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 از تاریخ فرهنگ تا تاریخ 
فرهنگی

مهم ترين پرســش در بحث تاريخ فرهنگ و تاريخ فرهنگي اين است که اين دو 
داراي کدام وجوه تشــابه و تمايز بوده و با وجود تاريخ فرهنگ با پيشــينه طوالني 
در عرصه تاريخ نگاري چه نيازي به معرفي تاريخ فرهنگي است؟ تاريخ فرهنگ و 
تاريــخ فرهنگي دو رهيافت و رويکــرد در حوزه علوم اجتماعي اند که به توصيف 
و تبيين فرهنگ در جامعه انســاني مي پردازند. با توجه به گســتردگي و پيچيدگي 
معنايــِي واژه فرهنگ و تغيير مفهومــي واژه تاريخ، قلمرو معرفتي تاريخ فرهنگ و 
تاريخ فرهنگي نيز داراي گستره و ژرفاي غيرقابل تعين است. البته اين دو رهيافت 
بــا وجود همگرايي معنايي، هم در حوزه معرفتي و هم در حيطه متدولوژي، داراي 
اختالف و افتراق اند. اين نوشته به اجمال، وجوه همگرايي و واگرايي تاريخ فرهنگ 

و تاريخ فرهنگی را بررسي مي کند.
 واژگان كلیدی:

 حسین احمدی
استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
ahmadyfarsi@yahoo.com
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طرح مسئله
با پیدایش رویکرد تاریخ فرهنگی این ســؤال مهم مطرح شــده که این رهیافت چه وجه 
تشابه و تمایزی با تاریخ فرهنگ دارد؟ این پرسش بیش از مردم شناسان و جامعه شناسان، 
ذهن مورخان را درگیر کرده اســت.آنان مدعی انــد که محققان حوزه مطالعات فرهنگی 
با دســتکاری یک واژه، قصــد ورود به قلمرو تاریخ دانان و مداخلــه در امر تاریخ ورزی و 
تاریخ نگاری را دارند و این امر بیش از همه مورخان کالسیک و سنتی را عصبانی می کند، 
زیرا به اعتقاد آنان قرن ها است که مورخان مانند دیگر حوزه های تاریخیـ  تاریخ سیاسی، 
تاریخ نظامی، تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادی و...ـ  به تاریخ فرهنگ نیز توجه نشان داده و 
جریان های فکری و عناصر فرهنگی یک دوره یا یک جامعه را در کنار دیگر مقوله ها چون؛ 
ســازمان های اجتماعی، وضعیت اقتصادی، ساختار سیاسی و... مورد مطالعه قرار داده اند. 
بنابرایــن چه ضرورتــی وجود دارد تا تاریخ فرهنگی با پیچیدگی ها و ابهامات خاص خود 
به عنوان رقیب تاریخ فرهنگ مطرح گردد؟ در ابتدا می توان گفت که در یک صورت بندی 
کلی، تاریــخ فرهنگی با تاریخ فرهنگ در جنبه های متعددی متماثل، متقارن، متجانس 
و متوازن و هم در جنبه های بی شــمار دیگری متفــاوت، متباین، متباعد و گاه متباغض 
است. این تقارن و تناقض در عرصه تاریخ نگاری نمود بیشتری پیدا می کند و حاصل کار 
مورخان فرهنگی را از اســالف خویش کاماًل متمایز می سازد. به بیانی بهتر گرچه تباین 
و تشــابه تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در عرصه مطالعات فرهنگی در حوزه متدلوژی 
و مبانی معرفتی به منصه ظهور می رســد، اما در عرصه تاریخ نگری و تاریخ نگاری قلمرو 
و گســتره معرفتی و روش شناســی بیشــتری را به خود اختصاص می دهد و مسئله ها و 
موضوعاتی مورد بررسی قرار می گیرد که تاکنون برای تاریخ فرهنگ مسئله و مهم، تلقی 
نمی شده اســت. لذا می توان گفت که بازشناخت تاریخ فرهنگ از تاریخ فرهنگی هم در 
بعد ایپســتمولوژیک1 و هم متدلوژیک2 و تبیین میزان همگرایی و واگرایی این دو حوزه 

تاریخ نگاری برای اهل تحقیق به ویژه مورخان امری مهم و ضروری است. 

تاریخ فرهنگ چیست؟
در حوزه شناخت شناسی تاریخ فرهنگ بخشی از سنت تاریخ نگاری کالسیک است که عالوه 

1. Epistemology
2. Methodology
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بر بررسی نقش متفکران و نخبگان و تحوالت فرهنگی یک جامعه در یک مقطع زمانی یا 
حتی دوره های بلندمدت تاریخی )رک: محمدی مالیری، 1381؛ قدیانی، 1387 و دریایی، 
1392( جلوه های عینی فرهنگ مانند؛ نوع پوشــش و پوشاک مردان و زنان یک جامعه، 
تغذیه و خوراک )رک: ســتندیج، 1394( جریان های فکری و ادبی، چگونگی شکل گیری 
آداب و رسوم و گسترش جشــن ها مانند نوروز )رک: آخته، 138۵(، پیدایش اسطوره ها 
)رک: هنیلز، 1393( و اشکال خلق حماسه ها ، پیشرفت های علمی و فعالیت های فکری، 
اشکال مختلف آموزش، صورت های گوناگون هنر و صنعت )رک: لینداموری، 1372( و... 
را مورد تأمل قرار می دهد. در اینجا فرهنگ به مثابه امری زمینه مند، فرایندمند، مکان مند 
و زمان مند تلقی می شــود و بنابراین تاریخ فرهنگ به موجب آنکه تاریخ را به مثابه ماده 
تاریخی در نظر می گیرد، فرهنگ را به منزله یک کل می نگرد و چندان التفات و اهتمامی 

به مؤلفه ها و اجزای آن ندارد. 
به بیانی بهتر در تاریخ فرهنگ، فرهنگ مقوله متغیر وابســته یا تابع اســت و کاماًل 
متأثر از شرایط زمانی و وضعیت مکانی در بستر تاریخی است. آثار متعددی که در تاریخ 
ایران و جهان با عناوین تاریخ فرهنگ به رشته تحریر در آمده است نیز گویای این نکته 
اســت که نگاه تاریخ فرهنگ، بیش از هر چیز نگاهی کالسیک و کلی به فرهنگ است و 
مورخ چندان تمایل ندارد تا به تأمل در رابطه  علت و معلولی پدیده های فرهنگی بپردازد. 
)فاضلی، 1393: 41( به عبارتی دیگر مورخ در تاریخ فرهنگ درصدد تبیین فرهنگ نیست 
و صرفــاً از منظــر تاریخ به توصیف پدیده فرهنگ می نگرد؛ همان طور که از این منظر به 
سایر پدیده ها چون خانواده، دین، تکنولوژی، دولت، حکومت و... نگاه می کند. برآیند این 
بینش و نگرش نیز پیدایش گونه های مختلف تاریخ مانند تاریخ خانواده، تاریخ تکنولوژی، 
تاریخ دولت، تاریخ حکومت و... اســت. محتوای اصلــی این گونه آثار نیز توصیفی و ناظر 
به بررســی گزاره های عینی در گذر زمان یا آن گونه که »نان«1 اشاره دارد تابع روند های 
تاریخی و به عنوان منبع تداوم تاریخی است. )نان، 2012: 6( به عبارت دیگر از این منظر 
فرهنگ به عنوان یک موضوع و محمل برای تاریخ مطرح است، گو اینکه پیچیدگی وجوه 
معنایی و گســتره مصداقی فرهنگ نیز تعیین حدود و ثغور تاریخ فرهنگ را غامض تر و 

دشوارتر کرده است.
با این همه هسته معنایی فرهنگ در تاریخ فرهنگ با گونه کالسیک، توصیفی و تاریخی 

1. Nunn

 از تاريخ فرهنگ تا تاريخ فرهنگی



88

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاهم/ تابستان 1399

تعاریف از فرهنگ همگونی و همخوانی دارد.در تعاریف کالســیک، فرهنگ به مثابه ترقی 
و تکامل افراد و اجتماع و یا به عنوان یک جریان گسترش و افزایش استعداد های انسانی 
و پیشــرفت های مادی و معنوی تعبیر می شــد. )بیلینگتون و دیگران، 1380: 29( هر 
آنچه که در یک جامعه  معین کسب شده، آموخته شده و قابل انتقال بود و مجموع حیات 
اجتماعیـ  از زیربنا های فنی و ســازمان های نهادی گرفته تا اشــکال و صور بیان حیات 
روانیـ  مطمح نظر قرار می گرفت و تمامی آنان همچون یک نظم ارزشــی تلقی می شــد. 
)بیرو، 1380: 77( در این منظومۀ اندیشــه ای، انگاره فرهنگ ذهنیت بالنده و پوینده ای 
بود که به عنوان روش زندگی، بهترین شــاخص رشد یا عدم رشد جامعه تلقی می گردید. 
)الیــت، 1369: 32( بن مایه اصلی تعاریف توصیفی نیز تأکید بر عناصر تشــکیل دهنده 
فرهنگ بوده و تا حد زیادی متأثر از تعریف انسان شــناس انگلیســی ادوارد تیلور1 بوده 
اســت. او در کتاب فرهنگ ابتدایی2 خود فرهنگ را مجموعه پیچیده ای شــامل معارف، 
معتقــدات، هنر ها، صنایع، فنون، اخالق، قوانین، ســنن و باالخره تمام عادات و رفتار و 
ضوابطی دانســت که فرد به عنــوان عضو جامعه، از جامعه خود فــرا می گیرد و در برابر 
آن جامعــه وظایف و تعهداتی را بر عهــده دارد )تیلور، 1871: 1( این تعریف تا مدت ها 
به عنوان یک تعریف جامع و کامل3 مطرح و الهام بخش انسان شناسانی بود که فرهنگ را 
به منزله یک کل نظام مند تلقی می کردند و به دنبال احصاء و طبقه بندی عناصر آن بودند 
)گولــد و کولب، 1376: 630( و تمام فعالیت های اجتماعی به گســترده ترین معنای آن 
مانند زناشــویی، زبان، نظام مالکیــت، ادب، مصنوعات، هنر و مانند آن... را جزء فرهنگ 
به شمار می آوردند. )آشوری، 13۵7: 37( به عالوه این دسته از تعاریف نظام یا خرده نظام 
فرهنگی یک جامعه را به عنوان مجموعه ای از باور ها، آیین ها، اندیشه ها، ارزش ها، مسائل، 
موضوعــات و مقوالت مادی که تک تک افــراد به عنوان اعضای گروه یا اجتماع آنها را فرا 
می گیرند، لحاظ می کند. )تامپســون، 1378: 161( لذا فرهنگ مجموعه عناصر عینی ـ 
ذهنی و ســاری و جاری در ساختار های اجتماعی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل 

1. Edward Tylor
2. Primitive Culture
3. علی رغم نکات ارزنده در تعريف تايلور اين تعريف از فرهنگ با انتقادات گوناگونی مواجه است؛

الف: فرهنگ و تمدن به يک معنا به کار برده است.
ب:تعريف بيش از حد توصيفی و مصداقی است لذا ممکن است جامع باشد ولی مانع نيست.

پ:تعريف تايلور متکی بر برداشت پوزيتيويستی از فرهنگ است و ناظر به مظاهر مادی آن می باشد. 
برای مطالعه بيشتر؛ رک: رجب زاده، 1375: 71.
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می شود. )علی بابایی، 1374: 407(
اما در تعاریف تاریخی بر میراث اجتماعی یا سنت تأکید شده و فرهنگ به معنای عام، 
کل میراث اجتماعی بشــر خوانده شــده و مجموعه کلی از رفتار اکتسابی و آموخته شده 
انسان و نتایج آن است که اجزای آن قابل قبول و انتقال به وسیله اعضای جامعه می باشد. 
)نراقی، 1384: 233( اکتسابی بودن فرهنگ گویای آن است که فرهنگ باید در فرآیند 
اجتماعی شــدن به فرد منتقل شــود و مفهوم خاص بودن فرهنگ، متفاوت بودن در هر 
جامعه و غیر جهان شموِل آن نیز بیانگر معنای هویتی فرهنگی است. انتقال نسل به نسل 
فرهنگ نشــانگر تداوم فرهنگی و انباشت فرهنگی در طول زمان است. )فکوهی، 1382: 
248( به تعبیری فرهنگ نظام مشــترکی از باور ها، ارزش ها، رسوم، رفتار ها و مصنوعاتی 
است که اعضای یک جامعه در تطبیق با جهان شان و در رابطه با یکدیگر به کار می برند و 

از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. )اینگلهارت، 1382: 19(
براساس این گونه تعاریف هر آنچه از گذشته و نسل های قبلی به نسل های بعدی به 
ارث می رسد، فرهنگ محسوب می شود و فرهنگ به امر خاصی اختصاص ندارد )فیلدینگ 
آگ برن و نیم کوف، 1382: 140-13۵( بلکه تمام میراث معنوی و غیرمعنوی، عادات و 
رسوم و شئون زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. )ابن خلدون، 1372: 282( در حقیقت 
از این منظر فرهنگ برآیند کنش متقابل آدمیان یا حاصل تغییر و تحوالت بین نســلی 
)اسمیت، 1383: 16( و به تعبیری یک پیکربندی از رفتار های آموخته شده، نتایج حاصل 
از رفتار و عناصر به اشتراک گذاشته و منتقل شده توسط اعضای یک جامعه خاص است. 

)لینتون1، 194۵: 32( 
انعکاس عمومی و گاه خاص جلوه های عینی فرهنگ در بستر و زمینه تاریخی، شاهکار 
مورخان تاریخ فرهنگ بوده و هست و آنان عالوه بر بیان جریان های فرهنگی، مشرب های 
فکری و مراکز مهم علمی، به آثار هنری و جلوه های بصری خلق شده در دوران و درون 
جامعــه خویش عالقه نشــان داده و عموماً در ذیل و چتر نفوذ قدرت سیاســی به ارائه 
توصیفات و تأمالت ذهنــی خویش می پرداختند. لذا علی رغم ادعایی که گفته یا ناگفته 
در نوشته های این گونه مورخان مبنی بر بازتاب و بازکشف بی طرفانه رخداد های فکری و 
فرهنگی وجود دارد، آنان خواسته یا ناخواسته به سبب تأثیرپذیری مالی و پشتیبانی های 
اقتصادی والیان و حاکمان و فرمانروایان، به سمت و سوی کانون های قدرت و ثروت تمایل 

1. Linton
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یافته و عمده اقدامات فرهنگی و آثار مکتوب و منقوش زمانه را نتیجه درایت و مدیریت 
آمران و عامالن قدرت می دانستند. گو اینکه به یک معنا سیاست های فرهنگی حاکم نیز 
در تولــد و تکامل فرایند های فرهنگی و تغییــر و تحول جریان های فکری و تراوش های 
هنری ذی نفوذ بوده و بر همین مبنا نیز تاریخ فرهنگ به یک معنا ثبت نماد های فرهنگی 
و نگارش فعالیت های فرهنگ واال، تشــریح اقدامات نخبگان سیاسی و ثروتمندان عاشق 

هنر بوده است.
مورخ تاریخ فرهنگ در توصیف و تشــریح رویداد های فرهنگی، جریان های فکری و 
نخبگان هنری به یک انتخاب اختیاری دست زده و اخبار و افرادی را که با منظومه فکری و 
دایره ذهنی او همخوانی و همگرایی نداشته اند، از گردونه ثبت تاریخی خارج می کند. البته 
به تعبیری هر تاریخی به ناچار باید گزینشــی باشد. زیرا هر رویدادی را نمی توان توصیف 
کرد. با این حال این تردید به قوت خود باقی اســت که این امر به بهای از دســت رفتن 
حقیقت محض صورت گرفته باشد و آیا واقعیت های مربوطی وجود ندارند که روایتگر تنها 
به این دلیل که آنها سمت و سوی تاریخ نویسی او را دچار انحراف می کنند و یا جریان آن 
را متوقف می سازند،  آگاهانه یا به سهو آنها را حدف کرده باشد؟ حتی دقیق ترین مورخ نیز 
ممکن است با وجدانی آسوده جزئیاتی را که به نظرش بی اهمیت و بی ربط می آید، حذف 
کند. جزئیاتی که اگر دانسته می شدند، چندان بی ربط نبودند. )استنفورد، 1384: 163( 
نکتــه دیگــری که در این زمینه مطرح بوده اتکای تام و تمام تاریخ فرهنگ به مقوله 
روایت اســت. به تعبیــر کالینگوود، مورخ، ارزش صوری ثــروت هنگفتی را که از مصالح 
روایتی به او تقدیم شــده اســت، می پذیرد و برای کشف اینکه روایت چگونه روئیده و از 
طریق چه ابزار های تحریف کننده به وی رسیده است، تالشی به عمل نمی آورد و به دلیل 
آنکه نمی تواند روایت را مجدداً تفسیر کند، مجبور است یا آن را بپذیرد و یا کنار بگذارد. 

)کالینگوود، 138۵: ۵3(
اما آیا مورخ می تواند خود را از قید و بند روایت ر ها کند؟ برخی از محققان مانند پل 
وینه1 و لوئیس مینک2 و هایدن وایت3 بر این باورند که روایت ساخته ذهن مورخ است و 
می گویند که رویداد های تاریخ ذاتاً هیچ شکلی ندارند و خود به خود روایتی را نمی سازند 
و قالب داستانی ای که به نظر می رسد در یک اثر تاریخی وجود دارد، به وسیله روایتگر به 
1. Paul Winne
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 آن داده شده است. )استنفورد، 1384: 167( 
می توان گفت هر مورخی روایت می کند، زیرا آنچه را اتفاق افتاده است، نقل می کند. 
گو اینکه برخی مورخان در کنار روایت گویی، روایت سازی نیز می کنند. یعنی درباره آنچه 
نقل می کنند، داستان می سازند. )اســتنفورد، 1384: 360( البته هیچ روایتی نمی تواند 
گذشــته را آن گونه که بوده، احیا کند. زیرا گذشته نه روایت، بلکه رویداد ها و موفقیت ها 
و غیره بوده اســت. از آنجا که گذشــته سپری شده است، هرگز نمی توانیم هیچ گزارشی 
را با آن محک بزنیم بلکه تنها در مقایســه با ســایر گزارش ها امکان ســنجش آن وجود 
دارد. )جنکینز، 1384: 31( با این حال روایت شناخته شده ترین قالب تاریخ است و عنصر 
تحلیل ناپذیر روایت در کل تاریخ وجود دارد )اســتنفورد: 1384: 176( و هنوز بســیاری 
از افراد مدعی هستند که شکل روایی ـ تاریخی مناسب ترین شکل تاریخ نگاری است که 

می توان از طریق آن درک و فهم را منتقل کرد. )استنفورد، 1384: 348(
البته روایتی که در تاریخ فرهنگ ارائه می شــود، خطی و تابع زمان ماضی اســت. به 
بیانی دیگر منطق حاکم بر روایت بر تاریخ فرهنگ زمان پیوســته ای است که از گذشته 
به ســوی حال در حرکت اســت و به گونه ای از منطق ارسطویی و ریاضی تبعیت می کند. 
به عالوه می توان گفت از ابعادی مانند تأکید بر وضوح و عینیت، داشــتن وحدت رویه و 
نگاه تک بعدی و انحصاری، نقادی متافیزیک، تردید نســبت به فلســفه، گرایش حداقلی 
به تاریخی نگری و... با ســنت تحلیلی قرابت پیدا می کند. )رعایت جهرمی، 1391: 42( 
گفتنی اســت که ریشه تاریخی فلســفه تحلیلی به فلسفه تجربه گرا، اثبات گرا  و عقل گرا 
می رســد و کســب دانش در آن حول مفاهیم جهان شــمول و غیر تاریخی توأم با زبانی 
خشــک و ساده بوده )شرت، 1387: 16( و از طریق تحلیل مفاهیم و مقوالت، در مقابل 
پژوهش مبتنی بر متن یا تاریخ قرار می گیرد. )تایشــمن و وایت، 1379: 28( گو اینکه 
در این ســنت فلســفی گزاره هایی معنادار هستند که قابل ترجمه به زبان فیزیک باشند 
یعنی زبانی که از مفاهیم مشاهده پذیر تشکیل می شود. فیزیک گرایی در علوم انسانی در 
کسوت رفتار گرایی ظاهرشده و بر طبق آن گزاره هایی معنادارند که قابل ترجمه به زبان 
فیزیک یا زبان شــیئی باشــند، یعنی زبانی که مفاهیم آن عمومی و به صورت بیناذهنی 

قابل مشاهده است. )معینی، 138۵: 27( 
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تاریخ فرهنگی چیست؟
اصطالح تاریخ فرهنگی1 گویای این مطلب اســت که هم از مقوله فرهنگ و هم از جانب 
دانش، تاریخ اصل و نسب دارد، اما از نظر معنا و مفهوم عنوانی است که در گستره وسیعی 
از فعالیت های فرهنگی به کار می رود و آن گونه فعالیت تاریخ نگاری اســت که موضوعش 
انسان به مثابه ســازنده معنا ها باشد. )احمدی، 1386: 37( به بیانی بهتر تاریخ فرهنگی 
نوعی شــیوه تحلیل یا رویکرد خاص به جامعه معاصر و تاریِخ توجه به اجزای فرهنگ با 
خاصیت میان رشته ای است که با بهره گیری از روش های پژوهش در انسان شناسی و تاریخ 
به مطالعه ســنت های فرهنگی و ارائه تفســیری نمادین از تجربه های فرهنگیـ  تاریخی 

می پردازد و موضوع آن نیز جریان فرهنگی گذشته، حال و آینده است.
بنابرایــن به یک معنا تاریخ فرهنگی یک رهیافت جدید در حوزه تاریخ نگاری اســت 
که به جای تأکید بر رویداد های سیاســی و ذکر حکمرانان و پادشــاهان گذشته، به تأمل 
در درک آمال و آرزو های افراد و اقوام گذشــته توجه دارد و فهم این مؤلفه ها را در سایه 
درک معنــا و تأویــل تمامی اعمال و کرداری می داند که به  عناوین  مختلف از گذشــته 
باقــی مانده اســت. به تعبیری فرآیند فهم نه یک جریــان عقالنی و منطقی محض، بلکه 
ترکیبی پیچیده از تمامیت نیرو های ذهنی اســت که در آن واقعیتی درونی را از طریق 
نشــانه هایی که بیانگر آن بوده و به حواس داده شده اند، می شناسیم. )دیلتای2، 1990: 
318( به تعبیری بهتر تاریخ فرهنگی گســتره مضافی را برای ما مهیا و گســترده می کند 
تا زمینه های معمول تاریخ سیاســی، تاریــخ اقتصادی و حتی تاریخ نظامی را بهتر درک 
کنیم. )کاالرســو3 و دیگران، 2010: 1( شاید بهتر باشد که بگوئیم تاریخ نگار می تواند در 
بررســی زندگی انسان تنها به بیان عینی کنش ها و رویداد ها بپردازد، اما در بیشتر موارد 
خود را با وظیفه دشوارتر توضیح یا تأویل معنای آن کنش ها و حوادث هم روبرو می بیند. 
اگر او نخواهد که محصول کارش به انبوهی از رویداد ها و گاه نامه ها تبدیل شــود، ناگزیر 
باید به طور مستمر و دائم از حوزه واقعیت ها به قلمرو ارزش ها بیاید. تاریخ فرهنگی بیان 
تســلیم تاریخ نگاران به این نکته و به دنبال آن نمایش کنش فکری و هوشمندانه آنها در 
این قلمرو است. )احمدی، 1386: 36( بر همین مبنا می توان گفت که مورخان فرهنگی 
بیــش از تکیه بر ویژگی های بی اســاس، با کنار هم قــرار دادن متون ادبی، مصنوعات و 
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مشــتقات زمانی مانند؛ نقاشی ها، آثار نویســندگان، آئین های عامیانه و... در کنار تحلیل 
متون و زمینه های همگون، با بهره گیری از نظریه های فرهنگی در پی رسیدن به جایگاه 
منظومه ای و بازنگری در موقعیت های فرهنگی و سیاسی شان هستند. )برک1، 1980: 12( 
تاریخ فرهنگی  نیز مانند سایر حوزه های معرفتی دیگر، ابژه های مطالعاتی خاصی را خلق 
و در کانون توجه خود قرار داده است که در زمان گذشته کمتر مورد توجه مورخان بوده 
است. به تعبیر پیتر برک؛ مورخان فرهنگی بر مبنای رهیافت درونی، بخشی از گذشته ای 
را مورد بررسی و جستجو قرار می دهند که دیگر مورخان به آن توجهی نداشته اند. )برک، 
2004: 1( در حقیقت آنچه در تاریخ  فرهنگی نقش تعیین کننده را ایفا می کند، مفاهیمی 
مانند ذهنیات، انگیزه ها و انگیزش ها، مناســبات روحی، روابط روان شناســانه در پیوند با 
فرهنگ، احساسات درونی، امیال و آرزو های فردی و جمعی و... است که تاکنون مورد توجه 
و عنایت مورخان نبوده و در حوزه تاریخ نگاری محلی از اعراب نداشتند. گو اینکه در این 
رهیافت مقوله فرهنگ خود صاحب تاریخ است. تاریخی که از یک تلقی جامع توصیفی ـ 
تیلوری از فرهنگ آغاز می شود و پس از طی دوره های مختلف در نهایت به برداشت ها و 
نگرش های تأویل گرایانه و تفســیر گرایانه پست مدرنیستی یا پساساختارگرایی و گفتمانی 
از فرهنگ می رسد. به بیانی دیگر در این منظر فرهنگ چیزی جز نظام معنا یا نماد های 
معنادار یا معانی نمادین نیســت. تاریخ فرهنگی نیز به تاریخ شــناخت این معانی تبدیل 
 شــده و در قالب کلیت زندگی اجتماعی جلوه گر می شود. )فاضلی، 1393: 47( بنابراین 
از این منظر فرهنگ بیش از آنکه جلوه ای از پدیده یا صورتی از یک وضعیت باشــد، یک 
کنش اجتماعی اســت. می دانیم که چنین نگاهی به فرهنگ ریشه در پژوهش های زبانی 
دارد؛ پژوهش هایــی که زبان را کنش بنیادین تولید معنا می انگارند )باکاک، 1386: 40( 
و بر مبنای آن فرهنگ مجموعه ای از کنش هایی اســت که به واسطه آنها معانی در قالب 
یک گروه تولید و مبادله می شــوند. در واقع مورخ فرهنگی به موضوع زبان هم به عنوان 
یــک موضوع تاریخ نگاری می نگرد و هم به عنوان ابــزاری که تاریخ نگاری تحت تأثیر آن 
دســتخوش تغییر و تحوالت شــده است. به تعبیری فهم در زبان و در قالب الفاظ متجلی 
می شود و حقیقت و جوهره سنت مشخص می گردد. لذا ما در رجوع به سنت به گذشته 
نمی رویم بلکه گذشــته را به حال انتقال می دهیم. پویایی سنت و فهم نیز در زبان مندی 
آن است و به دلیل وجه زبانی اش در اعصار مختلف بروز و حضور یافته و در واقع امتزاج 

1. Burke
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افق ها در امتزاج زبان ها معنا و مفهوم پیدا می کند. )رعایت جهرمی، 1391: 8۵(
از بعد معرفت شناســی تاریخ فرهنگی نوعی شــیوه تحلیل یا رویکرد خاص به جامعه 
معاصــر و تاریِخ توجه به اجزای فرهنگ و رهیافتی اســت که در آن از منظر فرهنگ به 
حوادث و رخداد های یک جامعه در یک دوره تاریخی نگریسته می شود. ما معاصر را بیشتر 
به مثابه فرایند ها و روند ها می بینیم تا پدیده های ثابت. لذا معاصر در این معنا امری سیال 

و متحرک است. )دورینگ1، 200۵: 64( 
بر همین اساس تاریخ فرهنگی برخالف رویکرد های مرسوم در تاریخ نگاری بر مبنای 
نیاز ها و خألهای امروز از حال به گذشته می رود زیرا به تعبیری بقایای گذشته می توانند 
موجب تخریب جنبه هایی از حال شده و آن را به روی آینده بگشایند. )کارگیل2، 2004: 
93( لذا از این منظر در قلمرو سنت قاره ای قرار می گیرد که متن محور و نسبت به تاریخ 
حساس است )حقیقت، 1387: 296( و جهان بشری را در قلمرو اخالقی، زیبا شناختی و 
حتی معنوی معنادار و جامعه را ذاتاً هدفمند و پدیده ای دارای ارزش اخالقی، زیباشناختی، 
معنوی دانسته و بر این باور است که خلق معنا نیز در جهان به دست آدمی صورت پذیر است. 
)شرت، 1387: 28( این سنت فلسفی با حضور بن مایه های اندیشه های اومانیستی در قالب 
جریان های فلســفی مانند پدیدارشناسی، اگزیستانسیالیسم، نظریه انتقادی، هرمنوتیک، 
ساختار گرایی، پست مدرنیسم و... نمود پیدا کرده )شرت، 1387: 2۵( و تاریخ فرهنگی نیز 
با اتکای به سنت انسان شناسی فرهنگی و تاریخی و بهره گیری از روش های تأویل گرایانه و 
گفتمانی به دنبال معنایابی حیات انسانی است. آنچه که در این رویکرد برجسته و دارای 
اهمیت می باشــد، توصیف، تبیین و احیاناً تأویل افکار، ادراکات و احساســات مردمان در 
یک برهه تاریخی با بهره گیری از روش های نشانه شناســی، پدیدار شناسی، هرمنوتیکی و 
گفتمانی اســت.تاریخ صرف نظر از اینکه تا چه اندازه قابل اثبات و تا چه حد قابل ارزیابی 
باشــد، به ناچار نوشته ای شخصی از دیدگاه مورخ به عنوان یک راوی یا داستان گو است. 
)جنکینز، 1381: 32( البته اگر راوی داده ها را به صورت نادرســت دریافت کرده باشــد، 
هر گزارشی ممکن است شکل تحریف  شده رویداد ها باشد. ولی اگر روایت به کنش های 
انســانی مربوط باشد ـ که معموالً این گونه است ـ روایت ها ویژگی بارز خود را که همان 
ساختار کنش انسانی است، حفظ می کنند. )استنفورد، 1384: 367-36۵( در حقیقت در 
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تاریخ فرهنگی دو نگرش و روش تاریخی و انسان شــناختی با هم پیوند خورده و مورخ از 
تاریخ به عنوان بستر و زمینه شناخت الگو های رفتاری، باور های ذهنی و امیال و آرزو های 
محقق شده یا نشده آدمیان بهره می گیرد و تالش می کند تا تصویر جامع و تحلیل جدید 
از گذشــته انسانی ارائه دهد. لذا می توان گفت که تاریخ فرهنگی با انسان شناسی به طور 
عام و انسان شناسی فرهنگی1 به طور خاص و با انسان شناسی تاریخی2 به طور ویژه ارتباط 
معنایــی و منطقی برقــرار می کند. عبارت تاریخ فرهنگی نیز گویای این موضوع اســت 
که این شــاخه از دانش تالش می کند تا با رویکردی میان رشــته ای3 دو حوزه مهم علوم 
انســانی یعنی تاریخ و فرهنگ را در تعامل و تقارن با هم بیند. دو اصل مهم در این نوع 

تاریخ نگاری عبارت اند از: 
1. پدیده فرهنگی در زمینه و موقعیت با معنا می شــود و نمی توان خاســتگاه و بستر 

را نادیده گرفت.
2. هیچ  چیز به  تنهایی قابل شــناخت نیســت و هر اثری در زمینه ای جای گرفته و 

شناخته می شود. )جنکینز، 1381: 38(
تاریخ فرهنگی  نیز مانند حوزه های معرفتی دیگر ابژه های مطالعاتی خاصی را خلق و 
در کانون توجه خود قرار داده است که درگذشته کمتر مورد توجه مورخان بوده است. در 
حقیقت تاریخ فرهنگی و تمایالت فرهنگی پاره ای از کلیت تاریخ فرهنگی نســل گذشته 
اســت که در یک بستر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فرهنگ اهمیت می یابد و در قالب 
دانش های میان رشــته ای چون جغرافیای فرهنگی4، انسان شناسی فرهنگی، روان شناسی 
فرهنگی۵ و از جمله تاریخ فرهنگی بســط و گسترش پیدا می کند. )فاضلی، 1386: 29( 
البتــه تاریخ فرهنگی، انحصار فهم تاریخی فرهنگ به مورخان یا حتی محققان مطالعات 
فرهنگی که نگاهی حال گرایانه به فرهنگ در بازنمایی های تاریخی صنایع فرهنگی دارند، 
را رد کرده و با توجه همزمان به اهمیت سوژگی و خالقیت ذهن انسانی و کاربرد تحلیل 
تفســیری و هرمنوتیکی تالش می کنند نظمی فرهنگی را بر تاریخ استوار کند. )ذکایی، 

)89 :1393

1. Cultural Anthropology
2. Historical Anthropology
3. Interdisciplinary
4. Cultural Geography
5. Cultural Psychology
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از ســال 1980 م. بــه بعد تاریخ فرهنگی جدید1 در قالــب پارادایم جدید و فراتر از 
الهامات انسان شناسی متولد گردید که به تعبیر پیتر برک مدلی جایگزین در مقابل سنت 
پژوهــش تاریخ بــه کار می رود و بیش از عقاید و نظام فکــری بر ذهنیت ها، مفروضات و 
احساســات تأکید دارد و کمی مبهم تر و تخیلی تر محسوب می شود. )برک، 2004: 47( 
البتــه ایــن روند نیز دچار تغییر و تحول گردید و تأکید بر بازنمایی2 به عنوان یک مفهوم 
بنیادیــن در تاریخ فرهنگی جدید جای خود را به برســاخت گرایی3 داد که در قالب های 
مختلِف برساخت فرهنگی، برساخت اجتماعی، برساخت سیاسی، برساخت هویت و... نمود 
پیدا کرده است. با این حال این پایان داستان تاریخ فرهنگی جدید نیست و به تعبیر پیتر 
برک احتمال دارد تاریخ فرهنگی در آینده نزدیک به سمت فرهنگ واال یا نخبگان جامعه 
گرایش پیدا کند و به شکل ترکیبی تصویر آمیخته ای از فرهنگ نخبگان و فرودستان را 
در یک مقطع تاریخی ارائه دهد. دومین سناریوی احتمالی، پیش بینی ورود و بسط تاریخ 
فرهنگی جدید به عرصه ها و موضوعاتی چون؛ سیاســت، خشــونت و احساسات است که 

قبل از آن توسط مورخان نادیده انگاشته شده است. )برک، 2004: 103(

همگرایی تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی
تاریــخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در عرصه هــا و زمینه های مختلفی با یکدیگر همگرایی، 

همخوانی و همپوشانی دارند.این همگرایی ها را می توان این گونه دسته بندی نمود؛ 
الف: هم تاریخ فرهنگ و هم تاریخ فرهنگی نسبت وثیق و وافری با دانش تاریخ دارند.

البته در تاریخ فرهنگ، تاریخ بر سه متغیر انسان، زمان گذشته و رویداد های مهم استوار 
بوده و حذف یا نادیده گرفتن هر کدام از این سه متغیر موضوع و قلمرو تاریخ را مشوش و 
مخدوش می کند. )حضرتی، 1382: 1۵( در این میان مقوله زمان عنصری کلیدی به شمار 
آمده و تاریخ، با تعابیری مانند مدت زمان معین میان حدوث امر آشــکار و حوادث دیگر 
)کافیجی، 1410 هـ .ق: ۵2-63(، زمانی در زمانه مهم و مشهور حامل رخداد »وقتی اندر 
زمانه سخت مشهور که اندرو چیزی بوده است« )بیرونی، 1367: 23۵(، مربوط و مرتبط 
با عالم و فن تعیین هنگام رویداد ها )السخاوی، 1409 هـ .ق: 60( تعریف می شود که به 
گذشته انسانی توجه و تعلق داشته و با عنایت به ماهیت تاریخ نقلی، جزئی بودن و علم 
1. New Cultural History
2. Representation
3. Constructionism
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به بودن ها از شــاخصه های اصلی آن به شمار می آید. )مطهری، 1392: 68( اما در تاریخ 
فرهنگی تاریخ بســتر و زمینه ای است که امر فرهنگی امکان ظهور و بروز پیدا می کند و 

یکی از ابزار های اصلی برای تعیین و تبیین فرهنگی شدن یک حقیقت تاریخی است.
ب: هویت نیز یک مســئله مهم و بنیادی در تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی به شــمار 
می آید. در واقع فرهنگ و هویت دو کلید واژه اساســی در مطالعات اجتماعی و انســانی 
است که به عنوان محور یا بستر بسیاری از چالش ها و مسائل اجتماعی مورد بحث و تحلیل 
قرار می گیرد. البته هویت قبل از آنکه در حوزه جامعه شناختی و روان شناختی مورد توجه 
باشد، خاستگاه فلسفی داشته و ناظر به هستی و وجود بوده و در شکل پاسخ به پرسش 
من کیســتم؟ ظهور و بروز یافته )وودوارد1، 2000: 1( و به یک تعبیر چارچوب پویایی 
اســت که بیشتر شــکلی از آگاهی به خود، جامعه، فرهنگ، تاریخ و آینده را القا می کند. 
)رجایی، 1392: 14( احســاس هویت نیز آمیخته با همســانی و تمایز است و افرادی که 
دارای وجوه تشــابهی بیشتری هســتند، در مرز نمادین هویت، عضو یک گروه اجتماعی 
خاص می شــوند. )پاستر، 1377: 30( بر همین مبنا همه هویت های انسانی به یک معنا 
هویت های اجتماعی هستند زیرا هویت نسبت وثیقی با معنا دارد که همواره برآیند توافق 
و عدم توافق بوده و همیشــه تا اندازه ای مشــترک اســت. )جنکینز، 1381: 6( از این رو 
میــان فرهنگ و هویت ارتباط مفهومی وجود دارد و از منظر منطقی نمی توان فرهنگ و 
هویت را دو مفهوم متباین فرض کرد و می توان گفت عناصر مشترکی در این دو مفهوم، 
ارتباِط مفهومِی آشــکاری را میان آنان ایجاب می کند. به بیانی بهتر حداقل عنصر باور ها 
و نگرش های فرد در هر دو مفهوم فرهنگ و هویت لحاظ  شــده و در تعاریفی هم که از 
فرهنگ و نیز از هویت ارائه شــده اســت، وجوه عناصر مشترک در این دو مفهوم واضح 
اســت. در واقع فرهنگ فرآیند تفاوت و شباهت را عینیت می بخشد و ابزار های فرهنگی 
هویت ساز به نوبه خود باعث شکل گیری مقوله های هویتی در بین جوامع بشری می شوند. 

)جنکینز، 1381: 7-8( 
بنابرایــن برای جهت دهی به تحــوالت فرهنگی و مدیریت آن، باید مدیریت تحوالت 
هویتی را جدی دانســت زیرا هویت سرچشــمه معنا و تجربه انسانی و فرآیند معناسازی 
براساس مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی دانسته شده که بر منابع معنایی 
دیگر اولویت داشته باشد. )کاستلز، 1380: 113( بر همین مبنا نیز اگر از نسبت تاریخ و 

1. Woodward
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فرهنگ امکان زایش هویت تاریخی میســر باشد، در پرتو تاریخ فرهنگی هویت فرهنگی 
قابل تشخیص و تشریح است.

پ: هم در تاریخ فرهنگ و هم تاریخ فرهنگی، انسان به عنوان سوژه مطرح و در کانون 
تأمل قرار دارد. گو اینکه در تاریخ فرهنگ به سبب اتکا و اصرار بر برجسته کردن فرهنگ 
واال و نخبگان فکری ـ سیاسی، افراد و اقشار خاصی از جامعه انسانی مورد توجه اند اما در 
تاریخ فرهنگی با پررنگ شــدن فرهنگ عامیانه، نقش گروه ها و طبقات دون پایه جامعه 

انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد.
ت: امر سیاسی در تاریخ فرهنگ اهمیت خاص خود را دارد و می توان گفت که تاریخ 
فرهنگ به نوعی محصول سیاسِت فرهنگِی کانون قدرت و جریان سیاست است. به بیانی 
دیگر تاریخ فرهنگ قائل به تقدم سیاســت بر فرهنگ اســت و تابعی از سیاست قلمداد 
می شــود.1 در تاریخ فرهنگی نیز مقوله قدرت و سیاســت مورد توجه جدی است ولی با 
نگاه انتقادی تالش می شــود تا با مداخله در فرآیند قدرت، سمت و سوی آن در راستای 
آرمان محرومان و آمال گروه های مورد ســتم واقع شــده تغییر جهت داده شود. به بیانی 
دیگر رویکرد تاریخ فرهنگی نوعی تالش اســت برای اینکه سیاست امری مستقل قلمداد 
نشود و با فرض عدم تفکیک فرهنگ از سیاست، فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه، شاخص 

سنجش الگو های فرهنگی تلقی گردد.
ث: تاریخ فرهنگ یکی از دســتاورد های مهم مورخان در ازمنه ماضی و حال است و 
تأملی در روند تاریخ نگاری ایران و جهان گویای این مطلب است که تاریخ فرهنگ یکی 
از ســبک های تاریخ نویســی در قلمرو تاریخ سیاسی بوده و عموماً مورخانی که تمایل به 
همکاری با دربار پادشاهان یا خدمت به عالمان دینی و نخبگان فکری داشته اند، به نگارش 
تاریخ فرهنگ زمان خود عالقه نشان داده اند. این روند با اندک تغییریـ  که از اواسط دوره 
قاجار آغاز و در دوره کوتاه مشــروطه شــتاب کمی یافتـ  تا اواخر دوره پهلوی در ایران 
ادامه پیدا کرد و در غرب نیز تا پایان عصر روشــنگری تداوم یافته و ســپس با تحولی که 
در بینش تاریخ نگری و روش تاریخ نگاری پدید آمد، مورخان به تاریخ فرهنگی و اســلوب 
و ارکان آن به عنــوان یکی دیگر از رویکرد های مطرح در فرآیند تاریخ نویســی متمایل 
شده اند. گو اینکه تاریخ فرهنگی در دوره کالسیک و مرحله تاریخ اجتماعی هنر تا اواخر 

1. در انديشــه های مارکسيستی سياست و قدرت به عنوان يک مقوله روبنايی مهم، فرهنگ را تحت 
انقياد و تسلط دارد.برای مطالعه بيشتر؛ رک: لينکليتر، 1376: 50-55.
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قرن هجدم میالدی نسبت خویشاوندی و قرابت معرفتی زیادی با تاریخ فرهنگ داشت.
د: هــم تاریخ فرهنگ و هم تاریخ فرهنگــی در حوزه معرفت فرهنگی قابل تعریف و 
توصیف اند. به بیانی بهتر تاریخ فرهنگ به بررسی مقوله فرهنگ می پردازد و تاریخ فرهنگی 
نیز در بنیادین ترین حالت، مطالعه تاریخی فرهنگ است. البته گستره معنایی فرهنگ در 

تاریخ فرهنگی بسیار فراتر از حیطه و قلمرو فرهنگ در تاریخ فرهنگ است.
ذ: نکته دیگر آنکه هم در تاریخ فرهنگ و هم در تاریخ فرهنگی طبقه بندی اطالعات 
به صورت موضوعی1 انجام می گیرد. گو اینکه در تاریخ فرهنگ این انسجام تابع فرآیند زمان 
است و از قالب کلی تاریخ نگاری سنتی پیروی می کند اما در تاریخ فرهنگی زمان تابعی از 
موضوع است و از حال به سوی گذشته و از گذشته به سوی آینده حرکت و صیرورت دارد.

واگرایی تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی2
جدای از زمینه های همگرایی و همسویی تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی که به اجمال به 
آن اشــاره شــد، می توان وجوه متعدد واگرایی یا تمایز تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی را 

این گونه جمع بندی نمود؛ 
1. همان گونه که اشــاره شــد تاریخ فرهنگ پیشــینه و ســابقه طوالنی در گستره 
پژوهش های تاریخی دارد و  مانند گونه های دیگر تاریخ نگاریـ  تاریخ ادبیات، تاریخ نظامی، 
تاریخ علم، تاریخ هنر، تاریخ اندیشــه، تاریخ سیاســت و تاریخ اقتصاد و ـ از قرن ها قبل 
مورد توجه مورخان در سراسر جهان قرار داشته است اما تاریخ فرهنگی رویکرد جدیدی 
در تاریخ نگاری اســت که از دهه 1960 میالدی به بعد انتشار یافته است و علی رغم آثار 
متعددی که در این زمینه در جهان فکری غیرایرانی به رشــته تحریر در آمده، مورخان 
ایرانی تقریباً پیشینه چندان منسجم و متقن از این نوع تاریخ نگاری در کارنامه خود ندارند.
2. بر این نکته تأکید شد که تاریخ فرهنگ در بستری متولد می شود که تاریخ به مثابه 
موضوع تاریخی مدنظر باشد ولی تاریخ فرهنگی زمانی نمود پیدا می کند که تاریخ به عنوان 

یک ابزار و روش تحلیل و شناخت مورد توجه واقع شود.

1. Thematic
2. اولين بار کليت اين مباحث توســط پرفســور پيتر برک مطرح و سپس توسط دکتر فاضلی به زبان 
فارسی ترجمه شد. نگارنده نيز در رساله دکترای خويش با عنوان »عصر بازگشت در تاريخ فرهنگی 
ايران« آن را بسط داد و اين نوشته شکل کامل تری از آن مبحث است که از منظر يک مورخ به تقارن 

و تفاوت تاريخ فرهنگ و تاريخ فرهنگی پرداخته شده است.
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3. نگرش تاریخ فرهنگ به مقوله فرهنگ بیش از هرچیز نگاهی ســنتی یا کالسیک 
است که در آن رابطه علت و معلولی جستجو نمی شود، اما این امر جوهره و عصاره اصلی 
تاریخ فرهنگی را تشــکیل می دهد و این رویکرد بیش از توصیف به دنبال تبیین و تفسیر 

رخداد های فرهنگی است.
4. تاریخ فرهنگ به سبب آنکه تاریخ را به مثابه ماده تاریخی در نظر می گیرد، فرهنگ 
را هماننــد یک کل در نظر می گیرد و چندان به مؤلفه ها و اجزای درونی آن توجه ندارد 

اما تاریخ فرهنگی، تاریِخ مبتنی و متکی بر توجه به اجزای و جزئیات فرهنگ است.
۵. در تاریخ فرهنگ مؤلفه و عنصر فرهنگ در طول دیگر عناصر زندگی انسانی مورد 
بررسی و تأمل قرار می گیرد اما در تاریخ فرهنگی عنصر فرهنگ متغیر مستقلی است که 
فارغ از دیگر اجزای حیات انسانی جلوه های جدیدی از انسان و اجتماع را نمایان می سازد. 
به تعبیری بهتر در رویکرد تاریخ فرهنگی، فرهنگ موضوع مستقلی است که فرهنگ شناس 
بــا رویکرد تاریخی آن را مورد تأمل و تدبر قرار می دهد و این عمل شــاید اندکی با کار 
مورخی که تاریخ را با رویکرد فرهنگی مطالعه می کند، متفاوت باشد. )فاضلی، 1386: 22(
6. تاریــخ فرهنگی نه تنها به فرهنگ نخبگان توجه دارد، بلکه به فرهنگ مردم عامه 
نیــز می پردازد و عالوه بر گردآوری تجربه های علمی به جســتجوی تجربه های فرهنگی 
در جهان زیســتی افراد جامعه توجه نشان می دهد.گو اینکه به تعبیری تجربه خاص علوم 
انســانی، تجربه زیسته معطوف به نظام است. روابط حیاتی که ابژه همواره از قبل در آن 

نظام است و در همان نظام خود را پدیدار می سازد. )دیلتای، 2002: 1۵8(
7. تاریــخ فرهنگی با پرهیز از پذیــرش دیدگاه های جوهری و نخبه گرایانه در تاریخ، 
به روند شــکل گیری گسســت ها در فرآیند یک حقیقت، عنایت ویژه دارد. از میان رفتن 
حــس تاریخ به عنوان یک روایت خطــی و ممتد و توالی منطقی وقوع رخداد ها حاکی از 
این واقعیت است که در دنیای پست مدرن، فراروایت ها رو به افول اند. )استریناتی، 1380:  
297( بر همین اســاس می توان گفت که تاریخ فرهنگی بیشــتر فرآیند هویت یابی را در 
زمان و مکان خاص مدنظر دارد و در پی آن است تا از دادن ایده های جهان شمول و فرا 

تاریخی امتناع کند.
8. برخالف تاریخ فرهنگ که تنها به تاریخ اندیشه می پردازد، تاریخ فرهنگی به عواطف 
و احساســات و تجارب جدی انســانی در زندگی اجتماعی توجه ویژه دارد و در حقیقت 
بیش از ظاهر اعمال و رفتار به باطن و جنبه های نیمه پنهان کردار انســانی توجه نشــان 
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می دهد و تالش می کند تا به کمک رهیافت های روان شناســی از انگیزه ها و نیات درونی 
آدمیــان در انجام اقدامــات و فعالیت های فردی و اجتماعی پرده بردارد. برای مثال برای 
یک مورخ تاریخ فرهنگ، شــاید این نکته که خالق یک تابلوی نقاشی در چه شرایط و با 
کدام انگیزه و احســاس اثر هنری خود را خلق کرده است، مسئله نباشد. مثاًل در تابلوی 
نقاشی »بزم بهرام گور و شاهدخت هندی« اثر محمد زمان نقاش، تصویرگر و قلمدان نگار 
ایرانی از آن جهت برای مورخ فرهنگ اهمیت داشته باشد که بخواهد فرآیند هنر نقاشی 
را در دوره پادشــاهی صفویه توصیف کند. اما یک مورخ تاریخ فرهنگی عالوه بر توجه به 
جزئیات هنری و جنبه های زیبا شــناختی تابلو نقاشی، در تالش است تا احساسات نقاش 
و حتی روح زمانه را از درون اشــکال و الوان نقاشــی فهم و درک کند. بر همین اســاس 
تابلوی نقاشی محمد زمان1 برای مورخ تاریخ فرهنگی تنها یک اثر هنری نیست بلکه یک 
متن تصویری اســت و او می کوشد تا با تفسیر رنگ ها و تحلیل شخصیت های درون تابلو 
به بازخوانی ذهنی نقاش و تبیین روح زمانه ای که محمد زمان در آن می زیســته اســت، 
بپردازد و احتماالً کنجکاو است که چرا در کالبد و جسم شخصیت های منقوش در تابلو، 
روح غربی دمیده شده و فرهنگ نیمه برهنگی بر قامت آنان نقش بسته است. آیا جامعه 
ایرانِی عصر نقاش دچار نوعی خودباختگی فرهنگی شده و از باور های مذهبی خویش فاصله 
گرفته یا اینکه خود محمد زمان دچار سرگشتگی اعتقادی و بحران ایمانی گشته است؟

9. تاریخ فرهنگی تالش می کند تا دریابد که حقایق تاریخی چگونه به وجود می آیند 
و به حقیقت های جوهری و ذاتی تبدیل می شوند. لذا از منظر این رویکرد حقایق تاریخی 
تنها برســاخته های اجتماعی2 هستند و هیچ حقیقت مطلقی خارج از ذهن آدمی وجود 
ندارد و به تعبیری همسو با این برداشت همه تاریخ، تاریِخ ذهن مردم گذشته نیست، بلکه 
همه تاریخ، تاریخ ذهن مورخ اســت )جنکینز، 1381: 87( که در قالب یک اثر نوشتاری 

عرضه شده می شود.
10. در رویکرد تاریخ فرهنگی تاریخ به صورت عینی قابل  بررســی و تحلیل و مطالعه 
نیســت و حقیقــت همواره متأثر از ســاختار های فرهنگی و تاریخــی جامعه یا تجارب 
فرهنگی ـ تاریخی است. به بیانی دیگر عینیت در تاریخ فرهنگی نوعی بازنمایی3 مبتنی 

1. محمدزمان در دوره پايانی پادشــاهی صفويه و سلطنت شاه عباس دوم، شاه سليمان و شاه سلطان 
حسين می زيست.

2. Socially Constructed
3. Representation

 از تاريخ فرهنگ تا تاريخ فرهنگی
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بر پیش انگاشت هاست.
11. در تاریــخ فرهنگی به عکس تاریخ فرهنگ، حوزه عمومی گرانیگاه و خاســتگاه 
تحول به شــمار می آید و تغییرات و تحوالت براســاس یک امر اجتماعی و فرهنگی مورد 

توجه قرار می گیرد.
12. در تاریخ فرهنگی متن ناطق نیســت و مورخ بــه کمک زبان و مدد بازخوانی و 
بازنمایی آن را زنده کرده و به آن معنا می بخشــد. براســاس ایــن منطق متن در تاریخ 

فرهنگی معنا محور است.
13. تاریخ نیز در تاریخ فرهنگی به عکس تاریخ فرهنگ نه موضوع محور یا واقعه محور 
بلکه معنا محور اســت. لذا در این بینش رسیدن به درک مطلق، معنا ندارد و به جای یک 
حقیقت مطلق، صورت ها و جلوه هایی از حقیقت تاریخی وجود دارد که مورخ با تأمل در 
مفاهیم مسلط، تعیین روابط آنان و بیان گزاره هایی از دوره زمانی مورد نظر، واقعیت های 

زیادی را بازتولید و حقایق بی شماری را قابل فهم می سازد. )هگل1، 1900: 62(
14. عبرت آمیزی شاکله اصلی تاریخ فرهنگ است این سخن این گونه معنامی شود که 
انسان امروز تداوم بی قید و شرط انسان دیروز است و می توان با همدلی و همذات پنداری 
او را درک کــرد اما تاریخ فرهنگی این نوع فهم را چندان مفید و مثمرثمر نمی داند، زیرا 
درک و فهم آدمیان را زائیده شــرایط زمانی و مکان خاص خود می داند. به بیانی بهتر بر 
این مطلب تأکید دارد که میزان درک و فهم هر نســل انســانی متأثر از جریان فکری و 
اوضاع سیاسی ـ اجتماعی زیستگاهی او است که در یک فضای گفتمانی حاصل می شود 
و گذشــته تاریخی او تا حدی می تواند در شــکل گیری شاکله ذهنی و بنیان فکری وی 

نقش آفرینی کند.
1۵. رویکــرد تاریخ فرهنگی نوعی اعتراض و طغیــان علیه تحلیل های علت العللی و 
تک وجهی است و بر این باور تأکید دارد که حوادث و وقایع تاریخی چندوجهی و چندعلتی 
هستند. لذا مورخ تاریخ فرهنگی باید نه فقط از یک بُعد، بلکه از زوایای و جنبه های مختلف 

به یک واقعه تاریخی نگاه کند و آن را مورد بازخوانی و بازتعریف قرار دهد.
16. برخالف تاریخ فرهنگ که بیشتر مظاهر و مناظر عینی و مادی تمدن را مورد توجه 
و بررسی قرار می دهد، تاریخ فرهنگی به تأمل در درون، توجه به انگیزه ها و علل غیرمادی 

تمدن عالقه نشان می دهد و از این منظر با فلسفه نظری تاریخ ارتباط برقرار می کند.

1. Hegel
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17. در رویکرد تاریخ فرهنگی تقدم و ارجحیت بر بازخوانی فرهنگی اســت، لذا بیش 
از ساختار های سیاسی یا اجتماعی، فرهنگ سیاسی1 یک دوره مورد توجه قرار می گیرد 
که به تعبیر آلموند؛ مجموعه ای از ایســتار ها، احساسات، اطالعات و مهارت های سیاسی 
اســت )گابریل2 و دیگران، 1381: 71( که توسط تاریخ و از طریق فرایند های اجتماعی 
ـ اقتصادی و عمل سیاسی مداوم شکل می گیرد و بر رفتار افراد در ایفای نقش سیاسی، 
محتوای خواســت های سیاسی و در نهایت واکنش اشــخاص به قواعد و قوانین اثرگذار 

است. )گابریل، 1978: 2۵(
18. برخالف تاریخ فرهنگ که اتکا خاصی به علم تاریخ دارد، تاریخ فرهنگی بیش از 
علم تاریخ به دیگر حوزه های دانش در علوم اجتماعی وابسته است و از آنها یاری و مدد 
می گیرد. لذا اگر تاریخ فرهنگ زیر مجموعه و شاخه ای از علم تاریخ به حساب آید، تاریخ 
فرهنگی را باید یک دانش فرارشــته ای یا بین رشته ای3 در حوزه علوم انسانی و اجتماعی 

دانست.
19. از لحاظ رو ش شناسانه تاریخ فرهنگی یک رویکرد کیفی گراست که تالش می کند 
تا با تفسیر و استنباط و معنابخشی به رخداد ها و حوادث و پدیده های موجود در جامعه 

نوعی دانش عمومی در عرصه درک فرهنگی و فهم تاریخی تولید کند.
20. برخالف تاریخ فرهنگ، تاریخ فرهنگی نظریه محور است و مطالعه و مقایسه آثاری 
کسانی چون ماکس وبر و نوربرت الیاس با نوشته های کسی چون ویل دورانت این تمایز 

و تفاوت را برجسته می نماید. )برک، 1390: 27(
21. گرچه در تاریخ فرهنگِی قدیم، نوعی روح جمعی بر رفتار و کردار افراد در درون 
یک جامعه حاکم اســت که آنان را به سوی یک فرجام مشخص سوق می دهد و در آراء و 
اندیشــه های کسانی مانند فریدریش هگل، کارل مارکس4 و امیل دورکیم۵ نمود دارد اما 
در تاریخ فرهنگی جدید بیشــتر تالش می شود تا از تعمیم های جهان شمول، فراروایتی، 
غایت اندیشانه و فرجام شناسانه پرهیز  شود و مسائل مردمان هر عصر به طور مجزا و منفک 

مورد بررسی قرار می گیرد.6

1. Political Culture
2. Gabriel
3. Interdisiplinery
4. Karl Marx
5. Emile Durkheim
6. البته اين خصيصه خاص تاريخ فرهنگی غيردينی است ولی مورخ تاريخ فرهنگی که دارای بينش 
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22. اهمیت تاریخ فرهنگی در این است که برخالف تاریخ فرهنگ، تاریخ مردم است. 
یعنی تجربه های زیستی مردم کوچه و بازار و طبقات فرودست اجتماعی مانند روستائیان، 
زنــان و کودکان و... ـ را مورد مطالعه قرار می دهد و به دنبال ارائه تحلیل و نیل به درکی 

از زندگی مردم معمولی است.
23. در تاریخ فرهنگ بر نوع پوشــش و پوشاک به عنوان یکی از شاخصه های فرهنگ 
توجه می شــود اما در تاریخ فرهنگی عالوه بر آن به ســاختار فیزیکی بدن به مثابه یک 
فرهنگ توجه شــده و در سنت های مختلف فرهنگی دارای معنا و مفهوم خاص می شود.

برای مثال در گفتمان دینِی بدن، منطقی به نام عفت تعیین کننده نوع پوشــش اســت 
و فرد براســاس توصیه دین و چارچوب شــرع از خودنمایی و پوشــیدن لباس بدن نما و 
تنگ پرهیز می کند و زن مسلمان در واکنش به فمینیسم غربی، حجاب و پنهان داشتن 
بدن در اماکن عمومی و نزد غیرمحارم را یک عمل سیاســی و اخالقی می داند )واتسون، 
1382: 324( در سنت تاریخ فرهنگی بدن به منبعی از سرمایه نمادین تبدیل می شود و 
از این جهت به بدن نگریسته می شود که چگونه و چطور به نظر می آید بدون آنکه به این 
نکته توجه شود که قادر به انجام چه کاری است )غراب، 1384: 16۵( گو اینکه تمایالت 
خودنمایانه در میان زنان سبب می شود تا اندام ظاهری و زیبایی جسمانی به ابزاری برای 

بروز و ظهور خودنمایی مدرن تبدیل شود.
24. نکتــه دیگری که در مورد رهیافت تاریخ فرهنگی می توان گفت این اســت که 
برخــالف تاریــخ فرهنگ که عموماً به مرز های جغرافیایی پیوندخورده و دارای شناســه 
سیاسی است، با جهان معرفتی، قلمرو انسانی و مرز های فکری قرابت پیدا کرده و دارای 

شناسه فرهنگی است.
2۵. در تاریخ فرهنگ نیازمند آن هستیم که افق فکری معاصر و پیش داوری زمانی را 
دينی و درک متافيزيکی اســت، بر مبنای يک منطــق موعودگرايانه و متافيزيکالی، عالوه بر اهميت 
دادن بــه کــرده و کردار آدميان، به امر الهی و قضای قدســی نيز مجال مطرح شــدن می دهد. برای 
مثال مورخ فرهنگی ايران باســتان نمی تواند بدون توجه به اشــارات بشارت گونه کتبی مانند اوستا، 
جاماســب نامه، زند و... برســاخت معنايی کامل از آن دوره ارائه دهد و يا برای فهِم تاريخ فرهنگی 
غرب قرون وسطی بدون تدبر در تورات و کتب مرتبطـ  مانند زبور داود و تأمل در اناجيل چهارگانه 
ـ متی، َمرُقس، لوتا و يوحنا ـ و حتی انجيل برنابا منظومه فکری و چارچوب ذهنی مردمان آن عصر 
را بازنمايی نمايد.برای مورخ شــيعی نيز فرآيند کلــی تاريخ با ظهور يک مصلح و منجی حقيقی ـ 
حضرت مهدی)ع(ـ  معنا می شــود. بر اين اســاس تاريخ فرهنگی دينی دارای وجوه تمايز و تفاوت با 
تاريخ فرهنگی غيردينی اســت. برای مطالعه بيشــتر؛ رک: ابراهيم پور، 1374؛ جاماسب بن لهراسب، 

1313ق؛ شاکری زواردهی، 1393. 
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کنار گذاشته و از چشم انداز زیست جهان گذشته به درک از تاریخ فرهنگ برسیم اما بر 
مبنای منطق رهیافت تاریخ فرهنگی، حذف پیش انگاشت ها ناممکن است و فهم گذشته 
تاریخی در سایه امتزاج افق گذشته ـ حال و گفتگوی انتقادی مورخ و رخداد، میسر شده 

و راه رسیدن به حقیقت هموار می گردد.
26. همان گونه که تلویحاً اشاره شد تاریخ فرهنگی برخالف تاریخ فرهنگ از حال به 
گذشــته می رود و با بازنمایی صورت هایی از رخداد های گذشته، تالش می کند تا حقایق 
تاریخــی را برای حیات حال قابل فهم نماید. البته به تعبیر فوکو عالقمندی به گذشــته 
به معنای نوشتن تاریخ گذشته برحسب زمان حاضر نیست، بلکه منظور نوشتن تاریخ زمان 
حال اســت. )فوکو1، 1979: 31( مثاًل برای مــورخ ایرانی قانون گریزی و فرار از پرداخت 
مالیات انســان ایرانی، یک مسئله تاریخی است و وی تالش می کند تا با واکاوی گذشته 
نه چندان دور تاریخ ایران، ریشه های این تمرد و تالقی را از البالی تحلیل رفتار مأموران 
مالیاتی، حاکمان محلی و اشــکال و انواع مواجهه مردم با این مســئله برجســته کرده و 
از جــرح و تعدیل روایت های تاریخی منقــول و مضبوط به نتیجه و راهکاری برای امروز 

جامعه نائل آید. 
27. تاریخ فرهنگی مانند مطالعات فرهنگی ماهیت انتقادی دارد و به دلیل تأثیرپذیری 
از ســنت مطالعات میان رشــته ای بیش از تاریخ افســانه ای به تاریخ آرمانی عالقه نشان 
می دهد ولی همان گونه که اشاره شد در سنت های فرهنگی غیردینی طراحی فرجام برای 

تاریخ، هدف مطلوب محسوب نمی شود.
28. در تاریــخ فرهنگی روایت دورانی، گاه متصــل و گاه منفصل، تابع زمان حال و 
جهت آن به ســوی آینده نزدیک اســت و برخالف روایت در تاریخ فرهنگ که به حدیث 

پهلو می زند، روایت در تاریخ فرهنگی با تفسیر و تأویل نسبت پیدا می کند.
29. تاریــخ فرهنگی برخالف تاریخ فرهنگ که بیشــتر ماهیت تاریخی دارد، از دهه 
1960 تا 1990 میالدی به سوی انسان شناسی متمایل شده است و در این میان بیشترین 
بن مایه های معرفتی خویش را از انسان شناسی فرهنگی گرفته و بر همین مبنا نیز مورخان 

فرهنگی دستاورد خویش را انسان شناسی تاریخی خواندند. )برک، 2004: 20-30(
30. تاریخ فرهنگ اتکای زیادی به تاریخ سیاسی دارد و در حقیقت در زیر چتر و چنبره 
تاریخ نگاری رسمی به دنبال بازتولید قدرت در دایره خاص است بر همین مبنا نیز در گذشته 

1. Foucault
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مورخان از ارکان قدرت به شــمار آمده و عموماً وقت خود را در دربار ها می گذراندند و در 
جنگ ها پادشــاه یا حاکم را همراهی می کردند )والدمن، 137۵: 66( ولی تاریخ فرهنگی 
دارای خصیصه انتقادی و انقالبی اســت و نوعی اعتراض در مقابل تاریخ نویسی درباری و 
رســمی قلمداد می شود. بر همین اســاس نیز مورخان تاریخ فرهنگی به سراغ مردم رفته 
و تالش کرده اند تا تصویری از حیات محرومان و طردشــدگان از کانون های قدرت را به 

خواننده و مخاطب خویش ارائه دهند.
31. گاه نیز ســطوح مختلف روابط اجتماعی در جامعه انســانی مورد توجه مورخان 
فرهنگــی قــرار می گیرد و آنان با یــاری گرفتن از نظریات روان شناســی و دیدگاه های 
پدیدارشناسانه به برجسته کردن ارتباطات نهان و نمایان آدمیان با خود و با جهان هستی 
در یک منظومه اعتقادی و دایره ایمانی عالقمند شده و تاریخ فرهنگی خنده و گریه1، تاریخ 
فرهنگی مرگ2، تاریخ فرهنگی عشق3، تاریخ فرهنگی باور4 و... به رشته تحریر در می آید.

32. تاریخ فرهنگی نوعی توجه انسان شناسانه به فرهنگ به مثابه سبک زندگی و اشکال 
بودن و شدن یک جامعه است. به عبارتی بهتر در تاریخ فرهنگی شیوه زیست اجتماعی و 
حیــات خرده فرهنگ ها مورد تأمل قرار می گیرد، در حالی که تاریخ فرهنگ به جنبه های 

کلی فرهنگ عالقه نشان می دهد.
33. برخالف تاریخ فرهنگ، تاریخ فرهنگی نسبت وثیق و قرابت وافری با انسان شناسی 
جسمانی و تاریخ بدن۵ پیدا می کند و زبان بدن یکی از نشانه ها و عالئم تحلیل یک کنش 
و بازشــناخت معنای نهفته در آن است. برای مثال برای مورِخ تاریخ فرهنگی، نوع رنگ 
لباس شــاه عباس اول صفوی از آن نظر اهمیت دارد که از روی آنها به نوع احساســات و 

منویات درونی پادشاه صفوی پی می برد و انواع کنش های او را معنا می کند.
»حاالت پادشاه از لباسی که هر روز می پوشد، قابل فهم است. روزی که لباس سیاه 
می پوشــد در حال فکر کردن است و معموالً خوش رفتار است. اگر لباس سفید یا 
سبز یا زرد یا الوان به تن کند، نیز نشان از بشاشت و نشاط روحی او دارد. اما زمانی 
که لباس ســرخ رنگ می پوشد همه اطرافیان و درباریان در بیم و هراسان اند و هر 

لحظه در انتظار مرگ خود یا دیگران هستند.« )شرلی، 1362: 97(
1. Cultural History of Laugh and Cry
2. Cultural History of Death
3. Cultural History of Love
4. Believe Cultural History
5. History of Body
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34. تاریخ فرهنگی اتکای زیادی به علم نشانه شناسی دارد و بر این باور است که نشانه ها 
عناصری در نظام های ارتباطی با ســیطره رمز های معناشناختی اند که روابط اجتماعی را 

بازنمایی می کنند. )دورینگ، 1378: 389(
3۵. در تاریخ فرهنگی به نقش زنان به عنوان میراث داران فرهنگ و تمدن نســل های 
بشــری بشتر توجه می شود و برخالف تاریخ فرهنگ اهمیت و اعتبار مقام مادرانهـ  البته 

در تاریخ فرهنگی دینی1ـ مورد تأمل و تدبر خواهد بود.

سخن پایانی
همان گونه که در سطور قبل اشاره شد، رویکرد تاریخ فرهنگ و رهیافت تاریخ فرهنگی ـ 
علی رغم تفاوت ها و تمایزات در برخی زمینه ها ـ می توانند مکمل و یاری دهنده مورخان 
فرهنگی در قلمرو تاریخ نگاری فرهنگ باشــند. گو اینکه تاریخ فرهنگی به ســبب ماهیت 
میان رشــته ای بودن و بهره گیری از ســایر دانش های حوزه علوم انسانی و اجتماعی به 
مراتب بیش از ســلف خود می تواند مفید و مؤثر واقع شــود. وظیفه مورخ امروز به ویژه 
در جایــی مثل ایران ـ با تاریخ طوالنی و غنای فرهنگی قابل ســتایش ـ تنها بازآفرینی 
محض رخداد های گذشــته یا تولید فکت های تاریخی برای استفاده سایر حوزه های علوم 
انسانی نیست. زیرا تجربه قرن ها تاریخ نگاری و تاریخ نویسی در ایران این مطلب را مبرهن 
نموده که متوقف شدن در سطح توصیف و نقل نه تنها جایگاه و اعتبار مورخ را تا حد یک 

1. متأســفانه در جنبش فمنيستی شأن و منزلت زن از مقام مادری و آسمانی به سطح کاالی متحرک 
جنســی تنزل يافته و برعکس غايت و مقصد خويش با ترفند جديدی در دامن اســتعمار فرهنگی 
افتاده اســت. در واقع آرزوی کنترل توليدمثل و غلبه بر بيولوژی، هســته مرکزی انقالب جنســیـ  
سياسی اواخر قرن20 بود که عمدتاً به وسيله فمينيست ها هدايت می شد. فمينيست ها برای مقبوليت در 
عرصه های عمومی، به شدت حقوق مربوط به جلوگيری از بچه دارشدن و سقط جنين را تبليغ کردند 
و آن را برای پيشــرفت زنان در قلمرو عمومی الزم شــمردند و بر اين امر پافشاری نمودند که زنان 
بايد بر واقعيت های بيولوژيکی فائق آيند و آن را ناديده انگارند. اما حرکت اجتماعی فمينيست ها و 
تالش آنها جهت آزادی زنان از توليدمثل، نتايج غيرمنتظره ای را به بار آورده اســت. بسياری از زنان 
و دختران انقالب جنســی که از ايده فمينيســت ها در مورد توليد مثل استقبال کردند، در نهايت اين 
طرح را تنش آفرين و آزاردهنده يافتند، به ويژه زمانی که خود را در سنين ميان سالی ديدند، در حالی که 
دارای شغل و شرايط مناسبی بودند، اما باروری آنها کاهش يافته بود. امروزه همان دختران، مشتريان 
پروپاقرص کلينيک های باروری هســتند و ميليون ها دالر پول خرج می کنند تا بچه دار شوند و زمان 
از دست رفته را بازگردانند. برای اين زنان، توليدمثل يک امر بازدارنده و مانع پيشرفت نيست بلکه 
يک آرزوی دســت نيافتنی است. لذا وقتی از معنابخشی به مقام مادر سخن می گوئيم، منظور اهميت 

و اعتبار واالی آن در ساحت فرهنگ دينی است.
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گزارش نویس درباری، نقال قدیم و ژورنالیست امروزی تنزل می دهد بلکه در بیشتر مواقع 
تحلیل و تفســیری که توسط سایر حوزه های معرفتی از رخداد های تاریخی می شود نیز 
به ســبب عدم آشــنایی کامل و جامع با بستر های ظهور و بروز وقایع، چندان محسوس و 

مفید واقع نمی شود.
لذا شــاید الزم باشد تا مورخان ایرانی امروز کمی به خود جرأت و جسارت داده و از 
پســتوی تنگ داالن های تاریخ بیرون آمده و براساس نیازمندی های فکری و دغدغه های 
هویتی حال، گذشــته را مورد تأمل و تأویل قرار دهند. احتماالً گسترش تاریخ فرهنگی 
به عنــوان یــک رهیافت جدید در حوزه تاریخ نگاری ایرانــی، این فرصت و مجال را برای 
مورخان بومی فراهم کند تا با حفظ شــأن و شــئون مورخان قدیــم و در کمال احترام 
به اســتادان تاریخ، از ســنت های تاریخ نویسی به سبک طبری، مسعودی، ابن اثیر، اقبال 
آشتیانی، شمیم و... فاصله گرفته و با بهره گیری از دستاورد های علمی دانش های مرتبط 
با علم تاریخ، با اســتراتژی جدیدی به دفاع از ساحت تاریخ و تاریخ نگاری همت گمارند. 
بدون تردید پذیرش رهیافت های جدید مانند تاریخ فرهنگی یک فرصت مناســب برای 
پویا نمودن امر تاریخی، کارآمد کردن و ســودمند جلوه دادن دانش تاریخ اســت.  بشــِر 
امروز حریصانه به دنبال آن اســت تا رخداد های گذشته را به عنوان دست مایه و اندوخته 
فکری برای حل معضالت امروز و طراحِی زندگی فردا مورد بازخوانی قرار دهد.شاید یکی 
از راه های پاالیش ســبک تاریخ نگاری و پویایی دانش تاریخ در عرصه زیســت اجتماعی، 

استقبال از رهیافت تاریخ فرهنگی باشد.
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