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 عمومیفرهنگ جزوه 

 به استادی معرف
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  فرهنگ

 را تعریف نمایید.فرهنگ  -1

 قوانین, اخالقیات , هاهنر, اعتقادات , دانستنیها مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده فرهنگ

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

 

 

 د.یرگ نام ببقایسه با حیوانات را در بعد فرهندر م نسانتمایز اوجوه  -2

 تفکر و قدرت یادگیری  

 تکلم  

 تکنولوژی  

 (زندگی گروهی)اجتماعی بودن 

 

 

 

 

 

 

 

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=%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
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%86%D8%B1
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 دهید. حتوضیبه اختصار فرهنگی شدن را  -3

 

 فرهنگی شدن

  

خصوصیات فرهنگی است و معموالً  د با کلیه شرایط وفرهنگی شدن در حقیقت هماهنگی و انطباق فر

تدریجی که همان رشد افراد در داخل  به دو صورت ممکن است واقع شود. اول بصورت طبیعی و

که بطرق مختلف ممکن است صورت  شرایط فرهنگی خاص است . دوم بصورت تالقی دو فرهنگ

آموزیم و تقریباً اعمال انسان ردم دیگر میم گیرد . فرهنگ در برگیرنده تمام چیزهایی است که ما از

شود و تحت نفوذ آن است . برای روشن شدن مطلب یکی می مستقیم و یا غیر مستقیم از فرهنگ ناشی

است , برای زنده ماندن باید  بیولوژیک غذا خوردن نیازی بدنی و : از اعمال انسان را مثال می زنیم

نفوذ  , اید خورد ؟ چگونه باید خورد؟ چه وقت باید خوردشود چه بکرد ولی وقتی سئوال می تغذیه

ای از مجموعه گردد. برآوردن نیازهای غریزی در انسان بافرهنگ در اعمال انسانی نمودار می

دهد . در مورد برآوردن می رفتارهای پیچیده همراه است و این رفتارها را فرهنگ هر جامعه ای شکل

محدودیت ها , مقررات , قواعد و  شود وال گوناگونی دیده مینیاز تغذیه در جوامع مختلف اشک

چیز  گیرند که مثالً چه باید خورد و از خوردن چهرا تحت نفوذ می جامعه رسومی هست که افراد هر

فرهنگ بین افراد مشترک است . هر فردی خصوصیاتی منحصر به فرد دارد که ویژه  .باید پرهیز کرد

 رود مگر آنکهای نیست . این گونه خصوصیات جزو فرهنگ بشمار نمیدیگران را از آن بهره است و

انجام آن  بوسیله افراد دیگر یاد گرفته شود و بصورت رسوم و عادات گروهی در آید و دیگران در

طریق نسلهای  شرکت کنند. از طرف دیگر فرهنگ گرد آورده جمع است ,ذخیره دانش انسانی از

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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دلیل غالباً هر اختراعی بر  گردد. و بهمینمتمادی فراهم شده است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می

 .باشدمتکی می اساس زمینه عینی گذشته که حاصل کوششهای جمعی انسان است

 

 .دهید توضیح ا فرهنگ ها رخرده -4

 فرهنگخرده 

و  ای , گروههای زبانی یا اقلیت های مذهبی و نیز فرهنگهای ویژهای ,ناحیهقومی, قبیله هایفرهنگ

گردیده  تشکیل خرده فرهنگ از ک کشورفرعی گروههای شغلی , طبقات ,قشرهای موجود در ی

  .مبانی مشترکی دارند جامعه که البته هر کدام در عین داشتن ویژگیهای خاص خود با فرهنگ کلی

از لحاظ گویش , آداب و رسوم ,شکل لباس پوشیدن , مهمان  لرستان ی مردمبعنوان مثال ویژگیها

گوییم که در کند این فرهنگ ویژه ر خرده فرهنگ لری میو مشخص و متمایز می ازدواج , نوازی

  .شود ولی ویژگیهای خاص خود را داردجزئی از فرهنگ ایرانی تلقی می حالیکه

 واحد مثل توانیم مشاهده کنیم مثالً در یک شهرز میفرهنگها را در بین قشرها یا طبقات شهری نی خرده

که هر کدام در محدوده  قشرها و گروههای شغلی معینی وجود دارند مشهد یا اصفهان یا تهران

لباس پوشیدن , برخوردهای  , هنگی خاصی قرار دارند. اصطالحات , استعارات , طرز سخن گفتنفر

توان آنها را از هم تمیز متفاوت بوده و راحتی می اجتماعی, طرز تلقی آنها از واقعیات کامالً با یکدیگر

 , ارتش سراندولتی بکار مشغولند , اف بوروکراسی کسانی که در , داد بهمین دلیل جماعت بازاری

خرده فرهنگ ویژه دارای بوده و در برخوردهای  پزشکان ,رانندگان تاکسی و... هریک دارای

  . به خرده فرهنگ خاصی استانعکاسی از تعلق آنها  تا حدود زیادی رفتار آنهااجتماعی 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
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 چرا توجه به خرده فرهنگ ها اهمیت دارد؟ -5

ای در جامعه شناسی از ای , مذهبی و طبقهکشور اعم از فرهنگهای قبیله توجه به خرده فرهنگهای یک

برخوردار است و در حقیقت یکی از راههای شناخت فرهنگ یک کشور آشنایی دقیق  ایاهمیت ویژه

 است که آگاهی از تاریخ یک قوم وفرهنگها یا فرهنگهای فرعی آن کشور است زیرا درست  با خرده

 ای برای شناختحوادثی که در طول قرون و اعصار بر آن قوم گذشته است الزمه و شرط عمده

بازگو  فرهنگ آن جامعه است ولی تاریخ تنها کلیات و حوادث عمده را در ارتباط با شناخت فرهنگ

آورد که بتوانیم به می ن را بوجودنماید در حالیکه تحقیق در خرده فرهنگهای یک ملت این امکامی

ها را درک و رسوم و سنت خلقیات و روحیات آن ملت پی برده , کارکردهای آداب یشهرعمق و 

باز شناخته و  ") جزئیات( میکرو"بصورت , نموده و عناصر فرهنگ جامعه را نه از باال بلکه از پائین و

 .تعریف کنیم
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 فرهنگ عام چیست؟ -6

 فرهنگ عام

ویژگیهای  اجتماعی بشر تلقی نمود و بهمین دلیل مجموعهتوان به نشانه میراث فرهنگ عام را می

صر نماید بعنوان عناانسانی را با اجتماعات حیوانی از هم متمایز می جامعه اساسی فرهنگ انسانی که

 محاسبه کنیم : تکلم و تفکر یا اندیشه ورزی , ابزار سازی و خصوصاً اجتماعی زیستن که فرهنگ عام

گردد, از جمله مشخص می یاقتصاد و یفرهنگ سازمانها و تشکیالت سیاسی و, اجتماعی ادهاینه با

جوامع تطور یافته و جوامع تطور نیافته  عناصر اصلی سازنده فرهنگ بشری اند که در تمام جوامع اعم از

اعتقادات دینی و  , تولیددولت شیوه خاصی از  , خانواده , ازدواج وجود دارند. در تمام جوامع بشری

  .توان مشاهده نموددیگر اجزاء تشکیل دهنده فرهنگ انسانی را می

 

 

 

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
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مال و رفتار حیوانات غریزی است در حالیکه اعمال و رفتار انسانها بیشتر فرهنگی اع -7

 توضیح دهید.مسئله را است. این 

رفتار انسان اعمال و  حالیکه اجتماعات حیوانی فاقد فرهنگ اند و اعمال و رفتارشان غریزی است , در

رفتار انسان سهمی دارند . از  هایالعملدر عکس"بیشتر فرهنگی اند تا غریزی گواینکه غرایز هم 

  .گیردنیز نشأت می " فطرت" غریزه از دیدگاه اسالمی رفتار و اعمال انسانی عالوه بر فرهنگ و

نه  ه باشد, غریزی است وحیوانات چنانچه شواهدی نیز از ویژگیهای فرهنگی گونه وجود داشت در عالم

هیچگونه تحولی  فرهنگی مثالً النه سازی پرندگان عملی غریزی است و در طول اعصار و قرون نیز

دیگر حرکت دسته جمعی  بخود ندیده است در حالیکه فرهنگ بشری پیوسته در تغییر است و از طرف

نان یا باصطالح تمایل و گرایش آ توان به حساب زندگی اجتماعیپرندگان یا برخی از حیوانات را نمی

انسان دارد دارای ویژگیهایی است که  به گروه جویی تلقی نمود زیرا زندگی اجتماعی آنچنانکه

ای به نقطه حیوانات ممکنست بصورت دسته جمعی از نقطه .بینیمهای آنرا در میان حیوانات نمینشانه

داشته باشند  یفیزیک در کنار یکدیگر حضور هادریا ها وکنار رودخانه , هادیگر جابجا شوند و در دره

زندگی اجتماعی به مفهوم  گردد . بعبارت دیگرای اجتماعی از این گردهم آئی حاصل نمیولی نتیجه

سازمانها و نهادها و تشکیالت اجتماعی ,  شود ,بصورت انواعواقعی که تنها در بین انسانها مشاهده می

خورد البته رفتار اجتماعی نمی در میان حیوانات بچشم گردد کهاقتصادی ,سیاسی , فرهنگی متجلی می

توان جز به اعمال النه سازی و نظم موجود در حرکات آنها را نمی , گونه زنبوران عسل با مورچگان

  .هیچ گونه تغییری در آنها بوجود نیامده توجیه و تبیین نمود هاغریزی که طی هزاره

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
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 نی را ذکر نمایید.اهار مورد از ویژگی های فرهنگ انسچ -8

 فرهنگ عامل توحید بخش ارزشهای اجتماعی است .  

 فرهنگ نظم بخش رفتار انسانها و کنترل کننده غرایز است .  

 فرهنگ متمایز کننده جوامع از یکدیگر است .  

 خویشاوندی و  رهنگ در مرحله اول بوسیله خانواده و شبکهفرهنگ آموختنی است . انتقال ف

آموزشی , وسایل  سپس بواسطه منابع دیگر مثل سازمانها و محافل بیرون از خانواده , موسسات

  .گیردارتباط جمعی و گروههای اجتماعی , از جامعه به فرد صورت می

 های متمادی , فراهمفرهنگ حاصل تجربیات و بشری است که طی قرون و اعصار و طی نسل 

  .آمده و پیچیده تر گردیده است

 طی  ابعاد مادی و معنوی فرهنگ پیوسته در حال تغییرات تدریجی است که در مجموع و در

متجلی  های مختلف تاریخی بشری را از هم متمایزقرون و اعصار بصورت تحوالتی که دوره

  .گرددمی
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را در مقایسه با یکدیگر  و روند پیشرفت آنها ) غیر مادی( و معنویفرهنگ مادی  -9

 توضیح دهید.

  فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی

بدانیم آنگاه  طبیعت های انسان برای ارضاء نیازهای خود و غلبه بررا به معنی کوشش فرهنگ اگر

قسمت فرهنگ مادی و فرهنگ غیر مادی یا معنوی تقسیم کنیم. فرهنگ مادی ,  توانیم آن را به دومی

 , اتومبیل , قابل لمس است مثل مسکن ,وسایل زندگی , وسایل و ابزار و دوات هواپیما ل اشیاءشام

 , ادبیات , را که مادی نیست فرهنگ معنوی گویند هنر ,زبان ماشین آالت , در عناصر فرهنگ آنچه

  .گیرندقوانین و علوم در این زمینه جای می افکار و عقاید , نحوه فکر و استدالل ,سیاست ، فلسفه

کنند بلکه معموالً فرهنگ مادی سریعتر آهنگ پیشرفت نمی یک نسبت وه دی و غیر مادی بفرهنگ ما

آید که آن را پس افتادگی یا تاخر فرهنگی شکافی بین این دو پدیده می گردد از این رودگرگون می

 بیان دقیقتر تأخر فرهنگی ,پس افتادن یک عنصر فرهنگی از سایر عناصر است . فرهنگ نامند . بهمی

 معنوی بدنه اصلی یک فرهنگ ملی است . همین بدنه است که قدرت روحی و نیروی حیاتی یک

فرهنگ  کند, همین بدنه است که باید به دل و جان در نگهداشت آن کوشید ,زیراملت را مشخص می

  .معنوی نقطه تعالی و فرازگاه حیات ملی است

آوردهای مادی یا تکنولوژی آن  فرهنگ مادی هر جامعه همچنانکه گفته شد شامل مجموعه دست

نویسد می در بحث از تکنولوژی و فرهنگ لوئیس منفرد جامعه است . یکی از جامعه شناسان بنام

  . گیرد و بر عکس جزئی از آنست:تکنولوژی در خارج از فرهنگ قرار نمی

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
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موضوع را توضیح . این دانندمی لید درک مفاهیم ذهنیکجامعه شناسان زبان را  -11

 دهید.

ای مستقیم با تفکرات و تجسمات انسانها رابطه از آنجا که مفاهیم از طریق زبان بعنوان یک واسطه در

دانند می لید درک مفاهیم ذهنیجامعه شناسان زبان را ک از حقایق موجود است بدین جهت بسیاری از

تصویر , حرکات  , , به بیان دیگر افکار هر مردمی در قالب سمبل های صوتی و بعضی اوقات اشارات

دهد , بنابراین لغات تشکیل می شود, این سمبل هاست که زبان هر قومی رابدنی و امثال آن خالصه می

  .باشندباشته میان صرفاً اصولی نبوده بلکه در آن افکار و تجربیات

 

 فرهنگ پذیری به چه معناست؟ -11

 فرهنگ پذیری

را فرهنگ پذیری گویند. فرهنگ  جامعه یک یفرهنگ تطابق با همنوائی عمیق فرد با هنجارها و موازین

توان به دو دسته تقسیم نمود. فرهنگ پذیری می شودپذیری یا جریانی را که طی آن فرد فرهنگی می

  .یک سویه و فرهنگ پذیری دو سویه

 

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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 توضیح دهید.به اختصار فرهنگ پذیری یک سویه و دوسویه را  -12

است که  شود و به این دلیل یک سویه نام گرفتهوط به کودکان میفرهنگ پذیری یک سویه مرب

ارزش ها یک طرفه  کودک در مقابل پذیرا شدن ارزش های جدید منفعل است یعنی آنکه جریان تاثیر

ارزش ها از خود بروز نداده و  و تنها از جانب جامعه بسوی کودک است و او مقاومتی در برابر این

بتدریج و ابتداء از طریق خانواده بعنوان میانجی با  یری متقابل داشته باشد. کودکتواند بر جامعه تاثنمی

  .گردداجتماعی آشنا می هایارزشها و نهادها و واقعیت

انتقال  ناآگاهانه و آگاهانه : گیردفرهنگی شدن طفل از طریق خانواده به دو طریق صورت می

گیرد دادن و اقتباس رفتار و کردار و گفتار والدین می رناآگاهانه هنجارها به طفل از طریق سر مشق قرا

خود متوجه باشند کودک بتدریج با الگوهای رفتار و کرداری  و بدین ترتیب بدون آنکه والدین

ای است حساس که کند. این مرحله مرحلهسوی اطرافیان مشاهده می یابد که وی ازآشنایی می

  .شودکردار و گفتار بتدریج شکل گرفته و پایه ریزی می الگوهای رفتار و شخصیت طفل بوسیله این

 طرف دیگر انتقال هنجارها به کودک از طریق آگاهانه بدین معنی است که والدین با آموزش از

اجتماعی آشنا  زندگیمستقیم و امر و نهی و تشویق و یا ممانعت وی را عمداً با هنجارها و موازین 

هنجارهای اجتماعی دارند سعی  دهند و با توجه به برداشتی که ازمی ای که خود ترجیحساخته و بگونه

  .نماینددر اجتماعی شدن و فرهنگی نمودن وی می

ناآگاهانه از آن , آشنایی و سپس همنوائی عمیق کودک با هنجارهای اجتماعی در دو وضعیت آگاهانه

براین ذهن کودک مساعد و بنا جهت اهمیت فراوان دارد که این جریان ,جریانی است یک سویه و

کند , در حالیکه جریان فرهنگی شدن می حسشنود و بینید, میآماده است ,از برای هر آنچه که می
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مورد افرادی مصداق دارد که شخصیت آنان تکوین  در بزرگساالن جریانی دو سویه بدین معنا که در

شود ذیری تبدیل به جریانی پیچیده میدر چنین حالتی فرهنگ پ .یافته و دارای فرهنگ پیش بینی باشند

  .فرد را تحت سلطه و تاثیر خود قرار نخواهد داد و فرهنگ جدید به سهولت

می گردد؟ ) کدامیک از موارد زیر شامل روش های فرهنگ پذیری دو سویه ن -13

 تستی و چهار گزینه ای(

 ) توضیح : موارد زیر شامل می گردند(

  : به وجود آید وشرتواند از چند  فرهنگ پذیری دو سویه می

 های بین المللی مهاجرت  

 تاریخی اقوام برخوردهای  

 استعمارگران بر مستعمرات سلطه  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C+%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA

