معرفی پایگاههای اینترنتی در حوزه فرهنگ و فولکلور
سیدعلیرضا هاشمی



چكيده
از ويژويهاق منحصر هه فرد دامااق اماروز وهاند ارتباطاا

وسامع و وساترد

ااسااي است در چنمن هامعهاق رسااهها و وساايل ارتبااط همعاي هاهعنانان عضان
كلماق در ارتباطا

اقش هسمار متمي داراا در ممان رسااهها اينترات هماانا ديگار

اتادهاق فعال اهتماعي اقتصاادق سماساي آمنزشاي ماذهبي و فرهنگاي تاأثمر و
كاركرد عممقي در شكلدهي هه عقايا هاورها اارها و هاايت افكار عمنمي دارد در
اين فضاق مجازق وهالگانيسي شايا پاا از شابكههااق اهتمااعي از متا تارين
اهااعا

هتان مجازق هند است ورچه هه اار ميرسا شبكههاق اهتمااعي و رشاا

آاتا در داماق مجازق و البته هتان واقعي كمفمت رواهط اهتماعي را هه سطحي ااازل
و دم دستي كشااا هيترديا وهالگ هاا يكاي از امكاااا

منحصار هاه فارد هتاان

مجازق در ارتقاق محتناق وفتگن و تعامل ممان ااسانها هساتنا مطلاب حاضار هاه
معرفي وهالگها و وبسايتهايي ميپاردازد كاه محتاناق آاتاا منضانعا

خااص

حنز فرهنگ از ديااوا ااسانشناسي و مردمشناسي و همچنامن از مناار فاانلكلنر
(رويكرد فصالنامه) است
کلیدواژهها :فضاق مجازق وهالگ وبساايت فرهناگ فنلكلانر پايگاا هااق
اينتراتي

 پژوهشگر معاوات هراامهريزق و امنر مالي سازمان اااوسمما

400hashemi@gmail.com
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مقدمه
امروز ااقالب ارتباطا

انع هاياق از ارتباطا

مجازق را كاه خاالي از

روح حاك هر رواهط واقعي اهتماعي است ايجااد كارد و از طرياق مااهنار
اينترات و هتان هاياق را هه منازا

هتاان واقعاي پاياا آورد اسات در

داماق امروز رسااههاق الكتروامز م اطباان وسامع و وساترد اق دارااا كاه
مجمنعههايي از حمث محتناق امادين را هه آاان عرضه ميكننا
تغممرا

ريشهاق ااشي از داماق ارتباطا

هتاااي متفااو

را خلاق كارد

است چنان كه وروهي از انيسناوان ايان تحانل در عاال ارتباطاا

را مبااأ

عصرق هايا دااستهااا عصرق كاه از آن هاا عنانانهااق م تلفاي همچانن:
«دهكا هتااي» (مز لنهان)« 1هامعه مااي هتااي» (دينيا هلاا)« 2مارامتاه
دوم» (اولريش هز)« 3هامعه شبكهاق» (ماانئل كاساتلز)« 4هتاان رهاا شاا »
(آاتناي ومااز) 5و «مارامته سمال» (زيگمانن هانمن) 6يااد مايشاند هاه ايان
ترتمب ما در محمطي زااوي ميكنم كه هسمار متفااو

از شارايطي اسات كاه

اهاادمان طي كرد ااا محمطي كه هر لحاه آهستن تغممارا

هسامارق اسات و

ههواسطه حركت شتاهنا فناورقهاق انين اطالعرسااي دسترسي هه پماامهااق
اطالعاتي را از طريق همه كا و همه ها ههطنر مااوم امكاانپاذير مايساازد
(قادق و خلمل كاشااي  )1389اين واقعمتها اشاندهنا اقاش هسامار متا و
فراومر وسايل ارتباط همعي در هنامع هشارق اماروزق اسات كاه از را هااق
1. M. Mcluhan
2. D. Held
3. U. Beck
4. M. Castells
5. A. Giddens
6. Z. Bauman
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وذاراا و احن هرداشت آاتا را از داماق امروز شكل ميدهنا از طارف ديگار
در همن وسايل ارتباط همعي رسااههاق انشتارق اع از متني و مجازق اامار
روزاامهها مطبنعا

و هنيژ سايتهااق اينتراتاي هاا تنهاه هاه ويژوايهاا و

كاركردهاااق منحصاار هااه فاارد خااند ااماار آواااهي دادن هااه افااراد از وقااايع و
روياادهاق محمط زااوي خانا در داخال كشانر و خانا در همارون مرزهاا
اهتماعي و هااتهردن ساطح فرهناگ

پ ش اخبار و اطالعا

تكممل معلنما

افراد و امز پُركردن اوقا

فراغت افراد روز هه روز اهممت فزاينا اق ميياهناا

(عباسيقادق و ممرعلي سماخنااق )118 :1391
ها تنهه هه رشا سريع فناورق مت صصان عالقهمنا در هر رشته از هملاه
ااسانشناسي و مردمشناسي ااوزيراا همگام ها فناورقهاق هايا دااش خاند
را هراق ايفاق اقش مؤثر در اطالعرسااي هه هامعه كارهران خند افزايش دهناا
وهالگها هه طنر عما اطالعا

دستههناق شاا و قاهال هساتجن در وب را

هراق ورو زيادق از خنااناوان تتمه ميكنناا چنامن ويژوايهاايي همارا هاا
منقعماات هااذاب وهااالگهااا ارزش اطالعاااتي آاتااا را روشاانتاار ماايكنااا
ارمافزارهاق وهالگانيسي اار هسمارق از افراد عالقهمنا را اسبت هه وب تغممر
داد است زيرا ههسادوي و تنتا ها يز كلمز ميتنان مطالب را هه طنر وسترد
منتشر كرد از اين رو هنا هر اار كارور 1امكان تعامل دو يا چناهاابه فنااورق
ساد و ااعطافپذير سرعت و ستنلت در خنااان و ارائاه اطالعاا

فراتار از

اخباااار از عنامااال محبنهمااات و منفقمااات وهاااالگهاسااات (كرماااي و
ديگران )636:1389

1. Carver
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م تلگ هر دياوا هاق اهتماعي اقتصادق سماسي و فرهنگاي ماردم تاأثمرمي-

081فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره 83و  / 83پايیز و زمستان 9838

وهالگ يز افحه وب (مشاهه يز روزاامه ش صي) هاا قاهلمات دساتماهي
عمنم كارهران هه آن است وهالگها هر اساا

ياز ااا خااص و هاههنگاام

انشته ميشناا و محتنايشان اشاندهنا ش صمت مؤلگ يا مؤلفاان آاتاسات
اولنيت استقرار يا اشر مطالب امز هر اسا

انعي ساختار زمااي شكل ميومرد

در اين حالت خنااناوان وهالگها همنار در اهتاا هاياترين مطلب يا مطالب
منتشر شا را مشاها و در انر

تمايل مطالعه ميكننا

اكثر وهالگها داراق خط فكرق خااي هساتنا كاه هاه اانعي آن را داباال
ميكننا هراق مثال در انرتي كه يز هالور عالقهمنا هه فرهنگمردم هاشا هاا
همعآورق مطلب از مناهع متفاوتي اامر امايشگا ها سممنارها ساايتهاا و ياا
مطالب و انشتههايي هه اانر

مقالاه يادداشات مشااهاا

ش صاي و ياا

تجرههاگاشت ميتنااا اين محتناها را شكلهناق يا هاا فرمات مانرد ااار در
هالگ خند ثبت كنا و در اختمار م اطبان قرار دها
هرخي از وهالگانيسان از وهالگ خند هه منزله آلبانم عكاا و ياا آرشامن
مطالب (شكل خااي از يز حافاه  )onlineاستفاد ميكننا هالور لمنزهااق
مناسبي را كه در اين خصنص پماا ميكنا يا اطالعا

خااي را كه قصاا دارد

هه خاطر هسپارد هر روق وهالگ خند قرار ميدها وهالگها محمط الكتروامز
قاهل هستجنيي را فراه ميآوراا تا عالقاهمنااان هتنااناا هاا اساتفاد از ياز
مرورور وب در هراقطه از هتان هه محتنيا

آاتا دسترسي داشته هاشنا

ايان انشااتار هااا هاااف آشاانايي م اطبااان هااا پايگااا هاااق اينتراتااي شااامل
وبسااايتهااا و وهااالگهاااق حاانز فرهنااگ كااه محتااناق آاتااا هااا رويكاارد
ااسانشناسي و مردمشناسي و همچنمن حنز خااص فنلكلانر اسات اگاشاته
شا تا ضمن معرفي م اطبان هتناانا از طريق اشاايهاق قما شا هه افحا
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اين حنز معرفي ميشناا و سپا هه دلمل محتناق ت صصي منهاند و هااقي
مااا در هرخي سايتها و وهاالگ هاا كاه در حاال حاضار فعاال امساتنا هاه
تنضمحي م تصر همرا ها اشااي آاتا پرداخته ميشند

معرفي وبسايتها و وبالگهاي فعال
وبگاه «انسانشناسي و فرهنگ» )(http://anthropology.ir

«ااسانشناسي و فرهنگ» يز اتاد علمي متشاكل از اساتادان دااشاجنيان
ااايشمناان و هنرمناان رشتههاق م تلفي است كه ها همكارق يكايگر تاالش
ميكننا ضمن هتر مناق از مطالعا

همن رشتهاق رويكرد هاياا حانز هااق

فرهنگ را مطالعه كننا و وسترش دهنا اين رويكرد از يز سان هار شاناخت
حنز ها و شاخههااق علماي در منضانعا

وناااونن و از سانق ديگار هار

فرهنگهاق محلي و منطقهاق اياران و هتاان اساتنار اسات ااساانشناساي و
فرهنگ از طريق اش اص حقمقي (استادان دااشاجنيان انيساناوان ) و هاه
انر

داوطلبااه ادار ميشند

مت ترين اهااف «ااسانشناسي و فرهنگ» عبار ااا از:
● ترسم افقي ديگر در فضاق فرهنگاي اياران و واام هرداشاتن هاه سانق
دااايي و هاتهردن فرهنگ عمنمي
● ايجاد شبكهاق از دوساتااران فرهناگ و هاه اشاتراك وذاشاتن داااش و
آمنختههاق خنيش ها ديگران
● ايجاد ااگمز در دااشنران و دااشجنيان هراق پرداختن پژوهش فرهنگاي
و انيسناوي
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● ايجاااد زممنااههاااق تااألمگ و ترهمااه آثااار مت ا و اثروااذار در حاانز
علنمااسااي

● ايجاد زممنههاق همنرشتهاق و چناوهتي ديان علنم ااسااي

● كمز هه شناخت فرهنگ و زهان ملي فرهنگها و زهانهاق ايرااي و اماز
فرهنگهاق غمرايرااي

● ااتشااار اخبااار حاانز فرهنااگ هااه ااانر

تفصااملي و علمااي و ايجاااد

هاازهاق اطالعاتي

● ايجاد زممنه هاق همكارق فرهنگي و علمي در تمام سطنح ملي محلي و

همنالمللي همرا ها هياثر كردن اگا و ااايشه «محفلي»
وبوا «ااسانشناسي و فرهنگ» كه از متر ما  1384آغااز هاه كاار كارد
است در حال حاضر ها حاود  17هازار هازدياا در روز از  67كشانر هتاان

پرهمننا ترين شبكه علمي – ترويجي هه زهان فارسي در سطح هتاان هاه شامار

ميرود ه شهاق م تلگ آن از اين قرار است:
 ورو هاق علمي و همكاران ههعننان مشاوران ارشاا علماي از حامماانمعناانق مجمنعااه هسااتنا كااه در عاامنحااال راهنمااايي و تأثمروااذارق هاار
خطمشيهاق اساسي را هر عتا داراا
 مركز اسناد فرهنگي و تاري ي كه از فروردين  1388هه منانر وردآورقو استفاد از آرشمنهاق تصنيرق كتابهاق چاپي و الكتروامز فمل ها و ساير
اسناد فرهنگي هراق اعضا و پژوهشهاق منسسه ايجاد شا است
 ه ش آمنزش كه هراامههاق آمنزشي از هملاه كارواا هااق فرهنگاي وعلمي ااسانشناسي و فرهنگ را ها همكارق سازمان هاق ونااونن اهرا ميكنا
 -ه ش هلسا

علمي كه هروزارق هراامههاق اقا كتاب امايش فمل هاق

مستنا اشستهاق ت صصي و هروازارق هرااماههااق هفتگاي «يكشانبههااق
ااسانشناسي و فرهنگ» را هر عتا دارد
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ااشران كشنر در زممنه چا ،كاغاذق و الكترواماز داباال مايكناا همچنامن
ااتشار ويژ اامه هاق الكترواماز و تتماه و تنلماا محصانت
دياارق  -شنماارق ها همكارق منسسا

فرهنگاي و آثاار

م تلگ

 ه ش فني و رسااه كه پشتمبااي فناي ساايت و ضابط و ثبات اانتي -تصنيرق هلسا

همايشها و س نراايهاق مرهنط هه ااسانشناسي و فرهنگ

و كلمه هماهنگيهاق رسااهاق ورو را هر عتا دارد
 ه ش پژوهش كه هه شكل يز شركت علماي -پژوهشاي فعالماتهااقپژوهشي را عتا دار است
وبوا ااسانشناسي و فرهنگ ه اكننن داراق حاود  57شااخه منضانعي
(سبز زااوي اقتصااد و فرهناگ روانشناساي اهتمااعي و ) و  57شااخه
ديگر ها منضنع فرهنگهاق منطقهاق (فرهنگ تتران اافتان يزد كرد هلن
افريقا عرب

) است .عالقهمناان هريز از ايان شااخههاا زيار ااار مااير

افحه هه فعالمت علمي و ااتشار مطالب خند ميپردازاا اين وبوا روزاااه
هه طنر متنسط همش از  8777افر هازدياكننا دارد و در اوج كاارق خاند هاه
حاود  12هزار هازديا امز ميرسا ه شهاق ديگر سايت عبار ااا از :واالرق
عكا فرازهاق فرهنگ چتر سال چتار ماا پروااا هاا ه اش كتااب و
رسااه ه ش دياارق و شنماارق ويژ اامهها فرهنگ آاالين و
ساختار مايريتي ااسانشناسي و فرهنگ شامل وستر اق از ش صامتهااق
فرهنگي و هرهسته كشنر است كه حمايت خند را از مجمنعه اعاالم كارد و
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در منارد متعاد در اات اب را هاق درست و ارتباطا
يارق رسااا ااا

مؤثر و كاارهردق آن را

1

مايران ورو هاق علمي وبوا امز از اعضاق همئات علماي دااشاگا هااق
معتبر داخل يا خارج از كشنر مت صصان و ااحبناران داراق پمشمنه حرفهاق
در زممنااههاااق ت صصااي و دااشااجنيان و دااااشآمنختگاان مقطااع دكتاارا در
رشتههاق مرهنط هستنا كه شاخههااق ت صصاي و فرهناگهااق هغرافماايي
م تلگ را مايريت ميكننا
انيسناوان سايت را امز عالقهمناان و مت صصااي تشكمل ميدهنا كاه هاه
ارف عالقه فاردق و ااگماز علماي دسات هاه قلا مايهرااا و داشاتههاا و
 1اين افراد عبار ااا از :مترداد اسكنيي (فملمساز) محمارضا ااالاي (فملمساز و پژوهشگر) دكتار
فرااسما هار

(استاد دااشگا فرااسه) دكتر كريستمان هرومبرژ (استاد دااشگا اكا فرااساه) دكتار

منريا هاالن (اساتاد ممتااز دااشاگا استراسابنرگ فرااساه) دكتار علاي هلنكباشاي (رئاما وارو
مردمشناسي داير المعارف هزرگ اسالمي) دكتر هردن پترسنن (اساتاد دااشاگا تنراتان كاااادا) دكتار
آاار ا پي يه رواي (استاد دااشگا ) تله تقمان (پژوهشاگر و انيسانا ) دكتار شاتال حاائرق (اساتاد
دااشگا هنستنن امريكا) دكتر املنفر حائرق (اساتاد دااشاگا هاااز هااپكمنز امريكاا) هتاروز دارش
(مجسمه ساز) محمارضا درويشي (منسمقماان و اساتاد دااشاگا ) دكتار داراب ديباا (اساتاد دااشاگا
تتران) دكتر پمر روب (استاد ممتاز دااشگا منز ااسان فرااسه) دكتر آن رولن (اساتاد دااشاگا ااااتر
فرااسه) دكتر هايااگ زااگ (استاد دااشگا پكن) دكتر منامز ژودق هالمني(استاد و پژوهشگر كلاژ دو
فرااا فرااسه) دكتر هالل ستارق (پژوهشاگر انيسانا و متاره ) دكتار فارزان ساجندق (اساتاد
دااشگا هنر) دكتر حسمن سالطاازاد (اساتاد دااشاگا آزاد اساالمي) دكتار داور شام اوااق (اساتاد
دااشگا آزاد اسالمي) روهر

اافاريان (فملمساز و انيسانا ) دكتار اااغر عساگرق خااقاا (اساتاد

دااشگا تتران) هتروز غريب پنر (انيسنا متره ماير هنرق و كاروردان اپراهاق عروساكي) دكتار
مرتضي فرهادق (استاد دااشگا عالمه طباطبايي) سنداهه فضاائلي (پژوهشاگر) دكتار ريچاارد كنات
وولگ (استاد دااشگا هاروارد) دكتر ممشل كنكه (استاد دااشاگا و پژوهشاگر مانز كاه دو هراالاي)
دكتر داويا لنهروتنن (استاد دااشگا استراسبنرگ فرااساه) دكتار لانرااا دامااكتبي (اساتاد دااشاگا
هنردو فرااسه) دكتر سعما افمسي (استاد دااشگا انرن وسترن آمريكا) دكتار اورلاي اانو (اساتاد و
پژوهشگر مركز ملي تحقمقا

علمي فرااسه) دكتر عباالحسمن امزوتر (استاد پمشمن دااشاگا تتاران)

فرهاد ورهرام (فملمساز) دكتر كالريا هرن اشممت (استاد و پژوهشگر كلژ دو فرااا فرااسه)
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ميوذاراا فترست اسامي اين افراد هه ترتمب حروف الفبا در ه اش همكااران
سايت آما است
يكي از اهااف مجمنعاه «ااساان شناساي و فرهناگ» تارويج هماه هااباه
فرهنگ است اين امر در اهتااا از طرياق وبواا «ااساانشناساي و فرهناگ»
پمگمرق ميشا اما در سماست تنسعه فعالمتها تصمم ورفته شا كه اهاااف و
هراامههاق ااسانشناسي و فرهنگ در كنار هتان مجازق هه هتاان واقعاي اماز
را ياها و هه اين ترتمب هلسا

علمي «ااسان شناسي و فرهنگ» ها اين منانر

طراحي شا مشااركت در هروازارق چنااين هماايش علماي در ساطح ملاي
هروزارق اشست هاق س نرااي علماي و اقاا و هررساي كتااب اماايش فامل
مستنا و داستااي و هروزارق اشستهاا و مجاالا هزروااشات ااايشامناان و
متفكران فرهنگي از همله اين هلسا

است از متمترين اشساتهااق علماي

اين مجمنعه هايا هاه سلساله هرااماههااق هفتگاي منسانم هاه «يكشانبههااق
ااسانشناسي و فرهنگ» اشار كرد كه از متر ما  1392آغاز شاا و هااف آن
هه وهند آوردن محمطي واقعي است كه اعضاا و دوساتااران ايان مجمنعاه و
تمام عالقهمناان هه منضنعهاق فرهنگي منرد هحث در وبوا ااسانشناسي و
فرهنگ هتناانا هه انر

منا ورد ه آينا

در هعا آمنزش كاروا هاق متعادق در زممنه ااسانشناسي و فرهناگ هرپاا
شا است كه شامل ااسانشناسي هنار سامنما معماارق طراحاي و ورافماز
ااسانشناسي تصنيرق و فمل اتننورافمز ااسانشناسي اقاشاي ااساانشناساي
سماسي ااسانشناسي هنر سماسي قرن همست هاا تأكماا هار اقاشاي آفامشهااق
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ايائنلنژيز و د ها كاروا ديگر است و ها همكارق منسسا

م تلگ هروازار

ميشند
همچنمن ويژ اامههايي ها عننان «ااسان و فرهنگ» هه شكل الكتروامز و هاه
انر

آاالين در وبوا ايجاد شا ااا كه هاا كمفمات هاات هاه اانر

فشرد عرضه ميشناا اين مجال

لانح

الكترواماز در هسامارق از منااهع معتبار از

همله پرتال هامع علنم ااسااي امايهسازق ميشناا ويژ ااماههاا هاا مسائنلمت
علمي مايريت ااسانشناسي و فرهنگ و ها يز سردهمر علمي كه اغلاب عضان
همئت علمي دااشگا هاق معتبر داخل يا خارج از كشنر است منتشر ميشاناا
ويااژ اامااههااا هااهااانر

ماانا دو شاامار را در سااال هااه سااالگرد تأسااما

ااسانشناسي و فرهنگ و انروز اختصاص ميدهنا ه شي از اين ويژ ااماههاا
هه زهانهاق ونااونن ايرااي اختصاص يافتهااا و مطالب هه غمر از زهان رسامي
يعني فارسي هه زهانهاق ديگرق امز انشته ميشناا
ااسان شناسي و فرهنگ مجمنعهاق است كه ها همكارق اعضا و كمزهاق
مردمي فعالمت ميكنا و دسترسي هه همه مطالب ويژ اامهها عكاها و اساناد
آن هراق عمنم آزاد و رايگان است افزون هر اين راهنمايي آمنزش و ارزيااهي
مقات

از سنق همكاران مت صص ااسان شناسي و فرهنگ هاه رايگاان ااجاام

ميپذيرد
دستاااركاران سايت «ااسانشناسي و فرهنگ» هه تازوي اين ساايت را هاه
ااجمني غمردولتي تبايل كرد ااا كه ثبت آن در وزار
خند را طي ميكنا و هاف آن ااجام مطالعا
فرهنگ است

كشانر مراحال پاياااي

و ترويج همنرشاتهاق در حانز
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()www.farhangshenasi.ir

اين پايگا كه هه مايريت دكتار اعماتاهلل فاضالي را ااااازق شاا اسات
حاوق انشتهها اخبار و محتناق مرهنط هاه سا نراايهاا و ساممنارهاق مااير
پايگا است دكتر فاضلي انشتن در فضاق مجاازق را از ساال  1387اهتااا هاا
وهالگ «يادداشتهاق يز مردماگاار در غارب» آغااز كارد يعناي زماااي كاه
دااشجنق دكتراق ااسانشناسي در لناان هاند مطالاب او در آن زماان اولامن
فعالمت هاق يز ااسانشنا

ايرااي در فضااق اينتراات هاهشامار مايرفات

فاضلي زمااي كه هه ايران هازوشت تالش كرد تا از فضاق اينترات و وهالگ هه
عننان وسمله االي ااتشار مقات

و ااايشههايش اساتفاد كناا وق هاه دلمال

حجاا و تناانع مقاااتتي كااه در وهااالگ داشاات هااه را اااااازق وبسااايت
فرهنگشناسي اقاام كرد كه در حال حاضار مجمنعاه مقاات

وازارشهااق

درسي يادداشتهاق روزااه سفراامهها و مطالب ديگارق در زممناه مطالعاا
فرهنگي ااسانشناسي هامعهشناسي هنر و ادهما

و سماسات فرهنگاي در آن

منتشر ميشاند فاضالي عقماا دارد كاه هار چناا ارتبااط زااا و دايماي هاا
عالقهمناان حنز هااق فكارق و دااشاگاهي از مزياتهااق داشاتن ساايت و
وهالگ است سنءتفاه هاق احتمالي و سرقت علمي از مطالب وبسايت ها
روق ديگر ماهراست ها اين حال تأكما دارد كه دااشجنيان وهالگهاق فاردق
و همعي ايجاد كنناا و تكاالمگ و مطالاب و مقاات

خاند را هاراق اساتفاد

ديگران روق آن قرار دهنا چرا كه داشتن وهالگ در فضااق مجاازق عااد
هه انشتن را تقنيت ميكنا

شماره  83و  / 83پايیزو زمستان 9838

وبساااايت «فرهناااگ شناساااي (يادداشاااتهااااي ياااک ماااردمنگاااار)»

088فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره 83و  / 83پايیز و زمستان 9838

فاضلي در حال حاضر يكي از اماينااوان ااساانشناساي ماارن در اياران
است و در كنار فعالمتهاق وبسايت خند مايريت ورو مردماگارق ساايت
ااسانشناسي و فرهنگ را امز هر عتا دارد
پايگاه اينترنتي «حاميژه» )(http://www.hamije.com

«حاممژ » اام پايگا اينتراتاي حاماا هلملنااا و منماژ غزانياان دو تان از
دااش آمنختگان مقطع كارشناسي ارشا رشته ااسان شناسي دااشگا تتران است
اين پايگا از آهان  1386آغاز هه كار كرد و در واقاع هااف اولماه آن آرشامن
مقات

و يادداشت هاق علمي و ترويجي اين زوج در حنز هاق ت صصي شان

هند است انيسناوان ايان وب ساايت ش صاي كاه خاند از ماايران ساايت
«ااسان شناسي و فرهناگ» اماز هساتنا معتقاااا هارخالف اسال هااق پمشامن
ااسان شناسي ايران كه هه ضرور

شرايط همشتر هه فعالمت هاق عمنمي مارتبط

ها اين رشته مي پرداختنا وظمفه اسل هايا پرورااان حنز هااق ت صصاي و
عممق شان هر روق آاتاست اين هاف ديگرق اسات كاه هاه واساطه تجمماع
داد ها حاممژ در دو حنز ت صصي «ااسان شناسي منسمقي» و «ااسان شناساي
فضاق خااگي» پيومرق ميكنا.

مطالب اين سايت در حال حاضر ذيل چتار ه ش االي قاهل طبقاه هنااق
است كه شامل ااسان شناسي منسمقي (حنز ت صصي هلملناا) ااسان شناسي
فضاق خااگي (حنز ت صصي غزانيان) و فمل مستنا مي شند ه ش چتاارم
امز هه ساير مقات

آاتا كه هرخي در ساير اشاريا

ياا ساايتهااق ت صصاي

ديگر منتشر شا و هه طنر عما در حنز اقنام و خاااناد اسات اختصااص
دارد .حاممژ همچنمن در چش ااااز تنساعه خاند در ااار دارد ه شاي را هاه
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معرفي ونشه اق از تجرهما
اختصاص دها.

حاااممژ واژ اق اهااااعي اساات كااه از تلفمااق حااروف اول اااام كنچااز
انيسناوان اين سايت هه دست آما و هه ورو كارق اين دو افر اشار دارد.
وبالگ «فرهنگ مردم» ()http://400hashemi.blogfa.com

اين وهالگ كه اتممن سال فعالمت خند را سپرق ميكنا در اهتاا هاا هااف
آرشمن مطالب حنز فرهنگ مردم و مقات

چا ،شا انيسنا آن در اشريا

هه وهند آما سما علمرضاا هاشامي كاه كارشناساي ارشاا خاند را در رشاته
مردمشناسي و تحصمال

تكمملي را در رشاته فنلكلنرشناساي در تاهمكساتان

وذرااا است همشتر تألمفا
منضنعا

خند را در حنز مردمشناسي و هه طنر خاص در

فرهنگمردم اگاشته است انيسنا كه ساالهاا در واحاا «فرهناگ

مردم» ااا و سمما و رادين (فرهنگ) هه كاار پاژوهش در منضانعا

فرهناگ

مردم اشتغال داشته ها هاف اشاعه عناار فرهناگ ماردم و مساتنااگارق آن و
آشنايي م اطبان خند ها اين حنز اقاام هه ايجاد اين وهالگ در فضاق مجاازق
كرد است از اار محتنايي ه شي از مطالب اين وهالگ ااعكا
مقات

انيسنا در اشريا

انشاتههاا و

و فصلنامههاست ه ش ديگر مطالب اين وهاالگ

امز اختصاص هه معرفي كتابها و فصلنامههايي دارد كه در حنز فرهنگ مردم
و فنلكلنر هه چا ،رسما و هه قل انيسنا معرفي شا اسات مطالاب ديگار
وهالگ در زممنه منضنعا

مقات

و اخبار مرهنط هه داااش ااساانشناساي و

مردمشناسي هه عننان «علميترين رشته علنم ااسااي و ااسااايتارين رشاته در
علنم» است كه همه ها ذكر دقمق محل ارهاع آاتا هاه حكا امااتااارق و هاراق
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آاكه خنااناوان وهالگ امكان دسترسي هه مرهع مطالب را داشته هاشنا هازاشر
شا ااا انيسنا اين وهالگ عالو هار عضانيت در «ساايت ااساانشناساي و
فرهنگ» مايريت ورو «فرهنگمردمي» اين سايت را امز هر عتا دارد
وبالگ «شوخي با فرهنگ و اجتماع» ()www.moghaddames.blogfa.com

وهااالگ «شاانخي هااا فرهنااگ و اهتماااع» از سااال  1383هااه هماات امماار
هاشميمقام را اااازق شا او كه كارشناسي ارشا ايرانشناسي فرهنگاي دارد
در حال حاضر دور دكتراق خند را در ااساانشناساي مايوذراااا انيسانا
وهالگ خند را اهتاا در سايت هالگ اسپا
اين خاما

هه را ااااخت و پا از فملتر شاان

آن را هه هالوفا ااتقال داد از اهتاا تصمم وق هر ايان هاند كاه هاا

زهان طنز و كنايه هه رفتارهاق اادرست ايراامان در عراههاق م تلاگ هپاردازد
و در اين را هه طنر عما رفتارهاق فرهنگي و خرافههايي را كه اغلب هاه ااام
دين مطرح ميشاند در مركاز تنهاه قارار داد هاااين حاال سافراامهانيساي
همشترين حجا انشاته هااق وهاالگ را هاه خاند اختصااص داد اسات ايان
سفراامهها را شايا هتنان وناهاق از مردماگارقسفر دااست كه تاالش مايكناا
در كنار تنامگ هغرافمايي مكانهاق منرد هازديا تنضامحاتي هرچناا ااااك
درهار فرهنگ و پمشمنه فرهنگي آن سرزممن ارائه دها اين سافراامههاا تقريبااً
همه استانهاق ايران را در هر ميومرد و هه هز آن سفراامههاايي از كشانرهاق
افغااستان تاهمكستان و تركمه را امز در خند دارد
ه ش معرفي و اقا كتاب ه پا از آغاز همكاارق انيسانا هاا اشارياتي
همچنن كتاب ما علنم اهتماعي كتاب ما تاريخ و هغرافما روزاامه شرق و
هه اين وهالگ افزود شا است مطالب اين ه ش پاا از ااتشاار در اشاريا
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مردم امز كه در زمر عاليق انيسنا است ه شي از مطالب وهالگ را هه خاند
اختصاص داد است
در حال حاضر ها تنهه هه اام وهالگ لحن طنزوناه مطالب كمرااگ شاا
است زيرا انيسنا در اهتاا مطالب اهتماعي را از اگا ااتقاادق و طناز ماااار
داشت اما در دور دوم فعالمات همشاتر مطالاب ايان وهاالگ در واقاع هازاشار
مصاحبههاق او هاا خبروازارقهاا و اماز يادداشاتهااق وق در روزااماههاا و
اشريا

ديگر است و كمتر مطلبي را ارفاً هراق وهالگ ميانيسا همچنمن هاا

تنهه هه وسترد شان شبكههاق اهتماعي در اينترات ه شي از فعالماتهااق
انيسنا امز از وهالگ هه اين شبكهها منتقل شا است
از ديگر فعالمتهاق انيسنا وهالگ در فضاق مجازق همكارق هاا ساايت
ااسانشناسي و فرهنگ ههعننان ماير ورو وردشگرق است اين وهالگاانيا
معتقا است ها تنهه هه دردسرهاق فني اهتماعي و وهالگانيساي در اياران
هه ااار مايرساا كاه وهاالگانيساي در اياران خاند منضانع هاالبي هاراق
مردماگارق مارن است
پايگاه اينترنتي «مؤسسه ميراث فردا» ()http://mirasfarda.org

ها هاف رشا و تقنيات داااش ماردمشناساي و ااساانشناساي در اياران و
اطالعرسااي هه دااشجنيان و عالقه مناان حنز علنم اهتماعي و ااسانشناساي
تصنيرق مؤسسه ممران فردا از ا ستمن سالهاق تأسما ها را اااازق پايگاا
اينتراتي ه شي از فعالمتهااق علماي فرهنگاي و اطاالعرساااي خاند را هار
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فضاهاق مجازق متمركز ساخت سايت ممران فاردا ا ساتمن پايگاا اينتراتاي
ايجاد شا در حنز مردمشناسي و ااسانشناسي ايران است
اين سايت كه در سال  1385را اااازق شا است از مت ترين پايگا هااق
علمي و فرهنگي كشنر در حنز مردمشناسي و ااسانشناسي هه شمار مايرود
اين سايت ها ااتشار مقات

مصاحبههاق ت صصي اشستهاق علماي اخباار

و وزارشهاق حنز علنم اهتماعي فعالمتهاق سمنماق مستنا قانماگاارق و
مستنا اهتماعي مباحاث ااساانشناساي تصانيرق تجرهماا
مطالعا

مماااي معرفي كتاب و همچنمن ااعكا

ماردماگاارق و

فعالمتهاق مؤسسه ههعننان

يااز سااايت مرهااع پاس ا گنق امازمناااقهاااق علمااي پژوهشااي و خباارق
دااشااجنيان اسااتادان پژوهشااگران و عالقااهمناااان حاانز مااردمشناسااي
ااسانشناسي و هرخي حنز هاق ممانرشتهاق همچنن ااساانشناساي تصانيرق
(عكاسي مردم اگار و سمنماق مردم شناسي) است تاكننن هامش از  677مطلاب
علمي و وزارشي درخصنص منضنعا

مرهنط از طرياق ايان ساايت منتشار

شا است و روزااه حاود  277افر از آن هازديا ميكننا
سايت ممران فردا در كنار فعالمتهاق علمي داراق يز ه ش خبروازارق
است كه وظمفه تتمه اخبار و وزارشهاق مرهانط هاه فعالماتهااق فرهنگاي و
هنرق مرتبط ها منضنعا
ااعكا

مردمشناساي و ااساانشناساي كشانر را هاه مناانر

در سايت مؤسسه هرعتا دارد

از سال  1386ه ش ااگلمسي سايت اماز را ااااازق شاا مطالاب علماي و
وزارشهاق مت وا هه انر

كامل و وا هه طنر خالاه از سنق همكاران

سايت ترهمه ميشا و در ه ش ااگلمساي ااتشاار ماييافات فعالمات ه اش
ااگلمسي هه ما

دو سال ادامه داشت اما هه دلمل هات هندن هزيناههاا در حاال

حاضر مطلبي در اين ه ش منتشر اميشند
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ركنعي سعما رضنااي اسرين قنامي محما فتحي ثريا لشگرق و چناا تان
ديگر  -اغلب از دااشجنيان علنم اهتماعي  -هند است از متر ما سال 1393
هه دلمل هاهههايي مكان مؤسسه مطلبي در اين سايت منتشر اشا است اما هاه
زودق ااتشار مطالب هار ديگر آغاز خناها شاا ايان ساايت در فمسابنك اماز
داراق افحه و ورو است
سايت «اطالعرساني و پژوهش فولكلور ايران» ()www.persianfolklore.ir

هاااف از را اااااازق اياان سااايت ت صصااي ايجاااد مكااااي هااراق تاااوين
پژوهشها و تجممع اطالعا

ت صصي در حانز فرهناگ عاماه ماردم اياران

است سازااوان سايت امماواراا ها را اااازق اين سايت محلي هراق تجممع و
تبادل اطالعا

عالقهمنااان هاه فرهناگ عاماه هاهوهاند آياا دكتار مصاطفي

خلعتبرق كه كار وهالگانيسي را از دق ما 1308ها وهاالگ «فنلكلانر اياران»
آغاز كرد در ادامه ها ايجاد اين پايگا هه فعالمتهااق هايااق در ايان حانز
پرداخته است
در ه شي از معرفي اين سايت آما است« :پايگا اطالع رسااي و پاژوهش
فنلكلنر ايران ا ستمن سايت تحلملي – پژوهشي در زممنه فرهنگ مردم اياران
است كه ههعننان يز رسااه فرهنگي هاي طارف و هاا احتارام هاه هماه سااليق
فكرق هه همچ هريان فكرق اهتماعي و سماسي واهستگي اااارد و متا تارين
شعار آن هيطرفي و ااالت همرا ها خردورزق است مت تارين شااخص ايان
پايگا اطالعرسااي تحلمل و هررسي مسائل مرهنط هه حنز فنلكلانر اياران و
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كشنرهاق حنز فرهنگي ايران است و اطالعرسااي اخبار مرهانط هاه ايان دو
حنز در اولنيت دوم قرار دارد »
سايت ت صصاي فنلكلانر اياران داراق زياره شهااق خبار و وازارش
تاز هاق اشر و چنارسااهاق است

وفتگن مقات

وبالگ «ادبيات شفاهي» ()http://adabiateshefahi.blogfa.com

اين وهالگ كه ها منضنع خاص ادهما

شفاهي از اسفنا  1391ايجااد شاا

است حاوق انشتهها س نراايها و مصاحبههاق انيسنا وهالگ است محما
هعفرق (قنناتي) كه مايريت اين وهالگ را هاه عتاا دارد داراق تألمفااتي در
زممنه ادهما

شفاهي و فرهنگ و فنلكلنر است دكتر هعفرق در داير المعارف

هزرگ اسالمي هه عننان ويراساتارعلمي ه اش دااشانامه فرهناگ ماردم اياران
فعالمت ميكنا
وبالگ «مردمشناسي» ()http://www.anthropology-iran.blogfa.com

اياان وهااالگ هااا مااايريت اعمااتاهلل كاااظمي فراماارزق كارشاانا

ارشااا

مردمشناسي از همله وهالگهايي است كه ها تنهه هه عالقهمناق و تحصمال
انيسنا از سال  1386هه منضنعا

م تلگ مردمشناسي ميپاردازد انيسانا

وهالگ عالو هر مطالب خاند اخباار و اطالعااتي را كاه هاهاانعي هاا داااش
ااسانشناسي مرهنط ميشند همرا ها هرخي تصاوير هه اشتراك ميوذارد

معرفي پايگاههاي اينترنتي در حوزه فرهنگ و فولكور 011

()http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com

اين وهالگ از مردادما 1389هاه ماايريت دكتار علمرضاا آياتاللتاي ادار
ميشند محتاناق وهاالگ عاالو هار انشاتههااق انيسانا تحلمال اخباار و
منضنعا

مناسبتي حنز مردمشناسي را امز درهرميومارد هاه طانرق كاه در

ه ش طبقههناق منضنعي مطالب م تلفاي همچانن پزشاكي سانتي زهاان و
ادهما

تاري ي مراسا ماذهبي هشانهاا شاعائر زاااوي و يادداشاتهااق

آمنزشي هه چش ميخنرد
وبالگ «مردمنگار» ()http://www.mardomnegar.blogfa.com

سما محما الحسمني پژوهشگر مار

و عالقهمنا هه مطالعا

فرهنگي و

اهتماعي است او وهالگ خند را از ارديبتشت  1385پايهوذارق كارد اسات
انيسنا وهالگ هاف از ايجاد آن را اشر مقات

و يادداشاتهاايي در حانز

فرهنگ و وا امز دلننشتههاق خند دااسته است

معرفي چند وبالگ غيرفعال
وباااااااالگ «انساااااااانشناساااااااي در دنيااااااااي اماااااااروز»
()http://www.tim3745.blogfa.com

اين وهالگ يكي از وهالگهاق مرتبط ها حنز ااساانشناساي اسات كاه در
متر ماا  1385آغااز هاه كاار كارد در ايان وهاالگ اخباار ااساانشناساي از
چتارونشه هتان وردآورق ميشا و پا از ترهمه در فضاق وب در اختماار
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عالقهمناان و كارهران فارسي قرار ميورفات هرخاي از منضانعا
آخرين اخبار ااسانشناسي داما آخرين مقات

آن شاامل

علمي ارائه شاا در مجاال

سممنارهاق ااسانشناسي هرخي پاياناامههااق ااساانشناساي و مقاات

و

شاماا

حافاي ههعننان انيسنا وهالگ هند اين وهالگ در حال حاضر فعال امسات و
آخرين پست انشته شا در آن تاريخ هشت آهان ما 1392را اشان ميدها
وبالگ «انسانشناسان» ()http://www.ensanshenasan.blogfa.com

اين وهالگ متعلق هه دااشجنيان ااجمن علمي ااسانشناسي دااشكا علانم
اهتماعي دااشگا تتران است كه در سال  1384را اااازق شا ولي ها آخارين
مطلبي كه در دقما  1397در آن انشاته شاا متنقاگ ماااا اسات در ايان
وهالگ دااشجنيان اين ااجمن علمي مقاات

و انشاتههااق خاند را هازاشار

ميداداا
«انجماااااااااان مااااااااااردمشناسااااااااااي دانشااااااااااگاه آزاد»
()http://anthropologyazad.mihanblog.com

اين وبوا از آهان ما  1388فعالمت خند را آغاز كرد است و تاا آذر ماا
 1392كه آخرين مطلب در آن هاروذارق شاا تاااوم داشاته اسات وازارش
سممنارها و همايشها اخبار هرخي مقات

و ه صنص عناوين پاياناامههااق

كارشناسي ارشا چنا دور رشته مردمشناساي در ايان وبواا قاهال مشااها
است
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مردمشناسي و فرهنگ مردم ميتنان يافت كه تنتا هاه ذكار اشاااي آاتاا هسانا
ميشند از همله:
وهالگ كال

مجازق مردمشناسي ()http://mardom-1388.blogfa.com

وهالگ دوسمران ()http://www.dosiran.blogfa.com
وهالگ ااسانشناسان هنان ()http://ensanshenasanejavan.blogfa.com
وهالگ ااسانشناسي آزاد ()http://anthropology85.blogfa.com
وهالگ ااسانشناسي)http://ensanshenasi.blogfa.com( 84
وهالگ فنلكلنر()http://folklore.blogfa.com
عالو هر اين هرخي از فار،التحصمالن در خصنص روستاق اهاادق خاند
وهالوي را ايجاد كرد ااا كاه در آن هاه تناامگ عنااار فرهناگ ماردم خاند
پرداختهااا سازمان ممران فرهنگي امز هراق هرخي از منز هااق ماردمشناساي
هرخي استانها وهالگهايي را ايجاد كرد است هه عاالو هرخاي ساايتهااق
خبرق و اطالعرسااي ماانا تبمان امز ه شي از ساايت خاند را هاه مطاالبي در
حنز فرهنگ و آداب و رسنم اختصاص داد ااا كه ها هستجن ميتنان هه آاتاا
دست يافت

جمعبندي
اينترات يكي از اهزارهاق مت و تا اين زمان آخرين وسمله مانرد اساتفاد
هراق رشا و تنسعه ارتباطا

ااسااي است كه قادر است محاود زمان و مكان

را درانردد و فراتر از ارتباطا

ش صي  -ش صي يا ش صي  -اش اص قام
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هه عراه ارتباطا

ش صي  -عمنمي يا حتي فراتار از آن عمانمي  -عمانمي

هگذارد
در اين خصنص وهالگها و وبسايتها محصنل رشا درواي ارتباطاا
در عال اينترات هستنا اين محصنل هازتاب تعامل ااسان هاا فضااق مجاازق
اينترات است و هه فضايي هراق ههامايش وذاشتن اهعاد فاردق ياا وروهاي هاا
تماممت ظرفمت خند در يز عراه عمنمي تبايل شا است
حنز فرهنگ ها تمام اهعاد آن يكي از حنز هايي است كاه در آن فارد ياا
ورو هاق ت صصي ها ايجاد پايگا هاق اينتراتي هه ااعكا
اطالعا

مطالاب و اخباار و

حنز خند ميپردازاا وهالگها و وبسايتهاق معرفي شا در اين

مقاله همه مرتبط ها حنز دااش ااسانشناسي و مردمشناسي و واا اماز حانز
فرهنگ ماردم (رويكارد منضانعي فصالنامه) هندااا و از آاجاا كاه ه شاي از
م اطبااان مجلااه را تتمااهكنناااوان و دسااتاااااركاران هراامااههاااق رادياانيي و
تلنيزيناي تشكمل مي دهنا محتناق مطالب پايگا هاق معرفايشاا مايتناااا
هراق آاتا سنژ آفرين و كارهردق هاشا
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الف) کتاب
عباسيقادق مجتبي و مرتضي خلمليكاشاااي ( )1389توثثیر اينترنوت بور
هويت ملی کاربران تتران :پژوهشكا مطالعا

راهبردق

ب) مقاله
 1عباسيقادق مجتبي و زينب ممرعليساماخنااق (« )1391ساناد رساااهاق
م اطبان رسااههاق انشتارق در شتر تتران» فصولنامه مطالعوات فرهنوگ -
ارتبا ات

 13ش 27

 2كرمي طاهر طاهر علنمي و االح رحممي (« )1389هررسي وهالگهااق
كتاهاارق ااگلمسي زهان» فصلنامه علوم و فناوری ا لعات دور  25ش 4
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