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Abstract 

The relationship between individual and culture as the main subject in psychological 

anthropology had been engaged anthropologists from the early days of the 

discipline. Culture and Identity: The History, Theory, and Practice of Psychological 

Anthropology (second edition, 2007) by Charles Lindholm is one of the best and 

most comprehensive resources in this field. The book is organized into five sections, 

with thirteen chapters. Lindholm began the book by exploring of self and individual 

in the culture and thought of the West, then turn to anthropology to show its 

contribution through ethnographic research. Some classic subjects of psychology 

such as self, thinking, emotions, and mental disorders are discussed by reference to 

anthropological legacy. Culture and Identity has many strengths including a good and 

concise review of philosophical approaches, extensive use of data of anthropological 

fieldworks, grounding the discussions of psychological anthropology in the broader 

contexts of some events in the scientific community, comprehensiveness of 

bibliography, and combining theory with experimental examples. 
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  :شناختي روانشناسي   مردم
  فرهنگ و هويتبررسي كتاب 

  *اصغر ايزدي جيران

  چكيده
 هـاي    از عرصه شناختي روانشناسي   عنوان موضوع اصلي مردم  رابطة ميان خود و فرهنگ به
فرهنـگ و  . كتاب استدرگير خود كرده  ديربازشناسان را از   پژوهشي مهمي است كه مردم

 اثر چـارلز  )2007(ويرايش دوم  شناختي روانشناسي   انسانهويت: تاريخ، نظريه، و كاربرد 
ترين منابعي است كه به معرفي اين شاخه   ليندولم با ترجمة محسن ثالثي از بهترين و جامع

فصـل براسـاس    ش و سيزدهو آثار شاخص آن پرداخته است. كتاب در پنج بخ ها جريانو 
شـناختي  روان هـاي  كـه در آن رويكـرد   سازمان يافتـه اسـت   ليندولم رويكرد تلفيقي خود ،

فـردي،   هـاي   ناروسـطح   ختي را با بررسي ماهيت پيچيـدة سـه  شنا شناختي، و جامعه مردم
هويـت و   فقـط  نـه كند. ليندولم  تلفيق مي يگرد يكفرهنگي، و سازمان جمعي با  هاي  ارزش
خود، انديشـيدن، عواطـف، و    مانند شناسي روانموضوعات كالسيك و مهم  كهبل ،فرهنگ

كشد. كتاب نقـاط قـوت زيـادي      بحث مي بهشناختي   ميراث مردم طريق ازاختالل رواني را 
تحقيقـات ميـداني    هـاي  دادهفلسـفي، اسـتفادة گسـترده از     هـاي    مرور ديدگاه ازجمله ؛دارد
 هـاي    تـر اتفـاق    در زمينة بزرگ شناختي روانشناسي   مردم هاي   بحثدادن  ها، قرار  شناس  مردم

 هاي   نظري با مثال هاي   شناسي، جامعيت در معرفي منابع، و تركيب بحث  اجتماع علمي مردم
مـع غربـي و   هـا و جوا  ديـدن فرهنـگ   دسـت  يـك نقـص در  تجربي. از نقاط ضعف كتاب 

  ي است.كاو روان هاي  و روش ،اصول، مباني ندادن توضيح
  .شناسي  انسان، فرهنگ، هويت، خود، شناختي روانشناسي  مردم ها: دواژهيكل
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  شناختي روانشناسي   . مقدمه: مردم1
ترجمة كتابي اسـت   يشناخت شناسي روان  انسانتاريخ، نظريه و كاربرد فرهنگ و هويت:  كتاب

 Culture and Identity: The History, Theory, and Practice of Psychological بـاعنوان 

Anthropologyهـاي   پـژوهش شناس معروفي است كه   مردم ،چارلز ليندولم ،. نويسندة كتاب 
 هـاي    طور خاص بـا تمركـز بـر پشـتون      به شناختي روانشناسي   را در شاخة مردم اش  ميداني
سـت.  آمريكاشناسي دانشگاه بوستون در   ليندولم اكنون استاد مردم .داده استانجام  پاكستان

 سـوات پاكسـتان شـمالي    هـاي    بخشندگي و حسـادت: پشـتون  نام  به ،نگارانة او  كتاب مردم
آثار ليندولم  ديگرآيد. از   حساب مي به شناختي روانشناسي   از آثار برجسته در مردم ،)1982(

 .) اشاره كرد2007( فرهنگ و اصالت) و 2002( : سنت و تغييرخاورميانة اسالمي بهتوان   مي
 دهكـر  منتشـر  1394در سـال  محسن ثالثي ترجمه و نشـر ثالـث    را فرهنگ و هويتكتاب 
 ،بودهمترجم  ةكه مبناي ترجم ،و ويرايش دومش شده منتشر 2001سال  در كتاباين است. 

ين و معتبرتـرين آثـار در حـوزة    تـر  مهـم كتـاب از  ايـن  چاپ شـده اسـت.    2007در سال 
  است. بوده انتخاب درستي براي ترجمه نظر ايناست و از  شناختي روانشناسي   مردم

ي بسيار معناي  بهشناسي است كه   قديمي در مردم هاي   از شاخه شناختي روانشناسي   مردم
ي هـاي   كتـاب از  فرهنـگ و هويـت  گسترده بر رابطة بين فرهنگ و فرد متمركز است. كتاب 

قبـل از انتشـار كتـاب لينـدولم،     شناسي اسـت.    معرفي اين شاخه از مردم شاناست كه هدف
شناسـي    مـردم  بـود:  منتشرشـده  شـناختي  روانشناسـي    چندين كتـاب بـراي معرفـي مـردم    

 بـا ويراسـتاري  ) 1961( ي بـراي مطالعـة فرهنـگ و شخصـيت    هـاي  : رويكـرد شناختي روان
 ي و تفـاوت فرهنگـي  انسـان : درآمدي بـر ماهيـت   شناختي وانرشناسي   مردم ؛فرانسيس سو

 ويراسـتاري  با) 1980( شناختي روان شناسي  برساختن مردم ؛ونينيبورگ كايار نوشتة) 1979(
 فيليـپ بـاك،   با ويراسـتاري ) 1988( شناختي روانشناسي   بازانديشي مردم ؛جورج اسپيندلر

تئـودور شـوارتز،    بـا ويراسـتاري  ) 1993( شـناختي  روانشناسـي    جديد در مـردم  هاي مسير
ي نما راهكتاب طور قبل از ويراست دوم كتاب ليندولم،   وايت، و كاترين لوتس. همين  جفري
 بـا ويراسـتاري  ) 2005( فرهنگـي  ــ   : مدرنيتـه و تغييـر اجتمـاعي   شناختي روانشناسي   مردم

بعـد از اثـر لينـدولم، دو كتـاب بـراي       بود. شده منتشرتون هم گر كاسي و روبرت اد  كانرلي
گلچـين  كتـاب  : شـناختي  روانشناسي   مردم اند:  چاپ شده شناختي روانشناسي   معرفي مردم

شناسـي    مـردم  و كتـاب  روبرت لـوين،  با ويراستاري) 2010( باب خود در فرهنگمتون در
لينـدولم بـا   كتـاب   هاي  ) نوشتة جك الر. تفاوت2018( ويكم براي قرن بيست شناختي روان
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منابع و ـ   در فصول دوم و سوم ويژه بهـ   فلسفيليندولم از منابع  .از: الف اند عبارتآثار فوق 
 هـاي   كرده است. او همـواره در تمـامي موضـوعات و بحـث     ة زياديشناختي استفاد جامعه

نظري و تجربـي موجـود در ايـن دو رشـته      هاي  تا از بينشاست سراسر كتاب تالش كرده 
لينـدولم بـا رويكـرد     .ب ؛شناختي بهـره ببـرد   مردم هاي دادهها و  نقد يا تكميل ديدگاه براي

هـا را تفسـير    شناس مردم ديگر هاي دادهد و وش ميتلفيقي خاص خودش به مباحث نزديك 
، مبنـايي اسـت   ستا ادامة مقاله توضيح داده درنگارنده سطحي وي كه   كند. رويكرد سه مي

  كند. ظاهري را حل مي هاي  تناقض ها و كه برخي از ابهام
كـه   بخـش اول در پنج بخش و سيزده فصل تنظيم شده اسـت.   فرهنگ و هويتكتاب 

بخش . است فصول كتاب ديگربراي ورود به موضوع و  اي همقدم ،دارد» درآمد  پيش« عنوان
به مفهوم  ترتيب بهگيرد و   دو فصل را در بر مي» غرب ةفرهنگ و فرد در فلسف« عنوان با دوم
دورة فيلسـوفان از دوران باسـتان تـا     ويـژه  بـه اصالت اساساً از ديدگاه انديشمندان و  و فرد
كـه   ،»شناسـي هسـتي شخصـي     انسـان « عنـوان  باكتاب  بخش سوم صر اختصاص دارد.امع

 هاي  پژوهشها و   شناس  وارد سهم و نقش مردم اًمستقيم ،استكتاب ين بخش تر مهم درواقع
معرفـي مكتـب فرهنـگ و شخصـيت،      شود. اين بخش با چهـار فصـل بـه     مي ها آنميداني 
 بـا بخـش چهـارم    نظري بديل، و عامليت اختصاص دارد. هاي ي فرهنگ، رويكردكاو روان

شناسـي    به برخـي از موضـوعات رايـج در مـردم    »   آن هاي   حل  مسائل و برخي از راه«عنوان 
بخش پنجم  درنهايت،و ديوانگي. شناخت، عواطف، خود،  ازجمله ،پردازد  مي شناختي روان

شناسـي   دهد. روش  مريكايي نشان ميآباحث را در دو موضوع عشق و هويت م هاي كاربرد
 طرح جلد، مانندمقاله نقد شكلي و محتوايي كتاب بوده است كه در آن ابتدا به مسائل فرمي 

سپس محتواي كتاب، با مـرور فصـول، نقـاط     ،، و سبك جمالت پرداخته شدهآرايي هصفح
  بيان شده است.  شانضعفقوت و 

شناختي   مربوط به هويت را در بستر فلسفي و مردم هاي   پرسش آن است كه كتابهدف 
نظـري و   هـاي    دليل، عمدتاً در اكثر فصول، ابتدا ديـدگاه   همين  د. بهده  قرار مي يتر  گسترده

ليندولم تعريف مختصري از شوند. درآغاز، چارلز   مي ارائهنگاران   مردم هاي   سپس نتايج يافته
» خود و فرهنگي ،ساخت اجتماعي، سياسي«مطالعة  :دهد  مي ارائه شناختي روانشناسي   مردم

 هـاي    در محـيط  انسـان بنـدي و تحقـق هويـت      گسيختگي و انسجام مجدد، مفهوم  ازهم«و 
از  شناختي روانشناسي   ادعاي بنيادي مردم .)33 :1394 مليندول(» گوناگون مادي و فرهنگي

 چهارچوب يك محيط اجتماعي و فرهنگـي وجـود  فرد فقط در «است كه  نظر نويسنده آن
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شـناختي را   هـاي روان    هـا و نظريـه    فـرض  ادعايي كـه بسـياري از پـيش    ؛)34: همان(» دارد
هـاي     سـازوكار و تر   تنگهاي بيولوژي    شناسي فرد را در چهارچوب كشد. روان  مي چالش به

 دادن چگونگي پيونـد بـين   دنبال نشان دهد. اثر ليندولم درواقع به  شمول قرار مي رواني جهان
تـوان ايـن پيونـد را      چگونه مـي ، اما استشناسي  شناسي و روان  مردم ناجور اًة ظاهردو رشت

ديگر دارند: فرد/ فرهنـگ، آزمايشـگاه    هاي مهمي با يك   دو تفاوت  كه آن  رحاليبرقرار كرد د
محقق در ميدان. آيا اين ادغـام،   شدن غرق /ميدان طبيعي، جدايي محقق از موضوع تصنعي/

  ؟خواهد بود )Beatty 2017(» دورگة خام«يك  ،قول اندرو بيتي به
  
  . مسائل فرمي2

 جلد كتاب كليشة نادرستي را تـداعي موارد متعددي وجود دارد. طرح  ،در نقد شكلي كتاب
شناسي وجود دارد. اسـتفاده از تصـاوير و    رشتة مردم درخصوصكند كه عمدتاً در ايران  مي

كنـد بـه    خود منحرف مي متعلق به بوميان آفريقا و استراليا ذهن بيننده را خودبه هاي  مجسمه
 اكنـون  هـم  كـه  ، درحـالي كننـد  جوامع كـار و تحقيـق مـي    ها فقط در اين شناس مردم كه اين

  ها هستند. شناس مهم پژوهشي براي مردم هاي  اننيز از ميد اي هغيرقبيل هاي  محيط
كتاب را بسـيار حجـيم    و فاصلة بين سطرها ،، نوع فونتة فونتناشر با استفاده از انداز

 پانصـد از  تـر  كـم . نسـخة انگليسـي كتـاب    است ه رساندهصفح صد هفتحدود به  و كرده
 به آن كه گاه بين مطالب و عكس يا جدول مربوط است است. همين امر باعث شده هصفح

 .153ة صفح و مطلب مربوط به آن در 155ة صفح در 4- 4شكل  مانند، بيفتدفاصلة زيادي 
  سفيد رها شده است. هصفح بيش از نيمي از 262  ةصفح در يك مورد در

استفاد كنـد. ايـن امـر خواننـده را در     زياد سبك مترجم آن بوده كه از جمالت طوالني 
. بهتر بود كه متـرجم  كند  ميدشوار او گم و فهم مطلب را براي سردرالي سطور طوالني   البه

  جمالت طوالني را بشكند.
برخي از آثار داده، متن  بارةي كه نويسنده توضيحاتي درهاي در بخش منابع فصول، در جا
حال خود رها شده است. الزم بـود كـه متـرجم در هـر      بهانگليسي به همان شكل انگليسي 

دانـد. در حالـت كنـوني،    گر ، آن قسمت را به فارسـي بـر  است مورد كه توضيحي داده شده
ي نويسـنده  گشـا  راهو  مـؤثر ات از توضـيح  ،خوانندگاني كـه بـه انگليسـي تسـلط ندارنـد     

  ند.وش مي  محروم
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 چهـارم كـه   ماننـد عنـوان فصـل    ،مترجم خوب عمل نكرده اسـت  ،در برخي موارد
How “Other” is the Other?  دانده شده كـه  گر بر» شوند  مي يديگروجود  ديگرانچگونه «به

» شـود؟   مـي  ديگـري  ،ديگـري چگونه « صورت رسانندة مفهوم نيست. بهتر بود اين عنوان به
شود كه در فصل چهارم از تغيير   تصور مي ،شكل كنوني عبارت بهشد. در ترجمة   ترجمه مي

كه محتواي فصل بـر ايـن امـر اسـتوار       شود، درحالي  بحث مي »ها  يديگر« درميان يو تحول
 طريـق  ازشناختي در غرب ساخته شود:   مردم» يِديگر«ي باعث شد تا هاي است كه چه چيز

توانسـت در    طور مترجم مي  ون هوش. همينتفاوت در ادراكات حسي يا مقايسة نمرات آزم
اصـطالح   embodimentبراي  مثالًبهتر عمل كند،  ،مهم يابي براي برخي از اصطالحات  معادل

  ». متجسم«را بگذارد نه » مند بدن«
ـ  درتـا شـايد    است از ويرگول استفاده كرده مكرر مترجم كه اين باوجود ة جمـالت  ميان

عالمـت   مـوارد، ايـن  از  در بسـياري ، معنادار در خواننده ايجاد كنـد ي هاي   اش مكث  طوالني
توانست بـا    مي مترجم كه  درحالي ،ميده استانجامورد   بي هاي   جا استفاده شده و به مكث هناب

  تر سازد.  تر و درست  مورد، خواندن متن را روان  بي هاي   حذف اين ويرگول
كمـي از  دنـد و شـمار بسـيار    گر   خاص بازمي هاي   متن كتاب به نام هاي   اغلب زيرنويس

مشـكل   ،عكس بودرب گر كه ا  درحالي ،اند  به اصطالحات و كلمات مهم اختصاص يافته ها آن
فقـدان زيرنـويس بـراي اسـامي اشـخاص و       صورتآمد، چراكه در  ي پيش ميتر كمبسيار 
صول بسياري از مـوارد را  توانست با مراجعه به بخش منابع ف  و جوامع، خواننده مي ها مكان

گان مهم و تخصصي، خواننـده  نكردن بسياري از اصطالحات و واژ با زيرنويسپيدا كند، اما 
بحـث مفصـلي در    مـثالً نـده اسـت.   داگر داند كه مترجم چه معادل انگليسي را بر  نمي دقيقاً
دريغ از ، ولي است عاطفي انجام شده الپوشي بارة، در»احساس و هستي« باعنوان دهم  فصل
 گر ا). Lindholm 2007: 280(است  emotional maskingشده   دانگر زيرنويس. اصطالح بر يك

شد  مي راهم  به گاه اصطالحات نزديك شد، آن  انجام مي درستي  به اصطالحات هاي   زيرنويس
نزديـك بـه ايـن اصـطالح اصـطالح       مثالً. كردمقايسه  ديگر يكتمايز و با مخوبي از هم   به
  ) است..emotional constraint )ibidدان مترجم از گر است كه بر» عاطفي داري خويشتن«
  
  . بررسي محتوايي3
 نيهمـ  بـر  چراكـه  ،شـود  يم يمعرف ندولميل ينظر كرديرو ابتدا كتاب، ييمحتوا يبررس در

ايـن   بـه  كتـاب  يمحتوا ليتحل ،سپس. دشو يم ممكن اثر نيا مطالب درك كه است اساس 
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از خـالل   شـناختي  روانشناسـي   ظهور مكاتب مختلف مردم .1 :گرفتخواهد  انجام بيترت 
موجـود در فرهنـگ و انديشـة غـرب؛      شـناختي  روانشناسـي   سنخ مردم .2مطالعة مردمان؛ 

  تطبيقي در جوامع غربي و غيرغربي.طور  به شناختي روانبررسي چند موضوع مهم   .3
  

  رويكرد نظري ليندولم 1.3
شناسـي    ي هسـتند كـه مـردم   قلمرودو  »محيط فرهنگي«و  »وجود شخصي« ،ليندولم نظر به

 هـاي    خواهد ديدگاه  كتاب مي كل در كه باوجوداين او را مطالعه كند. ها آنبايد  شناختي روان
نيز  شناختي روانشناسي   رويكرد خاص خودش را از شكل مطلوب مردم متنوع را مرور كند،

ي، سـطح  كـاو  روانرا بشـر. سـطح روان    ةتيكي سه سطح از تجرب: تفسير ديالكدهد    مي ارائه
 شناسـي   مردمرا شناسي، و سطح ساخت معنا   مطالعات تاريخي و جامعهرا سازمان اجتماعي 

بهتـرين روش بـراي رسـيدن بـه ايـن تفسـير       را نگـاري    مـردم ليندولم . ده استكربررسي 
  .)Lindholm 2007: 40-41داند (  ميديالكتيكي 

 صـرف  خواهد افراد را  او هم نمي ،اول :استمقدمات داراي اين رويكرد نظري ليندولم 
كنند.   مي منعكس شانشه، كردار، و احساساتي بپندارد كه اقتدار فرهنگ را در انديهاي   بازتاب

بدون انكار وزن سنگين فرهنگ، زبان، و تاريخ بايد توجه كرد كه افراد عواطفي نيز دارند كه 
ي دارند كه هاي ياؤندارند، ر هايي كه جرئت بيان رسايشان را   هكنند، انديش شانوانند تبيينت  نمي
 نظـر  بـه  ،كننـد. دوم  شـان تواننـد محقق   كه هرگز نمي هايي ناتوانند آشكار سازند، و آرم  نمي

است. فرهنگ نـه يـك كـل     متعارض فرهنگ هم كهبل ،اند  متعارض ها انسان تنها نهليندولم، 
 اي هوسـيل  چـون  هـم  كهشود، بل  مي كلي بر اعضايش تحميل اي گونه بهنمادين و منسجم كه 
شكل اميـال بشـري. فرهنـگ موجـوديتي      كردن، محدودساختن، و تغيير است براي هدايت

سـازد تـا     هـا، و اخالقيـاتي فـراهم مـي      ها، هويت  جمعي است كه براي اعضايش نقش  دسته
 طريق ازاش بقا   پيچيده كه نخستين وظيفهاست  يسازد. فرهنگ نظام تر بيشوه را گر  ييآكار

و  شناختي، سياسي، اقتصـادي، سـاختاري،    بوم هاي ها و فشار  خودش با الزامساختن سازگار
نمـادين اميـال تصـعيديافته     هاي   مسئله و فرافكني  حل ليوسا جوامع فقط ،. سومستا فني

، قابليـت تخيـل،   نيتعـ  عـدم آيند.   شمار مي براي توليد معنا هم به هايي نانيستند، بلكه سازم
آورند تا جهـاني    نوعي ما همگي پيوسته به ما فشار مي هاي   اضطراب وجودي، و سردرگمي

معنايي لزوماً ناكامل،  هاي   اين نظامولي  ،وبيش معنادار سازيم  كنيم كم  كه در آن زندگي ميرا 
  .ندا كننده  يضناراو، و ناسازگار، دوپهل
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دهد: ماهيـت پيچيـدة رابطـة بـين سـه سـطح         مي ارائهچارلز ليندولم يك الگوي نظري 
فردي. او اين الگو را در كـار   هاي  نارو وفرهنگي، سازمان اجتماعي،  هاي   تنيدة ارزش  درهم
بخشـندگي و  بندد. ليندولم در كتاب   مي كار بهپاكستان شمالي  هاي   پشتون درمياناش   ميداني

ها درگير رقابت   دهد كه پشتون  ) نشان مي1980( سوات شمال پاكستان هاي   حسادت: پشتون
انـد و اسـتقالل و افتخـار ارزش دارد. در سـاختار       يـاب زراعـت   براي نظارت بر منابع كـم 

و روابـط   ،اعتماد كـم اسـت   ،ناممكن است تقريباً نهاييهرگونه پيروزي  ،اگر اجتماعي برابر
ها را از   و زنها مردها   فرهنگي پشتون هاي   شخصي سرشار از تنش و اضطراب است. ارزش

بـا    هرابط ها اين تنازع را در  نتيجه خانوار مكاني براي آرامش نيست. زنو در كند مي هم جدا
 ومندانه با خانواده را حفظلة آبررود فاص  از مردها انتظار ميولي  كنند،  جبران مي شانفرزندان
نوازي و دوستي مردانه با بيگانگـان    آميز جامعه، مهمان  جو تنازعباوجود ، ديگر ازطرف. كنند

اسـت و در قلمـرو    راه همعواطفي كه با پيوند اجتماعي و مهرباني  درواقعشود.   ستايش مي
جـوي آرمـاني   و تنوازي و جس  خشن زندگي روزانه براي مردان منع شده، در آداب مهمان

فردي در  هاي ها، اميدها و آرزو  پشتون درميان ترتيب،  اين  بهشود.   متجلي مي »دوست كامل«
، جـايي بـراي   چهـارچوب و در قالب همـين   رديگ  يم ساختارتر   فرهنگي بزرگ چهارچوب

 آن نيز تدارك ديده شده است. دربرابرمقاومت 

  
  و مطالعة جوامع غيرغربي شناختي روانشناسي  مردم 2.3

. دو هدف بنيادي رشته مبنايي قـرار  شود يممتمركز شناسي   مردمبر ها   بحث ،از بخش سوم
، يعنـي  »مـا «از چـه جهـاتي    .1گردنـد:     ها مي گيرد كه كل فصول بعدي كتاب حول آن  مي

هـاي     زير تفاوت ها انسانما  ةآيا هم .2ها، تفاوت داريم؟   ، يعني غيرغربي»ها آن«ها، با   غربي
گردنـد كـه مـا       داريم؟ اين دو پرسش بـه ايـن مسـئله بـازمي     باهمظاهري شباهت بنيادي 

كنـيم و    مـي  فرهنگي هستيم كه در آن زندگي ةپرداخت و ساختهحد   چه عنوان افراد بشر تا  به
 . دو روش تحقيـق در هسـتيم  قدر محصول يك نوع ماهيت بنيـادين و فراگيـر بشـري    هچ

 ترتيـب بـه ايـن دو    به ،اي و تحليل مقايسه يا مطالعة موردي نگاري  يعني مردم ،شناسي  مردم
  دهند.  مسئله پاسخ مي

انـه  كاو روانمكتب فرهنگ و شخصيت، رويكرد  هاي بخش سوم در چهار فصل به بنياد
 چگونه« عنوان بافصل چهارم پردازد.   تطبيقي، و عامليت مي هاي در بررسي فرهنگ، رويكرد

اختصاص دارد  شناختي روانبه برخي از موضوعات مهم  ،»شوند؟  ي ميديگروجود  يگراند
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ادراك،  ازجملـه  ؛كننـد را در جوامع غيرغربـي بررسـي    ها آنها سعي كردند   شناس  كه مردم
تحقيقـاتي   هـاي  نخستين سـفر  ).Lindholm 2007: 142-159( انديشيدن، هوش، و شخصيت

زدنـد.   دسـت  ادراك بين مردمان مالنزي و انگليس ةري ريورز به مقايسرهب بهشناختي   مردم
نــه شــرايط  ،انــد  محصــول يــادگيري تــر بــيشموجــود  هــاي     نتــايج نشــان داد كــه تفــاوت

 هـاي    آزمـون  چـه  آن .فرهنگي بـود   بين روش  به بررسي هوش ديگرموضوع  شناختي.  زيست
درجة وابستگي فردي به  كهبل ،دهد نه هوش بوميان  مردمان غيرغربي نشان مي درميانهوش 
دهنـد:    ها بيش از هرچيز تمايز را نشان مـي   فرهنگي است. اين آزمون هاي   ها و ارزش  عرف

 ازاي، و شخصـي دارد و كودكـان     هزمينـ خصلتي عملي،  مردمان پيشامدرنْ درميانيادگيري 
ـ   تقليد ياد مي طريق تي انتزاعـي،  لخصـ  نْرمردمـان مـد   درميـان ، يـادگيري  درمقابـل د. گيرن
  گيرند.  وري دارد و كودكان در مدرسه آموزش ميص يافته، و  تعميم

گذار  را در دو چهرة بنيان شناختي روانجايگاه مباحث  )ibid.: 161-178(ليندولم درادامه 
هم برانيسالو مالينوفسكي و هم فرانتس بـوآس   دهد.  نشان مي آمريكاشناسي بريتانيا و   مردم

مالينوفسـكي  دهنـد.    قرار مـي  شان ايانهگر   لكُ هاي  پژوهشرا درون  شناختي روانموضوعات 
ين تالش تر كمخواهند با   ايي هستند كه ميگر   در هرجاي جهان افراد عمل ها انسانمعتقد بود 
از نظر مالينوفسـكي، فرهنـگ اساسـاً    ازند. را برآورده س شان بنيادي و اصلي هاي ممكن نياز

انـد. بـوآس     بنيـادي مردمـي اسـت كـه سـازندة آن      هاي كردن نياز براي حل مسائل و فراهم
اش به اين نتيجه رسيده بود كه ادراك   شود كه با كار ميداني  رمانتيك معرفي مي يايگر   تجربه
  پذيرند.  گوني ميگر واقعيت د بارةفرهنگي در هاي   پنداشته  با پيش ها انسان

كه  )ibid.: 179-194( است» هاي مكتب فرهنگ و شخصيت بنياد«ين قسمت فصل تر مهم
هـاي     دهـه . همين مكتب بود كه در شود داده ميارجاع به آن در سراسر فصول بعدي مكرر 

ادوارد  برآمـد.  شناسـي  روان بـا شناسـي    مردم دادنپيوند دنبال بهجدي  طور  به 1940و  1930
بودنـد، مكتبـي را پديـد     گردان بوآس كه همگي شا ،رگارت ميدساپير، روث بنديكت، و ما

سـاپير،   نظـر  بـه دادنـد.    هم پيوند مـي  بهطور متمركز مسائل اساسي دو رشته را   آوردند كه به
آورد. هر شخصيت فرهنگي  نظر شخصيت در عنوان قرينة  توان به  فرهنگ را از همه بهتر مي

. ساپير معتقد بود كه بايد يـك شخصـيت   ديگر هاي   با فرهنگ ناشدني و مقايسه ستمتاه  بي
در آثـار مشـهورش    ،معين وجود داشته باشد. بنديكت ةعنوان نمونة يك جامع  يافته به  تعميم
 اي هباور داشت كـه هـر جامعـ    ،)1946( گل داوودي و شمشير) و 1934( فرهنگ هاي الگو

و براي اعضـايش الگـوي منسـجمي    كند  ميبخشي از طيف رفتار ممكن بشري را انتخاب 
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افراد مسيري را در پيش  تر بيشبنديكت،  نظر بهآورد.   براي احساس، تفكر و كنش فراهم مي
شخصـيتي تبـديل    هـاي    حاضر و آماده باشد و بـه همـان گونـه    شانگيرند كه در فرهنگ  مي
ميـد بـر آن بـود كـه فراينـد        شـان فـراهم شـده اسـت. مارگـارت     براي شوند كه از پيش  مي

فرهنگـي منسـجم و همـاهنگي فـراهم      هـاي   ناكردن بر همه چيرگـي دارد و جهـ   اجتماعي
دهـد دختـران     ) نشان مـي 1928( بلوغ در سامواكتاب است كه در  علتسازد. به همين   مي

طور ميـد در    كنند. همين  مي بهتجر تر كمرا  آمريكاساموايي اضطراب رايج در دورة بلوغ در 
منتسب  هاي   كند كه نقش  مي آشكار )1935( وخو در سه جامعة ابتدايي  سكس و خلق كتاب

  .دارد هاي ديگر تفاوت   يي در فرهنگآمريكابه مردان و زنان 
مـواردي   ؛كنـد   مهم وارد بر مكتب فرهنگ و شخصيت را هم مطرح مي هاي ليندولم نقد

مفهـومي   هـاي    شوند: فـرض   مختلفي تكرار مي هاي   كه در سراسر فصول بعدي هم به شكل
انگاشـتن تعـارض.    اهميت  و تطبيق كامل، حذف عامل فعال مردمي، و بي پارچه يكفرهنگ 

 ن فرد و فرهنگ را با الپوشـاني حـل  گذاران اين مكتب مسئلة رابطة ميا بنيان ،نظر ليندولم به
تر فرهنگ و شخصـيت را همسـر دوم مارگـارت ميـد       تر و ديالكتيكي  لگوي پيچيدهكردند. ا

فرهنگـي   هـاي  بـر تعامـل پويـاي نيـرو     )1936( ناونيگوري بيتسون در گر داد. بينش  ارائه
 عـاطفي (اتـوس) متفـاوتي برانگيختـه     يهـاي    متخالف استوار است. مردان و زنان با انگيـزه 

مردمان ياتمول در گينة  ،است و براي همين ناشدني ها آنساختن كامل  شوند كه برآورده  مي
و  ندنمادين مناسكي بروز ده هاي   هحوزشده در زندگي روزانه را در   نو بايد عواطف ممنوع

  تخليه كنند.
 ارائـة دنبال  دهد كه به  شناساني را نشان مي  ، تالش مردم»ي فرهنگكاو روان«فصل پنجم، 

 ةبودند. مكتب فرهنـگ و شخصـيت نقطـ    تري از رابطة بين فرد و جامعه  نهاكاو روانالگوي 
شناسي فرويدي بـود: توجـه ايـن مكتـب بـه اهميـت حيـاتي          آغاز پديدآوردن نوعي مردم

ي. مارگـارت ميـد بـه    سـال  بـزرگ گيـري شخصـيت در     دورة كودكي در شكل هاي   آموزش
ردهي و آموزش عمـل دفـع بـه كودكـان     شي هاي   داد كه به دستورالعمل  دانشجويانش ياد مي

شناختي مكتب فرهنگ و شخصيت و   مردم هاي اين، كشمكشي ميان الگووجودتوجه كنند. با
  نه وجود داشت:كاو روانالگوي 
 ةشـده در همـ    بيان نمـادين اميـال سـركوب    /همتا، و متفاوت  فرهنگ خودمختار، بي ـ

 ؛ها  فرهنگ

 ؛دوپهلو هاي  انسان /پذير  پذير و تطبيق  انعطاف هاي  انسان ـ
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 هـاي    ناخودآگـاه سرشـار از سـايق    /فرهنگـي  هاي عنوان مخزني از نماد  ناخودآگاه به ـ
 ؛متعارض

 ادغام در جامعه. دربرابرمقاومت افراد  /فقدان كشمكش بنيادي بين فرد و جامعه ـ

ر او، تفسـي  نظـر  بـه توان بين اين دو الگو آشتي برقـرار كـرد.     ليندولم معقتد است كه مي
و  ،عـاطفي روشـن، از نظـر نمـادين غنـي      نظـر ي كاربرد دارد كه از هاي داده بارةفرويدي در

بيمـار   ةرنجوران  روان هاي   ياها و نشانهؤتحليل ر كه چنان هملحاظ انگيزشي نيرومند باشند.  به
به آگاهي از شرايط عينـي زنـدگي او نيـاز دارد، تحليـل مـواد فرهنگـي نيـز بـه آگـاهي از          

  جامعه نيازمند است. ةو فلسف ،سي، سياست، تاريخ، سازمان اجتماعيشنا  بوم
ي و كـاو  روانبخـش بـين     ناكامي مكتب فرهنگ و شخصيت در ايجـاد پيونـد رضـايت   

 هـاي آبـرام   نوفرويدي را پديد آورد. اين رويكـرد جديـد در كـار    هاي   يافت رهشناسي   مردم
كـاردينر بـا اثـر     ).Lindholm 2007: 214-229(بروز يافت  اريكسونكاردينر، دوبوا، و اريك 

)، بـر وزن نسـبي   1939( پويـايي سـازمان اجتمـاعي بـدوي      فرد و جامعـة او: روان  ،مهمش
اساسـي   هـاي  گـذارد: نهـاد    ر شخصيت تأكيد ميدگذاري تأثير برگوناگون فرهنگ  هاي نهاد
بنيـادي بـر    هاي هنر. نهاددين، اسطوره، و  مانندفرعي فرافكنانه  هاي تقسيم كار و نهاد مانند

گوني در اين نهادهـا لزومـاً بـه    گر گذارند و د  مستقيمي مي تأثيرتحول خويشتن در خانواده 
) 1944( مردمان آلـور كتاب . دوبوا در انجامد  فرافكني مي هاي   تغيير شخصيت و سپس نظام

زياد در مـزارع   كار بهبندد: الزام زنان   مي كار بهاش در مالنزي   نظرية كاردينر را در كار ميداني
نـاتوان از   كـه  ندشـو     مـي  تبديل يسال بزرگبه  ها آنشود.   باعث عدم مراقبت از كودكان مي

خـدايان مكـار و    هاي   اسطوره ،زاري شخصي و سرشار از بدگماني و بي هاي برقراري پيوند
با اتخاذ  اريكسونآيد.   دان هنر پديد ميعاطفگي، و فق  فولكلور دشمني با مادر، بي كار، فريب

هـاي فرهنگـي      ها و ارزش  ها فرد را به تعقيب هدف  رويكردي وبري معتقد است كه ناكامي
 دهـد كـه در مرحلـة     كردن كودكاني را پرورش مـي  بزرگ بچه هاي كنند. عملكرد  مي ترغيب

ف فرويـد، ايـن تثبيـت    ، و بـرخال اريكسـون  نظـر  شوند، اما به  معيني از رشدشان تثبيت مي
ارچوب هـ دهـد در چ   رنجورانه نـدارد، بلكـه بـه اعضـاي جامعـه اجـازه مـي         خصلتي روان

 ،)1950( كـودكي و جامعـه   ،در كتـابش  اريكسـون كاركرد درستي داشته باشند.  شانفرهنگ
 يـان با جر يافراط يردهيش .دهد  ارجاع مي پوست سرخي آمريكاسو در  ةبه نمونة قبيل مكرر

 شود  يم منجر يبه خشم ينهو مجازات گازگرفتن س يبخشندگ يِبه ارزش فرهنگ يآزاد دهان
  .شود  يم يهكه در شكل شجاعت در شكار و جنگ تخل
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 كنـد   عاليق فرويـدي در تركيـب جديـد در مكتـب فرانكفـورت هـم ظهـور مـي        
)Lindholm 2007: 229-236.(  بـه   ،بخـش فرهنـگ    جنبة انسـجام  جاي بهمتفكران اين مكتب

 هاي فتن، به الگوگر شيرآموزش دفع و از جاي بهو  ؛سركوبي و خشونت در خانواده پرداختند
گرا در مجموعة خانوادة متشـكل از   اقتدار تيشخص مثالً اقتدار در خانواده و سراسر جامعه.

بدون قدرت  يول كينزد اريرس، كودك و مادر بس پدرساالر و دور از دست ريگ  پدر سخت
  دهند.  به ستم تن مي آساني بهضعيفي است كه  هاي   نتيجه خويشتن. ديآ  يم ديپد

، فصـل  1970تـا   1950هـاي    اعتباري مكتب فرهنگ و شخصـيت در دهـه    درپي بي
 هاسـت  هـا يكـي از آن    شناسي تطبيقـي وايتينـگ    كند. مردم  هايي را معرفي مي   بديل ششم

)ibid.: 252-266.(  فرهنگ و شخصيت را دوباره بهجان وايتينگ و بئاتريس وايتينگ بررسي 
علمي  و تحقيق دقيق طريق ازر شخصيت دفرهنگ  تأثير با برآورد كميِولي  آوردند، صحنه

هـا،    دادنـد: طـرح فرضـيه   انجـام  جامعـه   56 دربارةآرشيوي  يپژوهش ها آنپذير.   و تصديق
 آنـان   آزمون فرضيه، و برقراري روابـط علّـي. هـدف    ها،  جداكردن عناصر مشابه در فرهنگ

هـا ايـن بـود كـه تشـريفات خشـن ورود بـه          يافته ةي بود. نتيجكاو رواناثبات اعتبار نظرية 
مراسـم  كننده دارند و   نقشي تعيين سال بزرگشود كه مردان   ي در جوامعي اجرا ميسال بزرگ

هـا    مردها چنين نقشي ندارند. وايتينـگ  كهشود  برگزار ميآبستني نمادين مردان در جوامعي 
خـارج از زمينـة    اي گونـه  بـه ميان عناصـر فرهنگـي    بستگي همي از مسائل برقراري نگرانبا 

ديـده بـه شـش      نگار آمـوزش   وه مردمگر با اعزام شش  اي همحيطي، طرح بلندپروازانة مقايس
رفتـار   هـاي    فـراوان آمـاري، تفـاوت    هاي   جامعة متفاوت را عملي كردند. با دخل و تصرف

كودكان به دو عامل پيچيدگي فرهنگي و ساختار خانگي نسبت داده شد. كودكان در جوامع 
تر.   تر و مسئول  پيچيده، بامحبت تر كمدر جوامع ، ولي جوتر بودند  تر و سلطه  تر، وابسته  پيچيده

 هـاي  تر بودند و در خـانوار   ميميص تر و  اجتماعي اي ههست هاي كودكان در خانوار ،چنين هم
از  ازجمله شدت نقد شد، ها به  تر. كار وايتينگگر تر و پرخاش  طلب  گستردة پدرساالر قدرت

 ديگـر  هـاي    عامـل  درميـان پرشمار به يـك عامـل    هاي متغير درميانكه فرهنگ هم  نظر اين
  يافته بود.  تقليل

 ،شناسـي بودنـد    ي و نظريـة مـردم  كاو روانمأيوس از پيوند بين  كه حالي درشناسان   مردم
چارلز پيرس، فيلسوف  ).ibid.: 267-293( گشتند  مي ديگري هاي بديل در جا هاي دنبال الگو به

تبـادل   طريـق  از »خود«يي، استدالل كرده بود كه شخصيت يك فرد يا آمريكاشناس   و زبان
 اجراكننـدگان نقـش سـاخته   ي فعـال از  اجتمـاع  چهـارچوب زبـاني در   هاي   اجتماعي نشانه
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كرد كه ما تا وقتي وجود   ، جورج هربرت ميد، استدالل ميديگر ييآمريكاشود. فيلسوف   مي
شوند. توانـايي تقليـد و بـازي      وجود دارند و در تجربة ما وارد مي ديگر هاي داريم كه خود

خص شـدة اجتمـاعي را در خـود شـ      پذيرفتـه  هـاي  هـا و رويكـرد    نقش در كودكان واكنش
ايروينگ هالوول ، ميد بر دو نويسنده كند. نظرية خود  يافته تثبيت مي  تعميم يِديگرصورت   به

و  شناسـي  روان«گذاشت. ايروينگ هالوول، كه مقالة كالسيك  اثرآشكارا  ،و اروينگ گافمن
 ها نانسابود همة  معتقدقبيلة اوجيبواي كانادا،  درميان) را نوشته، با كار 1954» (شناسي  مردم

بايد يك موجوديت بازانديشانه باشند. از نظر هالوول، واقعيت عيني همـان اسـت كـه فـرد     
نحـوة   و اسـت  بينـي   كند. اين واقعيت همـان جهـان    اش مي  فرهنگي تجربه هاي طبق دستور

شناسـي،    هسـتي «ند. مقالة مشـهور هـالوول   گرن  ي كه به آن ميهاي   جهان به آدم شدن نمايانده
پـر از   دهد كـه در جهـان مبهمـي     ) مردماني را نشان مي1960» (بيني اوجيبوا  جهانرفتار، و 

زيند. كل شخصيت اوجيبوايي حاصل تـالش مسـتمر بـراي نظـارت بـر        مي دشمنان بالقوه
. اسـت  انديگـر كـردن   ناراحـت  خطرو اجتناب از  ،عواطف نيرومند، حفظ توازن اجتماعي

 ةحنصـ  را به ها انسانيداني در هتلي در ايرلند، زندگي تحقيق م دادن انجامبا  ،اروينگ گافمن
خوبي اجرا كنند و تـوهم   هايشان را به   كوشند نقش  اني كه پيوسته ميگرتئاتر تشبيه كرد: بازي

فقـط   كـه نـدارد، بل  گونه خود واقعي وجود  واقعيت را پابرجا نگه دارند. از نظر گافمن، هيچ
  شوند.  اجتماعي ساخته مي يا گونه بهي وجود دارند كه هاي   نقش

 آشـكارتري مطـرح   شيوة  مكتب فرهنگ و شخصيت را به هاي   چالش ديگرشناسان   مردم
بودند  روي شناسان پيش  دادند. واالس، لوين، و اسپيرو مردم ارائهجديدي  هاي و الگو ندكرد

كه كوشيدند تنوع و گوناگوني را در نظرية فرهنگ جاي دهنـد. آنتـوني واالس زننـدة تيـر     
ان پوست سرخ درميانتحقيق ميداني دادن  انجامخالص به مفهوم شخصيت مشترك بود. او با 

داشـتند. او   اش شخصـيت مشـترك    نمونـه  هاي   سوم آدم يكتوسكارورا متوجه شد كه فقط 
شخصيت  كه اينشد و  نواخت يكعنوان پديدة ايستا، ثابت، و   رهنگ بهمخالف برداشت از ف

چندسـويه و   و شـناور  اي ه فرهنـگ را پديـد   او درعـوض  .بازتاب مسـتقيم فرهنـگ اسـت   
وهـي اسـت.   گر متغير و تنوع فردي و  اش گوناگوني پيوسته  ديد كه ويژگي ميپذير   گونيگر د

تواننـد در آن    قـي اسـت كـه افـراد مـي     ي شـناختي و اخال چهـارچوب براي واالس، فرهنگ 
كننـد.   بـين   وبيش دقيق پـيش   كم اي گونه بهرفتارشان را  هاي آمد پيو  نندرا حل ك شانمسائل

 ي. از نظر او، تفاوت و تناقض اجزابود ها  نقشبودن  توجه واالس به روابط متضاد و تكميلي
  اند.  ضروري هر نظام فرهنگي
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 شـناختي  روان هـاي    طرف درك ريشـه  بهرفتن از سطح رفتار واالسي، با فرا ،رابرت لوين
) بهتـرين راه  person-centered ethnographyمحور (  نگاري شخص  كنش رفت. مردم ترِ  ژرف

 نظـر  هـا را در  آندرونـي   هاي   بيني رفتار اشخاص بايد آمادگي  است. هر كوششي براي پيش
 هـاي    پرداختة فرهنگ نيستند، بلكـه ماهيـت   و ساختهاد فقط . افراند بر فرهنگ   بگيرد كه مبتني

فرهنگ  ها آن ،ديگر ازسويسازد و   را مي ها آنفرهنگ  ،ازسوييخاص خودشان را دارند كه 
انـد كـه فقـط در      اجتمـاعي  ـ  موجودات زيستي ها انسانملفورد اسپيرو،  از نظر. سازند مي را
ي اخالقي بـراي  چهارچوب ها انسانتوانند زندگي كنند. فرهنگ براي   ارچوب فرهنگ ميهچ

ي نمـادين  هـاي    دهد، و دفاع  سازمان مي ها آن اميالي جمعي براي هاي كند، مفر  رفتار فراهم مي
فرهنگي براي همه  هاي   گاه  اين تكيه شدن دهد. عجين  اضطراب در اختيارشان قرار مي دربرابر
هـا،    و نيـز انگيـزه   رندتفاوت دا باهماجتماعي  هاي   ا و تعامله دهنيست، چون خانوا انس يك

  ي ندارند.سان يكافراد شدت  هاي   آرزوها، و دلهره
 ارائـة ، معرفـي و  اسـت  آخرين فصل از بخش سوم ، كه»بودگيديگرخالقيت و «فصل 
اهميـت  عامليت شخصـي، فراينـد، و ابـداع     براياست كه  شناختي روانشناسي   نوعي مردم

نگارانـة ويكتـور ترنـر،      . ليندولم بحث عامليت و كـنش را در آثـار مـردم   قائل است تر بيش
دهد. اسـپيرو و لـوين بـه قضـية تطبيـق و        گانانات اوبيسكر، و وينسنت كراپانزانو نشان مي

عالقـه داشـت. لينـدولم    ويكتور ترنر به نوآوري و مخالفـت  اما بودند،  مند عالقهسازگاري 
داد،  ارائهتر در رابطة ميان فرهنگ و هويت را   ايانهگر فرد يافت رهاو نخستين كه معتقد است 

گسست و پيوستگي در يك جامعة آفريقايي:  شود: ديده مي در آثار مشهورشگونه كه  همان
 نـدمبو ي از مناسـك  يهـا  جنبـه جنگـل نمادهـا:   )، 1957( مطالعة زندگي روستايي نـدمبوها 

ترنـر، در هـر فرهنگـي،     نظـر  بـه ). 1977( فرايند مناسكي: ساختار و ضدساختار)، و 1967(
شـوند.    نمادين مـي  هاي   انه باعث تحريك شكلگر تهديدكنندة جنسي و پرخاش هاي   محرك

. مناسـك معـادل اجتمـاعي    نمـادين اسـت   اي هوسيل مناسك براي هدايت عواطف نامقبول
ر شدت و پيوند عاطفي در اجراي مناسك را ماية تعادل ضـروري  خويشتن (اگو) است. ترن

 ازدانست. مناسك اجراي يك نمايش اجتمـاعي شـفابخش اسـت كـه       ساختار اجتماعي مي
بـديلي را پـيش از    هـاي  توان نقض كرد و قلمرو  تر را مي  جامعة بزرگ هاي آن هنجار طريق

ميان افراد جامعه، كه  هاي   نش. ضمن اجراي مناسك، تدكربازگشت به زندگي عادي كشف 
 ماننـد و  يابنـد  مـي  يگـون گر ي نمادين دصورت بهشوند،   مي گري تشديد براثر قهر و ستم غالباً

  شوند.  درماني همگاني تأييد مي
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محور برپاية ديالكتيك سـازنده بـين     شخص اي هپروراندن نظري دنبال بهگانانات اوبيسكر 
دربـاب   اي هموي مدوسا: رسال. او در كتابش بود ساز  معنيفرهنگي  هاي   آگاهي فردي و نظام

ــاد ــاي نم ــي  ه ــة دين ــداني در 1981( شخصــي و تجرب ــه پژوهشــي مي ــارة)، ك مناســك  ب
تكـراري نبودنـد. افـراد     ها آن مناسكيِ هاي يك از اجرا  هاست، نشان داد كه هيچ  سريالنكايي

هـايي   ها معاني يا تصـوير   توجيه كنشاستعداد خالقانه از افكار فرهنگي براي توليد و داراي 
در بر آن است كـه  است. اوبيسكر  شانشخصي و خياالت هاي نياز گر كنند كه بيان  مي استفاده

 آساني بهعاطفي عميق افراد  يها جنبه ،دار  خويشتن هاي   برخالف غربي پويايي رواني آسيايي،
رهنگي فراخور بيان پريشاني رواني ف هاي   شوند. اوبيسكر روايت  در مناسك همگاني بيان مي

  سريالنكايي را نوعي اشراق روحي دانست. ةدر جامع
بـا  ، اما بست وينسنت كراپانزانو بود كار بهمحور را   كه روش شخص اي ه سومين نويسند

 ،تـرين اثـرش    . او در معـروف شمطلعـ خـودش بـا    شناختي روانتمركز بر رابطة عاطفي و 
از نمـايش گذاشـت.    نگاري بازانديشانه را به  يك مردم ،)1980( توهامي: پرترة يك مراكشي

 و منسـجمش  دده ميمشخص را تغيير شكل اي مبهم و نا  رابطهكراپانزانو، عمل نوشتن  نظر
كراپـانزانو، مفـاهيم    نظـر  بـه شـود.    تبادل متقابل گفتمان ساخته مي طريق ازسازد. خودها   مي

 ارائـه نظاير آن فقط ادراك متعارفي از ثبات را  شدة شخصيت، منش، فرهنگ، و  مسلم فرض
كنند. چرخش كراپانزانو   ناپذير اميال را الپوشاني مي  ثباتي واقعي و طغيان پايان  دهند كه بي  مي
شناختي بـه سـازمان اجتمـاعي و      داني از عاليق سنتي مردمگر طرف زبان و ارتباط و روي به

ايي معتقد گر ايي است. كليفورد گيرتز با نقد كاركردگر جنبش تفسير بازتابِ قدرت هاي   نظام
داللـت   هـاي    تفسير شبكه كهشناس نه كشف قوانين، الگوها، و هنجارها، بل  بود وظيفة مردم

شـوند.    مـي  تننـد و در آن تنيـده    هـا مـي    ي كـه آدم هاي   شبكه ؛نمادين و خاص فرهنگي است
كه  را شناس جهاني  برداشت عيني از حقيقت، او به بينش ادبي سوق پيدا كرد. مردم درمقابل
نه نقد اعتبار. از نظر  ،باشد بايدنقد سبك  سازد. نقد اين نوع بازنمايي  مي درواقعنمايد   بازمي

كنـد، افـرادي كـه بـدون مقاومـت،        گيرتز، فرهنگ چيرگي تامي بر اعضـايش تحميـل مـي   
است. كار ميداني گيرتـز   شان بيني مسلط بر جامعه  پذيرند كه بازتاب جهان  ميي را هاي   هويت

)، او را به ايـن  1972» (نمايش ژرف: جنگ خروس در بالي«خاص در مقالة  طور  در بالي به
تـر    اند و فقط در يك نمايش فرهنگي گسترده  فاقد زندگي دروني ها آننتيجه رسانده بود كه 

سـتيز   از پيـروي  بـه هـم   ،ريچارد شوئدر ،فرهنگي شناس روانكنند.   ميزمان نقش بازي   و بي
تفسير شخصي و كيفيت ادبي پيوست. از نظـر   بر مبتنيشناسي   به مردم ،اييگر   گيرتز با اثبات
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بدون مسير يا امكان هرگونه ، ولي پايان و چرخش هگلي  او، جهان و فرد در يك حركت بي
  كنند.  رخنه مي ديگر يكپايان قطعي، پيوسته در 

اش را با روايتي   ان بوميمطلعشدة   پاره  مايكل تاسيگ هم با سبكي ادبي كوشيد جهان تكه
. كنـد  ستعماري را بازتوليـد ناشي از قدرت ا هاي   بريده و پراحساس ترسيم و گسست  بريده

 ي جنـوبي آمريكـا وارگـي كـاال در     شيطان و بـت تاسيگ نويسندة قهار آثار درخشاني چون 
) 1993( هـا   بودگي: تاريخي خـاص از حـس  ديگرتقليد و )، و 1992( نظام عصبي)، 1980(

بـاور   بـه اسـت و   سـاز   است. نظرية تاوسيگ آن بود كه تقليد نوعي عمـل ارتبـاطي و يكـي   
آورد. در جوامـع سـاده، تقليـد از ارواح و      بار مي بهدهندگانش براي تقليدكننده قدرت   منجاا

جاي جهان از غـرب   همهها در   داري، آدم  واج داشت. با گسترش سرمايهجانواران نيرومند ر
تخيلي وجود دارد.  اي گونه بهكند كه خود فقط   ترتيب، تاسيگ ادعا مي   اين  كنند. به  تقليد مي
گيـرد. شـپرهيوز در كتـاب      مـي  گري نانسي شپرهيوز قرار ، نقد ستماييگر اين تفسير دربرابر
زدن  با هدف پيوند ،)1992( ليبرز در هرروزه يزندگ تخشون: عزا  يب مرگ اش  شده  نيتحس
نشـينان برزيـل     زاغـه  درميـان اش   ، در كار ميدانيشناختي روانشناسي   سياسي به مردم ةمبارز

 ،احسـاس  ،شيوة خود انديشه بهنشان داد كه چگونه اقتصاد سياسي و فرهنگ محلي هركدام 
كشـي گزينشـي و عـدم      كـه بـه كـودك    طـوري  بهدهد،   مي قرار تأثير و عمل مادرانه را تحت

ها   شناس  مردم ديگر. ليندولم تفاوت شپرهيوز با انجامد  درگيري عاطفي براي نوزاده مرده مي
 هـا  آندانـد كـه در     ي مـي هـاي    نامـه   تر و نوشتن زندگي  كلي هاي بستر شينمارا فراتررفتن از 

  شوند.  مي تبديل و زنده مند بدناش به افرادي   ان بوميمطلع
  

  جوامع غربي شناختي روانشناسي  مردم 3.3
بـه جوامـع   عمدتاً توجه و تمركزشـان را  شناختي كه  برخالف بسياري از آثار مردم ،ليندولم

(شـامل فصـول دوم و سـوم) تـالش      ش، در يك بخش از كتـاب دارند مي معطوف غيرغربي
بـا مفهـوم     ارتبـاط  انديشة موجـود در آن را در كند تا با مروري سريع، جهان فرهنگي و  مي

در فرهنـگ و درنـزد   » فـرد «كتـاب بـه واكـاوي و ظهـور     بخش دوم خود به ما نشان دهد. 
بـه   »كشـف فـرد  «فصـل  . اين بخش بـا  اختصاص دارد غرب مؤثرفيلسوفان و انديشمندان 

 هـاي    ديـدگاه  فرهنگـي و  هـاي    طورمتنـاوب بـين ارزش    لينـدولم بـه   پـردازد.   ها مـي   آغازگاه
در روابـط   هـا  انسـان م باسـتان،  ودر فرهنگ يونان و ركند.   انديشمندان برجسته حركت مي

 تر زندگي  اجتماعي بزرگ هاي فقط براي واحد ها آنخانوادگي و دودماني غرق شده بودند. 
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نـزد افالطـون، خـرد در     پـاره.   موجوداتي نفوذپذير، با شخصيتي چندگانه و پـاره  ؛ردندك  مي
آگوسـتين   اعترافـات رسد، باالتر از عواطف و احساسـات.    گاه نخست ميجاي  بهوجود فرد 

 ي. كليسـا كند  بندي مي  صورت راوجوي خداوند از درون   جست طريق ازانديشيدن به خود 
ناپـذير را    فو نظام فئودالي انعطـا  اندازد  مي جاساالر و فراگير انتظار پذيرش اقتدار را   ديوان

. ددگـر    مـي و فرد تحسين  شود ميحنه بيرون رانده ص خدا از ،رنسانسدر . بخشد  ميتقدس 
باالتر. خود  اي مرحلهست، نه براي گذار به انفسه   مطلق و في يتحول شخصي ارزش جا اين

در جنبش اصالح مذهبي بـا   ها ناچيزي از بيرون. پروتستتوسط نه  ،ودر  با استعداد پيش مي
مربـوط بـه    ةبرداشتن ميانجيـان خـود و خـدا، دلهـر     انكار امكان آمرزش كاتوليكي و ازميان

ـ گر چيزي كـه بـه چـرخش درون    ؛كنند  ميرستگاري را تجربه  د. وشـ   مـي ذهـن منجـر    ةايان
عنوان   نظم و محاسبه بهاز ، اند  بدگمان به عواطف و جسمكه   درحاليپروتستان  هاي پرهيزكار

  ).Lindholm 2007: 49-68( كنند  ميبراي نظارت بر جان سركش استقبال  هاي شيو
نـو نـزد متفكـران و فيلسـوفان      هاي   به انگاره )ibid.: 68-80( دوم فصل ةدر ادام ليندولم
گرگـوني مـداوم    د جريـان دم در مكاشفات بر روان مـر  قيطر از پردازد. مونتيني  برجسته مي

 قـدرت را نشـان   شـناختي  روانحقيقـت   شرف و اخـالق  هاي   هابز زير نقاب كند.  مي تأكيد
و  ،عواطـف  تـأثير  ،مندانه و دقيق ذهـنش را از جسـم   دهد. دكارت با اتخاذ فرايند روش  مي

ــي  ــروي از ســنت دور نگــه م ــق ازدارد و ســپس   پي ــاب، قضــاياي   طري ــاربرد منطــق ن ك
هـيچ نـوع    ةانگيـز  نهاييت دهد كه خرد به  مي نشان هيومولي  ،كند  ميناپذيري استنتاج   چالش

عـادت،   ةپرداختـ  و سـاخته است. سوداها هم  انسان هاي اسير سودابلكه  ،عمل ارادي نيست
منطقي براي  هاي نياز  هيوم، كانت بر وجود مطلق و جهاني پيش درمقابلند. ا  و منفعت ،تمايل

  است. ترين تجلي روح  عالي ةكند. ذهن دربرگيرند  تأكيد مي ها انسان ةفهم و كنش هم
مدرن از خـود   هاي   ، ادامة فصل قبل است و به برداشت»اصالت و ابعاد آن«سوم، فصل 

است  اين جهان اجتماعي :شود  با روسو شروع مي . اين فصل)ibid.: 88-109( اختصاص دارد
 از پيـروي  بـه  ،ها  زنجير كشيده است. رمانتيك بهجا ما را  كه آزادي ما را از بين برده و در همه

خـاطر   بـه  را اييگر عقالنيت و فرد هاي   نعتي با اتكا به ارزشص انقالب هاي   روسو، موفقيت
رمانتيسـم، مكتـب    دربرابـر  .كننـد   مـي تر نقـد    يانسانناتواني در پديدآوردن محيط اجتماعي 

حـداكثر و درد و   بهكه لذت و توليد را  استايجاد نظامي اجتماعي  دنبال بهايي بنتام گر   فايده
، اييگر   فايده سوداي اساسي بشر آز است. ديدگاهي ضدجا،  در اينحداقل برساند.  بهاتالف را 

پديـدار   فيلسـوفان آلمـاني   دربين ،الگوي نو و پوياتر براي جهان اجتماعي و رواني دنبال به
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 شـوپنهاور ولـي   ،از آگاهي اسـت  اي همارپيچ باالروند انساند. هگل معتقد بود تاريخ وش  مي
ـ   عملكـرد  ةنتيج كهاي ندارد، بل  تمدن بشر هيچ هدف متعالي باور دارد كه  ةهـاي كوركوران

شمول است. ماركس ديالكتيك هگـل را از آسـمان بـه زمـين      اراده يا نيروي حياتي جهان
 ،زد. از نظـر او  داري پيونـد   را به سرنگوني كامل سرمايه انسانآورد و تحقق كامل استعداد 

كه در كـانون   را، آرزو نيچه است. شان زماني و جايگاه طبقاتي ةد بازتاب دورايات افرروح
حيـواني بـراي    ةپرد    فطري و بي ةمعطوف به قدرت رساند: انگيز ةبه اراد ،هستي جاي دارد

  گسترش و تسلط.
 طريـق  ازبـه بازسـازي هسـتي اجتمـاعي      )ibid.: 110-129( سـوم  فصـل  آخـر قسمت 

عميـق   ة: وبر، دوركيم، و فرويد. در كار ماكس وبر، انگيزپردازد  ميسه انديشمند  هاي   تالش
 عنوان الگوي خود اهميت دارد. هـر   كردن معنا به دنبالو معنايي  هاي   به ساختن نظام ها انسان

 حركـت زنـدگي   هـاي    بينـي راه   پرورانـد و همـين جهـان     اش را مي  بيني ويژه  فرهنگي جهان
با خواهد   نشيند و مي  در كار اميل دوركيم، جامعه برتر از فرد ميد. ساز  فراهم مي اجتماعي را

و اعضايش را به وفـاداري و احتـرام بـه آن وادارد.     ،شكردن قدرتي متعالي به خود منتسب
 برابرنهـاد، متناقض نهاد،  عميق و ذاتاً هاي   بشر در واكنش به محرك ةفرويد، كل تجرب نظر به
يابد. دين و فرهنگ ايـن نبـرد     پرورش مي ،شوند  كه در هر محيط اجتماعي پيدا مي برنهادو 

  كنند.  نمادين بيان مي اي گونه بهبنيادي را 
 تـر  بـيش جـوامعي كـه    ؛لينـدولم در كتـاب از جوامـع غيرغربـي اسـت      هاي  اغلب مثال

 ل به جوامـع غربـي  مفص طور در دو فصل به ليندولم، اما اند هكردمطالعه ها  آنها  شناس مردم
 نظري هاي  توانند بحث ) ميسيزدهم) و هويت (فصل دوازدهمپردازد. مثال عشق (فصل  مي

به عشـق   )ibid.: 591-650( »عشق و فرهنگ«غربيان را به زمين واقعي بياورند. فصل  صرف
فرهنگـي و سـازمان    هـاي   بـا ارزش   ارتباط پردازد. ليندولم رابطة عاشقانه را در رمانتيك مي

 هـا بـر بنيـادش شـكل     ت كـه خـانوده  اسـ  هرابطكند. همين  جمعي جامعة مدرن تحليل مي
ـ  كننـده  بيگانـه  آميز، پرتحـرك، و ازخـود   گيرند. عشق رمانتيك در جهان رقابت مي  اي هتجرب

ايي و انتخاب آزادانـه و ارزش مسـيحي يگـانگي عارفانـه و     گر . مفاهيم فردخواستني است
كـم در   غيراز غـرب، دسـت   به ،ي دارد. عشق رمانتيكخوان همدارانة تصاحب  يهآرزوي سرما

دانستن يا جداكردن  جوامع در يكي دربين ،چنين همپيشامدرن وجود داشته است.  هاي  دولت
، دهنـد  هم پيونـد مـي   به. غربيان آن را ي وجود داردهاي  تفاوت عشق رمانتيك و لذت جنسي

  نه. ديگرجوامع ولي 
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 بررسي اين پرسش است كه چگونـه  دنبال به )ibid.: 651-707( »ييآمريكاهويت «فصل 
يي، همـه بايـد   آمريكـا كه طبق آرمان فرهنگي  توان واقعيت تفاوت را تأييد كرد، درحالي مي
فـردي (تفـاوت) و    هـاي   ناظـاهري رو  هـاي   هم ليندولم به تناقض جا اينبرابر باشند.  باهم

و بـودن   كنـد كـه اخالقـي    منـد اسـت. او اسـتدالل مـي     هابري) عالقفرهنگي (بر هاي  ارزش
 ديگرتناقضي اما  ،كند مي فتنييابي اقتصادي اين تمايزها را پذير بودن تعقيب فردي كام طبيعي

شـود، در عرصـة    حبت مـي صـ  كه در عرصة اقتصادي از افراد عـادي  آورد. درحالي سربرمي
 ؛شـوند  مقدس انگاشته مي سوزي متقابل مشترك و دلي از عشق هاي با پيوند ها آدم ،سياست

ان از مـدار  سياسـت چـون   .ايي كارفرمايـان اقتصـادي  گر تقدس رهبري سياسي دربرابر عمل
عـدم تطبيـق بـا جايگـاه اخالقـي خـوار        براثرآيند،  اين ارزش فرهنگي سنگين برنمي  عهدة

  شوند.  مي  انگاشته
  

  غربي و غيرغربيدر جوامع  شناختي روانمطالعة موضوعات  4.3
بـه برخـي موضـوعات مهـم و      ،در بخش چهارم در قالب فصول هشت تا يـازده  ،ليندولم

هـا نشـان    نگارانـه را در آن   هـاي مـردم    پـردازد و نقـش پـژوهش     شناسي مي كالسيك روان
 اسـت » خـود «ازجمله خود، انديشه، عواطف، و ديوانگي. موضوع فصـل هشـتم   ؛ دهد  مي

)Lindholm 2007: 363-407.( عنوان پديدة   شناسان معتقدند كه مقولة خود به  بسياري از مردم
غربـي   هـاي    متمـايز تجلـي ارزش   ، و يك كلِپارچه يكوبيش   همتا، كم  محدود به خود، بي

يس هـريس بسـيار   گـر  گانة   است و براي بررسي جوامع غيرغربي سودمند نيست. تمايز سه
عنـوان    ) بـه individualعنوان من تجربي و بازانديشانه، فـرد (   ) بهselfرايج شده است: خود (

شـده    بازي عنوان نقشِ  ) بهpersonمانند زبان، و شخص ( انساننوعي و اختصاصي  يها جنبه
 هـاي مرسـوم ژاپـن      كليشه ،انگر پژوهش هاي   يافتهدادن  با نشان ،عمومي. نويسنده ةحنص در

ويژگـي جوامـع    كـه  اي هشـد   كشد. آداب آيينـي   چالش مي بهرا  اگر ي فردآمريكاا و گر   جمع
سازمان اجتمـاعي نيسـت، بلكـه نـوعي      دال بر نبود عواطف مخل محور است لزوماً  جامعه
ايـن عواطـف آشـكار    دادن  خطرنـاك نشـان   هـاي  آمد پيبينانه را دربارة   ي شايع و واقعنگران
شـوند    ان ترغيب ميديگري و همكاري با خوان هميي به آمريكاكودكان  ،طور  سازد. همين  مي

  شود.  مي ارت بر عواطف تأكيدو بر نظ
شـاخة   هـاي   پـژوهش  ،رو  و ازاين زدپردا ميدومين موضوع بخش به خصلت انديشيدن 

يي آمريكـا شناسـان شـناختي     . مـردم )ibid.: 413-462( كند  شناسي شناختي را مطرح مي  مردم
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 ماننـد معنـايي   هـاي    هحـوز عنايي از تحليل عناصـر سـازنده در   م هاي   بررسي نظام جهتدر
هـا را    بنـدي   شـناختي و رده  هـاي    مصاحبه نقشـه  طريق از ها آنخويشاوندي استفاده كردند. 

الكـوف و   ماننـد  ديگـر انـي  گر ايانـه، پـژوهش  گر  ذهني هاي   كردند. دربرابر افراط  ترسيم مي
 ،ها  ها و كنايه  استعاره ويژه به ،شناختي  زبان هاي نمون  جانسون استدالل كردند كه مقوالت پيش

ايـي تجربـي   گر   گيرند؛ نوعي واقع  عملي جسماني و عاطفي افراد سرچشمه مي هاي   از تجربه
 ها قرار هشدر اين سلسله از پژو قومي هم شناسي رواننشاند.   فرهنگ مي جاي بهكه بدن را 

خـاص منسـجم،    هـاي    شناسي روان، ديگر هاي   در فرهنگ ها انسانگيرد، با اين فرض كه   مي
واره اسـت.   نظريـة طـرح   ديگـر بـراي خـود دارنـد. مسـير      اي هيافته، و برانگيزاننـد   سازمان
تـر    هفرهنگي را بسيار پيچيد هاي ها يا الگو  واره روي داندرد، طرحمانند شناسان شناختي   مردم

فتنـد.  گر نظـر   گيرنـده در   بكة كـامپيوتري ارتبـاط  ها و بسيار همانند شـ   نمون  و بازتر از پيش
دهنـد كـه افـراد در      كلوديا اشتراوس و نيومي كواين نشـان مـي   مانندشناساني   مردم هاي كار

متنـازعي را   هاي   واره متفاوتي دارند و ممكن است طرح هاي ها برداشت  واره برخورد با طرح
  بپذيرند. زمان هم

 اًبررسي عاطفه موضوع نسبت ).ibid.: 473-519( سومين موضوع اين بخش عواطف است
انديشـمندان و   هـاي    پس از مروري اجمالي بر نظريه ،شناسي است. نويسنده  در مردم اي ه تاز
حصـول  كشـد. عاطفـه م    عاطفه، بحث فيزيولوژي احساس را پيش مي دربارة خاص طور  به

بدني و تطبيقي (داروين) و غيرتطبيقي (ديـوئي) هسـتند يـا ارزيـابي موقعيـت       هاي   واكنش
ده اسـت:  كـر  ارائهسيلوان تامكينز را ترين موضع   متعادل ،از نظر نويسنده .)گر(شاختر و سين

 يگـر يد زيـ چ چيهـ  عاطفـه  تيـ تقو بـدون « .شناختي است  عاطفه يك نظام انگيزش زيست
پردازان   تامكينز و نظريه .»باشد داشته تياهم تواند  يم يزيهرچ آن، تيتقو با و ندارد تياهم

 تـر  بـيش شناختي ايـن را نيـز پذيرفتـه بودنـد كـه        جهاني زيست هاي   بر ويژگي عالوه ديگر
فت، درهم آميخت، هدايت كرد، تشـديد كـرد، تقليـل    گر توان ياد   عاطفي را مي هاي   واكنش

را تقريبـاً تـا    هـا  آنتـوان    گونـاگون فرهنگـي و شخصـي مـي     هاي داد داد، و برحسب درون
فرهنگي در آشكارسازي  هاي   قول كارول ايزارد، تفاوت شكل داد. بنابراين به ت تغييرهاين  بي

متفاوت به آن احساسات خاص باشد و  هاي رويكرد ةو تجربة احساسات ممكن است نتيج
  نه تفاوت در خصلت فطري خود عواطف بنيادي.

 در ابـراز و تجربـة احساسـات تأكيـد     شناسان همواره بر اهميت كـانوني فرهنـگ    مردم
 ،كتـابش  فرهنگ باشـند. كليفـورد گيرتـز در    ةسره ساخت اند. عواطف ممكن است يك  داشته
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 مردمان بالي انـدونزي جـز وحشـت   كه  است گفته ،)1965( شخص، زمان، و عمل در بالي
خشم هرگز: پرترة يـك خـانوادة   كنند. جين بريگز در   را احساس نمي اي ههيچ عاطف ةحنص

آالسكا وجود ندارد. و ميشل روزالدو  يها   ينوايا درميان) گفته بود خشم 1970( اسكيمويي
بـود   ) مـدعي 1980( دانش و شور: تصورات ايلونگـوت از خـود و زنـدگي اجتمـاعي    در 

داشـتند، چـون    اعضاي قبيلـه براي جلوگيري از خشم فيليپين قابليت زيادي  هاي   ايلونگوتي
ايشان را نابود كند. پس از مدتي از رواج ايـن مواضـع   گر توانست جامعة برابر  اين عاطفه مي

پيشـين خـود را    هـاي    اقتدار فرهنگ بر احساسات شخصي، بريگز بود كـه يافتـه   بارةدرتند 
به   نسبت كهبلشود،   اينواي ناپديد نمي درميانو متوجه شد كه خشم كرد  بازنگريشجاعانه 

كـردن، خشـم را در    بزرگ بچه هاي   آن ترس زيادي وجود دارد و با فنون اجتماعي در روش
براي وارسي تحقيق  ،طور اوني ويكان در پژوهشي ميداني  دارند. همين  نظارت دائمي نگه مي

ه ) نشان داد ك1990( سركش: فرمول باليايي براي زيستن هاي   مديريت قلبگيرتز، در اثرش 
بيننـد.    ان را ديـگ جوشـان سـوداها مـي    ديگـر قلب خود و  شانمردمان بالي زير ظاهر آرام

ويكـان، درسـت    نظر بهدهد.   آشكاركردن احساس افراد را درمعرض حملة دشمنان قرار مي
ژرفاي ذهن متالطم اهالي بالي است. لرزشـي   دهندة نشانشادان است كه  همين قيافة هميشه

هـا را بـرمال     ايـن آدم  ةشد  شدت پنهان  رافروختگي سيما احساسات بهين بتر كم و در مژگان
  كند. گيرتز گول ظاهر را خورده بود.  مي

. )Lindholm 2007: 527-577( و ديـوانگي اسـت   انحـراف  بخـش  اين موضوعچهارمين 
روي بردانند   اً سرپوشي ميصرف فرهنگي را هاي   شناسان باليني كه تفاوت  ديدگاه روان دربرابر

 اآشكاردر  مثالًكند،   مي ايفاعصبي، فرهنگ نقش مهمي  ـ  شناختي  يك عليت مشترك زيست
بـه   كه اين؛ تعريف بيماري رواني، ها آنكردن  يا پنهان ساماني رواني هناب هاي   حالتدادن  نشان

هـا    ، يا عوامل اجتماعي؛ و شكل بروز نـاراحتي آمريكادر  چون همعوامل فردي تأكيد شود، 
يك  ،چنين همغرب.  مانندسنتي يا رواني  هاي   در اغلب فرهنگ چون هم ،مند بدنصورت   به

متفـاوتي دارد: خـودآزاري پارانوييـد در     هـاي  فرهنگي گوناگون تفسير هاي   رفتار در محيط
 دربـين در غـرب نشـان اشـراق     زدايي  قديس مورداحترام در مديترانه است؛ شخص آمريكا

اوج خردمنـدي در سـريالنكا    گيري و اندوه افسردگي در غرب  مرتاضان هندي است؛ كناره
مانند اسكيزوني، افـراد در جوامـع   رواني سخت  هاي   اختالل خصوصشود. در  مي محسوب

، مناسـك  دريغ خانواده  خاطر حمايت بي يابند، به  تر بهبود مي  سوم خيلي زودتر و كامل جهان
علـت  دادن  ننگ، سادگي نسبي محيط، و نسـبت   كننده، نبود هرگونه داغ  پارچه يكشفابخش 
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توسـط ارواح. در برخـي از جوامـع، افـراد      شـدن  تسـخير  ماننـد بيماري به عامـل بيرونـي   
  ند.گر اجتماعي مثبت و باارزشي چون شمن يا درمان هاي   نقش گر حال ايفا  پريشان
  

  در محتوا. نقاط قوت و ضعف 4
بـراي ترجمـه انتخـاب درسـتي بـوده       فرهنگ و هويتكتاب انتخاب  در محسن ثالثيكار 

 شـناختي  روانشناسـي    ترين اثر دربارة مردم  ) كتاب ليندولم را جامع2019است. اندرو بيتي (
شـرح   بـه را  هـا  آنتـوان برخـي از     كند. نقاط قوت كتـاب فـراوان اسـت و مـي      ارزيابي مي

  برشمرد:  زير
لينـدولم   كـه  بـااين . شـناختي  روانموضـوعات   ربارةبر منابع فلسفي دنويسنده . تسلط 1

موجزي  طور    مربوط به از منابع فلسفيِها توانسته   در اكثر بحث، سي داردنشنا  تخصص مردم
خواننـده   ،مختلـف  هاي   تا در بحثاست استفاده كند. استفادة كاربردي نويسنده باعث شده 

 مورد نظر يك فيلسوف گم نشود.  طوالني يا تطويل بي هاي   قول  نقل درميان

كـه   2007مشابه، البته تا قبـل از   هاي  كتابي است كه در هاي   اثر از ويژگيبودن  . جامع2
را  شناختي روانين موضوعات تر مهمرعايت شده است. ليندولم  تر كمسال انتشار اثر است، 
منـابع مربـوط بـه ايـن      رب نويسنده اب جاي داده است. تسلطگانة كت  در قالب فصول سيزده
 است.ستودني موضوعات متنوع نيز 

خالقيت به خرج  ،ها را دارند  ات اول فصول كه نقش گشايندة بحثصفح . ليندولم در3
 درميـان نگارانه يا يك تجربة زيسـته    كه معموالً به يك گزارش مردم نحو  اين  داده است، به

 كنـد. ايـن    شناسـي اشـاره مـي     مردمان غيرغربي و يا يك اتفاق مهم در اجتماع علمي مـردم 
كه ذهن خواننده را بـراي   هستند زبان ملموس  بينشي فشرده و به درواقعات گشاينده صفح

 كنند.  مطالب سنگين فصول آماده مي

الب مختلفـي  مط درميان. چكيدة فصول به خوانندگاني كه در اولين برخورد با فصول 4
نكـات   هصفح كند تا در دو يا سه  اند كمك مي  درك نكرده خوبي بهرا  ها آنسردرگم شده يا 

توانـد    در ذهن، خواننده مـي  اي هدريافت كنند. با داشتن چكيد ديگركليدي فصل را با بياني 
 طور ساختارمندي بخواند.  بار دوم فصل را به

ها و موضـوعات را بـا     تا آخر كتاب، اغلب بحثمعين از فصل چهار  طور  . ليندولم به5
شـود تـا     برد. اين امـر باعـث مـي     نگارانه پيش مي  آثار مردم ةنمون هاي دادهاستفادة مفصل از 
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يـك از آثـار     نكات نظري لخت گوشت و خـون بگيرنـد. نويسـنده تـالش كـرده تـا هـيچ       
نينـدازد. ايـن كـاري سـخت و      را از قلم شناختي روانشناسي   نگارانة برجسته در مردم  مردم

كـه براسـاس پـژوهش ميـداني نوشـته      را ي هاي  كتاباصلي  هاي دادهسترگ است كه بتوان 
خالصه كرد. البته درست هم همين بود كه حجم اصـلي يـك    هصفح اند در دو يا چند  شده

هويت و كتاب  ،مفصلي از تحقيقات ميداني پر شود. بنابراين هاي دادهشناختي با   كتاب مردم
ي از زندگي واقعي مردماني هاي   مملو از گزارش كهنيست، بل صرف يك كتاب نظري فرهنگ

اش   كند و تجربه  تر مي  كتاب را هرچه خواندنيويژگي و اين است مختلف در سراسر جهان 
 تر.  بخش  را لذت

بـارة  دربلكه  شناسي نيست،  يك شاخة معين از مردم بارة. كتاب ليندولم فقط كتابي در6
مربـوط بـه شـاخة     هـاي    شناسي هم هست. نويسنده در بسياري از موارد، بحـث   خود مردم

مهم در  هاي   اتفاق هزميندهد. اين   تري قرار مي  را در زمينة گسترده شناختي روانشناسي   مردم
 شـدن  انتقال رالف لينتون به دانشگاه كلمبيا و ضعيف مانندشناسي است،   اجتماع علمي مردم

علمي به مكتب فرهنگ و شخصـيت و   هاي  ناي دپارتمگر جايگاه روث بنديكت يا پرخاش
 سبك كاري مارگارت ميد.

گـاه   به شود خواننده گاه  ي است كه باعث ميديگر. استفادة نويسنده از تصويرها مزيت 7
دادن  اني كه ليندولم بـراي نشـ  هاي   عكس ،خاص  طور  ها عكس هم ببيند. به  الي كلمه  در البه
فهم مطالـب را  است  انتخاب كرده و نيز عواطف از جوامع گوناگون ،بدن ،چهره هاي   حالت
 كند.  مي بهتر

 تواند هر  دهد كه مي  ا تشكيل ميرفته، فهرست منابعي ر هم روي ،. قسمت منابع فصول8
 دربينها يا گشتن   خانه را از رجوع به كتاب شناختي روانشناسي   مند به شاخة مردم هفرد عالق

 بـارة درنيز نويسي ليندولم بسيار دقيق است و گاه توضيحاتي   كند. منبع نياز بيانبوهي از آثار 
 كـرده،  را فهرسـت  شناختي روانشناسي   مردممنابع مهم  تنها نهدهد. ليندولم   برخي از آثار مي

و خواننـده را در كسـب    كنـد  مـي  ذكرنيز در موارد متعدد، آثار انتقادي به اين منابع را بلكه 
 كند.  بينش انتقادي ياري مي

طريـق   از ،آن تـراز  و مهـم  اسـت  موضـوعات معـين ملمـوس    دربارةكتاب اساساً . 9
. كنـد   هاي نظري را كاربردي مي   بحثنگارانه از زندگي مردماني معين،   هاي مردم   گزارش
دو موضـوع   ،دو فصل انتهايي كتابويژه  به ،عمومي در سراسر كتاب برد راه ،ينابر عالوه

 بـودن  ييآمريكـا و تجربـة   )Lindholm 2007: 591-640( تجربـي يعنـي عشـق رمانتيـك    
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)ibid.: 651-700( آورد تا به خوانندگان نشان دهد كه مطالب نظـري    كار مي عنوان نمونه  را به
  توانند عملياتي شوند.  مي چگونهكتاب 
معنـاي   به »ديگري«شناختي كه تمركز اصلي خود را بر  آثار مردم. برخالف بسياري از 10

 گذارنـد، لينـدولم در دو   يي مـي آمريكـا  ـ  مردمان غيرغربي يا مردمان خارج از جهان اروپايي
پردازد.  مي فصل از كتاب (فصول دوم و سوم) به درك جهان فرهنگي و انديشة غرب از خود

 سازد. مي هاي اين دو جامعه ميسر  شناسي اناين امر سطحي ديگر از مقايسه را بين رو

از هـا   برخـي از آن به نقاط قـوت آن نـاچيز اسـت.      كتاب نسبت ييمحتوانقاط ضعف 
  قرارند:  اين

هـا   هـا و شـباهت   كه كشف تفـاوت  ،شناسي براساس هدف بلندپروازانة خود مردم. الف
شناسـي مطالعـة مـوردي و     روش هاي مختلف نوع بشر اسـت، همـواره دو    جماعت درميان

نگاري، كه اساساً حاصل  برد. مطالعة موردي در يك مردم مي كار به زمان همتحليل تطبيقي را 
ثمر  بهنگاري  پژوهش ميداني خود محقق است، و تحليل تطبيقي از خالل مقايسة چند مردم

كـه   رحـالي د، امـا  بـرد  رسد. ليندولم هم دقيقاً از همين منطق در سراسر كتاب بهـره مـي   مي
رسـد عمـدة    زند، وقتي به جوامع غربي مي مي هاي بسيار درخشاني از جوامع غيرغربي  مثال
ضـوع  كامل بـه بررسـي مو   طور يي است. حتي فصل آخر كتاب بهآمريكاها از جامعة  نمونه

هم  گويي كه كليت غرب در قالب يك فرهنگ و آن ؛است اختصاص يافته آمريكاهويت در 
سـيطرة فرهنـگ    ي كـه تحـت  ديگردرآمده است. جاي آن بود كه به نقاط  آمريكادر قامت 

بسـياري از   ماننـد از اين پرداخته شود. كليشة ذهني ليندولم هم  تر بيشاند  فتهگر مدرن قرار 
 توانست مي دست است. نويسنده ها آن است كه فرهنگ و جامعة مدرن امري يك شناس مردم
 عشقو  »فرهنگ و عشق« دوازدهم فصل در مدرن عجوام درون هاي تمايز به خاص طور به

  .است بوده غرب مخصوص شود مي تصور كه بپردازد اي عاطفه عنوان به رمانتيك
لينـدولم  ي اسـت.  كـاو  روانتـاب  نظري در سراسـر ك  هاي  جريانين تر مهميكي از  .ب

 فـردي بـراي فهـم    هـاي   ناروان و رو درون هـاي   خوبي در رويكرد تلفيقي خود از تـنش  به
ـ امـا   ،كند فرهنگي استفاده مي هاي  بندي صورت خـاص در   طـور  بـه نويسـنده  ود كـه  الزم ب
عنوان افـرادي مبتـدي،    فتن خوانندگان بهگر با درنظر ،»ي فرهنگكاو روان«، يعني پنجم  فصل

 مـثالً كاوي فرويدي، نوفرويدي، و پسافرويدي را شـرح دهـد.    هاي روان  و روشاصول 
ساختار  ،چنين . همشود باره با مفهوم انتقال بدون هيچ توضيحي مواجه مي يك بهخواننده 
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اروس و تانـاتوس همگـي مفـاهيم     و دفـاعي،  هـاي   سازوكارفراخويشتن،  ـ  خويشتن ـ نهاد
 زمينـه ها را براي كساني كه از قبل مطالعـاتي در ايـن    اند كه فهم بحث يكاو روانتخصصي 

 هـاي  ي بـه دقـت نظـر   كاو روان هاي  زدگي موجود در بحث شتابكند.  اند، دشوار مي نداشته
  ليندولم آسيب زده است.

  

  گيري  . نتيجه5
 ،شـناختي  شناختي، مردم آن بود كه بتواند سه انگارة روان فرهنگ و هويتآرمان نظري كتاب 

نگارانـه از سراسـر جهـان و     هايي مردم  شناختي را تركيب كند. ليندولم با آوردن مثال و جامعه
هاي فرهنگي، و سازمان جمعي دست   هاي فردي، ارزش  نابركشيدن عناصري از سه سطح رو
آيـد، لينـدولم توانسـته     كه از شواهد موجود در متن برمـي  به اين تهور نظري زده است. چنان

پيچيدگي الزم براي چنين تحليلي، از عهدة اين كـار برآيـد و همـين امـر اهميـت و      با است 
  دهد. شناختي نشان مي شناسي روان جايگاه ممتاز كتاب را در متون انگليسي مربوط به مردم

نخستين كتاب و منبع درسي در زبان فارسي در حوزة بسيار مهم  فرهنگ و هويتكتاب 
و  دبـو  حـوزه شناسي در ايران فاقد ايـن   ادبيات رشتة مردماست.  شناختي روانشناسي  مردم

 هـاي   پژوهشنظري و اطالع از  هاي  به ديدگاه شدن دانشجويان و محققان براي مسلحاكنون 
. چارلز ليندولم كه در ايـن  ي دارندرس دستبه منبعي قوي  هحوزفته در اين گر  منجااميداني 

براي  مند ارزشها را حفظ كند، متني  و مثال جامعيت در رويكرد نظرياست اثر تالش كرده 
فرهنگ و جهت، كتاب   اين آفريده است. از شناختي روانشناختي  مردم هاي  يي تحقيقنما راه

، كتـاب  اينوجود براي مخاطبان متخصص است. با اي منبع تخصصي كامالً كاربردي هويت
ـ  تـر از دانشـگاهيان را نيـز مـي     فراتر يمخاطبان  هـاي   جاكـه گـزارش   بگيـرد، آن د در بـر  توان
موضوعاتي چون عاطفه يا  بارةاز سراسر جهان در عيومتنها و جوامع  نگارانه از فرهنگ مردم

يت مشترك انسانآيد. از اين نظر، امكان تأمل خوانندگان غيرتخصصي برسر  ميان مي بهعشق 
  آيد. يا متفاوتمان پديد مي

  
  نامه كتاب
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