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ترین و پربسامدترین مفاهیم علوم انسانی است که  فرهنگ از پرچالش 

متفکران فراوانی بر  به ظاهر بر سر معنای آن توافق و تفاهم وجود ندارد. 

های  سر مفهوم فرهنگ سخن گفته و از منظر فرهنگی، جامعه و پدیده

معنا نیست که اگر بگوییم در  اند. بی اجتماعی را تحلیل و بررسی کرده

روز، توجه به امر فرهنگ و مقوالت فرهنگی، بیش از پیش شده  نیای امد

توان  های فرهنگی نمی ها را جز با نگره ها و مقوله و بسیاری از پدیده

های فرهنگی در طول تاریخ  تبیین نمود. از این رو، توجه به تتبع نظریه

شود، ضمن مرور  دارای اهمیت فراوانی است. در این ترم تالش می

های نظریه فرهنگی  های موجود و مرسومی که در کالس قادی به نظریهانت

 های در اقلیم اسالمی نیز توجه شود.  شود، به نگاه تدریس می
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های اخیر منابع متنوعی برای این درس تدوین شده است، اما  هرچند در سال

نوشته فلیپ اسمیت منبع اصلی این ترم  درآمدی بر نظریه فرهنگیکتاب 

های تدوین شده در این حوزه، به صورت کار  تحصیلی خواهد بود. سایر کتاب

، جلسه آمده که در هر در باب منابع تكمیلیکالسی مطالعه و ارائه خواهد شد. 

برای از میان انبوه منابع فارسی و انگلیسی، بخشی انتخاب شود که  تالش شده تا

 مهمتر و مفیدتر خواهد بود.دانشجوی محترم، 

 
 
 

  رح درســـــــش

 
 .آشنایی ر:مه 20؛جلسه اول ●

های فكری و فرهنگی آنان  زمینهفردی، آشنایی با دانشجویان،  های گروهی و مرتبط با ارتباط میان در این جلسه با فعالیت

 مطابق ارزیابی انجام شده، طرح درس تدوین شد.  پذیرد. های طول ترم، صورت می برای فعالیت

 

  ر:مه 27 ؛جلسه دوم●

 .تشریح طرح درس و شیوه ارائه کارنوشت کالسی -بحث اول

 تبارشناسی و معناشناسی مفهوم فرهنگ.  -بحث دوم

 ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات سروش.  شناختی، از دیدگاه جامعهفرهنگ ( 1391آر. ) هال، جان

 تهران: شورآفرین.  ها، منش نظریه( 1389وکیلی، شروین)

 ترجمه غالمرضا جمشیدیها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  تاریخ و نظریه اجتماعی،( 1390برک، پیتر)

 

 .کالسیکهای  فرهنگ در نگره :آبان 4 ؛ومسجلسه  ●

ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران:آگاه.  فرهنگی، مفاهیم بنیادی نظریه( 1397ویک، پیتر) ادگار، اندرو و سج

شناسان.           تهران: جامعه های فرهنگی؛ متفکران اصلی، نظریه( 1398ادگار، اندرو و سجویک، پیتر)

. ترجمه منوچهر فرهومند، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی نظریه علمی فرهنگ،( 1387مالینوفسكی، برانیسالو)

 پرست، تهران: آگه.  ترجمه شهنار مسمی نظریه اجتماعی کالسیک،( 1392کرایب، یان)

 .های فرهنگی مارکسیسم غربی و ایدئولوژی :آبان 11 ؛چهارمجلسه  ●

 تهران: علمی.ترجمه محسن ثالثی،  نظریه فرهنگی،( 1394اسمیت، فلیپ و الگزندر، رایلی)

 

 



  

 .السالم صادق علیه ، تهران: دانشگاه امامهای نظری در تحلیل فرهنگی؛ غرب معاصر سنت( 1397امامی، سیدمجید)

تقویان، تهران: پژوهشكده  ترجمه ناصرالدین علی مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی،( 1388جمعی از نویسندگان)

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

 .مثابه کنش ای فرهنگ به سه ساحت نظریه :آبان 18 ؛پنجمجلسه  ●

ترجمه جمال محمدی، تهران: ققنوس.          های فرهنگی معاصر، نظریه( 1400میلنر، آندرو و براویت، جف)

 تهران: ثالث.  ها، ها و موقعیت در تار و پود فرهنگ( 1400فكوهی، ناصر)

 

 .کارکردگرایی پارسونزوحدت فرهنگ و نگاه  :آبان 25 ؛ششمجلسه  ●

 ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات سروش.  شناختی، فرهنگ از دیدگاه جامعه( 1391آر. ) هال، جان

 ترجمه جمال محمدی، تهران: ققنوس.          های فرهنگی معاصر، نظریه( 1400میلنر، آندرو و براویت، جف)

 

 .پسادورکیم های فرهنگ در نظریه: آذر 2 ؛هفتمجلسه  ●

                ترجمه جمال محمدی، تهران: ققنوس.          های فرهنگی معاصر، نظریه( 1400میلنر، آندرو و براویت، جف)  

 ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران:آگاه. فرهنگی، مفاهیم بنیادی نظریه( 1397ویک، پیتر) ادگار، اندرو و سج

 

 امتحان میان ترم.: آذر 9 ؛هشتمجلسه  ●

  

 .شناختی از فرهنگ ظهور ساختارگرایی و تحلیل نشانه: آذر 16 ؛نهمجلسه  ●

ترجمه موسی عنبری، تهران: نشر علم.     داری مدرن، اروپا مداری نظریه فرهنگی سرمایه( 1389امین، سمیر)

 ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات سروش.  شناختی، فرهنگ از دیدگاه جامعه( 1391آر. ) هال، جان

 های مابعدساختارگرایی. فرهنگ در نظریه :آذر 23 ؛دهمجلسه  ●

 ترجمه جمال محمدی، تهران: ققنوس.          های فرهنگی معاصر، نظریه( 1400میلنر، آندرو و براویت، جف)

 ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران:آگاه. فرهنگی، نظریهمفاهیم بنیادی ( 1397ویک، پیتر) ادگار، اندرو و سج

 

 .و فهم هرمنوتیکی از فرهنگ مطالعات فرهنگی: آذر 30 ؛یازدهمجلسه  ●

ترجمه ثریا پاک نظر، تهران: کتابخانه فروردین.  ای بر نظریه فرهنگ عامه، مقدمه( 1392استریناتی، دومینیک)

 ترجمه حسین پاینده، تهران: آگه.  درباره فرهنگ عامه،مطالعات فرهنگی ( 1400استوری، جان)

 کاوی از فرهنگ. روان: دی 7 ؛دوازدهمجلسه  ●

 ترجمه حسین پاینده، تهران: مروارید.  کاوی فرهنگ عامه، روان( 1400ریچاردز، بری)



  

 ترجمه مهدی بنی اسدی، تهران: ارجمند.  کاوی لکانی از بالین تا فرهنگ و هنر، روان( 1400جزنی، برژانت)

 

 

  های پسامدرنیسم و پساساختارگرا. فرهنگ در نگره :دی 14 ؛سیزدهمجلسه  ●

 ترجمه محسن ثالثی، تهران: علمی. نظریه فرهنگی،( 1394اسمیت، فلیپ و الگزندر، رایلی)

 .السالم صادق علیه دانشگاه امام ، تهران:های نظری در تحلیل فرهنگی؛ غرب معاصر سنت( 1397امامی، سیدمجید)

 

 نظریه فرهنگی اندیشمندان مسلمان. مروری بر :دی 21 ؛چهاردهمجلسه  ●

قم: بوستان کتاب.                                                        سنت، ایدئولوژی، علم،( 1392پارسانیا، حمید)

                                                            تهران: کتاب فردا.  های اجتماعی، جهان( 1392پارسانیا، حمید)

 قم: بوستان کتاب.  شناسی اندیشه اجتماعی مسلمین، روش( 1399واثقی، میثم)

 

 نظریه فرهنگی اندیشمندان مسلمان معاصر. :دی 28 ؛پانزدهمجلسه  ●

تهران: انتشارات جهاددانشگاهی.             مالصدرا،مقایسه تطبیقی آراء دکارات و ( 1392آقاسی، محمد)

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.           نظریه فرهنگی استاد مطهری،( 1397جمشیدی، مهدی)

 تهران: موسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری.  فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو،( 1390جعفری، محمدتقی)

 

 شیوه تخصیص نمره

 
  و مشارکت در کالس:حضور 

 نمره کسر می شود. بعد از هر جلسه، به هیچ  0.5  جلسه غیبت، هر جلسه 2)بیش از  نمره منفی برای غیبت

 وجه غیبت آن جلسه اصالح نخواهد شد.( 

 .خروج از کالس بالمانع است، ولی ورود به کالس بعد از شروع کالس، مجاز نیست 

 حضور موثر در مباحث( به نمره کل اضافه می شود. نمره مشارکت در کالس )انتقاد، پرسش و  

 .هر دو جلسه تاخیر، یک جلسه غیبت محسوب می گردد 

 

 نمره)مطابق آنچه در کالس توضیح داده خواهد شد.( 3 :مطالعه و ارائه یک کتاب

 شد.(نمره)مطابق آنچه در کالس توضیح داده خواهد  5 :تحلیل و بررسی دقیق یک پدیده یا موقعیت فرهنگی

آزمون میان ترم همراه با سواالت تحلیلی که استفاده از قدرت تفكر و ارائه دانشجو را می  نمره.3: ترم میانآزمون 

 طلبد و از کتب و مقاالت ارائه شده و مباحث مطرح شده در کالس می باشد.



  

نمره. آزمون پایان ترم همراه با سواالت تحلیلی به جز سواالت مطرح شده در آزمون میان ترم می  7: آزمون پایان ترم

 باشد، و منابع آن عالوه بر مطالب ارائه شده در کالس، کتب و مقاالت اصلی معرفی شده می باشد.

 

  


