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 چکیده 
ررسی و شناسایی عوامل موثر بر فرهنگ نیز می پردازد و این مقاله به بررسی فرهنگ و رفتار و عالوه بر آن به ب

یا فرهنگ رفتارها را شکل و ا رفتار ها فرهنگ را شکل می دهد؟آیتالش می کند که به این پرسش ها پاسخ دهد:

نقش گونه آنها را تعیین و تفکیک کرد؟و اینکه عقل چنسانی چگونه توسط بشریت یافت شد؟ارزشهای امی دهد؟

آیا آموزش در فرآیند کسب عه چطور باید فرهنگ را کسب کنند؟افراد جامانتخاب فرهنگ چیست؟ ر روندباور د

،مبنا، تئوریهای ذهنی قرار گرفته شده است و برای بسط دادن و برای پاسخ به این پرسشها فرهنگ نقشی دارد؟

برداری از منابع صورت مشهود کردن آن از شبکه جهانی اینترنت استفاده شده است و برای این امر عمل فیش 

گرفته شده و آنها به صورت کاربردی در متن قرار داده شد.در نهایت به این امر دست یافته شد که بشر در ابتدا با 

ته است و عقل با بررسی آن داده و به تبع آن ارزشهای انسانی را یافرفتار و عملکرد خودش هنجارها را شکل 

،قوانین بشری را شکل داده است، به عبارت دیگر ارزشها و با یاری باورها  ،خوبی و بدی را تعیین میکندارزشها

فرهنگ را می سازد، عقل آنها را دسته بندی میکند و سرانجام باورها یکی را انتخاب می کنند.اگر در این فرآیند 

مل میابد و اگر کسب فرهنگی و بازخورد رفتار بشر، آموزش صحیح وجود داشته باشد، فرهنگ بشر روز به روز تکا

و با دیدن فرهنگ بیگانه، د کورکورانه فرهنگی را می پذیرد،آموزش، ناصحیح باشد و یا اصال وجود نداشته باشد فر

کنار می گزارد و خواستار فرهنگ بیگانه می شود، و این امر باعث میشود که هم فرهنگ خودش  فرهنگ خودش را

در نهایت هویت خودش را از مسان با فرهنگ بیگانه نیز نباشد.را از دست بدهد و هم فرهنگی بدست آورد که ه

 دست میدهد.

 

 ارزشهای انسانی ، عقل ، باور فرهنگ ، رفتار ، واژگان كلیدي:
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 مقدمه 

ته فرهنگ قلمروی است که در بستر آن بسیاری از رویداد های اجتماعی شکل می گیرد، و رفتار یک رویداد اجتماعی است که خود را وابس

 به فرهنگ می داند.

انسانی که در یک جنگل رشد می کند خلق و خوی حیوانی را از خود بروز می دهد و بشری که در شهر رشد کند الاقل در ظاهر رفتار 

 ار های گوناگونی شده، بهمتمدنی را از خودش نشان می دهد. هر دوی آن ها انسان اند اما تفاوت در بستر زندگی آن ها سبب بروز رفت

 پنداشت. خلقت می توان آن ها از دو گونه متفاوتحدی که 

از این رو ماهیت فرهنگ مشخص شده تجربه مشترک توسط بشریت می باشد. پیچیده است که شامل تمام جنبه های  ای پدیدهفرهنگ 

های  اجتماعی را کسب هارتم که ذاتا اجتماعی است و به منظور زیستن نیاز دارد تااست، که تجارب بشری است. انسان موجودی است 

تا رفتار ها را با آن تطبیق بدین منظور گروه هایی را شکل داد ، رفتار هایی را انجام داد و به مرور زمان هنجار هایی را در نظر گرفت ، کند

ده باشد ، رفتار بشری و کرامت انسانی را حفظ کند ، بنابراین قبل از آن که فرهنگی بوجود آمدر صدد آن بوده تا ارزش همواره  و دهد

 فتار بشریت است ، خود ، ساخته رفتار بشر در گذشته است.روجود داشت و فرهنگی که امروزه مبنای 

قوانین و های خود به ارزش های انسانی پی  برده است و هنجار ها را بوجود آورده که بر مبنای آن  ربدین صورت که در ابتدا بشر با رفتا

 فرهنگ شکل گرفته است.

ارزش های انسانی، دو مقوله  عالوه بر که روی فرهنگ اثر گذاشته است.به مقوله های دیگری بر میخوریم صفحات تاریخ را که ورق بزنیم 

 عقل و باور بر روی فرهنگ متاثر است.

باعث پیشرفت در روابط  جامعه های متمدن را تشکیل دادند و بعد از آن که بشر به ارزش های انسانی پی برد با تکیه به عقل خودشان ،

 اجتماعی شدند.

گفته ها و که باورهای غیر دینی تکیه بر شیوه های زیستن بشری بر اساس  باور ها نیز به دو دسته دینی و غیر دینی تقسیم می شوند

شان داشتند که باعث ادیان نیز راهبرد های زندگی را در دستور کار خود نظریات انسانی دارند و باور های دینی، اساسی الهی دارند.

پیشرفت و متحول شدن فرهنگ شدند. افرادی هم که پیرو هر دین هستند ، فرهنگ و به تبع آن رفتار خودشان را هم با آن دین تطبیق 

 به طور مثال فردی که مسلمان است فرهنگ اسالمی دارد ، و فردی که مسیحی است ، فرهنگ مسیحی دارد. دادند.

ز سه عنصر ارزش انسانی ، عقل و باور می باشد که در طول تاریخ این عناصر به هم پیوسته اند تا فرهنگ را بوجود بنابراین فرهنگ عصاره ا

 بیاورند و به دنبال آن هویت بشری را شکل بدهند.

 

 متن اصلی

 

 ارزش هاي انسانی
( در اینجا سوالی مطرح می شود که  Umar Farooq,2011« )هر چیزی که در زندگی روزمره ما مهم بشود ، ارزش پیدا می کند. » 

 خواستگاه اصلی این چیزهای مهمی که در زندگی روزمره ما به ارزش تبدیل می شود چیست؟

ی نیاز های زیستی انسان از این دسته ارزش ها نمی تواند باشد چرا که این نیاز ها برای جسم انسان ها است ) البته تا حدودی بر روان آدم

است که ، ارزش های انسانی را شکل می دهد. به طور مثال  اک است. اما رخداد های اجتماعیست( که با حیوانات در اشترنیز تاثیر گذار ا

 چند کودک بی خانمان در شرایط سختی زندگی می کنند و به ان ها آسیب های جسمی و روحی فراوانی می رسد.

سازمانی را تاسیس ه آن ها پیدا می کنند و در صدد آن بر می آیند که افراد جامعه با دیدن آن ها حس ترحم و پذیرش قلبی نسبت ب 

این حس  ه از کودکان را تحت  حمایت خود و دیگران قرار دهد و اینچنین ، سازمان هایی نظیر بهزیستی پدید می آید.کنند و این دست

 ش انسانی می نامند.ده است را ارزپذیرش قلبی افراد که در جامعه رخ داده است و به امر مهمی ختم ش

ن دیگر می توان گفت به بیا ( Umar Farooq,2011)«ارزش کمک میکند تا رفتار هایی قابل قبول در یک جامعه را شناسایی کند. » 

فرهنگ است که به قضاوت در مورد  خوبی و بدی می پردازد و در این بعد از ارزش باید گفت که ارزش ها سبب پدید  ارزش عنصری از

 نجار ها می شود.آمدن ه
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به طور مثال ارزش اصلی در ژاپن توازن فعالیت های گروهی است و بر این اساس آن ها تاکید زیادی بر روابط اجتماعی دارند و مخالف 

به این جهت زمانی که در ژاپن بین افراد مشاجره صورت گیرد  ( Schneider and Silverman,2010تضاد های میان فردی هستند )

 (Upham,1976ترین عملکرد را به وسیله تالش در جهت کاهش نزاع دارند. )آن ها به

هنجار ها در دو دسته رسمی  و غیر رسمی قرار می گیرند. قوانین و مقررات ، هنجار های رسمی و آداب و رسوم ، هنجار های غیر رسمی 

نشان می دهند. قوانین به ما نشان می دهند که چه  نامیده می شوند. هنجار ها مدل های رفتاری ما هستند و به ما خوبی و بدی را

 کارهایی را باید انجام بدهیم و از انجام چه کارهایی باید خودداری کنیم.

جار است که تخطی از آن برای جامعه تهدید حساب می شود و آداب و رسوم به الگوهای رفتار روزمره افراد قوانین مسیر های جدی هن

 را ملزم به انجام آن می دانند. اشاره دارد که افراد خود

 

 عقل
عقل انقالب ها را بپا می کند. در روند انقالب رنوسانس ، عقل بود که راه نو شدن و تحوالت اساسی در صنعت را برای بشر روشن کرد. در 

ل و تفکرشان درک کردند و اجتماعی نیز عقل اوضاع را در دست داشته است ، به طوری که افراد دیکتاتوری را با عق-انقالب های سیاسی

 در صدد آن بر آمدند تا حکومت ها بر اندازند و حکومت های دموکراسی را تاسیس کردند.

. افراد با تفکر در فرهنگ ، اندیشه و رفتارشان دریافتند که باید انقالبی فرهنگی بوجود بیاورند تا از عصر باستان وارد عصر جدیدی شوند

دن را بوجود آورد و رفتار مردم را در اصطالح به رفتار متمدنانه تبدیل کرد. این تمدن نیز باعث شد تا افراد انقالب های فرهنگی بشر ، تم

منافع جمع را به منافع خود ترجیح دهند ، نه به این معنا که شخص منفعت خودش را نادیده بگیرد ، بلکه بدین صورت که رفتار و عملکرد 

جامعه شود ، و افراد جامعه همدیگر را بسان یک خانواده بپندارند ، تا با آرامش به زیستن ادامه فرد در جهتی باشد که سبب جلورفت 

سعدی شاعر پارسی زبان ، این تمدن فرهنگی را به زیبایی بیان کرده است : بنی آدم اعضای یک دیگرند * که در آفرینش ز یک  دهند.

 گوهرند

 را نماند قرار چو عضوی بدرد آورد روزگار * دگر عضو ها    

ارزش اساسی عقل به قوه تمیز آن است. این قوه کمک می کند تا فرهنگ سره از ناسره مشخص شود و به بشر این فرصت را می هد تا 

دانش صحیح از فرهنگ را درک کند. عقل کار خودش را کرده است ، حال اختیار دست بشر است که پایه رفتاری خودش ، یعنی فرهنگ 

 ر فلسفی انتخاب کند.را از چه تفک
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 باور

هستی آن ها را مشخص می کند و فرهنگ های مختلف را در باور ها چتر تفکر فلسفی عقل هستند. عقل ، با تجذیه و تحلیل فرهنگ ها ، 

انتخاب به  قدرت اختیار انسان قرار می دهد  ، ولی چتر اعتقادی، راه را، بر اساس باور فرد انتخاب می کند. گاهی ممکن است این روند

کند تا باور خودش را ارضا کند. در این صورت است که تعصبات فرد ، سبب کوری اما فرد این فرهنگ را انتخاب میمسیر روشنی نرسد ، 

 او گشته است و مسیر را ناشناخته انتخاب می کند.

و غیر دینی تقسیم می شوند. دین ، فرهنگ مختص به خودش را دارد ، که بر اساس تعالیم آسمانی مشخص  به دو دسته دینی باور ها

شده است. ادیان به تنهایی آنقدر گسترده اند که نیازی به مکاتب فلسفی دیگر در طرح سبک زندگی و فرهنگ ندارند. برخی ادیان آنچنان 

یز فرهنگی و سبک زندگی شده اند. به طور مثال دین اسالم تعالیمی راجع به رنگ لباس گسترده هستند به حدی که وارد جزییات بسیار ر

و تعقل نیز اهمیت داده و حتی عطر زدن دارد. مفهوم دین راه زندگی نیز بیان می شود ، به طوری که عالوه بر باورها بر ارزش های انسانی 

 وند.است. به همین سبب ادیان به طور کلی ، فرهنگ محسوب می ش

باور های غیر دینی ، مکاتب سیاسی ، اجتماعی و فلسفی را شامل می شود. این نوع از باور ها بر خالف باور های دینی که گسترده و 

مستقل بودند و هر کدام به تنهایی فرهنگ خاص خود را داشتند ، هر کدام ، بخشی از فرهنگ جامعه را شامل می شوند. ضمنا هر کدام از 

تعداد کمی از عوامل فرهنگی را شرح می دهند. مثال مکتب دموکراسی صرفا راجع به مردم ساالری صحبت می کنند و چتر  مکاتب یک یا

های حکومتی را صرفا نظر مردم می دانند. یا مکتب ایده آلیسم ، آرمانگرایانه اوضاع را می سنجد و به واقعیت توجهی ندارند. بنابراین باور 

 باور ها فرهنگ یک جامعه را تشکیل می دهد.نهایی نمی توانند فرهنگ باشند ، بلکه ترکیبی از این غیر دینی هر کدام به ت

 

 رفتار

بر اساس الگوی خاصی است. به طور مثال افراد کشور ژاپن بسیار پر کارند و یا به گفته مارکوپولو مردم چین با یکدیگر رفتار افراد جامعه 

عملکردشان منطبق با فرهنگشان  ین رفتار ها نتیجه و بازخورد الگویی به نام فرهنگ است. افراد جامعهبسان یک خانواده رفتار می کنند. ا

 الب بر آن مردم می  باشد.ندیشیدن افراد هم بر اساس فرهنگ غت و عالوه بر آن نحوه ااس

رام ، خودشان را تا حدی با فرهنگ آن افرادی هم که به عنوان جهانگرد ، تاجر یا سیاست مدار وارد کشور دیگری می شوند جهت احت

 ، روسری می گذارند.کشور تطابق می دهند. مثال زنانی که وارد کشور جمهوری اسالمی ایران می شوند 

ندهند و بر اساس  غریبه اند و خود را با فرهنگ وفق حال سوالی پیش می آید که اگر افراد خارجی وارد کشوری شوند که با فرهنگ آنجا

در ابتدا دو فرضیه پیش می آید. نخست این که فرض بر آن باشد که مردم کشور نند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ رفتار کشان فرهنگ خود

میزبان جهت کسب فرهنگ خودشان آموزش های صحیح دیده اند. اینچنین جامعه ای با دیدن فرهنگ بیگانه ابتدا آن را تحلیل می کند ، 

با ارزش های انسانی تطابق دارد یا نه ؟ به کمک قوه تمیز عقل خودشان آن فرهنگ را غربال میکنند  یعنی آن را می سنجد که آن فرهنگ

تا سبب پیشرفت آن شود بر میگزینند و به  و بر اساس باورهایشان آن بخش هایی از فرهنگ بیگانه ، که به جامعه خودشان کمک میکند

 که نا مناسب تشخیص داده اند پس می زنند.همچنین آن بخش هایی را  فرهنگ خودشان می افزایند.

بر آن است که مردم کشور میزبان آموزش های درست برای کسب فرهنگ خودشان ندیده اند و یا حتی اصال آموزشی در کار فرض دوم 

ی با دیدن نبوده و در اصطالح فرهنگ شناسنامه ای دارند. ) یعنی طبق فرهنگ اجدادی خودشان عمل می کنند. ( اینچنین جامعه ا

فرهنگ غریبه شیفته نو بودن آن فرهنگ می شود و تمام و کمال پذیرای آن فرهنگ می باشد. این اتفاق به جایی می رسد که فرهنگ آن 

 جامعه بر علیه ارزش همان جامعه صف می کشد و افراد در نهایت از اصل اهداف جامعه خودشان باز میمانند.

در جامعه می شود که بر اساس آن افراد همان جامعه به تدریج ، هویت خود را از دست می دهند.  نتیجه فرض دوم سبب ایجاد پدیده ای

 این پدیده تهاجم فرهنگی نام دارند.

فرهنگ مهمان خواسته یا ناخواسته به عمد یا به سهو وارد کشور میزبان شده است. عدم وجود آموزش و یا آموزش ناصحیح مردم جامعه 

 این پدیده را به وجود می آورد. پدیده ای که فرهنگ را در مقابل ارزش قرار می دهد.برای کسب فرهنگ ، 
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جلوه ای واضح از تهاجم فرهنگی در کشور جمهوری اسالمی ایران دیده می شود. یکی از ارزش های جمهوری اسالمی حفظ کرامت زن 

جستگی های بدن زن اشاره میکند و مبنای آن عدم تحریک است ، که یکی از راه های آن حجاب می باشد.)پدیده حجاب به پوشاندن بر

 مردان است که برای همه مردان جز همسر ، پدر ، برادر، عمو و دایی الزامی است.(

 

 

تگی های بدن آن ها را نشان می داد. زنان بیگانه ای وارد جمهوری اسالمی ایران می شوند که لباس هایی تنگ و چسبان آن ها بر جس

ران و زنان ایرانی این فرهنگ نو را دیدند و مبهوت آن شدند ، چرا که دلیل حجاب را برایشان روشن نبود. حجاب برخی از آن برخی از دخت

ها به بد حجابی تبدیل گشت ، که باعث آن شد تا فرهنگ جدید میزبان بر علیه ارزش این کشور شود و اینچنین پدیده تهاجم فرهنگی 

 ه را و هویت افراد آن جامعه را تخریب و یا متزلزل کندمی تواند پیکره فرهنگی جامع

 

  گیرينتیجه
مقاله تالش شد تا عوامل سازنده فرهنگ شناسایی و بررسی شوند و عالوه بر آن رفتار به عنوان آفرینش فرهنگ نیز بررسی شد. بر  در این

 گ اشاره شد.این اساس به سه عنصر ارزش های انسانی ، عقل و باور به عنوان عوامل فرهن

کردند و رفتارهایی را براین اساس از خود نشان بدین صورت که در ابتدا فرهنگی وجود نداشت و افراد تنها برای بقای خودشان تالش می

ایدها را به تدریج بایدها و نب نبایدهایی برای بقای خودشان دست یافتند و می دادند. به مرور زمان و از روی آزمون و خطا افراد به بایدها و

 یت تنظیم کردند که سبب پدید آمدن ارزش های انسانی شد. در جهت رشد بشر

ها نادرستی تمیز عقل به تعیین و تفکیک درستی و بشر با تکامل عقل خودش پا از عرصه تعیین ارزش ها فراتر گذاشت و با تکیه بر قوه

ها نیز براساس بقا و پایداری بشریت بوده، چرا که بشر ذاتا ادرستیاهمیت است که تعیین و تفکیک درستی و ن پرداخت. این نکته حائز

 .اجتماعی است و برای زیستن در اجتماع نیاز به قانون دارد که ترکیب ارزش انسانی و عقل این قوانین را وضع کرده است

-امل فرهنگی شدند. باور چتر فلسفیباور ها تبدیل به قوی ترین عور ها در آن شکل گرفت به طوری که رشد عقل به حدی رسید که با

اعتقادی است که عقل را احاطه کرده است و عقل بر اساس باور مسیر راه را انتخاب می کند. یک شخص متدین است و عقل او مسیر 

اد گذاشته دینی را انتخاب میکند و یک شخصی معتقد به دین نیست و عقل او مسیر غیر دینی را برایش انتخاب می کند. اما اگر عقل آز

 شود تا بیاندیشد ، راه درست را انتخاب می کند.

این سیر تحول به جایی رسیده است که رفتار در بستر فرهنگ شکل میگیرد. افراد بر اساس ارزش  انسانی ، عقل و باورشان ، فرهنگی را 

رند و بر اساس آن رفتار می کنند ، و الزم است که انتخاب می کنند ، به عبارت دیگر افراد از این طریق قوانین رفتاری خود را پدید می آو

ای افراد این فرآیند کسب فرهنگ و به دنبال آن رفتار بشر همراه آموزش جامع و صحیح باشد ، چرا که در غیر این صورت کسب فرهنگ بر

فرهنگ شناسنامه ای کسب می کنند. جامعه کورکورانه می شود و ادامه دهنده راه ثابت گذشتگان خودشان قرار می گیرنند و در یک کالم 

 افرادی که چنین فرهنگی را کسب می کنند دچار یک آسیب بزرگ می شوند، به طوری که با دیدن یک فرهنگ غریبه چه درست ، چه

 نادرست مدهوش آن فرهنگ می شوند.

بکی را دید ک ،یش نوشت که کالغیخو« هفت اورنگ »در اثر « زاغی که به شاگردی کبک رفت »جامی، شاعر این مشکل را در حکایت 

که به زیبایی حرکت می کرد و کالغ مات حرکت آن کبک گشت و تصمیم گرفت تا سبک راه رفتن خودش را کنار بگذارد و بر اساس 

 حرکت آن کبک راه برود :

 زاغ چو دید آن ره و رفتار را   ***   و آن روش و جنبش و هموار را   

 ***   رفت به شاگردی رفتار او         با دلی از دور گرفتار او   

 بازکشید از روش خویش پای  ***   در پی آن کرد به تقلید جای   
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همان جامعه بپا خیزد و پدیده تهاجم  ارزش چنین راهی برای کسب فرهنگ نهایتا به جایی ختم می شود که ، فرهنگ یک جامعه علیه

جامی ادامه می  دارد و نه جلوه ای درست از فرهنگ بیگانه را دارد. را از فرهنگ اصلی خودش فرهنگی رخ می دهد که رفتار فرد نه نشانی

 دهد که :

 بر قدم او قدمی می کشید  ***  وز قلم او رقمی می کشید   

 عاقبت از خامی خود سوخته  ***  رهروی کبک نیاموخته   

 خویش کرد فراموش ره و رفتار خویش***  ماند غرامت زده از کار   

 این روند آموزشی نا صحیح یا عدم آموزش در نهایت منتهی به جایی می شود که فرد هویت خودش را از دست می دهد.
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