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  چكيده فارسي

 

اي از آنچه درون  بخش عمده. ق و ضمير خالق آن استها، عالئ دهنده افكار و انديشه لياثر هنري تج

. است زندگي كردهاي است كه در آن متولد شده، رشد يافته و  گذرد، وابسته به زادبوم و جامعه هر انسان مي

باورها و عقايد مردمي كه در آن كشور ارتباط و تعامل فراواني با همچون ديگر هنرها، ، ي هر كشورسينما

از طريق ها و  گيري از انديشه و فرهنگ سرزمين در بسياري از كشورها با بهرهاين هنر  .داردزندگي مي كنند، 

هاي سينمايي ايراني  فيلماز تا كنون در برخي نيز يشه ايراني فرهنگ و اند. است رشد كرده هابيان هنرمندانه آن

فرهنگ و انديشه خلق اين هاي موفقي از آثار سينماي ايران با پشتوانه  است و نمونه به خوبي تجلي يافته

هايي در اين  چه مشخصه ،به بيان ديگر هايي چيست؛ كه ويژگي مشترك چنين فيلماما بايد پرسيد . اند شده

  دهنده هويت ايراني آنها است؟ نشان ها فيلم

هاي فرهنگ  مشخصه ،آن طبقاست و  تعريف ادوارد تايلور از فرهنگ مبنا قرار گرفته ،در اين پژوهش

هاي  هاي فرهنگي در فيلم اين مشخصه ،سپس. است شده باورها، اخالق و مراسم برشمردهزمينه ايراني در 

توسط شش فيلمساز شامل علي حاتمي، داريوش مهرجويي، بهرام  1380و  1370ده در دهه ش ساخته

ميزان موفقيت اين  ،در نهايت. استتبريزي و رضا ميركريمي جستجو شده بيضايي، مجيد مجيدي، كمال 

ن كند كه از ميا مشخص مي اين بررسي. است دادن فرهنگ و انديشه ايراني بررسي شده فيلمسازان در تجلي

آثار داريوش مهرجويي  در دو دهه اخير، در بيشترين تجلي فرهنگ و انديشه ايرانيفيلمسازان مذكور، 

 .ندا بوده 80تر از آثار سينمايي دهه  در اين زمينه موفق 70آثار سينمايي دهه  ،همچنين. شود مشاهده مي

  

  .يرانيسينما، هنر، فرهنگ، سينماي ايران، فرهنگ ايراني، هنر ا :ها كليدواژه
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 مقدمه

  

هنرمند با مجموعه . ن استها، عاليق و ضمير خالق آ افكار و انديشهدهنده  اثر هنري تجلي

به خلق اثر  )يا آگاه نيست(چه درونش جاي گرفته و خود بدان آگاه است  فرهنگ و هر آنانديشه، 

هنر نه سنگ و نه آجر است، نه مهارت «: نويسد در اين رابطه مي) 1358(آندره گدار . پردازد هنري مي

هنر قبل از هر چيز انعكاس روح هنرمند و چكيده نمايان نيروهايي است كه آن . و تردستي استادكار

  ) 344ص (» .كند را رهبري مي

اي است كه در آن  گذرد، وابسته به زادبوم و جامعه چه درون هر انسان مي بخش مهمي از آن

هاي فراواني از  توان نشانه در هنر شرق و غرب همواره مي .است كردهمتولد شده، رشد يافته و زندگي 

اند و  اند، كه انديشيده وقتي موفق شده انهنرمند. نوع انديشه و تفكر انسان شرقي و غربي مشاهده كرد

  . اند كارگيري شكلي متناسب بيان كرده انديشه خود را با به

ن يكي از هنرها كه ارتباط و تعامل فراواني با جامعه دارد، در بسياري از كشورها سينما، به عنوا

. است رشد كرده هنرمندانه آن انديشه و فرهنگو بيان ها  انديشه و فرهنگ آن سرزمين از گيري با بهره

قابل غير سينماي مدرن اروپا تي در اگزيستانسياليسنقش تفكر پراگماتيستي در سينماي آمريكا و تفكر 

انند هند، چين، ژاپن و كره جنوبي، كه اين مطلب در مورد سينماي كشورهاي شرقي م. انكار است

  .كند بيني و فرهنگ حاكم بر آن جوامع است، نيز صدق مي متأثر از تفكر و جهان
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است  هاي سينمايي ايراني، فرهنگ و انديشه ايراني به خوبي تجلي يافته تا كنون در برخي فيلم

 اما بايد پرسيد. اند هاي موفقي از سينماي ايران با پشتوانه فرهنگ و انديشه ايراني ثبت شده نمونهو 

دهنده  ها نشان هايي در اين فيلم هايي چيست؟ به بيان ديگر چه مشخصه يژگي مشترك چنين فيلمو

  ها است؟ هويت ايراني آن

توسط محققان ايراني و غير  تحقيقات فراواني در زمينه شناخت مبادي و اصول هنر ايراني

شده در مورد سينماي ايران به عنوان هنري ايراني، بيشتر  هاي انجام اما پژوهش. است ايراني انجام شده

به بررسي آثار برخي فيلمسازان مانند علي حاتمي  اًمربوط به بحث سينماي ملي يا معناگرا بوده و اكثر

 .اند تعريف سينماي ايراني داشتهاند و كمتر روش روشن و مشخصي براي  پرداخته

توان با دقت و هوشمندي بيشتري آثار موجود  گيري آثار هنري، مي هاي شكل با شناخت زمينه

اين نكته در مورد سينماي امروز . راهكارهاي مشخصي براي خلق آثار جديد ارائه دادرا تحليل كرد و 

هاي اخير بين منتقدان و  ر سالهاي فراواني د به خصوص كه بحث. ايران الزم و ضروري است

  .است نويسندگان و مديران سينمايي كشور پيرامون سينماي ملي ايران شكل گرفته

سپس بايد نوع . در اين مسير ابتدا بايد فهميد نوع تفكر و فرهنگ و هويت ايراني چيست

گر بايد تبيين به بيان دي. ر بين اثر سينمايي و فرهنگ و انديشه ايراني مشخص شودظارتباط مورد ن

در ادامه بايد با در دست . دهنده فكر و انديشه ايراني دانست توان تجلي گردد كه چه فيلمي را مي

با فرهنگ و انديشه ايراني ارزيابي  ها فيلمداشتن چنين تعريفي از سينماي ايراني بايد ميزان ارتباط 

  .است بندي و تدوين شده و اين پژوهش بر اساس همين رويكرد فصل گردد
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  تحقيق كليات: فصل اول

  

هنرمندان همواره و الزاما . ها هستند ها و ضماير خالقان آن انديشه دهنده انعكاسآثار هنري 

از يندي ، اما كليه آثار هنري به نحوي برآسازند انديشه و فرهنگ زمان و مكان خود را منعكس نمي

جا كه سينما هم در  از آن. دهند زيند را انتقال مي خصوصيات فردي هنرمندان و اجتماعي كه در آن مي

با توجه به كثرت مخاطبان هنري  ،عرصه توليد حاصل فعاليت جمعي است و هم در حوزه مصرف

شود، شاخصه مناسبي براي بررسي تحوالت فرهنگي و سنجش معيارهاي خرد  اجتماعي محسوب مي

  . معي استج

اين پژوهش بر آن است تا از طريق بررسي آثار سينماي پس از انقالب نسبت به بازشناسي 

اي از تاريخ و فرهنگ ايران كه امكان انعكاس در سينما را  ورزانه تحوالت فرهنگي و معيارهاي انديشه

  .اند، اقدام نمايد يافته

توان  با انجام يك پژوهش نمي روشن است كه موضوع اين پژوهش گستردگي فراواني دارد و

اما نگارنده با محدودكردن موضوع، به صورت . هاي آن پرداخت به بررسي همه ابعاد و جنبه

هاي خاصي از فرهنگ و انديشه ايراني، به  محدودكردن آثار مورد بررسي و نيز رديابي مشخصه

نظران بررسي آن را  و صاحب هاي استادان بررسي اين موضوع در حد توان خود بپردازد و با راهنمايي

تر نيازمند بررسي توسط چندين پژوهشگر  قطعا اين موضوع مهم در ابعادي وسيع. در آينده ادامه دهد

  .است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تحقيق پيشينه 1-1

تحقيقات فراواني در زمينه شناخت خصايص ايرانيان و مبادي و اصول هنر ايراني تا كنون 

كتاب فرهنگ ايراني است، مانند سفرنامه ادوارد براون يا  توسط مستشرقان و محققان ايراني انجام شده

   .نوشته محمد محمدي

شه و فرهنگ ايراني هايي نيز در مورد سينماي ايران با رويكرد هنري مبتني بر اندي پژوهش

 383و يا شماره  »سينماي ملي، طرحي براي فردا«است، مانند مجموعه مقاالت همايش  انجام شده

برخي از اين آثار بيشتر درباره سينماي ملي يا . است ماهنامه فيلم كه به موضوع سينماي ملي پرداخته

ازان، مانند علي حاتمي، داريوش اند و بسياري به بررسي موردي آثار برخي فيلمس معناگرا بحث كرده

  . اند مهرجويي و ناصر تقوايي پرداخته

ها دو  در بين اين پژوهش. است هاي اندكي درباره سينماي ايران نگاشته شده نامه متأسفانه پايان

هاي فرهنگ بصري ايراني در سينماي  ريشه«هاي  نامه كارشناسي سينما در دانشگاه هنر با نام پايان

نوشته علي اصغر دريايي كه هر دو در سال » نمادگرايي در سينماي ايران«ه علي سيف و نوشت» ايران

چه در گزارش جلسه  اما چنان. اند، ارتباط بيشتري با موضوع اين پژوهش دارند نگاشته شده 1373

د هاي مور است و از سوي ديگر فيلم نامه اول ذكر شده، اين پژوهش كيفيت مناسبي نداشته دفاعيه پايان

چرا كه آثار . است نامه اشتراك اندكي داشته ، با آثار مورد بررسي در اين پايانبررسي در پژوهش دوم

  .است موضوع تحقيق حاضر است، اما پژوهش مذكور در اوايل دهه هفتاد انجام شده 80و  70دهه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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هاي  هاي مربوط به مشخصه صيت اصلي اين پژوهش آن است كه از دستاورهاي پژوهشخصو

اين نوع بررسي البته به طور پراكنده . ها استفاده كند فرهنگي و فكري ايرانيان در راستاي تحليل فيلم

در برخي نقدهاي جرايد سينمايي كشور وجود دارد، و نيز در خالل گفتگوهاي فيلمسازان اشاراتي به 

ايران بپردازد، توسط شود، اما اثري كه به طور متمركز به چنين تحليلي در مورد آثار سينماي  آن مي

  .است نگارنده يافت نشده

  

 كلي و تفصيلي اهداف 1-2

توان با دقت و هوشمندي بيشتري آثار موجود  گيري آثار هنري، مي هاي شكل با شناخت زمينه

اين نكته در مورد سينماي امروز ايران، كه با مشكالت و . را تحليل كرد و آثاري جديد خلق كرد

  . رسد ، الزم و ضروري به نظر ميمسائل مهمي روبرو است

هاي اخير بين منتقدان و نويسندگان و مديران سينمايي كشور  هاي فراواني در سال بحث

هايي نيز در اين  ها و همايش كنفرانس. است پيرامون سينماي ملي ايران يا سينماي معناگرا شكل گرفته

در  1387هاي آذر و دي  ا كه در ماهرابطه برگزار شد، مانند همايش سينماي ملي، طرحي براي فرد

شناخت سينماي ايران از ديدگاه چگونگي تجلي انديشه و فرهنگ ايراني در آن . تهران برگزار گرديد

  .ها كمك فراواني كند تواند به پيشبرد اين بحث مي

از آن رو كه سينما رسانه فرهنگي (اين تحقيق جستجويي است در حوزه فرهنگ معاصر 

كه  چنان هم. هاي فرهنگ و انديشه ايراني در هنر جديد به نام سينما نيز رديابي ريشهو ) معاصر است

توان فرهنگ آن دوره را استخراج كرد، سينماي بعد از انقالب نيز مبين شرايط  ه غزنوي ميراز شعر دو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اين از اين رو ضرورت . گاه فرهنگ است يم كه هنر تجليراست، اگر بر اين باو معاصرفرهنگي ايران 

  .بازشناسي كامال مبرهن است

  

  فرضيه و يا سؤاالت كليدي تحقيق 1-3

  :اند هاي اساسي نگارنده سؤاالتي از اين دست بوده به عنوان يك هنرپژوه، دغدغه و پرسش

هاي فرهنگ و تمدن ايراني كجا است؟  هاي فرهنگي و فكري ايرانيان چيست؟ ريشه ويژگي

 اي دارد؟ ني چيست؟ هنر ايراني چه مقدمات فكري و فلسفيبيني انسان ايرا مباني تفكر و جهان

  :اما سؤاالت كليدي اين پژوهش عبارتند از

اي بيانگر انديشه و فرهنگ ايراني  تا چه اندازه ،80و  70در دهه  سينماي ايران پس از انقالب

ي ايران تا چه يك از خصوصيات فرهنگي ايرانيان هستند؟ سينما هاي ايراني مبين كدام است؟ فيلم بوده

 حد انعكاس صادقانه انديشه ايراني است؟

است و در  هاي دسته اول پرداخته شده در فصل دوم اين پژوهش به تحقيق پيرامون پرسش

در نهايت در فصل پنجم . اند هاي دسته دوم مورد بررسي قرار گرفته فصل سوم و چهارم پرسش

  .است بندي بيان شده گيري و جمع نتيجه

  

  حقيق روش ت 1-4

   .است شدهبراي انجام اين تحقيق از روش تحليلي و توصيفي استفاده 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اي و هنري ايرانيان توصيف و  هاي فرهنگي، انديشه ها و ويژگي مشخصه شده ابتدا سعي

ترين منبع اطالعاتي براي اين  هاي سينمايي، كه مهم با اين ديدگاه آثار هنري و فيلم. بررسي شود

اند،  در مرحله بعد كتب و مقاالتي كه به بررسي و نقد اين آثار پرداخته. شدتحقيق هستند، بررسي 

دو چنين به علت كمبود منابع مكتوب در اين زمنيه، گفتگوهايي نيز با  هم. قرار گرفتاستفاده مورد 

  .صورت گرفتنظران اين عرصه، براي رسيدن به نتايج جديد  صاحبتن از 

نژاد  آقاي هاشمي. اند ژاد و دكتر مصطفي رستگاري بودهن اين كارشناسان آقايان قاسم هاشمي

ي و نيز نويسنده يك فيلمنامه ادبيات و فرهنگ ايراني و اسالم چندين كتاب در حوزهو مترجم مؤلف 

آموخته رشته فلسفه هنر و   دكتر رستگاري دانش. هاي عرفاني است آخرين اثر وي كتاب قصه بوده و

 1388سالگي در سال  برنده سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه از جشنواره فيلم فجر براي فيلم چهل

  .است

آثار برخي از  تجلي آن درمطالعه موردي هاي فرهنگ و انديشه ايراني،  با تببين مشخصه

اند علي حاتمي،  پيش از انقالب نيز فعاليت داشتهبين كارگرداناني كه از . دشمسازان ايراني انجام فيل

بهرام بيضايي و داريوش مهرجويي و از فيلمسازان پس از انقالب مجيد مجيدي، كمال تبريزي و رضا 

  . انتخاب شدندميركريمي 

خصوصيات فرهنگي و تفكر حكمت اين انتخاب در بخش پاياني اين رساله، كه سعي دارد 

  .آشكار خواهدشد  استخراج نمايد، 80و  70هاي  ايراني را از خالل آثار سينمايي دهه

نامه انجمن روانشناسي آمريكا است، كه از كتاب  روش استناد در اين پژوهش بر اساس شيوه

استخراج  ،)1388(، تأليف عباس حري و اعظم شاهبداغي »هاي علمي هاي استناد در نگارش شيوه«

 .نيز شهرت دارد» سال -نام «متني است و به نظام  اين شيوه مبتني بر نظام استناد درون. است شده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نامه  نامه تنظيم و تأليف پايان بندي، شيوه بندي و فصل چنين مرجع پژوهش براي ويرايش، صفحه هم

  .است دانشگاه هنر بوده

   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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آثار و تأثير آن بر  ايرانيو تفكر بررسي مختصر فرهنگ : فصل دوم

 هنري ايران

  

دهنـده   بعد از بررسي تعريف مفهوم فرهنـگ و نيـز مفهـوم ايـران، عوامـل شـكل      در اين فصل 

هاي فرهنگ ايراني در حوزه اخالق، باورها و آداب و مراسـم برشـمرده    فرهنگ ايراني و نيز مشخصه

انـي در سـه هنـر ايرانـي     هاي فكري و فرهنگي اير نيز به جستجوي مشخصه 7-2در بخش . شوند مي

  .معماري، موسيقي و نگارگري اختصاص دارد

  

  مفهوم فرهنگ 2-1

معني فرهنج است  به./ وستايي به معني كشيدنا هنگ از ريشه ثنگ+ فر، پيشوند : زا: فرهنگ«

ه امور مربوط ب ،تعليم و تربيت ،آموزش و پرورش/ عقل و خرد/ .كه علم و دانش و ادب باشد

، ص 1377دهخدا، ( ».كتاب لغات فارسي را نيز گويند /بزرگي و سنجيدگي/ ها آموزشگاهمدارس و 

17132(  

جـدا از  اسـت،  نامه دهخـدا   در لغت »فرهنگ«مدخل توضيح است،  چه در سه سطر باال آمده آن

معنـايي  وسـيع  گسـتره  ، »فرهنگ«كلمه هاي ديگر  رود، معادل معناي آخر كه يك اصطالح به شمار مي
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نامه دهخـدا   در نسخه اينترنتي لغت »فرهنگ«براي كلمه  نويندر مدخل  اما. دهند اين واژه را نشان مي

  :، كه براي تحقيق حاضر مفيدتر استاست تري براي آن آمده معاني دقيق

، قوانين، اخالقيات ا،هنره ،اعتقادات ،ها دانستني اي است كه در برگيرنده مجموعه پيچيده«

در  .ستا عنوان عضو جامعه كسب شدهه وسيله انسان به كه ب توانايي ديگري استهرگونه  عادات و

ترين و شايد  معروف .است شناسي از فرهنگ تعاريف متعددي عنوان گرديده شناسي و انسان جامعه

ذكر  است كه در باال 1رومتعلق به ادوارد تايل ،تعريفي كه از فرهنگ ارائه گرديده است ترين جامع

  )1389، فرهنگ واژه مدخل( ».شد

گيري مفهوم التين معادل آن  مفهوم فرهنگ، بايد به تاريخچه شكل تر براي شناخت دقيقاما 

تمدن مدرن اروپايي از آغاز شكوفايي خود آكنده از شور و شوق براي كشف و جستجو . توجه كرد

گي مردمان ديگر و بود و اين شور و شوق در محدوده طبيعت نماند، بلكه كنجكاوي درباره شيوه زند

اي داشت كه بتواند نامي  ها نياز به واژه اين مشاهده. هاي ديگر روابط انساني نيز آغاز شد كشف نظام

هاي عالم طبيعت، چه مادي و چه  هاي جهان باشد و آن را از پديده براي اين ساحت ويژه از پديده

رفته براي  اي كه رفته واژه. يگري داردها كيفيت د زيستي، جدا كند، زيرا كه اين ساحت ويژه از پديده

بود، و علمي كه موضوع آن مطالعه ) فرهنگ(= » كولتور«اين منظور شكل گرفت و رواج يافت 

  . نام گرفت 2شناسي فرهنگي هاي فرهنگي بود، انسان پديده

. وكار و پرورش است اي التيني گرفته شده، در اصل به معناي كشت كه از ريشه culture واژه

و   horticultureهايي مانند كشاورزي اين معنا هنوز در واژه )16 ، ص1386آشوري، (

                                                 
1 Sir Edward Burnett Tylor )1832- 1917 م.( 

2 Cultural Anthropology 
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. م 1750واژه كولتور در مورد جوامع بشري از حدود سال . بر جا است  agricultureباغداري

  . است ا به كار رفتهنخستين بار در زبان آلماني به اين معن

را به جاي ) شهرآييني يا تمدن( civilizationژه هاي روميك و انگليسي تا ديرزماني وا در زبان

culture از نيمه قرن . بردند و مرادشان از آن پرورش، بهسازي و يا پيشرفت اجتماعي بود به كار مي

اين معنا به . نوزدهم واژه فرهنگ، گاه همراه با واژه تمدن، معناي علمي تازه و خاصي به خود گرفت

هاي جوامع انساني و در نتيجه تمام بشريت اشاره دارد كه با ها و دستاورد اي از ويژگي دسته

ويژگي نوع بشر همانا انباشتگي . پذير هستند سازوكارهايي جز سازوكارهاي وراثت زيستي انتقال

ها  يكه در موجودات فروبشري كمتر نشاني از چنين ويژگ ها است، همچنان اجتماعي اين ويژگي

  )36 ، ص1386آشوري، . (توان يافت مي

هـاي بازمانـده از زبـان     اي بسيار كهـن اسـت و در نوشـته    واژه فرهنگ واژهاما در زبان فارسي 

رود از پيشـوند فـر    گمان مـي . صورت پهلوي اين كلمه فرَهنگ است. شود پهلوي نيز فراوان يافت مي

اي قصـد  هاي فارسي هنگ به معن از اين ريشه واژه. به معناي پيش و ريشه ثنگ به معناي كشيدن باشد

از همـين ريشـه   . كشـيدن و بـرآوردن هسـتند    و آهنگ، هنجيدن و هيختن و انجيدن به معنـاي بيـرون  

آموختن و نيز فرهخته و فرهنجيـده را    كردن و ادب فرهختن، فرهيختن و فرهنجيدن را به معناي تربيت

ناي آموزشگاه به كار به همين دليل واژه فرهنگستان در متون پهلوي به مع. آموخته داريم  به معناي ادب

 .انـد  جـا ادب در عربـي را فرهنـگ معنـي كـرده      هاي عربي به فارسي نيـز همـه   نامه در واژه. است رفته

  )17 ، ص1386آشوري، (
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مانند صحاح الفرس، (هاي فارسي  نامه در اغلب واژهشد،  نامه دهخدا آورده چه از لغت همانند آن

معناي فرهنـگ ادب،  ) عيار جمالي و شرفنامه مشيريفرهنگ رشيدي، كشف اللغات، تحفه االحباب، م

  )27 ، ص1386آشوري، . (است ل و دانش آمدهعق

هايي  بود براي كتاب واژه فرهنگ كه در چند سده پسين كمابيش از يادها رفته و تنها نامي شده

 فرهنگستان«با بنيادگذاري  1314كردند، در سال  كه در هندوستان در باب لغت فارسي تأليف مي

جاني تازه يافت و با تبديل نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ بار ديگر از فراموشخانه » ايران

اين واژه با توجه به معناي اصلي آن، كه . هاي لغت به زندگي روزانه پاي گذاشت ها و كتاب ديوان

عنوان  در زبان فرانسه گزيده شد و فرهنگي ديگربار educationادب و تربيت باشد، معادل واژه 

هاي وابسته به آن نياز به يافتن  اما رواج كلمه كولتور و مفهوم. كساني شد كه كارشان آموزش بود

  )17 ، ص1386آشوري، . (برابري را براي آن ضروري كرد

شـناس   انسـان ، تـايلور بـا كارهـاي ادوارد برنـت     آن، كاربرد دقيـق و نيز مفهوم فرهنگ  تعريف

نخسـتين  . م 1871او در سـال  . اسـت  شـده آغـاز   ،شناسي فرهنگي اسـت  انسانگذار  انگليسي كه بنيان

اين تعريف همان توضيحي اسـت كـه در مـدخل دوم    . تعريف رسمي و آشكاراي فرهنگ را ارائه داد

  .نامه دهخدا ذكر شد هنگ در لغتبراي واژه فر

ن تعـاريف را  تـوان ايـ   هـا مـي   مبناي روش ارائـه آن  بر و گسترده هستند تعاريف فرهنگ بسيار

تـا   47 ، ص1386آشـوري،  بر مبناي ( اين بخش به طور خالصه برخي از تعاريفدر . بندي كرد دسته

   .گردند ارائه مي) 70

شـود و زيـر نفـوذ     اي فرهنگ تكيه مي ها بر عناصر سازه در آن :وصفگرايانههاي  تعريف) الف

  .تعريف تايلور هستند
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اي اسـت شـامل دانـش، ديـن، هنـر، قـانون،        تافتـه  فرهنگ يا تمدن كليـت درهـم  : 1871تايلور 

از جامعـه بـه دسـت     چون عضـوي  اخالقيات، آداب و رسوم، و هرگونه توانايي و عادتي كه آدمي هم

  . آورد  مي

يعني باورهـا،  . گيرد فرهنگ مجموعه چيزهايي است كه فرد از جامعه خود فرامي: 1937 3لووي

هايي كه نـه از راه كردوكـار خودبنيـاد او،     هاي خوردوخوراك و پيشه عادت  هاي هنري، سنجه  ها، رسم

  . رسد بلكه به صورت ميراثي از گذشته، از راه آموزش و پرورش رسمي و غيررسمي به او مي

هـا،   فرهنگ در اساس بنايي است بيانگر تمامي باورهـا، رفتارهـا، دانـش   : 1948 4تسهرسكووي

از هـر   تو سـرانجام عبـارت اسـ   ... نمايـد  هايي كه شيوه زندگي هر ملت را بازمي و خواستهها،  ارزش

  . انديشد چه مي كند و هر آن هر كاري كه مي  چه كه يك ملت دارد، آن

 .شـود  كنـد، فرهنـگ ناميـده مـي     را از ديگر ملل متمايز ميلت چه كه يك م هر آنبر اين اساس 

. تـي . شود، دين و فرهنگ ارتباط مؤثري بـا يكـديگر دارنـد    چه در تعريف تابلور نيز مشاهده مي چنان

توانـد   نمـي و هـيچ فرهنگـي نتوانسـته    «: نويسد در اين باره مي» درباره فرهنگ«در كتاب  5اليوت. اس

نمايـد كـه فرهنـگ     بسته به نظر نـاظر، چنـين مـي   : و گسترش يابد مستقل از يك مذهب پديدار شود

  )28و  11 ، ص1387اليوت، ( ».محصول مذهب، يا مذهب محصول فرهنگ است

  

   .تكيه بر ميراث اجتماعي يا سنت دارندگونه تعاريف  اين :هاي تاريخي تعريف) ب

                                                 
3 Lowie 
4 Herskovits 

5 Thomas Stearns Eliot م 1965-1888(، شاعر انگليسي(.  
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