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آور  تـوان گفـت كـه بـه تكـراري مـالل       در بارة فرهنگ چـه مـي  . هاي متعددي ارائه شده است از فرهنگ تعريف

گـويي  . شـود  آوردهـاي بشـري مـي    دسـت شامل همة كه اند  ؟ گاه آن را چنان جامع و گسترده تعريف كردهنيانجامد
كه محور  "هاي جامعة فرهنگي شاخص"با اين تعريف تعابيري همچون . است "ساخته انسان"فرهنگ يعني هر آنچه 

ر جامعة غيرفرهنگـي معنـاي محصـلي نخواهـد     يگشود؛ چرا كه د معنا مي پرسش سومِ سؤال كنندگان محترم بود، بي
امـا گـاه واژة فرهنـگ چنـان     . ي در ميان آيد، تماميت آن فرهنگي خواهد بوديعني همين كه پاي جامعة بشر. داشت
فالنـي  ": يداين تعبير را در نظر آور. اي فاقد آن برخي واجد آن هستند و عدهشود كه گويي  در نظر گرفته مي خاص

بـا ايـن   . "ه نشـده دينـ نها هنوز فرهنگ استفاده از تلفن همراه، حتي در ميان اهـل علـم  "يا  ،"فرهنگ رانندگي ندارد
 . مشترك لفظي است "فرهنگ"وصف گويي 

توان سود  ميگانه  بندي سه از يك دسته، هاي گوناگون آن كاربرد مفهوم فرهنگ و تمييز براي تقريراز نظر نگارنده 
 .باشد يفرهنگ مباحثتواند منشأ مغالطاتي در  بندي مي التفاتي به اين دسته بي. جست

كـل  "فرهنـگ را   اسـت كـه    آن )1871- تايلور(فرهنـگ   ازجامع مشهورترين تعريف  گر؛ن كل-1توصيفي .1
بـر ايـن    .دانـد  مـي  "هاي اجتماعي انسـان  رسوم و ساير يافته ،اخالق ،هنرها ،باورها ،ها اي از شناخت پيچيده
فـرد انسـاني يـا    هيچ  پس. مميز او از ديگر جانداران است فصلو تعيين كنندة هويت انسان  فرهنگ اساس 
كساني كه بـه  . متفاوت است ،توان گفت فرهنگ مردم جوامع مختلف فقط مي ،اي فاقد فرهنگ نيست جامعه

فرهنـگ  "مـايرس به تعبير . كنند زايش و پويش تاريخي فرهنگ نظر دارند، بر جنبة ميراثي فرهنگ تأكيد مي
 ".دهد شان را شكل مي د، و آيندهكن عمل ميآن چيزي است كه از گذشتة آدميان باز مانده، در اكنون ايشان 

شـود و   مي ها ها و نگرش ارزش ،صنايع ، اعم از علوم،آوردهاي انسان  ، شامل همة دستفرهنگاين نگاه به  
 .است "طبيعت"ترين سطح، تنها يك نقطة مقابل دارد و آن  در كالن

                                                 
١ . descriptive 



هـا بـراي    كه انسان استهايي  ها، قواعد و روش فرهنگ تنها شامل ارزش كاربرداين در  ؛نمادين-2هنجاري .2
. هايي مانند علم و صنعت كمتر مـورد نظرانـد   بر اين اساس حوزه. كنند سازگاري با جامعه از آن متابعت مي

 عبارت است از 'فرهنگ'پس . رخ دادميالدي  80تا  50هاي  اين كاربرد از فرهنگ، طي دهه و تداول تكوين
كه باعث تمايز فردي از ديگـري و يـا    "عناصر معنابخش زندگي"و  "ها در زندگي انسانلگوهاي رفتاري ا"

سـت بـه راه و روش    ا فرهنـگ اشـارتي  ") 1951 -كالكن(به تعبير ديگر . شود اي از جامعة ديگر مي جامعه
  ".مشخص يك گروه از آدميان يا طرح كامل زندگي آنان

تنهـا بـر    'فرهنـگ 'شـود و   و فنون هـم مـي  آن كل است كه شامل صنايع و علوم  'تمدن'بر اساس اين نگاه، 
 .گردد مياطالق تمدن  مادين و معنويهاي ن جنبه

از آن  4'اي فرهنـگ حرفـه  ' كه امروزه با عنوان همان استفرهنگ  واژةديگر از كاربرد  ؛بخشي -3كاركردي .3
و عمومـاً نـاظر بـر هنجارهـاي      هميالدي متداول شد 80بيشتر از نيمة دهة  ،اين تعبير از فرهنگ. شود ياد مي

از اين منظر فرهنـگ شـامل رفتارهـا و ادراكـات جمعـي اعضـاء يـك        . مؤسسه استبخش يا يا  گروهيك 
هـاي  تعبير. هاي همين افراد در زندگي شخصي متفاوت اسـت   مجموعه و سازمان است و با رفتارها و منش

فرهنگ 'در  'فرهنگ'معناي . 'رفتار سازماني'و   5 'فرهنگ سازماني' عبارتند ازا از فرهنگ  مشهورترِ اين معن
 .گنجد در اين اليه مي 'رانندگي

 . ستبرقرار اعام و خاص مطلق نسبت ه تعبير منطقي ببين اين سه اليه از فرهنگ 
 
 
 
 
 

      
تـوان در نظـر    مـي  ...و  7مشاركت، و 6پذيرش، پذيري انتقالو  پذيري آموزشهمچون هايي  براي فرهنگ ويژگي

 .د بايد به شرح و بسط آنها پرداختجاي خوكه در گرفت 
 

                                                 
٢ . normative 
٣ . functional 
۴ . professional culture 
۵ . corporative culture 
۶ . reception 
٧ . participation 

 )1(نگ ـفره

 )2(فرهنگ 

 )3(فرهنگ


