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  فرهنگ چيست؟

و ارايـة   “تفسـير جهـان  ”كـه از طريـق    ست“باورها”و  “تعهدات”اي از  مجموعه ،در اين يادداشت كوتاهمقصود من از فرهنگ، 
تعهـدات و باورهـا   مجوعـه از  ايـن    .آنهاسـت “ بقا و هويت اجتمـاعي ” و ضامنِ ،مؤثر افراد“ شيوة زندگي”در  ،“ها داوري ارزش”

شـكل   بـه و ممكـن اسـت    نيستقابل شناسايي و برشمردن  طور مشخص به ،پيشينيصورت  و به، براي هميشهيكبار و هرچند 
غالبـاً   ،با اين حـال  نسبت به آن آگاهي نداشته باشند،  شصاحبان خودكه حتي  عمل كند “ هايي داوري ارزش”و  “ها فرض پيش”

، كـه  بندي اسـت  دسته قابل“ ارزشي” و“ معناشناختي”، “شناختي معرفت”، “شناختي هستي”اي از تعهدات و باورهاي  به مجموعه
 ،آن قوم، اعم از نصوص مقدس ديني و ادبـي و هنـري و علمـي و فلسـفي     مكتوب متعلق به سنت “نصوص” متكي بهتواند  مي

 “هـاي ديگـر   مداوم بـا فرهنـگ  تعامل ”شده باشد، يا از رهگذر نسل منتقل  اندر سينه و نسل به و سينه “شفاهي”صورتي  باشد يا به
  .اخذ و جذب شده باشد

خوانـده  ‘ تفـريح ’و  ‘كار’نچه آاعم از ( هاي روزمرة افراد به فعاليت“ معنابخشي”از طريق تنها  نه هاتعهدات و باوروعه از ماين مج
آنچـه بايـد    شناسـاييِ ”از طريقمؤثر است، بلكه اين نقش را  آنها شيوة زندگيدر  قوم ها و مراسم ملّي و مذهبيِ و آيين )شود مي

سـازگار كـردن   ”و  ،“حـل آنهـا   ‘و معقول صحيح’شيوة ”اراية و آنها “ بندي اولويت” و“ خوانده شود روزمره ‘مسائل و مشكالت’
  .كند هم ايفا مي“ تعامل با ديگر افراد و اقوام‘ و اخالقِي صحيح’الگوهاي ”و اراية  ،“باورها و اعتقادات با رويدادهاي روزمره

  
  نسبت دين و فرهنگ

كه  دانستتوان جزئي از فرهنگ  ، ميو نهادها ها زشارتعهدات و  و شناختي ي هستياي از باورها ، به منزلة مجموعهرا دين
عناصر و ؛ و يابد هنر، ادبيات و فلسفه تجلي مي ها، مثل و در همة عرصه شود محسوب ميمسلماً در يك جامعة ديني جزء غالب 

هر  .دهد قرار ميمؤمنان  تفسير جهان در اختيار براي ،شناختي مطابق با آن باورها و تعهدات ارزشي و هستيرا، هايي  ظرفيت
زندگي و شيوة  ها و اخالق خاصي را بر شكل داوري تفسير و ارزش هاي ديني چند ممكن است آن تعهدات و باورها و ارزش

، ولي اين را براي جامعه تعريف كنند “روابط سياسي و اقتصادي”اي خاص از  نهادهاي ديني مجموعه يا ،دنمؤمنان تحميل كن
نيز  ،و ساير باورها و تعهدات افراد ، مثل مليت و قوميت نژاديهاي ديگر فرهنگ عناصر و مؤلفهسويه نيست، بلكه  تأثير يك

هاي  بسياري از عناصر و مؤلفهاست ولي  “ناپذير ابطال”اجد عناصري هر چند دين ويرا ز ،تفسير دين تأثيرگذار باشدتواند در  مي
سازيِ عالمان دين  ها و مدل پردازي و عقالني و نظريه هاي فكري حاصل تالش، ...و  آن، مثل الهيات و كالم و فلسفه و فقه

  .استو با گذشت زمان در حال تغيير و تحول   ،قابل نقد و ارزيابي “چارچوب مشخصي”و در  است
  

  هاي يك جامعة فرهنگي چيست؟ نشانه
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“ بحران” مواجهه با يكپس از  يا ،يك قوم “ِگيري شكل” شرايطي كه معموالً در ابتدايِ –نادري طيشرا درفقط به گمان من 
. است يا مبهم سست، دهندة فرهنگ ها و باورهاي تشكيل تعهدات و ارزش ةمجموع –آيد  پيش مي براي يك جامعه فرهنگي

پيدا شدن نهادها و هاي ديگر يا  از طريق تماس با فرهنگ مثالًبا گذر زمان، به هر علّتي، دهد كه  اين وضعيت زماني روي مي
اگر . كنار گذاشته شود الجرم كه يا بايد در قالب فرهنگ جاي بگيرد يا پديد آيداراتي نو ها و آرزوها و انتظ امكان ابزارهاي جديد،
در چارچوب مفهومي و  و رفته زياد شود رفته غير قابل تفسير و توجيه در فرهنگ و رويدادهايِ نيازها و انتظاراتاين آرزوها و 

در چنين وضعيتي  ،نباشد نيز  كه قابل رد و انكارچندان قوي باشد احساس نياز به آنها ارزشي فرهنگ نگنجد و از طرفي 
فرهنگ كارايي اعتقاد افراد به  ،تدريج با ادامة بحران، به .شده است “انبحر”توان گفت كه جامعه از نظر فرهنگي دچار  مي

و  الگوها”و  روزمره “مسائل”با مواجهه  “هاي روش”و  “ها بندي اولويت”و به تبع آن بسياري از  ،شود موجود سست مي
بسياري از و  دشو به چالش كشيده مي نيز شد تجويز و پذيرفته مي كه در گذشته از جانب فرهنگ“ صحيح اخالقي هنجارهاي

محسوب ‘ مقدس’فرهنگ  از جانب در گذشته و هوياتي كه برخي از نمادها تا جائيكه ،دشو فاقد معنا مي“ مراسم”و “ ها آيين”
دستماية ، بلكه )چون ديگر معناي سابق را ندارند( دنشو مي تهياز تقدس  تنها نه، اي  زده است، در چنين وضعيت بحران شده مي

از  يا“ واقع به”( -به باور مردم  با ظهور و بروز يك فرهنگ رقيب كه ،اين روند .دنگير قرار ميافراد همان قوم  هزل و طنزِ
و  تر تفسيري مقبول تصوير ونسبت به فرهنگ گذشته،  ،و از طرفي نداردمعضالت فرهنگ سابق را  )“تبليغات”رهگذر
به دليل سست شدن سيطرة  ،در طي اين دوران .يابد كند، شدت مي ارايه براي زندگي در امنيت و رفاه و معنويت  تر بخش رضايت

به دليل فقدان  و ؛جاافتاده و مشخصي حاكم نيست رهنگف ،كاملِ فرهنگ جديدفرهنگ قديم و فقدان شناخت و پذيرش 
در مناسبات “ اعتماد متقابل”، فقدان باالرفتن تنش بين افرادشاهد  و هنجارهاي مورد توافق بين افراد قوم،معيارها و موازين 

   .هستيم“ همبستگي اجتماعي”و در يك كالم سست شدن  اجتماعي
 يبراو مختلفي  متنوع يها تيامكانات و ظرف به اين معنا كه فرهنگ مذكور؛ سخن گفت ، ‘يفرهنگ غن’از  توان يمهمچنين 

اين . دهد قرار ميافراد در اختيار  ها و انتقال و ارزيابي انديشه و بروز احساسات هنري و معنوي جهان ريتفسحل مسائل و 
در مواجهه با  ،قومكنشگران  ه و جمعيِبا تالش فعاالن ،تدريجيصورت  بهآيد بلكه  نمي پديديكباره  بهو امكانات ها  ظرفيت

اگر كنشگران در مواجهه با چنين  ؛شود حاصل مي ،تاريخي متنوع و مختلف هاي موقعيت در ،مسائل و رويدادهاي مختلف
و  در جستجوي امكانات “اي نقادانه”و  “خالقانه” ةبه شيو ،فرهنگي خود سنتهاي  در عين استفاده از ظرفيت ،هايي وضعيت

شناسايي، بازبيني و اصالح  .خواهد شد تر سترش خواهد يافت و غنيباشند، فرهنگ موجود بسط و گتازه  هاي ايجاد ظرفيت
ها و امكانات جديد  و كشف ظرفيت رحمانه و موجب رنج هستند، نقادانة جمعي و تدريجيِ نهادها و قوانين و آداب و سنني كه بي

موجب بسط و توسعة امكانات آنها،  “ِنقد و ارزيابي”همچنين كشف معيارها و ابزار جديد براي و احساسات انديشه و براي انتقال 
در صورتي ممكن است كه يك مؤلفة مهم در فرهنگ موجود باشد و آن مؤلفة  امر اين. شود هاي فرهنگ مي و ظرفيت

و  اي از زمان رشد كرده هاي خاص تاريخي، در برهه اي، حتي فرهنگي كه بنا به موقعيت چنين مؤلفهبدون  ؛است “نقدپذيري”
، بود تفاوت يب ييگرا ينسب ةبه بهان گر،يد يها نسبت به فرهنگ دينباذا ل. ، پس از مدتي دچار افول خواهد شدباشد فربه شده

را   توان اين پرسش ؛ همواره ميهستند يبهتر ينهادها يدارا يچه كسان ميابيدر تا كنيمتالش  سهيدر راه فهم و مقا ديبا بلكه
در يك فرهنگ تنها  يبحث عقالنتصور كنيم  غلط است كه نيا .ريخ اي اند ياخالق و آداب و سنن نيقوان فالن طرح كرد كه آيا

: غلط است ةشناسان معرفت يةنظر كياز  يناش گريد يها از فرهنگ “آموختن”امكان  عدماصرار بر و  ؛مثمر ثمر استمشترك 
 آنهابا  “توافق”ها،  براي آموختن از ديگر فرهنگ .باشد “موجه”تفكر  اي شهيآن اند ديبا شه،يانديك اعتقاد به  يبرا نكهيا

امكانات و  شناخت، نهادهاي جديد و ديجد يها استدالل آشنايي با مهم؛ است گرانياز د “آموختن” مهم ؛ستينضروري 
   .ميببر يپ “يعيطب”و  “يقرارداد ”وربه تفاوت ام قيطر نيكه ممكن است از ا نستيا شحداقل؛ ستآنهاهاي  ظرفيت
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