
 

 

»شناسي فرهنگي (ويراست سوم) روان«معرفي كتابِ 
  

را انتشـارات   2اثر استيون ج. هـين  1يفرهنگ يشناس روانويراست سوم كتاب  2015در سال 
هـين، اثـري نسـبتاً جديـد و      شناسـيِ فرهنگـيِ   روانصفحه به چاپ رسانيد.  752در  3ننورتو

شناسي فرهنگي است كه با وجود سادگي متن،  يكي از بهترين منابع مقدماتي در زمينة روان
صـورت اسـتاندارد بـراي    كند. اين كتـاب، بـه   مرور جامعي بر اين حيطة مطالعاتي عرضه مي

ر مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در سراسر دنيا تهيه شده شناسي فرهنگي د درس روان
است. اين كتاب، بدون اغراق، هم از نظـر چگـونگي عرضـة مطالـب و هـم از نظـر محتـوا،        

   رقيب در اين حوزه است. كتابي بي
پردازد، ارتباط اين رشته را بـا   شناسي فرهنگي ميهين در اين كتاب، به تعريف روان

كنـد، و بـه    اشـاره مـي  » تكامل فرهنگي«كند، به موضوع بسيار مهم  ميطبيعت انساني مطرح 
پـردازد. او در ايـن كتـاب موضـوعِ      شناسي مـي هاي پژوهش در زمينة فرهنگ و روان روش

هاي مهمـي   شناسي فرهنگي با سازهدهد، به ارتباط روان پذيري را پوشش مي تحول و جامعه
زنـدگي در دنيـاي چنـدفرهنگي را بررسـي      پردازد، و موضوعِ مي» شخصيت«و » خود«نظير 
شناسـي بـا    هـاي اساسـي در روان   كند. هين، حدود نيمـي از كتـاب را بـه ارتبـاط مفهـوم      مي

پـردازد، ارتبـاط    با فرهنـگ مـي  » هيجان«دهد. او در اين اثر به ارتباط  فرهنگ اختصاص مي
» دي و روابط نزديكفر جاذبة ميان«دهد،  با فرهنگ را مد نظر قرار مي» ادراك«و » شناخت«

» اخالق، دين و عدالت«هاي مرتبط با فرهنگ  كند، و جنبه را از ديدگاه فرهنگي بررسي مي
كند. هين، در دو فصل پاياني، به دو جنبة اساسي سـالمت جسـماني و سـالمت     را مطرح مي

  كند.  رواني از نگاه فرهنگي توجه مي
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در اين كتاب دامنة وسيعي 
يت و مهم در هاي باكيف از پژوهش
ــة روان ــه  زمين -شناســي فرهنگــي ب

ــده    ــوب گــرد هــم آم نحــوي مطل
هاي فراوان قابل درك،  است. مثال

ــفحه  ــا، ص ــويرهاي زيب ــي  تص آراي
ــر    ــاير عناصـ ــالي، و سـ ــيار عـ بسـ
آموزشــي، مطالعــة كتــاب را بــه    

كند. نثر اي دلپذير تبديل مي تجربه
ــده،   ــينْ آموزنــــ ــتيون هــــ اســــ

دهندة تفكـر نقادانـه، و بـه     پرورش
دور از پيچيدگي است و مخاطـب  

انگيـز و   را با خود در سفري هيجان
  كند. شناسي فرهنگي همراه مي جذاب با دنياي روان

فـرد و نيـاز جامعـة دانشـگاهي و دانشـجويان بـه       هاي منحصربه به علت همين ويژگي
شناسي سازمان مطالعـه و تـدوين (سـمت)    شناسي، گروه روانآشنايي با اين حيطة مهم روان

شناسي كشور در حال ترجمة اين اثر باارزش است. اميـد   ا همكاري تعدادي از اساتيد روانب
  زودي در دسترس عموم دانشجويان و اساتيد قرار گيرد.است ترجمة روان اين كتاب به
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