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  وم فرهنگ عمومي معنا و مفه
  ممكن هاي جهاندر پرتو مفهوم 

  ðپور مرتضی گوهري
  چکيده

ن، هنـوز هـم   یبا وجود ا. شده است يادیز يها تالش یفی از مفهوم فرهنگ عمومیارائۀ تعر يبرا
مفهوم، مصداق و مسائل فرهنـگ  ة دربار يادیز يها یدگیچینظران با پ شمندان و صاحبیاز اند ياریبس

شناسـی و   انسـان شناسـی،   هاي جامعـه  کتاب دریکی اینکه . دالیلی چند دارد که تندرو هس روبه یعموم
از  دیگر اینکـه تلقـی روشـنی    .نیستروشن و متمایز گر مطالعات فرهنگی مفهوم فرهنگ از مفاهیم دی

، کنـیم مسائل فلسفی فرهنگ توجـه   به اگر چند گام به عقب برگردیم و. وجود ندارد» عمومی«مفهوم 
هاي فلسفی و منطقـی   توجهی به ویژگی یکی از این مشکالت بی. کنند گري خودنمایی میمشکالت دی
شناسی بـه کـار    شناسی و فرهنگ مفاهیم اساسی متعددي در ادبیات مباحث جامعه هامروز .مفاهیم است

عرصـۀ   آن هاي کارکرد و تعیین مصـادیق  هم تعریف و ارائۀ تلقی روشنی از آن و هم حوزه کهرود  می
فـارغ از عرصـۀ مناقشـات علمـی      ي اسـت بـا نگـاهی   ضـرور  .شات نظـري فراوانـی شـده اسـت    مناق

ن مقاله یا. ردشناسان مفهوم فرهنگ و فرهنگ عمومی را واکاوي ک شناسان و مردم شناسان، فرهنگ جامعه
 مفهومدربارة  تر قیعم يا شهیتر و اند یفلسف ین امر که اگر نگاهیدادن ا نشان ياست برا یفلسف یتالش

ده بـاز  یـ چین کـالف پ یکور ا يها از گره ید برخیوجود داشت شا یفرهنگ و به تبع آن فرهنگ عموم
   .شده بود

  

   ها هواژکلید 
  ممکن هاي جهان، صفات ممکن، تحلیل مفهومیفرهنگ، فرهنگ عمومی، 

                                                
ð گاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتعضو گروه فرهنگ عمومی پژوهش 
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  مقدمه
 فرهنگ از جهان شمول و همگانی تا فـردي و خـاص  ژان فرانسوا دوریته در کتاب 

کند که بـا همـۀ تعـاریف     دربارة منشأ فرهنگ تصویري ارائه می هم و اثرگذاردر مقالۀ م
محـور    مفهوم جامعه ،در حالی که در همۀ تعاریف موجود. موجود تفاوتی اساسی دارد

 میـان معنی است، او فرهنگ را در  بی  جامعه وجودتعریف است و تصور فرهنگ بدون 
 کردنـد تعـداد   به شکل گروهی زندگی می کند که اگر وجو می اي جست ي اولیهها انسان

چرا من پدرم را او بحث را با اشاره به رمان . شاید کمتر از انگشتان یک دست بود ها آن
گیـري فرهنـگ را در    رمانی که سعی دارد تا شکل. کند اثر روي لوئیس آغاز می خوردم
ک معمـاي بـزرگ   دار به ی دوریته این کتاب را پاسخی خنده. ي اولیه تبیین کندها انسان

که  یینما انسان ین قرار است که کی، چگونه و چرااین معماي بزرگ از ا. داند علمی می
و بـاالخره   زبانکرد ناگهان به فکر ساختن ابزار، اختراع  هاي افریقا زندگی می در جنگل

؟ او اظهـار  شـد تبـدیل   یخاص هنر، مذهب و قوانین اجتماعی پرداخت و به نوع کامالً
شـده، ابزارهـاي    ي فسـیل هـا  ناشناسی، استخو گیري از بایگانی باستان با بهره کند که می

اي و تعیین قدمت هرچـه   هاي صخره سنگی تراشیده شده، آثار اجاق، قبرستان و نقاشی
را ممکـن  شدن  انسانی و چگونگی انسانسازي خطوط اصلی تبار  دوباره ،ها آنتر  دقیق
پیش از تاریخ در اختیار  انساندربارة توانایی مغز  زیادي چیزها  اما این داده. است کرده

تـوان داشـت؟    توان گفت یا چه تصوري مـی  چه می ها آن دربارة فرهنگ. دهد قرار نمی
آثار هنري وجـود دارد؟   نخستینابزارها و  نخستین میان اي هسال خأل دو میلیونچرا  مثالً

هـاي جدیـد    تقد است کـه داده در چه زمانی پیدا شد؟ دوریته مع زباناندیشۀ نمادین و 
 امکـان شناسـی و علـوم روان   نـه، نژاد گرایا شناسـی تکامـل   شناختی، روان شناسی باستان
  . اند فراهم کرده انسان بندي داستان پیدایش فرهنگ را در تاریخِ صورت

است و حتی این تعریف را از » حیوان فرهنگی« انسانکنند که  امروزه برخی بیان می
که تعریف سنتی  کنند میدانند و بیان  تر و رساتر می دقیق» ان ناطقحیو«تعریف سنتی 
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فرهنـگ  ). 29: 1362 شـریعتمداري، (گیـرد   نمـی جنبۀ اجتمـاعی رفتـار او را دربر   انسان
 ،ی به دور از جامعه زندگی کنـد انساناگر . همواره در رابطه با جامعه تعریف شده است

این تعریف . دانست انسانتوان او را  داراي فرهنگ نیست و بر اساس تعریف فوق نمی
شامل  ممکن است مانع باشد و در دامنۀ آن هیچ حیوانی وجود نداشته باشد، اما ضرورتاً

بـه دور از جامعـه زنـدگی کـرده      ها انسانممکن است فردي از . شود نمی ها انسانهمۀ 
د در جامعه دان چنین فردي نمی ،باشد انسانهاي  باشد و در عین حال واجد تمام ویژگی

کنـد   نکته را بیان مـی این دوریته با مطالعه دربارة منشأ فرهنگ . چگونه باید زندگی کرد
. در او شکل گرفتـه اسـت   ،رفته فرهنگ، رفته کهوجود داشته  انسان به نامکه موجودي 

. سایر مفاهیم و معقوالت، مشخص و متمایز کند در میانتعریف مفهوم باید بتواند آن را 
نظرهاي اساسی و مناقشـات جـدي دربـارة مفهـوم      توان تا زمانی که اختالف چگونه می

؟ همچنـین  درست و دقیق دانست راحیوان فرهنگی  انسانفرهنگ وجود دارد، تعریف 
ي هـا  انسـان و حـوا منشـأ همـۀ    ) ع(بر اساس متون موثق ادیان ابراهیمی، حضـرت آدم 

انـد؛    داشـته هایی دربارة جهان  شو نگر  روشی براي زندگی، اندیشه اند که بودهامروزي 
اند که براساس آن، امـور را بـه خـوب و بـد متصـف       ها داشته همچنین نظامی از ارزش

توان مـدعی   فرهنگ هستند و لذا نمی اساس تعاریف موجود این امور اجزابر. دکردن می
تعریـف فرهنـگ بـر     ،به بیان دیگر. اند و حوا فاقد فرهنگ بوده) ع(شد که حضرت آدم

 دچـار  در تعیین حوزة کاربرد و مصادیق آن چون ما رانیست  دقیقور مفهوم جامعه مح
بررسی مفهوم فرهنـگ و تعـاریف آن بـراي دسـتیابی بـه تعریفـی دقیـق        . کند میابهام 

  . ضروري است
  
  ريف فرهنگتع

با آنکه نقدهایی بـه تعریـف تـایلر    . یکی از تعاریف مهم فرهنگ تعریف تایلر است
 به نظر تـایلر . ها محل ارجاع است ها و پژوهش در بیشتر کتاب معموالً ،وارد شده است
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اي است که شامل معـارف، معتقـدات، هنرهـا، صـنایع، فنـون،       فرهنگ مجموعۀ پیچیده
اخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضـوابطی اسـت کـه فـرد عضـو      

معه وظایف و تعهداتی را بر عهـده  گیرد و در برابر آن جا می از جامعۀ خود فرا جامعه،
از نظـر او فرهنـگ   . تعریف دیگر از گـی روشـه اسـت   ). 17: 1368 ،االمینی روح( دارد

کـه   ی اسـت بیش صریح و ها و احساسات و اعمال کم اي از اندیشه پیوسته هم مجموعۀ به
کیل که این افراد، گروهی معین و مشخص را تشاینو براي اند  افراد گروه پذیرفته بیشتر

: همـان (د شـو مراعـات   ،عینی و سمبلیک ،پیوسته هم دهند الزم است که آن مجموعۀ به
هاي اجتماعی رفتار است که به وسیلۀ همـه   از نظر ساپیر فرهنگ شامل انواع مدل .)18
 یپوشـد و جامعـه در حقیقـت اصـطالح     اعضاي گروه جامۀ عمل به خود مـی  بیشتریا 

طی که با یکدیگر دارند براي بیان بعضی از صـور  فرهنگی است که افراد به نسبت رواب
: کنـد  رالف لینتون فرهنگ را چنـین تعریـف مـی   ). همان(برند  رفتارهاي خود به کار می

به  یاز نسل ینیجامعه مع يلۀ اعضایاست که به وس شده کسباز رفتار  یبیفرهنگ ترک
). 118: 1370، خلـق  نیک و وثوقی(ان افراد مشترك است یشود و م یگر منتقل مینسل د

، زبـان آن مانند  ين معنایتر به گسترده یاجتماع يها تیبه نظر کالرك ویسلر تمام واقع
: همـان ( رود یشـمار مـ   هجزء فرهنگ بو هنر ت، ادب، مصنوعات، ی، نظام مالکییزناشو
ط و یتطـابق بـا محـ    بـراي بشـر   یاز نظر ساموئل کنیگ فرهنگ مجموعه مسـاع ). 117

اي  فرهنگ را مجموعـه  1ساموئل بارنز). 204: 1374محسنی، ( است یاصالح امور زندگ
در فائق آمدن بـر   یهاي گروه معین از اعتقادات و باورها دانسته است که در اثر کوشش
از نظـر ژان فرانسـوا لیوتـار    . یابـد  مسائل انطباق بیرونی و وحدت درونی گسترش مـی 

کـالوین  ). 208: 1379 ،رينـوذ به نقـل از  (فرهنگ عرصۀ تحول، تبدیل و مناقشه است 
ــر  ،شـــراگ ــوف معاصـ ــه ،مریکـــاییآفیلسـ ــم،   عرصـ ــاي مهـــم فرهنـــگ را علـ هـ

                                                
تـألیف دکتـر محمـد رحـیم عیوضـی       »مفهوم شناسی فرهنگ به مثابۀ یک نظـام «از این به بعد بیان شده است به نقل از مقالۀ پس تعاریفی که  .1

  . است
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سـوروکین در  ). 75: 1997 ،شـراگ بـه نقـل از   (معرفی کرده اسـت  اخالق، هنر و دین 
از . ارگانیک، ارگانیک و سوپرارگانیک تقسیم کرده استها را به غیر تحلیلی نظري پدیده

انـد، در   شـیمیایی تشـکیل شـده   ــ   ی فیزیکییک تنها از عاملهاي غیرارگان نظر او پدیده
هـاي   در پدیـده . دارنـد هاي ارگانیـک عـالوه بـر آن عامـل حیـاتی نیـز        حالی که پدیده

. شـود  حیاتی، عامل مجرد معنا نیز اضافه مـی ـ  سوپرارگانیک عالوه بر دو عامل فیزیکی
ي دارد، همان عامـل فرهنگـی   ا کننده ها نقش تعیین این عامل معنا که در سرنوشت پدیده

 225: 1377 ،سوروکینبه نقل از ( از نظر او هیچ پدیدة فرهنگی، فاقد معنا نیست. است
تري ایگلتون براساس نظرات هورکهایمر و آدورنو که براي بررسی فرهنگ در  ).223ـ 

انـد،   هکـرد سازي بررسی  تحلیلی علمی، فرهنگ مسلط غرب را در قالب صنعت فرهنگ
را براي منازعات فرهنگی لحاظ کرده است که عبارتنـد از فرهنـگ بـه منزلـۀ      سه جنبه

گرهـارد   .)198: 1380 ،ایگلتـون به نقل از ( مدرن و امر تجاري یا پست ،مدنیت، هویت
هـاي نمـادین تأکیـد     شناسی کالن، بر نظام گیري از جامعه لنسکی و جین لنسکی با بهره

هـاي نمـادین جامعـه و اطالعـات و      نظـام  که فرهنگ عبارت است از مجمـوع اند  کرده
شناسان،  شناسان و جامعه اي از مردم اند که پاره یادآور شده ها آن .ها آنهاي مستقر در  پیام

اند، ولی بهتر اسـت   دهمعه را نیز در تعریف فرهنگ گنجانرفتارها و مصنوعات افراد جا
میلتـون سـینگر نیـز در    . هاي فرهنگی قلمداد کنـیم  فرآورده وکه این گونه عوامل را جز

کند که در مباحـث و   می نشانخاطر المللی علوم اجتماعی المعارف بینةدایراش در  مقاله
یعنـی   ،مقوالت مربوط به تعریف و تحلیل فرهنگ، رفتارها و روابط اجتمـاعی مشـهود  

خـود جـزء عناصـر     بـه هاي هنري دیگـر خود  ساختار اجتماعی و مصنوعات و فرآورده
بـه نظـر   ). 24ـ   25: 1369 ،لنسـکی به نقـل از  (روند  رهنگ به شمار نمیدهندة ف تشکیل

ر و اهـا، ابـز   جامعه عبارت است از افکار، عقاید، آرزوها، مهـارت  فرهنگشریعتمداري 
وسایل، امور مربوط به زیبایی و کارهاي هنري، آداب و رسـوم و مؤسسـاتی کـه افـراد     

  .)28: 1380 ،شریعتمداري(کنند  یو رشد م اند تولد یافته ها آن اجتماع در میان
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شناســی،  تعــدادي از تعــاریف رایــج فرهنــگ از منظــر جامعــه شــده گفتــهتعــاریف 
به دلیل مبانی و  ،توان با تحلیل این تعاریف نمی. شناسی و مطالعات فرهنگی است انسان

بـا تأمـل مشـخص    . به تعریفی که جامع باشد، دست یافت ،ها آن مفروضات موجود در
هـا   آنبر هـر یـک از   . مفهوم جامعه مفهومی محوري استتعاریف  ه در همۀشود ک می

یکی از اشکاالتی که بـر تعریـف تـایلر از فرهنـگ وارد      مثالً. اشکاالتی وارد شده است
و نهادهاي اجتماعی را از مفهوم کلـی فرهنـگ متمـایز     ها سازماناست این است که او 

 .)23: 1386 ،محسنی(دهد  لیت بسیار میسازد و در نهایت این تعریف به فرهنگ ک نمی
مفهوم  میانتوان  نمی آنبر اساس  که ،تري در تعریف تایلر وجود دارد اما مشکل اساسی

فرهنگ و تمدن را مترادف یکدیگر به  این است که او ،اشتفرهنگ و تمدن تمایزي گذ
یی دارنـد کـه   هـا  اما مفهوم فرهنگ و تمدن تفاوت .)48: 1368 االمینی، روح(برد  کار می

از ) برخالف واژة فرهنگ(مفهوم تمدن . را مترادف با یکدیگر به کار برد ها آن توان نمی
از توسعه بود و به دلیل اینکـه   اي مرحلههدف و فرایند، بازگوکنندة  همان ابتداي ظهور

هاي غیرمتمدن و یا برکنـار از تـأثیر تمـدن روي     که هنوز گروهکرد  توان ادعا دیگر نمی
شناسـی و   وجود دارد، در چند دهۀ گذشته از کاربرد واژة تمدن در متـون جامعـه   زمین
این گرایش تا حدي اسـت کـه در اغلـب متـون جـاري       .استشناسی کاسته شده  مردم
کرد به رغـم رابطـۀ نزدیکـی کـه      نشانباید خاطر. آید ذکري از تمدن به میان نمی تقریباً

ایـن   بـه  هوم متفاوت از یکـدیگر هسـتند و  میان فرهنگ و تمدن وجود دارد، این دو مف
بـه تعبیـر   . اسـت  شـده اشـاره   هاي ادبیات و فلسـفه بـه خـوبی    تفاوت در قلمرو رشته

سوروکین، فرهنگ یک نظام علمـی پرمفهـوم اسـت و حـال آنکـه تمـدن دربرگیرنـدة        
فرهنگ معادل است بـا بیـان    به نظر مک ایور. )37ـ  39: 1386 ،محسنی(هاست  روش

و تمدن عبارت است از تشکیل جامعه و نظام ) ادبیات ،دین ،ایدئولوژي(ی حاالت زندگ
کروبـر فرهنـگ را بـه    ). ي اجتمـاعی هـا  سـازمان ، ها تکنیک(شرایط اجتماعی  و نظارت

 ،االمینـی  روح(دانـد   هاي اجتماعی مرتبط مـی  هاي اجتماعی و تمدن را به واقعیت ارزش
. شـد یش از این مواردي است که بیـان  اما تفاوت مفهوم تمدن و فرهنگ ب. )49: 1368
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توان فارغ از مفهوم جامعـه و شهرنشـینی و روابـط جوامـع بـزرگ       مفهوم تمدن را نمی
توان گفت که  به نوعی می. ی تعریف کرد، در حالی که مفهوم فرهنگ چنین نیستانسان

هـاي   تمدن بیشتر قالب صوري زندگی اجتماعی است و فرهنـگ محتـواي ایـن قالـب    
دهـد   مـی  نشـان آید که  به دست می ها در حفاريآثاري  مثالً. دهد تشکیل می صوري را

هاي اجتماعی در آن وجود داشـته   تمدن گذشته چگونه بوده است و چه اشکال و قالب
هاي ثانوي شاید بتوان برخی از اجزاء فرهنگ آن تمدن را نیـز حـدس    در تحلیل .است

اي وجـود   آمـوزش عمـومی و مدرسـه   توان فهمید که در یـک تمـدن    با حفاري می. زد
توان فهمید که آیا در آن تمدن راسـتگویی بـه شـکل عـام در      اما نمی ؛داشته است یا نه

توان فهمید که مردم آن دوران در چه  می همچنین،. خیررفتار مردم وجود داشته است یا 
ه چه غـذاهایی و  ک کرد دقت و صحت مشخصتوان با خوردند، اما نمی ظروفی غذا می

هایی که  تحلیل آثار به دست آمده از حفاري تمدن ،به بیان دیگر. خوردند ند وعده میچ
توانـد بیـانگر فرهنـگ مـردم آن دوران باشـد و بـدون مراجعـه بـه          اند نمی از بین رفته

 ممکـن  هاي دیگر اظهارنظر دربارة فرهنگ هاي مربوط به آن دوران و دانش نگاري تاریخ
هـاي گذشـته    کنار آثـار بـه دسـت آمـده از تمـدن      هاي یختارحتی با مراجعه به . نیست
خلط مفهـوم تمـدن بـا    . نظرهاي درستی داشتوان دربارة فرهنگ آن دوران اظهارت نمی

افـراد   شود و در تعیین مصادیق هاي نادرستی از این مفاهیم می فرهنگ سبب بروز تلقی
کند فرهنگ  ایلر بیان میدر تعریف تایلر نکتۀ مهمی وجود دارد؛ ت. کند را دچار ابهام می

یعنی اگر فرد در جامعۀ دیگري باشد  ،گیرد آن اموري است که فرد از جامعۀ خود فرامی
دهنـدة   نشـان تـایلر  بیان دقیق . کند گیرد و فرهنگ دیگري پیدا می امور دیگري را فرا می

همچنین . مربوط است انساناین است که فرهنگ امري ذاتی نیست، بلکه به زمان مکان 
در تعریف گـی  . است شدنی در تعریف تایلر فرهنگ هم در فرد و هم در جامعه بررسی

ها، احساسات و اعمال مبهم است و مشخص نیست  اندیشه» به هم پیوسته بودنِ«روشه 
به هم پیوستگی در فرد ممکن . اند پیوسته ها، احساسات و اعمال چگونه به هم که اندیشه
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هـا، احساسـات و    پیوسـته بـودن اندیشـه    د، اما به همباش دادنی است تا حدودي توضیح
با این تعریف وقتی . نیست شدنی و اثبات دادنی اعمال افراد در جامعه به سادگی توضیح

همۀ افراد  میانمشترك گوییم، از اموري که  سخن می ها انساندربارة فرهنگ گروهی از 
تـوان   بر اساس آن میدر این تعریف فرهنگ چیزي است که . کنیم آن گروه صحبت می

ها، احساسات  هر فردي اندیشه. را از گروه دیگر متمایز و متعین کرد ها انسانگروهی از 
اي از ایـن   براسـاس تعریـف گـی روشـه مجموعـه     . دارد ارو اعمال مخصـوص خـود   

است، فرهنگ آن  به هم پیوسته ها انسانها، احساسات و اعمال که در گروهی از  اندیشه
در  صرفاًتوان قائل به فرهنگ بود و  ساس این تعریف براي یک فرد نمیابر. گروه است

همچنـین  . توان مفهـوم فرهنـگ را بـه کـار بـرد      می ها انساناز  یپیوستگی فرد با گروه
براي جلـوگیري از اطالـۀ کـالم،    . جامعه و فرهنگ قائل شد میانتوان تمایز قاطعی  نمی

  . شود تحلیل تعاریف دیگر به خوانندگان واگذار می
هـایی از فرهنـگ    هـا تلقـی   در مجالت و روزنامـه  معموالًعلمی و هاي غیر در نوشته

و در عین حـال باعـث بـروز     داردوجود دارد که به سبب دامنۀ مخاطبان، تأثیر بیشتري 
ها مطالبی نوشـته   براي نمونه در یکی از روزنامه. شود مفهوم فرهنگ میدربارة  ابهاماتی

انقالب اسالمى فرهنگ و تمدن حقیقـى  «: اصی از فرهنگ استاست که بیانگر تلقی خ
هاى سیاسـت، حقـوق بشـر و     این تمدن در تمام زمینه. را براى جهانیان به ارمغان آورد

بـه هـر حـال، هـرکس فرهنـگ      . اخالق، با فرهنگ و تمدن غرب تفاوت اساسـى دارد 
ى وگـو  گفـت رح طـ . پیروز خواهد شـد  حتماً ،انقالب اسالمى را الگوى خود قرار دهد

هـا اسـت کـه     حضور ایران در سطح جهانى و پاسخى بـه جنـگ تمـدن    ۀنشانها،  تمدن
روزنامـه بـرخالف    .)16 :1377 ،کیهـان (» ها آن را در آمریکا مطرح کردنـد  صهیونیست

ان اسـت،  یآموزان و دانشـجو  محدود به دانش ها آن کتب درسی و دانشگاهی که کاربرد
ر در دسترس عموم مردم قرار دارد؛ بـه همـین دلیـل دامنـۀ     و بیشت داردتري  استفادة عام

اول اینکه فرهنگ  :بیان شده است کلیدي در این جمالت دو نکته. تأثیر آن بیشتر است
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 اینکهایران در دوران بعد از انقالب اسالمی با فرهنگ غرب تفاوت اساسی دارد و دیگر 
با . جهانیان به ارمغان آورده استانقالب اسالمی ایران، فرهنگ و تمدن حقیقی را براي 

رسد که دربارة ماهیت چیزي اظهارنظر شده است که  تأمل در نکتۀ اول چنین به نظر می
دربـارة چیـزي سـخن گفتـه      ،به بیان دیگر. در ایران و غرب به طور کلی متفاوت است

نظر دیگري شده اسـت  در جملۀ دوم اظهار. ن و مکان استشده که ماهیت آن تابع زما
فرهنـگ و تمـدن حقیقـی را در    بایـد  بیان شده اسـت کـه   . کند میاول را نقض  نظره ک

دارد سخن این است که فرهنـگ حقیقتـی    نتیجۀ .کردجو و انقالب اسالمی ایران جست
فراتر از مکان و زمان و تفاوت فرهنـگ غـرب و انقـالب اسـالمی در همـان حقیقـت       

  . ی نهفته استامکانفرازمانی و فر
ـ » یمفهوم فرهنگ عمـوم «از  یک تلقیان یا بیف یشکالت تعرم دانستباید  ش از یب

مفهـوم   يهـا  یدگیـ چیعـالوه بـر پ   یرا مفهوم فرهنگ عمـوم یاست؛ ز» مفهوم فرهنگ«
ـ   أد منشین قیو وجود هم داردز ین» یعموم«د یفرهنگ ق . بـوده اسـت   یمناقشـات فراوان

 یده اسـت؛ حتـ  و متنـوعی بیـان شـ    گونـاگون براي فرهنگ و فرهنگ عمومی تعاریف 
ـ وجـود دارد کـه بـه مفهـوم فرهنـگ و تعر      یفارس زبانها و تحقیقاتی به  کتاب ف آن ی

 يآور عجمـ از فرهنگ و روانشناسان  شناسان مردم، شناسان جامعهف یو تعار اند پرداخته
ها آمـده اسـت    ف موجود از فرهنگ به آنچه در این کتابین، تعاریبا وجود ا. 1اند کرده

سـت،  یبـه دو  ف فرهنـگ ظـاهراً  یاند که تعـار  ان کردهیب نظران بصاحست و یمحدود ن
  ). 17: 1379 ،ینیاالم روح(رسد  یشتر میب یصد و حتیس

هاي مفهـوم فرهنـگ، معنـا و     توان فارغ از بررسی ویژگی ین است که نمیت ایواقع
. هاي مفهوم فرهنگ عمومی، معنا، مصداق و مسـائل آن پرداخـت   مصداق آن به ویژگی

، 3پسـند  ، فرهنگ مـردم 2ل فرهنگ مردمیاز قب يگریاست که اصطالحات د یالن در حیا

                                                
تعریف و پژوهش  1357، داریوش آشوري، انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا، تعریف و مفهوم فرهنگنمونه کتاب  براي .1

  .1376بیرخانه شوراي فرهنگ عمومی، زادگان، د ، مرتضی عباسفرهنگ و فرهنگ عمومی
2. Popular Culture  
3. Folklore  
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و مانند آن وجود دارد که  ی، فرهنگ نخبگان و فرهنگ جهانی، فرهنگ ملیفرهنگ بوم
مفهـوم فرهنـگ و فرهنـگ    ز و هـم در ابهـام   یممکن است بتواند هم در وضوح و تمـا 

 هاي ویژگیم فرهنگ و بررسی تحلیل فلسفی و منطقی مفهو. 1دنقش داشته باشعمومی 
مفاهیم مشابه همراه با تحلیـل مفـاهیم    هاي ویژگیمفهوم از یک سو و مقایسۀ آن با  آن

زدایـد و بـراي    مترادف و متقابل آن از سوي دیگر، تا حدود زیادي ابهام موجود را مـی 
  . گذارد ارائۀ تلقی روشنی از این مفهوم معیارهاي مناسبی را در اختیار می

  
  فع تعريانوا

: کم پنج نوع تعریـف داریـم   بندي دست در یک تقسیم. داردی گوناگونتعریف انواع 
. کاربرد مشخصی دارنـد  ها آنهریک . 6و اقناعی ،5، نظري4، تدقیقی3، معجمی2تصریحی
  . هستند» بار نخستینتعریف براي «تصریحی  هاي تعریف

هاي لغـت   را که در کتاباي از مفهوم  شده کاربردهاي تثبیت معموالًتعریف معجمی 
  . کند میآمده است، ارائه 

شود که با  در مواقعی به کار برده می کهنوع دیگري از تعریف، تعریف تدقیقی است 
ما بـا تعـاریف    مثالً. تعدد معانی براي یک مفهوم مواجه هستیم و کاربرد آن مبهم است

تري  اما به تعاریف دقیق ،و کاربردهاي گوناگونی از مفهوم فرهنگ آشنا هستیم گوناگون
به شکل نظري انجام شود و یا ترکیبی از  صرفاًاین تعریف دقیق ممکن است . نیاز داریم

                                                
ابهام  معموالً. را بیشتر کند همواره چنین نیست که با وجود ابهام در مفهوم و مصداق، ترکیب آن مفهوم با مفاهیم دیگر ابهام .1

ترکیباتی  مثالً. در خصوص مفهوم فرهنگ نیز چنین است. هاي دیگر همراه است وضوح در زمینه با اه بیشتر در برخی از زمینه
توان بر اساس آن  دهند فرهنگ چیزي است که می می نشان  »فرهنگ روستایی«، »فرهنگ شهروندي«، »فرهنگ کارگري«چون 

را در برخی از اجزاء فرهنگ از » روستانشینان«و » شهروندان« مثالً .کردانسانی را از هم متمایز  گوناگونهاي  یا اجزاء آن، گروه
  . باره خواهد آمد تري در این در ادامۀ مقاله بحث دقیق. کردهم تفکیک 

2. Stipulative Definitions  
3. Lexical Definitions  
4. Précising Definitions  
5. Theoretical Definitions  
6. Persuasive Definitions  
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  . کاربردهاي عملی مفهوم و دقت نظري در تعریف باشد
تعریف نظري در چارچوب و بر اساس دیدگاه بیـان  . نوع دیگر تعریف نظري است

هاي آن دوران تعریفـی از گرمـا    بر اساس دیدگاهدر گذشته و  ها نافیزیکد مثالً. شود می
  . شود هاي امروزي تعریف متفاوتی بیان می اند و در چارچوب دیدگاه داشته

شود  تعریف اقناعی از حوزة تعریف دقیق علمی و منطقی تا حدود زیادي خارج می
ت این است تا با تأثیرگذاري بر عواطف و احساسات افراد مناقشـا  کننده تعریفو سعی 

هـایی   هاي سیاسی یا بحـث  این نحوة تعریف در بحث. را رفع و نظر خود را غالب کند
  . دخیل بوده است، کاربرد فراوان دارد ها آن گیري که اهداف سیاسی در بروز و شکل

و » تعـاریف مصـداقی  «توان در دو گـروه   انواع تعریف را می يگرید يبند میدر تقس
براي مشخص کردن یک  1ریف مصداقی یا مدلولیدر تع. تقسیم کرد» تعاریف مفهومی«

توان تفاوت  در این نوع تعریف نمی. شود دامنۀ مصادیق آن مشخص شود لفظ سعی می
رابطۀ معنایی مهم است و  2در تعریف مفهومی یا مضمونی. دکرمعنایی دو لفظ را تبیین 

اهیم دایرة مصادیق به تبع وضـوح بخشـیدن و متمـایز کـردن یـک مفهـوم از سـایر مفـ        
و  4»تعریـف عملیـاتی  «، 3»تعریـف ترادفـی  «این تعریف به سـه نـوع   . شود مشخص می

هـاي   در تعریف ترادفی از تعدادي از الفاظ و عبارت. شود تقسیم می 5»تعریف تحلیلی«
. دارند یکاربردهاي یکسان یا مشابه معموالًشود که  مترادف با لفظ موردنظر استفاده می

تعریف دیگر که بیشتر در علوم کـاربرد  . هاست نامه تص لغتمخ معموالًاین نوع تعریف 
در این تعریف نتایج حاصل از کـاربرد چیـزي مـورد نظـر     . دارد، تعریف عملیاتی است

ج را  ۀالف چیزي است که با اجراي آزمون ب نتیج«: داردچنین شکلی  معموالًاست و 
ی هـای  ویژگـی جموعـۀ  م«: در تعریف فرهنگ چنین گفته شـود اگر  مثالً. »به دست دهد

                                                
1. Extensional or Denotative Definitions  
2. Intentional or Connotative Definitions  
3. Synonymous Definitions  
4. Operational Definitions  
5. Analytic Definitions  
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ایـن  . 1»کـرد را از جامعـۀ دیگـر متمـایز     اي توان جامعه می ها آن بررسی راهاست که از 
و » جـنس «تعریف تحلیلـی تعریـف بـه    . کاربرد وسیعی دارد گوناگونتعریف در علوم 

مبتنی بر این اصل اسـت   آناساس . نامند را تعریف به تقسیم نیز می  که آن است» فصل«
که برخی از این صـفات بـا اشـیاي دیگـر مشـترك      صفات گوناگونی دارد که هر شیئی 

با این تعریـف یـک شـیء را    . است و برخی از این صفات منحصر به خود شیء است
هم به اشـتراکات آن بـا دیگـر     ؛دکراشیاي دیگر مشخص  میانتوان به طور دقیق در  می
ترین روش تعریـف   حال دقیقترین و در عین  رایجاین . شاشاره کرد و هم افتراقات اشیا

 ،از جمله اینکه تعریـف بایـد جـامع باشـد    . دکراست که باید در آن شرایطی را رعایت 
همچنین مانع باشد، یعنی مواردي را که در . یعنی تمامی موارد و مصادیق را شامل شود

 دیگر اینکه واضح باشـد و بـه  . را کنار بگذارد ها آن مصادیق نیستند شامل نشود و ةدایر
در نهایـت  . نباشـد  2دیگـر اینکـه تعریـف دوري   . دوتشبیه و استعاره و مجاز متوسل نش

توان از مفاهیم ایجابی استفاده کرد کاربرد مفاهیم سلبی جـایز   یعنی اگر می ،سلبی نباشد
در . خواهیم تعریف کنیم خود از مفـاهیم سـلبی باشـد    مگر اینکه مفهومی که می ؛نیست

و هر کدام نیز یا تـام   ؛یا به حد است یا به رسم :قسم استمنطق قدیم تعریف بر چهار 
  .3است یا ناقص

 هـا  آن بیشـتر  اند اگر به تعاریف دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد که برخی ادعا کرده
تعاریف کارکردي که بیشتر در علوم اجتماعی، ). 23: 1386 ،محسنی( هستند 4کارکردي

 کلمـه  رود، تعریف به معنـی دقیـق   کار می شناسی، علوم شناختی و فلسفۀ ذهن به روان
مفهـوم چیســت  یـک   کنـد توانـد مشـخص    ایـن تعـاریف نمـی   . شـوند  محسـوب نمـی  

                                                
درسـتی و   ایـن رو از مثال بیان شـده اسـت،    براي این تعریف را نویسنده منطبق بر تعریف عملیاتی ساخته است و صرفاً .1

  .نظر نیست آن مدنادرستی 
2. Circular  

و  1367، ج دوم، حسـن ملکشـاهی، سـروش،    ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابـن سـینا  به  ك براي اطالعات بیشتر ر .3
  .1384اله نبوي، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس،  ، لطفشناسی مبانی منطق و روشهمچنین 

4. Functional  
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بین مـا توانـد   حتـی نمـی  . شـود  نمـی  یاشود  چه چیزهایی میشامل مصادیق آن و دایرة 
 مـثالً  .قائـل شـود  تمـایز قـاطعی   آن بـه  دیـک  مفهوم مشـابه و نز کارکرد یک مفهوم با 

تعریـف  . کارکردهـایی مشـابه فرهنـگ دارد    بسیاريهاي  ش نیز در عرصهپرور و آموزش
اگـر بـه   . بسازدپرورش  و مفهوم فرهنگ و آموزش میانتواند تمایز قاطعی  کارکردي نمی

ن معناي مفهوم و دایرة مصادیق آن بیان کنیم کـه آن مفهـوم در چـه    کردجاي مشخص 
ده است و چه بسا نقشی را کـه  اي نقش دارد، باز هم آن مفهوم دقیق مشخص نش زمینه

مربوط به مفهوم دیگري باشد که مورد مطالعه نبوده  اتفاقاً ،شویم براي آن مفهوم قائل می
جزء یکی  ،تر هاي دقیق ، در تحلیلبه کارکرديموسوم برخی از تعاریف  ،همچنین. است

صـطالحات در  ورود ایـن ا  اساساً. گیرند اشاره شد، قرار میها  بدان از انواع تعاریفی که
. مفهـوم اسـت   یابی به تعریف یا تلقی شفافی از ۀ فقدان دستنشانمطالعات و تحقیقات 

بـه   ،نگـري فلسـفی و منطقـی    با تأمـل و ژرف  ،براي گریز از چنین وضعیتی بهتر است
رفته ابهام مفهوم و مصادیق آن را  مفهومی و تعاریف پرداخت تا رفته هاي ویژگیبررسی 

بـراي  . کنـد  مـی غیر از این ما را با پیچیدگی و ابهام بیشتر مواجه ي مسیر معموالً. زدود
فلسـفی اندیشـمندان علـوم اجتمـاعی و     هاي غیر یکی از تحلیلبررسی فلسفی نمونه به 

کروبر و کلوکهون تعاریف فرهنگ را بـه شـش گـروه تقسـیم     . پردازیم شناسی می مردم
  :اند کرده
ي جامع که زندگی اجتماعی را ا هدر این دسته فرهنگ مجموع: تعاریف توصیفی .1
  . شود میسازد، در نظر گرفته  می

دانند  ها می فرهنگ را میراث تاریخی نسل این دسته از تعاریف: اریف تاریخیتع .2
  . شود میکه در طول زمان و در فرایند انتقال از نسلی به نسل دیگر اضافه و تکمیل 

دانند کـه   یشیوة زندگی مگروهی فرهنگ را  :اند تعاریف هنجاري خود دو دسته .3
هـاي مـادي و    دهد و گروه دیگر فرهنگ را ارزش شکل می ها انسانبه الگوهاي رفتاري 
  . دانند اجتماعی مردم می

را  هـا  آن که ارتباطاتاست فرهنگ حالل مشکالت مردم : شناختی تعاریف روان .4
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اي مـادي و  آن آمـوزش ببیننـد یـا نیازهـ     حسـب توانند به  می ها انسانسازد و  میسر می
  . عاطفی خود را برآورده سازند

ر فرهنـگ  یپذ کیتفک يها یافته و جنبه سازمانبیشتر به روابط : تعاریف ساختاري .5
یعنـی   ؛فـرق دارد  یدانند که با رفتار انضمام یم يدیتجر ياشاره دارند و فرهنگ را امر

  . لر از فرهنگیف تاینقطۀ مقابل تعر
 ینسل میانو تحوالت  ها انسانش متقابل فرهنگ را محصول کن: تعاریف ژنتیکی .6

   .)63: 1380 ،ینیروح االم( ک هستندینزد یخیف تاریند و به تعاردان یم
هـا   بـدان  تـر  هیچ کدام از انواع تعاریف کروبر و کلوکهون در زمرة انواعی که پـیش 

شـاخص   یژگـ یکروبـر و کلوکهـون و   فیهر گروه از تعـار . گیرند اشاره شد، قرار نمی
خمنـد بـودن   یتار یژگـ یو  بـه ف یتعار یدر برخ مثالً. کند یان میف را بیز تعارا يتعداد

توجه  یو اجتماع يفرد یزندگ درآن  یدهندگ شکل یژگیو به دیگر یفرهنگ و در برخ
 يهــا داننــد و بـه جنبــه  یمـ  يدیــتجر يامـر  اساســاًز فرهنـگ را  یــن یبرخـ . شــود مـی 

از  ،ه هر صورت هر یک از ایـن انـواع  ب. اشاره دارند آن یو مطالعۀ تجرب نشدنی مشاهده
مفهـوم فرهنـگ و سـایر     میانکنند و تمایز قاطعی  فرهنگ را تعریف می ،منظري خاص

  .کنند مفاهیم مشابه آن برقرار نمی
  

  مانواع مفاهي
. مفاهیم ماهوي و مفاهیم ثانیه :هستند بر اساس یک تقسیم بندي مفاهیم به دو گروه

افـراد و  . ، کـوه، سـنگ، حیـوان، سـفیدي هسـتند     نسـان امفاهیم ماهوي مفاهیمی مانند 
م در حکـم  ین مفـاه یدر خارج از ذهن آدمی موجود است و ا ها از آن یک مصادیق هر

این مفاهیم وقتی بر موجودات حمـل شـوند   . هاي مفهومی براي موجودات هستند قالب
هـا   تیـ ماهگـر  یرا از د یتیکه ماه» انسان«مثل مفهوم . کنند را مشخص می ها آن ماهیت

وجـود کـه   م، ضرورت، علیـت،  امکانمفاهیم ثانیۀ فلسفی مفاهیمی مانند . کند یز میمتما
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 مـثالً . را شـان ، نـه ماهیت کنـد  میرا مشخص  ها آن بر موجودات نحوة وجود ها آن حمل
، نـه ماهیـت   کنـد  می، رابطۀ آن را با حرارت مشخص شود میوقتی علت بر آتش حمل 

ماننـد مفهـوم   ندارنـد  در خارج از ذهـن مصـداق    اساساًاهیم نوع دیگري از مف. آتش را
مفـاهیم ثانیـۀ   . شوند مفهوم کلی که مفاهیم ثانیۀ منطقی نامیده میو قضیه، مفهوم صدق، 

صفتی براي دیگر مفاهیم یا تصـورات هسـتند، یعنـی فقـط بـر مفـاهیم و        صرفاًمنطقی 
  . شوند میهاي ذهنی حمل  صورت

وه دیگري از مفاهیم وجـود دارنـد کـه اعتبـاري نامیـده      عالوه بر این سه گروه، گر
آن دسته مقصود  معموالً. شود میی به کار برده گوناگونلفظ اعتباري در معانی . شوند می

م یمفـاه . کنـد  مـی را بـراي رفـع نیازهـایش اعتبـار      ها آن انسانکه ذهن  استاز مفاهیم 
فلسـفۀ   نظـران  صـاحب بسیاري از  .ندیگو یمز ین» یم ارزشیمفاه« ن معنایرا به ا ياعتبار

 مـثالً . ند که مفاهیم اعتباري از سـنخ مفـاهیم ثانیـۀ فلسـفی هسـتند     اسالمی بر این باور
اگر . است انسانمالکیت از مفاهیم اعتباري است و مفهوم و مصداق آن وابسته به وجود 

  . معنی است ی وجود نداشته باشد و مالک شیئی نباشد، مفهوم مالکیت بیانسان
  
  فهوم فرهنگم

آیا مانند مفاهیم ماهوي . اکنون باید دید که فرهنگ از سنخ کدام یک از مفاهیم است
رود و اشـیائی را از   کردن چیستی اشیا به کار مـی  مفهومی است که براي مشخص یقالب

یا از سنخ مفاهیم فلسفی است که نحوة وجود و تقرر اشـیاء   کند میاشیاي دیگر متمایز 
هـاي ذهنـی    یا اینکه مانند مفاهیم منطقی بر مفاهیم و دیگر صـورت  کند میرا مشخص 

پیش از پرداختن به ایـن موضـوع، ضـرورت    . یا از مفاهیم اعتباري است شود میحمل 
 1لفـظ فرهنـگ  . دارد دربارة لفظ فرهنگ، کاربردها و معانی اولیۀ آن مطالبی را بیان کنیم

 شـد  است و به قطعه زمینی اطالق مـی  م ظاهر شده التین در اواخر قرن یازدهم زباندر 
                                                
1. cultura 
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بنابراین، لفـظ فرهنـگ در   . تا براي تولید نباتات استفاده شود کردند میکه روي آن کار 
و  cultاز ریشـۀ   culturaلفظ . به معنی کشاورزي بوده است agricultureابتدا معادل 

cultus عنی مکتب یـا  هاي دینی و مذهبی و همچنین به م ینیآ به معنی شعائر، مراسم و
در دورة رنسانس این مفهوم به معناي پـرورش ذهـن بـه کـار بـرده      . نظام فکري است

هابز . است بودهنمادي از فلسفۀ روشنگري در علوم و هنرها  و در قرن هیجدهم شد می
به کار برده است و در قرن نوزدهم و در آلمان به معنی  وپرورش آموزشآن را به معنی 

دربارة مفهوم فرهنگ روشن است این است که مفهوم و مصداق  آنچه. تمدن بوده است
 بـه نـام  چیـزي   اساسـاً وجود نداشته باشـد،   انساناگر . است انسانآن وابسته به وجود 

یـا گروهـی از    انسانغیر از  ،مفهوم فرهنگ ،به بیان دیگر. محقق شود تواند نمیفرهنگ 
فرهنگ از مفاهیم ماهوي  ،بنابراین. براي موجودات دیگر به کار رود تواند نمی ،ها انسان

ه در کـ  دارندزیرا مفاهیم ماهوي مصادیقی . مانند مفهوم درخت، سفیدي، حیوان نیست
ارتبـاطی   انسـان وجود آن مصادیق بـا وجـود و عـدم     .دوجود دار انسانخارج از ذهن 

سنخ  فرهنگ یا از ،بنابراین. است انسانمنوط به وجود  صرفاًندارد، اما مصادیق فرهنگ 
مفاهیم ثانیۀ منطقی بیـان شـد کـه ایـن     دربارة  .1مفاهیم ثانیه است یا از مفاهیم اعتباري

صفتی براي مفاهیم و تصورات دیگر هستند، مثل مفهوم کلی کـه وصـف    صرفاًمفاهیم 
بررسـی مفهـوم   . مفاهیم یا تصورات دیگر است یا مفهوم گزاره و مفاهیم منطقی دیگـر 

سنخ مفاهیم ثانیۀ منطقی نیسـت، یعنـی وصـف مفـاهیم یـا      که از  دهد می نشانفرهنگ 
 هـاي  ویژگیمفهوم فرهنگ واجد برخی  ،از سوي دیگر. مجموعه تصورات دیگر نیست

تر مفهوم  بررسی دقیق. هایی نیز با مفاهیم فلسفی دارد مفاهیم ثانیۀ فلسفی است و تفاوت
یعنـی جـزء آن   . سـت که مفهوم فرهنگ از سنخ مفاهیم اعتبـاري ا  دهد می نشانفرهنگ 

                                                
اما این مدعا با مناقشاتی جدي  ،عموم فیلسوفان مسلمان قائل هستند که مفاهیم اعتباري از سنخ مفاهیم ثانیۀ فلسفی هستند .1

 مفاهیم اعتباري و مفاهیم ثانیۀ فلسفی تفکیک میانروست و ما براي اینکه وارد معرکۀ این مناقشات نشویم در این مقاله  هروب
دهند که مفاعیم اعتبـاري از   ده و بعد توضیح میم است که ابتدا این دو را تفکیک کرنانچه در فلسفه نیز مرسو؛ چقائل شدیم

 . سنخ مفاهیم ثانیۀ فلسفی هستند
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به  صرفاًسازد تا بیانگر اموري باشند که  ها را می آن انسانگروه از مفاهیم است که ذهن 
اي از  نحوه انسانبا وجود  صرفاًمثل مفاهیم اخالقی که . وجود دارند انساناعتبار وجود 

داقی آینـد و نـه مصـ    نباشد نه این مفاهیم به وجود می انسانوجود را دارا هستند و اگر 
بـه   ها انسانیا گروهی از  انسانفرهنگ مفهومی است که براي  ،بنابراین. داشتخواهند 

بلکه مصادیق آن  ،آید مینه تنها مفهوم فرهنگ به وجود ن انسانبدون وجود . رود میکار 
  . شوند مینیز موجود ن

  

  
   ١فرهنگ و شخصيت

 آنبـه   نزدیـک مفهوم فرهنـگ بررسـی برخـی از مفـاهیم      هاي ویژگیبراي بررسی 
اهیم جامعـه، تمـدن و   کـه مفـ   شود میبیان  معموالًوجود اینکه با. تواند راهگشا باشد می

تـرین مفهـوم    ستند، نگارنده معتقد است که شبیهنزدیک به مفهوم فرهنگ ه حتی تربیت
شخصیت . هاي فراوانی دارند فرهنگ و شخصیت شباهت. مفهوم شخصیت استآن به 

اگـر  . محقـق اسـت   انسـان دة امري است که به اعتبار وجـود  نهد نشاننیز مانند فرهنگ 
عامـۀ مـردم   . کنـیم  میی وجود نداشته باشد، مصداقی براي مفهوم شخصیت پیدا نانسان

شخصیت هم، مانند  اینکهبا توجه به . دانند فرد را جلوة او در نظر دیگران میشخصیت 
اخذ شده است، روابط ) اي آنانافراد و رفتاره(عینی یاز واقعیت ،مفاهیم جامعه و فرهنگ

طور که رالف لینتون اشاره کرده اسـت   همان. متقابل میان این مفاهیم بسیار پیچیده است
 رسـد  مـی جامعه، فرهنگ و شخصیت چنان با یکـدیگر پیوسـتگی دارنـد کـه بـه نظـر       

. را از یکدیگر جدا کنند دچار اشـتباه شـوند   ها آن کنند میپژوهندگان هنگامی که سعی 
هاي ویژة خود را دارد و نقـش مشخصـی    این حال هر یک از این سه مفهوم خصلتبا 

اگر بـه محـاورات روزانـه و کاربردهـاي      .)131: 1386 ،محسنی(دارد در تکوین رفتار 
عادي توجـه کنـیم شـاهد خـواهیم بـود کـه        مردم زبانمفاهیم فرهنگ و شخصیت در 

                                                
1. Personality  
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از نظـر مـردم عـادي دو     مـثالً  ،برند میفهوم را به جاي یکدیگر به کار این دو م معموالً
یکسانی  معناي تقریباً» فالنی آدم بافرهنگی است«و » فالنی آدم باشخصیتی است«جملۀ 
به کار  یکسان هم» شخصیت بی«و » فرهنگ بی«، تعابیر زباندر کاربردهاي معمول . دارند
شخصـیت   نادرست است و هر فرد ،از نظر علمی ،»شخصیت بی«، هرچند تعبیر رود می

. 1فاقـد شخصـیت باشـد   در اسـاس  و هیچ فردي وجود نـدارد کـه    را داردخاص خود 
شناسان شخصیت را نتیجه و محصول تأثیر متقابل فرد و محیط طبیعی و اجتماعی  روان

خصوصـیات بـدنی، نحـوة تفکـر،     بـه  و در بررسی شخصـیت افـراد    کنند میاو فرض 
گاري فرد با محیط و طرز برخورد او را بـا  ها، عالئق، استعدادها و چگونگی ساز آل هاید

انـد در تعریـف    تـذکر داده  نظران صاحبهمان طور که برخی از . کنند میدیگران توجه 
اول اینکه شخصیت از صفات و خصوصیاتی  :شخصیت باید چند نکته را در نظر گرفت

. دکـر  ولی نباید این خصوصیات را به امور بدنی یا امور روانی محدود ،شود میتشکیل 
که  شود میاي تشکیل  دوم اینکه شخصیت مجموع این صفات نیست و از طرح یا زمینه

ـ  کننـد  میخصوصیات به شکل خاصی با هم ارتباط پیدا  در آن  دره صـورت واحـد   و ب
و خصوصیات  ستها آنسوم اینکه مالك قضاوت دربارة شخصیت افراد رفتار . آیند می

. دهند میی از شخصیت او را تشکیل جزئ شوند می فرد از این نظر که در رفتار او ظاهر
گفت خصوصیاتی است که در یک طرح یـا کـل    توان میدر تعریف شخصیت  ،بنابراین

بـا  . دشـو  ین خصوصیات در رفتار فرد ظاهر میا. وحدت پیدا کرده و شکل گرفته است
 امـا  ،سـازد  مـی  پـذیر  بینی پیشاینکه این خصوصیات طرح رفتار فرد را تا حدي ثابت و 

 .)483ـ   484: 1366 ،شـریعتمداري (اسـت   یـافتنی  و تکامـل  پـذیر شخصیت فـرد تغییر 
فهمیم بسیار  مفهوم شخصیت به آنچه از مفهوم فرهنگ می شود می طور که مشاهده همان

ـ  نک مـی ارزیـابی   شخصـیت افـراد را    آن معیارهایی کـه بـا   خصوصاً. نزدیک است ا نـد ب
بـا   معمـوالً  .یکسـان اسـت   سـنجند تقریبـاً   را مـی  معیارهایی که فرهنگ افراد و جامعـه 

                                                
   .نیز نادرست است» فرهنگ بی«در ادامه خواهیم دید که تعبیر  .1
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بـا   شناسـان  جامعـه پردازنـد و   معیارهاي مشخصی به بررسی رفتار و نگرش افـراد مـی  
شناسان بـه   یابند و روان هاي خود به نتایجی دربارة فرهنگ افراد جامعه دست می تحلیل

وجود این،  با .1حتی برخی معتقدند که فرهنگ ملت یعنی شخصیت آن. شخصیت افراد
هـا ایـن اسـت کـه      ترین تفاوت یکی از مهم ؛هایی نیز دارند فرهنگ و شخصیت تفاوت

نقشـی  نیست و خودشان در پیـدایش آن  شخصیتی در دست افراد  هاي ویژگیبرخی از 
 هـاي  ویژگـی در حالی که هـر فـرد عـالوه بـر     . قیافه و خصوصیات وراثتی مثل ؛ندارند

که حاصل اکتساب فـرد از فرهنـگ محـیط زنـدگی      ددار دیگري نیز هاي ویژگیوراثتی 
رفته در اثر تعـامالت اجتمـاعی    و رفته نداردابتدا در فرد وجود  در ها آن ویژگی. اوست

 معمـوالً هرچنـد  . انـد  با افراد دیگر و همچنین با محیط طبیعی زندگی در فرد پدید آمده
، دهنـد  میقرار   آن مقابلدانند و طبیعت را در  فرهنگ را حاصل تطبیق فرد با جامعه می

   .نقش دارد چگونگی زندگیو گیري فرهنگ  محیط طبیعی نیز در شکل
  

  »مجموعه صفات ممكن«تعريف فرهنگ بر مبناي مفهوم فلسفي 
یکی از ایـن مفـاهیم   . براي بیان این تعریف باید چند مفهوم فلسفی را توضیح دهیم

با تأمل در کاربردهـاي   توان می مفهوم جهان ممکن را. است 2»ممکن هاي جهانمفهوم «
هـا را در نظـر    ایـن جملـه  . طبیعی تا حد زیادي روشـن کـرد   زبانخاص و فراوانی از 

  :بگیرید
  . شدم اگر بیشتر درس خوانده بودم، قبول می

  . ست فیلسوف نباشدتوان میسینا  ابن
  . کرد اگر نیوتن قانون جاذبه را کشف نکرده بود، دیگري آن را کشف می

افـزایش   گونـاگون هـاي   گـذاري در بخـش   نیت اجتماعی بیشتر شود، سـرمایه اگر ام
  . یابد می

                                                
، دبیرخانـه شـوراي   1379تـا آذر   1378کارشناسی از بهمـن  ـ هاي علمی  ، نشستهاي فرهنگ عمومی مروري بر پژوهش .1

   .نژاد اکبر شعاري ، علیهاي روانشناختی آموزشی در فرهنگ عمومی بررسی واقعیتفرهنگ عمومی، نشست 
2. Possible Worlds 



156 v  ،شمارة هفتمدورة سوم، نامة پژوهش فرهنگي، سال دهم  

 

  . ریزي کرد براي جلوگیري از تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی دشمن باید برنامه
ممکـن   ، اما گوینده باور دارد کـه اند این جمالت بیانگر اموري هستند که واقع نشده

هـر کـس دربـارة آینـده     . کنـد  مـی یط جهان تغییر بود واقع شوند یا اگر واقع شوند شرا
هم باشند و انجـام دادن یکـی    مختلفهاي گوناگونی بگیرد که چه بسا  تصمیم تواند می

و ممکـن بـودن    ها امکانآنچه مهم است فراوانی این . مستلزم انجام ندادن دیگري باشد
یافتـه  فعلیـت   که تحقق و ستها امکاناي از این  مجموعه 1جهان واقع. ستها آنتحقق 
را داریم  ها آن رساندن انجام به و قصد کنیم میرا تصور  ها آن اموري را که امروز. است

این مجموعه محقق شود فردا جهان ممکن نامید و اگر  توان میسازند که  اي می مجموعه
 هـا  آن هستند که به کمـک  هایی ممکن راه هاي جهان. به جهان واقعی تبدیل خواهد شد

 هـاي  جهان. ست متفاوت از آنچه هست باشدتوان میتصور کنیم جهان واقعی  یمتوان می
تصور  توان میکه  شود میممکن به هر اوضاع و احوال و مجموعه شرایط دیگري گفته 

البتـه فـرض تغییـر    . کـرد  شدند جهان واقعی شکل دیگري پیدا مـی  د که اگر واقع میکر
وجـود داشـته باشـد،     سینا ابناگر « ثالًم. هایی دارد شرایط براي جهان واقعی محدودیت

 تـوان  مـی ضروري است و ن تیک صف سینا ابنبراي » بودن انسان«؛ »است انسان گاه آن
شرایطی را  توان می در عوض. نباشد انسانسینا وجود داشته باشد، اما  فرض کرد که ابن

یعنـی  . وجود داشته باشد، اما فیلسـوف یـا طبیـب نباشـد     سینا ابنفرض کرد که در آن 
همچنـین اگـر   . ضـروري نیسـت   یصفت سینا ابنبراي » طبیب بودن«یا » فیلسوف بودن«

بسـیاري از   ممکن بود، داشتشخصیتی دیگري  هاي ویژگیآمد یا اگر  هیتلر به دنیا نمی
خورد و اکنـون جهـان وضـعیتی     افتاد و شرایط دیگري رقم می نمی براي جهاناتفاقات 

بـراي جهـان    تـوان  میو خصوصیاتی را که  ،ها ویژگیمجموعۀ شرایط، . متفاوت داشت
واقعی فرض کرد و ممکن بود محقق شـوند، مجموعـه صـفات ممکـن جهـان واقعـی       

و  کنـد  میی را براي جهان محقق های ویژگییعنی همۀ شرایط حاکم بر جهان، . نامیم می
                                                
1. Actual World  



 v 157 ...معنا و مفهوم فرهنگ عمومي در پرتو 

عـم از  همۀ این امور متصور بـراي جهـان را ا  . آورد میمشخصاتی را براي جهان فراهم 
جهـان واقعـی   . ییمگـو  میاینکه محقق شده باشد یا محقق نشده باشد، مجموعه صفات 

شود، جهان دیگري  حاصلتغییري در آن اگر که  داردجهانی است که مجموعه صفاتی 
هر جهان ممکن مجموعـه صـفاتی متفـاوت از جهـان      ،به عبارت دیگر. شود میمحقق 

تنها تغییر در یک صـفت از   آید میمجموعه برهمان طور که از مفهوم . داردممکن دیگر 
. کنـد  مـی ها براي متفاوت بودن این دو مجموعه از صفات کفایت  دو مجموعه از صفت

صـفات ضـروري همـان    . برخی از صفات براي جهان ضروري هستند و برخی ممکـن 
ممکـن  « مثالً. داشت را خواهدصفاتی هستند که جهان را به هر صورتی فرض کنیم آن 

شرایطی را فرض کـرد کـه در آن    توان مییعنی ن. از صفات ضروري جهان است »بودن
دربارة  توان میهمین تعبیر از صفات جهان را . باشد» ضروري«یا » واجب«وجود جهان 

براي شیء ضروري  ها آن که برخی از است هر شیئی داراي صفاتی. اشیاء نیز به کار برد
 صـفتی بـراي هـر فـردي    » عاقـل بـودن  «یـا  » بـودن  انسان« مثالً. هستند و برخی ممکن

وجود داشـته   ها انسانشرایطی را فرض کرد که فردي از  توان مییعنی ن ضروري است،
بـا آنکـه از   » داشـتن چشـم آبـی   «در حـالی کـه   . نباشـد » عاقـل «یـا  » انسـان «باشد، اما 

 دانیم میامروزه  .نیست انسانجزء صفات ضروري  ،خصوصیات وراثتی و ژنتیکی است
و  کـرد راحتی در این صـفات مداخلـه    به توان میهاي علم پزشکی و ژنتیک  پیشرفت با

ضروري است، زیرا  یبراي عدد چهار صفت» زوج بودن«همچنین . داد ها آن تغییراتی در
جهان ممکن عدد چهار موجـود باشـد امـا زوج نباشـد؛ در     کرد که در تصور  توان مین

عدد براي » بیشینه بودن«ار مقدار بیشینه باشد، حالی که در معادلۀ یک تابع اگر عدد چه
و خصایص  ها ویژگیدر این نوشتار مجموعۀ مشخصات، . ضروري نیست یصفت چهار

کـه   شود می شامل همۀ امورياین مجموعه . ییمگو مییک شیء را مجموعه صفات آن 
و  ودش میاز شیء دیگر یا گروهی از اشیاء از گروه دیگر  اي شئهم باعث متمایز شدن 

از » طبیـب بـودن  «یا » فیلسوف بودن« ،بنابراین. ستها آنمشترك  هاي ویژگی بیانگرهم 
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 دموجـو  سینا ابنآن جهان فرضی را که در آن . هستند که ذاتی او نیستند سینا ابنصفات 
مـان طـور کـه بیـان شـد،      ه. یندگو میجهان ممکن اما فیلسوف یا طبیب نیست  ،است

اکنـون کـه مفهـوم    . اسـت ن ممکنی همـراه آن شـیء   شیء در هر جها صفات ضروري
فـرض   صـرفاً » ممکـن  هـاي  جهـان «که  کنیم میممکن توضیح داده شد، بیان  هاي جهان

پـیش  » آینـده «کـه در   است شرایط متفاوتی براي گذشته نیست، بلکه اوضاع و احوالی
در  در چگونگی آن تأثیر دارند، خـود  که» شرایط گذشته و کنونی جهان«خواهد آمد و 

اوضاع و احوالی کـه در آینـده در    ،به بیان دیگر. شود میمحسوب » جهان ممکن«حکم 
محقق  تواند میهاي ممکنی است که در آینده  جهان محقق خواهد شد، یکی از وضعیت

پـس  . »هر وضعیت متصوري براي آیندة جهان یک جهان ممکن اسـت «شود و بنابراین 
اي از صفات یک فرد یا گروهـی   رهنگ مجموعهف :مفهوم فرهنگ را توضیح داد توان می
دیگـري    اگر بخواهیم بـا عبـارت  . کند میکه یک جهان ممکن را محقق  ستها انساناز 

یـا   انسـان مفهوم فرهنگ را توضیح دهیم باید بگـوییم کـه فرهنـگ شـکلی از زنـدگی      
اي که هر شکلی از زندگی یک جهان ممکن را محقـق   ، به گونهستها انسانگروهی از 

   .کند می
، نـه  سـت ها انساناز  یا گروهی انسان ممکناز صفات  يا فرهنگ مجموعه ،بنابراین
یا گروهـی   انسانهر  ،به بیان دیگر. ها انسانیا گروهی از  انسانیا ضروري  یصفات ذات

جهـان واقعـی اسـت، یعنـی      ها آن که براي کنند میزندگی  یدر جهان ممکن ها انساناز 
در ایـن جهـان واقعـی و    . محقق شده و فعلیت یافتـه اسـت   اوضاع و احوالی است که

در طول زندگی خود صـفاتی را پیـدا    ها انسانمشخصاتی که داراست فرد یا گروهی از 
کـه بـه تحقـق     سـازند  میبروز این صفات تغییراتی را در شرایط جهان واقعی . کنند می

ی و تحقـق  انجامـد و ایـن تحـول در اوضـاع و احـوال جهـان واقعـ        می جهان دیگري
طبیعی است که تغییر شرایط جهان واقعی و تحقق . ممکن امري مستمر است هاي جهان

از . هـاي جهـان واقعـی نیسـت     ها و محدودیت جهان ممکن، خارج از برخی چارچوب



 v 159 ...معنا و مفهوم فرهنگ عمومي در پرتو 

تعریف فرهنگ در . شرایط گذشته و کنونی جهان در شرایط آیندة آن مؤثر است ،رو این
   :کنیم میان یرا ب ها آن برخی از دارد که هاي یویژگممکن  هاي جهانپرتو مفهوم 

محـدود  » یانسـان جوامـع  «بـه مجموعـه صـفات     صـرفاً ف فرهنـگ را  ین تعریا .1
بیشـتر  ا یوجود داشت که تنها  انسان يم در جهان تعداد محدودیاگر فرض کن. کند ینم

، هـر  کردند یم یگر زندگیکدی یدسترس بدونو  گوناگوندر مناطق  ينفربه صورت دو
 يگـر یشد که با د یرا دارا م یاز زندگ ی، شکليدونفر هاي گروها ی ها انسانن یدام از اک

است  یگوناگوناز مجموعه صفات  یدر واقع ناش یزندگ يها تفاوت شکل. متفاوت بود
 مـثالً . اند ستن خود کسب کردهیزمدت در  ينفردو يها گروها ی ها انسانکه هر کدام از 

سـتن  یاز ز یشکل يدارا ،کردند یم یآب زندگ و کم یابانیق بکه در مناط يا دونفریفرد 
 ينکه فردیا یحت. کردند یم یا زندگیکه در کنار در يا دو نفریمتفاوت از فرد  دندش یم

بـروز   هـا  آن در یکنند مجموعه صفات متفـاوت  یزندگ يا دونفریکند  یزندگ ییبه تنها
 . شدند یهاي متفاوتی م فرهنگ داراي ،به بیان دیگر. کند یم

ن است که فرهنگ یانگر ای، بها انساناز  یا گروهی انسان ممکنمجموعه صفات  .2
گـر  یبـه زمـان و مکـان د    یاست و از زمان و مکـان خاصـ   یو مکان یط زمانیتابع شرا

ژگـی را در خـود دارد کـه بـراي هـر       این وی» امکان«مفهوم  اساساً. متفاوت خواهد بود
 . کند میی خارج امکانفرازمانی و فر مفهومی به کار رود آن را از حالت

ـ  ياعم از امور مـاد  ها انساناز  یا گروهی انسانمجموعه صفات ممکن  .3 ا امـور  ی
 بـر  ز دریـ ود نشـ  یمـ  هـا  آن را کـه فرهنـگ شـامل    يامور مجرد ،رو از این  ؛مجرد است

 . ردیگ یم

ـ ار زیبسـ  يها گروهتا  انسان کیمجموعۀ صفات از  .4  بـر  را در هـا  انسـان ادي از ی
ز بـه  یـ گـر ن یم دیف امکان کاربرد مفهوم فرهنگ با مفـاه ین تعریبا ا ،رو از این. ردیگ یم

فرهنـگ  «، »یفرهنگ عمـوم «ل یاز قب يریف وجود تعابین تعریبراساس ا. دیآ یموجود 
ـ   یو هر گروه» فرهنگ نخبگان«، »يکارگر سـت و صـفات   ین یمعنـ  یاز افراد جامعـه ب
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اساس آن فردي را از فرد دیگر  کند و بر ید میرا از مجموعۀ صفات موجود تحد یخاص
 .کند میرا از گروه دیگر متمایز  ها انسانیا گروهی از 

 یو مکـان  ینکه مجموعۀ صفات موجود را در ظرف زمـان ین ایدر ع فین تعریا .5
 یانسانو جوامع  انساننکه مجموعۀ صفات یل ایفرهنگ قلمداد کرده است، به دل یخاص

دانـد و امکـان    ین افق ممکـن مـ  یابد، تحول فرهنگ را در ای یم را در افق زمان و مکان
 ساختتوان با  یم ،گریان دیبه ب. سازد یمعنادار از تحول فرهنگ را فراهم م يوگو گفت

 گوناگون سـاخته  هاي گروهد تا صفات جدیدي در کرهایی را فراهم  بستر جدیدي زمینه
جهـان   تـوان  مـی  ،تـر  ان دقیـق به بیـ . دشوشود، یا برخی صفات جایگزین صفات دیگر 
چـه   هـا  انسـان که فرد یـا گروهـی از   کرد  ممکنی را فرض کرد که در آن بتوان بررسی

اقدامات الزم را براي تحقق چنـین جهـان ممکنـی     سپسو  داشتی خواهند های ویژگی
 . انجام داد

بـه   هـا  انسانیا گروهی از  انسانتعریف فرهنگ به مجموعۀ صفات ممکن براي  .6
از یـک   هـا  انسانیا گروهی از  انساناست که مجموعۀ صفات ایجاد شده در  معنی این

 هـاي  ویژگـی از آنجا کـه تعیـین دقیـق    . کند میجهان ممکن به جهان ممکن دیگر تغییر 
اي براي بـروز   بستر و زمینه ساختنیست، لذا » پذیر امکان« انسانجهان ممکن از سوي 

ی انسـان و جوامـع   هـا  انسـان ا گروهی از اي از صفات در فرد ی صفت منفرد یا مجموعه
 ،هسـتند  1»پذیر دسترس« انسانبراي » ممکن هاي جهان« ،به بیان دیگر. امري نسبی است

در . شـوند  ساختهدارد،  ها آن براي انساننیستند تا براساس طرحی که  انساناما مخلوق 
بـه دو   فرض کرده استانسان به همان صورتی که  تحقق یک جهان ممکن امکانواقع 
بـراي   نه بر جهان واقعی سیطره دارد و نـه  انسانامري قریب به محال است، زیرا  دلیل

 ،همچنین. جهان ممکن محقق شود علت تامه استیک تا  دبسازخواهد  شرایطی که می
بـروز صـفات    ،به عبـارت دیگـر  . تحول امري است که در افق زمان محقق خواهد شد

                                                
1. Accessible  
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زمانمنـد رخ   يامري است کـه طـی فراینـد    ها انسانیا گروهی از  انسانبراي  گوناگون
اي از  صـفت یـا مجموعـه    معمـوالً  ،به بیان دیگر. و تابع متغیرهاي زیادي است دهد می

و امري دفعـی و آنـی    شود می در افق زمان ساخته ها انسانرد یا گروهی از صفات در ف
بـدون   ،و ناکـازاکی در واقعۀ بمباران اتمی هیروشیما  مثالً. مگر در موارد خاص ،نیست

ایـن  . شـد و در طول زمان تثبیـت   بروز کردصفتی در مردم ژاپن  ،طی این فرایند زمانی
 .شددیدگاه خاصی را نسبت به امریکا در آنان  سبب بروز صفت در مردم ژاپن

و  شـود  مـی ویژگی دیگر این تعریف این است که فرهنگ مفهومی پویا معرفـی   .7
توضـیح اینکـه   . گ نیست که باید به آن اضـافه شـود  پویایی امري خارج از قلمرو فرهن

ی قلمـداد  انسـان جوامـع   هـاي  ویژگی، جزء شود میورد بشري تعریف اتمامی آنچه دست
وردهاي ادسـت  مـثالً . ثانوي در جوامع شود هاي ویژگیباعث بروز  تواند میشده و خود 

حال با اضافه و در عین  دشو میآن محسوب  هاي ویژگیاز  گوناگوندر جوامع  فناورانه
سـازند کـه    ی در واقع جهان ممکن دیگري را میانسانقبلی جوامع  هاي ویژگیشدن به 

فرهنگ سرشتی پویـا دارد و بـه هـیچ    . شود میدیگري  هاي ویژگیزمینۀ بروز صفات و 
حتی براي توقف پویـایی یـک فرهنـگ بایـد     . کرداین پویایی را متوقف  توان میوجه ن

آن فرهنگ دیگر پویا نباشد و همین تغییر شرایط یعنی تحقـق  تا  کردشرایطی را فراهم 
 . شود میتغییر و تحول در فرهنگ  باعث یک جهان ممکن، که خود

مفهـومی   هـاي  ویژگـی ویژگی دیگر این تعریف این است که با مشخص شـدن   .8
یعنی نیازي نداریم براي تبیین چیسـتی  . دکردامنۀ مصادیق آن را تعیین  توان میفرهنگ 
تعـاریف   در اصـطالح یا به تعاریفی کـه  » تعریف مصداقی«یا » تعریف به مثال« فرهنگ

با این تعریف ویژگـی مفهـوم فرهنـگ بـا دقـت      . روي آوریم شوند میکارکردي نامیده 
آنچه  فرهنگ نامیده شـود کـه بتوانـد    . شود میمشخص شده و دایرة مصادیق آن تعیین 

» پـذیري  مسـئولیت «صفت اگر  مثالً. گیرد قرار ها انسانیا گروهی از  انسانوصفی براي 
 . رود میباشد، یکی از مصادیق مفهوم فرهنگ به شمار  ها انسانصفت فرد یا گروهی از 
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هاي موجود در  هاي تعاریف مبتنی بر دیدگاه این تعریف از فرهنگ از محدودیت .9
شناسـی و   جامعـه  گوناگونهاي تنگ مکاتب  علوم اجتماعی فارغ است و در چارچوب

هـاي   به همین دلیل توان تبیین یا تفسیر مسائل و پدیده. گیرد مطالعات فرهنگی قرار نمی
 . مطالعات اجتماعی داراست گوناگونفرهنگ را بیش از تعاریف مکاتب 

را خیلـی   آنممکن است اشکال شود که این تعریف از مفهوم فرهنگ، دایـرة   .10
چون براي مفهوم فرهنگ قلمـرو  یعنی . و به همین دلیل کاربردي نیست کند میگسترده 

به صورت عملیاتی و کاربردي براي محققـان   تواند نمیدیگر  کند میفراخی را مشخص 
، شود میبراي خیلی از تعاریف بیان  معموالًاما این اشکال که . و اندیشمندان به کار آید

 .یـک امـر وجـود دارد   » کلی بـودن «ناشی از تصورات غلطی است که از مفهوم  معموالً
تصور بر این است که اگر چیزي بـه طـور خـاص و جزئـی مشـخص نباشـد،        معموالً

و حیطـۀ خاصـی را   کـرد   حدود و ثغور آن را مشـخص  توان میکاربردي نیست؛ زیرا ن
امـا ایـن تصـور مبتنـی بـر مفروضـات خاصـی اسـت کـه در          . براي آن در نظر گرفت

یـک  » کلی بودن«مفاهیم، براي . است شدنینقد و وجود دارد 1گرایی هاي تحصل دیدگاه
. ویژگی یا صفت است و دارا بودن این صفت ارتباطی با کاربردي بودن آن مفهوم ندارد

و هم  کنداي باشد که بتواند هم آن را از مفاهیم دیگر متمایز  اگر تعریف مفهوم به گونه
 بیشتر در کاربردهـاي آن مفهـوم   تواند میدایرة مصادیق آن را مشخص کند، این تعریف 

را از دیگر مفاهیم  فهوم کارآیی ندارد که نتواند آنزمانی یک تعریف براي م. به کار آید
فرهنگ مفهـومی اسـت    ،از سوي دیگر. یا دایرة مصادیق آن را مشخص کند کندمتمایز 

دیگر تعاریف موجود براي آن  راهاز  توان میو فراخی آن را  اي دارد که مصادیق گسترده
  2.دریافت

صفات قبلی را در بـروز   اینکهاین تعریف این است که با وجود  ویژگی دیگر .11
                                                
1. Positivism  

هنگ فراخ بودن دایرة مصادیق آن است و هر فردي گروهی از مصـادیق  یکی از دالیل وجود تعاریف مختلف از فر اتفاقاً .2
  . راه است و فرد دیگر گروهی دیگر دکرفرهنگ را در تعریف خود لحاظ 
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فـرد یـا گروهـی از     حـال داند، اما فرهنـگ را مجموعـه صـفات     صفات جدید مؤثر می
از جهت تـأثیري کـه بـر     صرفاً ،لذا آنچه در گذشته وجود داشته است. داند می ها انسان

مگـر   ،شـود  مـی سـوب ن اعتناست و جزء مجموعه صفات امروز مح در خورحال دارد، 
 اینکهاین تعریف در عین  ،به بیان دیگر. جزء مجموعۀ صفات امروزي باشد واقعاً اینکه

داند و هر دو را با  زند و نقش آن را در اوضاع کنونی مؤثر می گذشته را با حال پیوند می
ی از که فرد یا گروهـ  کند میاموري قلمداد ناز آینده مرتبط و در آن مؤثر، اما فرهنگ را 

بنـابراین، فرهنـگ مـردم ایـران     . انـد  اند و امروز از دسـت داده  در گذشته داشته ها انسان
 . ندوعه صفات محققی است که اکنون دارمجم

همراه با آن به کار برده  معموالًرا از مفاهیمی که  فرهنگاین تعریف به خوبی  .12
یکـی از ایـن مفـاهیم،    . کند میشد یا به جاي آن مورد استفاده بوده و هستند، متمایز  می

تمـایز مفهـوم فرهنـگ و تربیـت در ایـن      . اسـت » تربیـت «یا » وپرورش آموزش«مفهوم 
همچنین رابطۀ تربیت با فرهنگ نیز به خوبی مشـخص  . خوبی مشخص است تعریف به

در واقع . دارد  هاي تربیتی نیز بیشتر با واقعیات جامعه انطباق و میزان تأثیر برنامه شود می
هاي تربیتی به طور کلی فرهنگ فرد یا گروهی از افراد را  ت که بتوان با برنامهچنین نیس
بلکه تغییر و تحول در فرهنگ، مانند تغییـر و تحـول در شخصـیت طـی     . دکردگرگون 

د که پـس  کربینی  پیش توان میافتد و به طور قطع ن مند اتفاق می پیچیده و زمان يفرایند
تی در رول فرهنگ و اجـراي آن، فرهنـگ بـه چـه صـو     ریزي براي تغییر و تح از برنامه

 . خواهد آمد

یعنی صفت خاصی را بـراي فـرد یـا     ـ   ی فرهنگبررسی جزئ امکاناین تعریف  .13
بـه  . دانـد  را از منظرهـاي گونـاگون روا مـی   آن و  کند میفراهم  را ـ  ها انسانگروهی از 

شناس،  روانکه  داند شناس را در بررسی فرهنگ مجاز می قدر جامعه همان ،عبارت دیگر
تـا   کنـد  مـی ی را فـراهم  بنیان ،به بیان دیگر. را... شناس، فیلسوف و  انسانشناس،  زیست

 . پذیر و معنادار باشد امکانفرهنگ دربارة  اي رشته مطالعات بین
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  ١فرهنگ عمومي
مصـادیق آن را   تـوان  مـی مفهومی آن  هاي ویژگیبا مشخص شدن مفهوم فرهنگ و 

بـا توجـه بـه    . چیسـت » عمـومی  فرهنـگ «ن بایـد دیـد کـه مقصـود از     اکنو. دکرتعیین 
بـه   تـوان  مـی . را تعیـین کنـیم  » عمـومی «بودن مفهوم فرهنگ، باید مقصـود از   مشخص

. پرداخت» مفهوم عمومی«مفهومی  هاي ویژگید یا به بررسی کرتعاریف موجود رجوع 
تعبیر دیگري که مفهوم . به کار نرفته است» فرهنگ عمومی«مفهوم عمومی تنها در تعبیر 

 توانـد  مـی بررسـی آن   اسـت کـه   2افکار عمـومی تعبیر عمومی در آن به کار رفته است 
بیان کرده است، هـر   افکار عمومیدر کتاب  3همان طور که ژودیت الزار. راهگشا باشد

چند این اصطالح در قرن هیجدهم پدید آمد، اما خود پدیدة افکار عمومی بسیار زودتر 
راهی بـود کـه بیشـترین شـهروندان      vox populi. تاریخ به ثبت رسیده استاز این در 

یعنی میدان  4در روم، در زمان سلطنت ژولیوس سزار، در فوروم. کردند آتنی انتخاب می
هاي طرفدار پاتریک که در قرن نخسـت مسـیحی بـر جهـان      عمومی شهر، رأي خانواده

اي نزدیـک بـه افکـار     ی پدیـده در طول قرون وسط. شد کردند، منعکس می حکومت می
. مذهبی، روشنفکران و اعضاي نخبۀ سیاسـی وجـود داشـت    هاي گروهعمومی در میان 

مبـارزات بـراي کسـب قـدرت میـان شـاهزادگان مسـتلزم         یـا  هـاي مـذهبی   کشـمکش 
 هایی جدي بود که از جانب رقیبان براي متقاعد ساختن مردم و جلب طرفداري کوشش

عصـر جدیـد در ایتالیـا، موجـب پیـدایش گروهـی از        ظهـور . گرفـت  صورت می ها آن
هاي ملی خود  هاي دولت نویسندگان و خبرنگارانی شد که شاهزادگان براي تقویت پایه

یا حتـی   این قلم به دستان اغلب در نقش مشاور و دیپلمات. داشتند مبرمی نیاز ها آن به
. شـدند  گرفتـه مـی  نگارانی که در پخش نظـرات یـد طـوالیی داشـتند، بـه کـار        روزنامه

                                                
1. Public culture  
2. Public Opinion  

به اما . دترجمه کره یا دیدگاه عمومی به افکار عمومی ترجمۀ دقیقی نیست و بهتر است آن را به عقید public opinionترجمۀ 
  . استفاده کردیم از آن نیز ما» افکار عمومی«جهت کاربرد فراوان تعبیر 

3. Judith Lazar  
4. forum 
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در قـرن شـانزدهم دو رویـدادي     هـا  ناچاپ در قرن پانزدهم و پیدایش پروتسـت اختراع 
رخدادهاي مهم زمان  بارةنظر مردم در رويستند توان میبودند که تعداد اشخاصی را که 

ابداع مفهوم افکار عمومی را بـه ژان ژاك  . ، افزایش چشمگیري دادندتأثیر بگذارندخود 
دانـد کـه    هایی می روسو افکار عمومی را مقاومت در برابر تالش. دهند میروسو نسبت 

وزیر دارایی لویی شـانزدهم، در آسـتانۀ انقـالب     ،ژاك نکر. گیرد براي تغییر صورت می
افکـار عمـومی   « :گفت او می. فرانسه، مفهوم افکار عمومی را در سراسر اروپا رواج داد

ارتش، براي شهر، براي دربار و حتـی   افظ و بیمح گنج و بی قدرت ناپیدایی است که بی
افکار عمومی دادگاهی است کـه در آن، همـۀ   . کند میبراي قصر پادشاهان قانون وضع 

گردانند، الزام دارنـد حضـور یابنـد و پاسـخگو      ها را به سوي خود برمی مردانی که نگاه
، دهـد  مـی جـایزه   نشسته باشد  افکار عمومی در جایگاه خود، مثل اینکه بر تخت: باشند

بـراي نکـر افکـار     امـا  ».دهـد  میها را افزایش یا کاهش  گذارد، شهرت تاج بر سرها می
گیري افکـار عمـومی    به عقیدة او، افرادي که در شکل. عمومی نظر همۀ شهروندان نبود

ند بخوانند، بنویسند ، قادرکنند میشرکت دارند کسانی هستند که فقط در شهرها زندگی 
   .)34ـ  39: 1994 ،الزار( ر را دریافت دارندو مرتب اخبا

قـرار   1عمومی به ملت اشاره دارد و به معناي عام کلمـه در برابـر خصوصـی    صفت
 2امـا اوزوف ). 55: همـان ( گیرد و به این معنا دري است که به روي همه باز اسـت  می

بلکه در ، عمومی هنوز در برابر خصوصی قرار نگرفته بود، 1835معتقد است که تا سال 
  ). 56: همان( شد شخصی مطرح می واژه برابر

عمـوم  مفهـوم   :داریمهاي افکار عمومی با چهار مفهوم جمعی سروکار  در پژوهش
. سازي از عموم به آلپـورت تعلـق دارد   این مفهوم. شود میکه به همۀ مردم اطالق  کلی

ایـن  . شـود  یمـ عموم از آن نـام بـرده    نامجمع دیگري است که به  دهندگان عموم رأي
                                                
1. Private  
2. M. Ozouf  
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عمـوم  . هـاي دموکراتیـک از عمـوم وجـود دارد     ترین تعریفی است که در جامعـه  رایج
دهـی افکـار عمـومی     بنـدي و شـکل   شامل افرادي است که فعاالنه در ترکیـب  هوشیار

اي در بـاب سیاسـت خـارجی بـه کـار       در مطالعه 1این عبارت را آلموند. شرکت دارند
نـام   عموم فعـال آن را  توان میاي که  در دستهبخش کوچکی از عموم هوشیار . گرفت

که بهتر از دیگران به امـور عمـوم واقـف     آگاهاز شهروندان  2لیپمن. گیرند داد، جاي می
  ). 57ـ  59: همان( بودند، سخن به میان آورده است

به روشن  ها آن در کنار مفهوم عمومی، دو مفهوم جمعی دیگر وجود دارد که بررسی
یـا مـردم    4عامـه و دیگري مفهوم  3تودهیکی مفهوم . کند میکمک  شدن مفهوم عمومی

و از ترکیـب افـراد بـا ذهنیـت و      داردتوده تجمعی را گویند که مکانی مشخص . است
عمـوم  . گیـرد، تشـکیل شـده اسـت     میهاي فردي را نادیده  احساس واحدي که تفاوت

دف واحـدي گـرد   تر است و در اطراف موضوع و هـ  تر و دایمی عکس توده، پراکندهبر
. عموم عنصر اساسی در تشکیالت سیاسـت دموکراتیـک اسـت    5به عقیدة بلومر. آید می

هـاي   که ممکن است به محیط شود میتر است و از افراد ناشناسی تشکیل  عامه گسترده
 سـازمان داراي اند،  عامه از نظر جغرافیایی پراکنده. تعلق داشته باشند گوناگوناجتماعی 

. اند و قادر نیستند بـه عمـل واحـدي دسـت بزننـد      نیافته سازمان اصالً یا هستنداندکی 
افرادي که جزء عامه هستند در جهت منافع شخصی خود گام برمی دارند، بـدون آنکـه   

 تـوان  مـی به این ترتیب ). 60ـ   62: همان( کمترین توجهی به منافع جمعی داشته باشند
ر برابر طبقه یا طبقـاتی از جامعـه قـرار    با این حال مردم د. عامه را معادل مردم دانست

متأسفانه بیاناتی کـه در توضـیح   . دارند که به نوعی بر جامعه تسلط دارند و تأثیرگذارند
 گـاهی بسـیار متفـاوت و    شـود  مـی مفاهیم عمومی، عامه یا مردم و توده در منابع بیـان  

                                                
1. G. Almond  
2. W. Lippmann 
3. Mass  
4. Popular  
5. H. Blumer  
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و فرهنگـی   هاي خاصی در مطالعات اجتمـاعی  همچنین مبتنی بر دیدگاه. متناقض است
هاي کاربرد مفـاهیم تغییـر    است و با تغییر دیدگاه و ابتنا بر دیدگاهی دیگر معنا و حوزه

هـا   با نظر به آنچه در همـۀ ایـن دیـدگاه    ،گیریم تا راه دیگري را پی می ،بنابراین. کند می
یکی از دالیل ابهـام ایـن   . ، حدودي را تعیین کنیمبرگیرندة این مفاهیماست و در مقبول

هاي متفاوت  ترجمهفرهنگ و مسائل آن دربارة  فارسی و تحقیق و تفکر زباناهیم در مف
، عامه یـا مردمـی را معـادل    publicما در این نوشتار عمومی را معادل . است و مختلف
popularپسند را معـادل   پسند یا مردم ، و عامهfolklore،    و تـوده را معـادلmass   قـرار

؛ مفهـوم  privateي مفهوم مقابل عمـومی، مفهـوم خصوصـی    ساز در این معادل. ایم داده
نظر و متفکـر و دانشـمند    به معنی داراي وسعت highbrowمقابل عامه یا مردمی مفهوم 

یعنی اختصاص به هیچ گروه و طبقۀ اجتماعی  ،با این تعریف آنچه عمومی است. است
 معمـوالً ر و مربـوط بـه طبقـات تأثیرپـذی     ،آنچه مردمـی یـا عامـه اسـت    . ندارد یخاص

حکومت، رهبران، متفکران  ها آن کننده در جامعه است و در مقابل کننده و پیروي مصرف
بندي به دنبال  در واقع با این تقسیم. گیرند تأثیرگذار اجتماعی قرار می هاي گروهو دیگر 

این هستیم که براي آن بخشی از فرهنگ هر جامعه که در همۀ افراد آن مشترك است و 
کنون بیـان  اساس آنچـه تـا  بر. اصی ندارد، عنوانی را بیابیمبه طبقه و گروه خاختصاص 

برخی از محققان داخلـی نیـز   . شد، مفهوم عمومی بهترین مفهوم براي این منظور است
نظر دارند و بر اساس چنین معنایی فرهنـگ عمـومی    درهمین معنا را از مفهوم عمومی 

هـاي مهـم    نگ عمومی در یکـی از پـژوهش  براي نمونه تعریف فره. کنند میرا تعریف 
ترین و فراگیرترین باورهـا،   فرهنگ عمومی گسترده«: داخل کشور چنین بیان شده است

مردم  بیشتر است که الگوها و عادات رفتاري یک جامعه ها، ها، ارزش ها، گرایش نگرش
گیرنـد و اعتقـادات و اخـالق و ملکـات و      بـه کـار مـی    اجتمـاعی  در زندگی فـردي و 

   .)8: 1387ادیبان، ( »سازند هاي زندگی مردم را متجلی می شرو
بـه  . تعبیر شده است» ترین و فراگیرترین گسترده«به » عمومی«در این تعریف مفهوم 
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افراد آن بسـیار  میان آن بخشی از فرهنگ مورد نظر است که در جامعه و در  ،بیان دیگر
ي مفهـوم فرهنـگ عمـومی را    هر چند ایـن تعریـف تـا حـدود    . فراگیر و گسترده باشد

 گونـاگون منشـأ بـروز تعـاریف     معموالًبراي سؤاالتی که  تواند نمی، اما کند میمشخص 
گسترده  اینکه مثالً. اي فراهم آورد کننده هاي قانع براي فرهنگ عمومی بوده است، پاسخ

د افـرا ۀ ؟ آیـا منظـور همـ   شود میو فراگیر بودن در افراد جامعه تا چه تعدادي را شامل 
جامعه است یا درصدي از افراد؟ اگر منظور درصد زیادي از افـراد جامعـه اسـت، چـه     

دهد؟ همچنـین تفـاوت مفهـوم فرهنـگ بـا مفهـوم        نشاناین درصد را  تواند میعددي 
ی کمابیش براي فرهنگ که این تعریف با تغییراتی جزئ چرا ؟فرهنگ عمومی در چیست

کـه در   ستها انساناي از صفات گروهی از  فرهنگ عمومی مجموعه. رود مینیز به کار 
فرهنـگ   ،به عبارت دیگر. کند میمشترك است و یک جهان ممکن را محقق  ها آن همۀ

. مشترك است ها انساناز  یهمۀ افراد گروه میانعمومی اشکالی از زندگی است که در 
رهنـگ  مفهوم فرهنگ عمومی و فرهنگ عامه یا مردم، ف توان میبا این تعریف به راحتی 

یـا   اگر گروه مورد مطالعـه جامعـه  . دکرتفکیک  را پسند پسند یا مردم توده، فرهنگ عامه
 همۀ افراد آن جامعه میانملت باشند، فرهنگ عمومی مجموعه صفاتی است که در  افراد

پسـند یـا    در حالی که فرهنگ عامه یا مردم، فرهنگ عامه. یا ملت مشترك است یا افراد
از سـوي دیگـر نسـبت بـین فرهنـگ      . وده چنین شـمولی ندارنـد  پسند و فرهنگ ت مردم

وجـه اسـت و بـا     عموم و خصوص من ،عمومی و فرهنگ عامه یا مردم و فرهنگ توده
  .تبایندر پسند  فرهنگ عامه پسند یا مردم

  
  گيري  بندي و نتيجه جمع

تعریفـی از آن ارائـه شـد کـه هـم      » فرهنـگ «در این نوشتار با تحلیل فلسفی مفهوم 
ایـن   هـاي  ویژگـی ح مفهوم و هم تمایز دایرة مصادیق را داراست کـه تعـدادي از   وضو

تمـام  » ممکـن  هـاي  جهـان «در این تعریف با ابتنـا بـر مفهـوم    . تعریف توضیح داده شد
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انـد، در   کـرده بدان اشـاره   گوناگونو اموري که جزء فرهنگ است و تعاریف  ها ویژگی
. آورد پدیـد مـی  ی از مفهـوم فرهنـگ   قالب یک تعریف بیان شده است و تلقـی روشـن  

بـه  » عمومی بـودن «بیان شد که ویژگی  آن همچنین با تحلیل مفهوم عمومی، تعریفی از
ي مـورد  هـا  انسانوقتی در گروهی از  ؛ یعنیکند میتعبیر فلسفی را در فرهنگ یادآوري 

اي از صفات وجـود داشـته باشـد، آن مجموعـه صـفات در آن گـروه        بررسی مجموعه
شده اسـت،  » مفهوم عمومی«بر  معموالًاز نقدهایی که  ،بنابراین. شود میگفته » عمومی«

گونـه   و هـر  کنـد  میروشنی مشخص  در امان است و دایرة مصادیق مفهوم عمومی را به
 آنبـا   معموالًاز مفاهیم دیگري که  را همچنین مفهوم عمومی. سازد ابهامی را مرتفع می

 معموالًتعبیري که . مفهوم عامه است ها آنترین  مهم. ندک میمتمایز  کامالً شوند میخلط 
علوم اجتماعی از مفهوم عامه دارند، در مقابل مفهـوم عمـومی    نظران صاحبمحققان و 

  . مشترك نیست ها انسانافراد یک گروه از  همۀ میانگیرد، یعنی چیزي که در  قرار می
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