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 تعالی بسمه

 شناسی مردم ارشد دوره کارشناسی
 

 تعریف
 کـا یمتحده آمر االتیفرانسه و ا ا،یتانیدر بر يالدیم 20و آغاز قرن  19) در اواخر سده یشناس (مردم یشناس رشته انسان

 شـمندان یدامـن زد، اند  دیـ جد يایـ و کشـف دن  ییکه به جهانگشـا  کیتکنولوژ يها شرفتیشکل گرفت. با توجه به پ

 نیـ جلـب شـد. در ابتـدا هـدف ا     يجوامع مختلف بشر یگفرهن يحال، تفاوتها نیانسان و در ع یگانگیشان به  توجه

و  یابعـاد فرهنگـ   ،یشناخت و معرفت ينظر شرفتیبود. سپس با پ یعیطب خیو تار یرشته شناخت انسان در بعد جسمان

ـ ترت نیشد. بد لیمطالعه تبد یاز موضوعات اصل یکیبه  یشناخت جامعه ـ پا ب،ی ـ بـا نظر  دیـ جد یعلمـ  يهـا  هی و  هـا  هی

 يهـا  رشته اسـت و آن را از رشـته   نیا یدانیم قیروش تحقترین  اصلی ،ينگار . مردمشد ختهیر اش خاص یشناس روش

حسـاب   بـه  یاجتماع رشته به علوم نیا يها مشارکت نیاز بزرگتر یکی نکهیضمن ا کند، یم زیمتما یعلوم اجتماع گرید

ـ از ا زیـ ) نیشناس تیجمع ،یشناس زبان ،یشناس روان ،یشناس (جامعه یاجتماع علوم يها رشته ری. هم اکنون، سادیآ یم  نی

 یانسـان  يهـا  رشـته جوامـع و گـروه    نیا ي مطالعه ی. موضوع اصلبرند یبهره م شانیها به داده یعمق بخش يروش برا

 است. رشته نیا یاصل ي دغدغه یافراد در هر کنش اجتماع يها زهیو انگ یفرهنگ لیاست. درك دال

از مباحـث  شناسـی   شناسی و مردم تماعی، موضوع انساندر سلسله مراتب مباحث دانشگاهی، به ویژه علوم اج

) بـه مجموعـه مطالعـات و نظریـات دربـاره انسـان (اعـم از مسـائل         Anthropologyشناسی ( نسبتاً جدید است. انسان

کلی و عمومی اطالق مـی شـود و مـردم شناسـی      فرهنگی، اجتماعی، جسمانی و زیستی و دیرینه شناسی و...) به طور

)Ethnology ( اقتصاد، خانواده و نظـام خویشـاوندي، اعتقـادات، زبـان سـنن و آداب و      به) مطالعه فرهنگی، اجتماعی

   رسوم خلقیات و ساخته هاي انسان...) در محدوده جغرافیایی معین و دوره تاریخی مشخص می پردازد.

شناخت علمی و دقیق در حوزه فرهنگ و نهادهاي فرهنگی جامعه، ضـرورت   اهمیت دستیابی به یک هنظر ب

شناسی مورد توجه قـرار گیـرد. از اینـرو و     شناسی و انسان دارد که در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی، دانش مردم

خت شناسـی و مـردم شناسـی و شـنا    مطالعـه و آمـوزش مسـائل انسـان      بـه نیاز مبرمی که در حال حاضر، با توجه به 
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 ضـرورت دارد، وجـود  هاي فرهنگی و تحقیق درباره معیارهاي سنتی و قومی و اعتقادي جامعـه متحـول ایـران     ارزش

هـا   با آخرین پیشـرفت  به منظور آشنایی دانشجویان ،این رشته ارشد یکارشناس دورهروزرسانی سرفصل برنامه درسی  هب

 .و دستاوردهاي علمی روز دنیا ضرورت دارد

 

 هدف
 ،ایـن رشـته   فارغ التحصیالن درکه آگاهی و بینش  است ایندوره کارشناسی ارشد مردم شناسی هدف از برنامه درسی 

عمق و وسعت بیشتري یافته و با آگاهی از مسائل اساسی تحقیق و کسب تجربه علمی و عملـی زیـر نظـر اسـاتید در     

موجود در جامعه ریزي  آموزشی و مدیریتی و برنامه نیازهاي پژوهشی، در جهت پاسخ به ارشد بتوانند مقطع کارشناسی

 بپردازند و نیاز ارگانهاي مختلف اعم از دانشگاهی و مؤسسات غیردانشگاهی را در این زمینه مرتفع نماینـد.  فعالیتبه 

 از المقـدور  حتـی ، تالش گردیـده برنامـه درسـی    شود تشریح می وطسمب شکلی به ادامه در که جدید درسی برنامهدر 

متناسـب بـا    ، دانشـجویان را هاي درسی هاي برنامه کاستی و مشکالتبا کاهش  تاد باش برخوردار باالیی پذیري انعطاف

  ارتقاء دهد.و توانمندي، مهارت و استقالل علمی آنان را  آشنا هنگام به و روز علم با، زمان مقتضیات

 

 اهمیت و ضرورت
هـاي   روز و نیاز فراوان به شـناخت حـوزه  انسان شناسی در جهان ام با توجه به وسعت قلمرو تحقیقات مردم شناسی و

بنـا بـه    هاي تحصیالت تکمیلی، شناسی به ویژه در دوره آموزش و پژوهش مردم ،هاي اجتماعی خاص فرهنگی و گروه

 دالئل و موارد زیر ضرورت دارد:

تغییـرات سـریع اجتمـاعی و    دوران معاصر، دوره تغییرات شتابان اجتماعی و فرهنگی اسـت. در دوره   -الف

کند. در این برهه زمانی خاص،  به مدرنیته را شروع می  فرهنگی، جامعه در مقطع خاصی از زمان، تجربه گذر از  سنت

هـاي   یابد. چرا که در این برهه خاص، تـدریجا واقعـه مـرگ، بازمانـدگان نسـل      اي می شناختی اهمیت ویژه مردم دانش

هاي سنتی و محلـی را کـه سـینه بـه      ها و فناوري هنگ شفاهی، هنر، صنایع دستی، مهارتاي از فر قدیمی را که گنجینه

هـاي گذشـته، بخـش مهمـی از ایـن میـراث        رباید. با ازمیان رفتن نسـل  سینه از گذشته به آنها منتقل شده است، در می
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شدن  ساز نوسازي و جهانی رود. از سوي دیگر نیروهاي همگون معنوي و فرهنگ ناملموس گذشته نیز عمال از میان می

شناسی هم  مند در حوزه مردم کشاند. در این شرایط، آموزش و پژوهش نظام هاي سنتی و محلی را به نابودي می تفاوت

هاي تاریخی و فرهنگی گذشـته و هـم بـه منظـور یـافتن راهکارهـایی بـراي         به منظور گردآوري، ثبت و حفظ میراث

کنـد.   اجتماعی ضرورت مضاعفی پیدا می -یعا در حال تغییر وضعیت فرهنگیمدیریت چگونگی مواجهه با شرایط سر

هایی درباره  آوري داده هاي تاریخی یک فرهنگ و جامعه و جمع شناسی به دلیل بازسازي و بازشناسی ریشه دانش مردم

هره این عمل، برد. جو سوي تشکیل هویت جمعی و تاریخی پیش می سنت و زندگی فرهنگی مردمان جامعه، آنها را به

مأموریـت و رسـالت دانـش    شکل دادن هویت جمعی بر حول محور گذشته، تاریخ، میراث و سـنت فرهنگـی اسـت.    

دار فرهنگی در شرایط پرالتهابی است که گاهی شوق وافر  شناسی، ثبت و ضبط و معرفی و حفظ این عناصر ریشه مردم

دار این مرز و بوم را نشانه گرفته است.  بدون شک همه  ها و تاریخ و فرهنگ ریشه به صنعت و پیشرفت، تمامی سنت

هایی در خور و شایسـته در حفـظ    کوشند گام آنانی که دل در گرو مردم و سرزمین ایران دارند، عاشقانه و دلسوزانه می

اراي توانـد د  شناسی، مـی  و اعتالي فرهنگ و تمدن و هویت ملی و محلی آن بردارند. به این لحاظ، توسعه دانش مردم

 اي باشد. دستاوردهاي ارزنده

ایران ما دربردارنده گستره جغرافیایی بسیار وسیعی و تنوعات اقلیمی گوناگون اسـت. منـاطقی از ایـران     -ب

هایی از سازمان اجتماعی شـکل بگیرنـد کـه در     وجود دارند که شرایط اقلیمی نامساعد سبب شده است که حتی شیوه

تـرین   انبارها و نظـایر آن همگـی در زمـره اصـلی     ها، بادگیرها، آب رد هستند. قناتنوع خود حاوي عقالنیتی منحصربف

اند. شناسـایی   هکویري ایران مانند استان یزد بودهاي راهکار عقالنیت سنتی براي مواجهه با طبیعت خشک مناطق  نمونه

گیـري کارآمـد از آن یکـی از     هاي عملی عقالنیت محیطـی در جهـت بهـره    هاي سنتی و شیوه و توجه به انواع فناوري

هاي درازمدتی  شناسی است. کمر بستن به قتل سنت براي ارزانی کردن پیشرفت در بسیاري از موارد زیان وظایف مردم

چاه عمیق و موتورهاي آب). استفاده بهینه و حفظ میـراث فرهنگـی گذشـته،     ها با به دنبال دارد (نظیر جایگزینی قنات

 شود.   شناسی تعریف و مطالعه می موضوعاتی بومی است که در قلمرو مردم

هایی از  شناسی بررسی فرهنگ است و هر فرهنگی نیازمند نوع خاصی از تکنولوژي است. جنبه کار مردم -ج

باف یک صنعت  عنوان مثال فرش دست با استقبال بازار فروش در دنیا مواجهند. بهتکنولوژي سنتی همچنان امروزه نیز 

تواند بعنوان یکی  بومی و تکنولوژي سنتی با بازار فروش گسترده در جهان است که مشتریان خاص خود را دارد و می
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و ضـبط صـنعت فـرش     باف، ثبـت  ترین صادرات غیرنفتی کشور قلمداد شود. با وجود افول بازار فرش دست از اصلی

دار،  هـاي مختلـف هنرهـاي دسـتی ریشـه      سازي سنتی اهمیت دارد. مطالعه اینگونه جنبـه  دستی، فنون رنگرزي و رنگ

 گیرد.  شناسی جاي می تکنولوژي سنتی و صنایع بومی در قلمرو مطالعات مردم

اسـت. امـا سـهم بسـیار     مان برجاي گـذارده   کشوري هستیم با تمدنی کهن، و تاریخ میراث جاودانی براي -د

هـاي فرهنگـی ایـران نیازمنـد توسـعه دانـش        ایـم. شناسـاندن جلـوه    ناچیزي از جهانگردي را به خود اختصـاص داده 

ریزي گردشگري و همراه نمودن ان  اي مانند برنامه رشته هاي بین توان با ایجاد حوزه شناسی است. در این میان، می مردم

شناسـی امـروزه    هاي مـردم  را فراهم نمود. در کنار این امر، موزه» گردشگري«صنعت شناسی زمینه توسعه  با رشته مردم

شناسـی   هاي مـردم  اند. در واقع، موزه اي نه تنها در بین کشورها، بلکه حتی در شهرها و نقاط کوچکتر یافته اهمیت ویژه

. اسـت  هـر منطقـه و سـرزمین   ادوار گذشـته در  هاي درخشان تمدن، فرهنـگ و هنـر    ها و ظرفیت نشان دهنده قابلیت

شناسی در هر شهر بـزرگ و کـوچکی را بـه     هاي مردم تنوعات اقلیمی و تاریخی فرهنگی ایران، ضرورت توسعه موزه

هـاي فرهنگـی خـاص     منظور معرفی و حفظ آثار و دستاوردهاي تاریخی و فرهنگی هر شهرستان، منطقه و حتی حوزه

 شناسی است.   هاي توسعه مردم ها و ضرورت ها، مزیت مبین قابلیتناپذیر نموده است. همه اینها،  آن اجتناب

 

  التحصیالن فارغنقش و توانایی 
کنـد، از   ها و عوامل فرهنگی در هر کنش اجتماعی کمک مـی  هاي این رشته به درك انگیزه از آنجایی که روش و نظریه

هـاي آموزشـی و بهداشـتی     گرفـت. سـازمان   هاي اجتماعی بهـره  توان در بسیاري از زمینه التحصیالن این رشته می فارغ

هاي فرهنگی، سنی یا جنسـی مختلـف    ها و جمیعت با گروه  تناسبریزي بهتر و م شناسان براي برنامه توانند از انسان می

هـاي   ریـزي مناسـب در رابطـه بـا گـروه      توانند براي برقراري ارتبـاط و برنامـه   نهاد می هاي مردم کمک بگیرند. سازمان

ننـدگان  ک فرهنگی و عمیق بازار و نیـاز مصـرف    شناسان کمک بگیرند. مطالعه پذیر و در وضعیت دشوار از انسان آسیب

تواننـد از   هـاي توریسـتی نیـز مـی     تواند به بازرگانی و اقتصاد کمک کند. به خاطر شناخت از تنوع فرهنگی، شرکت می

 متصـدي هاي مختلفی نظیر  توانند در حوزه میرشته مردم شناسی، شناسان کمک گیرند. فارغ التحصیالن  تخصص مردم

، مشـاور تبلیغـات   ، مشاور ژنتیکی، مشاور جهـانگردي خ و تاریخیپیش از تاری شناس میدانی موزه، باستانو کارشناس 

  شغلی داشته باشند.  هاي  غیره فرصت هاي فرهنگی و کلیه پژوهش و فرهنگی
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گـردي، و   ها و بـوم  هاي فرهنگی، دستگاههاي مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، موزه مراکز مطالعات و پژوهش

د را جـذب نماینـد، زمینـه جـذب     چـه مبتنـی بـر تخصـص نیـروي خـو      ها و دستگاههاي دولتی چنان همچنین سازمان

هـا،   التحصیالن این رشـته در شـهرداري   التحصیالن این رشته وجود دارد. در جامعه امروزین ضرورت جذب فارغ فارغ

هـا وجـود دارد.    هاي گردشگري، آموزش و دانشگاه و پژوهشکده هاي مردم نهاد، بهزیستی، بخش ها، سازمان بیمارستان

در تعـدادي   شناسی ها به فارغ التحصیالن این رشته نیازمندند. بخش تحقیقات مردم وزارتخانه عالوه براین،  بسیاري از

بخـش   هماننـد سـازمان میـراث فرهنگـی،     هـا  و سـازمان  ها برخی از وزارتخانه از این مؤسسات و سازمانها دایر است.

خصوصا دفاتر رایزنی فرهنگی در کشورهاي مختلـف،  می، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالفرهنگی وزارت امور خارجه، 

آمـوزش و  هـا،   سازمان تبلیغات اسالمی، مراکز مطالعات فرهنگی، دفاتر مطالعات ایالت و عشـایر کشـور، کلیـه مـوزه    

دارا هسـتند. بـا   فارغ التحصیالن این رشـته را   هاي جذب براي  و ....  فرصت کشور،وزارت پرورش، جهادکشاورزي، 

تواننـد هـم از لحـاظ     شناسـان مـی   هاي توسعه پایـدار، انسـان   هاي زیست محیطی و استراتژي به گسترش دغدغهتوجه 

هـاي قدسـی) بـه     ها، رسـوم و حیطـه   زیرساخت (شناخت فنون و ابزار) و هم از لحاظ فرهنگی (شناخت باورها، آیین

 محافظت از محیط زیست کمک کنند.

 

 طول دوره و شکل نظام  
متعـارف   طیدر شـرا  انیو دانشجودو سال تحصیلی است (ناپیوسته) گرایش مردم شناسی طول دوره کارشناسی ارشد 

نظـام آموزشـی دوره    دوره را در مدت مذکور بگذراننـد.   نینامه) ا انیقادر خواهند بود مجموعه دروس (دروس و پا

 دوره کارشناســی ارشــد مــصوب شــوراي عــالی     نامـه  واحـدي و مطـابق بـا  آیـین مردم شناسی کارشناسی ارشد

 است.     آموزشـیسال شامل شانزده هفته  سال و هر نیم ریزي است که در آن هر سال تحصیلی شامل دو نیم برنامه

   

 شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو   
 مختلفي ها هرشت النیالتحص فارغکلیه  نیارشد از ب یدوره کارشناس یعموم طیرشته با دارا بودن شرا نیا داوطلبان

 انتخاب خواهند شد.  یکارشناس
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 مواد و ضرایب امتحانی    
 به شرح زیر است:     مردم شناسیمواد و ضرایب امتحانی دوره کارشناسی ارشد رشته 

 ضرایب امتحانی   عناوین درسی   ردیف

 2 عمومی و تخصصیزبان  1
 2    تحقیق روش 2

 2 شناسی هاي جامعه نظریه 3
 3  مکاتب مردم شناسی اصول و مفاهیم 3

 

 تعداد واحدهاي درسی  
شـورایعالی   1366مصوب سال  شناسی کارشناسی ارشد مردم قدیمیسرفصل  با مالحظه برنامه درسی حاضر،

وزارت علوم و نسخه روزآمد شدة بعـدي آن توسـط دانشـگاه تهـران و همچنـین بـا مالحظـه و         ریزي آموزشی برنامه

نامـه چـارچوب تـدوین و     برمبناي آیـین شناسی در دانشگاههاي معتبر دنیا،  مردم کارشناسی ارشد برنامه درسیبررسی 

ریزي آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مـورد   شوراي عالی برنامه 16/3/1394بازنگري برنامه درسی مصوب 

 ریـ واحـد بـه قـرار ز    32شـامل   شناسی مردم ارشد  یدوره کارشناس یدرس يواحدهابازنگري قرار گرفته است. تعداد 

 است:

  یسشنا ردممارشد  برنامه درسی مقطع کارشناسی نامه در تعداد واحدهاي تخصصی، اختیاري و پایان

 تعداد واحد 

 10 واحدهاي تخصصی  

 16 واحدهاي اختیاري  

 6 نامه واحدهاي پایان

 32 کل
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واحـد   46شـامل   یشناسـ  مـردم کارشناسی ارشـد   مقطع برنامه درسیمجموع واحدهاي اختیاري موجود در * 

 واحد آن را با موفقیت بگذراند. 16است که الزم است دانشجو 

ـ    نیداوطلبان ورود به اهمچنین  ) را بـا نظـر گـروه    ازیـ ن شیدوره الزم است حسب مـورد دروس کمبـود (پ

اسـت  در مـورد داوطلبـانی    صالحدید گروه آموزشی و، بنا به تشخیص و نیاز دروس پیش. گذراندن بگذرانند یآموزش

 اند. شناسی پذیرفته شده ها، در دوره کارشناسی ارشد مردم که از سایر رشته
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 فصل دوم:

 شناسی ارشد مردم دوره کارشناسی جداول دروس
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 دروس تخصصی -الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی مردمارشد  عنوان و مشخصات دروس تخصصی کارشناسی

ف
ردی

 

 درسعنوان 
 تعداد
 واحد

 تعداد
 جلسات

تعداد  نوع واحد درسی
 ساعات

 پیش نیاز
 عملی -نظري عملی نظري

  32 - - 2 16 2 شناسی زبان و اقوام ایرانی انسان 1

  48 1+1 - - 16 2 هاي تحقیق در مردم شناسی روش 2

شناسی و  سمینار تحقیقات مردم 3
 نگاري مردم

2 16 - 2 - 32  

  32 - - 2 16 2 تکنولوژي فرهنگ و 4

  32 - - 2 16 2 شناسی انسان در هاي جدید نظریه 5

  176 2 2 6 80 10 جمع 
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 دروس اختیاري -ب

 *شناسی مردم ارشد عنوان و مشخصات دروس اختیاري کارشناسی

ف
ردی

 

 عنوان درس
 تعداد
 واحد

 تعداد
 جلسات

تعداد  نوع واحد درسی
 ساعات

 پیش نیاز
 عملی -نظري عملی نظري

  32 - - 2 16 2 اجتماعی در جهان اسالم هاي اندیشه 6

شناخت شناسی اسطوره (با تأکید بر  انسان 7
 )اساطیر ایران

2 16 2 - - 32  

  32 - - 2 16 2 ياقتصاد یشناس انسان 8

  32 - - 2 16 2 شناسی تصویري انسان 9

  32 - - 2 16 2 در ایران شناسی خانواده و خویشاوندي انسان 10

  32 - - 2 16 2 شناسی دین در ایران انسان 11

  32 - - 2 16 2 زبان شناسی انسان 12

  32 - - 2 16 2 محیطی شناسی زیست انسان 13

  48 1+1 - - 16 2 سالمت یشناس انسان 14

  32 - - 2 16 2 یاسی ایرانس یشناس انسان 15

  32 - - 2 16 2 شهري ایران یشناس انسان 16

  32 - - 2 16 2 و فناوري شناسی علم انسان 17

  32 - - 2 16 2 شناسی مهاجرت انسان 18

  32 - - 2 16 2 شناسی هنر انسان 19

  32 - - 2 16 2 شناسی فرهنگی باستان 20

  32 - - 2 16 2 ت فرهنگی ایرانغییرات 21

هاي کار میدانی در  ها و روش تکنیک 22
 شناسی مردم

2 16 - - 1+1 48  

  32 - - 2 16 2 سنجی انسانی سنجی و زیست ژنتیک، انسان 23

  32 - - 2 16 2 گردشگري و توریسم فرهنگ، 24

  32 - - 2 16 2 فرهنگ عامه 25
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  32 - - 2 16 2 فرهنگ مناطق کویري ایران 26

  32 - - 2 16 2 یجمعیت هاي فرهنگ و پویایی 27

  32 - - 2 16 2 جنسیت فرهنگ و 28

  768 4 - 42 368 46 کل 
 واحد را با موفقیت بگذراند. 16دانشجو باید از میان دروس فوق الذکر،  * 
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 فصل سوم:

 شناسی مردمارشد  سیسرفصل دروس دوره کارشنا
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 زبان و اقوام ایرانی ناسیش نانسا
(Anthropological Perspective on Iranian Language and Ethnic Groups) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

هدف از این درس، ارتقاء دانش و آگاهی دانشجویان در مورد ترکیب قومی و زبانی ایـران و وضـعیت کنـونی     هدف:

هـا و   هـا، تهـاجم   زبانی در ایران است. بعبارت دیگر، آشنایی دانشجویان با سابقه تـاریخی مهـاجرت   -هاي قومی گروه

هـاي زبـانی،    به استقرار گروههاي انسانی با زمینـه سایر حرکات جمعیتی که در طول تاریخ چندهزار ساله ایران منجر  

زبانی کنونی کشـور را شـکل داده اسـت. همچنـین در ایـن       -قومی و فرهنگی متفاوت گردیده و ترکیب خاص قومی

هـا و همگـونی    ها و گـویش  هاي بومی و غیربومی ایران و نیز روند زوال زبان ها و فرهنگ درس، چگونگی تعامل زبان

 -گیرد. آشنایی دانشجو بـا سـابقه تـاریخی گروههـاي قـومی      در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می زبانی و فرهنگی

هاي فرهنگی و زبـانی منـاطق مختلـف کشـور، مـی       گیري این گروهها و نیز ویژگی زبانی و چگونگی استقرار و شکل

هـاي   هـا و سـایر ویژگـی    المثل باعتقادات، باورها، ضر ها، مراسم،  تر در خصوص سنت تواند به شناخت علمی عمیق

 فرهنگی، زبانی و گویشی ایرانیان کمک نماید.

 

  :سرفصل
 ، لهجه، فرهنگ، قوم ، و نژاد) شی(زبان، گومه، کلیات و تعاریف مقد -
 و ...)  ی(مشاهده مصاحبه، مشاهده مشارکت ها پژوهش در باره اقوام و زبان يروش ها -

 ) ي(آوانگارها  شیزبان ها و گو یثبت علم يروش ها -
 ) ییایجغراف ،یت، ورائ يساختار يهايبندهطبق( یو فرهنگ نیباز يبند طبقه يها ها و روش هینظر -

و  یزبان ود يها دهیپد ؛یو فرهنگ یزبان يریگ(انتشار و قرض رانیها در ازبان ها و فرهنگ أثیر متقابلت -
 ی)چند زبانگ
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 رانیا يها زبان یوراثت يبند و طبقه ایدن يها زبان یوراثت يبند طبقه -

 ها)  ییااز ورود هند و اروپ شیپ یو زبان یقوم يها (گروه رانیا هیساکنان اول -

 رانین در اگوگونا یزبان -یقوم يها و استقرار گروه يریگ مؤثر در شکل یعوامل اصل -

  ، میانه و نوباستان هاي در دوره رانیا ياقوام و زبان ها -
  اصردر دوره مع رانیا يها ناقوام و زبا یشناستیمعج -
  رانیدر ا یزبان -یقوم يگروه ها اتیآثار مکتوب و ادب  -
 ها. ها و فرهنگ زوال زبان وحفظ  -

 زبان معیار،  -

 غالب و رسمی فرهنگ و زبان -

 

 منابع پیشنهادي: 
  ی. تهران: نشر نرانیدر ا ییگرا و قوم تیقوم. 1379. دیحم ،ياحمد

 تهران: انتشارات سخن.  ،ی. ترجمه على اشرف صادقیرانیا يها زبان. 1378. فیوسی ،یارانسک

 ، ترجمه یحیی مدرسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.شناختی تاریخی درآمدي بر زبان)، 1373آرالتو، آنتونی،(

و همکاران،  يدیباغ ب ییجلد، ترجمه حسن رضا 2 ،یرانیا يها زبان يراهنما. 1382 - 1383. گریرود ت،یاشم
 : انتشارات ققنوس. تهران

 . تهران: انتشارات آگاه قوم لر. 1370سکندر.  ،یامان الله

، فصلنامه مطالعات ملی. بررسی علل تنوع قومی در ایران از دیدگاه انسان شناسی .1380 سکندر ،امان الهی بهاروند
 .13-34، صص: 9سال سوم، شماره 

 يجلد، مشهد: آستان قدس رضو 2 ان،یفرشچ نی، ترجمه مظفرامطالش. 1397بازن، مارسل، 

 ، تهران: آگاه.شناسی نوین اصطالحات خویشاوندي در زبان فارسی در مسایل زبان)، 1354باطنی، محمدرضا،(

 ، ترجمه رضا ذوقدار مقدم، تهران: نشر نی.زبان، منزلت و قدرت در ایران)، 1381بیمن، ویلیام،(

 ، تهران: گام نو.انفرادستی و فرودستی در زبپاکنهاد جبروتی، مریم، 
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 یفرهنگ ي. تهران: دفتر پژوهش هانیزم رانیا یخیتار يو مرزها یگستره فرهنگ. 1379ناصر.  ون،یهما لیتکم

 . ریکب ری. تهران: امیارمن انیرانیا. 1355اسماعیل.  ن،یران

  ی.، تهران: انجمن آثار و مفاخر ملبلوچ تیحکا. 1378زند مقدم، محمود. 

 شناس، تهران: سروش. محمد حق ، ترجمه علیزبان: درآمدي بر مطالعه سخن گفتن)، 1376ساپیر، ادوارد،(

 . هی. تهران: نشر آترانیا يلرها. 1380نژاد، جواد.  یصف

 : دهخدا. ی. بندر انزلستندیتالش ها ک. 1393. یعل ،یعبدل

 . تهران: نشر اساطیر.  ترکمن انیرانیا. 1376. یکمال فیخانقاه، اصغر و محمد شر يعسگر

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  ن،ی. ترجمه محمد معاز آغاز تا اسالم رانیا، 1355ر.  رشمن،یگ

 . باستان رانی. تهران: انجمن فرهنگ اای. ترجمه مسعود رجب نانییایسه گفتار درباره آر. 1353. گرانید وج.  ،يمالور

 ، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.شناسی زبان بر جامعهدرآمدي )، 1368( مدرسی، یحیی،

 . لوفریتهران: انتشارات ن ،ی. ترجمه: محمد قاضکرد و کردستان. 1396. یلیواس ن،یتیکین

 .ها تمدن يگفتگو یالملل نی. تهران: نشر فرزان و مرکز بیمل اتیو ح یقوم یتبارشناس. 1380. لیاسماع ان،ییوردشاه

Beeman, William (۲۰۰۱). "Emotion and sincerity in Persian discourse". IJSL (۱٤۸), ۳۱-٥۸. 

Buas, T. ۱۹٤۰. Race, Language and Culture, New York: The free press. 

Bucman, W. ۱۹۸٦. Language, Power and Status in Iran, Bloomington; Indiana University Press,  

Eastman, Carol (۱۹۹۰). Aspects of language and culture. Novato: Chandler and Sharp. 

Foley, William (۱۹۹۷). Anthropological Linguistics. Oxford: Blackwell. 

Keshavarz, Mohammad Hosein (۲۰۰۱). "The role of social context, Intimacy, and distance in choice of 
forms of address". IJSL (۱٤۸), ٥-۱۸. 

Milroy, Lesley & Matthew Gordon (۲۰۰۳). Sociolinguistics: Method and Interpretation. Oxford: 
Blackwell. 

Wardhaugh, Ronald. (۱۹۹۲). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell.  
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 شناسی هاي تحقیق در مردم روش
(Research Methods in Anthropology) 

 2 :واحد تعداد

 واحد عملی 1و  نظريواحد  1 :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

هدف: اغلب تحقیقات مردم شناسی، از همان ابتداي شکل گیري این رشته با رویکرد کیفی انجام شده اسـت. بنـابراین   

علوم اجتماعی بوده اند. مردم نگاري بـه عنـوان یکـی از روش    مردم شناسان پیشقراول انجام و ترویج تحقیق کیفی در 

هاي علمی در مردم شناسی توسعه یافته و در طول دهه هاي اخیر دچـار تغییراتـی شـده اسـت. ایـن درس بـا هـدف        

آشنایی با تاریخچه، اصول و روش هاي اجراي تحقیق در مردم شناسی در رویکرد روش هاي تحقیـق کیفـی طراحـی    

 این منظور اهداف زیر در نظر است:شده است. به 

مروري بر تحقیقات کیفی با تاکید بر مردم نگاري، معرفی روشها و فرایندهاي اجراي تحقیات کیفی و میدانی، آشـنایی  

 با نگارش طرح تحقیق، آشنایی با تکنیک هاي گردآوري داده، تحلیل داده و تدوین گزارش  

 

 :سرفصل
 ر مردم شناسیتارییخچه روش هاي تحقیقات کیفی د -

 ویژگی ها و اصول تحقیق کیفی -

 مبانی روش شناختی تحقیات کیفی (هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی تحقیق) -

 روشهاي اجراي تحقیق کیفی (مردم نگاري، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد و ..) -

 نگاري و ...)مردم نگاري و انواع آن (مردم نگاري توصیفی، مردم نگاري انتقادي، خودمردم  -

 گردآوري داده در تحقیقات کیفی (مشاهده، مصاحبه، اسناد)  -

 ها (ساخت مضامین و تم ها) ساماندهی و تحلیل داده -

 شناسی اخالق تحقیق در مردم -
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 منابع پیشنهادي: 
 . قم: انتشارات حوزه و دانشگاه.روش شناسی تحقیقات کیفی). 1391ایمان، محمدتقی(

 . ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.طراحی پژوهش هاي اجتماعی). 1384بلیکی، نورمن (

. ترجمه حسن دانایی فرد و حسین پویش کیفی و طرح پژوهش؛ انتخاب از میان پنج رویکرد). 1391کرسول، جان(
 کاظمی، تهران: انتشارات صفار.

 نی.  ي هادي جلیلی. تهران: نشر  . ترجمهدرآمدي بر تحقیق کیفی). 1391فلیک، اووه (
 

Bernard, H. R. (۲۰۱۱). Research Methods in Anthropology, Fifth Edition. London: Alta Mira. 

Davies, C. A. (۱۹۹۹). Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and Others. London: 
Routledge 

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (۱۹۹۰). How to Design and Evaluate Research in Education. Mcgraw-
Hill College.   

Gibbs, G. R. (۲۰۰۷). Analyzing Qualitative Data. In U. Flick (Ed). Sage Qualitative Research Kit. 
London Sage.  

Hammersley, M. (۲۰۱٤). Reading Ethnographic Research: A Critical Guide. London: Routledge. 

Jacob, E. (۱۹۸۷). Traditions of Qualitative Research: A Review of  Educational Research. 

Kvale, S. (۱۹۹٦).  Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. SAGE 
Publications. 

Lowerberg, J.S. (۱۹۹۳). Interpretive Research Methodology Broadening the Dialogue. Department of 
Community Health Care Systems, University of Washington School of Nursing. Seattle.  

Marshall, C. & Rossman, G. B. (۲۰۱۱). Designing Qualitative Research, ٥th ed. Thousand Oaks: Sage 
Publications. 

Neuman, L. (۲۰۰٦). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches (Fourth 
Edition). London: Allyn and Bacon. 

Patton, M. (۱۹۸۰). Qualitative Evaluation Methods. California: Sage Publication. 

Van Maanen, J. (۱۹۸۸). Tales of the field On Writing Ethnography. University of Chicago Press. 

Willis, J. W. (۲۰۰۷). Foundations of Qualitative Research – Interpretive and Critical Approaches. 
Sage Publications.  

Wolcott, H. F. (۱۹۹۰). Writing Up Qualitative Research. Newbury Park, CA: Sage.  
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 نگاري شناسی و مردم مردمسمینار تحقیقات 
(Research Seminar in Anthropology and Ethnography) 

 2 :واحد تعداد

 عملی (سمینار) :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

 اهداف کلی درس :

 هاي تحقیقات در حوزه هاي مختلف انسان شناسی آشنایی کلی با ماهیت و ویژگی .1

 انسان شناسی بررسی و نقد تحقیقات در حوزه هاي مختلف .2

 شناسایی حوزه هاي تحقیقاتی جدید و نوظهور .3

 تدوین طرح تحقیقاتی توسط دانشجویان .4

 

 سرفصل:
 آشنایی با ماهیت تحقیقات انسان شناسی -
 چگونگی تهیه و تدوین طرح پایان نامه -
 آشنایی با اصول تدوین و نگارش مقاالت علمی -
 شناسی هاي مختلف انسان مرور و بررسی ادبیات تحقیق در حوزه -
 هاي تحقیقاتی دانشجویانارائه و بررسی طرح -
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 فرهنگ و تکنولوژي
(Culture and Technology) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 
توانـد از   یآن مـ  یاجتمـاع  يهـا  نـه یو زم ندهایو فرآ يتکنولوژ مبحثهاي انسان است، لذا  فنون زائیده فعالیت هدف:

 يدانـش و هنجارهـا   ينـدها یاز ابزارهـا، فرآ  يمجموعـه ا  يمردم شناسان باشد. تکنولـوژ  يها تیمشغول نیتر یاصل

 یخاصـ  يمعنـا  يدارا یخرده فرهنگ است و در هر چهارچوب اجتماع کیدهنده  لیاست که خود تشک کیتکنولوژ

مسـائل   نیرا از مهـم تـر   يلوژرا مدنظر دارد، مسئله تکنو يدر فرهنگ اقتصاد قیاز آن جا که تحق یاست. مردم شناس

 داند. یخود م

 …بدون شک قسمت مهمی از سرمایه ملی هر قوم است که عـالوه بـر ابزارهـا و اختراعـات و    » تکنولوژي«

و رابطۀ آن بـا  » تکنولوژي بومی«گردد. مطالعۀ  ها و حتی آگاهی بومی مردمان یک جامعه را نیز شامل می باورها، ارزش

گیـري از   هـا از طریـق، بهـره    فرهنگ یک جامعه موضوع اصلی این درس است. اقوام مختلف در طـی قـرون و هـزاره   

انـد. مسـکن، پوشـاك،     دي خود را تأمین و تضمین کـرده تکنولوژي و فنون بومی نیازهاي مادي حتی در مواردي غیرما

،تربیـت فرزنـدان    …) ادبیـات عامیانـه و  …هـا (جشـن درو و   ها و جشن ها، اقتصاد و حتی آئین زبان، خوراك، ارزش

بنـدي و معرفـی تکنولـوژي     آوري، دسته تأثیر از ترکیب از این دو پدیده با هم نبوده است. پژوهش و شناخت، جمع بی

 باشد.   تأکید بر ایران هدف کلی این درس میبومی با 

اجتمـاعی و اقتصـادي    -هـاي تـاریخی   از یکسو، دستیابی به توسعه همه جانبه، بدون شـناخت الزم از زمینـه  

اي نیز شناخت دقیق مشـکالت و کمبودهـا،    جامعه ممکن نیست، از طرف دیگر الزمۀ یک برنامه جامع یا طرح توسعه

برداري و تطبیق بـا محـیط    هاي بهره ها (منابع موجود) اعم از دانش بومی، منابع طبیعی، شیوه یلنیازها، استعداها و پتانس

تر وضعیت موجود است. بنابراین دسترسی به اطالع از تکنولوژي و فرهنگ مـرتبط بـا    و باالخره شناخت هر چه دقیق

در شـرایط موجـود بـا توجـه بـه      هاي پیدایش آن از یک طرف و چگـونگی بکـارگیري آن    آن و بررسی علل و ریشه
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توان از این نتایج این مطالعات به عنوان یک بانـک   تواند بسیار مفید و حتی تعیین کننده باشد، لذا می وضعیت فعلی می

 اي بیشترین بهره را بدست آورد. هاي توسعه ریزي ها و به طور کلی برنامه ریزي اطالعاتی غنی در برنامه

 
 سرفصل:

 اصطالحات -مفاهیم -تعاریف -
 نظري به تاریخچه پیدایش فرهنگ و تکنولوژي در جهان -

 هاي مرتبط به تکنولوژي و فرهنگ نظریه -

نظري به پیشینه این رشته علمی، سیر تحول و تعیین جایگاه این رشته علمی در وضعیت فعلی و بررسی  -
 هاي کاربردي آن جنبه

 ها تحول آنهاي بومی با نظري به سابقه و سیر  بررسی انواع تکنولوژي -
 بررسی رابطه این فنون با فرهنگ جامعه و تأثیرپذیري آن دو بر یکدیگر -

 بررسی تغییرات ناشی از تحوالت تکنولوژي در فرهنگ -

 ها با یکدیگر ها و اعمال فنی و رابطه آن فعالیت -حالت -

 ها) پیدایش  و سیر تحول آن -بررسی فنون ساخت (ابزارهاي اصلی -

 معماري و مورادي اصیل درجوامع مختلف ایران)ها و  مسکن (سکونتگاه -

فرش، زیلو، بافندگی  -گري شیشه -ذوب فلز -گري دامپروري)، سفال -فنون مربوط به تولیدات (کشاورزي -
 …و

 )…معادن و -فنون مربوط به استخراج (قنات -
 اي اشاعه تکنولوژيه بررسی شیوه -

 هاي بومی پارادوکس میان مدرنیته و تکنولوژي -

 هاي بومی در دوران مدرن کنونی. گیري از تکنولوژي هاي مرتبط با بهره چالش ها و آسیب -
 

شود در صورت مهیا شدن شرایط در طول ترم، بازدید علمی و  هاي درس، پیشنهاد می در راستاي اهداف و سرفصل
 انجام شود. با مباحث نظري درسمیدانی براي آشنایی دانشجویان 

 
 منابع پیشنهادي: 



 سرفصل کارشناسی ارشد مردم شناسی 
 

 

25 

 

 ، ترجمه: بهرام شالگونی، تهران: نشر مرکز، چاپ سوم.تکنولوژي و فرهنگ. 1385پیسی، آرنولد 

 ، مترجم: کاظم فرهادي، تهران: نشر نی. چاپ سوم.اقتصاد و فرهنگ. 1387تراسبی، دیوید 

 1363شناسی،  ، مرکز مردمهنرهاي بومی در صنایع دستی باختران .1363جزمی، محمد و دیگران 

 ترجمه: اصغر کریمی  ،نشینان بختیاري فنون کوچ. 1366، یگارژام پیرد

، دانشگاه تهران: موسسه مطالعات و ابزار کار سنتی در عشایر مرکزي ایران. 1358نژاد، جواد و دیگران  صفی
 تحقیقات اجتماعی. 

دانش و فن  یو مردم شناس يو لزوم مردم نگار انهیفرهنگ عام يپژوهش ها یشناس بیآس. 1373فرهادي، مرتضی 
-85، صفحه 5.6، شماره 3، دوره یاجتماع فصلنامه علوم، رانیدر ا یسنت يو کارابزارها انهیعام يها يآور

114. 

 ، تهران: فرهنگ خانه اسفار.تکنولوژي و تکامل فرهنگی. 1368فرهنگی، علی اکبر 

اسی فرهنگی در تحلیل دوگانگی هاي فرهنگی تکنولوژي (رویکرد جامعه شن. 1388قانعی راد، محمدامین، 
 .107-145صص  )8(پیاپی  4 شماره ،2دوره  ،تحقیقات فرهنگی ایران، تکنولوژي)

 1370ترجمه: گوشه گیر، » مسکن و معماري در گیالن. «1370،کرستین برومبرژه

 ، ترجمه: ابوالحسن سرو مقدم، قنات، فنی براي دستیابی به آب. 1371گولو، هانري 

 انتشارت علمی و فرهنگی. :زاده، تهران ترجمه سیروس ابراهیم. صنایع دستی کهن ایران. 1372وولف، هانس. اي 

، ترجمه داود هاي جدید ارتباطی در کشورهاي در حال توسعه تکنولوژي. 1381هنسون، جریس و ناروال، اوما 
 حیدري، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه. چاپ سوم.

Borowiecki, Karol Jan, Neil Forbes & Antonella Fresa (ed.s), (2016), Cultural Heritage in a Changing 

World, Springer 
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 ناسی ش نانساهاي جدید در  نظریه
(Recent Theories of Anthropology) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

شناسـی بـه دانشـجویان     مفهوم کلی نظریه و نظریات انساناز این درس انتقال دیدگاهی انتقادي نسبت به هدف  هدف:

شوند. محور اصـلی   شناسی فرهنگ و نقد این نظریات آشنا می است. در این درس، دانشجویان با آخرین نظریات انسان

اند و در طول درس  شناسی مطرح شده درس بر اساس نظریاتی تنظیم شده است که از نیمه قرن بیستم به بعد در انسان

اجتماعی و انسانی و همچنین روابط آنهـا بـا مصـادیق     هاي علوم  شود که برروابط این نظریات با سایر شاخه الش میت

 عملی و کاربردي چه در کشورهاي توسعه یافته و چه در کشورهاي درحال توسعه نیز تأکید شود.

 

 :سرفصل
 شناختی هاي انسان بررسی انتقادي مفهوم نظریه و نقش آن در پژوهش -
 تحول مفهوم فرهنگ و نظریات آن -

 شناسی جدید و نقد آنها هاي نوتطوري و محیط نظریه -

 نظریۀ ماتریالیسم فرهنگی -

 هاي جنسیتی و فمینیستی جدید و نقد آنها نظریه -

 هاي شناختی بررسی انتقادي نظریه -

 شناسی دینی هاي جدید انسان نظریه -

 شناسی سیاسی هاي جدید انسان نظریه -

 شناسی و نقد آنها سی جدید در انسانهاي نومارک نظریه -

 شناسی تفسیري) بررسی انتقادي نظریات کلیفورد گیرتز (انسان -

 بررسی انتقادي نظریات پیر بوردیو -
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 شناسی هاي پسامدرن در انسان نظریه -

 شناختی هاي جدید انسان مفهوم بازتابندگی و نقد آن در نظریه -
 

 منابع پیشنهادي: 
 ، نشر مرکز، تهران.مدرنیتهمعماي ، 1377احمدي بابک، 

 ، نشر مرکز، تهران.ساختار و تأویل متن، 1380احمدي بابک، 

 نشر مرکز، تهران. ،4چ ،مدرنیسم معماي، 1385 بابک، احمدي،

 ، ترجمه سهیال ماهرنیا، دید و چشمه، تهران.علم -هنر، 1383استرازبرگ، ا، 

انتشارات  احمدیان، سید علیرضا ترجمه ،مدرنیسم پست به گذار و هایدگر نیچه، بروث، گرگوري، 1379 اسمیت، 
  پرسش، تهران.

 .هاي فرهنگی، تهراندفتر پژوهش ترجمه حسن پویان، ،درآمدي بر نظریه فرهنگی ،1387، فیلیپ اسمیت،

، ترجمه ابوالحسن نجفی، انتشارات پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، نژاد و تاریخ، 1358اشتروس، لویی، 
 تهران.

 ي شهریار وقفی پور، نشر زاوش، تهران.، ترجمههاي شرنشانه، 1392باتینگ، فرد، باتاي، ژرژ و ... ، 

   مرکز، تهران. ،2چ حقیقی، مانی ترجمه ،»یلدا ترانه« ها،نشانه سرگشتگی، 1378 ژان، بودریار،

 ، ترجمه منوچهر کیا، انتشارات شبگیر، تهران. شناسی معاصر دنیامردم، 1354پواریه، ژان، 

 ، ترجمه دکتر پرویز امینی، انتشارات خردمند، تهران.شناسی تاریخ مردم، 1370پواریه، ژان، 

 ي، پیام یزدانجو، نشر مرکز، تهران.، ترجمهالکان، دریدا، کریستوا، 1380پین، مایکل، 

 ، نشر نی، تهران.شناسی سانهاي ان تاریخ اندیشه و نظریه، 1382فکوهی، ناصر، 

 ، ترجمه محسن حکیمی، نشر خجسته، تهران.پنجاه متفکر بزرگ معاصر، 1377لیچت، جان،  

 ، ترجمه میالنی، انتشارات نشر نوین، تهران.بلوغ در ساموآ، 1365مارگارت مید، 
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 قلم، انتشارات گام نو، تهران. زرین، ترجمه عبدالحمید اي علمی درباره فرهنگ نظریه، 1379مالینووسکی، برونیسالو، 

 ، ترجمه مهران مهاجر، محمد نبوي، انتشارات آگاه، تهران.دانشنامه نظریه ادبی معاصر، 1384مکاریک، ا. ر.، 

، ترجمۀ هاشم آقابیگ پور و جعفر احمدي، انتشارات زندگی و اندیشه بزرگان انسان شناسی، 1389،دي ،مور، جري
 .تهرانن، جامعه شناسا

 ، فیروزه مهاجر و ...، نشر توسعه، تهران.هاي فمینیستیفرهنگ نظریه، 1382م، مگی، ها

Barnard, A. (2000). History and Theory in Anthropology. UK: Cambridge University Press.  

Ember, Carol and Melvin, Ember (2003). Cultural Anthropology. Tenth Edition. New Jersy: Prentice 
Hall. 

Firth, R. (1957). Man and Culture: An Evaluation of the Works of Malinowski. B. (Ed), London, 

Routledge and Kegan Paull. 

Friedl, J. (1976). Cultural Anthropology, NewYork, Harper's College Press. 

Geertz, Clifford. (1986). Deep play, Notes on the Balinese cockfight, In The Interpretation of Cultures, 

ed. C. Geertz, New York, Basic Book. 
Giddens A, (1975), (with Hildred Geertz), Kinship in Bali, Chicago: University of Chicago Press. 

Giddens A, (1979), (with Hildred Geertz and Lawrence Rosen), Meaning and Order in Moroccan 

Society, New York: Cambridge University Press. 

Giddens A, (1983), Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology, New York: Basic 

Books. 

Giddens A, (1995), After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist, Harvard 

University Press. 

Giddens A, (2000), The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York: Basic Books. 

Harris, M. (1968). Rise of Anthropological Theory, London, Routledge and Kegan Paul. 

Harris, Marvin (1975). Culture Peopel, Nature: An Introduction to General Anthropology. New York: 

Harper& Row. 



 سرفصل کارشناسی ارشد مردم شناسی 
 

 

29 

 

Harris, Marvin (1979). Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture. New York: 

Random House. 

Harris, Marvin, (1977), Cannibals and Kings: The Origins of Cultures. New York: Vintage. 

Harris, Marvin, (1981), Why Nothing Works: The Anthropology of Daily Life. New York: Simon & 

Schuster...  (Previously titled America Now: The Anthropology of a Changing Culture) 

Harris, Marvin, (1990), Our Kind: who we are, where we came from, where we are going. New York: 

HarperCollins/Harper Perennial.  

Honigmann, J. J. (1963). Understanding Culture, NewYork, Harper and Row. 

Hunter, David, E. and Phillip Whitten (1976). Encyclopaedia of Anthropolgy (ed.), NewYork, Harper 

and Row publication. 

Jarvie, I. C. (1964). The Revolution in Anthropology, London, Routledge and Kegan Paul.  

McGee, R. J. and Warms, R. L. (2012). Anthropological Theory An Introductory History (5th edition). 

USA: McGraw-Hill. 

Strauss, L. (1963). Structural Anthropology, C. Jacoberson, (Trans), NewYork, Basic books. 

Struss, L. (1963). Totemism, R. Needham (Trans), Boston, Beacon press. 

Struss, L. (1964-1972). Mythologiques (in 4 volumes), Paris. 

  



 سرفصل کارشناسی ارشد مردم شناسی 
 

 

30 

 

 در جهان اسالم اجتماعی هاي اندیشه
)Social Thoughts in the Islamic World( 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش
 

 واحــد  ایـن  که است اولی هدف اسالمی تمدن تحول بستر در مسلمان متفکران اجتماعی اندیشه تحول بررسی هدف:
 دادن دسـت  به سپس و یکدیگر با ها آن  مقایسه اسالمی، متفکران اندیشه گوناگونی تبیین. است آن به معطوف درسـی

 ســاختن  توانمنـد  منظـور  بـه  نظـري  مجموعـه  این از استفاده. است درسی واحد این ثانویه هدف تئوریک هـاي مدل
 .  باشد می درسی واحد این کاربرد بومی علم تولید نمودن باور درجهت دانـشجویان

 

 :   سرفصل

 )  دانش تولید+  صنعت+  شهر توسعه( تمدن و دولت نظریه طرح -

   تمدن و دولت نظریه اساس بر اسالمی تمدن تحول تبیین -

   اسالمی تمدن در اجتماعی تفکر هاي جریان اسالمی، تمدن در اجتماعی فکر تحول تبیین -

   اسالمی تمدن در عمران علم تأسیس -

 عقب علل و مدرن دنیاي خلدون ابن منتقدین آراء بررسی کالسیک، عصر از خلدون ابن جدایی فصل -
   اسالمی کشورهاي ماندگی

  معاصر اسالمی هاي جنبش گرایی اسالم کمالیسم، -
   اسالم دنیاي بقیه و مصر ایران، در گرا اسالم متفکران اجتماعی اندیشه بررسی: گراها اسالم -

   

   منابع پیشنهادي: 

 و ترجمه بنگاه: تهران. اول جلد. گنابادي پروین محمد ترجمه .خلدون ابن مقدمه). 1362( عبدالرحمن خلدون، ابن
 . کتاب نشر

روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان؛ ارائه مدلی روش ). 1393ایمان، محمد تقی. کالته ساداتی احمد. (
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناختی از علم اسالمی

 ، غربزدگی). 1341آل احمد، جالل (
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 .  ارشاد وزارت انتشارات: تهران  .اسالم در تاریخ علم). 1360( صادق وند، آئینه

 . اسالمی فرهنگ نشر دفتر: تهران .مسلمین دانش). 1364( حکیمی، محمدرضا

 ، انتشارات صراط.فربه تر از ایدئولوژيسروش، عبدالکریم. 

 موسی و ها جمشیدي غالمرضا ترجمه .گرایی  اسالم ظهور و مداري اروپا بنیادین؛ هراس). 1379( بابی سعید،
 . تهران دانشگاه انتشارات: تهران. عنبري

 تشیع علوي و صفوي). 1351شریعتی، علی (

 بازگشت به خویشتنشریعتی، علی. 

 . قرآن بنیاد: تهران .قرآن دیدگاه از ساز تاریخ و مسئول انسان). 1367( سیدمحمدباقر صدر،

 . فلسفه انجمن انتشارات: تهران. سجادي سیدجعفر ترجمه .مدینه سیاست). 1358( محمد ابونصر فارابی،

 . طهوري انتشارات: تهران. سجادي سیدجعفر ترجمه.فاضله مدینه اهل هاي اندیشه). 1359( محمد ابونصر فارابی،

 . علمی انتشارات شرکت: تهران. خدیوجم حسینی ترجمه .احصاءالعلوم). 1364( محمد ابونصر فارابی،

 نیا، تهران: سروش، ترجمه مسعود رجب فرهنگ ایران زرین عصر). 1363فراي، ریچارد (

 . اسالمی فرهنگ نشر دفتر: تهران .مسلمین انحطاط و پیشرفت علل). 1361( العابدین زین قربانی،

، ترجمه گرایی در عصر رنسانس اسالمی احیاي فرهنگی در عهد آل بویه: انسان ).1375( جوئل ل. ،کرمر
 ، مرکز نشر دانشگاهیمحمدسعید حنایی کاشانی

سید جمال الدین اسدآبادي و نهضت بیداري اسالمی : ). 1383( سید جمال الدین اسدآباديکنگره بین المللی 
 مذاهب تقریب جهانی ، نشر: مجمعمجموعه مقاالت کنگره بین المللی سید جمال الدین اسدآبادي

  اسالمی

 ، انتشارات صدراعلل گرایش به مادي گري). 1372مطهري، مرتضی (

 اسالم و ایرانخدمات متقابل مطهري، مرتضی. 

 . آثار مجموعه دوم جلد صدرا، انتشارات: تهران .اسالمی بینی جهان بر اي مقدمه). 1377( مرتضی مطهري،

 . امیرکبیر: تهران .گرایی غرب شناسی جامعه ).1361( محمدعلی نقوي،

 ، تهران: نشر کویرهویت اندیشان و میراث فکريِ احمد فردید). 1383هاشمی، محمد منصور (
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 . اسالمی فرهنگ نشر دفتر: تهران .رهبانی مرتضی ترجمه. اروپا در اسالم فرهنگ). 1366( زیگرید هونگه،

Abu-Rabi, I. (Ed.). (2008). The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought. John Wiley & 

Sons. 

Legenhausen, M. (2000). Contemporary Topics of Islamic Thought. Alhoda Pub. 

Saeed, A. (2006). Islamic thought: An introduction. Routledge. 
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 (با تأکید بر شناخت اساطیر ایران) ناسی اسطورهش نانسا
(Anthropology of Myth (Mythology of Iran)) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

ـ  یموضـوع  یطوره شناسـ البتـه اسـ   . اسـت  یفرهنگ یعلم انسان شناس اسطوره شناسی یکی از شاخه هاي هدف:  نیب

هـم مـؤثر    اتیـ هنـر و ادب  در حـوزه و حتى  یگوناگون علوم انسانی و اجتماع يها در حوزه دتوان یي است و ما رشته

شناسـی  تاریخ ادبی ملل جهان و نیز در انسان که، مطالعه علم اساطیر رکنی مهم در تاریخ ادیان و هم در طوري باشد. به

هـاي پـژوهش در   هـاي نظـري و روش  باشد. هدف اصلی از این درس، آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم و دیدگاهمی

 مبـانی  ،اسـطوره  یعلمـ  بـا تعـاریف   انیدانشـجو  ییناشـ أ این درساز  موضوعات مختلف اساطیر ایرانی است. هدف

هاي به جا  ها و اسطوره هاي تحقیق و تحلیل آیین و همچنین آشنایی با شیوه آنب گوناگون درك مکات ی،اسطوره شناس

هـا،   در حـوزه پـژوهش هـاي میـدانی در زمینـه اسـطوره       یاسشنرشته انسان  انیدانشجو .است مانده در فرهنگ بومی

 یشناسـ  انسان ازه خاش نیا اب رهغیو  انپری يها انه ، قصهمیعا يها هقصها،  اسطوره يگردآور ی،رشناسولکلوف ها، افسانه

شناسی و اساطیر ملـل و آشـنایی بـا     کنند. همچنین دانشجو در این درس  با تحقیق در اسطوره آشنایی پیدا می یفرهنگ

مکاتب گوناگون مثل مکتب جامعه شناسی اسطوره، روانکاوي اسطوره، پدیدارشناسی اسطوره، دیـدگاه سـاختارگرایی   

 گردند.   ا میاسطوره و غیره  آشن

 

 :سرفصل
 تاریخچه اسطوره شناسی در جهان و ایران، تعریف کلی اسطوره، قاعده اسطوره شناسی -

 ساختار اسطوره، مفاهیم نمادین، -

دیدگاههاي اسطوره شناسی: دیدگاه تمثیل نمادین، رمانتیک، تطبیقی، کارکردگرایی، دیدگاه ساخت سه  -
 هاي دیگر ساختارگرایی، روانکاوي و دیدگاهاي دومزیل، پدیدارشناسی،  طبقه
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 کارکردهاي اسطوره، اسطوره و هنر -

 انواع اساطیر (اساطیر ریشه و بن، رستاخیزي آفرینش، ایزدان، نجات بخشی) -

 آیین و اسطوره -

 هاي بازمانده ایرانی مانند نوروز، یلدا، سده و غیره و تحلیل مضامین اساطیري آنها آیین ها و جشن -
هاي هندي) ب)  اطیر ملل: الف) اساطیر هند و اروپایی (هند و ایرانی یا آریایی، اسطورهمدخلی بر اس -

 هاي ایرانی (اسطوره آفرینش، جهان شناخت در اساطیر ایرانی، ایزدان، اسطوره رستاخیزي)  اسطوره
 هاي اساطیري زمان در اساطیر ایرانی، دوره -

 

 منابع پیشنهادي: 
 ، تهران: سمت.اطیري ایرانتاریخ اس، 1395آموزگار، ژاله 

 ، تهران.1352تهران، ماهنامه هنري، ادبی سروشها، پور، قیصر، شناخت اسطورهامین

 ، ترجمه باجالن فرخی، انتشارات اساطیر، تهران. شناخت اساطیر هند، 1373ایوانس، ورونیکا، 

 ، تهران: آگاه،پژوهشی در اساطیر ایران، )1389بهار، مهرداد (

 . ، تهران1381اساطیر،   انتشارات ، وشی فره  بهرام  کوشش  ، بهها گات  هاي یادداشت،  پورداوود، ابراهیم

ي چهارم، پاییز ، سال پنجم، شمارهي علوم انسانیپژوهشنامهتاجیک، محمدرضا، نشانه شناسی نظریه و روش، 
 ، تهران.1389

 ترجمه ع. پاشایی،انتشارات فکر روز، چاپ دوم، تهران. هندوئیسم،، 1375سن، ك.م، 

 ، تهران.1375، سال هشتم،ماهنامه هنري، ادبی سروشها، شریعتی، علی، شناخت اسطوره

هاي جیبی، چاپ چهارم، جلد دوم ، نسخه ژول مول، شرکت سهامی کتابشاهنامه فردوسیفردوسی، ابوالقاسم، 
1369 ، 

تخصصی  نیمسال نامهشناسی دین و نمادهاي قدسی در اندیشه ي کلیفورد گیرتس،  فیروزي، جواد، انسان
 ، تهران.1389ي هفتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شمارهادیان نامه پژوهش

 ، تهران.1376، انتشارات انیس، چاپ دوم، تاریخ ادیان و مذاهب در ایرانقدیانی، عباس، 
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نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد،  تجلی شاعرانه  اساطیر و روایات تاریخی در کلیات سعدي، پایانکاظمی، کاظم، 
 ، یزد.1377

 ، تهران.1367، نشر مرکز چاپ دوم، رویا، حماسه، اسطورهالدین،  کزازي، میر جالل

، 1359ها، مطالعات فرهنگ آبادي، انتشارات مرکز ایرانی الدین نجم ، ترجمه سیفهاي ایران باستان، دینلمینرگ
 تهران.

 ، تهران.1370، ترجمه عباس آقاجانی، انتشارات سروش، ویرایش دوم،اساطیر یونانگرین، راجر، لنسلین

 ، تهران.1369، انتشارات آگاه، اسطوره زالمختاري، محمد، 

 ، تهران.1369، انتشارات شرق، چاپ پنجم، هاي بزرگخالصه ادیان در تاریخ دینمشکور محمد جواد، 

 ، تهران.1376، انتشارات سخن، چاپ سوم، ، داستان کوتاهادبیات داستانی، قصه، رمانمیرصادقی، جمال، 

 ، تهران.1373، ترجمه ژاله آموزگار، احمد تفضلی، نشر اویشن، چاپ سوم، شناخت اساطیر ایرانهینلز، جان، 

سهامی سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ ، ترجمه ابوالقاسم پاینده، شرکت تاریخ تمدنویل دورانت، 
 ، تهران.1368

 ، تهران.1337، ترجمه آرام، انتشارات اقبال، شرق زمین گاهواره تمدنویل دورانت، 

 ، تهران.1375، مترجم رویا منجم، انتشارات فکر و روز، چاپ دوم،، اسطوره رویا رازالیاده، میرچا

Andrew Linger, 1967, Myth, Ritual and Religion, New York. 

Beals, Ralph and Hoiger Haryy .1971, An Introduction to Anthropology, (fourth edition), The Mac 

Milan Company, New York. 
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Johnston, Susan A. 2009, Religion, Myth, and Magic: The Anthropology of Religion, Recorded Books, 

LLC. 
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 شناسی اقتصادي انسان
(Economic Anthropology) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

را در گسـتره   یانسـان  يتا رفتار اقتصاد کند یاست که تالش م یشناس در انسان يحوزه ا ياقتصاد یشناس انسان هدف:

هـا و مفـاهیم    ایـن درس، دانشـجویان را بـا مسـائل، روش     دهـد.  حیخود توض یو فرهنگ ییایجغراف ،یخیتر تار عیوس

هـاي اقتصـادي و    ها و شیوه تکوین پدیـده  اي را براي شناخت ارزش کند. همچنین زمینه شناسی اقتصادي آشنا می مردم

هم شناسـی وجـود دارد، فـرا    اي کـه بـین اقتصـاد و مـردم     شناسی و نشان دادن رابطه نظامهاي اقتصادي از دیدگاه مردم

آورد. این درس ضمن توجه به مسائل تولید، توزیع و مصرف، براساس یک دیدگاه مردم شناسی، بـه تحلیـل رونـد     می

دهـد   داري معاصر سایر ابعاد جامعه و فرهنگ را شکل می اي که اقتصاد سرمایه اي و شیوه تکامل اقتصاد جهانی و منطقه

ی (نظیر فرش، قالی، زیلو، نساجی، رنگرزي و ...) و بـه ویـژه   دست و هنرهاي عیصنا اقتصاد نیز توجه دارد. پرداختن به

اي، اقتصـادي و فرهنگـی جامعـه ایرانـی سـازگار       هاي منطقه ها و ابعاد تکنولوژي سنتی و بومی که با موقعیت آن جنبه

 .است اریتوجه بس ستهیشادر این زمینه است که  موضوعات دیگرياز جمله نیز  باشد،

 

 :سرفصل
 شناسی اقتصادي، اهداف و کاربردهاي آنکلیاتی در مورد انسانمقدمه و  -
 اشکال ابتدایی معیشت در جوامع انسانی (جوامع مبتنی بر شکار و گردآوري)  -
 روستایی -شیوه هاي معیشت کشاورزي -
 عشایر -شیوه هاي معیشت دامپروري -
 شیوه هاي معیشت در جوامع صنعتی و پساصنعتی -
 وت معیشتی در جوامع انسانیبرخورد و همسازي اشکال متفا -
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 هاي اقتصادي در ایران و جهانگیري و تحول نظامروند شکل -
 اشکال معیشتی بومی و سنتی روبه زوال -
 اهمیت اقتصاد صنعت بومی و سنتی و هنرهاي دستی تحلیلی از وضعیت آن به ویژه در ایران -
 ه ویژه ایرانجهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر فرهنگ کشورهاي در حال توسعه و ب -
 شناسی اقتصادي انداز مردم گیري، و چشم نتیجه -

 

 منابع پیشنهادي: 
 حسینی)، تهران: نشر علم. ، (ترجمه محدثه محبشناسی اقتصادي انسان) 1385دوپویی، فرانسیس (

Carrier, James G. (Ed.) (2005). A Handbook of Economic Anthropology, UK: Edward Elgar Publishing 
Limited. 

Wilk, Richard R & Lisa C. Cliggett (2009). Economies and Cultures: Foundations of Economic 
Anthropology, Westview Press, Boulder, Colorado. 

Wood, Donald 2006, Choice in Economic Contexts, Volume 25: Ethnographic and The Enquiries 
(Research in Economic Anthropology), UK: Elsevier Ltd. 

 

 

 

  

http://b-ok.xyz/g/Donald%20Wood
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 شناسی تصویري انسان
(Visual Anthropology) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

جدید در مطالعات مردم شناسی است که به دنبال ثبت و بازنمایی انسان شناسی تصویري از جمله شاخه هاي  :هدف

واقعیت ها، زمینه ها و معانی فرهنگی و اجتماعی در قالب رسانه هاي دیداري از جمله عکس و فیلم است. این شاخه 
انسان شناسی هدف این درس اشنایی با شیوه ها، آثار و متفکرین موثر در حوزه  در نیمه دوم قرن بیستم رونق گرفت.

تصویري است. دانشجو در این درس با مهم ترین آثار و مهارت هاي انسان شناسی تصویري آشنا می شود و می 
 آموزد که با کمک فیلم و عکس به بازنمایی زندگی روزمره، مناسک و عناصر فرهنگ بپردازد.

 

 سرفصل:
 مبانی و اصول انسان شناسی تصویري -

 در جهان و ایران تارییخچه انسان شناسی تصویري -

 اشنایی با متفکرین اصلی انسان شناسی تصویري در ایران و جهان -

 آشنایی با فیلم هاي اثرگذار و معاصر در انسان شناسی تصویري -

 عکس اتنوگرافیک و جایگاه آن در انسان شناسی -

 شناسی فیلم اتنوگرافیک و جایگاه آن در انسان -

 بازنمایی فرهنگ در قاب تصویر -

 نسان شناسی تصویريتکنیک هاي ا -

 اشنایی با مراحل و شیوه انجام انسان شناسی تصویري -

هاي  شناسی تصویري بعنوان فن ارائه گزارش کاربردهاي انسانشناسی تصویري: بهره گیري از انسان -
 شناختی (تهیه پوستر، اسالید و ...) انسان
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 منابع پیشنهادي:
 . تهران: انتشارات دانشگاه صدا و سیما.تصویريمقدمه اي بر انسان شناسی ). 1392خاشعی، رضا (

 . تهران: نشر نی.درآمدي بر انسان شناسی تصویري و فیلم اتنوگرافیک) 1387فکوهی، ناصر (

 . ترجمه مازیار عطاریه، تهران: نشر شورآفرین.سینما انسان شناسی تصویري). 1396گري، گوردون (

 مه مهرداد عربستانی و حمیدرضا رفیعی، تهران: نشر افکار.، ترجفیلم مردم نگارانه). 1393هایدر، کارل (

Banks, M. & Ruby. J. (2011). Made to Be Seen: Perspectives on the History of Visual Anthropology. 
Chicago: The University of Chicago Press. 

Collier, J. & Collier M. (1986). Visual Anthropology: Photography as a Research Method. 
Albuquerque: University of New Mexico Press. 

Hockings. P. (2003). Principles of Visual Anthropology. Berlin: Mouton de Gruyter.  

Pauwels, L. (2015). Reframing Visual Social Science: Towards a More Visual Sociology and 
Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. 
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 شناسی خانواده و خویشاوندي در ایران انسان
(Anthropology of Family and Kinship in Iran) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش
 

هدف از ارائه چنین درسی این است که دانشجویان به شناختی از تنوعات الگوهاي گوناگون خـانواده و ازدواج   هدف:

در ایران دست یابند. در این درس الگوهاي مختلف خانواده و خویشاوندي در ایـران، در کلیـه ابعـاد مـورد بررسـی،      

بر دو رویکـرد تـاریخی و موضـوعی بـر خـانواده و       مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. این مبحث با تاکید

باشد. بررسی خانواده و ازدواج در طول تاریخ در ایـران، دانشـجویان را بـه شـناخت وسـیعی از الگوهـاي        ازدواج می

مختلف خانواده و ازدواج رهنمون ساخته و با طرح و بررسی مباحث کلیدي منجملـه قـوانین عرفـی و مقایسـه آن بـا      

 تري از ساختار خانواده دست خواهند یافت. به درك عمیقسایر قوانین، 

 
 سرفصل:

 بعد از اسالم) -2قبل از اسالم؛  -1. بررسی تاریخی الگوهاي متنوع خانواده و خویشاوندي در ایران (1
 -2هاي کالسیک خانواده (لویی هنري، مورگان، تایلر و ...)  نظریه -1هاي مطالعه خانواده:  ها و روش . نظریه2
فنومنولوژي و پست  -نظریه هاي اتنومتدلوژي -3هاي مدرن خانواده (دورکیم، مالینوفسکی و ...)؛  ظریهن

 م. به بعد)1980مدرن (عمدتا از دهه 
. بررسی الگوهاي متنوع خانواده و ازدواج (ازدواج، طالق، همسرگزینی، فرزندآوري و ...) در بین اقوام 3

 ها و عشایر عرب) کردها، لرها، بلوچ -2ترکمنهاي ایران؛  -1مختلف و جوامع عشایري درایران؛ (
بررسی  -1خانواده و ازدواج ( و مدنی شرعی عرفی، قوانین تاریخی وتحلیل تغییر و تحوالت،تجزیه . بررسی4

بررسی و مقایسه قوانین مربوط به حقوق زنان مردان و  -3بررسی قوانین ازدواج؛  -2قوانین خانواده؛ 
 کودکان)
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هاي فیزیکی و جنسی در خانواده (علیه  خشونت -1هاي اجتماعی خانواده: ( ث انحرافات و آسیب. مبح5
 ها  و ...) بررسی دوجنسی -3افزایش سن ازدواج، افزایش از هم گیسختگی خانواده  -2زنان، کودکان) 

 ها خانواده ایرانی در دوران گذار: نهادینه شدن، احیاء ارزشها و تغییر نگرش. 6
 

 پیشنهادي:  منابع
 ، شماره دومدانشگاه تربیت معلم اتیمجله دانشکده ادب، باستان رانی، زن در خانواده ا1359آموزگار، ژاله، 

 :  ییتهران، عطا ،یصاحب الزمان نیترجمه دکتر ناصر الد ،یزن در حقوق ساسان، 1366 ان،یستیبارتلمه، کر

 . یقاضیان، نشر ن نیترجمه حس، بر مطالعات خانواده يدرآمد، 1386برنادوز، جان، 

 . تهران: انتشارات خوارزمی.ساختهاي خانواده و خویشاوندي در ایران). 1350بهنام، جمشید (

 رفیع ، ترجمه: جالل الدیندر عشایر يشاوندیخو یو مردم شناس یجامعه شناس ،یبهمئ لی، ا1385ألویا،  و،یرستر
  .فر، خجسته

. شناسی ایران نامه انجمن جمعیت "تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران."). 1385سرایی، حسن (
 .37-60، صص 2شماره 

تغییرات خانواده و کاهش باروري در ایران: مطالعه "). 1384ندوشن ( شوازي، محمدجالل و عباس عسکري عباسی
 .25-75، صص 25 اره، شمنامه علوم اجتماعی "موردي استان یزد.

 المللی. بین -، تهران: مرکز مطالعات فرهنگیکتاب ایران: خانواده). 1382فرخجسته، هوشنگ (

، 16شماره  نامه علوم اجتماعی، "زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان."). 1379کتابی، احمد (
 .167-192صص 

 ، ترجمه اسداهللا آزاد، مشهد، آستان قدسآنان یو راه و رسم زندگ یرانیزنان ا، 1391 س،یکالراکو، لیورام

 . نکاح و انحالل آن -حقوق خانواده  یفقه یبررس، 1379محقق داما. مصطفى، 

 ، تهران: شیرازهانسان شناسی خانواده و خویشاوندي. 1385مقصودي، منیژه 

Bauer, J. (1985). "Demographic Change, Women and the Family in a Migrant Neighborhood of  

Tehran." In A. Fathi (ed.) Women and the Family in Iran. Leiden, Netherlands: E.J. Brill. pp: 
158-186. 
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Behnam, D. (1985). "The Tunis Conference, (The Muslim Family and the Modern World: Papers from 

an International Symposium)." Current Anthropology 26(5): 555-556. 

Fathi, A. (ed.) (1985). Women and the Family in Iran. Leiden, Netherlands: E.J. Brill. 

Friedl, E. (2003). "Tribal Enterprises and Marriage Issues in Twentieth-Century Iran." In B. Doumani 

(ed). Family History in the Middle East: Household, Property and Gender. New York: State 
University of New York. 

McDonald, P. (1992). "Convergence or Compromise in Historical Family Change?" In E. Berquo & P. 

Xenos (ed.s). Family Systems and Cultural Change, Oxford: Clarendon Press. pp 15-30. 

Nasehi-Behnam, V. (1985). "Change and the Iranian Family." Curent Anthropology 26(5): 557-562. 
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 شناسی دین در ایران انسان
(Anthropology of Religion in Iran) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

تـرین اصـول   ها براي بقـاي جامعـه خـود بـه عنـوان ضـروري      نهاد دین از جمله نهادهاي اولیه است که انسان هدف:

همـه   فرهنگـی  نظـام   هـاي دینـی بـر   شوند، به آن نیاز دارد. به همین دلیل است که اندیشهاجتماعی جامعه خوانده می

داشـته   رفتاري در میان افراد جامعه قوي نهایتبی انگیزهدین به تنهایی توانسته است تاثیر و  جوامع بشري حاکم است.

-پایه است. چرا که دین اجتماعی ساختارهاي کننده عقاید دینی، منعکس و مخصوصاً مذهبی ساختارهاي دینی و باشد.

کند. نهـاد دیـن در همـه جوامـع وظیفـه      می ایجاد و فرهنگی در جامعه اجتماعی همسانی هویت براي قدرتمندي هاي

ها و هنجارهاي وابسته به آنها را برعهده دارد.  بررسی هر فرهنـگ   سیس، تبیین و عملیاتی کردن امور مقدس، ارزشتأ

بدون دین و جهان بینی دینی آن، بررسی کامل و ریشه داري  نیست. به همین دلیل بررسی دین، از موضوعات مهـم و  

 مورد توجه مردم شناسان بوده است. 

انـد   ئی است که در آن ادیان تاریخی بسیار وجود داشته است که تا حال در پهناي آن گسترده شـده ایران داراي جغرافیا

اند. شناخت ایـن ادیـان احتیـاج بـه مطالعـات بسـیاري دارد کـه ایـن درس          هاي بسیار متنوعی را شکل داده و فرهنگ

اننـد بـراي تحقیـق در ایـن حـوزه      باشد، بطـوري کـه دانشـجویان بتو    اي براي شناخت آن می ساز روش و نظریه زمینه

هـاي جغرافیـائی و همچنـین     شناسی، قدرت و قابلیت الزم را بدست آورند. هدف از این درس، شناخت حـوزه  انسان

 باشد. عناصر و ترکیب ادیان در ایران و تحلیل تحوالت مذهبی در ایران می

 

 :سرفصل
 شناسی اعتقادات دینیمفاهیم و کلیات انسان -
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 شناسی اعتقادات دینیعلم تطبیق ادیان و انساناي بر  مقدمه -
 تحلیل تحلیل الگوهاي باستانی نهاد دین در ایران -
 نهاد دین در ایران بعد از اسالم و تحوالت آن -
 آثار فرهنگی، سیاسی و اقتصادي نهاد دین در ایران طی ادوار مختلف  -
 تحلیل عقالنیت (مشارکتی یا ابزاي) حاکم بر مذاهب ایرانی -

 تاریخی مذاهب ایرانی -معناییتحلیل  -

 تحلیل حیات نمادین مذاهب ایرانی -

 ساختار اجتماعی مذاهب ایرانی -

 تحلیل فرایند مناسکی مذاهب ایرانی -

 شناختی ایرانی  مذاهب ایرانی و الگوي فکري و روان -

 تحلیل سازمانی مذاهب ایرانی -

 مذاهب ایرانی و فرآیند جهانی شدن -
 

 منابع پیشنهادي: 
 طرح نو، تهران. ،اسالم جهان در فلسفی فکري ماجراي)، 1379دینانی غالمحسین ( ابراهیمی

 .تهران، 1361طوس، انتشارات راد، مسعود ترجمه ،سمیتوتم ،يلو اشتروس،

 .قلم رسالت ،ایرانی ملیت و مذهب ایران، و اسالم). 1377محمدرضا ( افتخارزاده،

 .یفرهنگ -یاصغر حکمت. تهران: علم یمترجم: عل. انیجامع اد خیتار). 1392جان ( رناس،یبا

 یمطبوعات ي . تهران: موسسهرانیدر ا تیحیو مس هودی ،یمذهب تیدر اقل خیتار). 1344( یمحمودعل پور، تاج
 .یفراهان

 .تهران، 1347شرکا، و اقبال ینسب شرکت انتشارات ،انیاد خیتار اکبر،یعل ،یتراب

 .رازیش دی. انتشارات نورانیدر ا يو مکاتب فکر انیاد یبررس). 1393سجاد ( نه،یچوب

 .جاویدان انتشارات پاینده، ابوالقاسم ،اسالم سیاسی تاریخ)، 1376ابراهیم حسن ( حسن

 .رازیش اول، بخش فارس، یمطبوعات هیاتحاد ،انیاد خیتار در گفتار نه .1339 اصغر، یعل حکمت،
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 شناسی بر مردم یاجمال یخوب من: نگاه نیدر سرزم انیکمان اقوام و اد نیرنگ). 1391مجد، ماندانا ( یخسروان
 .  نای. نشر: آشانیو زرتشت انیهودیارامنه،  ان،یآشور یمذهب يها تی: اقلرانیاقوام ساکن در ا

 . رازهی. تهران: شها تیاقل  ).1380پاك، محمدرضا ( يخوبرو

 .انیاد يگفتگو ي موسسه .رانیا انیآشورزهرا.  ،یگیرشدب

  باستان. انیرانیا هاي نیاصل و نسب و د). 1368( میعبدالعظ ،ییرضا

 .امیرکبیر ،انسانی غربی، نه و شرقی نه)، 1378( عبدالحسین ،کوب زرین

 زدی زد،ی دانشگاه انتشارات ،ینید اعتقادات یشناسمردم بر يامقدمه، 1386 محسن، دیس ،یمدن يدیسع

 .تهران، 1376،يطهور انتشارات ،یمحب اریخدا منوچهر دکتر ترجمه ،بزرگ انیاد مختصر خیتار ن،یلسیف شاله،

 .تهران، 2536دوم، چاپ اول، جلد ر،یرکبیام انتشارات ،هند یفلسف يهامکتب و انیاد وش،یدار گان،یشا

 جوان. شهیکانون اند  تهران: . ینید يها تاقلی). 1386( ا... روح ،یعتیشر

 .ی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهنیزم رانیفرهنگ اقوام اشناخت ). 1392( دیحم ان،یعامر

 .تهران، 1351 ،يطهور انتشارات ،یخنج یعل محمد دکتر ترجمه ،تابو و توتم گموند،یز د،یفرو

 .تهران نشرآگاه، روزمند،یف کاظم ترجمه ،نیزر شاخه، 1384مز،یج زر،یفر

 )ی استنید هاي تیکتاب مربوط به اقل 9: نشر مهکامه. (فصل تهران. انیرانیا یرفتارشناس). 1390( ومرثیک ،یفالح

 چهارم، سال ،انیاد پژوهشنامه ،"رتسیگ فوردیکل ي شهیاند در یقدس ينمادها و نید یشناس انسان" جواد، ،يروزیف
 .تهران، 1389 تابستان و بهار هفتم، يشماره

 .تهران، 1376 دوم، چاپ س،یان انتشارات ،رانیا در مذاهب و انیاد خیتار عباس، ،یانیقد

 .روز فرزان نشر سیار، غالمعلی ،آسیا چهره)، 1375و ژرژ فیکر ( گروسه،رنه

، 1359 ها،فرهنگ مطالعات یرانیا مرکز انتشارات ،يآباد نجم نیالد فیس ترجمه ،باستان رانیا يهانید نرگ،یلم
 .تهران

 .تهران توس، ،ایران فرهنگ و تاریخ) 1375محمد ( مالیري، محمدي
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 .  یاسالم هاي پژوهش ادی. بنیفرهنگ فرق اسالم). 1385( يزر ینیمحمدجواد و محمدجواد حس مشکور،

 .تهران، 1352 گوتنبرگ، انتشارات ،یاحسان رجیا مترجم ،هنر و نید شیدایپ ،يد. جان مورگان،
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 شناسی زبان انسان
(Linguistic Anthropology) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 
ــدف:  Anthropologicalشــناختی ( شناســی انســان ) یــا زبــانLinguistic Anthropologyشناســی زبــان ( انســان ه

Linguisticsپدیـد آمـده   شناسـی   شناسی و انسـان  )، در روند تخصصی شدن و شاخه شاخه شدن علوم، از تالقی زبان

گیرد. به عبارت بهتر، تنیده زبان و فرهنگ مورد مطالعه قرار میاي، ارتباط متقابل و درهم رشتهاست. در این شاخه میان

پـردازد و تـأثیر متقابـل سـاخت و کـاربرد زبـان و فرهنـگ را         شناسی زبان به بررسی زبان در بافت فرهنگی می انسان

شناسـی یـک ضـرورت اسـت و هـدف       باحث این حوزه براي دانشجویان انسـان کند. آشنائی با م توصیف و تحلیل می

هـاي پـژوهش در    هاي نظري مختلـف و روش  اصلی از ارائه این درس نیز آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم و دیدگاه

 شناسی زبان است. انسان

 
 سرفصل:

 شناسی شناسی و انسان زبان -
 زبان و ارتباط -

 زبان، اندیشه و ذهن -

 رهنگزبان و ف -

 زبان و جامعه -

 گرا در بررسی زبان و فرهنگ دیدگاه توصیف -

 گرا در بررسی زبان و فرهنگ دیدگاه ساخت -

 دیدگاه گشتاري در بررسی زبان و فرهنگ -

 شناختی تاریخی در بررسی زبان و فرهنگ دیدگاه زبان -
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 شناختی اجتماعی در بررسی زبان و فرهنگ دیدگاه زبان -

 ها  ها و فرهنگ ثبت علمی زبان -

 
 منابع پیشنهادي: 

انسانی و  ، ترجمۀ یحیی مدرسی، تهران: پژوهشگاه علومشناسی تاریخی درآمدي بر زبان ،1373آرالتو، آنتونی، 
 مطالعات فرهنگی.

 .84-1،69پژوهشنامۀ فرهنگستان زبان ایران،شمارة  ،زبان و فرهنگ ،1354اي، فریدون،  بدره

 نیا، تهران: انتشارات حقیقت. ترجمۀ جالل علوي ،و شعر خاستگاه زبان، اندیشه، 1356تامسون، جرج. 

 ترجمۀ محمد طباطبایی، تهران: آگه. ،شناسی اجتماعی، درآمدي بر زبان و جامعه زبان، 1376ترادگیل، پیتر، 

 شناس، تهران: سروش. ترجمۀ علی محمد حق ،زبان، درآمدي بر مطالعه سخن گفتن، 1376ساپیر، ادوارد، 

 ، تهران: توس.زبان،تفکر و شناخت در روند تکامل اجتماعی ،1350(مترجم)،شیروانلو، فیروز

 .162-135، 13فرهنگ، کتاب  ،شناسی شناسی و مردم زبان در معبر زبان،1371عسکري خانقاه، اصغر، 

 جو، تهران: انتشارات ایران یاد.. ترجمۀ علی صلحشناسی زبان و زبان، 1363کوندراتف، الکساندر، 

 ، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.شناسی زبان درآمدي بر جامعه، 1368مدرسی، یحیی، 

 . ترجمه علی زکاوتی قراگزلو، تهران: سروش.ارتباط کالمی، تحلیل معانی بیان، 1368میلر، جرالد، 

  اهللا قاسم زاده، تهران: نشر آفتاب. . ترجمۀ حبیباندیشه و زبان، 1365ویگوتسکی، لو، 

Beeman, W.1986. Language, Status, and Power in Iran. Bloomington: Indiana University Press. 

Boas, F. 1940. Race, Language, and Culture. New York: Free Press. 

Duranti, A. 1997.  Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. 

Eastman, c. 1990. Aspects of Language and Culture. 2nd . ed., San Francisco: Chandler & Sharp. 

Foley, W. 1997. Anthropological Linguistics: An Introduction. Oxford: Blackwell. 
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Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Lieberman, P. 1975. On the Origin of Language. New York: Macmillan.  

Milroy, Lesley & Matthew Gordon (۲۰۰۳). Sociolinguistics: Method and Interpretation. Oxford: 
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Schiff man, H. 1996. Linguistic Culture and Language Policy. London: Rout ledge. 
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  یمحیط زیست شناسی انسان
)Environmental Anthropology( 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

 :هدف
  زمان و تاریخمطالعه برهمکنش انسان و طبیعت در طول 

 فهم چگونگی تاثیرات زیست محیطی بر زندگی و فرهنگ در جوامع انسانی . 

 .چگونگی مدیریت تاثیرات زیست محیطی (سیل، خشکسالی، زلزله و ...) بر جامعه انسانی 

 زیستی هاي محیط گیري سیاست بررسی چگونگی رابطه بین سیاست و محیط زیست: شکل 

 زیستی. محیط سیشنا انسان نظریات بررسی و نقد 

 شناسی محیط زیستی. هاي مورد استفاده در انسان روش بررسی و نقد 
 
 

 :سرفصل
 ) تاریخ برهمکنش انسان و طبیعت با کلی آشنایی( غیرانسان -بررسی روابط بین انسان  -

 هاي مختلف. چیستی و چگونگی رابطه بین انسان و محیط زیست در طول تاریخ و فرهنگ -

 مساله محیط زیست در دنیاي مدرن.بررسی چگونگی زایش  -

 زیستی شناسی محیط شناسی و انسان چیستی بوم -

شناسی محیط زیستی (رویکردهاي اثباتگرایانه و کارکردگرایانه، رویکردهاي  انسان هاي نظریهبررسی  -
 انتقادي و مارکسیستی، رویکردهاي پدیدراشناسانه و ...)

ویکردهاي توسعه جوامع و تغییرات حاصل شده در تغییرات محیط زیستی و توسعه پایدار (بررسی ر -
 محیط زیست) 

بالیاي طبیعی و تغییرات فرهنگی (بررسی تاثیرات بالیاي طبیعی بر تغییرات فرهنگی و اجتماعی جوامع  -
 انسانی).
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 زیست (بررسی رویکردهاي سیاستی در قبال محیط زیست در کشورهاي مختلف) سیاست و محیط -

شود در صورت مهیا شدن شرایط در طول ترم، بازدید  هاي درس، پیشنهاد می لدر راستاي اهداف و سرفص
 انجام شود. دانشجویان با مباحث نظري درسبیشتر علمی و میدانی براي آشنایی 

 
 

  منابع پیشنهادي: 
 ، تهران: کویرزاده يمحمدرضا مهد ترجمه ،یجامعه در مخاطره جهان ).1388( شیاولر ،بک

 ، مشهد: نشر جهاد دانشگاهیوهاب زاده نی،ترجمه عبدالحس -ستیز طیاخالق مح). 1382(جان  ،سوننب

 نایحکمت س، تهران: یجهان شیو گرما یمیاقل راتییما: تغ ستیز طیمح .).1389( باران ،داریب

 نتشارات سازمان، تهران: اترجمه حسن پویان و نیره توکلی، محیط زیست و نظریه اجتماعی). 1380(جان بري 
 حفاظت محیط زیست

، تهران: انتشارات بهاروند یاثر سکندر امان الله عتیفرهنگ بر انسان و طب ریتأث ).1393( بهاروند  یسکندر امان اله
 افرند. 

(رشته  ستیز طیآموزش مح يها و کاربردها هینظر ).1390ی (جانیالر میمر ،يریشب دمحمدیس ،یسهراب عبداله
 انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران: )ستیز طیآموزش مح

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. مخدوم دیمج ،ستیز طیدر مح ستنیز ).1392ی (.ت یج ،لریم

 ، مشهد: نشر جهاد دانشگاهیوهابزاده نیعبدالحس ترجمه ،ستیز طیمح یمبان ).1393( کنت ،وات

 تهران: انشارات دانشگاه تهران ، ترجمه انور محمدي،شناسی محیط زیست جامعه). 1394(جان  ،هانیگان

Clay, D.C., & Lewis, L.A. (1990).  Land use, soil loss and sustainable agriculture in Rwanda. Human 

Ecology 18(2): 147–161. 

Crane, S. (1987). Australian Aboriginal subsistence in the Western Desert. Human Ecology 15(4): 391–

434. 

Dove, Michael R. (2007). Environmental Anthropology: A Historical Reader, Wiley-Blackwell 

Publication. 
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Fratkin, E., & Roth, E.A. (1990). Drought and economic differentiation among Ariaal Rendille 

pastoralists of Kenya. Human Ecology 18(4): 385–402. 

Hoffman, Susanna M., Anthony Oliver-Smith (2002). Catastrophe and Culture: The Anthropology of 

Disaster, School for Advanced Research Press. 

Kohn, Eduardo (2013). How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human, California: 

University of California Press. 

Lorenzen, R. P., & Lorenzen, S. (2010). Changing realities—Perspectives on Balinese rice cultivation. 

Human Ecology 39(1). 

Lowenhaupt Tsing, Anna, Heather Anne Swanson, Elaine Gan, Nils Bubandt (2017). Arts of Living on 

a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene, Minnesota: University of 
Minnesota Press.  

Maffi, Luisa, Ellen Woodley (). Biocultural Diversity Conservation: A Global Sourcebook, Earthscan 
Publications.  

McCabe, JT., (۱۹۹۰). Turkana pastoralism: A case against the tragedy of the commons. Human 
Ecology ۱۸(۱): ۸۱–۱۰۳.  

Milton, Kay (۱۹۹۳). Environmentalism: The View from Anthropology, London and New York: 
Routledge.  

Milton, Kay (۱۹۹٦). Environmentalism and Cultural Theory: Exploring the Role of Anthropology in 
Environmental Discourse, London and New York: Routledge. 

Netting, R. (۱۹۷٦). What alpine peasants have in common: Observations on communal tenure in a 
Swiss village. Human Ecology ٤(۲): ۱۳٥–۱٤٦.  

Townsend, Patricia K. (۲۰۰٥). Environmental Anthropology: From Pigs to Policies, Waveland Press 

Vayda, Andrew P. (۲۰۰۹).  Explaining Human Actions and Environmental Changes, Altamira Press 
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 شناسی سالمت انسان
(Health Anthropology) 

 2 :واحد تعداد

 واحد عملی 1واحد نظري و  1 :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 
انسان شناسی پزشکی رشته اي است که به مطالعه سالمت و بیمـاري انسـان، نظـام هـاي خـدمات سـالمت، و        هدف:

فرهنگی می پردازد. چشم انداز ایـن درس رویکردهـاي چندبعـدي و محیطـی اسـت کـه از انسـان        -سازگاري زیست

اجتماعی و فرهنگی است کـه  شناسی و انسان شناسی عملی بهره می گیرد. همچنین این رشته بخشی از انسان شناسی 

به موضوعات سالمت و مراقبت سالمت می پردازد. هدف این درس ارائه رویکـرد فرهنگـی بـه سـالمت و خـدمات      

سالمت با تأکید بر تحلیل میدانی و فرهنگی است. فهم راهبردهاي موثر خدمات سالمت در حوزه داخلی و جهـانی از  

ن درس را بگذرانند می توانند در دو حوزه دانشگاهی و غیردانشگاهی با اهداف این درس می باشد. دانشجویانی که ای

توجه به داشته هاي علمی خود فعالیت کنند. این حوزه می تواند در موقعیت هایی چـون پزشـکی، سـالمت عمـومی،     

ـ       د پرستاري و دیگر رشته هاي مرتبط پزشکی ارائه نظر داشته باشد. همچنـین درس انسـان شناسـی پزشـکی مـی توان

دانشجویان را توانمند کند که با موضوعات مرتبط در حوزه هاي دولتی، و غیردولتی به ارائه فعالیت عملی یا پژوهشی 

 بپردازند.  

 

 سرفصل:
 انسان شناسی و فرهنگ -
 رویکردهاي انسان شناختی به پزشکی -
 نظام هاي پزشکی و تلفیق در این رویکردها -
 تفسیر و تبیین بیماري -
 سالمت بسترمندي بیماري و -
 رابطه انسان شناسی و زیست پزشکی -
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 مدلهاي نظام هاي فرهنگی -
 پزشکی و بخش هاي مراقبت سالمت-نظام هاي قوم -
 منابع قدرت -
 پزشکی در وضعیت محلی و جهانی -
 فرهنگ ها، آدم ها، بدن ها -
 تحقیق در انسان شناسی پزشکی -

 
 

 منابع پیشنهادي: 
Pool, R., & Geissler, W. (2005). Medical Anthropology. McGraw-Hill Education (UK).  

Singer, M., & Erickson, P. I. (Eds.). (2014). A companion to medical anthropology. John Wiley & 

Sons. 

Winkelman, M. (2008). Culture and health: Applying medical anthropology. John Wiley & Sons. 
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 ایران شناسی سیاسی انسان
(Political Anthropology of Iran) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

   هدف:

  شناسی رابطه بین سیاست و انسانفهم 

  آشنایی با امر سیاسی در بستر تاریخی جغرافیایی 

 فاشیسم، استعمار، گرایی،  گرایی، قومیت شناسی سیاسی: ملی آشنایی با مباحث نظري اصلی مطرح در انسان

 شناسی و ... شرق

 هاي متاخر هاي سیاسی و حکمرانی آشنایی با سیستم 

 بررسی تجربی روابط مستتر بین زبان و قدرت در امر روزمره 

 هاي فراملی در جهانی شدن فرهنگ بررسی نقش سیاست 

 شناسی در انسان» دیگري«هاي هویت و مرزهاي  سیاست 

 نگی و اجتماعی هاي جنسیتی و تغییرات فره سیاست 

 

 سرفصل:
 شناسی و سیاست رابطه انسانمقدمه و کلیاتی در مورد  -
 گرایی در جوامع جدید و تغییرات فرهنگی و اجتماعی آن جوامع. گرایی و قومیت آشنایی با روندهاي ملی -

 هاي استعماري و استعمار فرانو در کشورهاي توسعه نیافته.   بررسی سیاست -
تاریخی در باب جامعه ایران (تاثیر سیاست بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه هاي  آشنایی با نظریه -

 ایران در طول تاریخ)
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 اشکال حاکمیت سیاسی و اشکال دموکراسی در جهان  -
 اشکال حاکمیت سیاسی در ایران (اشکال سنتی و مدرن حاکمیت) -
 سیاسی در ایران تاریخ سیاسی قبایل و ایالت و عشایر در ایران و تأثیرات آنان بر قدرت -
 شناسی امر سیاسی نماد و نشانه -
 هاي نوین و امر سیاسی فناوري، رسانه -
 جوانان و حوزة سیاسی -
 زنان و حوزة سیاسی -

 هاي قومی و دینی در ایران سیاست -

 هاي سبک زندگی، زنان، قومی و ...) هاي اجتماعی در جامعه ایران (جنبش جنبش -
 

 

 منابع پیشنهادي: 
  یتهران: ن ؟تیواقع ایافسانه  ران،یدر ا ییو قوم گرا تیقوم، 1387 د،یحم ،ياحمد

اسالم و  یتهران: مرکز بازشناس ،یشانه چ ری، ترجمه محسن مدآن یو بازتاب جهان رانیانقالب اجان،  تو،یاسپوز
 .رانیا

 چیان، نشر آران، تهران.، ترجمه فاطمه گیوهشناسی سیاسیانسان، 1374باالندیه، ژرژ، 

 ، تهران: اندیشه احسان. دیگري هراسی در ایران). 1397روحانی، علی (

 ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی.انسان شناسی سیاسی،  .1384ریور، کلود، 

 یها و موس يدیترجمه غالمرضا جمش ،ییو ظهور اسالم گرا ياروپامدار ن،یادیهراس بن، 1379 ،یباب د،یسع
 تهران: دانشگاه تهران.  ،يعنبر

اسالم  یمرکز بازشناس ،يمراد دی، ترجمه مجو تجدد تیمعاصر در کشاکش هو یاسیاسالم س ،1383السید، رضوان، 
 . رانیو ا

 یتهران: خوارزم ،یخوارزمشاه نی، ترجمه بهاء الددر اسالم معاصر یاسیس شهیاند ،1372 د،یحم ت،یعنا

 .فردوس نشر  تهران، ،توسعه تا فرهنگ  از ، 1379 ،ناصر، فکوهی
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 تهران انتشارات تیسا یابد؟ آیا دموکراسی نجات می). 1397کشاورزي، سعید و علی روحانی (

تهران: پژوهشگاه علوم  ،ریدر صد ساله اخ عهیش یاسیس يها ها و جنبش بر مکتب یافتیره، 1379نامدار، مظفر، 
  یو مطالعات فرهنگ یانسان

رضا خدامی، تهران،  ، علیآثار و اندیشمندان ،مفاهیم ،ها شناسی سیاسی خاستگاه انسان .1386 شارل؛ هانري فاورو، 
 .فصل نو

Aronoff, Myron J., Jan Kubik (۲۰۱۳). Anthropology and Political Science: A Convergent Approach, 
۱st Edition, New York and Oxford, Berghahn Books.   

Benedict Anderson (۲۰۱٦). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, Verso. 

Filippo Osella, Benjamin Soares (ed.), (۲۰۱۰). Islam, Politics, Anthropology (Journal of the Royal 
Anthropological Institute Special Issue Book Series), Wiely-Blackwell.  

Gledhill, John (۲۰۰۰) Power and Its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics, Second 
Edition, London: Pluto Press. 

Kurtz, Donald V (۲۰۰۱). Political Anthropology: Power and Paradigms, Westview Press.  

Lewellen, Ted (۲۰۰۳). Political Anthropology: an Introduction. London: Praeger Publishers. 

Marc J. Swartz, Victor W. Turner, Arthur Tuden, (۲۰۰٦). Political Anthropology, Aldine Transaction. 

Pierre Clastres, Robert Hurley, Abe Stein (۱۹۸۹).  Society Against the State: Essays in Political 
Anthropology, Zone Books; Reprint edition 

Vincent, Joan (۲۰۱٤).  The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique, 
۱st Edition, Berghahn Books. 
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 شناسی شهري ایران انسان
(Urban Anthropology of Iran) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

شناسی است و از اواسط قرن بیستم عالقه به مطالعـه  هاي جدیدي در حوزه انسانشناسی شهري، از رشتهانسان هدف:
شناسان گسترش پیدا کرد. هدف از ارائـه ایـن درس   و بررسی توسعه شهري و جوامع پیچیده به سرعت در میان انسان

هاي گوناگون درباره مفهوم شـهر، منشـأ آن،    تاریخی، چگونگی تحول آن، نظریه -شناخت پدیده شهر در بعد فرهنگی
هاي فرهنگی موجود در شهر و مشکالت موجـود در هـر یـک از آنهاسـت. انسـان       و به ویژه شناخت زمینهاشکال آن 

رود و به مشکالت فرهنگی در همه سطوح و اشکال آن  شناسی شهري به سراغ تحلیل در اجراي تشکیل دهنده آن می
یز از جمله سایر اهداف مورد نظـر در  هاي شهري و روابط و تأثیرگذاري متقابل آنها ن پردازد. شناخت خرده فرهنگ می

 شناسی شهري است. انسان

 ي، عمـدتا از روش هـا   یفرهنگـ  یدر انسان شناسـ  یپژوهش يشاخه ها ریهمچون سا يشهر یانسان شناس
 هیـ روزمـره جامعـه مـورد مطالعـه ، ته     یمدت، مشارکت در زنـدگ  یکند. حضور طوالن یدر کار خود استفاده م یدانیم

 يداده هـا  يگـردآور  نیهمچن و ،یصوت ينوارها هیو ته يبردار لمیف ،ياز محل، عکس بردار یکعکس ، نقشه و کرو
 يالگوهـا  هیـ اسـت. ته  يشـهر  یپژوهشـگران انسـان شناسـ    یاز محل از جمله مطالعه اصل یمختلف مکتوب و شفاه

شاخه است که از تمام آنها در کالس استفاده خواهد  نیدر ا جیرا يروش ها گریاز د یلیتفص يمشاهده و مصاحبه ها
 هستند. یدانیم قیتحق کیدر  يشهر یاتنوگراف کی هیبه ته وظفم يشهر یدرس انسان شناس انیشد. دانشجو

 

 :سرفصل
 قدمه و کلیاتی در مورد انسان شناسی شهري، اهداف و کاربردهاي آنم -
مناسکی، اداري، تجاري، صنعتی، استعماري، تعاریف مفهومی و طبقه بندي اشکال شهرها (شهر  -

 نواستعماري، پساصنعتی و....)
 هاي شهر و شهرنشینی (کالسیک و مدرن) نظریه -
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 تاریخچه شهر نشینی در ایران و جهان -
 رابطه شهر و تکنولوژي، شهرهاي توسعه بافته و درحال توسعه -
 قومی و ...) هاي کاري، جنسیتی، خویشاوندي، خرده فرهنگهاي شهري (خرده فرهنگ -
 مسائل قومی، نژادي و محل سکونت و شغل در شهرها -
 رابطه شهر و روستا (مسأله مهاجرت، مشکالت فرهنگی و مهاجران روستایی در شهرها) -
 نشینی، فقر و خشونت در شهرهاسائل شهري نظیر حاشیه -
 هاهاي ارتباطی در آنابر شهرهاي مدرن و نظام -
  سمیپسامدرن و سمیمدرن يمعمار و يشهر یشناسانسان -

شود در صورت مهیا شدن شرایط در طول ترم، بازدید علمی  ، پیشنهاد میفوقهاي  در راستاي اهداف و سرفصل
 انجام شود.مباحث نظري درس دانشجویان با بیشتر و میدانی براي آشنایی 

 
 

 منابع پیشنهادي: 
 .4شماره  ،نامه علوم اجتماعی، اسالمیدوره  -هاي تاریخی شهرنشینی در ایران، ویژگی1353اشرف، احمد،

 ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران.شهرگرایی و شهرنشینی در ایران، 1350امانی، مهدي، 

 کز نشر دانشگاهی، تهران.ر، متاریخ شهر، شهرهاي اسالمی و اروپایی در قرون وسطا، 1369بنه ولو، لئوناردو،

 ه محمد سید میرزایی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.، ترجمشهر امروز، 1377بورژل، گی، 

 ، ترجمه عنایت ا... رضا، تهران: انتشارات خوارزمی.شهرهاي ایران در روزگار باستان و ساسانیان، 1367پیگولسکایا 

 ، پیوند تهران.ساخت شهر و معماري اقلیم گرم و خشک ایران، 1360توسلی، محمود، 

 ، انتشارات نی، تهران.شناسی شهريسانان، 1383فکوهی، ناصر،

 ، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.آغاز شهرنشینی در ایران، 1368مجیدزاده یوسف، 

 ، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.جغرافیاي حمل و نقل، 1362محمودي، علی، 

مرتضایی، شرکت ، ترجمه فرهاد طراحی فضاي شهري، نگرشی بر فرآیند اجتماعی و مکانی، 1379مدنی پور، علی،
 پردازش و برنامه ریزي شهري، تهران.
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 شناسی علم و فناوري انسان
(Anthropology of Science and Technology) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

شدن و در هـم تنیـده   ها را شدت بخشیده و باعث پیچیده رشد شتابانِ علم و فناوري تغییرات در زندگی انسان :هدف
هـاي  شناسی علم و فناوري از یک سو بـه زمینـه  فرهنگی و اقتصادي شده است. انسانشدن روزافزون مسائل علمی و 

پردازد و از سـوي دیگـر پیامـدهاي اجتمـاعی و     اجتماعی و فرهنگی رشد علم و فناوري در جوامع مختلف انسانی می
ـ     فرهنگی این رشد شتابان را واکاوي می ه عنـوان یـک نهـاد    کند. به عالوه، سـازوکارهاي درونـی علـم و فنـاوري را ب

گیري علم و فناوري در عصر جدید و مسـألۀ  دهد. در این درس، ضمن مروري بر شکلاجتماعی مورد مطالعه قرار می
-شناختی به علم و فناوري بررسی مـی توسعه علم و فناوري در جامعه ایران در یک صد سال اخیر، رویکردهاي انسان

 شود.  ها تا معاصران، در این زمینه معرفی، بررسی و نقد میکشناسان، از کالسیشود و آنگاه آراي انسان

 
 :سرفصل

 چیستی علم و فناوري  -

 مروري بر تحوالت علمی و فناوري عمده در سه سده اخیر -

 شناسی علم و فناوريشناسی علمی و فناوري و تفاوت آن با فلسفه علم و فناوري و جامعهچیستی انسان -

 علم و فناوريرویکردهاي انسان شناختی به  -

 فرهنگ علمی و فناوري -

 شناختی به دانشگاه و دانشمندان رویکرد انسان -

 شناسیعلم و فناوري در ایران از منظر انسان -
 

 منابع پیشنهادي:
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[فصل یکم: تولید فناورانه و آگاهی]، ترجمه محمد ساوجی،  خانمان؛ نوسازي و آگاهیذهن بی) 1381برگر، پیتر (
 تهران: نشر نی

سازي بدعت]، ترجمه فرهام فربدواال، ، جلد اول [فصل اول: مدرنیته عامل جهانیاجبار به بدعت. )1393( پیتر برگر،
 قم: نشر ادیان

 ، ترجمه یحیی امامی، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورپذیريعلمِ علم و تأمل). 1386بوردیو، پیر (

، ترجمه مصطفی تقوي و علی برزگر، اجتماعی علم مطالعات بر ايمقدمه: جامعه علم در). 1394بوکی، ماسیمیانو (
 تهران: آگه

 ،الگو گفتمان نشریهآمیش،  فرقه تکنولوژي دینی؛ نمونه تکنولوژي پذیري امکان نقادانه ارزیابی). 1393( علی پایا،
  192-180 صص ،6 شماره سوم، سال

 پرست، تهران: نشر نی، ترجمه مهناز مسمیفهم علم اجتماعی). 1384تریگ، راجر (

سمت، : تهران زیباکالم، سعید ترجمه ،فلسفی شناسیعلم مکاتب بر درآمدي علم؛ چیستی). 1393( اف آلن چالمرز،
 چاپ چهاردهم

، تهران: پژوهشکدة ايمطالعات اجتماعی فناوري؛ تأمالتی نظري و میان رشته). 1394صمیم، رضا (به کوشش) (
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی

                  .  ، تهران: ثالثفرهنگ و دانشگاه: منظرهاي انسان شناسی و مطالعات فرهنگی ).1387( فاضلی، نعمت اهللا

 .و اجتماعیتهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی  .دانشگاهی که بود . 1396 ، ناصرفکوهی

. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی )جلدي 2( : دانش و دانشگاهبوردیو و میدان دانشگاهی .1396 فکوهی، ناصر.
 .یو اجتماع

ه مطالعات فرهنگی تهران: پژوهشکد .: کاربردهاي اجتماعی دانشبوردیو و میدان دانشگاهی .1396 ، ناصر.فکوهی
 .و اجتماعی

 ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه انتشارات :تهران ،صنعت فرهنگی تحلیل). 1388( محمدامین راد،قانعی

 ، ترجمه سعید زیباکالم، تهران: سمتهاي علمیساختار انقالب). 1390کوهن، تامس (
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نامه شناسی فناوري؛ مروري بر مطالعات اجتماعی علم و فناوري، اي به روي جامعه). دریچه1391مرشدي، ابوالفضل (
 ، سال دوم، شماره یک1391، زمستان سیاست علم و فناوري

 ، تهران: نشر نیهاي علمیناپذیري پارادایمقیاس . )1387( غالمرضا حیدري، مقدم

، ترجمه شاپور اعتماد، تهران: نشر مرکز، مارکس و ماشین، در کتاب فلسفه تکنولوژي). 1386کنزي، دونالد (مک
 چاپ سوم

 ، ترجمه حسین کچوییان، تهران: نشر نیشناسی معرفتعلم و جامعه). 1376مولکی، مایکل (

 انتشارات مینوي خرد ، علم، جامعه، اخالق). 1391نفیسی، نهال و دیگران (

[در کتاب: دین، قدرت، جامعه: فصل پنجم]، ترجمه احمد تدین، تهران:  علم در مقام حرفه ).1382( ماکس وبر،
 هرمس

-اجتماعی يهاسیستم تا تکنیکی مصنوعات از تکنولوژي؛ فلسفۀ در رویکردي). 1391( دیگران و پیتر ورماس،
 آمه کتاب نشر: تهران کاکایی، فرخ و تقوي مصطفی ترجمه ،تکنیکی

Bijker, W. E and at el (eds.), (1987). The Social Construction of Technological System: New Directions 

in the Sociology and History of Technology, Cambridge: MA: MIT Press. 

David, Matthew (2005). Science in Society, New York: Palgrave Macmillan  

Dosi, Giovanni (1982), ‘Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested 

Interpretation of the Determinants and Direction of Technical Change', Research Policy, 11(3): 

147-162. 

Hackett, Edward J. and at el (2008).The Handbook of Science and Technology Studies, Third Edition 

Jasanoff, S. and at el (eds.) (1994). Handbook of Science and Technology Studies, Thousand Oaks, CA: 

Sage 
Merton, Robert K. (1938). Science, Technology and Society in Seventeenth Century England. 
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 شناسی مهاجرت انسان
(Anthropology of Migration) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

ها روسـتا ها و حرکات جمعیتی در میان شهرها و  بشري، افزایش جابجایی  جوامع  روز  مهمبسیار   از مسائل  یکی هدف:

. انسـان شناسـی مهـاجرت سـعی مـی کنـد تـا تحلیلـی جـامع در خصـوص           است المللی هاي داخلی و بین در مقیاس

هاي جغرافیائی، اشکال مختلف تصمیمات در خصوص مهـاجرت و   موضوعاتی مانند تجربه هاي مهاجران از جابجائی

مهاجران، شـناخت اشـکال مختلـف     چرائی آنها، چگونگی اثرگذاري این تصمیمات بر زندگی افراد و اعضاي خانواده

کشی و تبعیض در زیست مهاجرانه و همچنین هویـت هـاي جدیـدي کـه مهـاجران در بافـت        تجربه طردشدگی، بهره

شناسی مهاجرت بـر مطالعـه ابعـاد اجتمـاعی و      محلی و جهانی براي خود می سازند، ارائه نماید. تأکید اصلی در انسان

هاي جمعیتی در سطح جهان،  ی از این درس، معرفی ابعاد گوناگون جابجاییفرهنگی پدیده مهاجرت است. هدف اصل

هـاي ضـدمهاجرتی و حتـی موضـوعاتی      هاي مهاجرتی گرفته تا مسائل مربوط به ادغام و سیاست از روندها و سیاست

ـ   نظیر مهاجرت ا ابعـاد،  هاي اجباري، فرار و آوارگی و پناهندگی و... است. همچنین هدف درس، آشنایی دانشـجویان ب

 هاي نظري و شناخت بیشتر نسبت به موضوع مهاجرت است.مفاهیم و دیدگاه

 

 :سرفصل
 مهاجرت (دیدگاه هاي نظري عمده، کارهاي عمده انجام شده در رشته هاي دیگر) شناسی انسان معرفی -
 تاریخچه و روندهاي مهاجرتی در قرن جدید -
 و علل آن  انواع مهاجرت -
 مفاهیم کلیدي در حوزه مهاجرت  -

 فرهنگی مهاجرت -هاي اجتماعی ابعاد و جنبه -
 Immigration networksشبکه هاي مهاجرتی  •
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 Immigrant Integrationادغام مهاجران  •

 Marginalization حاشیه سازي   •

 Refugeeپناهندگی  •

 Transnationalism  فراملی گرایی   •

 diasporas or transnational communities دیاسپورا (جهان وطنی بودن)   •

 جنسیت و مهاجرت -
 سالمت مهاجران -
 تأثیر مهاجرت بر جوامع مبدأ (وطن) و مقصد (میزبان): چالش ها و مسائل -
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 شناسی هنر انانس
(Anthropology of Art) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

انسان شناسی هنر را می توان یکی از رشته هاي جانبی انسان شناسی فرهنگی برشمرد که به مطالعه و شـناخت   هدف:

فعالیت هاي هنري انسان در بسترهاي گوناگون فرهنگی می پردازد. انسان شناسی هنر بر وجـوه اجتمـاعی، فرهنگـی،    

مثابه رسانه و پدیـده اي بـراي درك جامعـه در ابعـاد     به اقتصادي و تاریخی ِ زیبایی شناختی فعالیت هاي هنري انسان 

متمرکز است. دانشجو در پایان این درس قادر خواهد بود که به تعریف روشـنی از انسـان شناسـی هنـر و      گوناگونش

تاریخچه آن دست یابد. تفاوت ها و شباهت هاي فرهنگی و تأثیر و تجلی آنها بر دستافریده هاي هنري جوامع انسانی 

سایی و در مطالعات مردم شناسانه به کار گیرد. همچنین از دانشـجو انتظـار مـی رود کـه بـه جایگـاه و کـارکرد        را شنا

اجتماعی زیبایی شناسی به عنوان یک پدیده ي انسانی حامل معنا در تمامی فرهنگ ها پی ببرد. از دانشجو انتظـار مـی   

ارتباط آن با زیبایی شناختی، و نیز هنـر و مباحـث بـین    رود که ابعادي از موضوع هایی همچون تولید اجتماعی هنر و 

 فرهنگی را توضیح دهد. 

 

 سرفصل:
 مقدمه؛ انسان شناسی هنر: بازخوردي به تاریخچه و تجربه معاصر آن -

 کارکرد اجتماعی هنر -
 هنر ابتدایی -
 بازنمایی هنر در آسیا و آمریکا -
 ها و اشکال در هنر آفریقایی مقدمه اي بر قبیله -
 گاري، هنر و مصنوعاتنخستین ان -
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 راز زیبایی شناسی -

 زیبایی شناسی در میان فرهنگ ها -
 فرم، سبک و معنا -
 فرهنگ و تجارب -
 هنرمندان معاصر -
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 شناسی فرهنگی باستان
(Cultural Archeology) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

 ياسـت کـه در کنـار حـوزه هـا      یدر علم انسان شناس یاز چهار حوزه اصل یکی یباستان شناخت یانسان شناس هدف:

رشـته   یبدنـه اصـل   سـه  »یزبان شناخت یانسان شناس«و »  یستیز یانسان شناس«،  »یاجتماع - یفرهنگ یشناس انسان«

و شـناخت پیشـینه فرهنگـی جوامـع بشـري و طـرح سـؤاالت مربـوط بـه           مطالعه دهند. یم لیرا تشک یانسان شناس

شناسی است که در این درس با تأکید و تمرکـز بـر ایـران     هم انسانیکی از موضوعات مچگونگی رشد و تحوالت آن 

 گـاه یجا ،یفرهنگـ  یاست که با توجه بـه سـابقه طـوالن    ییاز جمله کشورها رانیاگیرد.  مورد بررسی و تحلیل قرار می

ـ باشـد. از ا  ینقاط جهان دارا م ریو اشاعه آن به سا یفرهنگ داتیتول نهیدر زم یمهم بیشـترین   ، درس  نیـ رو در ا نی

تأکید بر خاورمیانه و ایران است. ولی در صورت لزوم و براي مشـخص نمـودن تنـوع و اشـاعه فرهنگهـا و همچنـین       

 یدنبال مـ زیر  یف اصلاهدا یدرس به طور کل نیدر ا گردد. بررسی سیر تحوالت فرهنگی به مناطق دیگر نیز اشاره می

 شود. 

 رشد آن در جوامع مختلفهاي  مطالعه چگونگی سیر تحول فرهنگ و زمینه -1

 گیري فرهنگهاي امروزي تعیین سابقه فرهنگهاي دوران باستان و بررسی تأثیر آنها در روند شکل -2

  رانیو دوره استقرار و استمرارشان در ا شیدایو زمان پ یفرهنگ يحوزه ها ییشناسا -3

 گریکدیآنها بر  ریتأث نیمختلف و همچن يحوزه ها نیب ینوع روابط فرهنگ یبررس -4

به  یدر شکل ده داتیتول نیا ریو اشاعه فرهنگ و نقش و تأث دیدر تول رانیا يمنطقه ا گاهیمطالعه جا -5

 .يجوامع امروز يساختارها

 .شود یم هیتوص زین یباستان محل و یخیتار تیسا چند از انیدانشجو دیبازد درس، نیا شده نییتع اهداف يراستا در

 



 سرفصل کارشناسی ارشد مردم شناسی 
 

 

75 

 

 :  سرفصل
علم در مطالعات  نیاز ا يریآن و لزوم بهره گ خچهیو تار یشناس معرفی علم باستانمقدمه و کلیاتی در مورد  -

 . یاجتماع -یفرهنگ
انسان را  یتوانند مطالعات مربوط به گذشته فرهنگ یکه م یاستفاده از علوم وهیدر باره ش یو بررس بحث -

 .ندینما ریامکان پذ
 فرهنگها.  نیشناخت ارتباط ب نهیدر زم یعلم باستان شناس کاربرد -
 ينظر -ب ؛)ي(حفار ی) و نحوه بدست آوردن آثار باستانیبررس( صیتشخ یچگونگ -الف(: قیروش تحق -

 ماندهیاز باق یاستخراج اطالعات فرهنگ وهیش -ج ؛آثار نیا تیو هو يقدمت، طبقه بند نییتع يکهایبه تکن
انسان با هدف کسب  یجسمان يها ماندهیمطالعه باق یچگونگ -د ی؛باستان يدر محلها یانانس يها

روشن  يبرا يو مردم نگار یمردم شناس ياز داده ها يریبهره گ یچگونگ -ه ی؛ستیز – یاطالعات فرهنگ
  ؛)يولوژئنوارکتکردن مبهمات مربوط به گذشته (ا

 یهنگفر یو رابطه آن با انسان شناس نینو یباستان شناس -
 کشف رود، برد بالکا و ...)  ،يزیو فرهنگ الد رانیدر ا یجوامع انسان نیاول شیدایپ یچگونگ -
  انهیو خاورم رانیآنها در ا یجامعه نئاندرتالها و فرهنگ -
  یفرهنگ برادوست -
 )شیدایمکان و علل پ -زمان ( یتوفنا - نیکبار - نیزارز يفرهنگها -
 )شیدایمربوط به علل پ يها هیرنظ ی( خاستگاه و بررس ینیانقالب شهرنش -

هاي تاریخی و  از سایت شود در طول ترم، بازدید علمی و میدانی ، پیشنهاد میفوقهاي  در راستاي اهداف و سرفصل
 انجام شود.مباحث نظري درس دانشجویان با بیشتر براي آشنایی  باستانی
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 تغییرات فرهنگی ایران
(Cultural Changes in Iran) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

با ورود به عصر مدرن و تحوالت ساختاري گوناگون در یکصد سال اخیر، جامعه ایران به موازات تمام جوامـع  : هدف
کنـد. ایـن تغییـرات کـه بـه      ها و رفتارها تجربه کرده و میها و نگرشاي را در حوزه ارزشامروزین، تغییرات گسترده

هاي اقتصادي جامعـه  تغییرات فرهنگی مشهورند، هم معلول عللی چون رشد شتابانِ علم و فناوري و تغییر زیرساخت
هـاي  هستند و هم علت بسیاري از آنان. بنابراین، براي درك این تغییرات فرهنگی، الزم اسـت از یـک سـو بـه زمینـه     

تصادي و اجتماعی و تاریخی این تغییرات در جوامـع مختلـف انسـانی پرداختـه شـود و از سـوي دیگـر پیامـدهاي         اق
مختلف این تغییرات شتابان واکاوي شود. به عالوه، سازوکارهاي درونی تغییرات فرهنگی مورد مطالعه قرار گیـرد. در  

شناسـان و  امروز و بررسی انتقادي آراي انسـان  این درس، ضمن مروري بر اصول و کلیات تغییرات فرهنگی در جهان
شناسان کالسیک و معاصر درباره تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تغییرات فرهنگی صورت گرفته در جامعه ایـران  جامعه

شـود و  هاي مختلف از جمله حوزه روشنفکري و حوزه زنـدگی روزمـره بررسـی مـی    در یک صد سال اخیر در حوزه
 گیرد.هاي فرهنگی در ایران مورد نقد و واکاوي قرار میعملکرد سازمان هاي فرهنگی وسیاست

 

 سرفصل:
 اصول و کلیات در مورد تغییرات و تحول فرهنگ و نظریه هاي تغییر فرهنگ -

 شناسان کالسیک درباره تغییر فرهنگمروري بر دیدگاههاي جامعه شناسان و مردم -

زمینه تغییر فرهنگ (مکتب فرانکفورت، مکتب مروري بر دیدگاه مکاتب و متفکران معاصر در  -
 هاي پست مدرن و ...)پساساختارگرایی، پسااستعمارگرایان، اندیشه

 هاي فوق با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی ایراننقدهاي وارد بر دیدگاه -

 مشخصات فرهنگی و اجتماعی ایران -

 عوامل تغییر فرهنگ: تکنولوژي، اقتصاد، رسانه و ... -
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 ي فرهنگی در ایرانسازمانها -

 سیاستهاي فرهنگی در ایران -

 ازاي فرهنگی آنشناسی روشنفکري در ایران و مابهجریان -

 زندگی روزمره، سبک زندگی و تغییرات فرهنگی  -

 تغییرات فرهنگی و مصرف -
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 تهران: شرکت سهامی انتشاراجتماعی ایران. 

 ، ترجمه حسین پاینده، تهران: طرح نوروانکاوي فرهنگ عامه). 1382ریچاردز، بري (

 هاي ایرانیانطرحهاي پژوهشی ارزشها و نگرش

، تهران: پژوهشکده ایرانتجربه تجدد؛ رویکردي انسان شناختی به امروزي شدن فرهنگ  ).1393( اهللافاضلی، نعمت
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 علم نشر: تهران ،)امروز ایران فرهنگ زمینه در گفتگوهایی( ها کوچه همین درحوالی ).1394اهللا (نعمت فاضلی،

 منظر از امروز ایران گفتمانی تحوالت زمینه در گفتارهایی: مدرن ایران فرهنگی تاریخ )1392( اهللا،نعمت فاضلی،
             .  فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران ،فرهنگی مطالعات

  جاوید. فرهنگ انتشارات: تهران ،]دیگران و[ بوردیو پیر ،فرهنگ و انسان درباره گفتگوهایی). 1389(فکوهی، ناصر. 

 .جاوید فرهنگ انتشارات: تهران ،روزمره زندگی و فرهنگ). 1391(فکوهی، ناصر. 

  .، سرویراستار علی پایا، تهران: طرح نوجلد) 3عصر اطالعات (). 1384کاستلز، ایمانوئل (

 )http://anthropologyandculture.comشناسی و فرهنگ (آدرس: مطالب سایت انسان
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 ، ترجمۀ جالل توکلیان، تهران: طرح نوبر مدرنیته ایرانیتأملی ). 1389میرسپاسی، علی (

، ترجمه پیروز سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلیتیک و ژئوکالچر)). 1394والرشتاین، ایمانوئل (
 ایزدي، تهران: نشر نی

  وسخواه، تهران: ققن، ترجمه مهدي حقیقترویارویی فکري ایران با مدرنیت). 1382وحدت، فرزین (
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 شناسی هاي کار میدانی در مردم ها و روش تکنیک
(Techniques and Methods of Fieldwork in Anthropology) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

پژوهش مردم نگارانه عمدتا با حضور در میدان تحقیق و مشاهده و مصاحبه مستقیم در جامعه و فرهنگ مـورد   هدف:

همراه است. از این رو اشنایی با تکتیک هاي گردآوري و تحلیل داده هاي میدانی از اهمیـت برخـوردار اسـت.     مطالعه

هدف این درس آشنایی داشجویان با تکنیک ها و روش هایی است که در مطالعات میدانی بـراي گـرداوري و تحلیـل    

مشـاهده متمرکـز اسـت. در ایـن دارس دانشـجو       داده استفاده می شود. بنابراین عمدتا بر حضور در میدان، مصاحبه و

بخشی از مطالب را به صورت نظري در کالس درس می اموزد و بخشی را نیز از طریق انجـام یـک پـژوهش میـدانی     

 دنبال می کند.

 

 سرفصل:
 مروري بر مردم نگاري و انواع آن (مردم نگاري توصیفی، مردم نگاري انتقادي، خودمردم نگاري و ...) -

 ها در مردم نگاري  گردآوري داده -

 هاي تصویري در مردم نگاري شیوه -

 بانان هاي ورود به میدان، ارتباط با مطلعین و دروازه تکنیک -

 نگارانه (عمیق، فردي و گروهی) مصاحبه مردم -

 مشاهده مشارکتی و تکنیک هاي ان -

 ها در مردم نگاري تحلیل داده -
 

 ه و میدان تحقیق، گزارش مردم نگاري را تهیه و ارائه می کند.در واحد عملی، دانشجو با انتخاب یک مسآل
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 منابع پیشنهادي:
. ترجمه سیدعلی کوشازاده، علیرضا جابري و مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی). 1395سیدمن، اروینگ (

 سارا حسینی ارانی، تهران: انتشارات مهکامه.

 . ترجمه سعدیه صالحی، تهران: نشر گل اذین.مردم نگاري امروزین). 1396کمپل، الیزابت و لوك اریک السیتر (

ترجمه محمود عبداله زاده، تهران: دفتر  مصاحبه پژوهشی: راهنماي فن مصاحبه عملی.). 139گیلهام، بیل (
 پژوهشهاي فرهنگی.

نظري، تهران: . ترجمه رسول گلکار و حسین روشها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی). 1396گیلهام، بیل (
 انتشارات آواي نور.

 . تهران: انتشارات جامعه شناسان.مردم نگاري؛ طراحی، هدایت و ارائه تحقیق). 1392مارکیسون، جولیان (

Atkinson, P. & Martyn H. (۲۰۰۷). Ethnography, Principles in Practice. ۳rd Edition, London & New 
York: Routledge. 

Attride-Stirling, J. (۲۰۰۱). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative 
Research, ۳۸٤ -٥۰٥. London: Sage. 

Fatterman, D. M. (۲۰۱۰). Ethnography: Step by Step (Third Edition). London: Sage. 

Hammersley, M. & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in Practice, Third Edition. Abingdon: 
Routledge. 

Hammersley, M. (۱۹۹۲). What's Wrong with Ethnography? Psychology Press 

Hammersley, M. (2014). Reading Ethnographic Research: A Critical Guide. London: Routledge. 

Murchison, J.  M. (2010). Ethnography Essentials: designing, conducting, and presenting your 
research, San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. 

Spradly, J.P. (۱۹۷۹). The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart and Winson.   

Watson, C. W. (1999). Being There: Fieldwork in Anthropology. London: Pluto Press. 
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 سنجی انسانی سنجی و زیست ژنتیک، انسان
(Genetic, Anthropometries, and Human Biometric) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 
تمامی تغییرات و تطـور و  ورز دنیاي امروز است، که از  شناسی زیستی، علم تحوالت زیستی انسان اندیشه انسان هدف:

» دیگـر شـدن  «کند. این تطور یا به زبانی این تغییر و تحول انسان، که از روزگار گذشته تاکنون رخ داده است، بحث می
اي همراه است. امروزه، با  در طول تاریخ زندگی انسان به طور مداوم و به کندي ادامه داشته و با تحوالت ژنتیکی ویژه

شناسی زیسـتی بـه شـمار    هاي مهم انسان به شاخه ژنتیک انسانی و ژنتیک مولکولی که از شاخه پیشرفت علوم و ورود
اي گسترش یافته است که پاي در قلمرو علوم دیگـر دارد و   روند، دامنه علم انسان شناسی نسبت به گذشته به گونه می
شناسی دارند و ظهور خود را در پهنـه   انسان اي با هاي چندگانه تحقیق پیوند جانانه مناسبت نیست که نظامها و رشته بی

شناسـی،   شناسـی، روان  شناسـی زیسـتی زیربنـاي علـومی چـون محـیط       دهند. زیرا انسـان  زیستی انسان امروز نشان می
تردیـد   شناسی، تغذیـه و بـی   سنجی، بیماري شناسی، آمار و زیست شناسی، استخوان شناسی، زمین شناسی، جمعیت جامعه

هاي مختلفـی نظیـر آنـاتومی، فیزیولـوژي و بیوشـیمی را در       انسانی و پزشکی است که خود مقوله علومی نظیر توارث
هاي جمعیتی،  گیرد. آنچه از اهمیت واالیی برخوردار است شناخت رویدادهاي زیستی و ارتباط مداومش با پدیده برمی

زدواج در یـک بعـد زمـانی مختلـف و     ژنتیکی، کاهش یا افزایش گروههاي انسانی، کشف دالیل مرگ و میر، تولـد و ا 
هاي ژنتیکی والدین، تعـویض مخـزن ژن از طریـق مهاجرتهـاي      اي مهم و شاخص عمده به نام میراث آگاهی از مسأله

قومی و ازدواجهاي خویشاوندي و تشکیل گروههاي ایزوله و جـدا مانـده اسـت. بنـابراین هـدف ایـن درس آشـنایی        
ی، ژنتیک مولکولی، ژنتیک جمعیتی، نظام خویشاوندي و مـرگ و میـر اجماعـات    هاي ژنتیک سلول دانشجویان با پدیده

انسانی، تولد، ازدوج، فاصله ازدواجی، ازدواجهاي خویشاوندي دور و نزدیک جنسـیت، سـن بلـوغ، نسـبت جنسـی،      
 است.هاي مختلف جسم انسان زنده یا فسیل(سنگواره) هاي جمجمه و قسمت گیري اندازه …کهولت یا پدیده پیري و

 

 سرفصل:
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 -2سنجی انسانی)؛  سنجی و زیست شناسی زیستی (ژنتیک، انسان پایگاه کنونی انسان -1. مقدمه تاریخی (1
 هاي تطوري و تحولی). واقعیت و نظریه

 -4وراثت صفات کمی، چند ژنی؛  -3قوانین مندل؛  -2. قوانین ژنتیک؛ 1. ژنتیک و وراثت انسانی (2
 تقاطع)پیوستگی ژنها و تبادل و 

ها، اسیدهاي  . پروتیین3. ژنها و رمز ژنتیکی؛ 2. کروموزمها؛ 1هاي مولکولی و ژنتیک مولکولی ( . پایه3
 . آللها، گروههاي خونی و هموگلوبین)4نوکلییک، آنزیمها؛ 

. 3. آللهاي خالص غالب، وراثت مغلوب؛ 2. خصوصیات عادي و غیرعادي؛ 1. عوامل وراثتی ساده (4
ژنهاي  -کور رنگی, ج -هموفیلی، ب -. ژنهاي وابسته به جنس: الف5. کر و اللی؛ 4؛ »بوربوري«رنگی یا  بی

 )Yوابسته به جنس روي کروموزم 

 -. قانون هاردي3مثل)  . باروري(تولید2جمعیت، جمعیت زاد و ولد و ژنتیک؛  .1. ژنتیک جمعیتی (5
 وینبرگ)

 )…مطالعه دوقلوها و. توارث و محیط (6

. روشها و 5. احتماالت؛ 4. آزمونها؛ 3سنجی انسانی و آمار؛  . زیست2مقدمه تاریخی؛ . 1سنجی ( . زیست7
. ضایعات 7شناسی انسانی؛  سنجی و جمیعت . روابط بین زیست6همبستگی بین خصوصیات مورد مطالعه؛ 

 هاي زیستی)  گیري سنجی و اندازه . زیست8هاي انسانی؛ مرگ و میر و کاهش جمعیتزیستی، 

 -گیري؛ ب وسایل و ابزار اندازه -گیري: الف هاي اندازه . تکنیک2سنجی عملی؛  انسان .1سنجی ( . انسان8
 -ونی؛ هگیري جسمانی انسانی کن اندازه -گیري؛ د شاخصهاي اندازه -گیري جسم انسان؛ ج هاي اندازه روش
گیري قد  اندازه -هاي مختلف بدن: الف گیري قسمت . اندازه3گیري قد، سر، صورت، دست و پا؛  اندازه

گیري عرض  اندازه -گیري طول شانه، ه اندازه -گیري باال تنه، د اندازه -گیري پایین تنه، ج اندازه -نشسته، ب
 -گیري وزن بدن، ط اندازه -ي قطر بازو، حگیر اندازه -گیري عرض قفسه سینه، ز اندازه -لگن خاصره، و

 -گیري حداکثر عرض سر، ل اندازه -گیري حداکثر طول سر، ك اندازه -گیري ضخامت پوست، ي اندازه
گیري عرض  اندازه -گیري طول بینی، س اندازه -ها، ن گیري عرض گونه اندازه -گیري طول صورت، م اندازه



 سرفصل کارشناسی ارشد مردم شناسی 
 

 

85 

 

. 6هاي مو؛  . اشل رنگ5. اشکال مختلف موها؛ 4گیري عرض لب،؛  زهاندا -گیري طول لب، ف اندازه -بینی، ع
 هاي چشم؛  . اشل مختلف رنگ7اشکال مختلف چشم؛ 

 هاي ثبت خطوط پوستی) . روش2مقدمه تاریخی؛  .1. خطوط پوستی (9

. کف 2. اشکال نوك انگشتان، اشکال بندهاي وسطی و پایین انگشتان؛ 1. خطوط پوستی و اشکال آن (10
منطقه زیر انگشت  -؛ ج4و  3و  2منطقه بین انگشتی  -؛ ب1منطقه زیر شستی و بین انگشتی  -: الفدست

 . خط شماري انگشتان).4. نکات مهم کف دست؛ 3کوچک؛ 

. شناسایی با استفاده از اثر کف دست و 2شناسایی از ده انگشت؛  .1. خطوط پوستی و تشخیص هویت (11
 رشناسی انگشت). تشخیص هویت به وسیله اث3پا؛ 

. وراثت خط شماري کل انگشتان 2وراثت خصوصیات کمی خطوط پوستی؛  .1. وراثت خطوط پوستی (12
 شناسی و جمعیت). . خطوط پوستی و مطالعات انسان4شناسی  . خطوط پوستی و بیماري3

 

 منابع پیشنهادي: 
 .سمت ، تهران:زیستیشناسی  مبانی انسان، 1391، اصغر عسکري خانقاه و محمد شریف کمالی،

Jurmain, R, et al (2015), Introduction to Physical Anthropology, Belmont, CA: Cengage Learning. 

Slice, Dennis E. (ed.), (2005), Modern Morphometric in Physical Anthropology, New York: Kluwer 

Academic/ Plenum Publishers,  

Stanley J. Ulijaszek, C. G. Nicholas Mascie-Taylor (1994). Anthropometry: The Individual and the 

Population, New York: Cambridge University Press. 

Stein, Philip L. & Bruce M. Rowe (2011), Physical Anthropology, (Tenth Edition), New York: 

McGraw-Hill Companies, Inc. 
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 گردشگري و توریسم فرهنگ،
(Culture and Tourism) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

 :هدف
 هاي فرهنگی، درمانی،  گیري و تکوین صنعت توریسم از گذشته تاکنون (در حوزه شکل شناخت و بررسی

 مذهبی، تفریحی و ...).

 شناسی توریسم هاي جدید انسان نظریه 

 شناسی توریسم مطالعه در انسانهاي  روش 

 سیاسی توریسم بر فرهنگ هاي میزبان. بررسی و شناخت تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد 

 سیاسی توریسم بر فرهنگ توریست ها بررسی و شناخت تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد 

 ال توسعه.بررسی و شناخت پیامدهاي توریسم بر تغییرات فرهنگی جوامع سنتی و در ح 

  .بررسی و شناخت پیامدهاي توریسم بر تغییرات فرهنگی در جوامع توسعه یافته  
 .بررسی و شناخت پیامدهاي توریسم بر تغییرات فرهنگی در جوامع توسعه یافته 

 هاي فرهنگی جامعه ایران براي گسترش توریسم. شناخت پتانسیل 
 

 :سرفصل
 گیري صنعت توریسم (با تاکید ویژه بر توریسم فرهنگی و مذهبی)  شکل -

 شناسی هاي مطرح در حوزه توریسم و انسان مطالعه نظریه -

هاي موردي  مطالعه تاثیرات اجتماعی و فرهنگی صنعت توریسم بر فرهنگ جوامع میزبان (مطالعه نمونه -
 ه، عراق و ...)کشورها و مناطق ترویستی مختلف همانند جزایر بالی، ترکی
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هایی از فرهنگ بودایی،  ها از فرهنگ جوامع میزبان (مطالعه نمونه مطالعه تاثیرپذیري فرهنگ توریست -
ها در تاثیرپذیري  هاي مذهبی، مطالعات اریک کوهن در پدیدارشناسی تیپولوژي انواع توریست توریست

 از فرهنگ میزبانان و ...)

 ها ییرات فرهنگی کالن در برهمکنش میزبانان و توریستشناختی در تغ مطالعات فرهنگی/ انسان -

مدل  توریسم،نظریه اشاعه فرهنگی و شناسی (چرخه گردشگري باتلر،  هاي توریسم و انسان نظریه -
 توسعه پایدار گردشگري و ...)

نگاري مرسوم و انتقادي، مطالعات اقتصاد  شناسی توریسم (مردم هاي مطالعه و پژوهش در انسان روش -
نگ در عرصه توریسم، پدیدارشناسی تیپولوژي تجربه توریسم، مطالعات پیمایشی در شناسایی فره

 تغییرات فرهنگی اجتماعی کالن)

هاي توسعه  هاي فرهنگی و اجتماعی براي گسترش توریسم در ایران (شیوه شناسایی بسترها و قابلیت -
 هاي بومگردي فرهنگی و ....) گاه توریسم فرهنگی، توسعه اقامت

 

شود در طول ترم، بازدید علمی و میدانی براي آشنایی  ، پیشنهاد میفوقهاي  در راستاي اهداف و سرفصل
 انجام شود.مباحث نظري درس دانشجویان با بیشتر 

 
 

  منابع پیشنهادي: 
، تهران: آن يامدهایو پ یانسان ستیز ةویش عت،یفرهنگ بر انسان و طب ریتأث). 1392بهاروند، سکندر ( یالله امان

 انتشارات افرند. 

 ، تهران: سبحان نور.آشنایی با فرهنگ عامه و اقوام ایرانی.  1392انصاري جمال، 

، ترجمه: بیژن شفیعی، انتشارات وارسته، رشت، چاپ شناسی گردشگريجامعه)، 1383آپوستولوپولوس، یورکوس(
 اول،

 آگاه.. تهران: و مفهوم فرهنگ هافیتعر). 1380( وشیدار ،يآشور

 هتهران: افکار، پژوهشکد ،ي. ترجمه هاجر هوشمنديگردشگر یشناس بر مردم يدرآمد). 1390. م (تریبرنز، پ
 . یشناس مردم

 پا.  . تهران: همشناسی و فرهنگ عامه (با تکیه بر فرهنگ عامه ایران) مردم). 1391جهانبخش، محمدعلی (
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 .رازیش دی. انتشارات نورانیدر ا يو مکاتب فکر انیاد یبررس). 1393سجاد ( نه،یچوب

، صص 16، شماره فضاي جغرافیاییي هزاره، هاي توریسم ایران در توسعهها و چالش). فرصت1385خانیا، پروانه (
172-153. 
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 اتیاز اسالم و آثار آن در تمدن اسالم و ادب شیپ یرانیفرهنگ افرهنگ ایرانی . 1394محمدي مالیري، محمد، 
 ، تهران: توس.یعرب

 .  یاسالم يها پژوهش ادی. بنیفرهنگ فرق اسالم). 1385( يزر ینیمشکور، محمدجواد و محمدجواد حس

و  یمذهب يها تیآداب و رسوم، اقل ،یدنیاز نقاط د یخی: آثار تاررانیا ينما). 1382منوچهر  ( ،یرزاخانیم
 . اصفهان: گلبن.رانیاز زنان ا يها و آثار چهره

. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و رانیا ینید يهاتیاقل يها ها و نگرش ارزش). 1394هوشنگ و محمدحسن آغاز ( ،یبینا
 ارتباطات.
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 فرهنگ عامه 
 (Folklore)  

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

کنـد.   یم انیروزمره را در گذشته و حال ب یفرهنگ اتیاست که ح يعنوان عرصه ابه فولکلور فرهنگ عامی یا  هدف:

شناخت تمدن و فرهنگ کشـور   يفولکلور را برا یابیو ارز لیو تحل هیآن است که دانشجو توان تجز یدرس در پ نیا

ـ  تـوان یمـ با تفحص و تـدبر در آن   که ي مهمی استاه نهیزمیکی از ، فولکلور در واقعبدست آورد. را خود  بخـش   اب

 معموال در طی زمان، عمـوم . آشنایی پیدا کرد تا امروز)گذشته گوناگون (از  هايدر دورهمختلف فرهنگ ملل مهمی از 

ـ ند و شناخت فولکلـور ا ا اختهپرد یاجتماع طیاز اوضاع و شرا يقادانت یابیبه ارز با استفاده از فولکلور، مردم جنبـه   نی

 . سازد یرا آشکار م يانتقاد

 

 سرفصل:
 ، خصوصیات و کارکردهافولکلورمقدمه و کلیاتی در مورد  -
 رانیشناخت فولکلور در جهان و ا خچهیتار -
 فولکلور یاجتماع هاينهیزم -
(تئوري مکتب تاریخی؛ تئوري مارکسیستی؛ تئوریهاي  هاي نظري درباره فولکلور مفاهیم و دیدگاه -

 ساختارگرایی و فراساختارگرایی، تئوري اتنوگرافی گفتار؛ تئوري تحلیل فمینیستی فولکلور)
ضبط  -هاي جمع آوري اطالعات فولکلوریک: الف . تکنیک1( فولکلور هاي مطالعه ي و روشمستندساز -

هاي تجزیه و  . تکنیک2تکنیک نگارش و بازنویسی؛  -دعکس برداري،  -تهیه فیلم مستند، ج -صدا، ب
تکنیک تحلیل ادبی،  -تکنیک تحلیل متن، ج -تکنیک ساختارگرایی، ب -تحلیل اطالعات فولکلوریک: الف

 اي) تکنیک تحلیل مقایسه -تکنیک مشاهده و تحلیل داده، ه -د
 ها فهیها و لط جوك ،یشفاه خی. تاراتیحکا ،: قصه ها و افسانه هاتیرواو مدرن  یسنت يژانرها -
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 )یقیقصه و موس -نغمه  قی(تلف يا اشعار افسانه، صو رق یقیموس انه،یعام يآوازها -
 فولکلور و طبقات مختلف اجتماعی، (سنی، قومی، شغلی و ....) -
 ادبیات شفاهی -
 هاي محلی بازي -
 هاي دینیباورها و مراسم -
 هاي آیینی مذهبی و محلیموسیقی -
 مقابل مدرنیتهپارادوکس فولکلور  -
 شناسی فولکلور در ایران. آسیب -

 

 منابع پیشنهادي: 
 چاپ اول نشرگام نو. تهران: نظر. ثریا پاك .هاي فرهنگ عامه نظریه اي بر مقدمه). 1379دومینیک ( استریناتی،

بر  یبوم يها اجرا و گونه  يها  هینظر ریشناسانه؟ تأث  مردم ای ي/هنریادب یتیفولکلور: واقع). 1396استیري، احسان (

 .29-51، صص 5، شماره فصلنامه دیاری، فولکلورپژوه

 ، تهران.1388ي پنجم، ببري دیزج، مهربان، انواع بیرق و کاربردهاي آن در نتایج یک پژوهش عصر ناصري، شماره

 . تهران  مترجم فریدون بدره اي . توسن . چاپ اول .ریخت شناسی قصه هاي پریان. 1371پراپ والدیمر 

 ..  مترجم فریدون بدره اي . توسن . چاپ اول . تهرانریشه هاي تاریخی قصه هاي پریان. 1371والدیمیر  ،پراپ

 . تهران: انشارات جامی.درآمدري بر فولکلور ایران). 1395جعفري قنواتی، محمد (

 ، روزنامه همشهري، تهران. پدیدار شناسی خرافات در ایران، 1379خاشعی، رضا، 

 ، انتشارات نشر روز، تهرانهاي کرديها و بازينمایشنامه، 1367درویشیان، علی اشرف، 

 ، زوار، تهران.زندگی ایرانیان در خالل روزگاران، 1362 ، ، مرتضی راوندي

 ، انتشارات دانشگاه یزد، یزد.شناسی بازيانسان، 1393سعیدي مدنی، سید محسن، 

 ران. مترجم عطاء الدوله رهبر . آناهیتا . چاپ اول . تهگردآوري سنتهاي شفاهیراهنماي  .1371 عثمان محمد طیب

دانش و فن  یو مردم شناس يو لزوم مردم نگار انهیفرهنگ عام يپژوهش ها یشناس بیآس. 1373فرهادي، مرتضی 

 .114-85صفحه ، 5.6، شماره 3، دوره یاجتماع فصلنامه علوم، رانیدر ا یسنت يو کارابزارها انهیعام يها يآور

 . ، تهران ، جلداول ، مرکز نشر دانشگاهی در ایران  گیريرییا  فرهنگ، 1373،  ، مرتضی فرهادي
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 ، تهران.1376، انتشارات انیس، چاپ دوم، تاریخ ادیان و مذاهب در ایرانقدیانی، عباس، 

 .اول .تهران مترجم کیکاووس جهانداري. چاپ. طبقه بندي قصه هاي ایرانی 1371اولریش  ،مارزولف

 ، ترجمه وحید روان دوست، انتشارات نشر یوش، تهرانبازي، 1364هارلوك، الیزابت، 

  ، انتشارات سهامی  شرکت  ، انتشارات زاده ابراهیم  سیروس  ، ترجمه ایران  کهن  دستی  صنایع، 1372،  ، دولف ، اي هانس

 . ، تهران اسالمی  انقالب  و آموزش

 لوزا، شیراز.  ، انتشارات میراب، 1373،  هوشمند، حسن

Abrahams, Roger D. 1993. “Phantoms of Romantic Nationalism in Folkloristics,” The Journal of 

American Folklore, 106:419 (1993), 3-37. 

Dundes, Alan 1999. International Folkloristics: Classic Contributions by the Founders of 

Folklore (Lanham: Rowman & Littlefield, 1999), 9-10. 

Green, Thomas Andrew (1997) Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and 

Art (Santa Barbara: ABC-CLIO, 1997), vol. 1, 

Margaret Ann Mills, (2008) “What(‘s) Theory?” Journal of Folklore Research, 45:1: 19-28. 

Noyes, Dorothy, 2016. Humble Theory: Folklore’s Grasp on Social Life (Bloomington: Indiana Univ 

Press, 2016);  

Paredes and Richard Bauman, 1975. Toward New Perspectives in Folklore (Austin: The University of 

Texas Press, 1975). 
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 رانیمناطق کویري افرهنگ 
(Culture of Iranian Disert Regions) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

ـ  اسـت؛  همان جامعهمطالعه کل فرهنگ  نوعی به ها،ملت بومی و محلی هايفرهنگخرده کنکاش در  هدف: کـه   رازی

ـ  هـاي نشیآفـر  نتـری دارد و نابجوامع  بومی و محلی هايفرهنگخرده در  شهیمختلف فرهنگ، ر هايشاخه و  یادب

قـرار دارد، از همـین خـرده     هـا ستانچی و هاالمثل ضربها، متل ،یمحل آوازهاي ها،افسانه ها،قصهي که در درون هنر

و  انهیعام رفتار و اعمالزبان، بلکه در  نه تنها در مردم کویري ایران، بومی و محلی. فرهنگ ها گرفته شده استفرهنگ

هاي قدیمی و خشت خـام  اختمانسمعماري و نوع  توان دررا می کویرنشینان ایرانیاین مردم قرار دارد. فرهنگ  یسنت

ي، قـالی  سـفالگر  ،یپارچـه بـاف  هاي مختلف هماننـد  هنرهمچنین در  وجود دارند و مناطقآن که در گوشه گوشه این 

و مناسک گـذار ایـن    انهیاعتقادات و طب عام باورها و ها،بازي و اه، خوراك و پوشاك، جشنينجار بافی، سبد بافی،

هدف اصلی از ارائه این درس آشنا ساختن دانشجویان با مفـاهیم و   مشاهده کرد. مان که در مرکز ایران قرار دارند،مرد

راسـاس یـک   اي است. در این درس دانشجو ب هاي محلی و منطقههاي نظري و شناخت بیشتر در خرده فرهنگدیدگاه

و چگـونگی تحـوالت اجتمـاعی و     دار ایـران زمـین   اي ریشـه  اي منطقهه شناختی با بستر یکی از فرهنگ رویکرد مردم

 شود.  فرهنگی آن آشنا می

 

 سرفصل: 
 هافرهنگدیدگاه نظري درباره فرهنگ و خرده -
 کارکردها و اهمیت فرهنگ  -
 ساخت و سازمان فرهنگ  -
 ایرانمناطق کویري نمادهاي فرهنگی  -
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 مناطق کویريتغییرات فرهنگی در  -
 و فرهنگ محلی کویرنشینان هاخرده فرهنگ -
 نواحی کویريادبیات شفاهی و فولکلور مردم در  -
 در مناطق کویري هاي دینیباورها و مراسم -
 معماري مناطق کویري -
 کویرنشینشناخت حرف سنتی و صنایع دستی مردم  -

بیشتر در طول ترم، بازدید علمی و میدانی براي آشنایی شود  فوق، پیشنهاد میهاي  در راستاي اهداف و سرفصل
 انجام شود.مباحث نظري درس دانشجویان با 

 

 منابع پیشنهادي: 
 . ، تهران اطالعات  انتشارات ، ایران  روستایی  نیافتگی  و توسعه  توسعه  شناسی  جامعه، 1365،  ازکیا، مصطفی

،  عفیفی  رحیم  ي، ویراسته جهانگردي  فرهنگ، 1351،  حسن  فخرالدین  بن  حسین  الدین ، میرجمال انجو شیرازي
 ، مشهد. مشهد، جلد اول  دانشگاه  انتشارات

 . کشور، تهران  شناسی زمین  ، سازمان ، قنات1361،  ، محمدحسین منش ایران

 . ، تهران فالحتی  المعارف  ره، دای روستایی  فرهنگ، 1317،  ، تقی بهرامی

 . ، تهران پیامی  ، شماره1  ، شماره شانزدهم  ، سال جغرافیایی  تحقیقات  فصلنامه، کدخدا، 1380،  ، سیدحسن ابري  حسینی

 ، زوار، تهران.زندگی ایرانیان در خالل روزگاران، 1362 ، ، مرتضی راوندي

 یزد.چاپ دوم، یزد،   دانشگاه  انتشارات ، دینی  اعتقادات  شناسی مردمبر   درآمدي، 1388،  ، سیدمحسن مدنی  سعیدي

موسسه آموزش عالی   انتشارات ،شناسی روستایی با تأکید بر استان یزدانسان 1393،  ، سیدمحسن مدنی  سعیدي
 یزد.علمی کاربردي جواداالئمه یزد، 

 . ایتالیا، تهران  فرهنگی  جمنان  ، انتشارات در ایران  قنات، 1362، سیدمنصور،  سیدسجادي

 دایر  قنوات  بندي و طبقه  شناسایی  مطالعات  نتایج  بندي جمع، 1377یزد،   منطقه  و خاك  آب  مهندسی  خدمات  شرکت
 یزد، یزد.   استان  کشاورزي ، سازمان کشاورزي  یزد، وزارت  استان
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، 3، جلد  توس  ، انتشارات ارضی  اصالحات از و بعد  قبل  معیج  تولید زراعی  هاي ، نظام بنه، 1353نژاد، جواد،  صفی
 . تهران

 . تهران ، تهران  دانشگاه  ، انتشارات سنتی  آبیاري  هاي نظام، 1359نژاد، جواد،  صفی

، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی کوششی در آموزش خط سیاق، 1387نژاد، جواد،  صفی 
 تهران.ایران، 

 ، یزد.20  یزد، شماره  استان  اسالمی و ارشاد  فرهنگ  کل  اداره  ، انتشاراتیزد  فرهنگ  مجله، 1383،  ، حسین گرگوئی

  ، انتشارات سهامی  شرکت  ، انتشارات زاده ابراهیم  سیروس  ، ترجمه ایران  کهن  دستی  صنایع، 1372،  ، دولف ، اي هانس
 . ، تهران اسالمی  انقالب  و آموزش

 لوزا، شیراز.  ، انتشارات میراب، 1373،  هوشمند، حسن

 . تهران کشور،  وزارت  ، انتشارات اسالمی  شوراهاي  تشکیل  قانون، 1365کشور،   وزارت
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 جمعیتی هاي و پویایی فرهنگ
(Culture and Population Dynamics) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش
 

هـا و تغییـرات    هاي اخیر، به طور روزافزون، اهمیت بسـتر فرهنگـی اجتمـاعی در درك و فهـم پویـایی      در دهه هدف:

ومیر است. یعنـی   جمعیتی آشکار گردیده است. از یکسو رشد جمعیت، متأثر از رویدادهاي زادوولد، مهاجرت و مرگ

هـاي جنسـیتی،    اجتمـاعی نظیـر مـذهب، آمـوزش، نقـش      -اند و با عوامل اقتصـادي  رویدادهایی که به شدت فرهنگی

هـا و   ارزشگذاري فرزندان، سازمان سیاسی و اقتصادي جامعه در ارتباطند. از دیگر سـو، موفقیـت یـا شکسـت برنامـه     

 -ومیر و مهاجرت، کامال بستگی به شناخت زمینه اجتمـاعی  هاي باروري، مرگ هاي جمعیتی گوناگون در زمینه سیاست

شناختی تعامل پیچیده بـین   ها دارد. این درس براساس یک رویکرد انسان اي، محلی و ملی آن ح منطقهفرهنگی در سطو

 متغیرهـاي  و فرهنـگ  رابطـه  زمینـه  در مبـاحثی  کند. طرح هاي جمعیتی را بررسی می فرهنگ و اشکال مختلف پویایی

اسـت. آنچـه رویکـرد     درسـی  یـن ا اصـلی  اهـداف  از مهـاجرت  و ومیـر  مرگ محور باروري، سه بر تأکید با جمعیتی

سازد دیدگاه تطبیقی و بین فرهنگـی آن و همچنـین دلمشـغولی بـه فرآینـدها و       شناختی را به جمعیت متمایز می انسان

 معانی نهفته در پس ارقام جمعیتی است و نه خود اعداد و ارقام جمعیتی.

 

 سرفصل:
  شناسی و جمعیت شناسی مردم ارتباط و پیوند -
 جمعیتی موضوعات و مسائل زمینه در رفتار و نگرش آگاهی، -
 نژادي و هاي قومی گروه شناسی جمعیت -
 توسعه و جمعیت و فرهنگ متقابل روابط -
 جمعیتی متغیرهاي و فرهنگ -

 ولد و باروري  و زاد 
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 ومیر مرگ 
 مهاجرت 

 جمعیت ساختارهاي و فرهنگ -
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 و جنسیت فرهنگ
(Culture and Gender) 

 2 :واحد تعداد

 نظري :واحد نوع

   ندارد :نیاز پیش

 

 :هدف
 پیدایش جنسیتساختارهاي بدنی انسان و نقش آن در  شناخت و بررسی . 

 گیري و تکوین جنسیت. بررسی ساختارهاي تاریخی شکل 

 جنسیت شناسی انسان نظریات بررسی و نقد. 
 هاي مور استفاده در مطالعات جنسیت (پارادایم فمنیستی) روش بررسی و نقد 

 فرهنگی جامعه. هاي حوزه در جنسیت نقش بررسی 
 

 : سرفصل
 ) جنسیت حوزه با کلی آشنایی مقدمات، پایه، تعاریف( شناسی انسان در جنسیت و جنس -

 عیغذا و توز هی، مشارکت دو جنس در تهيرفتار يها شهی، ریتکامل يچارچوب هافرهنگ و جنسیت:  -
 آن

 يفرهنگ ها ،گوناگون يزن و مرد در فرهنگ ها ینقش اجتماع ،یجنس کارمیتقسنقش و جنسیت:  -
 .یو صنعت يکشاورز ،یگردآورندگان، شکارگران، اقتصاد شبان ،جستجوگر

 ،پزشکی ختی،شنا جامعه ،اسالمی شناختی، انسان هاي حوزه در جنسیت هاي نظریه( جنسیت هاي نظریه -
 ...) و شناختی روان

 )جهان و ایران در تاریخ طول در زنان نقش و جنسیت تحول سیر بررسی( تاریخ طی در جنسیت -
 ).جهان و ایران در زنان هاي جنبش تاریخچه( اجتماعی هاي جنبش و جنسیت -

 سان،شنا روان هاي دیدگاه ختی،شنا مردم هاي دیدگاه زن، به راجع مختلف هاي دیدگاه(  جنسیت و هویت -
 ).اسالمی هاي دیدگاه سان،شنا جامعه هاي دیدگاه

 جنسیت و مسئله زبان  -
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  جنسیت و اقتدار قدرت، به مربوط مباحث -
  جنسیت و فرهنگ اقتصاد، سیاست، -
 اجتماعی هاي نابرابري و جنسیت -

 اجتماعی هاي آسیب و جنسیت -

 ...) و توسعه آموزش، بهداشت، بیکاري، اشتغال،( مختلف اجتماعی هاي حوزه در جنسیت نقش بررسی -
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