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 یفرهنگی ارهايمع
هنرها و  ،دانشوم، ها، باورها، رس ابزارۀ مجموع پديده های فرهنگیۀت منسجم و درهم تافتآلي 

 متفاوت برای تعريف درست تمدن از ديدگاه های. گرددهای اجتماعی يك جامعه را شامل مي سازمان

 پيشرفت با سنجش ۀتمدن درج« ۀ اساس بيشتر تعريف های تمدن بر پاي . نگريسته شده استبدان

و تمدن  طبيعت ۀ در بارژان ژاك روسو وقتی خواست . استوار می باشد» بشر استۀوضع اولي

اخالق ضعيف تر  هرچه تمدن پيشرفت آند،  اخالق و تمدن منافات دارد،« :نگاشت مطلبی بنويسد،

 ».می شود

 واپسين فرهنگ های يكتا و ۀتمدن مرحل « نوشت آه اشپنگلر تمدن را در برابر فرهنگ قرار داد و

  Duhamel  هامل دو . زوال فرهنگ جلوه می دهدۀلی آه وی تمدن را وسيا بگونه ».آبستن است

تمدن بشری  .... بشری استۀ و جامع تمدن اساسی ترين نتايج تالشها و آوشش های آدمی«: ميگويد

ازينروست آه ميگويند با جنگ تمدن بشری نابود می  . همگانی و جهانی باشدۀ جنببايد دارای

 ».گردد

 بشر با جامعه ،  آوشش های آدمی برای بهزيستی و همزيستیۀجفرهنگ و تمدن را ميتوان نتي

چهار اصل را در ايجاد فرهنگ Will Durant   ويل دورانت .خويش نام گذاشتعت و طبي

سنت های اخالقی و آاوش و آوشش  امنيت اقتصادی، سازماندهی سياسی،: ضروری ميشمارد

 .هنر انسانها برای پژوهش دانش  و

 مرج  و ناامنی انسانها پايان می ی شروع می گردد آه هرج وئاو به اين عقيده است آه فرهنگ آنجا

 دانشمندان مراحل تكامل فرهنگی .يابد و بشر بخاطر درك  و بهتر ساختن زندگيش سعی می ورزد
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د  توليۀدور  گردآوری خوراك،ۀ دورفرهنگ های:  تاريخی تقسيم بندی آرده اندۀبشر را در سه دور

 . ماشينیۀخوراك و دور

 شكار و جمع آوری نباتات دور و برش ۀديگر متكی بر پايآشت و آار زندگی انسان  با زراعت،

  مواد توليد شده،ۀرفرهنگ با ذخي .نيست، و انسان جايگزين نقاط معينی در روی زمين ميگردد

اهلی شدن حيوانات و حمل و نقل بخود رنگ ديگری ميگيرد و با تمرآز پديده های مادی و  مالكيت،

 . های نخستين خود را بارز می سازدتمدن شكل معنوی در شهر های ابتدايی،

لوئيز دوپری، دانه های گندم و جو را در بلخ آشف نموده آه گويای آشت آنها بصورت آبی بين 

ش تاريخ پيداي تاريخ پيدايش و تكامل فرهنگ، .ستش در آن منطقه بوده اشش تا يازده هزار سال پي

وده است آه در يك شب ره صد ساله را  انسانی می باشد و بدون شك بشر آودآی نبۀو تكامل جامع

باستان شناسان بدين باورند آه از دو ميليون  به اساس آشف آله های ساخته شده ، .طی آرده باشد

 .سال به اينسو نياآان ما ساآن روی زمين بوده اند

وست های فرهنگی مادی و معنوی اش ملتزم و پايبند پي و تكامل جامعه با ساختارهستی، دگرگونی 

او  اين پيوند فرهنگی به جامعه شكل ميدهد،استوارش نگه ميدارد، . گوناگون خود اوسترشته های

 ديگری متفاوت می سازد و به انسان ها خاطر نشان می آند آه چه انتظار و توقعی می ۀرا از جامع

 .در نظرداشت فرهنگ موجودی اجتماعی می شود انسان با .توانند از همديگر داشته باشند

همچنان نسبی  و در  های اخالقی آه  در پيدايش و حفظ جامعه نقش شايانی را بازی می نمايند،ارمعي

زيرا يكی از اصول  ی نداشته اند،ود باوری و عقيۀشتغيير و تكامل هستند و به هيچ صورتی ري

 .ثابت بودن قوانين وی می باشد اساسی باور،

ه های متفاوت امروزی بر اين پايه استوار است آه  مشترك پديده های معين فرهنگی در جامعۀشري

 اقتصادی، سياسی،/ و يا در حال از شرايط همسان و يا همانند فرهنگین جوامع در گذشتهگويا اي

های مشخص ارجامعه معي با وجود اين هر .هنری، علمی و يا باوری برخوردار بوده اند و يا هستند

 .فرهنگی خويش را دارا ميباشد

های   نمودگسترش و تكامل است، در سير اين روند بعضی جامعه همواره در دگرگونی،فرهنگ يك 

فرهنگی سالخورده ميشوند و جای خود را به ديگر نهاد های نو فرهنگی می دهند، به عبارتی ديگر 

 ۀلچهار اصل فرهنگ  دسته بندی شده به وسي هر.  فرهنگی نميتواند  ثابت و مطلق باشدۀدهيچ پدي

 .نت نمی توانند خود را از قيد اين امر سالم و حتمی رها سازندويل دورا

های فرهنگی است، تأثير پذير اين واقعيت شتر نهادبي حتی زبان آه روند دگرگونی اش آهسته تر از

ی می ميرند و جای خويش را به واژه های ديگری می دهند و همچنان واژه های ئواژه ها .می باشد

 .ت زاده ميشوندنوی بر اساس نياز و ضرور
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 یئ سنت های می باشند با توانا،ست را دارا دگرگونیۀر آهست ديگر فرهنگی آه در اين روند سيۀدپدي

ين ها و روش ها در بستر زمان ئبا وجود آن تغييرات درين آ .يت ملی به يك جامعهوبخشش ه

 متفاوتی در  ما بيانگر جريان تاريخی تحوالتۀن ديرياتبه صورت نمونه ادبي .محسوس هستند

 . فرهنگی استۀك حوز يۀنبرگزاری جشن نوروز به عنوان سنت ديري

ی فرهنگی ئآرنش يا واپسگرا اگر سنت های فرهنگی ازين حرآت دگرگونی و تكامل بارور نشوند،

  .نتيجه خواهد شد آه سير نابودی يك سنت مشخص فرهنگی را پيغام خواهد داد

به همين  . باشدی را دارا می دگرگونی سريعتریئفته توانااما معيار های اقتصادی فرهنگ رويهمر

ی ئنمونه های ديگر فرهنگ به عقب مانده و بدين ترتيب خط جدا دليل با تغيير زودی اقتصاد،

 ۀزرد و ري خهایوربه طور نمونه ايران و آش .فرهنگی بين آن و ديگر نهاد ها درشت تر می شود

سريع اقتصادی را شامل حال خود ديدند، اما اين حالت عربی  با آشف و استخراج نفت دگرگونی 

البته  سخن تأثير پذيری معيار  .نتوانست فرهنگ های آنها را  به صورت آل با خود همگام نمايد

 .های فرهنگی از همديگر، مبحثی است جداگانه
  


