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 مقدمه

شناسی فرهنگتی دانشتمندان و متخننتین علتوم      در مورد مقوله فرهنگ و روان
شناستتان، متخننتتین بهداشتتت و  شناستتان، جامعتته اجتمتتاعی و ستتالمت، متتردم

مختلفتی اراهته داده و   های  های گذشته نظریه همچنین محققین بسیار در طی دهه
ثیر آن در لانتتد. امتتا در متتورد نقتتش فرهنتتگ و تتت  تحقیقتتات مهمتتی انجتتام داده

هتای   بینی و همچنین تعامل افراد با فرهنگ گیری شخنیت، نگرش و جهان شکل
هتای مختلتف و    مختلف و شباهت و تفاوت فراینتدهای شتناختی بتین فرهنتگ    

شتر تمركز شده است. در ایتن  پذیری در چند دهه اخیر بی همچنین مقوله فرهنگ
های مختلف، از جمله تریانتدیس كته    توان به كارهای متخننین حوزه زمینه می

شناسی بتین فرهنگتی در    ویراستار و نویسنده چند فنل از شش جلد كتاب روان
شتناس بتین فرهنگتی كانتاداهی كته در زمینته        بتود، جتان بتری روان    1980سال 

ی نوشتته استت. البتته بایتد بته كارهتای       پذیری كتاب و مقتاتت بستیار   فرهنگ
هتای مانتدگاری در متورد     شناس مشهور مارگارت مید اشاره كرد كه كتتاب  مردم

های مختلف جوامع منتاط  جنتوب اقیتانوس آرام بتر استاس تحقیقتات        فرهنگ
 میدانی خود پدید آورد ه  اشاره كرد. 
نظریتات و  هتای جدیتدتر و همچنتین اراهته      اما با توجه به تحقیقات و یافتته 

معی كه های به روزتر، به كتاب جا های متخننین مختلف بر اساس یافته دیدگاه
هتای گذشتته و جدیتد را نقادانته بررستی نمایتد و تنتویری         اطالعات و یافتته 

 تر از مقوله فرهنگ اراهه دهد نیاز بود.  روشن
ها تجربه، فعالیتت هتای تحقیقتی دكتتر ستالزمن بتا        كتاب حاضر نتیجه سال 
عنوان پدر بتزر    ههای مختلف، از جمله تریاندیس )كه ب ری بزرگان حوزههمکا
شتود( و بزرگتان دیگتر در حتوزه فرهنتگ و       شناسی فرهنگی شتناخته متی   روان
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هتای اجراهتی دكتتر ستالزمن      هتا و مستلولیت   شناسی، تتدریس در دانشتگاه   روان
هتای   باشد كه با بررسی دانش و اطالعتات پیشتین و اراهته نظریتات و یافتته      می

تحقیقی جدید  به درک بهتر ما از فرهنگ و نقتش آن در فراینتدهای شتناختی و    
 كند.   شناختی و شکل دادن به شخنیت و رفتار افراد جامعه كمك می روان

شناستی تربیتتی دانشتگاه هتاواهی، كتتاب و       دكتر سالزمن، استاد و مدیر گروه روان
شناسی بین فرهنگتی، آمتوزش و    شناسی فرهنگی و روان مقاتت بسیاری در حوزه روان

هتای   شناس بتا گتروه   مشاوره بین فرهنگی منتشر كرده است. او همچنین به عنوان روان
دهنتتده و مشتتاور كتتار كتترده استتت. اوهمچنتتین  عنتتوان آمتتوزش هفرهنگتتی متفتتاوت بتت

 كننده یك برنامه بهداشت روان غیر شهری برای بومیان آتستکا بتوده و اخیترا     هماهنگ
آموزش و پترورش بومیتان هتاواهی    مؤسسه "و  "ه رهبری بومیان هاواهیپروژ"ه  با 

شتناختی   موضو  كاركردهتای روان كار كرده است. مطالعات و تحقیقات او بیشتر روی 
های بازسازی فرهنگتی و   تعارضات بین فرهنگی، جنبش، آشفتگی فرهنگیفرهنگ، تبعات 
 .استشناختی تمركز داشته  ی روانزدایفرایندهای استعمار

ها كه فرهنگ در پاسخ به نیازهای اساسی  در این كتاب  به كاركردهای بنیادی انسان
كنند پرداختته شتده استت.     مین میلها را ت شناختی، فیزیولوژیکی، و وجودی انسان روان

ه گیری فرهنگ بت  های مطرح به بررسی شکل نویسنده بر اساس تحقیقات علمی و نظریه
طلبتی و   یابی و همچنین نیروی محركه ستلطه  نفس، هویتعنوان منبع اخالقیات، عزت 

ها در گذشته و حتال   ی از عداوت و خنومتهای او در این كتاب مثالپردازد.  تحول می
شرایط سخت و بحرانی و امکان حل و فنتل   آوری فرهنگ در كند. بر تاب را اراهه می
 كند. كید میهای فرهنگی تل تعارض

 تواننتد  متی  شتده  اراهته  های بینش كه دهد می نشان كتاب مطالب فهرست بر مروری
 گتذاری  سیاست و سیاست گروهی، بین روابط آموزش شناسی، روان برای فراگیری ثیرلت

با توجه به جامع و غنی بودن محتوای كتاب، عالوه بر مفید بودن  .باشد داشته اجتماعی
توانتد بته عنتوان     پژوهان عالقمند به مطالعات فرهنگی، می متخننین و دانشآن برای 

های مختلف مورد استتفاده   منبع درسی برای دانشجویان مقاطع ارشد و دكتری در رشته
 قرار بگیرد.

شناستی فرهنگتی    جای خوشبختی است كه ترجمه بسیار خوب و روان كتاب روان
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اثر دكتر سالزمن، استاد برجسته دانشگاه هاواهی، در دسترس اساتید و دانشجویان حوزه 
ی و علوم اجتماعی قرار می گیرد. مترج  كتتاب، ختان  فهیمته شتجاعی، بتا      شناس روان

شناسی فرهنگتی   دقت بسیار زیاد این كتاب را كه جزو كتب بسیار معتبر در حوزه روان
ی كه مفاهی  پیچیده و های باند. ترجمه كتا باشد به زبان سلیس و روان ترجمه نموده می

برانگیتزی استت و ختان      دشتوار و چتالش  های عمی  فرهنگتی دارد كتار بستیار     بحث
 خوبی از عهده این چالش برآمده است.ه شجاعی ب

 دکتر محمد کاظم عاطف وحید
 دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان

 پزشکی تهران( )انستیتو روان
 دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 پیشگفتار

كانون توجه اصلی مطالعتات  ی به علوم اجتماع های در تمام رشته با یتقر« فرهنگ»مقوله 
در آمتوزش،   كننتده  متغیر میانجی و/یا تعتدیل  عنوان به تبدیل شده است. اهمیت فرهنگ

رستمیت شتناخته    تمام تجربة انسانی به با یتقرو  وكار كسبی، روابط انسانی، شناس روان
ی امتدها یپو  كاركردهتا شده است. این كتاب برای اراهة دیدگاه خاصی دربارة فرهنتگ،  

شناختی آن برای رشد انسان و روابط و انطباق بین فرهنگی طراحتی شتده استت.     انرو
یکتی از منتابع اصتلی دورة تحنتیالت      عنتوان  بته  توانتد  یم شناسی فرهنگ روانكتاب 

شناسی فرهنگی( مفید باشد كه هدف آن كسب نگاهی عمی  بته نقتش و    تکمیلی )روان
وابط انسانی، رشد و یادگیری است. این شناسی انسانی، رفتار، ر كاركرد فرهنگ در روان

شتناختی و   ی روانازهاینبه  ها فرهنگكتاب به كاركرد انطباقی فرهنگ و نحوة رسیدگی 
شتناختی اساستی و    ی روانكاركردهتا . ایتن كتتاب،   پتردازد  یمت  هتا  انستان فیزیولوژیك 

تجربته   تیت موردحماشتناختی كنتونی كته     روان ةینظرخنوصیات فرهنگ را بر اساس 
و ارتباط فرهنگ با رشد انسانی، یادگیری، تضاد بین گروهی، متدیریت اضتطراب   است 

ی به عواقب اختالل ا ژهیو طور بهو برساخت معنا بررسی خواهد كرد. همچنین در اینجا 
ی بازیابی فرهنگی، ابعاد تنو  فرهنگی، امتور كلتی انستانی،    ندهایفرآزا،  فرهنگی آسیب

گروهی، رابطه -استعمار و استعمارزدایی، تغییرات درونی ندهایفرآی اسنادی، ها تفاوت
هتا و رویتة آموزشتی     گتذاری  بوم و ارتباط این عوامل با سیاستت  میان فرهنگ و زیست

 ،مثتال  عنتوان  بته ی تحنیالت تکمیلی )ها دورهاز  فرهنگ شناسی ن  رواای . كتاب  پرداخته
( كته  «شناسی فرهنگی روان»، «های متنو  كار بالینی با جمعیت»، «فرهنگی-مشاورة میان»

مستقی  در اراهة خدمات آموزشی، بالینی  تجربةنویسنده تدریس كرده است و همچنین 
 گیرد. های متنو  در اماكن مختلف سرچشمه می ی به جمعیتا مشاورهو 

 مایکل بی. سالزمن
 متحده ایاتت، هونولولو، هاوایی
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 1 فصل

 اندازها و چشم فیتعار

 ست؟یچ «فرهنگ»
 كند؟ یم فایا بشر وضعو در  یآدم یدر زندگان یچه نقش فرهنگ
 گیرد؟ كجا سرچشمه میاز  فرهنگ

 است؟ نوعی انطباقفرهنگ  ایآ
 دهد؟ افزایش میبقا را  احتمال فرهنگ ایآ

 دهند؟ یجنگند و جان خود را از دست م یافراد در دفا  از فرهنگ م چرا
 كنند؟ یم یدگیرس بشر وضعانسان واقع در  اساسی یهاازیها به ن فرهنگ ایآ

 پردازد؟ یم یانسان یهاازیاز ن كی به كدام فرهنگ
 د؟نشو یم از آنو دفا  فرهنگی ساخت برجر به نم وضع بشراز  یجوانب هچ

پاشتند   یشوند، از ه  م ی، مختل مگیرند قرار می دیتهددر معرض ها  كه فرهنگ یهنگام
 ؟حاهز اهمیت است یزیچ چه بینند، میآسیب  ای

 شوند؟ یم وساطتتوسط فرهنگ  كلی یازهایها و نندیفرآ كدام
 كنند؟ یم رییها تغ و چرا فرهنگ چگونه
 وجود دارد؟ بشر وضعدر منحنر به فردی فرهنگ و چیز كلی، مختص به  چه

 دارند؟ باه ی تفاوت چهها  فرهنگ
 دارند؟ باه هایی ها چه شباهتفرهنگ
 كرد؟ تیرا تقو یفرهنگ نیمثبت روابط ب یها لیتوان پتانس یم ونهچگ

 كرد؟ كنترلرا  یفرهنگ نیابط بوو مخرب ر یمنف یها لیتوان پتانس یم چگونه
  ؟یستیه  ن هیشبهمگی ما  ایآ

 ؟یعنی چه «فرهنگ »اصال  
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ای از  نمونته توانتد   یمت  نابینتا و متردان   لیفبارة ( در1981ماتیلل، ) ستینیج داستان
 .را به ما نشان دهدساخت بر نیامشکالت مربوط به تعریف 

 نابیناو مردان  لیف . 1.1

 یکتی از  یكردنتد. روز  یمت  یزنتدگ  ای دهکتده در  نابینتا شتش مترد    ،یروزگار یروز
 «است. دهکده آمده به یلیامروز فهی، » :به آنها گفتییان روستا

بتود آن    یگرچه قادر نخواه» گفتند: نداشتند كه فیل چیست. آنها یتنور چیآنها ه
بتود،   لیت كته ف  ییجتا  به همگی«.  یكنلمس و آن را   یبرو دییایدرهرصورت ب  ،ینیرا بب

 دست زدند. لیكدام از آنها به ف رفتند. هر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «.ستون است كی لیف ،یه»: گفت ،او دست زد یكه به پاها نفر نخستین
 «.اوه نه، مثل طناب است»: كه به دم او دست زد، گفت نفر نیدوم
كلفتت   ةشتاخ  ماننتد  !نته  هاو»: گفتت ، دست زده بود لیكه به خرطوم ف نفر نیسوم

 «.درخت است
 یدستت  ةپنکت یتك   هیشتب »: گفت، دست زده بود فیل یها كه به گوش نفر نیچهارم
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 «.بزر  است
 «.بزر  است یواریدمثل »: گفت ،دست زده بود لیكه به شک  ف نفر نیپنجم
 «.محک  است ای لوله سان به»: دست زده بود، گفت لیكه به عاج ف نفر نیششم

ختودش   ةاصرار داشت كه گفت كردند و هركدامشان لیفة آنها شرو  به بحث دربار
ازآنجتا   ی. مترد خردمنتد  شدن بودنتد  كه در حال برآشفته دیرس یدرست است. به نظر م

پاستخ   «ستت؟ یموضتو  چ » :دیو از آنهتا پرست   ایستاد. دیصحنه را د نیكرد و ا یعبور م
هركتدام از آنهتا تنتور     «.استت  شکلی چه لیكه ف برسی   تواف به  یتوان یما نم»: دادند
شتما   ةهمت »داد:  حیآنهتا توضت   یبرا آرامش درمرد خردمند  به او گفت. لیاز فرا خود 

 فیتوصت  یطتور متفتاوت   را بته  لیت چرا هركتدام از شتما ف   نکهیا لی. دلدییگو یدرست م
 تمتام  لیت ف درواقتع  نیه بنابرادیدست زد لیف مختلفی از اجزایاست كه به  نیا دیكن یم
و  «اوه!»گفتنتد:   در پاسخ متعجب شتدند و  همه «دارد.، دییگو یكه مرا  ییها یژگیو نیا

 بودند. خوشحال گی تنورشان درست بود،هم نکهی. آنها از ادعوا دیگر تمام شد
 یتا حدناظر  دیدگاهافراد ممکن است وابسته به  یاه است كه گفته نیداستان ا پند
اوقتات   یو گاه  یرا مشاهده كن قتیحق آن  یتوان یاوقات م یداشته باشد. گاه قتیحق
 نیه بنتابرا اندازهای متفاوتی دارند كه با ما مشترک نیست چون دیگران احتمات  چش  نهه
انتدازهای   چش كه اذعان كنی  احتمال  به این دی، بانابینامردان  آنمشاجره مانند  یجا به

كه هتر   . باید به این نکته اذعان كرددنوجود دار ممکن و متفاوتی برای هر نو  مشاهده
گتزاره   نیخود داشته باشد و اانداز  چش  یرا برا شخود خاص لیفرد ممکن است دت
مشتاجره   لی، پتانسبیترت نیا به «.داریشاید توه  دتیل خودت را »در ذهنمان باشد كه 

را هت  در نظتر    یگتر ید انتداز  چشت    یكن یتالش م رایكند ز یم دایكاهش پ یریو درگ
هفتت  توان بته   یرا م قتیشود كه حق یداده م حی( توضآیین جِین) 1س ینی. در جِ یریبگ

و  گتران ید مدارا نسبت به ،قتیحق درموردگسترده  دگاهید نیكرد. ا انیروش مختلف ب
 هماهنگ یزندگ ،كار نیكنند كه ا یادعا م انیگرا نیآموزد. ج یآنها را به ما م یها دگاهید
 ایت  3انکانتاوادا ،2ادوادایامر با نام س نیاسازد.  میسر میتفکرات مختلف  یبا افراد دارا را

 
1. Jainism 
2. Syadvada 
3. Anekantavada 
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 (.1981)ماتیلل،  شود یشناخته م «1چندگانه یها ینیب شیپ» یةنظر
 نیت ا تتا كند  یم یكتاب سع نیاست. ا فیتعرمسللة مربوط به آنچه تاكنون گفته شد، 

از  یمتعتدد  فید. تعتار نت ك فیتوصت  شتکل  نیتتر  عو دشوار را به جتام  دهیچیساخت پبر
 ن،یفالکنر، بالتدو . وجود دارد «فرهنگ»یعنی  موردنظررویکردهای گوناگون راجع به فیل 

 انیمدر از فرهنگ را  فیتعر 300 توانند میكردند كه  می تنور( 2006) کتو ه یندسلیل
شتدند.   بندی متی  . این تعاریف حول شش مضمون گروهكنند ییشناساگوناگون  یها رشته

)استمیت،   نتد ا هفرهنگ پرداختت  ةها به مطالعندیكاركردها و فرآ ،هاساختارمنظر محققان از 
بته   مختلتف   یو مفاه فیتعاربه  نگاهیكتاب پس از  نی. ا(2013فیشر، ویگنولز و بوند، 

شتناختی بشتر را    طور نیازهای فیزیولوژیك و روان ها چه پردازد كه فرهنگ این موضو  می
 یهتا ازیكتتاب ن  نیت . اكنند می، برآورده شناختی پیچیده و مستعد اضطراب است ازنظركه 
 .گرفتخواهد  در نظربشر را  نهفته در وضع یاساس

از هر كس به اندازة »چنین است كه  (1886) كسرما كارلهای مشهور  یکی از گفته
هتا   است كه انسان همینكتاب  نیا بنیادین مضمون« توانش، به هر كس به اندازة نیازش

تتوان بتا بترآورده     یمت  فهمند برآورده كننتده  كه می طور آننیازهایشان را  تا دارند زهیانگ
 یدگیرست  یها برا و فرهنگ هكرد یریجلوگانسان، از مشکالت انسانی  یهاازین ساختن
 ه نیازهتایی كته  ابندی یانطباق م تکامل و ها انسان یشناخت و روان كیولوژیزیف یهاازیبه ن

انطباق و با آن  گرفتهت لنشتوسط ماهیت انسان و الزامات اكولوژی كه آن نیازها از آن 
 شوند. اند تعیین می یافته

 ازیت ن یزیت ه چته چ بت  قتاٌیها حق است كه انسان نیجا انیدر ا پرسشصورت،  نیدر ا
 آن ید كه در طول بررسنال وجود دارؤس نیا در خنوص یمتفاوت رویکردهای ؟دارند

 د شد.ندر نظر گرفته خواه

 افزار ذهن )هافستد( نرم مثابه بهفرهنگ  . 1.2

 كیت  یذهن كه اعضا یجمع یزیر برنامهعبارت است از ( فرهنگ 2001هافستد ) یبرا
تتوان   یرا مت  یزیت ر برنامته  نیت كنتد. ا  یمت  زیمتمتا  یگتر یدستته از افتراد را از د   ایگروه 

 
1. Manifold Predictions 
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 رایت ز ،استت  یجمعت  ای هدی. فرهنگ پد(1994)تریاندیس،  در نظر گرفتپذیری  جامعه
تتا  حتداقل  ، نتد ا هكترد  یمت  ایت كنند  یم یزندگیکسانی  یاجتماع طیمح ونكه در یكسان
ارث  بته  فرهنتگ انتد.   محیط آموختته  آن در كهای دارای فرهنگ مشتركی هستند  اندازه
 طیاز تعامتل افتراد بتا محت    هتا بلکته    فرهنتگ نته از ژن   .شود یآموخته مبلکه رسد  ینم

ا هت  ستان اگرچته ان  گیترد.  آنها سرچشمه می یاجتماع-ختیشنا و روان یکیزیف كیاكولوژ
 كننتده  تیهتدا ی هتا، هنجارهتا   ارزش ، معموت دارند یکسانی یعنب «افزار سخت»اساسا  
، در میتان  مهت  استت   یدر زنتدگ  چته و آن استناد معنتا  عمل و تعامتل،   یها شیوهرفتار، 
ی فرهنگت  یهتا  گروه تماممختلف باه  تفاوت دارند.  یها ها در فرهنگ انسان یها گروه
راهنمتا اغلتب    یهاراجو هن واعدق نیاما ا هستند،قواعد راهنما و حاك  بر رفتار  دارای

بتر استاس   بداننتد كته    بایتد ها  انسان رایز هباه  تفاوت دارند مختلف یها فرهنگ انیم
محیط یا زمینة اكولوژیك و درنتیجته انطبتاق بیشتتر بترای      الزامات انطباق با ضروریات
 كیاكولوژ رییتوان گفت كه تغ یم جهیدرنت. كنندیا زندگی عمل  چگونهكردن بقا  محتمل
 بشتر  پتذیری  انطباقشکل  نیمثابه باتتر بهها  فرهنگشود، زیرا  می یفرهنگ رییتغ موجب
ی متعلت  بته   )كتاركرد اندیشتند   یهتا مت   انستان  تمتام . (1971)بکتر،   انتد  شتده  فیتوص
و  گتران ید یرفتارهاما  همگی ؟افزار( )نرم اندیشی  میه   هیشبآیا ما اما  ،(«افزار سخت»

 اسناد  و  ریتفاس رایز ، یكن یم ریتفس  یشو یمواجه م ها كه با آن هایی را وضعیت
 یکستانی بته روش  هستتند. آیتا   بقتا   یو وجود كیاكولوژ دقی  در خدمت الزامات

 انیت م استنادها در و  ریتفاست  نیت ا ادهتی ، یت   میها معنا  به آن و  یكن یم ریرفتارها را تفس
تنو   نی؟ به امتفاوت هستند گوناگون، و اقتناد ی، جغرافخی، تار یكولوژیی با اها گروه
 (.2010)هافستد، هافستد و مینکوف،  شود یذهن گفته م «افزار نرم»ی، فرهنگ
 ازمنتد ین ،ای رایانته  یصتورت گرفتته در فنتاور    یهتا  شرفتیپ ، همانندافزار نرم نیا
 لتد ینفیكته مطالعتات گر   استت. چنتان   یختارج  الزامتات انطباق با  درخود  یروزرسان به
( دربتتارة 2003) لتتدزیو چا نتتاردیم لتتد،ینفی( و گر2008) لتتدینفیو گر نتتاردی(، م2009)

 یکیاكولتوژ  الزامات چنین نشان داده است کویمکز اپاسیدر چ انیما نکاتكیكودكان ز
شاهده شد كه تحتت  نمونه م نید. در انشو یافزار( م )نرم یفرهنگ بروز تغییرات موجب
 یابنتد  متی  رییت كودكان تغ پذیری جامعه یالگوهای، ساز یو تجار یساز یجهان یفشارها
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در از دیربتاز   یبافنتدگ  كته  یند. درحتال نك را تقویت دیجد طیبا شرا مطاب  یتا رفتارها
و  جزهیات شیهمراه با نما  یدق یها ییراهنما از طری كار  اقتناد معاش محافظهنوعی 
در  رییت تغ موجتب  یستاز  یو تجار یساز ی، جهاننقد پول ریشد، تلث یداده م  یتعل دیتقل

شد.  یبافندگ بدیع یهاوگلدر توسعة ا یفرد های نوآوریتر شامل  مستقل تیفعال جهت
فرهنتتگ  رییتتفرهنتتگ و تغ یقااز كتتاركرد انطبت  ی راشتتواهد  یتتوان  یمتت نمونتته نیت در ا

 یو اجتمتتاع اكولوژیتك  اترییتتبته تغ  واكتتنشدر ( 2009)گرینفیلتد، مینتتارد و متارتی،   
ها و اصالحات  ینة سیاستدرزم متحده اتتیاها و مذاكرات  در اكثر بحث.  یمشاهده كن

تعریتف  « رقابتت » در جهتآموزشی، اهداف نهایی آموزش همانا توانمندسازی جوانان 
های  باید هدف نهایی سیاست ظاهرا پرسید چرا این موضو   احتمات  از خود می شود. می

كند، گویتای ایتن    ها كه این بررسی نیز از آن حمایت می یکی از توضیح .آموزشی باشد
داری جهتان و   ه توانایی رقابت در اكولوژی مسلط قادر است به الزامات سترمایه است ك

نیازهای بافتتار اكولوژیتك یتا     ،ییهدف نها نیا ایدهولوژی بنیادگرایی بازار پاسخ گوید.
بافتتار   پاستخگوی رقابتت   ییتوانا شیافزا نیه بنابراكند می نیتلمرا « شدن جهانی»همان 

 شتود  تعیین می یکیهژمون یاقتناد نظام یهااقتضا بافتار باه این استی كنون اكولوژیك
 یایرقابت موف  در دن یتزم برا یاها، دانش و رفتاره كه افراد را ملزم به كسب مهارت

كنتد كته افتراد     یمت  نیتضم نظامی نیرسد چن یبه نظر م .كند یم« ها بازنده»و  «ها برنده»
 نشتینی و نابستامانی شتوند.    دچار حاشیه نیو بنابرا «ببازند»رقابت بزر   نیدر ا یادیز

 بتدیل  یهتا  یولوژهدیت ها و ا نظام یجستجو یبرا هایی را انگیزه گونه پیامدها، اینوجود 
برآمتده   های نابسامانیاست. كرده  جادیا افراد یشناخت روان یازهایاز ن تیمنظور حما به
ی بتدیلی  هتا  نظتام بته توستعة   های پیشین  دوره در (ی شدن)صنعتسوز  تغییر خانمان از

( یتا امتروزه بته پروپاگانتدای     2001aهمچون فاشیس  یا كمونیس  دامتن زد )ستالزمن،   
نامنتد دامتن زده استت. ایتن      كسانی كه خودشان را دولتت استالمی متی    ةبندیفر ظاهرا 

شونده اینکه زنتدگی فترد معنتی     به معنای زیستن متوسل میانسان  ازین به ها ایدهولوژی
است )كروگلنستکی و  ماندگارتر از خود تر و  زشمند از چیزی بزر ی ارجزهو او  دارد

 (.2013همکاران، 
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 مشترک ریو تفاس یمعان مثابه بهفرهنگ   1.3

مشتترک از   ریو تفاست  یمعتان عبارت است از فرهنگ  ماهیت ادعا كرد كه( 1984) رونر
 استنادهای و  یمعتان  نیت . اگیرنتد شتکل متی   از افتراد  یتوسط گروهت  كه اطرافجهان 
و  رفتارهتا وستاطت   آنوضعیت وقو  و  گرانید یهاررفتابارة دررا ما  ةتجرب ،مشترک
 ،یوجود قطعیت به علت اصل عدمها  انسانكه  نشان داد( 1991كنند. شودر ) یم لیتعد
هتا   كه با آن ییها طیو مح ها وضعیت، رخدادهارا از  ییمعنا تا دارند زهیتولد انگ زماناز 
توستط   یمتفتاوت  شتکل ممکن است به  رخدادی یکسان. كننداستنباط  هستندتعامل در 
ه ستالزمن،  1983)آلبترت،   شتود  ریتفست  هتا  عضتو در آن گتروه   مختلفها و افراد  گروه
كنتد، متا    یم انیب یطور كه درمان شناخت همان رایز ،مه  است لهلمس نیا (1991، 1990

 نیت ختود از ا  ریبته تفست  ه بلکته،   یدهت  یواكنش نشان نم ها وضعیتصرفا  به رفتارها و 
ای هستتند كته بته شترایط و      ی متا پاستخ بته معتانی    . رفتارهتا  یده یها پاسخ م محرک

تتوان نظتامی از معتانی آموختتة      فرهنتگ را متی   نیبنابراای ه  رفتارهای دیگر نسب داده
 شتود.  منتقتل متی  بته نستل بعتد     یكته از نستل   گرفتدر نظر  تیجمع در یك مشترک

از  ی، جتوانب یابنتد  یانطبتاق مت   مشخنی یها یو اكولوژ ها تجربه باها  گنازآنجاكه فره
و  كیت ولوژیزیف ی)بقتا  ستان ان یاساست  یهاازین ارضایو  یدگیرس ةنیفرهنگ كه در زم

ی بعد ها نسل به پذیری جامعه ندیفرآ  ی، از طراند موف  عمل كرده (یشناخت تعادل روان
درک متا   مثابته  بته تتا حتدی   فرهنتگ را   نبتتوا  ممکن است معنا نیا شوند. به منتقل می
 یفرهنگ یها كرد. انتقال دانش و مهارت فیبوده است تعر ثمربخش در گذشته ازآنچه
( 1954متازلو )  كته  یاساست  كیت ولوژیزیف یهتا ازین به برآورده ستاختن  ها نسل انیمدر 

كه آن دانش  یخاص كیاكولوژ محیطدر  نیازهایی كه رسانده بررسی كرده بود، یاری می
 كنند. سازد نمود پیدا میتر  انسان را محتمل یبقاقرار است  نیبنابراخیزد و  برمی ازآنجا
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