
فرید سیاوش

دشمن عقل که ديده است کز آميزش او     همه عقل و همه علم و همه فرهنگ شديم

            (مولوي)

بخش دوم

 سععاده تريععن عنصععر زندگععي جمعععي کنععش اجتماعععي اسععت، کنععش اجتماعععي مجموعععه حرکات

 مشخصععي اسععت کععه يععک فرد براي تحقععق هدف نسععبت بععه فرد ديگععر نشان مععي دهععد . کنععش

 اجتماععي در برگیرنده برخوردهاي اجتماععي اسعت ، برخورد اجتماععي اولیعن اثري اسعت کعه در

 قالب جسعمي يعا روحعي توسعط يعک انسعان بر انسعان ديگعر بوجود معي آيعد . چنیعن کنشعي کار

 تحريک صورت مي گیرد . به دنبال هر تحريک انسان اول، پاسخ يا واکنش انسان دوم بوجود مي

 آيد . چنین کنشي مداوم است ، لذا تحريک متقابل اجتماعي بوجود مي آيد، که جريان دو سويه

 و مداومعي اسعت، تحريعک متقابعل اجتماععي به ارتباط متقابعل اجتماععي منجعر معي شود، ارتباطعي

 اسعت کعه بعه شکعل هاي مختلف مثعل تقلیعد، تلقیعن، سعخن گفتعن و انتقال تجربعه از انسعاني بعه

 انساني، و از نسلي به نسلي بعد منتقل مي شود، و به تدريج نوعي هماهنگي در کنش هاي

 متقابعل اجتماععي بوجود معي آيعد . کعه سعبب معي شود ، آدمعي از هنگام زادن ، از جامععه آموزش

 گرفته و متکي به آن گردد. و لذا خواسته يا ناخواسته به حفظ جامعه و استقرار نظم در آن کمک

کند و در این روند است که فرهنگ نهادینه میشود.

  از جمله مفاهیمعي اسعت کعه بعه راحتعي تعن بعه تعريفپذيري نمیدهعد. ايعن امعر از سعرشتفرهنگ

 فرهنعگ ناشعي میشود کعه قالبناپذيعر اسعت و مشکعل در ظرفعي میگنجعد. از اينرو، انديشهمندان و

 فرهنگشناسعان هعم براي روشعن سعاختن مفهوم فرهنعگ، تعا امروز، صعدها تعريعف عرضعه کردهانعد



 کععه تنهععا ردهبندي انواع ايععن تعاريععف (تشريحععي، تاريخععي، هنجاري، روانشناختععي، سععاختاري،

تکويني و...) و تشريح مضامین آنها موجب تدوين کتابهاي متعّددي گرديده است.

  بعه معنعي «پرورش گیاهان و زمیعن» و بعه معنعي وسعیعترCultivare و Cult از كلمعۀ Cultureواژه 

 «پرورش، رشعد و نمعو، آداب و رسعوم و قواععد يعك ملت» اسعت. در فارسعی نیعز فرهنعگ بعه معناي

 «ادب و تربیعت» «دانعش، علم، معرفعت» و «مجموععۀ آداب و رسعوم» اطلق ميشود. بعا توجعه بعه

" است.Cultureمعناي لغوي دو واژه میتوان گفت "فرهنگ" واژه مناسبي براي ترجمۀ "

 فرهنعگ را اصعطلحا ميتوان بعه عنوان مجموع ويژگیهاي رفتاري و عقیدتعي اكتسعابي يعك جامععه

 خاص تعريعف كرد. نكتعۀ اصعلي و مهعم تعريعف اكتسعابي بودن اسعت كعه فرهنعگ را از رفتاري كعه

 نتیجعۀ وراثعت زيسعتشناختي اسعت، متمايعز ميكنعد. لذا وقتعي جامعهشناسعان از فرهنعگ سعخن

 ميگوينععد، منظورشان آن دسععته از جنبههاي رفتاري جامعههاي انسععاني اسععت كععه آموختنععي

 هستند؛ نه آنهايي كه به صورت ژنتیكي به ارث ميرسند. فرهنگ جامعه، هم شامل جنبههاي

 نامحسععوس ماننععد عقايععد، انديشهععها و ارزشهايععي كععه محتواي فرهنععگ را ميععسازند و هععم

 جنبههاي محسوس و ملموس است. مانند اشیاء، نمادها يا فناوري كه بازنمود محتواي ياد شده

است. 

 فرهنگ به معنی ادب، تربیت، دانش، علم و معرفت، اداب و رسوم و هنرها و سنتهای مخصوص

 یعک جامععه اسعت  کعه در طولهای سعالیان دراز در وجود آنهعا شکعل گرفتعه اسعت و واژه انگلیسعی

 است.Cultureمعادل آن 

دانشمندان و تعریف فرهنگ:

 هععا , اخلقیاتهنر ,اعتقاداتفرهنععگ مجموعععه پیچیده ای اسععت کععه در برگیرنده دانسععتنیها , 

 ,قوانین ,عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده

اسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت. 

   معتقد است:فرهنگ يا تمدن ، کلیت در هم تافته اي است شامل دانش ، هنر ،TYLOR تايلور

 ديعن ، قانون ، اخلقیات ، آداب و رسعوم و هعر گونعه توانايعي و عادتعي کعه آدمعي همچون عضوي از

جامعه به دست مي آورد . 

)) :Dixon 1929 ديکسون

الف – مجموعه تمامي کارکردها رسوم و باورها . 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%86%D8%B1


 ب – مجموععه فرآورده هعا و کارکردهعا ، نظام دينعي و اجتماععي ، رسعوم و باورهاي يعک قوم کعه

بیشتر آنها را تمدن مي نامیم . 

  . کلیت در هم تافته اي از تمام عاداتي که آدم چون عضوي از جامعهBenediet )1929بند يکت ( 

فرا مي گیرند . 

)  :Hiller (1929 هيلر

  باورها ، نظام هاي فکري ، فنون علمي ، راه و روشهاي زندگي ، رسم ها و سنت ها و تمامي

 شیوه هاي کردار که جامعه بدان سازمان مي بخشد ، فرهنگ نامیده مي شود . بنابر اين تعريف

 ، فرهنگ شامل تمامي کارکردهايي است که در جامعه از روابط میان آدم ها شکل مي گیرد ، يا

 از يعک گروه اجتماععي آموختعه معي شود ، ولي صعورتهاي خاصعي از رفتار را در بر نمعي گیرد ، کعه

زاده سرشت ارثي اند . 

 :Malinowski ) 1946 ( مالينوفسکي

 فرهنععگ عبارت از کلیععت يععک پارچععه اي شامععل وسععايل و کالهاي معرفععي ، ويژگیهاي اسععاسي

گروههاي اجتماعي گوناگون ، پیشه ها ، باورها ، رسم هاي بشري 

Kely کلککن وکلي  –  Kluckhohn  )): فرهنععگ ، بععه معناي وصععفي ، بععه معنععي گنجینععه1946 

 انباشتعه از آفرينندگعي بشعر اسعت ، کتابهعا نقاشعي هعا ، بناهعا و ماننعد آن ، نیعز دانعش هماهنعگ

 کردن خود بعا محیعط چعه انسعاني چعه طعبیعي ( همچنیعن ) زبان ، رسعم هعا ، نظام آداب ، فضیلت

هاي اخلقي ، دين و حکم شايست و ناشايست که با گذشت روزگاران پديد آمده است . 

 : Herskovits ) 1948 ( هرسکووتيس

 فرهنگ در اساس بنايي است که بیانگر تمامي باورها ، رفتارها ، ارزش ها و خواسته هايي که

 شیوه زندگي هر ملت را باز مي نمايد . سرانجام عبارت است از هر آنچه يک ملت دارد هر کاري

که مي کند و هر آنچه که مي انديشد . 

)): Mead 1937 ميد

 فرهنگ به معناي کلیت در هم تنیده اي که از رفتار ارتباطي که نژاد و بشر پرورانده است و نسل

 بعه نسعل آموختعه معي شود . هیعچ فرهنگعي را بعه دقعت نمعي توان حعد گذاري کرد . معناي آن معي

 توانعد ، شکعل هاي رفتار قراردادي خاص يعک جامععه ، يعک گروه از جامععه ، يعک حوزه يعا دوره خاص

باشد . 



):Radeliffe Brown (1949  رادکليف براون

  واقعیتي که من به آن نام فرهنگ مي دهم ، فرايند ارتباط فرهنگي است ، يعني فرآيندي که از

 راه آن در يک گروه يا طبقه اجتماعي معین ، زبان ، باورها ، پسندها ، دانش ، چیره دستي ها ،

انواع عرفها دست به دست ، و از شخصي به شخصي از نسلي به نسلي داده مي شود . 

:Sorokin 1949 سوروکين

 جنبه فرهنگي جهان سوپر ارگانیک شامل معناها ، ارزشها ، هنجارهاست که واکنش ها و روابط

 شان ، گروه ها همبسته و ناهمبسته اي است که در رفتارهاي آشکار و ديگر امور آشکارگري در

جهان فرهنگي اجتماعي پديدار عینیت مي يابد . 

 فورد:فرهنعگ عبارت از راه هاي ارتباطعي براي حعل مسعائل اسعت و ترکیعبي اسعت از پاسعخ هاي

پذيرفته شده اي که درست از کار در آمده اند . فرهنگ عبارت از راه حل هاي آموخته است . 

:1950 استيو وارد

  فرهنعگ در کعل بعه معناي شیوه هاي آموختعه رفتار اسعت کعه بعه صعورت اجتماععي از نسعلي بعه

نسلي ديگر در درون جامعه اي خاص شکل مي گیرد . 

:1934يانگ 

  صععورت رفتار عادي مشترک در يععک گروه يععا جامعععه فرهنععگ اسععت کععه از عوامععل مادي و معنوي

ساخته شده است . 

 :اسکود

  فرهنگ عبارت است از همه ايده هاي آفريده آدمیان که از طريق جامعه به ذهن فرد وارد شده و

او از آن آگاه است . 

  : فرهنگ شامل همه شیوه هاي انديشه و رفتار است ، که از طريق کنش و واکنش1942 فورد

هاي ارتباطي و به شکل نمادين نه وراثتي است دست به دست به نسلهاي بعدي مي رسد . 

 :کلک هون



  فرهنعگ براي جامععه همچون حافظعه براي انسعان اسعت و فرهنعگ بخشعي از محیعط اسعت کعه

 توسعط انسعان سعاخته معي شود . فرهنعگ مثعل يعک برنامعه کامپیوتري اسعت کعه رفتار آدمعي را

کنترل مي کند . 

 :1976 ويليامز

  فرهنعگ فرآينعد کلي رشعد فکري ، معنوي و زيبايعي شناختعي اسعت . همچنیعن شیوه بخصعوص

زندگي يک ملت دوران يا گروه شیوه اي که در روح مشترک جامعه جلوه گر است . 

 در کنفرانس جهانی مکزیک قبول کرد:1981 در سال یونسکو را فرهنگو اما جامع ترین تعریف 

 ”فرهنککگ عبارتسککت ازخصککوصيات معنوي، مادي وفكري وعاطفککي كککه بککه يککك گروه 

 اجتماعي ويابه يك جامعه هويت مى بخشد.اين فرهنگ هنرها،ادبيات،باورها،شيوه

هاى همزيستي وحقوق اساسي بشررادربر مي گيرد .”

ویژگی های مهم فرهنگ:

مشترك بودن: -۱

 اشتراك عناصعر فرهنگعی در هعر جامععه و یعا گروه اجتماععی، عامعل اصعلی انسعجام و نشان دهنده

 میزان مقبولیععت آن عناصععر در میان گروه و جامعععه مععی باشععد. ضمععن آن كععه ایععن ویژگععی اسععاس

كسب هویت جامعه و یا گروه را تشكیل می دهد.

اكتسابی بودن: -۲

 بسیاری از عناصر فرهنگی، نه ذاتی، كه اكتسابی اند و فرد از طریق تعامل با محیط انسانی و

طبیعی مستقیم و غیر مستقیم، بسیاری از خصوصات فرهنگی را كسب می كند.

قابليت انتقال :- ۳

 اكتسعابی بودن مفاهیعم و عناصعر فرهنگعی، نتیجعه ای دیگعر را نیعز بعه دنبال دارد كعه آن قابعل انتقال

 بودن و یعا آموزشعی بودن فرهنعگ معی باشعد. انتقال ارزش های فرهنگعی از نسعلی بعه نسعل دیگعر

)cultural reproductionدر علم جامعه شناسی، باز تولید فرهنگی نام دارد. (
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