
 یدر زبان فارس ویبورد

 

های زیادی از پیر بوردیو و یا درباره او به فارسی تالیف یا ترجمه  ها، مقاالت و یادداشت سال اخیر، کتاب ۵۱به  حدودطی 

 اند.  و منتشر شده

 بندی شود. فهرست بخش مهمی از این متون گردآوری و دسته هنامه تالش شد در این ویژه

 

 : مه شده به زبان فارسیبوردیو ترجی ها ( کتابالف

 

  یو انتخاب عقالن یعمل لیکنش: دال هینظر

 صفحه.  ۸۳۳، ۵۸۳۱تهران: نقش و نگار،  ها،یمرد یمرتض :مترجم

 Raisons pratiques: sur la theorie de l’actionاست از  یا مهکتاب ترج نیا

  یر یذ پ ل ام و ت  م ل ع  م ل ع

 صفحه.  ۲۲۳، ۵۸۳۱کشور  یعلم استیس قاتی: مرکز تحق نرا ه ت ،ی ام ام  ی ی ح یمترجم:  

 . شود یعلم م یشناس در کلژ دو فرانس درباره تبار یاز و ییها است و شامل درس ویآثار بورد نیاز آخر یکیکتاب  نیا

 Science de la science et Réflexivité کتاب:  یاصل نام

 هیما انیهنرم یعکاس

 صفحه: مصور ۲۸۲  ، ۵۸۳۱ گر،یتهران: د   نژاد،  یول هانیک مترجم:

 Un art moyen : Essai sur les usages sociaux de la photographie  کتاب:  یاصل نام

 درباره درس یدرس

 صفحه.  ۵۳۸، ۵۸۳۳چاپ اول  ،یتهران، نشر ن ،یناصر فکوه مترجم:

 Leçon sur la leçonکتاب:  یاصل نام

 سمیو سلطه ژورنال ونیزیدرباره تلو

 صفحه.  ۵۲۳ ان،یانتشارات آش ،یناصر فکوه مترجم:

 Sur la télévisionکتاب:  یاصل نام

 یذوق یها قضاوت ینقد اجتماع ز،یتما

 صفحه.  ۳۳۸. ۵۸۳۱نشر ثالث،  ان،یحسن چاوش م:مترج

 La distinction: critique sociale du jugementکتاب:  یاصل نام

 

 

 های فارسی درباره بوردیو کتابب( 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_de_la_science_et_R%C3%A9flexivit%C3%A9


  ویبورد واژگان

  زرده ریفونتن، ژان پ هیوی، اولرهیشو انیستیکر نوشته

  یکتب یمترجم: مرتض

 صفحه.  ۵۱۲  ، ۵۸۳۱ ،یتهران: ن

 ر بوردیوپی

 نوشته ریچارد جنکینز

 مترجمان: لیال جوافشانی، حسن چاوشیان

 ۵۸۳۱تهران: نی، 

 مفاهیم کلیدی بوردیو

 نوشته مایکل گرنفل

 مترجم: محمد مهدی لبیبی

 ۵۸۳۳تهران: افکار، 

 شناسی بوردیو هایی از جامعه درس

 نوشته پاتریس بون ویتز

 مترجمان: جهانگیر جهانگیری، حسن پورسفیر

 ۵۸۳۵هران: آگاه، ت

 پیر بوردیو

 نوشته پاتریک شامپاین

 مترجم: ناهید موید حکمت

 ۵۸۳۵پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 

 

 بوردیو ترجمه شده به فارسی ( مقاالتج

   

 فلوبر ی: آموزش عاطفاتیو ادب یشناس جامعه

 پیر بوردیو

  ،یاباذر وسفی مترجم:

 . ۵۱-۳شمارة  ،۵۸۸۱بهار و تابستان  ارغنون،

  ی گ ن ره ف  ه یا رم و س  یر ن ذوق ه

 پیر بوردیو

  یو طف ص م  ی ل ی ل مترجم:

 . ۵۵۸ - ۵۱۱  ص(: ۵۸۸۸  ان ت س اب ، )ت۸۱  ، ش گ ن ره ف  ه ام ن



 اب ن  ی اس ن اش ب یز  ی خ یار ت  ن یو ک ت

 پیر بوردیو

 ور ادپ ره مراد ف مترجم:

 . ۵۱۱ - ۵۳۸  ص(: ۵۸۸۳  ان ت س ، )زم۵۸  ، ش ون ن ارغ

  ی گ ن ره ف  ه یا رم س

 پیر بوردیو

 . ۱  ص(: ۵۸۳۱  ن م ه ب ۱، ) ه ع وس ت روزنامه 

 شود یم تیمرز واقع ینو آرمانشهر استثمار ب سمیبرالیل

 ویبورد پیر

 یبرادرمترجم: کوروش 

 ۵۸۳۱ بهمن ۸۱، یمردم ساالر

  ی اع م ت اج  یها ش ن و ک  ی ورزش  یها ش ن ک

 پیر بوردیو

 رزاد ضا فمحمدر مترجم:

 . ۲۳۱ - ۲۲۸  ص(: ۵۸۳۵  ان ت س اب ، )ت۲۱  ، ش ون ن ارغ

 حد، جوهر نولیبرالیسم تکوین اتوپی استثمار بی

 پیر بوردیو

 مترجم: رحیم هاشمی

 ۵۸۳۵، ۲۵ماهنامه آفتاب، شماره 

 است یآرامش وحشتناک همانا خواب مرگ اجتماع نیا

 پیر بوردیو

منتشر شده  کیپلماتیمقاله قبال در لوموند د نیو فرهنگ. )ا یشناس انسان تیسا و،یبورد نامه ژهیو ر،یمرمر کب مترجم:

 بود( 

 دو چهره دولت

 پیر بوردیو

منتشر شده  کیپلماتیمقاله قبال در لوموند د نیو فرهنگ. )ا یشناس انسان تیسا و،یبورد نامه ژهیو کنام،ین تایمترجم: آز

 بود( 

 هوشمندان ینژادپرست

 پیر بوردیو

منتشر شده  کیپلماتیمقاله قبال در لوموند د نیو فرهنگ. )ا یشناس انسان تیسا و،یبورد نامه ژهیو ر،یمرمر کب مترجم:

 بود( 



 د ید ج  ه یا رم س

 پیر بوردیو

 ا ه یرد م یمرتض مترجم:

 . ۵۳۸ - ۵۸۳  ص(: ۵۸۳۲ ور یر ه ش رداد و ، )م۵۳۲ - ۵۳۵  ش ، یاد ص ت اق - ی اس ی س  ات اطالع

  ی اع م ت اج  ش ب ن ج  ه ب  ران گ ش ژوه پ  یار ی

 پیر بوردیو

 . ۳  ص(: ۵۸۳۸ ور یر ه ش ۱) ، ران یا روزنامه 

  ه ع وس و ت  ی راس وک اد، دم م ت : اع ی اع م ت اج  ه یا رم س

 پیر بوردیو

 ،  ص ۸۱۳. ۵۸۳۳ ، رازه ی ش  ش ژوه ر پ ش : ن ران ه ت ، ان یو پ  ن س از، ح ب اک خ  ن ی ش اف  ؛ مترجم: ش خ ب اج ت  ان ی ک  ش وش ک  ه ب

 کلیآلهاندرو پورتس، ما اما،یسفوکویکلمن، کالوس افه، فرانس مزیاز رابرت پاتنام، ج ویکتاب عالوه بر بورد نی)در ا 

 آمده است.(  یمقاالت زیتاجبخش و... ن انیولکاک، ک

   اس ن ش ه ع ام ج  ت ع ف ن م

 پیر بوردیو

 راد ی ق ی ق ح بابکمترجم: 

 ۵۱  ص(: ۵۸۳۳  ن م ه ب ۸، ) رق روزنامه ش

 ؟چه کسی آفرینندگان را آفرید اما

 بوردیو ریپ

 مترجم: مهدی نصراله زاده 

 ۵۱۱ص   ۵۸۳۱، پاییز ۵۸حرفه هنرمند، شماره  فصلنامه

 شدن یجهان استیس

 پیر بوردیو

  قتصدا زیپرو مترجم:

  ۵۸۳۱خرداد و فرهنگ،  یشناس انسان تیسا

 و اخالق یروزنامه نگار

 ویبورد ریپ

 یمانیا محسن

 ۲۱شماره  ۵۸۳۱آبان  یهمشهر خردنامه

 علم فیتوص یمدرس لیتما

  " یریعلم و تامل پذ"در کتاب  ویبورد ریاز پ یگفتار

 یامام ییحیمترجم: 



 ۵۸۳۱ فروردین ۵۳، کارگزاران

 [یجهان نیحد ]نظم نو یب یاستثمار یارتوپ نی: تکو سمیبرالینئول جوهر

 ویبورد پیر

 یهاشم میمترجم رح

 ۲۵  ، شمارهآفتاب

 

 

 

 با پیر بوردیو ها گوو ( گفتد

 

 ویبورد ریگفت و گو با پ

 هایمرد یمرتض دی: سمترجم

 ۵۸۸۱ ،۸۳ شماره  انیک

 یفرانسو معاصر شناس جامعه،  ویربوردیو روشنفکران : گفت و گو با پ دولت

 ۵۸۸۱ مهر ۱ی، همشهر

 اعتراض  یجنبش جهان تیماه

 سیاستاد کالج دوفرانس در پار ویبورد ریبا پ وگو گفت

 یطوالنقاسم : مترجم

 ۳۱مرداد  ۲۳ ،یترجمان اقتصاد

 فقر دولت

 شناس جامعه ویبورد ریبا پ وگو گفت

 مترجم احد البرز

   ۵۸۳۱مرداد  ۵۳ نوروز

 شناس جامعه ویبورد ریبا پ وگو گفت: و بحران روشنفکران

 ۵۸۳۱آذر ۳، توسعه



 ستین شیب یا : واژهیجوان

 یناصر فکوه مترجم:

انجمن آژ،  س،یپار «یفرصت شغل نیجوانان و نخست»بار در کتاب  نیکه نخست هییمتا یو آن مار ویبورد ریپ یوگو گفت

انتشارات  س،یپار ،«یشناس ائل جامعهمس»با عنوان  ویو سپس در کتاب بورد دیبه چاپ رس ۱۸۱-۱۲۱، صص. ۵۳۸۳

 منتشر شده است.  ۵۱۳-۵۳۸صص. ( ۵۳۳۲) ۵۳۳۳ ،یینویم

 تر گراسو گون ویبورد ریپ یوگو گفت

 یناصر فکوه مترجم:

 و فرهنگ یشناس  انسان تیسا و،یبورد نامه ژهیو

  اعتراض

 Socialist» هینشر ۲۳۲ت که در شماره و مقاوم یدار هیضدسرما یها درباره جنبش ویبورد ریاوندن با پ نیکو مصاحبه

Review » منتشر شده است.  ۲۱۱۱در ژوئن سال 

 یدرمان هیسا مترجم:

  ۵۸۳۱خرداد  ۱، ۳۱۸روزنامه شرق، شماره  و،ینامه بوردژهیو

 برعکس  زیچ همه

 یفرانسو شناس جامعه ویبورد رینوبل و پ زهیگونتر گراس برنده جا یگفت و گو

 د من بهرهمترجم: برمک 

 ۵۲/۱۵/۳۸و۱۲فتح  

 اروپا یروشنفکر سنت

 یفرانسو شناس جامعه ویبوردپیرو  یآلمان سندهیگونترگراس نو حیصر یوگو گفت

  یجهانشاهجاهد  مترجم:

 ۲۲/۱۵/۳۸و۵۲یهمشهر

 است یخال لیسب کی یجا شهیهم

 یناصر فکوه مترجم:

 (۵۳۳۳ هیژوئ ۲۱)راما  پورتوون، منتشر شده در تله نیو کاتر ویبورد ریپ یوگو گفت

 و فرهنگ یشناس انسان تیدر سا یفارس متن

 ئولوژی؛ عقاید رایج و زندگی عادیاید

 وی تری ایگلتون با پیر بوردیووگ گفت

 : جواد گنجیمترجم

 ۵۱۳ص   ۵۸۳۳، بهار ۲۱سینما و ادبیات، شماره  فصلنامه



 میستین خیفاتحان تار ما

 ش[و گونتر گراس ]گزار ویبورد ریپ یگفت و گو

 دیمترجم مقداد جاو

 تهران امروز 

 همه جانبه یوارونگ

 ویربوردینوبل و پ یادب زهیگونترگراس برنده جا انیم ییگفت و گو

  ینصراصفهانناصر 

 ۳۳  ، شمارهنگاه نو

 

 

 های ایران درباره بوردیو در مجالت و روزنامهه( 

 

 متفکر ساختارگرا ویبورد ریپ

 یمی: محسن حکمترجم ، لچت جان

 ۸۱و  ۸۱شماره  ۵۸۸۸توسعه مرداد  هنگفر

 ویر بوردیپ یفرهنگ دیحوزه تول

 ییمحمد رضا

 ۸۳  ،(یکتاب ماه )علوم اجتماع

  ان یا پ ی ب  ی ش ک ره ه ب ر، ه اش یرو

 . ۸  ص(: ۵۸۸۳رداد  م ۲اط، ) ش روزنامه ن  

 در آموزش و پرورش یاجتماع دیبازتول یها یتئور

 . ۵۸۸۳زمستان ، ۵۸و  ۵۱ش  ی،فرهنگ عموم

 در آرای بوردیو کنکاش

 هایمرد یمرتض

 ۳۸؛ ۵۸۳۱هفته،  کتاب

 ویدرگذشت بورد

 انیمیکررامین 

 ۳۱اسفند  ،جهان کتاب



  ویبورد ریروشنفکر متعهد پ

 یفخرطاول ، مترجم: کوروشسی: دوبره رژسندهینو

 ۳۱ماه  اسفند  یهمشهر

 [ ویبورد ریدرگذشت پ]به مناسبت  ییشناسی اروپا مرکز جامعه انگذاریبن

 یجالل نیریش

 ۵۸۳۱، اسفند ۱۸ شماره ،(یکتاب ماه )علوم اجتماع

 شناسی کنش در جامعه هیو نظر ویها : پیر بورد چسببر یباز

 ۳۱آذر  ،ماه ی؛ همشهرهایمرد مرتضی

 [یشناس و متفکر بزرگ فرانسو ]به مناسبت درگذشت جامعه یانسان ی، شورش گر ویبورد

 ۵۸۳۱، اسفند ۲۲ شمارهجامعه  شهیاند

 کوانت و کیتمام عرصه ها: گفت و گو با کو یشناسی برا جامعه ویبورد ریپ

  یردامادیمهرداد م 

 ۵۸۳۱ بهمن ۵۵ ،رانیا

 و پوتنام ویها و اشتراکات بورد زی: تما یاجتماع هیاز سرما یتلق دو

 ی؛ ترجمه محمدرضا غالم نیانیسیس یمارت

 ۵۸۳۱مرداد  ۲۲ ،یهمشهر

 (شناس شناس و جامعه )انسان ویاز پیر بورد یادی

 یکتب ی؛ ترجمه مرتضهیژان فرانسوا دورت

 ۵۸۳۵، ۵شماره  ی،شناس نامه انسان

 افسون زدایی از لیبرالیسم بوردیو

   سارا مزینانی شریعتی

 ۵۸۳۲آبان    ،  ایران  

 تیساختار و عامل یکیالکتید رابطه

  هایمرد یترجمه مرتض ،ویبوردپیر ؛ یاب عقالنو انتخ یعمل لیکتاب دال ینقد و بررس

 یصالح دیناه

 ۵۸۳۲، شهریور و مهر (یکتاب ماه )علوم اجتماع

 شناسی پیربوردیو ای بر جامعه مقدمه

 زنجانی زاده هما

  ۸۳-۲۸صص  ۵۸۳۸، تابستان ۲علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال اول، شماره  دوفصلنامه

 شناسی آمیز اجتماعی و نقش جامعه وردیو درباره فضای منازعهاز اندیشه پیرب تحلیلی

 توسلی غالمعباس

 .۲۱-۵((:۲۸)پیاپی  ۸)۵۵؛ ۵۸۳۸شهریور  ،علوم اجتماعی نامه



 مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو معرفی

 ممتاز   فریده

 ۵۳۳ص   ۵۸۳۸، بهار و تابستان ۳۲ادبیات و علوم انسانی، شماره  پژوهشنامه

  گانهیتفکر  هی، عل ویبورد

 یعتیسارا شر

 ۵۸۳۸خرداد  ۲۸  یهمبستگ

 ویبورد ریپ ادیاست؛ به  یاجتماع زیچ همه

 وکان کییلو ،کلهون کیکر

 یجالل نیری: شمترجم

 ۳۵شماره  ۵۸۳۸ماه  کتاب

 تولید فرهنگی پیر بوردیو حوزه

 رضایی محمد 

 .۱۲-۱۵(:۱)-؛ ۵۸۳۸ماه )علوم اجتماعی(   کتاب

 نسور: سا ویبورد ریپ

 یناصر فکوه

 ۵۸۳۸بهمن  ۳  هیسرما

 شناسی هنر در باب جامعه ویبورد ریپ یدگاههایبر د یتامل

 یعتیسارا شر

 ۳۳آبان  ۵۱و۵۳  رانیا

 بوردیو : پرسمان دانش و روشنفکری پیر

 فکوهی   ناصر

 ۵۳۵ص   ۵۸۳۳، بهار ۵علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال دوم، شماره  دوفصلنامه

 ، درباره هنر : حیطه و فردبوردیو

 مترجم: محمد میرآبادی  ،سی. دانتو آرتور

 ۵۲ص   ۵۸۳۳، بیست و یکم دی ۱هشتم، پیش شماره  نامه شهر هفته

  ویبورد ریپ یاجتماع شهینظام سلطه است: اند کی زیاز هر چ شیپ جامعه

 یحسن گوهرپور، ناصر فکوه

 ۵۸۳۳آبان  ۲۳راه مردم  

  رانیشناسی ا در انجمن جامعه یعتیدکتر سارا شر یشناسی هنر: سخنران هو جامع ویبورد

 یخواجوند هیسم میو تنظ هیته

 ۳۳آبان  ۲۲شرق  



 و اندیشه بوردیو زندگی

 چراغی کوتیانی   اسماعیل

 ۳۲ص   ۵۸۳۳، تیر ۳۵معرفت، شماره  ماهنامه

 نگاه کیدر  ویبورد ریپ

 یامام ییحی؛ مترجم کیسدر تریاندرو ادکار ، پ

 ۵۸۳۳شهریور  ۲۸  هیسرما

 شناسی معرفت بوردیو های جامعه نظری زمینه تحلیل

 ابوالحسن تنهایی  

 ۵۸۳۳پاییز   ،یشناس جامعه

و در حال  افتهیتوسعه  یدر کشورها یدرباره نظرسنج ویبورد یهادگاهی: دیو افکار سنج یاخالق کنترل

 توسعه

 یناصر فکوه 

 ۵۸۳۳شهریور  ۲۸  هیسرما

با  وگو گفتشناسی هنر و روش نشانه شناسی فرهنگ / زبان شناسی ، نشانه شناسی و ادبیات در  انهنش

 فرزان سجودی / پیر بوردیو ، پرسمان دانش و روشنفکری 

 توروپ ، رضا گودرزی   پتر

  ۵۱ص    ۵۸۳۱، پاییز و زمستان ۳خوانش، شماره  فصلنامه

 ویاز نگاه بورد نه،یو زم یاز برج عاج: ساختمان ذهن خروج

 یجیینا یمهرعل

 ۵۸۳۱شهریور  ۲ ی،همشهر

 [یشناس فرانسو ]جامعه ویبورد شهیو اند یزندگ

 یانیگوت یچراغ لیاسماع

 ۵۸۳۱، اسفند ۳۵ ، شمارهمعرفت

 ویپیر بورد یاسیس یو آرا یکوتاه بر زندگ ی: تاملنینماد قدرت

 (ی)صدق یورینادر شهر

 ۵۸۳۱ خرداد ۲۲ق، شر

 نیشناسی د از جامعه ویبورد پرسش

 یعتیسارا شر

 ۵۸۳۱ خرداد ۱، شرق

 استیو سقوط س ویبورد

 یناصر فکوه



 ۵۸۳۱ خرداد ۱، شرق

 شناسی ادبیات  و جامعه بوردیو

 محمدحسن مقدس جعفری ، علی یعقوبی ، مژگان کاردوست    دکتر

  ۸۸ص   ۵۸۳۱، تابستان ۲ادب پژوهی، شماره  فصلنامه

 ر بوردیودر نظریه عمل پیمنش و میدان  دیالکتیک

 جمشیدیها، شهرام پرستش   غالمرضا

   ۵ص   ۵۸۳۱، بهار ۸۱شناختی، شماره  فصلنامه مطالعات جامعه دو

 یسبک زندگ و ویبورد ریپ

 یمحمد فاضل

 ۵۸۳۱ ،ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ هنر و

 و اوقات فراغت ویبورد

 یاهلل نوروز ضیف

 ۵۸۳۱پژوهشگاه فرهنگ هنر وارتباطات  

 بوردیو  پیر

 مسعود گلچین ، طوس طهماسبی    دکتر

  ۲۲۳ص   ۵۸۳۸و بهار  ۵۸۳۱، زمستان ۵۸نامه علوم انسانی، شماره  دوفصلنامه

 شب پیر بوردیو ؛ نگاه بوردیو به مثابه رهایی گزارش

  ۳۸ص   ۵۸۳۱، اسفند ۱آینه خیال، شماره  ماهنامه

  شناسی شناسی جامعه و جامعه بوردیو

 روحی    زهره

  ۵۳ص   ۵۸۳۱آذر و جهان کتاب، آبان  ماهنامه

 خواندن یبرا یکتاب

  ویبورد درباره نزیجنک ی کتاب ریچاردنقد و بررس

 : یدیمف نویم

 ۵۸۳۱ خرداد ۱، شرق

 ویبورد ریپ: گزارش شب را ساخت لشیکه ر یقطار

 محسن آزموده

 ۵۸۳۱ اسفند ۵۵، تهران امروز



 ویشناسی از نگاه پیر بورد روش جامعه هدف و  :یشگیهم شنهادیپ کی

 یصباغ یترجمه عل ،جف داناهر

 ۵۸۳۱ دی ۲۱، کارگزاران

 ویبورد ریپ یبه زندگ ی: نگاه یکودک یها از تجربه یپوش چشم

 یکتب یترجمه مرتض ؛هیژان فرانسوا دورت

 ۵۸۳۱ اسفند ۵۵، تهران امروز

 ولید ادبیشناسی ت درآمدی بر جامعه: مرده به دنیا آمدگانیم ما

 یر بوردیوپ

 جمادی ، وحید طلوعی    سیاوش

  ۳ص   ۵۸۳۱، پاییز ۸خوانش، شماره  فصلنامه

 هنر یجمهور

 ویشهرام پرستش درباره پیر بورد یگزارش سخنران

 ۵۸۳۱ خرداد ۳، شرق

  ویبورد یهاهیسرما

 محمود عبداهلل زاده

 ۵۸۳۱خرداد  ۱، شرق

 عمل  هیو نظر ویبورد

 راد یقیبابک حق

 ۵۸۳۱ خرداد ۱، شرق

  ویبورد شهیدر اند یتامل

 یصدرا صدوق

 ۵۸۳۱ مهر ۳، زدیآفتاب 

 مد یاه ندایدرباره م ویپیر بورد یبر تئور ی: شرح یاجتماع اتیخصوص رییواال و تغ مارک

 ترجمه محمود ارغوان اگنس راکامورا ؛

 ۵۸۳۱ فروردین ۲۸ نو ندهیآ

  ویگلدمن و پیر بورد نیلوس اتیشناسی ادب به جامعه ی: نگاهیاجتماع یها یو دگرگون اتیادب

 یآباد نیحس رضایعل

 ۵۸۳۱اردیبهشت  ۲۱ ،یهمبستگ

 قدرت سیفرودست در مغناط فرادستان

 بایز یدر دانشکده هنرها "شناسی هنر و جامعه ویبورد ریپ"گزارش نشست 

 محسن آزموده

 ۵۸۳۱  خرداد ۸ تهران امروز



 در مطالعه خرده فرهنگ  ویبورد ریاز پ ی: الهامیخرده فرهنگ هیسرما

 یوسفی؛ ترجمه حامد سارا تورنتون

 ۵۸۳۸ خرداد ۵۲، کارگزاران

 مفهوم سرمایه از دیدگاه پیر بوردیو  بررسی

 جعفری ندوشن    فاطمه

  ۸۸ص   ۵۸۳۸، پاییز ۸نامه علوم اجتماعی گرمسار، سال اول، شماره  پژوهش

 بوردیو و قواعد هنر پیر

 تش  پرس شهرام

  ۳۳ص   ۵۸۳۸، شهریور ۵۵۳ماه علوم اجتماعی، شماره  کتاب

 بوردیویی کنشگر اجتماعی وضعیت

 روحی   زهره

 ۵۱۸ص   ۵۸۳۸، بهار و تابستان ۳مهراوه، شماره  فصلنامه

 نیو قدرت نماد یاسیباره اقتصاد سدر ویپیر بورد ی: آراانکار شده هیسرما

 یصالح عهیترجمه شف

 ۵۸۳۸ دی ۵۱ هیسرما

 نادان!  یویبورد

 پور انیک ریراس ؛ ترجمه ام نیستیکر

 ۵۸۳۸ خرداد ۵، کارگزاران

 شرح سلطه جعبه جادو

 ویبورد رینوشته پ "سمیو سلطه ژورنال ونیزیدرباره تلو"به  ینگاه

  یریسرور ام درضایحم

 ۵۸۳۸اسفند  ۲۲ی، همشهر

  وینزد بورد هنر

 است دانیم کی نجای: ا یاجتماع در دانشکده علوم یناصر فکوه یگزارش سخنران

 ۵۸۳۸اردیبهشت  ۳ ،کارگزاران

 تیثیبا ح یها به شغل یابیو امکان دست یزبان شناخت ی: استعدادها یشناخت زبان هیو سرما ویبورد ریپ

 یمیرح فرناز

 ۵۸۳۳ مرداد ۵۸ رسالت

 «پیر بوردیو»شناسی زبان  ای بر جامعهمقدمه

 آمدی   ربانی خوراسگانی، مرتضی خوش علی

  ۵۱۱ص   ۵۸۳۳، پاییز ۵۱مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره  فصلنامه



 اندیشه پیر بوردیو هایبنیان

 گفت وگو با ناصر فکوهی

 کوشش علیرضا جاوید    به

  ۱۸ص   ،۵۸۳۳، مهر ۳۸اطالعات حکمت و معرفت، شماره  ماهنامه

 و آدورنو: نظریه زیباشناسی و نقد ایدئولوژی  بوردیو

 تامسون  مترجم: صالح نجفی  لکسا

 ۵۱۱ص  ،۵۸۳۳، بهار ۲۱سینما و ادبیات، شماره  فصلنامه

 [وی]قدرت در نظر بورد نیقدرت نماد یو کارها ساز

 عطار دیسع

 ۵۸۳۳ آذر ۵۵، تهران امروز

 یاجتماع یبه ساختارها ی: نگاهیو شکاف نسل ویبورد

 گلناز  مقدم فر

 ۵۸۳۳ دی ۵۲ ،رسالت

 سوسنامح سانسور

 یترجمه ناصر فکوه ،ویبورد رینوشته پ "سمیو سلطه ژورنال ونیزیدرباره تلو"بر کتاب یشرح

 یزدی یپاپل یعل

 ۵۸۳۳اردیبهشت  ۵۱ یاعتماد مل

 و قدرت وی: بوردیاولیرفتن از ماک فراتر

 یگفت وگو با دکتر ناصر فکوه

 عطار دی: سعسندهینو

 ۵۸۳۳ آذر ۵۵تهران امروز 

  ها با رسانه ونیاسیبه رابطه روشنفکران و س ینگاه :یکیدر برابر  همه

 [یترجمه ناصر فکوه ویاثر پیر بورد سمیو سلطه ژورنال ونیزیکتاب درباره تلو رامونی]پ

 یحاجب ریام رضایعل

 ۵۸۳۳ خرداد ۵۵عدالت  یصدا

 : نقد اجتماعی داوری ذائقهتمایز

 کیوان مهتدی

 ۸۳ص   ۵۸۳۳، پاییز ۳روانشناسی و هنر، شماره  فصلنامه

 پیر بوردیو« زبان و قدرت نمادین»بررسی نظریه 

 ، فاطمه طاهرخانی  انصاری منصور

 ۱۱-۱۵(:۸)۵؛ ۵۸۳۳های سیاسی و بین المللی، تابستان پژوهش



 ویبورد ریپ یاجتماع شهیاند

 یمیکر محمدکاظم

 ۸شماره  ۵۸۳۳پژوهش تابستان  فرهنگ

 مصلحت یقربان قتیحق

 پرستش شهرام

 ۵۸۳۳، دی ۳ ، شمارهمهرنامه

 تیو مشروع زیتما

 یکاظم عباس

 ۵۸۳۱ آبان ۵۸شرق 

  کیآکادم ریتقد

 یوسفیجرالد ؛ ترجمه حامد  تزیف یتون

 ۵۸۳۱فروردین  ۲۲  یهمشهر

 ذوق شناسی جامعه

 «زیتما»درباره کتاب  انیگفت وگو با حسن چاوش

 دیجاو رضایعل

 ۵۸۳۱ آبان ۵۸شرق 

 «ویشناسی پیر بورد از جامعه ییها درس»به کتاب  ی: نگاه یانتقاد شناسی جامعه کیاز  ییهادرس

 ینیقزو دریح امیپ

 ۵۸۳۱ شهریور ۲۳شرق 

 پیر بوردیو: تولید نظریه سیاسی شناختی جامعهسیاسی در نظریه  امکانات

 بابایی   رسول

  ۸۳ص   ۵۸۳۱، پاییز ۵۳سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره  فصلنامه

 «تلویزیون » و پرسش از ماهیت  بوردیو

 روحی   زهره

  ۳۱ص   ۵۸۳۱مرداد  -، خرداد ۲۱۸جهان کتاب، شماره  ماهنامه

 نزیجنک چاردینوشته ر "ویپیر بورد"به کتاب  ینگاه

 ، یاسد یبن نایمب

 ۵۸۳۱خرداد  ۲۱و  ۲۳  ،ملت ما



 رانیدر ا ویبورد شناسی : کاربرد جامعه"زیتما" یابزارها یرانیا یویبورد

 یعتیشرسارا 

 ۵۸۳۱اسفند  ۵۱ شرق

  ویبورد «زیتما» ترجمه ی: بررس «زیتما»گنگ مترجم  زبان

 گفت و گو با شهرام پرستش

 ، یصفر نبی: زسندهینو

 ۵۸۳۱ مرداد ۵۱روزگار 

 دیگو یچه م رانیدرباره ا ویبورد

 فتح اهلل زادهرویا 

 ۵۸۳۱ اردیبهشت ۵۸شرق 

 ویپیر بورد "زیتما" هیعل ری: ژاک رانسشیوارهایشناس و د جامعه - امپراتور

 ، انی: شاپور بهسندهینو

 ۵۸۳۱شهریور ۱: روزگار  هینشر

 ویپیر بورد یهنر-یادب یهادانی: ماحساسات تیترب

 شاپور گالله 

 ۵۸۳۱ دی ۲۱روزگار 

 ویاثر پیر بورد نیتر : به بهانه انتشار مهم کیکالس یبه منزله اثر زیتما

 پرستش امشهر

 ۵۸۳۱، تیر ۵۸ ، شمارهمهرنامه

 ییبایز یاجتماع لیتحل

 ویبورد "زیتما"درباره کتاب  یگفت و گو با ناصر فکوه

 ۵۸۳۱، تیر ۵۸ ، شمارهمهرنامه

 در مواجهه با تمایز بوردیو

 روحی   زهره

  ۲۱ص   ۵۸۳۱، آبان و آذر ۲۸۵جهان کتاب، شماره  ماهنامه

 کلیدی بوردیو مفاهیم

 ستقیمی  م امین

  ۱۱-۳۳صص ، ۵۸۳۵، اسفند ۵۱۲ماه علوم اجتماعی، شماره  کتاب

 نوشته شهرام پرسش« ناب ینابود تیروا» بر کتاب ی: نقد تیو هدا ویبورد مالقات

 امیری نادر

 ۵۸۳۵، تیر و مرداد ۲  ، شمارهایپو شهیاند



 و قدرت نمادین بوردیو

 نقیب زاده ، مجید استوار   احمد

   ۲۸۳ص  ۵۸۳۵، تابستان ۲۲دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره  سیاست فصلنامه

 و امکانات کنش  بوردیو

 شهریوری   نادر

  ۳۱-۳۸صص   ۵۸۳۵، آذر ۵۱۳ماه علوم اجتماعی، شماره  کتاب

 ویبورد یجامعه شناخت میپارادا

 یاحمدآریامن 

 ۵۸۳۵آبان ۲۱، اعتماد

 مقاومت ]برگرفته از کتاب منطق عمل[  یشناس[ صدا ]جامعه ویبورد ریپ

 یترجمه منصور گودرز ،ریولف میج

 ۵۸۳۵اسفند  ۲۵ ،بهار

 شناسیم بوردیویی که ما می

 شناس فرانسوی در ایران مباحثه سارا شریعتی، ناصر فکوهی، مرتضی منادی و بهناز خسروی درباره تاثیرگذاری جامعه

 شناسی و فرهنگ ن نامه بوردیو، سایت انسا بحث کامل در ویژه

 ۵۸۳۵، دی و بهمن ۱متن خالصه شده در اندیشه پویا، شماره 

 بوردیوی ما خشمگین نیست

 محمد فاضلی

 شناسی و فرهنگ ن نامه بوردیو، سایت انسا بحث کامل در ویژه

 ۵۸۳۵، دی و بهمن ۱متن خالصه شده در اندیشه پویا، شماره 

 پیر بوردیو، افشاگر واقعیت

 بهناز خسروی

 شناسی و فرهنگ ن نامه بوردیو، سایت انسا حث کامل در ویژهب

 ۵۸۳۵، دی و بهمن ۱متن خالصه شده در اندیشه پویا، شماره 

 
 


