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 برای مطالعه بیشتر:

 فرهنگی شدن

فرهنگی شدن در حقیقت هماهنگی و انطباق فرد با 

والً به دو معمکلیه شرایط و خصوصیات فرهنگی است و 

صورت ممکن است واقع شود. اول بصورت طبیعی و 

تدریجی که همان رشد افراد در داخل شرایط 

فرهنگی خاص است . دوم بصورت تالقی دو فرهنگ 

که بطرق مختلف ممکن است صورت گیرد . فرهنگ 

در برگیرنده تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگر 

ستقیم ن مستقیم و یا غیر مآموزیم و تقریباً اعمال انسامی

شود و تحت نفوذ آن است . برای از فرهنگ ناشی می

روشن شدن مطلب یکی از اعمال انسان را مثال می 

,  است بیولوژیک زنیم : غذا خوردن نیازی بدنی و

برای زنده ماندن باید تغذیه کرد ولی وقتی سئوال 

شود چه باید خورد ؟ چگونه باید خورد؟ چه وقت می

باید خورد , نفوذ فرهنگ در اعمال انسانی نمودار 

گردد. برآوردن نیازهای غریزی در انسان با می

ای از رفتارهای پیچیده همراه است و این مجموعه

دهد . در ه ای شکل میرفتارها را فرهنگ هر جامع
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مورد برآوردن نیاز تغذیه در جوامع مختلف اشکال 

شود و محدودیت ها , مقررات , گوناگونی دیده می

را تحت  هجامع قواعد و رسومی هست که افراد هر

گیرند که مثالً چه باید خورد و از خوردن چه نفوذ می

چیز باید پرهیز کرد. فرهنگ بین افراد مشترک است 

. هر فردی خصوصیاتی منحصر به فرد دارد که ویژه 

ای نیست . این گونه است و دیگران را از آن بهره

رود مگر آنکه خصوصیات جزو فرهنگ بشمار نمی

 اد گرفته شود و بصورت رسوم وبوسیله افراد دیگر ی

عادات گروهی در آید و دیگران در انجام آن شرکت 

کنند. از طرف دیگر فرهنگ گرد آورده جمع است 

,ذخیره دانش انسانی از طریق نسلهای متمادی فراهم 

گردد. و شده است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می

 یبهمین دلیل غالباً هر اختراعی بر اساس زمینه عین

گذشته که حاصل کوششهای جمعی انسان است متکی 
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