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نقد وتحلیل روان کتاب فرهنگ شناسی در انسان شناسی فرهنگی ومردم شناسی
مهناز نادری منش
کارشناس ارشد مردم شناسی
سازمان:تامین اجتماعی
Email:mahnaznaderimanesh1350@gmail.com

نقد کتاب فرهنگ در مردم شناسی:
محمود روحاالمینی ،پنجم مهرماه  ۷۰۳۱در کوهبنانِ کرمان چشم به جهان گشود .وی درباره تولدش میگوید« :زمانی که من متولد شدم
هنوز شناسنامه در زادگاهم نبود .اما در سال  ۷۰۷۳شناسنامه وارد منطقه ما شد .قبل از آن که خیابانی در کوهنبان ،که حاال شهر بزرگی
است ،کشیده شود ،به آن ده میگفتیم و محل تولد من نیز همین ده کوهنبان است .روزگاری زلزلهای شدید منطقه را تکان دادو تخریب
کرد» محمود روحاالمینی مطابق سنت آن زمان تحصیل را در مکتب خانه آغاز کرد ،سپس تحصیالت خود را در مدرسه ایرانشهر کرمان که
بانیانش زرتشتیان بودهاند ادامه داد .تحصیل در آن زمان هرگز امری سهلالوصول نبود ،چنانکه ابشان خود به یاد میآورد” :چهار روز تمام
با االغ از ده مان طول کشید تا خود را به این مدرسه برسانم و برای ورود به کالس ششم ابتدایی امتحان بدهمدکتر روحاالمینی در باره
دبیرستانی که در آن تحصیل میکرد ،میگوید ” :صبح نخستین روز که به دبیرستان ایرانشهر کرمان رفتم ،آقا میرزا برزو آمیغی در صحن
مدرسه روبروی در ورودی ایستاده ب ود ،دوباره خود را معرفی کردم .دستور داد نامم را در کالس اول متوسطه نوشتند و راهی کالس شدم...
آقا میرزا برزوآمیغی ،در هندوستان ،که در آن زمان در دست انگلیس ها بود تحصیل و کار کرده بود و نیز انجام خدمت سربازی ـ که در آن
زمان «خدمت اجباری » نامیده میشد ـ باعث شده بود که وی با روحیهای منضبط ،صبحها زودتر از همه بیاید و عصرها آخرین نفر باشد
که مدرسه را ترک میکند ...از ویژگیهای مدرسه ایرانشهر این بود که هفته ای سه روز ،بعدازظهرها و برخی سالها ،هر روز ـ «آمیرزا برزو»
به چوب میآمد .به این معنی که به کالسها میآ مد و کسانی که در یکی از درسها نمره کمتر از هفت گرفته بودند ،به همان مقدار چوب به
کف دستشان میزد ،این چوب خوردن و تنبیه ،بیشتر جنبه نمادین داشت.محمود روحاالمینی تا کالس سوم دوره متوسطه را در مدرسه
ایرانشهر کرمان به تحصیل پرداخت و پس از آن به تنها دبیرستان کرمان رفت و تا کالس پنجم متوسطه را در این دبیرستان به تحصیل
پرداخت .آنگاه برای ادامه تحصیل در کالس ششم در سال  ۷۰۳۱به دبیرستان دارالفنون تهران مهاجرت کرد .در آن دوره کالسهای ششم
دبیرستان تنها در آن دبیرستان برگزار میشد.دکتر روحاالمینی از سال  ۷۰۳۱به عنوان پژوهشگر در مرکز تحقیقات علمی
فرانسه )(C.N.R.Sمشغول به کار شد که این همکاری تا سال  ۷۰۳۱ادامه یافت و در این سال به ایران بازگشت و به تدریس در دانشگاه
تهران مشغول شد .وی سالهای  ۷۰۱۷ ۷۰۱۱مدیریت گروه مردمشناسی دانشگاه تهران را بر عهده داشت .دکتر روحاالمینی عالوه بر
تدریس ،فعالیتهای بسیاری را در گسترش دانش انسانشناسی در ایران به انجام رسانید که ازجمله این فعالیتها میتوان به راهاندازی و
تنظیم موزه مردمشناسی در کاخ گلستان به سال  ،۷۰۱۷راه اندازی موزه حمام گنجعلیخان کرمان و اقدام در جهت نگهداری باغ نگارستان
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اشاره کرد .از سال  ۷۰۱۱تا  ۷۰۱۱استاد میهمان دانشگاه Aixفرانسه بود .روح االمینی در سال  ۷۰۱۱از دانشگاه تهران بازنشسته شد.دکتر
محمود روحاالمینی و در دومین همایش چهرههای ماندگار بهعنوان چهرۀ ماندگار در رشتۀ مردمشناسی معرفی شد.

چکیده:
انسانشناسی فرهنگی خطوط تمدن و فرهنگ یا منشهای فرهنگی گروههای انسانی را بررسی میکند .این شاخه در آغاز تحت تأثیر افکار
بوآس در آمریکا و مالینوفسکی در انگلستان پاگرفت .در سال  ۷۱۳۳در آمریکا به فرهنگ و شخصیت سخت توجه شد .مارگارت مید در
آثارش شخصیت را منبعث از فرهنگ دانست و روث بندیکت در اثرش به نام "الگوهای فرهنگ" فرهنگ و شخصیت را در بعد وسیع
مطالعه کرد .در آمریکا هم شاهد شکوفایی دیگری در این زمینه با نام "مادیگرایی فرهنگی" بودیم که وایدا و لسلی وایت تأثیر محیط
مادی پیرامون انسان را بر حیات اجتماعی مورد مطالعه قرار میدادند .در فرانسه انسانشناسی معاصر لوی استراوس مکتب انسانشناسی
ساختی را مطرح کرد که در آن به پیوند عناصر درون یک گروه قومی توجه میشد .سپس زمینهای دیگر بهنام مردمشناسی در کشورهای
آنگلوساکسون بسط یافت که به مطالعه نظامهای بومی در طبقهبندی جهان خارج توجه داشت .هر یک از این دیدگاهها در تکمیل مکتب
کارکردگرایی که پدیده های اجتماعی را به صورت غیرتاریخی مرکب از اجزای پیوسته با کارکرد خاص میدیدند بهکار آمدند و غنای این
رشته را موجب شدند .هدف نقد کتاب فرهنگ شناسی در انسان شناسی می باشد.روش تحقیق مطالعه اسنادی وکتابخانه ای است.نتیجه
بدست امده بصورت نکات ضعف منفی ومثبت کتاب ذکر گردیده است.

کلید واژه:انسان شناسی فرهنگی،فرهنگ،مردم شناسی،تمدن،الگوی فرهنگی
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مقدمه
معنای فرهنگ از نظر مفاهیم وتعاریف تنوع زیادی دارد وتنها به معنی دانش وتربیت نمی باشد .امروزه فرهنگ در عناوین کتابها ومقاله ها
هم چون فرهنگ روستایی،فرهنگ فقر،فرهنگ عشایری ودر زمینه های اجتماعی وادبی واعتقادی بکار میرود.گستره تعریف فرهنگ در
علوم انسانی بسیار وسیع می باشد مانند باستان شناسی،زبان شناسی،جامعه شناسی،اقتصاد،تاریخ نگاری،جغرافی می باشد.فرهنگ پذیری
واشاعه فرهنگ ها در جهان امروزی بصورت اگاهانه نقشی اساسی وفعالی داشته است.مطالعه وتحقیق مردم شناسی وفرهنگ شناسی مانند
هر مطالعه وتحقیق ع لمی دیگر بر اساس نظریه ها ودیدگاههای مختلف صورت می گیرد .فرهنگ پذیری در هر قوم مداری فرق دارد.در
علوم اجتماعی امروز اهمیت شناخت فرهنگ با ابعاد وسیع ومتنوع وانسان شمول ان به جایی رسیده که در تعریفش گویند انسان حیوان
است با فرهنگ این وسعت ابعاد در تحقیق وتعر یف وتحلیل وکار برد ایجاب می نماید که دیر یا زود رشته ای به نام فرهنگ شناسی در
سطح تحصیالت عالی ایجاد گردد ویا الاقل تدریس مباحث بنیادی ان در رشته های علوم انسانی الزامی گردد.شناخت دکتر روح االمینی
شناخت پدیده ای است مهم درباره زمان حاضر.او یک نویسنده وفیلس وف به نحو عمیق واگاهانه متعلق به روزگار معاصر است.کتاب فرهنگ
از باب مردم شناسی از معدود کتابهایی است که یک نویسنده ایرانی کوشش کرده است بر اساس نظریه ای معین به تحلیل فرهنگ از نظر
مردم شناسی بپردازد.دیدگاه تحلیلی نویسنده دیدگاهی است مبتنی بر انسان شناسی بخصوص از دید نظریه پردازان بزرگ خارجی .کتاب
مذکور شامل پنج فصل می باشد که هر فصل دارای تیتر ومباحث متنی خود را بر اساس نظریات واژه های مربوطه دارد.تکلم را تا کسی
عیب نگیرد ،سخنش صالح نپذیرد(.سعدی :گلستان ،باب هشتم)
اندیشه نقد و نقد اندیشه بسی قدمت دارد .سابقه انتقاد ادبی یا سخنسنجی به یونان باستان و ارسطو میرسد .در اسالم ریشههای انتقاد
اندیشه و عمل در قرآن مجید هست :ادفع بالتی هی احسن السیئۀ (مؤمنون.)۱۱ ،
شیوه سختکوشانه و سختگیرانه ای که محدثان ،از همان قرون اولیه اسالمی ،در جمع و تدوین و نقادی احادیث نبوی به عمل درآوردند،
یکی از درخشانترین کوششهای علمی مسلمانان است .در فلسفه و کالم و شعر و ادب و علم و هنر نیز نقد و نقض و رد و شرح رواج داشته
است.کتاب مورد نقد دارای دویست صفحه وشامل پنج صل که هر فصل جداگانه نقد گردیده ونویسنده ان اقای دکتر محمود روح
االمینی،ناشر،نشر عطار(چاپ )۷۰۱۳می باشد.
روش تحقیق:
روش تحقیق بصورت اسنادی وکتابخانه ای مطالعه ومورد نقد قرار گرفته است

.
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یافته:

((نقطه ضعف)):
در صفحات نخست کتاب اشاره شد که این کتاب منبع اصلی درسی((مسایل فرهنگی))کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط علوماجتماعی از جمل ه مردم شناسی است ولی در برخی از دوره های رشته های دیگر فرهنگی می تواند بعنوان پیش نیاز با عنوان ((اشنایی با
مطالعات فرهنگی))اورده شود.
 پاراگرافها را بطور مناسب وبا یک فونت ننوشته ودو رنگی ونوع خط که بصورت شکسته وساده اورده باعث خستگی چشم می شود.((نکته مثبت)):
نقل قولها به حد درک خواننده کافی ومناسب توضیح داده شده است.فصل اول:فرهنگ
شناخت وبینش:
واژه فرهنگ در فارسی از دو جزءفر+هنگ به معنی جلو وباال برنده وهنگ به معنی کشیدن وسنگینی می باشد.
در مردم شناسی ریشه یابی معنی لغوی کلمات در نظر نیست بلکه مفهوم واثبات مردم از یک واژه مورد مطالعه است.
مفهوم فرهنگ:
در ادبیات فارسی معنی فرهنگ بر حسب زمان ودوره استفاده شده بکار گرفته می شود .برای مثاالز نظر فردوسی فرهنگ به معنی دانش
وهنر است ودر قابوسنامه به معنی اموختن ،با شروع تعلیم وتربیت در ایران فرهنگ معنایی تازه به خود گرفت و ان را اموزش وپرورش
نامید.
معادل فرهنگ از دید مردم شناسی در زبانهای اروپایی:
کولتوردر زبان فرانسوی وکالچر در زبان انگلیسی فرهنگ را به معنی کشت وزراعت وپرورش گیاه که به انسان نسبت میداد معنی کردند.
تعریف وتبیین فرهنگ در مردم شناسی:
دیدگاههای م ختلفی از نظر فلسفی ،دینی،اجتماعی،روانشناسی د رمتمایز کردن انسان از سایر حیوانات چون انسان حیوانی است ناطق ویا
انسان حیوانی است دین دار.
تعریف تایلر در مورد فرهنگ را ذکر کرده اند((فرهنگ مجموعه ای است پیچیده که شامل معارف ومعتقدات،هنرها،فنون
،اخالق،قوانین،سنن وتمام عادات ورفتار که فرد بعنوان عضو جامعه از جامعه خود فرا می گیرد)).

www.SID.ir

Archive of SID

مارگارت مید در مورد فرهنگ پذیرش از مجموع رفتارها واعمال موجود در یک جامعه است که افراد ان با شرایطی مشترک تمامی ان را به
کودکان خود وقسمتی از ان را به مهاجرینی که به عضویت جامعه در می ایند منتقل می سازند.
ویژگی فرهنگ از منظر مردم شناسی:
از نظر هرسکوتیس فرهنگ عام ولی خاص است.فرهنگ متغیر ولی ثابت است.پذیرش فرهنگ اجباری ولی اختیاری است.
عناصر فرهنگی:
ساخت فرهنگی معموال از عنصر فرهنگی ترکیب فرهنگی وحوزه فرهنگی تشکیل می گردد.
عنصر فرهنگی:
ن زد همه محققان یکسان نیست.کروبر عنصر را عبارت از حداقل قابل تعریف می داند واین حداقل را با توجه به کار کرد ان در نظر می
گیرد.
قوم مداری:
افراد در مقایسه وقضاوت واظهار نظر معموال گروه وفرهنگ وقومیت خود را مرکز ومیزان ومعیار خوبیها وکماالت ودرستی ها می دانند
وتفاوتهایی که دیگران دارند نشانه پایین بودن ونادرست بودن انان می شمارند.این خصوصیت را که خواه وناخواه یا مستقیم وغیر مستقیم
در همه جوامع یافت می شود که قوم مداری گویند.
تغییرات فرهنگی:
عواملی باعث این تغییرات می شود از جمله افزایش یا کاهش سریع جمعیت یک جامعه در حوادث مثل سیل وطوفان و....
تغییرات محیط جغرافیایی ومهاجرت ونیز بر سر کار امدن یا بر کنار شدن یک رهبر سیاسی پر قدرت در تغییرات فرهنگی بی تاثیر
نیستند.

نقد فصل اول:
((نکته مثبت))
تعریف فرهنگ را بصورت تعریف روان ودر حد فهم در این فصل اورده است.تعاری ف فرهنگ وانواع مباحث ان از دیدگاه دانشمندان اروپایی وامریکایی اورده شده است.نگارش تیره وروشن متن وخط اول جمله شکسته که باعث دقت بیشتر خواننده می شود.-فرهنگ را از همه نظر وهمه حوزه تعریف وتفسیر کرده است.معنای فرهنگ ار منظر دانشمندان مختلف اورده شده است.
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((نکته منفی))
برخی تعریفها بصورت اصطالحات التین درمتن امده که نیاز به زیر نویس دارد.معنی برخی کلمات نامفهوم مانند انسیتو سی که در پاورقی توضیح داده نشده وخواننده دچار سر درگمی میشود.از اشعار مثنوی وموالنا وسعدی استفاده شده است ولی نکته در این است که معنی روان ان در پاورقی ذکر نشده است.فصل دوم:قلمرو گسترش
مفهوم دینی:
رفتار واعمالی که نص صریح کتاب دینی درباره ان وجود ندارد.ولی به اعتبار اینکه گفتاروکردار ویا تایید ضمنی پیامبران وامامان بوده عمل
به ان مستحب وواجب است.سنن واداب ورسوم که در شمار دانش عامیانه فولکلور نیزمی باشند سه ویژگی دارد:
رواج واجرای ان در یک جامعه عمومیت داشته باشد.اجرای ان در جامعه تداوم داشته واز یک نسل به نسل بعد به ارث برسد.افراد بطور خود
به خودی به صورت عادی وبدون اینکه مجبور باشند به ان عمل نمایند.
فرهنگ ونهاد اجتماعی:
نهاد به علوم اجتماعی اصطالح جدید ومعادل کلمه انسیتوسیون وضع گردیده.پارسونز نهاد را اینگونه تعریف کرده که نهاد عبارت است از
وضع استقار یافته ای از رفتار های مشابه وهماهنگ که در عین حال گنترل اجتماعی وبر اوردن نیازهای بنیانی جامعه را به عهده دارد.مک
ایوار فر هنگ معادل است با بیان حاالت زندگی وتمدن وتمدن عبارت است از تشکل جامعه ونظام وکنترل شرایط اجتماعی است.تمدن از
نظر هر سکوتیس عبارت است از مجموعه دانشها وهنرها وفنون واداب وسنن نهادهای اجتماعی که در پرتو ابداعات واختراعات وفعالیت
های افراد وگروههای انسانی طی قون واعصار گذشته توسعه وتکامل یافته ودر تمام قسمتهای یک جامعه ویا چند جامعه کم با هم ارتباط
دارند رایج است.مثل تمدن مصر
مارسل موس تفاوت پدیده ساده فرهنگی وپدیده تمدن را در اندازه وگسترش انها میداند ومعتقد است که تمدن ما فوق مسئله است واز
محدوده ی ملت تجاوز می کند ودر تعریف تمدن  ،تمدن مجموعه ای است به قدر کافی بزرگ از پدیده های شهر نشینی وبه قدر کافی
متنوع وبه قدر کافی با اهمیت از نظر کمی وکیفی ومعموال بین چند جامعه مشترک است.
ویل دورانت در تمدن دارای چهار رکن وعنصر اساسی را تشخیص داده عبارت است از پیش بینی واحتیاط در امور اقتصادی،سنن اخالقی،
کوشش در راه معرفت بسط هنر،سازمان سیاسی.
مختصات تمدن از نظر اولیویاوالهوس:
همه تمدنها دارای مقررات وقوانین هستد،همه تمدنها علوم را تکامل می بخشند،همه تمدنها دارای معتقدات دینی هستند،همه تمدنها خط
والفبایی برای ثبت وضبط و قایع وامور دارند،همه تمدنها زبانی برای انتقال دادن واموزش دستاوردهای خود به نسل بعد دادند.
فرهنگ وشخصیت:
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در زندگی انسان هیچ گاه نمیتوان فرهنگ وشخصیت وفرد را جدا از یکدیگر در نظر گرفت وحتی به صورت تخیلی در افسانه واسطوره ها
اگر قهرمان داستان فردی منزوی وپرو رش یافته دردامان طبیعت باشد.شخصیت بر اثر جریان فرهنگی شدن به وجود می اید که محور
مطالعه مردم شناسان وروانشناسان است..
فرهنگ وهنر :
کشش وکوشش انسان در جهت زیبا سازی وخوشایندی یکی از ویژگیهای فرهنگ است .جوامع انسانی پس از ان که از تهیه غذا ،
لباس،مسکن یعنینی ازهای اولیه مختصر فراغتی یافتند به ظرافت وزیبایی نقاشی،شعر،سرگرمی وافرینش هنری پرداختند.
هنر از بوروسی عبارتست از هر نوع فعالیت یا حاصل فعالیت انسانی که هدفش ما فوق نیازمندیهای اولیه است یعنی هدفش ارضای
نیازمندیهای ذوقی ولذت بخش است که در ساخت کلی وروابط اجزاءنسبت به کل به وجود می اید واین خوشایند ذوقی ولذت بخش
چیزی جز تجربه ودرک زیبایی نیست ،اولین اثار هنر نقاشی روی دیوار غارها بوده است.
فرهنگ وفولکلور:
فولکلور در دانش عوام بکار میرود.در فارسی فرهنگ توده،فرهنگ عامه،ادبیات عامیانه ترجمه شده است.فولکلور از نظر وارانیاک میراث
مدنیت گذشته است .دارای هیچ گونه روش علمی واستدالل منطقی نیست ودر مجامع رسمی جایی ندارد .با وجود تغییرات وتحوالت
اجتماعی دست نخورده در کنار ارزش ها وپدیده های جدید جامعه قرار می گیرد .فولکلور دانش عامیانه در زمینه
ادبیات،باورها،جشنها....،تلقی می شود.
((نکته مثبت))
در این فصل فرهنگ را از نظر شخصیتی وهنری ودینی از منظر دانشمندان وعلمای زمانه توصیف نموده است.نکته جالب این فصل اوردن دین در کنار مطالعات فرهنگی برای جوانان بسیار مناسب وبه جاست.((نکته منفی))
برخی اصطالحات نیاز به توضیح بیشتر در پاورقی دارد.در مورد اشخاص ودانشمندانی که در متن کتاب نام برده توضیحی جهت شناخت بیشتر خواننده نیاورده است.فصل سوم:روشها ونگرشها
فرهنگ ودبستانهای انسان شناسی:
نظریه هایی که در مردم شناسی به نام دبستان عنوان می شود در واقع عرضه کردن واستفاده از روشهایی است که به اسانی وبا دقت وبه
طور همه جانبه بتواند در شناخت زندگی اجتماعی وفرهنگی انسان وسیر تطوری وتکاملی فرهنگ وتمدن جوامع راهنما باشد.
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دبستان تطور وتحول:
تایلر می گوید تا انجا که بتوان بر یک اصول کلی نظر داد چگونگی رواج فرهنگ در بین جوامع مختلف انسان موضوعی است جهت مطالعه
وتحقیق در زمینه قوانین فکری وابداعات واختراعات انسان.مورگان با مطالعه تکنولوژی سه مرحله توحش و بربریت وتمدن را ذکر می کند.
دبستان اشاعه:اشاعه سیر مراحل تمدن وفرهنگ را بر روی یک خط در هر جامعه مستقل وموازی با جوامع دیگر نمیداند بلکه معتقد است
که فرهنگهای جوامع از یک یا چند مرکز اشاعه گرفته شده است.
((نکته مثبت))
از علم منطق وفلسفه استفاده کرده که جای بسی تفکر دارد وبسیار کامل وواضح به خواننده مفهوم جمله منتقل گردیده است.((نکته منفی))
برخی تعاریف متن برای درک موضوع کافی نیست.در کتاب از کلمات معادل سازی استفاده شده مثل حدس که در صفحه بعدش از کلمه گمان استفاده شده است.خیلی سنگین ونامفهوم نگارش شده مثال دبستان تطور که در پاورقی توضیح داده نشده است.معنای مفاهیم به کار برده در این فصل کامال واضح ومشخص نیست.به دلیل به کار بردن برخی اصطالحات روند خواندن را کند می کند.فصل چهار:پویایی وپذیرش
فرهنگ یابی:
در زبان فارسی معادل ان کولتوراسیون بکار می رود وان عبارت است از اشکال تعلیم وتربیت وتجارب ویاد گیری که انسان را از حیوانات
دیگر متمایز می کند.
فرهنگ پذیری:
عبارت است از رواج پدیده هایی است که در اثر تماس مستقیم ومداوم بین گروههایی از افراد با فرهنگهای مختلف به وجود می اید
،پدیدههایی که از مدلهای فرهنگی یک یا دو گروه نشات گرفته است.
هویت فرهنگی:
این خصوصیات که فرهنگ یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز می سازد معرف شناسنامه فرهنگی ان جامعه است.
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ضد فرهنگ:
به وسیله تنی چند از جامعه شناسان امریکایی به منظور مخالفت کلی با تکنولوژی پیشرفته ونحوه زندگی جامعه صنعتی بکار رفت.پل
گودنز طرفداران مکتب ضد فرهنگ جوانان را تشویق می کرد تا به زندگی ساده قبایل ابتدایی سرخ پوست رو اورند .او معتقد بود که مدینه
فاضل ه وجامعه ایده ال زندگی گروهی ساده ایست که از قید وبند فرهنگ مادی وغیر مادی بدور باشد.
سرمایه فرهنگی:
مجموعه ای از روابط ومعلومات واطالعات وامتیازات است که فرد برای حفظ کردن یا بدست اوردن یک موقعیت اجتماعی از ان استفاده می
کند.این مجموعه عبارت از سرمایه ای فرهنگی است که بطور دایمی در قلمرو وامکانات یک قشر گروه طایفه یا طبقه می باشد.
فرهنگ وتوسعه:
توسعه به دو صورت است:درونی از نظر نیاز وامکانات وبرون که گرفتن مدل وشیوه وفنی است.
((نکته مثبت))
فرهنگ را بصورت خالصه در مورد هویت وقومیتی وتاثیرات فرهنگ بر تکنولوژی وبرعکس بیان نموده اند وخواننده به راحتی به معناینهایی دست پیدا می کند.
بصورت روایی وساده وکوتاه در مورد فرهنگ وتاثیرات ان توضیح داده شده است.((نکته منفی))
موضوع را واضحتر تعریف نکرده وبه یک تعریف وتوصیف جزیی بسنده کرده است.فصل پنجم:
در مورد یک امری کایی وشخصیت ان وتالشی که برای میراث فرهنگی خود می کنند توضیحی داده است.
مالینفسکی مردم شناس انگلیسی لهستانی در مورد مکتب بکارایی که در مورد کتاب نظریه علمی درباره فرهنگ را تحلیل کرده است.

((نکته مثبت))
متن نشان داده شده که فرهنگ از چه مکتبهای استفاده وواز چه روشی منشع میگیرد-از نظر مردم شناسی فرهنگی داستان بسیار ریزه کاری دارد که بسیار مفید می باشد.
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((نکته منفی))
 اسم التین دانشمندان نوشته نشده وبصورت فارسی نام انها در کاب اورده شده ولی اگر نان التین نوشته میشد دانشجویان وخوانندگانکتاب با تلفظ التین هم اشنا میشدند.
نتیجه:
نقد کلی:
((نقاط ضعف))
کتاب فاقد تصویر میباشد که جزو نکات ضعف این کتاب میتوان حساب کرد.عدم ذکر منبع در جلوی تعاریف وسطرهای توضیح داده شده.تکراری بودن برخی جمالت در فصول مختلف مثل انسان حیوان ناطق است در فصل یک وچهاراورده شده است.ب رخی اصطالحات که خارجی ولی ایرانی نوشته در پایین صفحه التین ان ذکر نشده مثل کولتور وکالچر.کتاب پشگفتار وچکیده نداشت.در مقدمه رشته مرد م شناسی ورشته های دیگه باختصار تعریف شده که بهتر بود در فصل اول اورده میشد نه مقدمه.
فصل ها را یکسان ودر یک سطح جهت فهم بیشتر ننوشته وگاها فصلی سبک وفصل بعد مثل فصل سوم متن سنگین را ادا می کند.((نقاط مثبت))
 کتاب دارای یک متن فرهنگی مردم شناسانه دارد که برای دانشجویان رشته مرتبط پیشنهاد میگردد وبرای دانشجویان کارشناسی ارشدبعنوان یک درس پیشنیاز قابل استفاده است.
نکته بسیار جالب که به چشم میخورد تعریف کامل وواضح ای که از علم مردم شناسی در مقدمه اورده بود.
 کل چهار فصل فرهنگ را از جهت های مختلف توضیح وتوصیف کرده وبهترین حالت این است که در پایان در فصل پنجم با داستانفرهنگ مردم شناسی را جا انداخته است.
از همه کتابها ودانشمندان مردم شناس وجامعه شناس مطلب اورده فقط نشان دهد کار ی جهت جا ا نداختن مفهوم فرهنگ کرده است .
منابع استفاده شده جهت نگارش کتاب در حد کفایت مناسب می باشد.-فصل اول وچهارم کامل تر ومنسجم تر می باشد.
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نوشتن نقد بر هرکتابی نشان دهندهی عمق درک مخاطب نسبت به اثر ادبیای است که در مقابل او است .در نقد کتاب الزم است برای
انتقاداتی که بیان میشود دالیل کافی بیان شود.مانند:در نوشتن هر فصل شاخه شاخه شده وفصل سوم بهتر بود در فصل دوم می امد.
فایده نقد کتاب از وظیفه آن جدا نیست و سودمندی آن بستگی دارد به حسن انجام وظیفه استاد زرینکوب فایده و وظیفه نقد را در دو
چیز خالصه می کند :تـهذیب و تربیت فکر نویسنده که بی شک عمده ترین فواید نقد همین است.
سپاسگزازی وتشکر:
با تشکر وقدردانی از سر دبیر وهمکاران وداوران محترم وضمن خسته نباشید ارزوی موفقیت وسالمتی را برایتان از خداوند منان خواستارم.
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Abstract:
Cultural anthropology examines the lines of civilization and culture
or cultural influences of human groups. This branch was initially
influenced by Boas' thoughts in the United States and Malinowski in
England. In the 1920s, the American culture and personality were
touched upon. In his work, Margaret Mead was the author of the
character of culture, and Ruth Benedict studied "culture patterns"
in a broad sense. In the United States, there is another flourishing
in the field of "cultural materialism," in which Wyada and Leslie
White studied the impact of the material environment on human life
on social life. In France, Contemporary Anthropology of Levi Strauss
proposed a constructive anthropology school in which the elements of
an ethnic group were considered. Then, other fields of anthropology
were developed in Anglo-Saxon countries, which considered the study
of native systems in the classification of the outside world.
Each of these perspectives was used to complete the functionalism
school, which saw social phenomena as an unorthodox, composed of
continuous components with a particular function, and resulted in
the richness of this discipline. The purpose of the critique of the
book of cultology was in anthropology. The study of documentary and
library study This is the result
of the negatives and weaknesses of the book.
Key word: cultural anthropology, culture, anthropology,
civilization, cultural model
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