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پیشگفتار

با  می كنند،  زندگی  متفاوتی  شيوه  به  بسياری جهات  از  و  هستند  فرهنگی  موجوداتی  انسان ها، 
زبان های متفاوتی صحبت می كنند، آداب و رسوم متفاوتی دارند، غذاهای متفاوتی می خورند، 
متفاوتی  فرزندپروری  شيوه های  می پوشند،  متفاوتی  لباس های  دارند،  متفاوتی  دينی  باورهای 
دغدغه های  با  متفاوتی  سياسی  احزاب  به  دارند،  دوست  را  شوخی ها  از  متفاوتی  انواع  دارند، 

متفاوتی رأی می دهند و .... 
روان شناسی فرهنگی حوزه ای از روان شناسی است كه به بررسی تأثير فرهنگ بر فرايندهای 
روان شناختی از جمله تفكر و رفتار می پردازد. موضوع روان شناسی فرهنگی اين است كه فرهنگ 
را نمی توان از ذهن تفكيک كرد، زيرا فرهنگ و ذهن همديگر را می سازند. فرهنگ ها از تعامل 
اذهان متنوع افرادی كه در درون آن ها زندگی می كنند پديد می آيند و فرهنگ ها نيز به نوبه خود 

شيوه هايی كه اين ذهن ها از طريق آن ها فعاليت می كنند را شكل می دهند.
روان شناسی فرهنگی اغلب با روان شناسی ميان فرهنگی1 اشتباه گرفته می شود. روان شناسی 
فرايندهای  بودن  جهانی  آزمايش  برای  وسيله ای  عنوان  به  فرهنگ  از  معموالً  ميان فرهنگی 
روان شناختی استفاده می كند، ولی در روان شناسی فرهنگی، فرهنگ، فرايندهای روان شناختی 

را شكل می دهد و تأثيرات مهم و چشمگيری بر تفكر و رفتار ما دارد. 
سهم منحصربه فرد روان شناسی فرهنگی و درون مايه اصلی اين كتاب آن است كه افراد 
متعلق به فرهنگ های متفاوت، از نظر روان شناسی نيز با هم تفاوت دارند. مضمونی كه در سراسر 
اين كتاب به آن پرداخته شده است اين است كه فرايندهای روان شناختی توسط تجربه ها شكل 
متفاوتی  بسيار  تجربه های  دارای  متفاوت،  فرهنگ های  به  متعلق  افراد  كه  آنجا  از  و  می گيرند 

هستند پس انتظار داريم تا تفاوت هايی را از نظر شيوه تفكر در آن ها بيابيم. 
پديده ها  پديده های روان شناختی،  آيا  اين است كه  اينجا مطرح می شود  سؤالی كه در 

1. cross-cultural psychology
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جهانی هستند يا از نظر فرهنگی، متفاوت و متغير می باشند؟ ريچارد شِودر1، كه عده ای او را به 
عنوان پدر روان شناسی فرهنگی مدرن می شناسند، می گويد بخش زيادی از حوزه روان شناسی 
از قوانين جهانی و طبيعی عمل می كند كه  اين طور فرض می كنند كه ذهن تحت مجموعه ای 
دليل مطرح  اين  به  به جهانی  بودن  اين عالقه  زمينه هستند. شِودر می گويد  يا  از محتوا  مستقل 
می شود كه روان شناسان تمايل دارند تا ذهن را به صورت يک واحد پردازش مركزیCPU( 2( به  
شدت انتزاعی ببينند كه مستقل از محتوا و زمينه ای كه درباره آن فكر می كنند، عمل می كند. 
برعكس، فرضيه ای وجود دارد كه توسط روان شناسان فرهنگی پذيرفته شده است و می گويد 
ذهن از بسياری جهات مستقل از آنچه درباره آن می انديشد، فعاليت نمی كند. طبق اين ديدگاه 
تفكر صرفاً عمل يک واحد پردازش مركزی جهانی نيست بلكه تفكر شامل تعامل با محتوايی 
می شود كه فرد درباره آن می انديشد و حاوی مشاركت در زمينه ای است كه فرد در آن اقدام به 
انديشيدن می كند. از آنجا كه انسان ها موجوداتی فرهنگی هستند، اَعمال، تفكرات و احساسات 
آن ها در اطالعات فرهنگی غوطه ور شده و اين اطالعات باعث معنادار شدن اعمال، تفكرات و 
احساسات می شوند. بدين خاطر بخش زيادی از اين كتاب بر فرايندهای روان شناختی متعددی 

تمركز دارد كه در بين فرهنگ ها به شيوه های كاماًل متفاوتی بروز پيدا می كنند.
به عالوه از آنجا كه فرهنگ ها از نظر رويه ها، نهادها، نمادها، مصنوعات، باورها و ارزش ها 
با هم متفاوت هستند پس شيوه ای كه افراد از فرهنگ های متفاوت فكر می كنند، عمل می كنند و 
احساس می كنند نيز بايد تفاوت های مهمی با هم داشته باشند. بر اين اساس روان شناسان فرهنگی 
انتظار دارند تا تفاوت های معناداری از نظر فرايندهای روان شناختی در بين افراد از فرهنگ های 

متفاوت بيابند. برخی از فصول اين كتاب اين قبيل تفاوت ها را تشريح می كنند. 
به حال، عمدتاً  تا  انجام شده  از مطالعات روان شناختی  بر آن، تعداد بسيار زيادی  افزون 
محدود به بررسی  ذهن افرادی بوده است كه در جوامع غربی، تحصيل كرده، صنعتی، ثروتمند 
و دموكراتيک )WEIRD(3 زندگی كرده اند. ارزيابی مجالت برتر در روان شناسی نشان داد، 68 
اين پژوهش ها، امريكايی بودند و 96 درصد به كشورهای صنعتی  درصد شركت كنندگان در 

1. Richard Shweder
2. central processing unit (CPU)
3. Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic (WEIRD) societies
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غربی تعلق داشته اند. ضمن اين كه خود اين نمونه ها معرف جوامع غرب به طور كلی نيز نيستند، 
روان شناسی  كارشناسی  دوره  دانشجويان  از  عمدتاً  پژوهش ها،  اين  در  شركت كنندگان  زيرا 
بوده اند. همچنين از بسياری از جهات، يافته هايی كه از نمونه های جوامع غربی، تحصيل كرده، 
صنعتی، ثروتمند و دموكراتيک )WEIRD( به دست می  آيند با يافته هايی كه از نمونه های ديگر 
به دست می آيند تفاوت جدی دارند. در واقع اين نمونه ها، از بسياری جهات كاماًل عجيب هستند 

و بنا كردن نظريه هايی درباره انسان، انحصاراً بر اساس اين نمونه  ها، مشكل  آفرين است.
از زمانی كه روان  شناسی فرهنگی شروع به جدی گرفته شدن در جريان اصلی روان  شناسی 
كرده چند دهه می گذرد و محققان مدتی است كه در زمينه روان  شناسی فرهنگی كار می  كنند 
اما تعداد آن  ها بسيار كم است. با وجود اين روان  شناسی فرهنگی به يک رشته فوق العاده جالب 
در  را  فرهنگ  نقش  غنی،  تجربی  و  نظری  بنياد  يک  با  سرعت  به  و  است  شده  تبديل  مهم  و 
شناختی،  روان  شناسی  بالينی،  روان  شناسی  مثال،  عنوان  )به  روان  شناسی  از گرايش های  بسياری 
روان  شناسی تحولی، روان  شناسی اجتماعی و روان  شناسی شخصيت( و ساير رشته  ها )به عنوان 

مثال، انسان شناسی، زيست شناسی تكاملی، زبان شناسی، فلسفه و جامعه شناسی( بازی می  كند. 
نشده،  معرفی  به   خوبی  كنون  تا  ايران  در  فرهنگی  روان  شناسی  كه  است  حالی  در  اين 
كتابی در اين زمينه به چاپ نرسيده و تحقيقات بسيار اندكی در اين زمينه انجام شده است. بر اين 
اساس در گروه روان شناسی سازمان سمت، به منظور معرفی روان  شناسی فرهنگی به دانشجويان 
عزيز و استادان گرامی و زمينه سازی برای اجرای پژوهش های مرتبط با اين حوزه و زمينه سازی 
ارشد  كارشناسی  و  روان  شناسی  كارشناسی  دوره  در  فرهنگی  روان  شناسی  درس  ايجاد  برای 
روان  شناسی اجتماعی و زمينه سازی برای راه اندازی دوره كارشناسی ارشد روان  شناسی فرهنگی 
توسط مسئولين ذی ربط در آينده نزديک، ترجمه كتابی در اين حوزه مورد تأكيد قرار گرفت. 
اين عنوان، كتاب روان  شناسی فرهنگی »استيون جی. هين«،  با  بين كتاب های موجود  از  سپس 
برای ترجمه انتخاب شد. اين كتاب دارای 14 فصل است كه به دليل حجم زياد مطالب، 4 فصل 
آن حذف شد و 10 فصل برای ترجمه انتخاب گرديد و مسئوليت ترجمه هر يک از اين فصل ها 
به يكی از همكاران محترم واگذار گرديد. معرفی اجمالی فصل های اين كتاب عبارت است از: 
فصل اول »روان  شناسی فرهنگی چيست؟«. در اين فصل مباحث روان  شناسی گونه های 
فرهنگی، فرايندهای روان  شناختی می توانند در بين فرهنگ ها متفاوت باشند، آيا فرهنگ مستقل 
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از ذهن است يا با ذهن درهم بافته شده است؟ ويژگی های جهانی روان  شناختی و سطوح تحليل، 
پايگاه داده  های روان  شناختی تا حد زيادی غير معمول است، چرا روان  شناسی فرهنگی را مطالعه 
از كجا می آيد؟ مورد  می كنيم؟ شما محصول فرهنگ خودتان هستيد و روان  شناسی فرهنگی 

بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم »فرهنگ و طبيعت انسان«. مباحث اين فصل شامل آيا انسان  ها تنها موجودات 

برخوردار از فرهنگ هستند و چرا انسان  ها در يادگيری فرهنگی مهارت دارند، است.
فصل سوم »تحول و اجتماعی شدن«. در اين فصل مباحث تبديل مغزهای مشابه به ذهن  های 
فرهنگِی متفاوت، دوره  های حساس اجتماعی  شدن فرهنگی )اكتساب زبان و اكتساب فرهنگ(، 
اوليه  تجربيات  تفاوت  سن،  افزايش  با  روان  شناختی  فرايندهای  در  فرهنگی  تفاوت  های  ظهور 
كودكی در فرهنگ  های مختلف، گذارهای تحولِی دشوار و اجتماعی  شدن از طريق آموزش 

مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم »خود و شخصيت«. در اين فصل موضوعات من كيستم؟ ديدگاه  های مستقل 
در برابر ديدگاه  های وابسته به هم نسبت به خود، روابط با خودی  ها و غير خودی  ها، فردگرايی و 
جمع  گرايی، فراتر از فردگرايی و جمع  گرايی، نكته  ای دربارۀ ناهمگنی افراد و فرهنگ  ها، جنسيت و 
فرهنگ، چند تفاوت فرهنگی ديگر در زمينة خودپنداره )همسانی خود و خودآگاهی(، نظريه  های 

تلويحی در ارتباط با ماهيت خود و شخصيت مورد بحث قرار گرفته است.
فصل پنجم »زيستن در جهان چندفرهنگی«. اين فصل شامل موضوع های دشواري هاي 
روی  چه  می كنند  مهاجرت  جديد  فرهنگ  يک  به  افراد  كه  هنگامي  فرهنگ پذيری،  مطالعه 

می دهد؟ مردمان چندفرهنگي و افراد چندفرهنگي ممكن است خالق تر باشند، است.
فصـل ششـم »انگيـزش«. در ايـن فصـل انگيـزه خودافزايـی و حرمت خـود )عزت نفس(، 
انگيزش  هـای شـأن و پيشـرفت خـود، ديـن و انگيزش پيشـرفت، عامليـت و كنتـرل، انگيزش  های 

سـازگار شـدن يا كوتاه نيامدن بحث شـده اسـت. 
فصل هفتم »شناخت و ادراک«. در اين فصل تفكر تحليلی و كل نگر، توجه، فهم رفتار 
ديگران )خطای بنيادی اسناد(، سبک  های استدالل، تحمل امور متضاد، تفكر خالقانه، تكلم و 
تفكر، ارتباط آشكار در مقابل ارتباط ضمنی، نسبيت زبان شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل هشتم »هيجان«. اين فصل شامل موضوعات هيجان چيست؟ آيا تجربه هيجانی بر 
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تجارب  انواع  در  فرهنگی  تفاوت  زبان،  و  هيجان  است؟  متفاوت  مختلف،  فرهنگ های  اساس 
هيجانی، تفاوت فرهنگی در شادكامی و بهزيستی ذهنی و نتيجه گيری در مورد تفاوت فرهنگی 

هيجان ها است.
فصل نهم »جذابيت بين فردی و روابط نزديک«. در اين فصل جاذبه بين فردی )جذابيت 
فيزيكی، زمينه های جذابيت بين فردی، اثر مشابهت ـ جذابيت( و روابط نزديک مورد بحث قرار 

گرفته است.
اختالل روان  شناختی چيست؟ سندرم های  اين فصل شامل  فصل دهم »سالمت روانی«. 
به  وابسته  اختالالت  ساير  و  هيستری  آموک،  كورو،  خوردن،  )اختالالت  فرهنگ  به  وابسته 
فرهنگ(، سندرم های جهانی )افسردگی، اختالل اضطراب اجتماعی، خودكشی، اسكيزوفرنی( 

و درمان مشكالت روانی است. 
در ترجمه اين كتاب سعی وافر به عمل آمد تا امانت به طور كامل رعايت شود. تالش 
شد از معادل های فارسی مناسب برای واژه  ها و اصطالحات تخصصی استفاده شود. همچنين تا 
جايی كه در توان بود، سعی شد مطالب با نثری روان، رسا و يک دست نوشته شود. با وجود اين 
از اساتيد محترم و دانشجويان عزيز تقاضا دارد، منت نهاده هرگونه نارسايی و كاستی را با ارسال 

نقطه نظرات خود، يادآوری نمايند تا در چاپ  های بعدی مدنظر قرار گيرد. 
در نهايت وظيفه خود می دانم ابتدا از زنده ياد دكتر احمد احمدی ياد كنم كه دغدغه  های 
بر  فراوانی در زمينه مسائل فرهنگی داشتند و راه اندازی گروه پژوهشی روان  شناسی در سمت 
حيات  زمان  در  نيز  ترجمه  برای  كتاب  اين  انتخاب  و  گرفت  شكل  ايشان  دغدغه های  اساس 
ايشان بود. به عالوه از همه همكاران ارجمندم به خاطر همراهی در ترجمه اين كتاب، مسئوالن 
محترم سازمان سمت به   ويژه آقای دكتر حميدرضا خادمی، رئيس محترم پژوهشكده سمت برای 
مساعدت های بی دريغشان و سركار خانم مرضيه عيوضی به خاطر پيگيری های مستمرشان و ساير 
دست اندركاران سازمان سمت، صميمانه تشكر و سپاسگزاری كنم و توفيق بيش از پيش همه اين 

عزيزان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

علی فتحی آشتیانی
تیر ماه 1398


