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فرهنگ � تو�: فرهنگ�
ــاM ها پيش �يموند �يليامز �� تعريف� �وتا#،  س
ــژ# �	 �� �ندگ�» خو�ند  ــيو# �ي فرهنگ �� «ش
ــنت ها، با��ها، �هد�R ما�	 �  �ه ���; ها، س

سر�مين، �� �� شCل م� �هند.
ــناخت� پويا � پيچيد# �	  فرهنگ نظا> بو> ش
ــا، �نش �  ــيا، جها� بين� ه ــت �� مر�>، �ش �س
شر�يط� �ه گرچه شالو�# �� پابرجاست، �ما �� 
��تباطاE ���مر# �نش ها	 �جتماع� �گرگون� 

(۱۳۷۸ ،Mال) .م� يابد
فرهنگ، متن �ست؛ شيو# گويش � پوشش 
ــيو#  ــت �ه م� خو�يم، � نيز ش ما � غذ�ي� �س
ــيو# تقسيم �ما� � فضا،  �؛ ش� Rتهيه � مصر
ــا�مان� � ���; هاي� �ه با  ــوn � ش ــيو# س ش
ــ� م� �نيم، � نيز  ــا� �� �جتماع �نها فر�ند�نم
ــ� ���مر# ��  ــر	 �ه �ندگ ــه جزئياE �يگ هم

برم� سا�ند.

ــن نCته �� ��  ــم �ند�� �� فرهنگ �ي �ين چش
 Eــچ فرهنگ� به صو� ــو� نهفته ���� �ه هي خ
ــت � نيز �ينCه  �kت� �� فرهنگ �يگر برتر نيس
ــچ ��	 �� موقعيت  ــگ به هي ــت� فرهن فر��س
ــيو#  �قتصا�	 برنم� خيز�. فرهنگ به عنو�� ش
�ندگ� ���مر#، ب� گما�، �نديشه �	 مر�> ساال� 
�ست. �مر��# �فر��، گر�# ها � منابع �شنا �� غذ�، 
ــ� گرفته تا برنامه ها	  �با� � �يين ها	 مذهب
ــند �� ��  ــيق� مر�> پس ���يو � تلويزيو� � موس
گنجينه ها	 فرهنگ� متمايز يا به تعبير هانر� �� 
«جعبه ها	 �بز�� فرهنگ�» برم� �ميزند � �� �نها 
ــCل �ه� به عا�E ها، مها�E ها، شيو# ها  �� ش
� «��هبر�ها	 �نش�» �نون� بهر# م� گيرند. 
شيو# ها	 �يژ# �ندگ� �ه �� �غا� با �نها ��به �� 
م� شويم � ��هبر�ها	 �نش� �ه �مر��# تد�ين 
ــيا� گستر�# � متمايز  م� �نيم، �� �ميز# ها	 بس

�� منابع فرهنگ� ساخته شد# �ند. (هما� منبع)
ــژ# ��  ــن �ه به �ي ــا	 نما�ي ــيل پند��ه س
 �ــاM ها	 پايان� قر فنا��	 ها	 ��تباط� �� س
ــت، �� �ميز# ها	 فرهنگ�  بيستم برخاسته �س

�ه مر�> برم� سا�ند �گرگون� ها	 بنيا�ين� �� 
گستر# جهان� پديد ����# �ست.

ــاخت �  ــو� بيش �� هر �ما� �يگر	 س ��ن
سا�مانده� �ندگ� ���مر#، �نش� بر��شت پايه 

�ست. 
 �ــه � ــ� ب ــه �	 مهم �ه فرهنگ شناس نCت
�سيد# �� �ه �� �نجا �ه فرهنگ ساختا�	 �ند# 
�ست، تناسب تر�يب سا�# ها بر�	 ماندگا�	 � 
 �ــت �� ضر��E تا> ����؛ همچنا �ا��ر� ��س
 Eند# چنين تناسب هاي� ضر���ه �� موجو� �
ــ�  ــ� ����؛ بدين معنا �ه ميا� نظا> ���ش حيات
ــيو# ها	 �ندگ� �  � �خالق� � جها� بين� � ش
�بز�� � �سايل �� هر جامعه تناسب� �جو� ���� � 
هنگام� �ه بر �ثر ���� سا�# ها	 تا�# kهن� يا 
ــب ها ��هم �يز�، �ندگ� �� فضا	  ما�	، تناس

فرهنگ �شفته پريشا� م� شو�. 
ــتيم �ه  ــاهد �� هس ــا �مر�� �� جها� ش م

ــايل ما�	 �  ���� ���; ها � جها� بين� � �س
ــد�� به فضا	 �ندگ� ها  تCني- ها	 جها� م
ــنت� چگونه �نها  � فرهنگ ها	 به �صطالa س
ــت؛ �ير�  ــ� ��به �� �ر�# �س ــا بحر�� ���ن �� ب
ــب  ــا�# ها �ه به صو�E طبيع� � متناس �ين س
 �ــا	 مد�� �� طوM چند قر � جامعه ه��� ��
ــد �ر�# �ند، هنگام� �ه يCبا�# ���� فضا	  �ش
فرهنگ هاي� م� شوند �ه �ما�گ� جذf �نها �� 
� فرهنگ ها � ���� ��  �ند��ند، �شوf � بحر�
ــا � �بز��ها �  ــو� ���; ه ــد؛ چ ــد م� ���ن پدي
تCني- ها	 مد�� با ساخت فرهنگ� � kهنيت 
ــا�گا� نيستند. بر�	  مر�ما� به ظاهر سنت� س
ــا�گا��ر�� بايد بافت ها	 ���ش� � بسيا�	   س
�� عو�مل فرهنگ� � kهن� ناسا�گا� با ���; ها 
ــيا�	 ��  ــد�� � بس ــا	 م ــاختا�ها	 �ني � س
 �ساخت ها � نها�ها	 �جتماع� �� �نها �گرگو

شو�. (�شو�	، ۱۳۸۱)
خانو�(5 � گر�5

ــت. گر�# تنها مجموعه �	  خانو��# گر�# پوياس

ــت، بلCه نشا� �هند# نوc � شCل  �� �فر�� نيس
ــت. گر�# ��  ــا	 �� نيز هس ــط ميا� �عض ���ب
ــت �ه با  ــه �	 �� �فر�� ��نس ــو�� مجموع م� ت
ــجا> �ا� �  ــا يCديگر � �نس ــر��	 ��تبا} ب برق
 Mــتر�� �� �نبا ــدR مش ــتر5، ه فعاليت مش

م� �نند.
 �ــيم بند	 گر�# ها، خانو��# �� م� تو� �� تقس
ــاf ���� �ه  ــ- به حس ــزg گر�# ها	 �وچ ج
 nبز� 	ــا ــا�E �� قو�نين گر�# ه ــا �ند�� تف ب
تبعيت م� �ند. �� مهم ترين قو�عد �ين گر�# ها، 

تحول� بو�� �نهاست.
تحوG گر�5

 Mي- نظا> جمع� همو��# �� حا �گر�# به عنو�
ــت. خانو��# نيز �م � بيش ��  تحوM � تغيير �س
ــCل گير	 خو� �� مر�حل� گذ� م� �ند.  �غا� ش
ــت هدفمند	 نظا>  ــذ� �� �ين مر�حل �� جه گ

(سيستم) �ست. 
هدR �صل� گر�# خانو��#، �سيد� به سطح� 
�ست �ه بتو�ند تد��> � ثباE خو� �� حفظ �ند. 
ــجا> خانو��#  �ين هدR �� م� تو�� به عنو�� �نس
نا> بر� �ه به �� گر�#، شخصيت� پايد�� م� �هد 
 �ــر�# �� م�  تو� ــجا> گ � به عبا�E �يگر، �نس
به عنو�� سطح باال	 گر�# خانو��# مطرa �ر�. 
ــد نيا�ها	 همديگر  ــ� �عضا	 گر�# بتو�نن �قت
ــر�	 � جمع� خو� تأمين  �� �� جهت هدR ف
نمايند، �� ��قع موجب �نسجا> گر�# م� شوند. 
ــجا> گر�# به عنو�� سطح باال	  به عبا�ت� �نس
تحوM �� گر�#، مشا��ت، هدفمند	 � عملCر�، 
با تأمين تعامل نيا�ها	 �عضا	 گر�# متناسب 

�ست. 
 �ــجا> خانو��# �� م� تو� ــاh، �نس بر �ين �س
 �ــ� � حفظ � ــو�� مهم ترين مؤلفه پوياي به عن

قلمد�� �ر�.
پيوندها� عاطف�

ــجا> گر�# به عنو�� عامل پايد��	 خانو��#،  �نس
ــه تضمين �نند#  ــت � ــاخص هاي� �س ��جد ش
ــر�  Cــت. �� ��ي ــر�# �س ــد�� گ ــخصيت پاي ش
ــناخت�، پيوند عاطف� مشخصه �	 �ست  � ش���
ــر�	 �صوM به  ــا	 ���ن� گر�# �� ب �ه فضاه
ــد# تسهيل م� �ند.  ــجا> � �هد�R تعيين ش �نس
ــ� پيوند عاطف�  �ليل �� �جو� نير�	 �نگيزش
�ست �ه موجب م� شو� �عضا	 گر�# �� تأمين 
ــا��ت  ــر به صو�E فعاM مش ــا	 يCديگ نيا�ه

�نند.
ــ� پديد��  ــ� به �اليل گوناگون پيوند عاطف
ــتر; م� يابد. ي�C �� مهم ترين  م� شو� � گس

 � .
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�مينه ها	 �يجا� �ين پيوند، �جو� �مينه ��تبا} 
ــت. �ين ��تبا} با ��ست�  صحيح  ميا� �فر�� �س
ــا	 گر�# با  ــا> نم� پذير�، مگر �نCه �عض �نج
نوع� تفهيم � تفاهم � ��5 متقابل با يCديگر 

تعامل ��شته باشند.
ي�C �� �ين عو�مل ��تقا�هند¶ پيوند عاطف�، 
ــت �� برقر��	  ــا�E �س ــت �ه عب گفت �گوس
ــ- يا چند نفر ��  ــا} � تعامل �الم� با ي ��تب
 �ــا	 ��تبا} ميا ــ�؛ به �يژ# فض فضا	 ��تباط
ــت،  فر�	. گفت �گو تنها ي- �فتا� عا�	 نيس
بلCه �لگوي� �ست �ه فضا	 عاطف� � هيجان� 

حا�م بر مناسباE �فر�� �� شCل م� �هد.
گفت �گوي� �ه ��جد منظو� ��تباط� � تعامل 
ــه عبا�ت� ��جد ��  ــت، ����	 �� مؤلفه � ب �س
 ،<�� � �ــت: ��M، مها�E گو; ��� مها�E �س

مها�E همدل�.
 Eــن �� مها� ــب �� �ي ــا بهر# گير	 مناس ب
ــا� ��تباط� گفت �گو �� �� جهت  م� تو�� جري

تفاهم � ��5 متقاM به ��# �ند�خت. 
 �ــنيد� متفا�E �ست. شنيد گو; ���� با ش
ــامل ��يافت ي-  ــت� �ست �ه ش عامل� �يس
 �پيا> �� طريق �اناM ها	 حس� م� شو�. شنيد
ــت، �ما  ــ� �� فر�يند گو; ���� �س ــا بخش تنه
 �ــت �ه عناصر	 چو گو; ���� فر�يند	 �س
��يافت، ��5، توجه، معناگذ��	 � پاسخگوي� 
 ،�توسط شنوند# �� �� خو� ����. (بو�و � همCا��

(۱۳۷۸
 �ــه فر�يند گو; ��� ــت � نCته �يگر �� �س
 Eهمو��# با ��تبا} چشم� همر�# �ست. تجربيا
ــتند �ه  ــناخت� گو�# �ين يافته مهم هس � ش���
هنر گو; ���� �ه م� تو�ند �ا��ر� ��مانگر	 
ــيله ��تبا} چشم� به ��#  نيز ��شته باشد، به �س
ــا� م� �هند �ه  م� �فتد. همچنين يافته ها نش
ــ� �� مؤلفه ها	  Cي �ــو� ــم� به عن ��تبا} چش

�ساس� �يجا� �منيت � توجه مطرa م� شو�. 
ــو; ���� با  ــباE �الم� گ ــ� �� مناس �قت
 ���تبا} چشم� به �ا� نم� �فتد � به مرتبه شنيد
ــت� نز�M م� �ند، �ين  به عنو�� ي- عامل �يس
ــم تفCي- �ر�. بر  ــه �� نم� تو�� �� ه �� مؤلف
ــاh، خانو��# هاي� �ه با يCديگر ��تبا}  �ين �س
 fهمديگر �� خو 	ــا ــم� برقر�� � حرR ه چش
گو; م� �نند، ��جد پيوند عميق تر	 نسبت به 

خانو��# ها	 �يگر هستند.
ــناخت� � عاطف� �ست �ه  همدل�، فر�يند ش
 � Eعو�طف، �حساسا �ــخص � ط� �� ي- ش

شناخت طرR �يگر، �گاه� م� يابد.

برخ� �� �� به معن� تجربه مشتر5 هيجان� 
��نفر# م� ��نند. �ا�M ��جر�، همدل� �� تو�ناي� 
ــه جاي� �ه  ــر� �يگر	 ب ــر� با ف ــ� ف همر�ه
� شخص �� �� �هنمو� شد# �ست، � Eحساسا�

م� ��ند. (پو��فCا�	، ۱۳۷۳)
�قت� �� �ثر گفت �گو، با عنايت به مؤلفه ها	 
گو; ���� � همدل�، پيوند عاطف� �� خانو��# 
ــو�E متقابل  ــر�، تأثير �� به ص ــCل م� گي ش
ــجا>  ــا	 گفت �گو � �نس ــب ��تقا	 فض موج
ــيCل همچنا� �� به تCامل  ــو� � �ين س م� ش

���مه م� يابد.
ــائل پيچيد# �قتصا�	،  پهنا��	 جها�، مس
ــ� �  ــت �جتماع ــاE � �ضعي ــا��	 �طالع فن
�قتصا�	، به �يژ# فشا� جهان� شد� تعابير	 �� 
ــخصيت�  �يجا� م� �نند �ه �� �مينه تحوM ش
فر� � نيز هويت جمع� �نها �� محيط �جتماع� 

� خانو��# تأثير بسز�ي� ���ند. 
ــ� � �فز�يش  ــت �صل� �اهش جمع گر�ي عل
 ،fــين�، شتا فر�گر�ي� �� به تجربياE شهرنش
فنا��	 � �يژگ� ها	 �ندگ� پرتنش � �اهش 
ــبت م� �هند. �اهش  ��تباطاE ميا� فر�	 نس
ــ� به �ليل  ــو � تعامل عاطف فرهنگ گفت �گ
�يفيت جديد �ندگ� بيش �� همه هويت فر�	 
� جمع� ملت ها �� تحت تأثير قر�� ���#، به تد�يج 

�نها �� به سو	 فر�گر�ي� سوB م� �هد.
�يژگ� !�(يو

ــايل ��تبا} جمع�، به �يژ#  تأثير �مو�# ها	 �س
ــايل صوت� � تصوير	 �� بد� طفوليت �غا�  �س

م� شو� � تا پايا� عمر ���مه م� يابد.
ــو� به عنو�� عضو	  ــر��# ���يو � تلويزي �م
ــد# �ند � �فر�� هر  ــا	 خانو��# مطرa ش �� �عض
 �ــبانه ��� �� به تماشا	 � خانو��# ساعات� �� ش
ــت �ه �� برنامه ها	  م� گذ��نند � پر��ضح �س
ــد. بنابر�ين هر  ــر م� پذيرن ــانه تأثي �ين �� �س
خانو��#، خو�سته يا ناخو�سته تحت �مو�; ها	 
�ين �� �سانه قر�� م� گيرند. عال�# بر جنبه ها	 
ــ� � تربيت�، ���يو � تلويزيو� م� تو�نند  �مو�ش
ــو� جديد،  ــرفت ها	 علو> � فن �� �مينه پيش
ــا� � ...  ــ�، �قتص ــ�، باستا� شناس جامعه شناس
ــن �هگذ� به  ــان� بپر���ند � �� �ي به �طالc �س
ــا �م- �نند.  ــطح ��نش خانو��# ه ��تقا	 س

(محمد	  مهر، ۱۳۸۳)
ــانه �	 �ست �ه �� �� تصوير �جو�  ���يو �س
ــا�	 �  ــنوند#، خو� به تصويرس ــد���. پس ش ن
ــاخت تصوير kهن� �� پيا> � شخصيت ها	  س
ــنيد� گوشه �	 ��  � م� پر����. بر�	 نمونه، ش�

ي- �هنگ محل�، ناگها� �ل ي- فرهنگ �� 
�� kهن شنوند# متبا�� م� سا�� �ه تا ب� نهايت 
ــه م� يابد.  ــب ���م ــش مخاط ــگ � ��ن فرهن

(حسين� ���، ۱۳۸۲)
 �شخص �� خو��� � يا حت� ��حاM �ا��ر�
�گر به صد�	 شنيد# شد# �� ���يو گو; ندهد، با 

� kهنش تحري- م� شو�. � �شنيد
Qنتيجه گير

ــانه �	  ــن � �ثربخش ترين �س ــو بهتري ���ي
ــش عمل�  ــه �� ي- طرR م� تو�ند نق ــت � �س
ــا� خانو��# ها � ��  ــر�	 پيوندها	 عاطف� مي ب
 � fــيا� �ثربخش � مطلو سو	 �يگر نقش بس
ــگ � تمد� �صيل  ــناخت فرهن تأثيرگذ�� �� ش
ــد. �� �ين ��ستا،  ــالم� ��شته باش �ير�ن� � �س
بهترين ��# حل ها، تو�ناي� هرچه بيشتر ���يو �� 
ــ� �� �ين ��# حل ها  Cــن �مر باال م� بر�. ي �� �ي
ــنوندگا� ���يوست �ه ��  ــان� به ش �طالc �س
ــت � سفر � حضر به �� گو;  صحر�، �و#، �ش
م� �هند. �طالc �سان� صحيح � مفيد به �نها �� 
برنامه �يز	 ها	 خانو��گ�- هم �� �يا> تعطيل � 
هم �� ���ها	 غيرتعطيل- �م- م� �ند، � �� 
نتيجه به عالقه مندشد� هرچه بيشتر خانو��# ها 
به تمد� �هن � با���; �شو�ما� م� �نجامد. 
���يو � تلويزيو� �� مCمل يا�	 �سا� �� چنين 

عرصه �	 هستند.
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