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بینص  و ضناخت– اول فصل

 :  فرهنگ های ویژگی

 ّز در ٍلی است ػبم اًسبًی جَاهغ ی ّوِ ٍ اًسبى فٌی ٍ هؼزفتی دستبٍرد ػٌَاى ثِ فزٌّگ  :است خاص ولی است عام فزهنگ – 1 

.  است جبهؼِ آى خبظ ٍ هختع ای جبهؼِ

 ... ٍ تجزثیبت، اختزاػبت، ًیبسّب، هغبثق ٍ هکبى ٍ سهبى هقتضیبت ثٌبثز اجتوبػی ّبی پذیذُ توبم  :است ثابت ولی متغیز فزهنگ – 2 

 .گیزد هی قزار تحَل ٍ تغییز دستخَش

 را خَد ًذرت ثِ ٍلی گیزد هی ثز در را هب اجتوبػی حیبت توبم فزٌّگ یؼٌی  :است اختیاری ولی اجباری فزهنگ پذیزش – 3 

 ضٌبخت ثالخزُ ٍ . . . ٍ سدى حزف ًطستي، خَردى، غذا ، تَلذ ثذٍ اس اًسبى دیگز ػجبرت ثِ. کٌذ هی تحویل هب اػوبل ٍ افکبر ثز آضکبرا

 .هیگیزد یبد را ّب ارسش

 ّستٌذ ػلوی ٍ کوی هَاسیي ثب گیزی اًذاسُ قبثل ٍ هلوَس ٍ هحسَس کِ گزدد هی اعبلق ّبیی پذیذُ ی هجوَػِ ثِ :مادی  فزهنگ

  . . .ٍ ضیویبیی دارٍّبی ٍ اثشارّب ٍ فٌَى هبًٌذ

 را آًْب تَاى ًوی آسبًی ثِ ٍ ًیست کوی هَاسیي ثب گیزی اًذاسُ قبثل کِ ضَد هی گفتِ هسبیلی ٍ هَضَػبت ثِ  :مادی غیز فزهنگ

 . . .  ٍ ٌّز سثبى، خَیطبًٍذی، ضَاثظ اػتقبدات، : هبًٌذ ًوَد ارسیبثی ٍ هقبیسِ

 کِ هؼٌی ثذیي. ضَد هی تطکیل فزٌّگی حَسُ ٍ فزٌّگی تزکیت فزٌّگی، ػٌػز اس هؼوَالً فزٌّگی سبخت  :فزهنگی ساخت

 ٍ فزٌّگی تزکیت را ّوزاُ ٍ هتٌبست ٍ ّوبٌّگ ػٌػز چٌذ ٍ فزٌّگی ػٌػز را تطخیع ٍ تؼزیف قبثل ٍاحذ ٍ هَضَع کَچکتزیي

 .گَیٌذ هی فزٌّگی ّبی حَسُ است هتوبیش ی هحذٍدُ ٍ ضکل دارای هٌغقِ یک در کِ را فزٌّگی ّبی تزکیت ی هجوَػِ

 تزکیت ٍ فزٌّگی ػٌػز دارای ٍ کٌٌذ هی سًذگی هختلف ی عبیفِ ٍ گزٍُ چٌذ آى در کِ ای هٌغقِ اس است ػجبرت فزهنگی های حوسه

  .ّستٌذ هطبثِ ٍ هطتزک فزٌّگی ّبی

 هزسثٌذی ٍ تزسین جبهؼِ یک ی درثبرُ را دستبٍردّبیص . تحقیقبت ٍ اعالػبت کِ کٌذ هی کوک ضٌبس هزدم ثِ فزٌّگی ّبی حَسُ

  .ًوبیذ

 : داًٌذ هی سیز ضزح ثِ ضَد هی سزیغ فزهنگی تغییزات ثبػج جبهؼِ یک در کِ را ػَاهلی ضٌبسبى جبهؼِ

  جوؼیت سزیغ کبّص یب افشایص – 1 

  جوؼی دستِ هْبجزت ٍ جغزافیبیی هحیظ تغییز – 2 

قذرت  پز سیبسی رّجز یک ضذى ثزکٌبر یب آهذى کبر سز ثز – 3 
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  گسترش و قلمرو – دوم فصل

 

  .است ػبدت ٍ عزیقِ ، رٍش ٍ راُ هؼٌبی ثِ لغت در ٍ ػزثی سنت ی ٍاصُ

 یب ٍ تقزیز ٍ کزدار ٍ گفتبر ایٌکِ اػتجبر ثِ ٍلی ًذارد؛ ٍجَد آى ی درثبرُ دیٌی کتبة سزیح ًع کِ اػوبلی ٍ رفتبر  :دینی مفهوم - 1 

.  ثبضذ هی ٍاجت یب هَکذ هستحت هستحت، هستحسي، آى ثِ ػول ثَدُ، اهبهبى ٍ پیبهجز ضوٌی تبییذ

 ، رفتبر ٍ اػوبل آى اًجبم ثزای ٍ هبًذُ ارث ثِ گذضتِ سهبًْبی اس جبهؼِ ٍ قجیلِ، ، خبًَادُ در کِ رفتبری ٍ اػوبل  :دینی غیز مفهوم – 2 

.  ًذارد ٍجَد هذًٍی قبًَى یب غزیح دستَر یب هٌغقی دلیل

 ػلوی ، هبضیٌی ، غٌؼتی اغغبلحبت هقبثل ًقغِ سٌتی اغغالح اهزٍس ، هبضیٌی غٌبیغ ٍ فٌَى پیطزفت ثب ضذُ یبد هفبّین ثز ػالٍُ – 3 

 . رٍد هی کبر ثِ جذیذ ٍ

 

 :  عامه فرهنگ یا فولکلور

  ثبضذ داضتِ ػوَهیت جبهؼِ یک در آى اجزای ٍ رٍاج – الف 

  ثبضذ رسیذُ ارث ثِ ًسل یک اس حذاقل ٍ ثبضذ داضتِ تذاٍم جبهؼِ در آى اجزای – ة 

  ًوبیٌذ ػول آى ثِ ثبضٌذ هججَر ایٌکِ ثذٍى ٍ ػبدی غَرت ثِ ٍ خَدی ثِ خَد عَر ثِ افزاد – ج 

 ثزآٍردى ٍ اجتوبػی کٌتزل حبل ػیي در کِ ٍ ّوبٌّگ هطبثِ رفتبرّبی اس ای یبفتِ استقزار ٍضغ اس است ػجبرت ًْبد پبرسیٌش ًظز ثِ ««

.  دارد ػْذُ ثز را جبهؼِ ثٌیبًی ًیبسّبی

 پیًَذ اجتوبػی گزٍُ قضبٍت ٍ اخالقی اغَل دیٌی، قَاًیي ّب، اسغَرُ ثِ کِ است ضَاثغی ٍ قَاػذ دارای ًْبد ّز هبلیٌفسکی، ًظز  ثِ««

.  است جبهؼِ آى فزٌّگ کل اس جشئی ًْبد ّز کِ افشایذ هی ٍی ثالخزُ ٍ سبسد راثزآٍردُ جبهؼِ ًیبسّبی اس یکی کِ است ایي ثزای ٍ. دارد

 ضیَُ کِ است افزادی یبفتِ ًظبم تجوغ جبهؼِ غَرتیکِ در. هزدم اس تجوؼی سًذگی ی ضیَُ اس است ػجبرت فزٌّگ : جبهؼِ ٍ فزٌّگ ««

 را فزٌّگطبى افزاد آى اػوبل ٍ رفتبر ی ًحَُ ٍ کیفیت است افزاد اس هتطکل جبهؼِ یک تز سبدُ ػجبرت ثِ. ثبضٌذ دارا را هؼیٌی سًذگی

.  دّذ هی تطکیل

 ٍ سي ثِ هزثَط ّبی هسئَلیت ٍ ّب تفبٍت ّب، گزٍُ سًذگی هکبى ثَدى هطخع : چَى هطتزکی خغَط حیَاًی ٍ اًسبًی جَاهغ ««

 فزاٍاى ّبی ًوًَِ ٍ گزٍُ در ّب غزیجِ ًپذیزفتي آسبى ٍ آًْب حفبظت ٍ کَدکبى تیوبر چَى ّبیی ًقص ٍ ّوکبری ٍ تؼبٍى ، قذ ٍ جٌس

 دیگز حیَاًبت در ٍ ثبضذ هی اًسبى خبظ کِ است فزٌّگ فقظ ٍلی. ثبضٌذ هی دارا است، جبهؼِ خػَغیبت اس کِ قجیل ایي اس دیگزی

.  ضَد ًوی یبفت

  

 


