»
« تاای،ی  فرهنگاا »

تفاایوت دا،د/ قرائاات 
 فرهنگ  از تی،ی 

هی  ااتماایل  و لیماا  ظهااد، تاای،ی   زمینااه»نشساات 
 «فرهنگ 

 مسعدد کدثر 
 مصطف  مهرآیین

 محم،امیر احم،زاده
0180 

 نتییج: 
 (  0180ر از نگیه پسیسیختی،گرایی  است  به همین دلیل بی نگیه مرسدا تی،یخ  تفیوت دا،د. )کدثر   ( تی،ی  فرهنگ  متأث0
 (  0180( تی،ی  فرهنگ  د،بی،ٔه مسیئل ،ابطه شهی،گینه دا،د: ،ابطه بین پ،ی،ه تی،یخ   سن، یی مطیت  مردا و مد،خ )کدثر   8
دنبیل فرهناگ ،وزماره ماردا  گیرد شد  تای،ی  فرهنگا  باه ردم  قرا، م ( د، تی،ی  فرهنگ   تی،ی  نخبه د، مقیبل فرهنگ م1

گیرد شد  براسیس تی،ی  فرهنگ   اینکه مردا بیشتر شه شیز  ،ا  است. همچنین د، این تی،ی  تدلی، د، مقیبل مصرر قرا، م 
د، مقیبال « افسینه و خیایل»هدا لالوه  د، تی،ی  فرهنگ  مف تر است. به شدد مهم کنن، از اینکه شه شیز  تدلی، م  مصرر م 

 (  0180گیرد )کدثر    قرا، م « واقعیت»
کننا،   ( د، تی،ی  فرهنگ  پرفد،منس و اارا اهمیت بسیی،  دا،د. یعن  اینکه مردا شگدنه یک منیساک خیصا  ،ا ااارا م 0

 (  0180دهن،ٔه هدیت یک میت است )کدثر    معنیدا، بدده و نشی 
تی،ی  فرهنگ   لیم تی،ی  نیست شد  د، تی،ی  همیشه تمرکز بر نخبگی  ایمعه بدده ولا  د، تای،ی   ( از زاویه و نگیه لیم ۵

 (  0180شدد )مهرآیین   هی تداه م  فرهنگ  بیشتر به تدده
شدد نه تی،ی   شرا که د، تی،ی  فرهنگ  بیشتر به منطق د،ون  فرهنگ و تاأثیرات  ( تی،ی  فرهنگ  مربدط به حدزه فرهنگ م 4
 (  0180شدد )مهرآیین   رهنگ بر ایمعه پرداخته م ف

لبی،ت  د، تای،ی  فرهنگا   تای،ی   ایم باه ( وقت  تی،ی  حییت انسی  ،ا از منظر فرهنگ  بندیسیم یعن  تی،ی  فرهنگ  ندشاته۸
 (  0180شدد )مهرآیین   قرائت فرهنگ  م 

ش  کمک کرد و مفهدا تی،ی  حیل مطرح شا، و براسایس ایان ان،ی نگی،  از داا قطع  سیز  تی،ی   ( تی،ی  فرهنگ  به ،هیی 9
ا  بی یک،یگر فارق دا،نا،   هی یکسی  نیستن، و د، هر دو،ه هی و انسی  شدد شد  تجربه آمدز  تی،ی  ح ر م  تی،ی   ُبع، لبرت

 (.0180بنیبراین تی،ی  دائمًی د،حیل تغییر است )احم،زاده  
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 سال انتشار نویسندگان موضوع  عنوان
تااااای،ی  فرهنگااااا  
،ویکااارد  ا،یااا، د، 

تاای،ی  نگاای،  زمینااه 
 است

تای،ی  »وگد بی دکتر حسین احما،  د،بای،ٔه پاژوهش  گفت
 0180 حسین احم،  «فرهنگ 

 نتییج:
هی   مثیبه نظیا معنی یی نمیدهی  معنیدا، و تشریح ویژگ  ( ه،ر لم،ه مد،خی  فرهنگ  به تصدیر کشی،  الگدهی  فرهنگ به0

ثی، ادبا  و هنار  اسات کاه ماد،خ آنهای ،ا بای مطیلعاه مدضادلیت  هی و تجیییت آ  د، آ افکی، و احسیسیت یک لصر و ایده
 کن،   لداطف و احسیسیت و اشکیل مختیف فرا هنر  کشف م 

هی  فرهنگ  هساتن، و  واد  معین  و معنیکیو  و تمرکز بر مطیلعه بیزنمیی  ( مد،خی  حدزۀ تی،ی  فرهنگ  بیشتر د، است8
 ان،   دهن، که دیگرمد،خی  تداه  به آ  ن،اشته ا، م واد قر بخش  از گ شته ،ا مد،د بر،س  و است

شانیخت  د، آ  تیفیاق و  نگی،  است که دو نگیه و نگارش تای،یخ  و انسی  ( تی،ی  فرهنگ  ،ویکرد  ا،ی، د، زمینه تی،ی 1
ک تجرباه های  فرهنگا  برخیساته از یا نگرد و مظیهر و ایده شنیخت  به تی،ی  م  ترکیت ش،ه است و مد،خ از منظر  انسی 

 (.0180کن، )احم،    تی،یخ  ،ا د، بستر فرهنگ لمدم  بر،س  و مطیلعه م 
تاااای،ی  فرهنگاااا  
ا،یااا،: مجمدلاااه 

 گفتی، و مقیالت
 018۵ لی  کیلیراد شنیخت تی،ی  فرهنگ 

 نتییج:
ی  فرهنگ  متقا،ا هی و تحدالت د، سرهر ان،یشٔه ا،وپیی  بدده است  شنینکه تی، برآم،  و بیلی،  تی،ی  فرهنگ  حیصل پدیش

هدا  قر  ندزدهم و د، پرتد انبش ،مینتیسیسم و فیسفٔه هگی  پ،ی،ا، گشت و تی،ی  فرهنگ  ندین از د،و  مبیحاث  و د، حیل
فکرِ  نیمٔه دوا قر  بیستم د، ا،وپی  ارب  و آمریکی  شمیل  برآم،. د، این کتیب تالش ش،ه است که فرهنگ د، قیلات یاک 

 بر،س  و نق، تجی،ب فرهنگ  ایمعٔه ایران  د، طدل حییت پر فراز و نشیبش تحقق ییب،.نگیه تی،یخ  و بی ه،ر 
شرا د، ایارا  تای،ی  
فرهنگاااا  ندشااااته 

 شدد؟ نم 
 018۸ مصطف  مهرآیین گفگتد بی دکتر مصطف  مهرآیین

 نتییج:
 به تی،ی  است  گرا  د، تی،ی  یی داشتن ،ویکرد  فرهنگ« فرهنگ»مدضد  ش،  « تی،ی  فرهنگ »( منظد، از 0
شادد و شایی، دلیال اینکاه تای،ی  فرهنگا  د،  ( د، اوضیل  که مشکالت اقتصید  وادد دا،د  تی،ی  اقتصید  براساته م 8

 هستیم  « پی،ادایم اقتصید»شدد  این است که می هندز گرفتی،  کشد، می ندشته نم 
گ  ا،ی، نه ،یشه د، اومینیسم دا،د و نه فردیات و اتفیقاًی بارلکس  گ ، کرده است. تی،ی  فرهن« معنی»( امروز تی،ی  فرهنگ  از مسئیه 1

 ،خ داده است  « شنیخت  شرخش زبی »خدد فرد هم یک محصدل گفتمین  است و بهتر است به ای  شرخش فرهنگ  بگدییم 
 (.018۸( د، تی،ی  فرهنگ  ا،ی،  بحث بر سر ح،ود تفکر د، ایمعه است )مهرآیین  0

وجوی  در جسااااات
 ا،نست گیمبریب نق، ان،یشٔه هگی  د، ،ویکرد تی،ی  فرهنگ  گی   ی تارره

 018۸ گر ترامٔه ،ضی وسمه

 نتییج:
 ( دا،أه مد،خ فرهنگ  بیی، افراد و امد، خیص بیش، تی مطیلعٔه سیختی،هی و الگدهی  0
 (  018۸شدد )گیمبریب   بدد  گرفتی، م ( مد،خ فرهنگ  بیی، از گرفتی،  د، شرخ هگی  بررهیزد شرا که به ندل  نگیه دانی  مطیق 8
د، نق، نظرات گیمبریب آو،ده است که نفرت گیمبریب از تی،ی  فرهنگ  هگی  و ستییش او از سنت کالسایک  1( د  کی،لهیم1

 ارب دو ،و  یک سکه است  
گر  مؤکا، د، ذات  و ،وایات پرداز  بیو،   الگدسیز   نظریه ُو، نیز معتق، است گیمبریب بی هجدا بر کل ( کیدد نیکالس پ 0
های د،  نیپ بر سیختی، شنیخت  و اد،اکِ  آدم  هستن، ا به تجزیٔه لیدا انسین  و افتید  آ  ا که خصییل ااتنیب« تی،ی  فرهنک »

 ،سین،. بیو،  یی،  م  داا پژوهش
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 در ایران

 سال انتشار نویسندگان موضوع  عنوان
تااای،ی  فرهنگااا   
مطیلعه تی،ی  ان،یشه 
یاای تاای،ی  فرهنااگ 

 نیست
 «س  د، تی،ی  فرهنگ شنی ییب  و مدضد  مسئیه»نشست 

 دا،یدش ،حمینیی 
 الیه فیضی  نعمت

 لبیس احم،ون،
 محم،امیر احم،زاده

0189 

 نتییج:
 ده،  تغییر م « هی  فکر  مداض  لین  به بیزنمیی »( تی،یِ  فرهنگ  ا،ی،  ،وش ندین  است که مد،خ تداه خدد ،ا از 0
د، تی،ی  همدا،ه مد،د تداه مد،خای  بادده  د، « نقیط لطف»ی،ادهی یی نگی،  که حدادث و ،و هی  سنت  د، تی،ی  ( برخالر شیده8

 تی،ی  فرهنگ  ،ون،هی  کال  که د، فرهنگ زیسته متجی  ش،ه  مسئیه مد،خ است  
تفسایر »و « امر نمایدین»واد  لینیت تی،یخ  هستن، د، سراسر کی،ش بی  برخالر سییر مد،خی  که د، است« مد،ِخ فرهنگ ( »1

 مدااه است   «امر نمیدین
د، حادزٔه « شارخش فرهنگا »پسیسیختی،گرا به حدزه مطیلعایت تای،ی  و ایجاید یاک  ا هی  حیصل از سنت سیختی، ( و،ود ان،یشه0

نگای،   تی،ی »گیر  ندل  از پژوهش د، حدزه مطیلعیت تای،یخ  شا،ه اسات کاه اماروزه بای نایا  سیز شکل مطیلعیت تی،یخ  زمینه
 شدد   شنیخته م « فرهنگ 

هی و نمیدهی  همبسته بی هار  هی  ای،ه آ  است که به می نشی  ده، د، مجمدله مفیهیم  نشینه« تی،ی  نگی،  فرهنگ »( ه،ر دانش ۵
ییفتن داشته و کنشگرا  ااتمایل  آ  قیمارو احتمایاًل  ش،  و تحقق یک از قیمروهی  زن،گ  ااتمیل  می  شگدنه اهین  امکی  خیق

 (.0189ان، )،حمینیی   فیضی   احم،ون، و احم،زاده   دانسته امنه و مرزهی  آ  ،ا تی کجی م اهی  ،ا شگدنه فهم کرده و د

 (0189)مأخ : نگی،ن،ه  

 
یخ فرهنگی ه،ر ایی  از شنیخت تای،ی  فرهنگا  و شارح و بساط . ِاعماِل رویکرد تار

نگای،    مثیباه یاک ،ویکارد د، تی،ی کی،گیر  آ  به هی  این اریی   به مبین  نظر  و نظریه
ا  د، تی،ی  و فرهنگ به ،و  پژوهشگرا  بیز کنا،. باه هماین  هی  تیزه است که بتدان، افق

ا  که بای شانیخت مباین  آ   لیت است که ،ون، مطیلعیت  تی،ی  فرهنگ  پس از ط  دو،ه
نگی،  متمییل ش،ه اسات. د، ایان  ت،،یج به سمت ِالمیل این ،ویکرد د، تی،ی  آایز ش، به

گیر  از د،ییفت  که از تی،ی  فرهنگ  داشاته  ژوهشگر تالش کرده است بی بهرههی  پ پژوهش
ا  از تی،ی  ایرا  ،فته و از منظر فرهنگ  به آ  بنگرد. ذکر ایان تدضایح  است به سراغ گدشه

د، ایان   ویژه د، ایارا   نیز ضرو،  است که بی تداه به ندپی بدد  اریی  تی،ی  فرهنگا  باه
دامنٔه انتخیب منیب  تی ح، امکی  گسترده بیش، و برخ  منیب  کاه بخش سع  ش،ه است که 

گیار  از تای،ی   شیی، تنهی از نظر اسم  بی تی،ی  فرهنگ  قرابات دا،نا، و یای ساع  د، بهره
طد، کیمل بی تی،ی  فرهنگ  مطیبقت ن،ا،ن، نیاز د،  ان، امی از نظر محتدای  به فرهنگ  داشته

هی  آینا،ه بارا   تر  بارا  نقا، و بر،سا  دیا، وسای این مجمدله گنجین،ه ش،ه است تای 
 (ا،ائه ش،ه است. 8پژوهشگرا  فراهم آی،. این منیب  د، ا،ول شمی،ٔه )
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یخ فرهنگی به ترتیب سال انتشار  . دسته1جدول  یخ فرهنگی با موضوع ِاعمال رویکرد تار  بندی پیشینٔه مطالعات تار

 سال انتشار اننویسندگ موضوع عنوان

 ییکدب بد،کهی،ت تی،ی  فرهنگ دو،ٔه ،نسینس د، ایتیلیی فرهنگ ،نسینس د، ایتیلیی
 01۸4 ترامٔه محم،حسن لطف 

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
 ( تأکی، ان،ک بر تی،ی  ،وی،ادهی  0
   «تکرا، شدن،ه  ثیبت و لمدم »هی   ( تجسم فرهنگ گ شته بی تکیه بر مؤلفه8
 به ،وش شهدد   ( مطیلعه 1
 (.01۸4هی )بد،کهی،ت   هی و نقل قدل هی  لطیفه ( استفیده از مثیل0

 ا،نست گیمبریب تی،ی  )فرهنگ ( هنر  تی،ی  هنر
 01۸8 ترامٔه لی  ،امین

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
 ( مطیلعه آثی، هنر  د، بستر تی،یخ  و ااتمیل  آنهی  0
 (.01۸8)گیمبریب  « نظریه»( تداه به 8

زن    دو،ا  قیاااااای، )شیناااااه
التراض و دولت د، ایرا  سا،ٔه 

 ندزدهم( 

 پیس  به دو پرسش:
 ( شگدنگ  حفظ استقالل ایرا  0
 ( منشیء انقالب مشروطه.8

 1ونسی می،تین
 0198 ترامٔه افسینه منفرد

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
 (.0198بیزا  لید  و بردگی  سییه )می،تین  هی  سر هی  فیق، ق،،ت د، ایمعه شیمل زنی   لدط  تداه به گروه

لصااار بیزگشااات د، تااای،ی  
فرهنگ  ایرا  )از ابت،ا  زن،یاه 

 تی آایز لصر نیصر (
 0181 حسین احم،  نقش فرهنگ د، ایمعه ایران 

 هی  اصی   نتییج / شیخصه
 هی   ( تداه به ،یشه0
ب و ابزا، انسای  ایرانا  بارا  صایینت از فرهناگ و تما،  میا   ترین اسبی ( د، دو،ٔه زن،یه و دو،ٔه اول قیای،  یک  از مهم8

هی و بیزآفرین  بعد  از لنیصر نمیدین مدادد د، فرهنگ ایران  و اساالم  هماراه بای تاالش بارا   بیزگشت فرهنگ  به سنت
 .(0181گیر  از ذخیئر فکر  و فرهنگ  خدیش است )احم،    تحقق تی،ی  آ،مین  و طراح  هدیت تیزه بی بهره

،ویکرد تی،ی  فرهنگ  و امکی  
و فدایااااا، آ  د، مطیلعااااایت 

 معمی،  ایرا 

معرفااا  ،ویکااارد تااای،ی  فرهنگااا  د، 
های   نگی،  معمی،  و  بیای  ویژگ  تی،ی 

 آ 
 0188 نیزنین شهی، 

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
مارو، سانت  خایص ییفتاه اسات. اماروز  ( ،ویکرد تی،ی  فرهنگ  د، اکثر کشد،هیی  که تی کند  تدسط مد،خی  اختیی، ش،ه  به0

( باه نظار 8برن،   هی  تی،ی  فرهنگ  از سنت آلمین   سنت فرانسد   سنت انگییس  و سنت امریکیی  نیا م  مشخصی د، کتیب
 (.0188ا ،ا داشته بیش، )شهی،   هی  فرهنگ  ایرا  منطبق بی ویژگ ،س، این ،ویکرد د، ایرا  نیز قیبییت ییفتن سنت  ویژه ا م 

 تی،ی  فرهنگ  ایرا  م،، 
هی   تدصاایف»و « هاای  گفتمااین  تحییل»

های  خیصا  از  د،بی،ٔه ایده« نگی،انه مردا
 زن،گ  و فرهنگ د، ایرا  معیصر

 0188 الیه فیضی  نعمت

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
( 1( تدااه باه نظریاه  8  «مای تحییال گفت»ایرا  معیصر به کماک مفهادا « تی،ی  اکند »ان،از  تی،یخ  از  ( ا،ائه ششم0

 (.0188گیر  از تحییل تی،یخ  )فیضی    ( بهره0هی  تجرب  کم  و پیمییش    گیر  از بر،س  بهره

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هاای  اساامین  د، مااتن فرهنگاا  و  کنش د،آم،  بر تی،ی  فرهنگ  ب، 
 0181 محم،سعی، ذکیی  ااتمیل 

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
( د، 8( ،فتی،هی  ب،ن  لالوه بر واه زیست  و لین  آ   سیختی،  زبین   گفتمین   تی،یخ   ااتمیل  و فرهنگا  اسات  0

ده  به فرهنگ ب،  و  ترین لیمل د، تعین و نظم هی  اسمین  د، بستر تی،یخ  ایرا   دین مهم مسیر تحدل هیجینیت و کنش
 (.0181ت )ذکیی   هنجی،هی  مختیف آ  د، زن،گ  ،وزمره بدده اس

 از حیرت تی مکیلمه
مدااهه بی اارب و م،،نیتاه از منظار یاک 
اییچ  و یک ،وزنیمه نگی، دو،گاه ایرانا  ا 

 هن، 
 0180 ابی، ،حمین 

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
،یخ  م،،نیتاه ( برا  فهم تی،ی  م،،نیته ایران   مسیرهی  اغرافییی  این مدااهه  کنشگرا  اصی  آ   و همچنین شرایط تی0

 (.0180بییست د، نظر گرفته شدد )،حمین    م 

تاای،ی  ااتماایل  ترامااه د، 
ایاارا : نساابت تاای،ی  فرهنگاا  

 اش ایرا  و فرهنگ تی،یخ 

بر،س  ،ون،هی  ترامه د، تی،ی  ایارا  و 
تشخیص نسبت آ  بای تحادالت فکار  و 
ااتماایل   بااه لناادا  شاایخص تعیااین 

بیساتی  و کی،ویژۀ ترامه د، دو دو،ۀ ایارا  
 لصر تم،  اسالم 

 ،یحینه گرانسییه
 0180 اسمیلیل خییی 

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
 د، ایرا  وادد داشته است  « شرایط وقد  ترامه»( احتمیال تی پییی  لصر تم،  اسالم   دو ند  0
 است   بدده« د،و  فرهنگ »( امر ترامه د، دو،ا  پیش از اسالا دا،ا  خصدصیت 8
تدانسته منجار باه ایجاید یاک فرافرهناگ  برا  ا،تبیط میی  فرهنگ  که م « اقتدی  فرهنگ »،ۀ تم،  اسالم  یک ( د، دو1

 (.0180شدد )گرانسییه و خییی   
هاای  کی،بساات ،ویکاارد  حدزه

تی،ی  فرهنگ  د، تحییل تی،ی  
 قیای،یه

هی  مدضادل  و معرفتا  د،  بر،س  حدزه
ی،یه ندیس  دو،ه قیا بر،س  منیب  سفرنیمه

 بی کی،بست ،ویکرد تی،ی  فرهنگ 
 0180 محم، امیرزاده

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
ان، لم،تًی متمرکز بر وضعیت و تغییرات ااتمیل   تحییل فرهنگ  از گ شته د، پرتد حایل  تدااه  مدضدلیت  که سییحی  به آ  پرداخته
نگار گیار  از ،وِش ازئا  های  کما  بادده و بای بهرهکارد  ،وش   صابد،انه مسایئل  لمییایت به کی، می،ان  د، پژوهش یی مشیه،ه

 (.0180ان، )امیرزاده   هی  شن،گینه از مسیئل تی،ی  ااتمیل  و فرهنگ  دو،ه قیای، ش،هگیر  تبیینسیز شکل ااتمیل  زمینه

بیزتااایب تااای،ی  فرهنگااا  و 
ااتمیل  مسیمینی  د، سفرنیمٔه 

 ابن ابیر

 پیس  به دو پرسش:
تادا   تدااه باه ایان سافرنیمه م  ( آیی بای0

وضعیت فرهنگ  و ااتمیل  مسیمینی  آ  
دو،ه )یعن  نیمٔه دوا قر  ششم هجار ( ،ا 

 تبیین نمدد؟
( وضعیت شیعیی  و شرایط زن،گ  آنای   8

اوضااای  مسااایمینین  کاااه د، منااایطق 
نشااین سااکدنت داشااتن، و میاازا   مسیح 

تااأثیر دیاا،گیه ماا هب  اباان ابیاار د، نقاال 
 بدده است؟ مطیلت شگدنه

 مه،  یعقدب 
محماااا،اداد یاااایو،  

 سرتخت 
018۵ 

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
 ( وضعیت فرهنگ  و ااتمیل  مسیمینی  و بخصدص شیعیی  د، سفرنیمٔه ابن ابیر به تصدیر کشی،ه ش،ه است  0
قادب  و یایو،  سارتخت   هی  ایلت تداه  )هرشنا، گایه  آمیختاه بای تعصات( آو،ده شا،ه اسات )یع ( د،بی،ٔه شیعیی  گزا،ش8

018۵.) 
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 سال انتشار اننویسندگ موضوع عنوان
نقش خیطرات ایران  د، ترسیم 
تی،ی  فرهنگا  اناگ ایارا  و 

 لراق )دفی  مق،س(

هی د، شاانیخت  اهمیاات خاایطرات انساای 
 018۵ محبدبه شمشیرگرهی تی،ی  فرهنگ 

 هی  اصی   نتییج / شیخصه
 طرح سه پرسش اسیس : 

 من، ش،؟   نگی،  بهره د، تکمیل و تقدیت تی،ی  هی نگیشته تدا  از اندا  مختیف خیطره ( شگدنه م 0
تدا  بی تداه به اهمیت ،ویکرد فرهنگ  د، تبیین ،خ،ادهی  تی،یخ  از خیطرات اناگ ایارا  و لاراق/ دفای   ( شگدنه م 8

مق،س د، اهت فهم تی،ی  فرهنگ  این ،وی،اد بهره برد؟ به تعبیر دیگر شرا و شگدنه خیطرات انگ تحمییا  د، شانیخت 
 ،ی  فرهنگ  آ  اهمیت دا،د؟  تی
پردازد از حیث تبیین تی،ی  فرهنگا  آ  ا،زش  ا  به ،وایت ،خ،ادهی  انگ ایرا  و لراق م  ( آیی همٔه خیطرات  که به گدنه1

 (018۵یکسین  دا،د؟ )شمشیرگرهی  

مطیلعه تی،ی  شکل گیر  طبقاه کای،گر د،  تکدین طبقه کی،گر د، انگیستی 
 رودستی  و مردا لید انگیستی  از منظر ف

 ادوا،د پیلمر تیمرسد 
 0189 ترامٔه محم، میلجد

 هی  اصی :  نتییج / شیخصه
پسان، د، فراینا، تحادالت  ( بر،س  اییگیه فرهنگ لیمه8ا  د، تیفیق مطیلعیت فرهنگ  و تی،ی    ،شته ( ا،ائه ،ویکرد میی 0

های د، حیایت فرهنگا  فقارا و نیاز وااده نمایدین اا ا و  مییشو اییگیه ن  ( ا،ائه تدصیفیت  ،وشن از منیسک1طبقه کی،گر  
 دا، لیمیینه برا  تبیین سیختی، احسیسیت طبقه کی،گر ( تجزیه و تحییل شعر گدیش0هی   هی د، خییبی  نگی،  شد،ش شمییل

 (0189)مأخ : نگی،ن،ه  

 
یخ فرهنگی در ایران نقد پژوهش اطاللایت  طد، که از همی . های انجام شده در زمینٔه تار

 ۸1مجمدله منیب  فی،س  منتشار شا،ه از آاایز دهأه   ش،ه مشخص است  هی  ا،ائه ا،ول
خد،د تی پییی  سیل  شمس  که اولین مطیلعیت د، حدزٔه تی،ی  فرهنگ  د، منیب  به ششم م 

که د، این پژوهش بر،س  ش،ه  د، شن، حدزه قیبل نقا، اسات کاه د، اداماه باه آ   0189
شدد. پرداخته م 

هی د،  ترین ضعف (  یک  از مهم8( و )0هی  شمی،ٔه ) بی تداه به ا،ول پراکندگی زمانی.
های  ایان  زمینٔه تی،ی  فرهنگ   نبدِد نظم منطق  و پیدستگ  د، انتشی، مطیلعیت و پژوهش

یک مقیلاه د، 01۸0شدد د، سیل  ( مشیه،ه م 0طد،که د، نمددا، شمیٔه ) حدزه است. همی 
تنهی سه پژوهش دیگار د، دساترس قارا،  ۸1ه و پس از آ  تی پییی  دهٔه این حدزه منتشر ش،
به م،ت هفت سیل شیه، هیب اثر  نیساتیم و پاس از  0194تی  01۸8گرفته است. از سیل 

آ  نیز بی تنیوب  نیمنظم د، ط  ییزده سیل مجمدلی ندزده اثر فی،س  د، زمینٔه تی،ی  فرهنگ  
منتشر ش،ه است.
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 31۹۷تا  31۷3بازه زمانی سال های 

   

  0189تی  01۸0. پراکن،گ  زمین  انتشی، منیب  فی،س  د، حدزٔه تی،ی  فرهنگ  د، بیزه زمین  0نمددا، 

 (0189)مأخ : نگی،ن،ه  

نکتٔه بع،  د، بر،س  اریی  مطیلعیت تای،ی  فرهنگا  د، ایارا  بای  ناپیوستگی موضوعی.
دضادل  د، اریای  مطیلعایت و مدضاد  نیپیدساتگ  م  ( 8( و )0هی  شمی،هأ ) بر،س  ا،ول

گیر  هار اریای  فکار  لیما  و  هی  انجیا ش،ه  است. از آنجی که د، آاایز و شاکل پژوهش
ا  برخاد،دا، اسات  د،  هی  نظار  از اهمیات ویاژه لمی  تبیین مبین  نظر  و شرح خیستگیه

هجاد، د، ویژه د، ایارا  همچنای  سانت  م اریی  تی،ی  فرهنگ  نیز که ،ویکرد  ندپی است و به
هی و  ،سا، لا،ا تدااه باه منایب  اصای  ایان اریای  و نظریاه نگی،  اسات  باه نظار م   تی،ی 
پردازا  تأثیرگا ا، آ  و فقا،ا  تاالش د، ماؤثر د، تبیاین مباین  نظار  و سانجش آنهای بای  نظریه

های  ایان حادزه ایجاید کارده  فرهنگ  ایرا   خالء بسیی، مهم  د، سیر پژوهش معیی،هی  د،و 
 است.
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 ۱۳۹۸تا  ۱۳۷۱بازه زمانی از 

 مبانی و شناخت موضوع با منابع
 فرهنگی تاریخ نظری

  رویکرد اِعمال موضوع با منابع
 فرهنگی تاریخ

 
یخ فرهنگی منتشر شده در بازه زمانی 5نمودار    31۹۷تا  31۷3. پراکندگی موضوعی منابع فارسی تار

(0189)مأخ : نگی،ن،ه 

شدد  منیب  فی،سا  بای مدضاد  شانیخت  ( نیز مشیه،ه م 8که د، نمددا، شمی،ٔه ) شنی 
، است و هم دا،ا  نظیا و ،ونا، منظما  شمی مبین  نظر  تی،ی  فرهنگ  هم بسیی، انگشت

 نبدده است. 0189تی  01۸0د، بیزٔه زمین  
نگای،   تداه  که د، زمینٔه ِالمیل ،ویکرد تی،ی  فرهنگا  د، تی،ی  همچنین نکتٔه قیبل

هی  این حدزه است که اگرشه آ  هام  ،ش، تع،اد پژوهش به خد،د ،ون، ،و ایرا  به ششم م 
(  د، 8های  نماددا، شامی،ٔه ) کن، امای براسایس داده بیل نم نظم  منطق  و مشخص ،ا دن

 ایم. هی د، این زمینه مدااه بدده هی  اخیر بی افزایش تع،اد پژوهش سیل
یخ فرهنگای. تار گفتاه شا،  مطیلعایت و  کاه پیش شنی  سیر مطالعااتی و پژوهشای تاار

شانیخت تای،ی   ( 3تادا  قارا، داد:  هی  تی،ی  فرهنگ  ،ا د، دو دساتٔه اصای  م  پژوهش
پردازا    هی و نظریاه فرهنگ  و نق، و تحییل آ  که شیمل پرداختن باه مباین  نظار   نظریاه

( 8های اسات   معرف  آثی، شیخص  طرح مدضدلیت و مسایئل اصای  و تحییال و نقا، آ 
 نگی،  ایرا . ِالمیل ،ویکرد تی،ی  فرهنگ  د، تی،ی 
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،ویکرد یی نظریاه با،و    ر  یک ،وش کی،گی د، سیر مطیلعیت  این اریی   از سدی   به
تدانا، منجار باه  هی  اصی  آ  م  داشتن د،ک و شنیخت د،ست از مبین  نظر  و شیخصه

نتییج نید،ست  از آ  شدد و از سد  دیگر بیی  مکر، نظرییت و مبین  ب،و  نظم مشخص و 
داه، بدد. از نتیجه خ کی،گیر  آنهی د، د،ازم،ت ب  بن،  مدضدلیت و ب،و  نق، و به اولدیت

نگای،  ایارا  بای  این ،و برا  تب،یل ش،  ،ویکرد فرهنگ  به اریین  پدیی و ماؤثر د، تی،ی 
ا  اایم  د،  هی  پ یرفتأه اهاین  نییزمنا، برنیماه تداه به اصدل و مبین  نظر  و شیخصه

 هی  این حدزه است. اهت سیمین،ه  مجمدلٔه مطیلعیت و پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یخ فرهنگی براساس طرحی از دیوید وانگ1نمودار   . نمودار کلی پژوهش در تار

 (0189)مأخ : نگی،ن،ه براسیس طرح  از دیدی، وانگ  

(  سیختی، کی  پژوهش د، تای،ی  فرهنگا  باه صاد،ت شامیتیک 1د، نمددا، شمی،ٔه )
ادبیایت   ،واباط باین پژوهشاگر بای مدضاد  پاژوهش  نشی  داده ش،ه است. د، این نمددا،

هی  مرتبط  نتیجٔه تحقیق  هی و فرضییت  ادبییت ،شته هی  پرسش ،وش  هی  مدضد   واقعیت

ش
،و

 هی 

 بسط ادبیات
یخ فرهنگی  تار

 ادبیات
یخ فرهنگی  تار

 مخیطت

نتیجٔه 
یخ  گرشپژوه تحقیق تار

 فرهنگی

ش
رس

پ
 

ت
ضیا

 فر
ا و

ه
 

 هی واقعیت

 ادبیات
 های مرتبط رشته
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و مخیطت نمییش داده ش،ه است. این نمددا، بیینگر آ  است که د، یک پاژوهش )د، هار 
( پرساش)هی ( 0،: مقییس که بیش،(  پژوهشگر)ا ( بییا، باه دو ساد تدااه داشاته بیشان

  0194شادن، )گاروت و واناگ   من، م  ( مخیطبین  که از نتیجٔه پژوهش بهره8پژوهش و 
هی و ییفتن پیس  آنهی  (. پژوهشگر بیی، د، تمیا مسیر پژوهش از یک سد نسبت به پرسش09

متعه، بدده و از سد  دیگر متداه بیش، که مدفقیت ایان پاژوهش مبتنا  بار آ  اسات کاه 
أیی، کنن، که نتیجٔه پژوهش بسط ادبییت مدضد  ،ا به دنبیل داشته است. باه ایان مخیطبی  ت
هی و ایره(  هی  اصیل و ترامه تدا  د،ییفت که مطیلعیت پراکن،ه )الم از پژوهش ترتیت م 

 ب،و  تداه به سیبقٔه مدضد   تالش  ابتر خداه، بدد.
،ی  فرهنگا  اایات از اانس همچنین  از آنجی که منیب  فی،س  مدادد د، ا،تبیط بی تی

تاارره ترامه است. د، بیب ترامه بیی، به دو نکتاه اشای،ه کارد: نخسات  اگرشاه کتایب 
ندشتٔه پیتر برک نگیه  ایم  به اریی  تی،ی  فرهنگ  از آاایز تای اماروز  گی   ی چیست؟

ا   صد،ت خالصه بیی  ش،ه و به شکیا،ه دا،د  امی بیی، تداه داشت که مطیلت این کتیب به
هی و  هی و ان،یشه هی  مکیتت  اریی  از تحدالت این اریی  پرداخته است. اسیم  افراد  گروه

بسیی،  از متد  و منیبِ  اشی،ه ش،ه د، این کتیب بیینگر همین مسئیه است. بنیبراین  اگرشاه 
ده،  امی برا  پژوهشاگرا  و  این کتیب تصدیر  کی  از اریی  تی،ی  فرهنگ  به دست م 

 تدا  د، شنیخت تی،ی  فرهنگ  تنهی به آ  اکتفی کرد. یف  نیست و نم مد،خی  ک
های  مربادط باه تای،ی   شمیِ، انتشیِ، کتیب پیتر برک د، انتهی  کتیب خدد فهرسِت سیل

لندا  کتیب است ا ،ا ا،ائه کارده  011ا که شیمل بیش از  8111تی  0941فرهنگ  از سیل 
ش،ه به فی،س  به شامی،  هی  ترامه ع،اد کتیب(. از این فهرست ت090  0198است )برک  

شامی، نیاز بعا، از گ شات شنا، دهاه  ،س، و آ  تع،اد انگشت انگشتی  یک دست نیز نم 
از سد  دیگر  تنهی ترامٔه منیب   ب،و  د، نظر داشتن سایر  منطقا  و  ترامه ش،ه است.

ندا  مثایل  بای ل کن،. باه مشخص نیز ندل  آشفتگ  ،ا د، شنیخت تی،ی  فرهنگ  ایجید م 
شدیم که شن،ین مقیله  نگیه  به مقیالت مدادد د، ایرا  د، زمینه تی،ی  فرهنگ  متداه م 

که د، زمینٔه ا،ائأه تعریاف  بیای   ان،  د،حیل  به مدضد  بیزنمیی  د، تی،ی  فرهنگ  پرداخته
ظار هی و ایجید د،ک و شنیخت  ایم  از تی،ی  فرهنگ  دشای، کمبادد هساتیم و باه ن ویژگ 
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،س، د، مدااهه بی مقیالت  مینن، آنچه اشی،ه ش،  د،ک مخیطت با،و  داشاتن شانیخت  م 
کی  از تی،ی  فرهنگ   گنگ و مبهم خداه، بدد. بنیبرآنچه گفتاه شا،  اهمیات تسایط بار 

،سا،   شدد و به نظار م  ش،ه د، ایرا  ،وشن م  هی  انجیا مدضد   منیب  و پیشینٔه پژوهش
دا،ا  سیر مشخص  از کل به ازء داشته بیش، تی بتدان، نقش خدد ،ا  اریی  ترامه نیز بیی،

 د، مسیر تدسعٔه این ،ویکرد به خدب  ایفی کن،.
خاد،د  نق، و تفسیر. مدضد  مهم دیگار  کاه د، مطیلعایت مداادد کمتار باه ششام م 

گرا  ایرانا  اسات.  بر،س   تحییل و نق، د، حدزٔه تی،ی  فرهنگ  تدسط پژوهشگرا  و تحییل
اسات و باه نظار   ا  از منایب  فی،سا  تراماه تر هم گفته ش،  بخش لم،ه طد، که پیش همی 

،س، بی تداه به حجم منیب  د، دسترس اکند  فرصت و امکی  و،ود پژوهشگرا  باه حادزٔه  م 
های  مدضادلیت و  ،وش  هی  هی  مختیف  از امیه مبین  نظر   نظریه نق، و تحییل د، زمینه

نگی،  فرهنگ  و نیز مشخص کرد  مرزهی  هم ش،ه است. تبیین اصدل تی،ی خدب  فرا ایره  به
،س،  شدد و به نظر م  هی  تی،ی  فرهنگ  از مدضدلیت  است که خالء آ  حس م  و مح،وده

هی  مدادد د، مطیلعیت این حدزه نیش  از ایان خاالء اسات. همچناین  بخش  از نیبسیمین 
هی  می  فرهنگ  مختیف است و باه  متأثر از سنتبیی، تداه داشت که تی،ی  فرهنگ  اایت 

گیر  از آ  د، ایرا   شنیخت دقیق تی،ی  فرهنگ  و بیزآفرین   همین لیت بهترین ،اه برا  بهره
هی  می  فرهنگ  ایرا  است. از این ،و است که ضرو،ت نگیه نقیدانه از د،و  این  آ  بی سنت

دد  شرا که آنچه برآم،ه از فرهنگ و متعیاق ش مییت و این فرهنگ به تی،ی  فرهنگ  مطرح م 
 (. 0181شدد )حیا  قیسم    به فرهنگ است از د،وِ  آ  بهتر فهم م 

یه. معنی کاه مد،خای   محد، است. ب،ین ا  و نظریه ،شته تی،ی  فرهنگ  ،ویکرد  میی  نظر
مدضاد  از کننا،. ایان  ا  ا،ائاه م  فرهنگ  نگیه  تحییی  و نظر  به تی،ی  دا،ن، و یی نظریاه

د، »هی  مجیو، دا،د شراکاه ماثال  اهمیت بیالی  د، شنیخت مرز تی،ی  فرهنگ  بی سییر حدزه
( و ایان 8۸  0198)بارک  « شدد هی کمتر نظریه مطرح م  تی،ی  فرهنگ برا  مفیهیم و پ،ی،ه

طد،که د، مدضد  نق، تای،ی  فرهنگا  نیاز  یک  از واده تمییز مهم این دو حدزه است. همی 
نگای،  فرهنگا   فرهنگا  د، تی،ی  هی  د،و  ش،  د، مدضد  نظریه نیز تداه باه نظریاه گفته

تیح،ود   کای، ماد،خین فرهنگا  »کن،:  مؤثرتر خداه، بدد. پیتر برک د، کتیب خدد بیی  م 
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انفراد  نییزمن، گنجین،ه ش،  د، یک  از شن،ین سنت فرهنگ  متفیوت است که لمدمای ایان 
(  18  0198)باارک  « شاادن، میاا  یاای کشااد،هی تعریااف م  هی باار اساایس مرزهاای  ساانت

 شدد. خدب  ،وشن م  سیز  آ  به سیز  د، تی،ی  فرهنگ  و بدم  ترتیت  اهمیت اریی  ب،ین
فرهنگ  بییا، بای د، نظار گارفتن مالحظایت    نگی،  ِالمیل ،ویکرد تی،ی  فرهنگ . تی،ی 

تدا   فظ کن،. از امیٔه این مالحظیت م انجیا شدد که بتدان، پییبن،  خدد به این ،ویکرد ،ا ح
هی  اصای  تای،ی  فرهنگا  ،ا  به شن، مد،د اشی،ه کرد: نخست  آنکه پژوهشگر بیی، شیخصه

د،ییب، و د، مسیر پژوهش به آنهی متعه، بیشا،. دوا  تدااه باه نظریاه کاه باه آ  اشای،ه شا،. 
َخیط مبیحث  است کاه  هی بی آ  د،گیر است  همچنین مسئیٔه مهم دیگر  که برخ  از پژوهش

لندا  مثایل  تای،ی  ااتمایل  و  هی قیبل د،ک نبدده است. باه د، گ شته مرز مشخص  بین آ 
تی،ی  فرهنگ   تی،ی  فرهنگ و تی،ی  فرهنگ   یی مطیلعیت فرهنگ و تی،ی  فرهنگ . اماروزه 

یاین  اریی  تی،ی  فرهنگ  بی گ ، از تی،ی  فرهنگ  تی،ی  ااتمایل  و فرهناگ لیماه باه ار
هی  خیص خدد ،ا دا،د. د، میای  منایب  فی،سا  مداادد مادا،د  مستقل تب،یل ش،ه که ویژگ 

های مشخصاًی باه سایر  شادد کاه د، آ  هی الم از کتیب و مقیله مشیه،ه م  متع،د  از پژوهش
امای نایا تای،ی  فرهنگا  بار آ    تحدل  تکیمل و دگرگدن  فرهنگ پرداختاه شا،ه  گیر   شکل

،سای، امای اماروزه بای  نظر م  شیی، تی یک دهٔه گ شته ایان امار لاید  باه گ اشته ش،ه است.
کاه بای تعای،یف  هی د، دانش تی،ی  فرهنگا   ایان مقادالت بای آ  گسترش مفیهیم و ت،قیق آ 

های دقیاق بادد )بارک   کی،گیر  آ  بییست د، باه مشخص  از یک،یگر تفکیک ش،ه است و م 
0198  8۸ – 8.) 
 

 گیری نتیجه
ا  دا،د. از یاک ساد تحات تاأثیر فرهناگ و  ،شته که گفته ش، تی،ی  فرهنگ  میهیت  میی طد،  همی 

هی  مختیف تی،یخ   فیساف   و بسایی،  دیگار از  دا، اریی  تحدالت آ  است و از سد  دیگر واا
هی  لیدا انسین  است. ،شا، و بیلنا،گ  آ  نیاز نییزمنا، تاالش پژوهشاگرا  د، تمایم  ایان  ،شته
. اریی  تی،ی  فرهنگ  د، ایرا  اگرشه همری  تحدالت اهین  آ  پایش نرفتاه اسات  هی است  حدزه

د، ِالمایل ایان ،ویکارد باه   امی د، دهٔه اخیر بی انتشی، مقیالت متع،د و ترامٔه منیب  مهم و نیز تاالش
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ا  ش،ه است. منایب  فی،سا  تای،ی  فرهنگا  د، دو حادزٔه مهام یعنا   ،س، وا،د مرحیٔه تیزه نظر م 
پردازا   معرفا   هی و نظریاه یخت تی،ی  فرهنگ  شیمل: تی،یخچه  تعریف  مبین  نظار   نظریاهشن

های و ِالمایِل تای،ی  فرهنگا   آثی، شیخص  طرح مدضادلیت و مسایئل اصای  و تحییال و نقا، آ 
شادد. د،  بن،  م  هی و ،ویکردهای و ا،ائأه ،اهکی،های دساته شیمل: شنیخت منیب   مدضدلیت  ،وش

دها، امای بارا   های ،ا د، اختیای، قارا، م  شه مجمدلٔه ا،زشمن،  از مطیلعیت و پژوهشمجمد  اگر
هی  پراکن،ه به اریین  پدیی و ماؤثر نییزمنا، بایزنگر  د، مسایر پژوهشا  تای،ی   تب،یل این پژوهش

پردازا  و  یایبیم د، ایان حادزه مباین  نظار   نظریاه فرهنگ  هستیم. بی نگیه  به منیب  مدادد د،م 
وضادح  های به طد، کیمل معرف  نش،ه و ای  خیل  نقا،هی و تحییل هی و مصیدیق آ  به ،ا   ،وشمنتق

های  آتا  د، حادزٔه  گیر  بهتار و تأثیرگا ا،  بار  پژوهش د، نتیجه  به منظد، اهات مشهدد است.
 شدد: ( ا،ائه م 0تی،ی  فرهنگ  شن، ،اهکی،هی د، قیلت ا،ول شمی،ه )

 
یخ فرهنگی جدول 4. ارائه راهکارهای هدفمند در مسیر مطالعاتی حوزه های مختلف تار

هااااااااای  حوزه
یخ  مختلااف تااار

 فرهنگی
 راهکارها

( تعیاین 8 هی  حادزٔه تای،ی  فرهنگا   ( تعریف ِسیر مطیلعیت  اهت سیمین،ه  مجمدلٔه پژوهش0 ِسیر مطالعاتی
 نییزهی. هی و پیش اولدیت

( ترامأه ا،یا،ترین 8 هم و تأثیرگ ا، د، اریی  تی،ی  فرهنگ  از آاایز تای کناد  ( ترامه منیب  م0 ترجمه
 هی. ( تعریف نظم منطق  براسیس ِسیر  از کل به ازء د، ترامه1 هی و منیب  ،وز دنیی  پژوهش

 نقد و تفسیر
  هی بای معیی،های  ایرانا  ا اساالم ( نگیه نقیدانه به مدضدلیت مختیف تی،ی  فرهنگ  و سنجش آ 0

ٔه تای،ی  فرهنگا  و مرزهای  آ  بای  ( تبیین مح،ود1 ( تبیین اصدل تی،ی  فرهنگ  8 فرهنگ (  )د،و 
 ادا،  هی  هم سییر ،شته

یه  نظر
( ایجاید سانت ایراناِ  8 نگی،  ایرا   گیر  د، تی،ی  سیز  ،ویکرد تی،ی  فرهنگ  برا  بهره ( بدم 0

هی   گیار  از نظریاه ( بهره1 ی،ی  فرهنگا  تی،ی  فرهنگ  بای تدااه باه میهیات میا  ا فرهنگا  تا
 فرهنگ  د، ،ویکرد تی،ی  فرهنگ . د،و 

ِاعمااال رویکاارد 
یخ فرهنگی  تار

هی  اصی  تی،ی  فرهنگ  و پییبن،  به آ   ( تداه به شیخص0
ادا،  هی  هم ( پرهیز از ّخیِط مبیحث و تداه به مرزهی  تی،ی  فرهنگ  بی سییر ،شته8
 حد، بدد  ،ویکرد تی،ی  فرهنگ  م ( تداه به نظریه1
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 منابع

های  کی،بسات ،ویکاارد تای،ی  فرهنگا  د، تحییال تای،ی  قیای،یااه.  (. حدزه0180احما،زاده  محما،امیر )
 : . 88-00۵(   1)04  ش اسی اریان جامعه

)،سیلٔه  عصی بازگشت در تارره گی   ی اریان )از ابتدای زندره تا آغاز عصی ناصیی((. 0181احم،   حسین )
 ه شهی، بهشت   تهرا   ایرا .منتشر نش،ه دکتر (  دانشک،ه ادبییت و لیدا انسین   دانشگی

تای،ی  فرهنگا   وگو باا ژوو شا اف گی  ا  و اندرشاه اسا می  گفات(. 0180مهرمیه  8۵احم،   حسین )
 ،ویکرد  ا،ی، د، زمینه تی،ی  نگی،  است. برگرفته از

هی  تی،ی  فرهنگ  از دی، مد،خی   الیهدر نشست ژوو شکدف مطالعا  گی   ی  (. 0181اکبر   محم،لی  )
 برگرفتااااه از:«. تاااای،ی  فرهنااااگ»باااای « تاااای،ی  فرهنگاااا »هاااای   دو، میناااا،ه اساااات/ تفیوت

 .08-01(  88)1  کتاب ماف   ی(. تی،ی  هنر گیمبریب. 01۸8اکبریی   فیروزه )

 .۵4-41(  ۸0)0۸ ،کتاب ماف علوم اجتماعی(. د،آم،  بر تی،ی  فرهنگ  ب،  د، ایرا . 0181امی،   مه،  )

الیه فیضی  و مرتد  قییب(. تهارا : پژوهشاک،ه  )مترام: نعمت تارره گی   ی چیست؟(.0198برک  پیتر )
 (8110ی،ی  اصل اثر تی،ی  اسالا. )ت

 (. تهرا : طرح ند. ) تی،ی  )مترام: محم،حسن لطف گی    رنسانس در ارتالیا(. 01۸4بد،کهی،ت  ییکدب )
 (0941اصل اثر

ناماه  هی د، شانیخت تای،ی  فرهنگا  شاهرهی.  پرداز : اهمیات انجیماه (. نساخه0190پد،اداد   نصارالیه )
 .010-010(  0)1 بهارستان،

گایه.  مترام:) کارگی در ان لستان  تکورن طبقه(. 0189تیمرسد   ادوا،د پیلمر ) محم، مایلجد(. تهارا : نشار آ
 (0841)تی،ی  اصل اثر 

 .80۵-811(  8)0 مطالعا  جهان،  (. تی،ی  فرهنگ  مشروح هن،.0181تدسی   محم، مه،  )

نی(.  )مترام: ب  ای س  ین از س ت تا تجدد  بحثی درمورد تارره گی   ی چین: قدم(. 01۸۵ان گینگ  ل  )
 .08۸-01۵  80. نامه  گی   

. ۸-0۸  ۵8 ،صافه(. تأمی  د، مفهادا معمای،  اساالم  ایارا  و ،اه فهام آ . 0181حیا  قیسم   کیمبیز )
 : 

 .8-۵(  08)8  کتاب ماف تارره و جغیاگیا(. ،نسینس  پرسش بز،گ تی،ی  اهین . 01۸۸الرسدل )لب،  خیران،یش 

http://www.jsi-isa.ir/article_24165.html
http://www.jsi-isa.ir/article_24165.html
https://library.sbu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=1cs46db9zm
https://library.sbu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=1cs46db9zm
https://iict.ac.ir/1394/07/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
https://iict.ac.ir/1394/07/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
http://iict.ac.ir/
https://www.ibna.ir/vdchkqniq23nvvd.tft2.html
https://www.ibna.ir/vdchkqniq23nvvd.tft2.html
https://www.ibna.ir/vdchkqniq23nvvd.tft2.html
https://www.ibna.ir/vdchkqniq23nvvd.tft2.html
http://noo.rs/UyZlh
http://noo.rs/TY9vL
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2182111&pageStatus=0&sortKeyValue1=&sortKeyValue2=
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2182111&pageStatus=0&sortKeyValue1=&sortKeyValue2=
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=563186&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=563186&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://noo.rs/nYyxg
http://noo.rs/nYyxg
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4550356&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4550356&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://noo.rs/ttl3x
http://noo.rs/qJNa5
http://noo.rs/qJNa5
https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100339_a3e1be70e30169bd3ef80fdf175347bc.pdf
https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100339_a3e1be70e30169bd3ef80fdf175347bc.pdf
http://noo.rs/5otCf
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ب،  به مثیبه متن: د،آم،  بر تی،ی  فرهنگا  با،  د، ت ی   وگو با م ییف ژ ج گفت(. 0181ذکیی   محم،سعی، )
 .4۸ - ۸1(  00)8  اط عا  حکمت و معیگتایرا . 

  تهرا : تیسی.. درآمدی بی تارره گی   ی بدن در اریان(. 0181پد،  مریم ) ذکیی   محم،سعی،  و امن

. 1۵  - ۵1(  0)88  شااا ا تی مطالعاااا  جامعه(. از حیااارت تااای مکیلماااه. 0180،حماااین   ابااای، )
 : 

نگای،  فرهنگا .  (. شیست  تی،ی  0194الیه مالصیلح  ) تالیه  و حکم ،حمینیی   دا،یدش  فیضی   نعمت
 .01 - 8۵(  001)00 کتاب ماف تارره و جغیاگیا،

  تارره معاصی ارایان(. تی،ی  فرهنگ   ،ابطه فیسفه و تی،ی  )مترام: حسینعی  ندذ، (. 01۸۸شی،تیه  ،وژه )
 (088۸ثر . )تی،ی  اصل ا010-011(  4)8

(. نقش خیطرات ایران  د، ترسایم تای،ی  فرهنگا  اناگ ایارا  و لاراق/ دفای  018۵شمشیرگرهی  محبدبه )
 .08۵ -001(  8)8  مطالعا  انق ب اس می و دگاع مقدسمق،س. 

  (. ،ویکرد تی،ی  فرهنگا  و امکای  و فدایا، آ  د، مطیلعایت معمای،  ایارا .0188شهی،  می،نین   نیزنین )
 .9۸-01۸(  0۸)۵  مطالعا  تارره گی   ی

.90-94(  001)00  کتاب ماف تارره و جغیاگیاتی،ی  فرهنگ  د، ایتیلیی.  (.0194ص،،  میثم )

.48 - ۸۵(  0۵)4  آرین(. الکسین،، ،وستد  منتق، تی،ی  فرهنگ . 019۸صم،   سی،هید  )

 .88 - 8۵(  10)0  کتاب ماف ادبیا فرهنگ  معیصر. (. از منظر تی،ی  01۸8لیب،   کیمیی، )

 .84-1۵(  001)00  کتاب ماف تارره و جغیاگیا .نگی،  فرهنگ  (. فراز و فرودهی  تی،ی 0194الیه ) فیضی   نعمت

 . تهرا : پژوهشگیه لیدا انسین  و مطیلعیت فرهنگ .تارره گی   ی اریان مدرن(. 0181الیه ) فیضی   نعمت

تی،ی  فرهنگ  بی تای،ی  فرهناگ تفایوت وگو با سارت گی    امیوز   گفت(. 0181  آبی  1الیه ) فیضی   نعمت
  دا،د. برگرفته از

. 40-98(  01)1   یاا  .نگی،  هنر و سیر تحدل آنهی )مترام: زهرا اهار ( هی  تی،ی  (. ،وش0191فرن   ا،یک )
 (088۵ی  اصل اثر )تی،

(  001)00  کتااب مااف تاارره و جغیاگیااهی  تی،ی   ،و  خط تی،ی  فرهنگ .  ب(. خینه0194) قید،   منیر
011-010. 

 .۸1-۸0(  001)00  یاکتاب ماف تارره و جغیاگالف(. تی،ی  فرهنگ  ندین.  0194قید،   منیر )

http://noo.rs/6o4iO
http://noo.rs/6o4iO
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3713259&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://jsr.ut.ac.ir/article_56313.html
https://jsr.ut.ac.ir/article_56313.html
http://noo.rs/SiRLj
http://noo.rs/SiRLj
http://noo.rs/hBcMD
http://noo.rs/hBcMD
http://noo.rs/fFHE5
http://noo.rs/fFHE5
https://chistorys.ir/article-1-186-fa.html&sw=%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://chistorys.ir/article-1-186-fa.html&sw=%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://noo.rs/hvD4o
http://noo.rs/PgabM
http://noo.rs/QVpTV
http://noo.rs/tSQ3F
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3274318&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://farhangemrooz.com/print/23720/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://farhangemrooz.com/print/23720/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://farhangemrooz.com/
http://noo.rs/og4qU
http://noo.rs/og4qU
http://noo.rs/lKrl6
http://noo.rs/lKrl6
http://noo.rs/DSwbE
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  کتاب ماف تارره و جغیاگیا(. تی،ی  فرهنگ  و شمی )مترام: لبیس احم،ون،(. 0198کیزو،ال سینچز  آنتدنید )
00(001  )80-8۸. 

 . تهرا : نگیه گسترا  فردا.تارره گی   ی جدرد(. 018۵کیلیراد  لی  )

 ای  زمی اه»نشسات (. 0180شاهرید،میه  80)مصطف   و احم،زاده  محما،امیر مسعدد  مهرآیین کدثر  
در ژوو شاکدف تاارره ژوو شا اف علاوم انساانی و مطالعاا   «اجتماعی و علمی ظهور تاارره گی   ای

 تفاایوت دا،د/ قرائاات فرهنگاا  از تاای،ی . برگرفتااه از« تاای،ی  فرهنگاا »باای « تاای،ی  فرهنااگ»گی   اای  
 

 (08۵1،امین(  تهرا : نشرن . )تی،ی  اصل اثر  )ترامٔه لی  تارره   ی(. 01۸8گیمبریب  ا،نست )

گر(. تهارا : نقا، فرهناگ.  )متارام: ،ضای وسامه گی   یوجوی تارره  در جست(. 018۸گیمبریب  ا،نست )
 (084۸)تی،ی  اصل اثر 

(. تی،ی  ااتمیل  ترامه د، ایرا : نسبت تی،ی  فرهنگ  ایارا  و 0180گرانسییه  ،یحینه  و خییی   اسمعیل )
. 00۸-048(  1)۸لیاااادا انسااااین   ای در  رشااااته مطالعااااا  میاااااناش.  فرهنااااگ تاااای،یخ 

 : 

فر(. تهرا : دانشگیه  )مترام: لییرضی لین   ای تحقیق در معماری روش(. 0194  دیدی، )گروت  لین،ا  وانگ
 سسه انتشی،ات و شیپ.ؤتهرا   م

)مترام: افسینه منفرد(. زنی، اعتیاض و دولت در اریان سدف  نوزد م  دوران قاجار: چانه(. 0198می،تین  ونسی )
 (811۵تهرا : نشر آمه. )تی،ی  اصل اثر 

  . برگرفته از118    ژ اف حوزف(. مفهدا تی،ی  و تی،ی  فرهنگ 0181مفی،   فری، )

ا  د، حدزٔه تی،ی  فرهنگ  نگیه  به کتیب تی،ی  فرهنگ   ،شته ا  میی  (. مطیلعه0181مالی  تدان   لییرضی )
 .۵-00(  8و0)0  نقد کتاب تاررهایرا  م،، . 

 شادد؟ برگرفتاه از شرا د، ایرا  تی،ی  فرهنگ  ندشته نم  وگو با اریان آن رن  گفت (.018۸مهرآیین  مصطف  )

  کتااب مااف کلیاا هنگا  مصار. (. افتتیح کتیبخینه اسکن،،یه  نقطه لطف  د، تی،ی  فر0190ند،   محم، )
 .0۵9-040(  ۵8و  ۵9)4

   .80 -84  000  کتاب ماف تارره و جغیاگیا(. تی،ی  فرهنگ  )مترام: لبیس احم،ون،(. 0198هیل  ای   آ،.  )

 .۸0-9۵(  9)1  وگو گفتیزنمیی . (. تی،ی  ند و بحرا  ب01۸0ییو،   نگین )

http://noo.rs/pOa41
http://noo.rs/pOa41
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4160391&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.mehrnews.com/news/2915819
https://www.mehrnews.com/news/2915819
https://www.mehrnews.com/news/2915819
https://www.mehrnews.com/news/2915819
https://www.mehrnews.com/news/2915819
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=585647&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5126297&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5126297&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.isih.ir/article_197.html?lang=en
http://www.isih.ir/article_197.html?lang=en
http://www.isih.ir/article_197.html?lang=en
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=771186&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=771186&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1021124&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1021124&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7588/94706/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://hawzah.net/
http://noo.rs/IwPKo
http://noo.rs/IwPKo
http://www.ion.ir/news/452890
http://www.ion.ir/news/452890
http://www.ion.ir/news/452890
http://noo.rs/G52ud
http://noo.rs/G52ud
http://noo.rs/UDFRY
http://noo.rs/Ivm0x
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(. بیزتایب تای،ی  فرهنگا  و ااتمایل  مسایمینی  د، 018۵یعقدب   مه،   ییو،  سرتخت   محما،اداد )
.080 - 004(  0)01  تارره اس م در آر ه  ژوو شسفرنیمٔه ابن ابیر. 

 

https://www.magiran.com/paper/1678049
https://www.magiran.com/paper/1678049
https://books.google.com.vc/books?id=nokTPwAACAAJ&source=gbs_book_other_versions
https://www.abebooks.co.uk/Proze%C3%9F-Zivilisation-III-Elias-Norbert-Suhrkamp/30282009433/bd
https://www.google.com/books/edition/The_Cheese_and_the_Worms/4IUREWq_o3MC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
https://www.google.com/books/edition/The_Jazz_Scene/ddk0rI0Bg0sC?hl=en&gbpv=1&dq=The+Jazz+Scene&printsec=frontcover
https://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:002495212?i=336&q=%22Geschiedenis%22&sort=new-to-old
https://www.google.com/books/edition/The_New_Cultural_History/hYocRS2OkIwC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
https://www.google.com/books/edition/_/0cDewAEACAAJ?hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjYz63anOnzAhVXA2MBHdo-BnsQ7_IDegQIAxAe
https://www.google.com/books/edition/Will_Barnet/V5HrAAAAMAAJ?hl=en
https://www.google.com/books/edition/Culture_and_Anarchy_in_Ireland_1890_1939/wkYJAQAAIAAJ?hl=en
https://www.google.com/books/edition/_/BSyLAAAACAAJ?hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwigvvK7punzAhUrA2MBHRXvDv4Qre8FegQIAxBS
https://www.google.com/books/edition/The_Making_of_the_English_Working_Class/l2aLyk-kacIC?hl=en&gbpv=1&dq=Making+of+the+English+Working+Class&printsec=frontcover
https://www.google.com/books/edition/_/upBa5D58n8EC?hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjQ05T4qOnzAhUQjRQKHbHsAHEQre8FegQIAxAt
https://books.google.com/books?id=rNZ5yozJgzMC&printsec=frontcover&dq=The+Protestant+Ethic+and+the+Spirit+of+Capitalism&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjT8baqq-rzAhV6RvEDHQZIDhwQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&q=The%20Protestant%20Ethic%20and%20the%20Spirit%20of%20Capitalism&f=false
https://books.google.com/books?id=rNZ5yozJgzMC&printsec=frontcover&dq=The+Protestant+Ethic+and+the+Spirit+of+Capitalism&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjT8baqq-rzAhV6RvEDHQZIDhwQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&q=The%20Protestant%20Ethic%20and%20the%20Spirit%20of%20Capitalism&f=false

