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مقدمه

و  عظمت»  و  معنای «شکوه  به  حرف «فره»  دو  از  کلمه  «فرهنگ»  است،  رسيده  ميراث  به  دور  گذشته های  از  که  متونی  بين  در 
«هنگ» از ريشه اوستايی «سنگ» به معنی «کشيدن» و «سنگينی» و وقار برگرفته شده است  و در متون فارسی پهلوی به معنای «دانش و 

دانايی» آمده است.  
اما در حوزه زبان انگليسی مفهوم «فرهنگ » تحوال ت ديگری به خود می بيند. تايلور «فرهنگ ١» را مترادف با «تمدن٢  » به کار 
گرفت . او معتقد است فرهنگ کليت در هم تنيده  ای است که از «دانش، دين، هنر، قانون، اخالقيات، آداب و رسوم،  و هرگونه توانايی و 

عادتی که آدمی به عنوان عضو جامعه به دست می آورد تشکيل می شود.»
البته نظام فرهنگی يک جامعه را به عنوان مجموعه ای از باورها، آيين ها، انديشه ها، ارزش ها و نيز مسايل، موضوعات و مقوالت 
مادی که تک تک افراد به عنوان اعضای اين گروه يا اجتماع آنها را فرا می گيرند هم  لحاظ می کنند٣. هر چند در اين مورد مجموعه 

وسيعی از تعاريف موجود است، اما عام ترين تعريف اين رويکرد از آن تايلور است. 
فرهنگ  جزء  باشد  اثرگذار  کمال  به سوی  انسان  رشد  جهت  در  که  امری  هر  جعفری،  عالمه  جمله  از  ايرانی  علمای  ديدگاه  در 

محسوب می  شود و هر چه که از اين خصوصيت بهره مند نباشد در حوزه فرهنگ قلمداد نمی شود.
محمد اسالمی ندوشن  نيز مهم ترين پديده در فرهنگ را عنصر کمال و اعتالء  قلمداد نموده و بدون کمال و اعتالء هستی برای 
فرهنگ قايل نيست. از اين روست که در ارتباط با فرهنگ می  نويسد: «هرچه ميزان فرهنگ باالتر باشد، رابطه انسان با خود و جامعه و 
به طور کلی با جهان گرم تر خواهد بود و زندگی از کيفيت باالتری برخوردار خواهد گشت.» و در جای ديگر می  نويسد: «فرهنگ حاصل 

و نتيجه کردارهای نجيبانه و تعالی بخش انسان بوده و به او امکان می  دهد تا در عالمی برتر از عالم غريزه زندگی نمايد. 
در نهايت همه بر اين باورند که دين، هنر، اسطوره، زبان و علم را مهم ترين عناصر فرهنگ برمی شمارند و اين امور را مهم ترين 

عناصر جهان انسانی تلقی می کنند.
از آنجا که نظام هنری و زيبا شناختی رابطه مستقيم بر فرهنگ جامعه دارد؛ هنر دارای مصاديق متعدد و گسترده  ای همانند شعر، 
موسيقی، نقاشی، معماری، صنايع دستی و اموری از اين قبيل می  گردد. فرهنگ هر جامعه هنر آن جامعه را هدايت و رهبری می  نمايد و 

فرهنگ در قالب آن تحقق عينی می  يابد.
  فرهنگ و هنر در سرزمين ايران طی هزاران سال تاريخ پرفراز و نشيب، همواره در جلوه هايی گوناگون تجلی يافته است. فرهنگ 
و هنری به قدمت، در جلوه هايی از خالقيت و شيوه های زندگی بروز يافته است. اگر خالقيت و از آن جمله خالقيت هنری را، استعداد 
اندوخته های  همين  آن  برای  الزم  پايه های  از  يکی  بی ترديد  بدانيم،  گوناگون  روش های  و  شيوه ها  بستن  کار  به  و  فراوان  ايده های  توليد 
فرهنگی و هنری، ديدن و تأمل و تجربٔه آثار گذشتگان است. در اين زمينه ميراث فرهنگی و هنری ايران منبع اليزال آموزش و پرورش 

خالقيت هنری است. و رشد و بالندگی اين خالقيت پيوسته در گرو شناخت آن ميراث است.
پژوهش، حفظ و احيا و معرفی ميراث فرهنگی و هنری ايران سبب بالندگی روح، ارتقاء اعتماد به نفس و مايه فخر و مباهات هنر 
ايرانی است و توجه به آن بسيار حائز اهميت است. گذشتگان ما تا پای جان در حفظ و حراست اين يادگارهای گران بها تالش کرده اند، 
شايسته نيست که نسبت به اهميت اين مقوله و ارزش های نهفته آن غفلت شود و اکنون وظيفه ما اين است که همچون پدران خود ميراث 

هنری جاويدان کشورمان را نگهداری کنيم.
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civilization ــ٢
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بنابراین فرهنگ بر اساس ارتباط انسان با ابعاد سه گانه محیط زیست، جامعه و ماورای طبیعت شکل می گیرد که در دو بخش 
عمده جسمانی و رفتاری قابل طبقه بندی است و فرهنگ مادی و معنوی را در بر می گیرد. فرهنگ معنوی بخش پویای میراث فرهنگی 
است. همه باورها و اعتقادات، صورت های ذهنی فرهنگ و همه سنت ها و رفتارهای آیینی، رفتارهای هنری و تفریحی جلوه های گوناگون 
فرهنگ معنوی هستند و خود به دو بخش » آثار فکری و رفتاری« و » شخصیت های برجسته« تقسیم می شود. در حقیقت فرهنگ معنوی 

بدنه اصلی فرهنگ ملی است و روح کالبد فرهنگ مادی است.
فرهنگ ها در جوامع متفاوت هستند.هر فرهنگ تعاریفی از حقایق موجود که بر پایه آن، معارف مردمش را شکل می دهد شامل 
اعتقادات مذهبی، باورهای اساسی، اساطیر و تئوری های علمی  و امثال آن است. در فرهنگ اسالمی اعتقاد در مورد خلقت انسان، آینده 
بشریت و ماهیت وجود و رابطه خالق و غیره وجود دارد. به بیان دیگر افکار هر مردمی در قالب سمبل های صوتی و بعضی اوقات اشارات 
تصویر، حرکات بدنی و امثال آن خالصه می شود. که به نوعی نماد آن جامعه محسوب می شوند. نماد به هرنوع ژست، شیء، عالمت، و 
یا رفتاری که توسط اکثریت اعضای یک جامعه استفاده می  شود و از بار معنی برخوردار باشد اطالق می  شود. نمادها کارکرد برقراری 
ارتباط را به شکل مختصر و کوتاه به عهده دارند و بیانگر احساسات  اند که از آن نتیجه می  شود. نمادها عالوه بر اینکه از بعد عینی و برونی 

برخوردارند دارای بعد ذهنی همانند صداقت و وفاداری به پرچم و آزادی نیز می  باشد.
البته نباید فراموش کرد که نمادها اختصاص به زبان ندارند، بلکه هر پدیده که حامل معنی باشد جزء نماد محسوب می  شود. کاربرد 
نمادها به کنشگران اجازه می دهد تا از زمان، مکان و حتی شخص خودشان فرا گذرند. انسان ها با کاربرد نمادها، می توانند دربارٔه چگونگی 
زندگی در گذشته و یا در آینده، تفکر کنند. از این گذشته، کنشگران از این طریق می توانند به گونه ای نمادین از شخص خود فراگذرند و 
جهان را از دیدگاه اشخاص دیگر در نظر آورند. از همه مهم تر اینکه، نمادها نمی گذارند انسان ها اسیر محیط شان شوند. انسان ها از این 
طریق می توانند به جای منفعل بودن، فعال گردند یعنی در اعمالشان متکی به خود باشند. برای مثال از نمادهای ایرانی قبل از اسالم، گل 

نیلوفر و بعد از اسالم که البته متعلق به جهان اسالم است می توان  نماد اسلیمی را  یکی از آنها نام برد.
تعریفی که در این نوشتار پس از عبور از میان تعاریف متعدد و متنوع فرهنگ برای فرهنگ انتخاب شده این است »فرهنگ به نظام 
معرفتی مشترک میان انسان  ها اطالق می  شود که در امور مادی تجلی می  یابد و دائماً از نسلی به نسل دیگر منتقل گردیده و شیؤه زندگی را 
مهیا می سازد« فرهنگ طبق تعریف از عناصر و اجزای مادی/بیرونی و معنایی/ذهنی تشکیل شده و از خصوصیاتی مانند عمومیت، بالندگی 

و اکتسابی برخور دار است.
نباید فراموش کرد که »میراث فرهنگی هنری« تنها حاصل کار و وجود »شخصیت های انسانی« نامدار تاریخ نیست بلکه تمامی 
مردم، دانشمندان، هنرمندان، صنعتگران و صاحبان حرفه و پیشه و... در آن سهمی دارند. »میراث فرهنگی و هنری«  را می توان این گونه 

تقسیم بندی کرد:
1ــ آثار به جای مانده )مادی( شامل آثار منقول )اشیا، آثار مکتوب، وسایل کار و زندگی و علوم و فنون( و آثار غیر منقول )آثار 

معماری، تک بناها و مجموعه های زیستی(
2ــ آثار به یاد مانده )معنوی( شامل آثار فکری و رفتاری )رفتار و کردار، تعلیم و تربیت، آداب و سنن، آیین ها و مراسم، سنت های 
هنری، زبان و گویش، اندیشه و بینش( و شخصیت های برجسته کتاب حاضر بر مبنای آنچه از این میراث گران بها باقی مانده است از 
قدیمی ترین ایام تا عصر حاضر گزیده ای را طبقه بندی و به اجمال معرفی کرده است و به علت گستردگی مطلب ضمن معرفی آثار مادی 

اشاراتی هم به آثار معنوی شده است. 
فصل های کتاب شامل میراث مکتوب، میراث معماری، باغ ایرانی، موسیقی ایرانی، نمایش های آیینی و سنتی، صنایع دستی و 

پوشاک و زیورآالت می باشد. ضمیمه میراث جهانی نیز جهت مطالعه آزاد ارائه می شود.
این درس به صورت موازی با سیر هنر در تاریخ اجرا می شود. به علت ویژگی اساسی هنر معماری که محل همگرایی تمام هنرهای 
ایرانی اسالمی است شاید بعضی قسمت های این فصل با کتاب سیر هنر در تاریخ هم پوشانی داشته باشند که در روند یادگیری بلند مدت 

تأثیر مستقیم دارد.
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حفظ اصالت و نگهداری ميراث فرهنگی و هنری.


