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عنوان التینThe Concept of Culture : A History and Reappraisal :
نويسندهMartyn Hammersley :

عنوان فارسی :مفهوم فرهنگ؛ تاريخچه و ارزيابی
مترجمان :حجـتاهلل خـدری غريـبونـد و ولـیاهلل
نصیری
ناشر :نقد فرهنگ
سال انتشار1411 :
صفحات174 :

فرهنگ از مفاهیم پرکاربرد علوم اجتماعی اس ؛ این در ثالی اس

که در سدههتای

اخیر ،همواره مفهوم فرهنگ چالش برانگی بوده اس  .متداولترین شتیوه استتفاده از آن
امتتروزه تتتا ثتتدودی بتتا ستتایر عبتتارات ماننتتد «ستتن »« ،تمتتدن»« ،رستتم»« ،استتطوره»،
«چشمانداز»« ،جهانبینی»« ،ایدئولوژی»« ،گفتمان» و «عادتواره» همپوشتانی دارد؛ اینهتا
به هیچ عنوان بهطور مستقیم ،هم معنا نیستند ،بلکه در فرهنگ واژگان علمتی اجتمتاعی،
رابطهای ن دیک هرچند اندکی تیره و مبهم با «فرهنگ» دارند .در کتاب مفهتوم فرهنتگ؛
تاریخچه و ارزیابی ابعاد جدیدی از این مفهوم تبیین و تشریح شده اس .
در پش

جلد کتاب آمده اس

علوم اجتماعی ،در معر

«کمتر مفهومی به اندازه «مفهتوم فرهنتگ» در ثتوزه

تفسیرها و تعبیرهای گوناگون بوده اس  .از این رو ،میتوان

 .2کارشناسی ارشد مردمشناسی .رایانامهghorbanimajid@gmail.com :
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گف

مفهوم فرهنگ نهتنها دشواریهای زیاد به بار آورده اس  ،بلکه بته ستبب تنتو و

وسع

معنا ایجاد وثدت نظر بر سر گستره موضوعی آن مستیر نشتده است  .بتا ایتن
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ثال ،در هر دوره کوششهای تازهای برای طترح دوبتاره مفهتوم فرهنتگ و مستائل آن
بهکار بسته شده اس

و ثتی برخی از نظریهپردازان بر این باورند که میتوانند ثتوزهی

مستتائل فرهنگتتی را در چتتارچوب رشتتتهای دانشتتگاهی و علمتتی مهارکننتتد و بتته نظتتم
درآورند»
ایتتن کتتتاب ضتتمن ریشتتهیتتابی مفهتتوم فرهنتتگ ،چهتتار مفهتتوم متفتتاوت «پتترورش
زیباییشناسانه»« ،توسعهای»« ،فرهنگ بتهمثابته شتیوههتای متمتای زنتدگی» و «فرهنتگ
بهمثابه معناسازی»؛ را در تاریخچه طوالنی و پیچیده فرهنگ بازنمایی و تبیین میکند .به
دنبال آن ،اینکه مفهوم فرهنگ چگونه در زمینههای متفاوت گسترش یافته است  ،متورد
بررسی قرار میگیرد .در ادامه ،مفاهیم مرتب با فرهنگ اعم از جامعتهشناستی فرهنگتی،
مطالعات فرهنگی ،محرومی

فرهنگی ،چندفرهنگی ،فرهنگ دیجیتالی و تضاد فرهنگتی

از دیدگاههای مختلف مورد بح

و بررسی قرار میگیرند .در بخش پایانی کتاب ،رابطه

بین استفاده از مفهتوم فرهنتگ در علتوم اجتمتاعی و نقتش آن در ارزیتابی مباثت

در

خصوص اینکه زندگی ارزشمند کدام اس  ،جامعه آرمانی کدام اس  ،دگرگونی جوامع
به چه شیوهای تغییر میکند ،و اینکه آیا رسوم و فعالی های مردمنهاد یا قومی ت قبیلهای
درس

یا غل گو مانند آن هستند ،به اختصار مورد بح

مارتین همرسلی جامعته شتناس بریتانیتایی است

قرار میگیرند.

کته انتشتارات اصتلی او بتهطتور

اختصاصی ،در زمینه روششناسی تحقیق اجتماعی و مسائل فلسفی در علتوم اجتمتاعی
فعالی

میکند .اثرثاضر ،ثاصل پژوهش ایشان در زمینه مفهوم فرهنگ اس

کته ابعتاد

جدیدی از این مفهوم را تبیین کرده اس  .این کتاب در پنج فصل تدوین شده اس .
در فصل اول با عنوان «سخن آغازین» نویسنده ضمن تأکید بر اینکته واژه «فرهنتگ»
در علوم اجتماعی کاربرد فراوان دارد و معانی گونتاگونی کته بترای آن در نظتر گرفتته
میشود چندان آشکار نیس  ،تاریخچه این اصطالح را بهطور خالصه تبیتین متیکنتد و
چگونگی استفاده از آن در علوم اجتماعی را مورد بح

قرار میدهد.

معرفی کتاب 024

در فصل دوم با عنوان «مفهوم مجت ا از فرهنتگ :مفهتوم زیباشتناختی و توستعهای»
نویسنده دو مفهوم اساسی فرهنگ را ت که مج ا تلقتی متیشتوند ت متورد بررستی قترار
مشخصه انسان شناسی قرن نوزدهم میالدی اس  ،تمرک میکنتد .عتالوه بتراین ،شترح
مختصری از ایدههای مرتب با فرهنگ و جامعه که بعدها مشخصههای آن رشتته تبتدیل
شدهاند ارائه میشود.
عنوان فصل سوم کتاب «مطالعات فرهنگی و فرهنگ در جامعهشناسی» اس

کته بته

تبیین روشهای گوناگون استنباط مفهوم فرهنگ در جامعهشناسی و مطالعتات فرهنگتی
می پردازد .کاربرد مفاهیمی همچتون ختردهفرهنتگ ،ضتدفرهنگ ،فرهنتگ ستازمانی و
فرهنگ شغلی در جامعهشناسی آنگوالتامریکایی قرن بیستم متیالدی بررستی متیشتود.
عالوهبراین ،برختی از تحتوالت اخیتر در جامعتهشناستی فرهنتگ و چنتدین نستخه از
جامعهشناسی فرهنگی تشریح می شوند.
فصل چهارم با عنوان «مشکالت در مفهتوم فرهنتگ و یتک اصتالح پیشتنهادی» بته
موضوعاتی در زمینه فرهنگ ،میپتردازد .واژه فرهنتگ «بته کلیته زمینتههتا و منتابع در
دسترس و متعلق به عاملی مشخص گفردی یا جمعی که در نقطه عمتل باشتند اطتالق
میشتود» .ایتن زمینته هتا و منتابع در درجتات و از جنبتههتای مختلتف شتباه هتا و
تفاوتهایی با زمینهها و منابع دیگر عوامل دارند ،واژه فرهنگ نی به زمینههتا و منتابعی
اشاره میکند که توضیح و نتیجه مربوط به هم دارند.
در نهای  ،فصل پنجم با عنوان «سخن پایانی» بر ارزش مفهوم فرهنگ تأکید میکنتد
و با توجه به اینکه کاربرد علمی این مفهتوم همتواره بتا ارزیتابیهتای عملتی گارزیتابی
محصوالت ادبی ،هنری یا رسانهای ،یا ارزیابی افراد ،نهادها ،گروهها یتا جوامتع همتراه
بوده اس  ،ضمن جمعبندی فصول قبلی ،به ارائه پیشنهادهای در این زمینه میپردازد.
این اثر ثاصل تالش و ترجمه دو تن از پژوهشگران عالقهمنتد در ثتوزه فرهنتگ،
آقای دکتر ثج اهلل خدری غریبوند و ولیاهلل نصیری اس
هیئ

علمی دانشگاه شهرکرد هستند .امید اس

که در ثال ثاضتر عضتو

این اثر که بته شتکافهتای دانشتی در

ثوزه فرهنگ پرداخته اس  ،مورد توجه عالقهمندان فرهنتگ و بتویژه فرهنتگ ایرانتی،
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میدهد .یک مفهوم بر ترویج زیباشناختی و دیگری ،بتر مفهتوم توستعهای فرهنتگ کته
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بومی و عامیانه قرار گیرد و از آن به عنوان اثری که جنبههای نظری در زمینه فرهنتگ را
تبیین کرده اس  ،بهره برده شود.
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کتاب «مفهوم فرهنگ؛ تاریخچه و ارزیابی» ،نوشته «مارتین همرسلی» با ترجمه آقای
دکتر «ثج اهلل خدری غریبوند» و آقای دکتر «ولیاهلل نصیری» و ویراستتاری سترکار
خانم مهندس مرضیه بابادائی سامانی در  274صفحه ،شمارگان  500نسخه و قیمت
ه ار تومان به هم

نشر نقد فرهنگ در اختیار عالقهمندان قرار گرفته اس .
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عنوان التـینInnovations in culture and development: the culturinno effect in :
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public policy
نويسندهDaniela Angelina Jelinčić :

عنوان فارسی :فرهنگ ،نوآوری ،توسعه؛ تأثیر فرهنگ
در سیاستگذاری عمومی
مترجمان :حجـتاهلل خـدری غريـبونـد و علیرضـا
جابری
ناشر :نقد فرهنگ
سال انتشار1011 :
صفحات181 :

کتاب «فرهنگ ،نوآوری ،توستعه؛ تتأثیر فرهنتگ در سیاستتگذاری عمتومی» ،زمینته
جدیدی برای اندیشیدن در ثوزه توسعه فرهنگی و اجتمتاعی فتراهم متیکنتد .در ایتن
کتاب اصطالح جدید «تأثیر فرهنگی» نشان میدهد که سپهر فرهنگی چگونه نوآوریهتا
را در مسیر توسعه گسترش میدهد .این کتاب بین «نوآوری فرهنگی »2و «نوآوریها در
فرهنگ» تمای قائل شده اس  .نوآوری فرهنگی بهعنوان فرآیندی از تغییرات نظاممند و
تمدنی توصیف شده اس

درثالیکه نوآوریها در فرهنتگ از بختش فرهنتگ گتئتاتر،

فیلم ،موسیقی و غیره تأثیر میپذیرند .در این کتاب بهطور عمده بر اصطالح دوم تأکید
شده اس

و در ایتن راه گتامهتای ممکتن بترای کاربست

نتوآوریهتای فرهنگتی در

سیاس های عمومی با هدف دستیابی به توسعه پایدار ترسیم میشود.
در پش

جلد کتاب آمده اس

«در این کتاب نویسنده استدالل میکند که فرهنتگ ت

به مثابه یک امر مستقل ت میتواند بهعنوان نیروی محرکهای قتوی بترای توستعه پایتدار
عمل کند و در عرصه های مختلف نوآوری ها را توسعه دهد .استفاده از لفظ «متی توانتد»
1. culturinno effect
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به این معنی اس

که فرهنگ «ال اماً قرار نیس

که نیترو محرکته توستعه پایتدار باشتد.

شاید فرهنگ هایی از جمله اشکال نوآورانه آن در جه

توسعه پایتدار نباشتند .مطمئنتاً
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فرهنگهای تجاریتر ،ظاهریتر و ثتی مخربی وجود دارند که در ترویج توسعه پایدار
نقش عمدهای ندارند ،چه رسد به اینکه فرآیندی را برای اثیای جامعه توستعه و بست
دهند» .سؤال اساسی در این اثر این اس

که چه نو فرهنگی شکل خاصی از توسعه را

ترسیم می کند؟ و به دنبال این سؤال اس

که سؤاالت دیگری نی مطرح متیشتود :چته

نو فرهنگی در ثال ثاضر غالب اس ؟ در طول چند سال گذشته گبسته به افق زمانی؛
دهه ،قرن یا ه اره فرآیند توسعه با چه مشکالتی مواجه بوده اس

و نقش فرهنتگ در

این تحول چه بوده اس ؟ «نوآوری فرهنگی» و «نوآوریها در فرهنگ» کدام یک بترای
تغییر خ سیر توسعه به سم

آینده مطلوب ارجحی

دارند؟ و درنهای  ،فقتدان نتو

مشخصی از گونه های نوآوری فرهنگی چه پیامدهایی برای یتک گتذار بت رگ در قترن
بیس

و یکم خواهند داش ؟
اثرثاضر ثاصل پژوهشی در زمینه سیاستتگذاری هتای عمتومی در چنتدین کشتور

اس

که با توجه ویژه به سیاستگذاریهای فرهنگی برای پاسخ به یک پرستش اساستی

صورت گرفته اس ؛ کدام مداخالت فرهنگی برای تحریک توسعه ضروری اس ؟ برای
پاسخ به این پرسش ها ،کتاب در هف

فصل تدوین شده اس .

در فصل اول با عنتوان «قتدرت فرهنتگ» نویستنده نقتش فرهنتگ را در دو مفهتوم
متفاوت مطالعات توسعه ،یعنی «فرهنگ و توسعه» و «توسعه فرهنگی» مورد توجه قترار
داده و مسیرهای تکامل این دو را از طریق اسناد سازمانهای بینالمللتی بترای مخاطتب
تبیین کرده اس .

در فصل دوم با عنوان «در پس داستان چیس » نویسنده به ارائته زمینتهای نظتری و
تاریخی در باب توسعه پرداخته و نگاهی هم به نظریته تغییتر انداختته است  .همچنتین
استداللهایی در زمینه سبک های ثکمرانی فرهنگی که در ادامه به توضیح و تبیین آنهتا
میپردازد ارائه میکند.

عنوان فصل سوم کتاب «رویکردهای نظری» اس

کته بته تعریتف مفتاهیم اولیتهای

چون نبود نوآوریها ،نوآوریها ،خالقی  ،نوآوریهای اجتماعی ،کارآفرینی اجتماعی و
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نوآوریها در فرهنگ پرداخته اس ؛ این مفاهیم اولیه با یکدیگر ارتبتاط متقابتل دارنتد؛
ارتباطی که درک آن برای فهم مباث

کتاب ضروری اس .

نظری سیاستگذاری فرهنگی میپردازد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا نو خاصتی از
این سیاستگذاری ها وجود دارد که به پرورش نوآوری بپردازد یتا خیتر؟ در ایتن فصتل
اسناد سیاستگذاری فرهنگی کشورهایی نظیتر کرواستی ،کوبتا ،فالنتد ،فرانسته ،التویتا،
سوییس ،انگلستان و امریکا مورد تحلیل قرار گرفتته و بته بررستی ابعتاد سیاستتگذاری
فرهنگی در آنها پرداخته شده اس .
در فصل پنجم با عنوان «در مسیر اجرا :نمونههایی از روشهای خوب نوآوریها در
فرهنگ» نویسنده با بیان نمونههای عملی نوآوریهای فرهنگی در سطح جهان ،متواردی
الهامبخش را برای پیشتیبانی از پژوهشهتای ستطح جهتان تبیتین متیکنتد .ایتن فصتل
نمونههای منتخب از نوآوریها را در مقیاس خرد تا نمونههایی که به طور بالقوه ممکتن
باع

اس

تغییر سیستمی شوند ،در برمیگیرد.

عنوان فصل ششم کتاب «ساختار مدلهای سیاستگذاری عمومی :مستیری بته جلتو»
انتخاب شده اس

که به ارائه جمعبندیهایی در زمینه تحلیتل سیاستتگذاری عمتومی و

به دنبال آن ،توصیههایی برای سیاستگذاری در مسیر نوآوری میپردازد.
در نهای  ،در فصل هفتم با عنوان «چه آموختیم و از اینجا به کجا ختواهیم رستید؟»
به بیان اهمی

نقش فرهنگ بهعنوان یک عامل رشد بسیار مؤثر در نظتام سیاستتگذاری

پرداخته میشود.

این اثر ثاصل تالش و ترجمه دو تن از پژوهشگران عالقهمنتد بته ثتوزه فرهنتگ
آقای دکتر ثج اهلل خدری غریبوند عضتو هیئت

علمتی دانشتگاه شتهرکرد و آقتای

علیرضا جابری دانشجوی دکترای جامعهشناسی فرهنگی در دانشتگاه ختوارزمی است .
امید که مورد توجه عالقهمندان فرهنگ ،بویژه فرهنگ ایرانی ،بومی و عامیانه قرار گیترد
و از آن بهعنوان اثری که جنبههای نظری در زمینه فرهنگ را تبیین کرده اس
شود.

بهره برده
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فصل چهارم با عنوان «سیاستگذاریهای عمومی و نتوآوری» بته تحلیتل متدلهتای
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کتاب «فرهنگ ،نوآوری ،توسعه؛ تتأثیر فرهنتگ در سیاستتگذاری عمتومی» ،نوشتته
«دانیال آنجلینا جلینسیک» با ترجمه «ثج اهلل خدری غریبوند» و «علیرضا جابری» در
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اختیار عالقهمندان قرار گرفته اس .
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نشر نقد فرهنتگ در

