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 پیشگفتار 
منبعع   انگیزاین عضو کوچک بسیار حیرت با این وجود .مغز انسان حدود یک و نیم کیلو وزن دارد

مغعز   .ی انسعان اسعت  ی اعمال بسیار پیچیعده تمام رفتارهای انسان و به طور همزمان اتاق کنترل همه

نیازی نیسعت کعه شعما نگعران کنتعرل       .است ،نامیمافکار و آنچه ما هوش می ،حافظه ،منبع شناخت

ایعن  مغز به طعور اتوماتیعک    ،ترشح هورمون یا سیستم ایمنی خود باشید ،تعرق ،تنفس ،ضربان قلب

 .این جعبه سیاه گشوده شعده اسعت   ،علی رغم این پیچیدگی لکن .دهدکارها را برای شما انجام می

تصعویرهای بععرش از   ،تصعویرهای کعامویوتری بعرش از مغعز     ،بعرداری از مغعز  هعای عکعس  تکنیعک 

ی این جعبعه  ،برداری طنین مغناطیسی کاربردی و نوار مغزی به زیباییعکس ،پوزیترون منتشر شده

  .اندپیچیده را گشوده

آن را از لحعا    بتعوان  دهعد کعه  تعر از آن جلعوه معی   فرهنگ را بسعیار سعاده   ،نگاه و تأمل ابتدایی

هعایی بعرای گشعودن    به قدری پیچیده است که تکنیکفرهنگ  لکن .پیچیدگی با مغز مقایسه کرد

 :دالیل مختلفی برای پیچیدگی قابعل ککعر اسعت    .اند                                         این سیستم و ساختار ظاهرا  ساده شکل نگرفته

یرانعی در  وقتی یک کودک ا به عنوان مثال .کارکردهای متعارض فرهنگی است ،ی آندلیل عمده

های خود را بلند کرده و بعه  سریع دست ،گیردموقعیت ارتباط با خدا و در مقام تشکر از او قرار می

پوسعت آمریکعایی در ایعن    ی سعر  در حالی که یک کودک هعوپی از قبیلعه   .شودآسمان خیره می

  .رار کندکند ارتباط با خدای خود در زیر زمین برق                                     موقعیت سریعا  به زمین خم شده و تالش می

ملکعوتی   ،کند که مرجع قعدرت بر او القاء می ی دینی و فرهنگی حاکم بر کودک ایرانیاندیشه

ی دینعی و فرهنگعی   اندیشعه  در حعالی کعه   .ها جستجو کرداست و برای ارتباط با او باید در آسمان

ها زمین آن چنان قوی است که وزن ،کند مرجع قدرتی بر او القا میی هوپحاکم بر کودک قبیله

باید بعه   ها را بلرزاند و حرکت دهد؛ فلذا برای ارتباط با اوتواند آنکند و به راحتی میرا تحمل می

  .اعماق زمین رفت
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هعای مفهعوم   اگر ویژگعی  به این معنی که ،فرهنگ یک مفهوم احتماالتی است دلیل دوم این که

هعا بعه طعور برابعر و     ی مصعداق همعه       قطعا  ،فرهنگ را لیست کنیم و چند مصداق فرهنگی نام ببریم

  .ها را به صورت ثابت و یکجا نخواهد داشتی ویژگیمساوی همه

علیعت حلقعوی یعا     ،در مسعالل فرهنگعی   .علیت حاکم بر فرهنگ خطی نیست دلیل دیگر این که

توان یعک  فرهنگ هم علت است و هم معلول و هرگز نمی به این معنی که .دورانی حاکمیت دارد

                            ی فرهنعگ حتمعا  بایعد در    در مطالعه .مرتبط با فرهنگ پیدا کرد که بتوان آن را نادیده گرفتمتغیر 

بعه ایعن صعورت     ،دانندظالم میگاهی فرهنگ را بسیار  .نظر داشت همه چیز بر همه چیز مؤثر است

کنعد کعه حتعی    های خود را چنان بر افراد تحت پوشش خعود تحمیعل معی   قالب ،که به عنوان علت

                                                         کند و با تحمیل قالب فکری خاص شدیدا  افراد را مدافع خعود  ها سلب میدن را از آنیدیشمنطق ان

  .نمایدمی

کننعد و همعین پیچیعدگی    متقن دیگری نیز وجود دارنعد کعه ایعن پیچیعدگی را تبیعین معی       دالیل

 ،علعوم سیاسعی   ،شناسعی معرفعت  ،شناسعی جامععه  ی فرهنگ را از منظر علوم مختلف از جملهمطالعه

با همین استدالل در ایعن کتعاب تعالش بعر ایعن اسعت تعا         .کندتبیین میشناسی  روان شناسی ومردم

  .شناختی مورد بررسی قرار گیردفرهنگ از دیدگاه روان

در فصعل اول   ،هعای بععدی  به رسم مرسوم و جهت فراهم ساختن آمعادگی تفهیمعی بعرای فصعل    

فرهنگ اراله تعریف توان برای هایی که میو حوزه« فرهنگ چیست»کلیات بحث از جمله این که 

هعای فرهنگعی   خرده فرهنگ و تفعاوت  ،اند و در ادامه کاربردهای مفهوم فرهنگمعرفی شده ،کرد

  .اندمورد بررسی قرار گرفته

تعامل فرهنعگ و   ،تعریف ،های نظری و تجربیپایه ،فرهنگیشناسی  روان با عنوان ،در فصل دوم

 ،فرهنگعی شناسعی   روان مطالععات  ،فرهنگعی شناسعی   روان تعریف ،فرهنگیشناسی  روان شخص در

گیری فرهنعگ  های شکلو ریشه شناختی وابسته به فرهنگفرایندهای روان ،شناسی فرهنگیآسیب

  .اندیل مورد بحث قرار گرفتهبه تفصشناسی  روان از دیدگاه

علوم را شکافته و برای خعود علعم   ی مرز همه چنان پیشرفت کرده است که امروزهتاریخ علم آن

هاسعت بعه   ی آنو تعاریخ فرهنگعی از جملعه   شناسعی   روان تاریخ ،تاریخ پزشکی :مستقل شده است

در فصل سعوم معورد بحعث واقعع شعده اسعت تعا        شناسی  روان مفهوم فرهنگ در تاریخ همین سبب
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 ی علععمحععوزهشععناختی و هععم در ی تععاریخی الزم نیععز بععرای فرهنععگ هععم از دیععدگاه روان زمینععه

  .فراهم گرددشناسی  روان

نگعرش هنجعاری و ارزشعی حعول یعک       ،های فرهنگی یعنعی الگوهعای جمععی اعتقعادی    ویژگی

 .این بحث عنوان فصعل چهعارم اسعت   . اندشناختی مهمی سازمان یافته نیز از دیدگاه روانمایه درون

هعای  یمارا بعه دلیعل پعاراد    هعا ای از تئعوری که مجموععه  انداز کلیبه عنوان چشم ،بحث رویکردها

 ،بعا همعین رهیافعت    .ت کلیدی برخوردارنعد شناسی از اهمی روان دهند درمشترک در خود جای می

  .اندگرفتهفرهنگی نیز مطرحند و در فصل پنجم مورد بررسی قرار شناسی  روان رویکردها در حوزه

شعناختی بعه زیبعایی    روان فرهنگی بایعد ارتبعاط فرهنعگ بعا علعوم     شناسی  روان در کتابی با عنوان

ایعن اسعتدالل در فصعل     .تبیین شود فرهنگیشناسی  روان توصیف شود تا چرایی پرداختن به عنوان

  .ششم انجام گرفته است

های گیری آن در قالب ویژگیها و تقاضاهای فردی و فرایند شکلها بر خواستهبرخی از فرهنگ

هعای دیگعر                    متقعابال  فرهنعگ   ،شعوند گرا نامیده میهای فردکنند که فرهنگمنحصربه فرد تأکید می

ی دیگعران  های لحظه بعه لحظعه  گیری آن را در قالب مالحظهحتی تقاضاهای فردی و فرایند شکل

-فصل هفتم با عنعوان فردگرایعی و جمعع    .شوندگرا نامیده میهای جمعپندارند که فرهنگمهم می

گیری مفهوم خعود  شکل .دهدمورد کنکاش قرار میشناختی مرتبط با آن را گرایی مالحظات روان

 ،در هر فرهنگی افراد نسبت به خود به عنعوان یعک موجعود انسعانی     .امری فرایندی و شناختی است

شعناختی دارنعد کعه     ،مشابه و متفاوت از دیگری و به عنوان عامل عمل و توانعا بعر اندیشعیدن خعود    

انسان  ،مفاهیمی چون خود ،از طرف دیگر .ستهای مختلف مشابه آن ایابی آن در فرهنگسازمان

هعای  پذیرنعد؛ فلعذا معنعی و مفهعوم آن در فرهنعگ                               های فرهنگی مستقیما  اثر میو شخص از ارزش

 . بحثی که در فصل هشتم به طور مبسوط به آن پرداخته شده است ؛باشدمختلف یکسان نمی

هعای  فرهنگعی بعا عنعوان کلعی دیعدگاه     -اجتماعی ،نگریبوم ،های اتولوژیدر فصل نهم دیدگاه

شخصیت بعه عنعوان عامعل اصعلی      .اندفرهنگی مورد بررسی قرار گرفتهشناسی  روان گرایی درزمینه

ی رفتارهای انسان در قالب عناصر فرهنگی بعا عنعوان شخصعیت و فرهنعگ در فصعل      دهندهسازمان

در افعراد بشعر بعه    « وجود منحصر به فعرد »خود به عنوان احساس  .دهم مورد بررسی واقع شده است

 ،هعای غربعی و شعرقی بعه تمعایز بعین خعود و غیعر خعود         ها در فرهنعگ با تأکید بر تفاوت طور ویژه
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همسانی خود در مقابل دورویی در فصل یازدهم با عنعوان تبععات    ،خودافزایی در مقابل خودزدایی

  .ی خود به تفصیل مورد بحث واقع شده استفرهنگ در حوزه

 .ای افراد بشر در دل فرهنگ بحث تعلیم و تربیعت اسعت  یکی از مسالل فرایندی و لحظه به لحظه

شناسعی   روان تعرین مفهعومی کعه در قالعب    این بحث را در فصل دوازدهم مطالعه فرمایید و اما مهعم 

هعا نوشعته شعده    فرهنگی به دالیل متعدد باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در مورد آن کتعاب 

ای که از بدو خلقت به همراه بشر بعوده و تکعوین پیعدا کعرده و در نهایعت بعه       پدیده ؛مذهب است

 . فرهنگی عنوان فصل سیزدهم استشناسی  روان مذهب و .مذاهب اسالمی منتهی شده است

توانعد بعه   ی علعی کعه معی   در نهایت در فصل آخر و چهاردهم به فرهنگ به عنعوان یعک پدیعده   

  .نگریسته شده است ،منجر شده و یا فرد را دچار آسیب روانی کندبهزیستی روانی فرد 

 ،های قبل و بععد مطالععه کعرد   توان بدون پرداختن به فصلبا توجه به اینکه هر فصل کتاب را می

  .منابع استفاده شده هر فصل در آخر آن ککر شده است

هعا و  کاسعتی  ،فرهنگعی اسعی  شن روان لحا  قواععد  ی با فرهنگ باانتظار بر این است که خواننده

خاطر لحا  کعرده و در صعورت امکعان بعرای یعادگیری و اصعالح در اختیعار         اطمینانمعایب را با 

  .مؤلفین قرار دهد

 

 دکتر منصور بیرامی                      
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