
50

«تاريخ فرهنگى» كه پيوندهاى اجتماعى- فرهنگى متفكر در آن مطمح نظر است، 
ــى  ــعه ى فراوان پيدا كرده و در نتيجه ى پيوند با مردم شناس در نيم قرن اخير توس
ــدى رسيده كه مى توان گفت خود رشته اى مستقلى شده  فرهنگى، اكنون به رش

است. 
ــه هاى بزرگ در هر عصر، روح  مورخ فرهنگى نيز مانند هگل مى پذيرد كه انديش
ــد در هر دوره چه  ــته، مى خواهد ببين ــه را منعكس مى كنند. ولى از اين گذش زمان
مسائلى در نتيجه ى تغيير شرايط اجتماعى و سير تاريخ در محيط متفكر پديد آمده 
است، و ادعا دارد كه مسائل فكرى و فلسفى هر عصر، مخصوص خود آن است و 
ربطى به ديگر اعصار ندارد. بنابراين، او متفكران را در عرض يكديگر قرار مى دهد 
و چندان توجهى به رابطه ى طولى آنان با اسالفشان ندارد. اين امر سبب مى شود 
گاهى متفكران متوسط كه به طبع از احوال روزگار شديدتر تأثير مى پذيرند، بيش 
ــه مى گشايند، طرف  ــتقل و مبتكر كه راه هاى نو در جهان انديش از متفكران مس
توجه مورخ فرهنگى قرار گيرند. اما از نظر تاريخ انديشه ها، يكى از مهم ترين آثار 
را، پس از مكتب هگل، شايد تاريخ نگارى فرهنگى بر جاى گذاشته باشد.» (هجرت 
انديشه اجتماعى، هنرى استيوارت هيوز، ترجمه ى عزت اهللا فوالدوند، جستارى از 

مقدمه ى مترجم) 
ــى جديد  ــت. اولى دانش «تاريخ فرهنگى» را نبايد با «تاريخ فرهنگ» يكى دانس
است و دومى را كماكان در ذيل تاريخ نگارى سنتى هم داشته ايم و در قرن بيستم 
ــت. اما «تاريخ فرهنگى» به معنايى كه در كتاب پيتر برك  ــد بسيار داشته اس رش
ــن پديده كه «به اختصار  ــت كامًال متفاوت و جديد. اي ــده، پديده اى اس منظور ش
جنبش NCH خوانده مى شود، به شدت از معرفت شناسى پست مدرنيستى و انتقاد 
از تاريخ نگارى اثبات گرايانه ى پوزيتيويستى، معطوف به روش هاى هرمنوتيك در 
تاريخ متأثر است و تأكيد بسيار بر قدرت متن دارد. اين رويكرد، عميقاً تحت تأثير 
نظريه پردازانى مثل فوكو، باختين، بورديو، الياس و ميشـل دوسرتو بوده و از سال 
ــد. از منظر اين رويكرد، حقايق تاريخى تنها  1960 به بعد، به طور جّدى مطرح ش
برساخته هاى اجتماعى هستند و هيچ حقيقت مطلقى خارج از ذهن بشر وجود ندارد 
يا دستگاه فكرى انسان قادر به كشف هيچ حقيقت مطلقى نيست؛ و همه ى حقايق، 
ناشى از ذهن و پنداشته ها و تخيالت پيش فرض هاى ذهنى افراد است و حقيقت 

در يك متن ساخته مى شود.»1
روشن است كه تاريخ فرهنگى رويكردى خاص دارد و همچون تاريخ فرهنگ يا 
ــخ، علوم يا حتى تاريِخ تاريخ و امثالهم، نگاهى خطى و برگرفته از ميل قاطع  تاري
ــر بر نياورده است. برعكس، نوعى تحول  ــان به تبارشناسى امور س ــّنتى انس و س
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معرفت شناسى و فلسفى در دوران جديد، آن را زاده و به مثابه يك ضرورت براى 
فهم يا نوعى فهم از وقايع پيرامونى در اختيار ما نهاده است. 

با اين همه، پيوند ميان تاريخ فرهنگى و فرهنگ امرى قطعى است. در همين ابتدا، 
همچون اغلب متون سّنتى مى بايد با شرح اصطالحات و تعريف آن آغاز كنيم و 
بپرسيم كه فرهنگ چيست؟ پرسشى ظاهراً سهل و ممتنع اما بسيار لغزنده و دشوار، 
زيرا به قول لزلى جانسون: «مفهوم فرهنگ، تاريخى پيچيده و ابهامى رغبت انگيز 
دارد. روشنفكران در زمينه هاى گوناگون تالش كرده اند معناهاى چندگانه ى مندرج 
در اين كلمه را از هم متمايز كنند و مفهوم بى ابهامى از فرهنگ به دست دهند كه 
يا اختالف ميان معناهاى موجود را از ميان بردارد يا به جاى همه ى آن ها تعريف 

تازه اى از اين كلمه بنشاند. اما هنوز راه حل رضايت بخشى پيدا نشده است.»2
ــائل، ما خطر مى كنيم و تعريفى لغت نامه اى از فرهنگ را در اين  به رغم اين مس
مقاله مى آوريم تا بر اساس آن، حداقلى از روشنايى را به چشم انداز بحث بتابانيم. 
به اين ترتيب، بايد گفت فرهنگ اسم است و معانى زيادى براى آن ذكر كرده اند: 
ــتعداد هاى فكرى و اخالقى پرورش يافته به وسيله ى آموزش؛ 2- ذوقى  «1- اس
ــى، رشد و تكامل يافته است؛ 3- آشنايى و  كه از راه تربيت فكرى و زيبايى شناس
ــفاهى؛  عالقه مندى به هنرهاى زيبا، ادبيات و علوم، جدا از مهارت هاى فنى و ش
ــان، كه تابع ظرفيت فراگيرى او و  ــكل يكپارچه آگاهى، اعتقاد و رفتار انس 4- ش
انتقال آگاهى ها به نسل هاى بعدى است؛ 5- باورهاى سّنتى، شكل هاى اجتماعى 
و ويژگى هاى ماّدى يك گروه نژادى، دينى يا اجتماعى؛ 6- ادب و تربيت اجتماعى؛ 
7- كتبى كه در آن واژه ها تعريف يا معنى شده است؛ واژه نامه؛ قابوس؛ لغت نامه.»3
اين تعاريف را كه ما از فرهنگنامه ى فارسى استاد صدرى افشار برگرفته ايم، تنها 
ــت و اگر آن را به صورت مضاف يا مضاف اليه هم  تعدادى از تعريف هاى واژه اس
در نظر بگيريم و از واژه نامه ها استخراج كنيم، رساله اى تحرير خواهد شد. آنچه در 
همه ى اين شواهد و تعاريف وجود دارد، البته پيوندى با بحث ما هم مى يابد و به طور 
كلى وجه تمايز تاريخ انسان و حيات پيچيده ى جوامع بشرى را نيز نشان مى دهد. 
ــان، به وسطه ى فرهنگ انسان شده و مدنّيت چيزى نيست مگر  در حقيقت، انس
سرشاخه هاى فرهنگ. اگر اين عنصر از حيات آدمى حذف شود، بالفاصله به غارها 
و جنگل ها بازمى گرديم و همه ى نشانه هاى تمدن حذف خواهند شد. نشانه هايى 
ــد هم نبوده و گاه مى تواند ويرانگر و نفرت انگيز هم قلمداد  ــه لزوماً خوب و مفي ك
شود. به  هر حال ضدفرهنگ يا فرهنگ منحط يا ابتذال فرهنگى و امثال اين ها نيز 
فرزندان و نوادگان فرهنگ است و زائده ى آن ها اثرى ژرف بر انسان داشته است. 
ــع پيچيده ى حيات معنوى- فكرى-  ــخ فرهنگى» از هزار توى همين وض «تاري
ــيرها يا گذرگاه هاى او پرداخته و بر همين  ــان ها، به كاوش در مس اجتماعى انس
ــاس به هنجارها، علل و نتايج رفتار و كنش انسانى در يك مقطع خاص يا در  اس
يك پروسه ى زمانى مى پردازد. با اين حال، اصًال مدعى نيست كه به نتايج قطعى 
ــخص و قابل پذيرش براى همه ى اذهان و  ــت يافته و اكتشافى مش و قاطع دس
ــت. ذيل فكرى كه ما به آن پسامدرن  افهام، در همه جا و همه وقت ارائه كرده اس
مى گوييم، اين پديده هم صرفاً پيشنهادى در توازى با ديگر نظرات و پيشنهادات 
ــانى است. حياتى كه شتاب معقول يا  براى فهم كلى يكى از افق هاى حيات انس
ــپس تغيير شگرف آن در قرن  نامعقول آن از نيمه ی قرن هفدهم تا نوزدهم، و س
بيستم تا اوايل قرن بيست و يكم ميالدى، هر فكركننده و پژوهنده اى را دچار بُهت 

و سرگيجه مى كند. 
در چنين جهانى، تاريخ نگارى سنتى نه تنها اقناع كننده نيست، بلكه اصًال ضرورت 
ــت. زيرا سير ساده و ساده سازى از زمان بندى هاست كه مى تواند  هم نخواهد داش

ــود. در روزگار ما، تعريف  حتى موجب گمراهى و كج فهمى از ماهيت رويداد ها ش
ــوالت اجتماعى صورت گرفت كه  ــازه اى از فرهنگ و نقش آن در روابط و تح ت
ــى و ديگر  ــخ، فرهنگ پژوهى، مردم شناس ــى، تاري ــوم اجتماع ــل آن در عل حاص
ــت. «به  هر تقدير، برداشت هر چه باشد،  ــانى مؤثر بوده اس ــاخه هاى علوم انس ش
ــيار مهم و حساس، رابطه ى مطالعات فرهنگى و تاريخى است، زيرا  مسأله ى بس
ــائل اساسى مربوط به فرهنگ، جز در بُعد تاريخى قابل بررسى دقيق نيستند  مس
ــير تاريخى آن  و آن «كل متكثر» تنها از بعضى جهات در زمان معين و جدا از س
پژوهيدنى است. فايده ى مهم اصطالحاتى همچون «تمدن» و «فرهنگ» كمكى 
است كه به درك بهتر شكل گيرى تجربه و انديشه ى آدمى مى كند، و اين فايده به 
شرطى حاصل مى شود كه پويايى شكل گيرى مّد نظر باشد و آن «كّل متكثر» در 

فراز و نشيب تاريخ لحاظ شود.»4
يكى از بزرگ ترين نمايندگان در توجه به تاريخ فرهنگى يا نگارش تاريخ از منظر 
يك «كّل متكثر» و بسيار لغزنده و دشوار كه به آن فرهنگ مى گوييم، پيتر برك 
ــت، زيست نامه و فهرست  ــت كه بد نبود مترجمان كتاب تاريخ فرهنگى چيس اس
آثارى از او در مقدمه يا مؤخره ى كتاب مى آوردند. البته مترجمان اين اثر، مقدمه ى 
مفيدى بر كتاب پيتر برك نوشته اند كه نوعى توضيح در باب چيستى و هستى و 
ــير پيدايش و تكوين دانشى به نام «تاريخ فرهنگى» است. اما در مجموع، اين  س
يك ضعف بزرگ در آثار اغلب مترجمان ماست كه درباره ى مؤلف سكوت مى كنند، 
در حالى كه امروزه منابع زيادى در دسترس است و حداقل بايد، بيوگرافى زمانى و 
زيستى، سير تحصيالت و منزلت فكرى، و سرانجام فهرستى از اهم آثار مؤلف را 
ذكر كرده و ضمناً ديگر آثار وى در زبان فارسى را كه توسط ديگر مترجمان وجود 
دارد - اگر چنين باشد - معرفى كنند. اين بار اين وظيفه را من به عهده مى گيرم:

پيتر برك متولد سال 1937 ميالدى و اهل انگلستان است. پدر او مسيحى كاتوليك 
و مادرش يهودى بود، اّما بعدها به آيين كاتوليك تغيير كيش داد. پيتر نزد ژزوئيت ها 
درس خواند و در كالج سنت جان آكسفورد به تحصيل خود ادامه داد. از كالج سنت 
آنتونى دكترا گرفت و از سال 1962 تا 1979 عضو مدرسه ى مطالعات اروپايى بود. 
مدتى در دانشگاه ساسكس پژوهش و تدريس كرد، سپس به كمبريج رفت و در 
آن جا منزلت وااليى يافت. استاد ممتاز شد و شكفتگى فكرى و انتشار آثارش، او 
ــتاد تاريخ عصر مدرن، خاصه  را در مقام متفكرى خاص مورد توجه قرار داد. او اس
ــته  ــت، اما گرايش به نوعى تاريخ فرهنگى و اجتماعى داش اوايل روزگار مدرن اس
كه سرانجام وى را در اين عرصه ها نيز به صاحب نظر و مؤلفى شاخص بدل كرده 

است. برك با بانوى مورخى اهل برزيل ازدواج كرده و ساكن لندن است. 
ــت و در اين جا برخى از آن ها را نام  آثار پيتر برك متعدد و موضوعاتش متنوع اس
ــاله ى مفصلى  ــد بگويم كه ثبت كتب و مقاله ها و خطابه هايش رس ــرم و باي مى ب

خواهد شد: 
 Assa ــت، 2010 (با همكارى ــانه - از گوتنبرگ تا اينترن 1- تاريخ اجتماعى رس

 (Briggs

2- چشم اندازهاى جديد درباره ى نوشته هاى تاريخى، 2001. 
3- چندنژادى فرهنگى، 2009. 

4- رنسانس ايتاليايى، 1999. 
5- رنسانس - مطالعاتى در تاريخ اروپا، 1997 و 1998.

6- تاريخ و نظريه ى اجتماعى، 2005. 
7- فرهنگ عامه در اروپاى اوايل دوران مدرن، 2009. 
8- استفاده از تصاوير به  عنوان مدارك تاريخى، 2006. 
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9- تاريخ اجتماعى علم - از دايره المعارف تا ويكى پديا، اين كتاب در سال 2012 
منتشر خواهد شد.

10- انسان شناسى تاريخى در ايتالياى اوايل دوران مدرن، 2005. 
ــده در  ــه: مكتب آنال 1929 تا 1989، چاپ ش 11- انقالب در تاريخ نگارى فرانس

سال 1990. 
12- زبان و جوامع در اروپاى اوايل مدرن، 2004. 

13- مونتنى، 1983. 
14- گوناگونى هاى تاريخ فرهنگى، 1997. 

15- گيلبرتو فريره: گذشته در آينده، 2008 (پيتر برك اين اثر را به همراه همسرش، 
ماريا ريچيا پاالرس برك، درباره ى استاد و جامعه شناس بزرگ برزيلى نوشته است.) 

16- تمدن رنسانس در ايتاليا، 1990. 
اين ها برخى آثار برك بود و ذكرشان براى درك اهميت و گستره ى كار اين متفكر 
و نويسنده ى بزرگ الزم به  نظر مى رسيد. اما كتاب تاريخ فرهنگى چيست، در زبان 
ــوم مارس 2009  ــت كه چاپ دوم آن، در س اصلى يك كتاب 168 صفحه اى اس
ــوى انتشارات پالى تى (Polity) منتشر شده و متن PDF آن هم در اينترنت  از س

موجود است. 
اين اثر، يك راهنماى دقيق و مطمئن، و به اصطالح رايج ما، رهيافتى به موضوع 
تاريخ فرهنگى است. اين كه پژوهشگران اين عرصه با چه پديده اى سروكار دارند 
ــرانجام  ــى كرده و س ــته و حال تاريخ فرهنگى را بررس و چه بايد بكنند، و گذش
ــت. دامنه ى مطالعات و پژوهش هاى برك،  رهنمودهايى براى آينده ارائه داده اس
البته تنها منحصر به دنياى انگليسى زبان و اروپاى غربى نيست. او اروپاى قاره اى 
ــرار داده و از اين حيث هم  ــز مورد توجه دقيق ق ــيا و آمريكاى جنوبى را ني و آس
جامعيتى دارد. در نوشتن و شيوه ى تدوين كتاب، البته همچنان تقيدات سنتى دارد 
و مثل برخى نويسندگان و پژوهشگران آوانگارد يا ساختارشكن عمل نمى كند. ابتدا 
ــيك از موضوع آغاز كرده و نظرات برجستگانى همچون ياكوب  با تعريفى كالس
بوركهـارت و يوهـان هويزينگا و برخى واكنش هاى بعدى را ذكر مى كند تا بتواند 

وارد مباحثات ويژه ى خود شود. 
ــت، از بدو انتشار، بسيار پرمخاطب و تحسين شده بود.  كتاب تاريخ فرهنگى چيس
ــگاه تورنتو درباره ى آن نوشت: «پيتر برك با  ــتاد دانش ناتالى ذيمون ديويس، اس
ــود افزود. در اين اثر،  ــمند به كارنامه ى خ ــف اين كتاب، يك كار مهم و ارزش تألي
ــى و ادبيات پيوند خورده و افق هاى  تاريخ فرهنگى با تاريخ اجتماعى، انسان شناس
تازه اى براى پژوهش ايجاد شده است.» جى وينتر، استاد دانشگاه ييل هم نوشت: 
«در زمينه ى تاريخ فرهنگى، كتابى روشن تر، دقيق تر و مهم تر از كتاب پيتر برك 

نوشته نشده است.»5

ــى ترجمه شده است. از جمله: تاريخ و  ــبختانه برخى آثار برك به زبان فارس خوش
ــگاه تهران و دومى را طرح نو چاپ  نظريه ى اجتماعى و مونتنى كه اولى را دانش
كرده اند. مترجمان كتاب حاضر هم باسابقه و باتجربه اند. نعمت اهللا فاضلى، دكتر در 
ــته ی انسان شناسى اجتماعى- فرهنگى با رويكرد بين رشته اى، مردم نگارى و  رش
فرهنگ است كه در دانشگاه هاى تبريز و تهران و لندن درس خوانده و در دانشگاه 
ــى عضو هيئت علمى و استاد و پژوهشگر است. كتاب ها و  و برخى مراكز پژوهش

مقاالت متعددى هم نوشته كه چاپ شده است. از جمله: 
ــخ و وضع كنونى  ــر تاري ــر: درآمدى ب ــران معاص ــدرن در اي ــى م - انسان شناس

انسان شناسى در ايران
- فرهنگ و دانشگاه: منظرهاى انسان شناسى و مطالعات فرهنگى

- مردم نگارى هاى سفر
- مدرن يا امروزى شدن فرهنگ ايران

- مردم نگارى هنر
- دانش  انسان شناختى

- انسان شناسى تجدد بومى ايران
- مردم نگارى فرهنگ

- قدرت و فرهنگ
- فرهنگ و آموزش

- فرهنگ و تعهد (اثر مارگارت ميد). 
مترجم ديگر كتاب، آقاى مرتضى قليچ به همراه آقاى فاضلى آثارى در همين زمينه 
ترجمه كرده اند. از جمله؛ فرهنگ جهانى: رسانه، هنر سياست گذارى و جهانى شدن 

اثر دايانا كرين، و سياست فرهنگى اثر توبى ميلر. 
ــاره كرده و  ــابقه ى تاريخ فرهنگى اش ــاره ى آغازين كتابش به س پيتر برك در اش
مى گويد: «تاريخ فرهنگى، تجربه يا اكتشاف جديدى نيست. در آلمان بيش از دو 
ــت. قبل از مقطع  قرن پيش رويه اى تحت عنوان Kulturgeschichte وجود داش
مذكور نيز تاريخ هاى جسته و گريخته اى در مورد فلسفه، نقاشى، ادبيات، شيمى، 
زبان و نظاير آن نگاشته مى شد. از دهه ى 1780 به بعد، ما شاهد ظهور تاريخ هاى 
ــانى يا فرهنگ مناطق و ملل خاص هستيم.» (ص35) سپس بحث  فرهنگ انس
ــى در روزگار ما انجاميد را  ــن تاريخ فرهنگ ــير و روندى كه به تكوي ــاره ى س درب
ــان مى دهد كه در اين سّنت بزرگ6، چگونه تمايل و شيوه ى  دنبال مى كند و نش
تاريخ نگارى، از گرايش متعارف و خطى كه عمدتاً تاريخ سياسى و نظامى بود، به 
سوى فرهنگ و اجتماعات رفته و حيات پيچيده ى انسانى را در بُن اليه هاى پيدا و 

پنهان، اما در هم تنيده اش مورد بررسى و پژوهش قرار داده است. 
ــى كرده و از روزگار كالسيك ها  ــايل تاريخ فرهنگى را هم ريشه شناس برك، مس

«تاريخ فرهنگى» را نبايد با «تاريخ فرهنگ» يكى دانست. اولى 
دانشى جديد است و دومى را كماكان در ذيل تاريخ نگارى سنتى 
هم داشته ايم و در قرن بيستم رشد بسيار داشته است. اما «تاريخ 
فرهنگى» به معنايى كه در كتاب پيتر برك منظور شده، به 
شدت از معرفت شناسى پست مدرنيستى و انتقاد از تاريخ نگارى 
اثبات گرايانه ى پوزيتيويستى، معطوف به روش هاى هرمنوتيك در 
تاريخ متأثر است و تأكيد بسيار بر قدرت متن دارد
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ــان  ــه قرار داد. از اين منظر، كتاب او تاريخ تلقى هاى انس ــا اين زمان مورد توج ت
ــته بدان در دوران جديد نيز هست. او در پاسخ  ــائل و علوم وابس از فرهنگ و مس
به پرسش فرهنگ چيست، مى نويسد: «همان گونه كه بوركهارت در سال 1822 
ــده، تاريخ فرهنگى «مفهومى مبهم» است. در گذشته فرهنگ فقط به  يادآور ش
فرهنگ «واال» خالصه مى شد. اما بعدها واژه ى فرهنگ به «پايينى ها» نيز بسط 
يافت، و به زبان استعاره، «گروه هاى اقليت» را نيز در بر مى گرفت. اخيراً، فرهنگ 
حتى تا «حاشيه ها» نيز گسترش يافته است. در گذشته فرهنگ به هنرها و علوم 
اطالق مى شد. سپس، براى توصيف، فرهنگ عامه با علوم و هنرها مترادف تلقى 
ــيقى قومى، طبابت قومى و نظاير آن. در نسل بعدى، واژه ى  ــد - يعنى با موس ش
فرهنگ براى اشاره به طيف وسيعى از موضوعات (تصاوير، ابزارها، خانه ها و نظاير 

آن) و كردارها (گفتگو، خواندن و بازى ها) به كار رفت. 
اين كاربرد هاى جديد از واژه ى فرهنگ به هيچ وجه جديد نيست...» (ص60) پيتر 
برك در كتاب كم حجمش مطالب زياد و بسيار غنى و فشرده اى را مطرح كرده و 
شش فصل اساسى دارد كه اغلب مسائل و رويكردها و مكاتب و آراى مهم در اين 
زمينه در ضمن آن ها آورده و پرورده شده است. اين فصل ها عبارتند از: 1- سّنت 
ــائل تاريخ فرهنگى؛ 3- موعد انسان شناسى تاريخى؛ 4- پارادايمى  كبير؛ 2- مس
جديد؛ 5- از بازنمايى به برساخت؛ و 6- فراسوى چرخش فرهنگى. در اين شش 
ــان مباحثى مى پردازد كه در آثار مهم ديگرى همچون  فصل، وى به تكميل هم
تاريخ و نظريه ى اجتماعى مطرح كرده است و به گمان من اين دو كتاب مكّمل 

يكديگرند. 
برك، همكارى ميان دانشمندان علوم، يا همان همكارى بين رشته اى را سرفصل 
ــى و  ــش تاريخ فرهنگى قلمداد مى كند، خاصه فرهنگ عامه، انسان شناس پيداي
ــت. اما البته ادبيات و هنرها  ــوم اجتماعى كه توجه به آن ها از لوازم كار اوس عل
ــاير مسائل هم اهميت بسيار دارند. «عبارت تاريخ فرهنگى جديد، در اواخر  و س
ــهورترين كتاب ها كه تحت عنوان  فوق  ــد. يكى از مش دهه ى 1980 مطرح ش
ــال 1989 منتشر  ــد، كتاب مورخ آمريكايى، لين هانت بود كه در س گردآورى ش

گشت.» (ص85) 
ــكار و واضح سّنت هاى كالسيك... تغيير يا چرخشى گروهى  «على رغم تداوم آش
در نظريه و روش تاريخ فرهنگى در جريان مطالعات نسل اخير رخ داده است. تغيير 
ــايد بتوان در كانون توجه تعبير كرد و نه ظهور چيزى كامًال جديد، و  مذكور را ش
يا به عبارتى اصالح سّنت تعبير كرد و نه يك انقالب. اما به هر روى بايد اذعان 
داشت كه بسيارى از مطالعات و نوآورى هاى فرهنگى، به واسطه ى همين جريان 

تاريخ فرهنگى جديد رخ داده است.» (ص110) 
فكر مى كنم همين اشارات كافى باشد و مناسب نيست كل كتاب را خالصه كنيم. 

ــانى، خاصه علوم اجتماعى و تاريخ، به  ــجويان علوم انس بهترين كار، دعوت دانش
خوانش اين اثر است. 

در فصل ششم، پيتر برك چالش ها و نقد هاى وارد شده بر تاريخ فرهنگى و فرود هاى 
فعلى و آتى آن را نيز به بحث مى گذارد. به درستى و با فروتنى مى گويد: «در اين جا 
ــتدالل نمى كنم و در واقع اعتقادى هم ندارم كه تاريخ فرهنگى بهترين شكل  اس
تاريخ است. ليكن، تاريخ فرهنگى اساساً بخش ضرورى نوآورى تاريخى به شمار 
مى رود. تاريخ فرهنگى هم چون همسايگانش، يعنى تاريخ اقتصادى، تاريخ سياسى، 
ــت رويكرد كل گرايانه  ــنفكرى، تاريخ اجتماعى و نظاير آن - با كاربس تاريخ روش

نسبت به گذشته، سهم بسزايى در كل تاريخ دارد.» (ص166) 
اين ديدگاه، افق گشايى براى دانشى است كه اميدواريم در كشور ما نيز مراجع 
ــروزه آثار متعددى تحت عنوان  ــان خود را بيابد و پرورش دهد. ام و متخصص
ــخصًا، هشت كتاب با عنوان  تاريخ فرهنگ ايران  «تاريخ فرهنگ» داريم و ش
ــه ام دارم. اما آن ها  ــران، و نظاير آن در كتابخان ــخ فرهنگ و تمدن اي ــا تاري ي
ــت. «تاريخ  ــّنتى در مواجهه با تاريخ اس ــع و مربوط به روش س ــارى منقط آث
فرهنگى» از برهم كنش و زايش ديالكتيكى دانش ها و در مطالعه اى سخت و 
بنيادين درباره ى رابطه ى معاصر و گذشته، و مرور مجّدد منابع فراوان و ظاهراً 
ــر بر مى آورد؛ امرى كه زمينه ها و مقدمات آن تا حدودى فراهم،  نامتجانس س
ــرعت دهنده ى آن  ــتوانه و س و ضرورت نقد و جمع بندى تجارب كنونى نيز پش

خواهد بود. 
ــين كالم اين نوشتار را به نخستين عبارت كتاب تاريخ فرهنگى چيست، اثر  واپس
ــت كه ما آن را  ــته اس ديورينگ اختصاص مى دهم: «معاصر، پاره اى از زمان گذش

متعلق به زمان حالمان تشخيص مى دهيم.» 
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تاريخ نگارى سنتى نه تنها اقناع كننده نيست، بلكه اصًال ضرورت هم نخواهد 
داشت. زيرا سير ساده و ساده سازى از زمان بندى هاست كه مى تواند حتى 
موجب گمراهى و كج فهمى از ماهيت رويداد ها شود. در روزگار ما، تعريف 
تازه اى از فرهنگ و نقش آن در روابط و تحوالت اجتماعى صورت گرفت كه 
حاصل آن در علوم اجتماعى، تاريخ، فرهنگ پژوهى، مردم شناسى و ديگر 
شاخه هاى علوم انسانى مؤثر بوده است

كاوش در پنهان ترين اليه هاى زندگى انسان


