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فرهنگ و شخصیت: شرح مختصری از یک تالقی  

 
 
  

در حـال حـاضر ارتبـاط بیـن فرهنـــگ و 
شخصیت و جــهان شـمولی خصوصیـات 
شـخصیتی از موضوعـات مـــورد توجــه 
میباشـد. در چنـد سـال اخـیر مطالعـــات 
ــــی روی ارزیـــابی افـــراد از  گونــاگون
شـخصیت خـود صـورت گرفتـه اســـت، 
نشان میدهد از این نظر بین فرهنگهای 
مختلـف همـاهنگی قـابل توجـــه وجــود 
دارد. اگرچه این هماهنگی جالب توجــه 
است، ولی به تنــهایی متضمـن آن نیسـت 
ــک امریکـایی یـا  که ساختار شخصیت ی
اروپایی، تصویــری جـهانی از رفتارهـای 
انسانی باشد. روانشناسی فرهنگی اذعــان 
دارد کـه افـراد در رفتارهایشـان بـه طــور 
معمول متفــاوتاند و مـردم میتواننـد بـه 
واسطه رفتارهای خاصشان از هــم متمـایز 
شوند. توجه به زمینههای فرهنگــی نشـان 
میدهد کــه مبنـای بسـیاری از تصـورات 
راجع به شــخصیت، منشـأ و نقـش آن در 
رفتـار مشـاهدات نیسـت، بلکـه ریشــه در 
ــا انسـان  فرضیات فلسفی غرب در رابطه ب

دارند. 
مدلهایی کــه در زمینـه فرهنـگ وجـود 
دارنـد میتواننـد از محصـوالت مختلــف 
فرهنگ استخراج شوند. شــخصیت منشـأ 

رفتار است و با مجموعــهای از خصوصیـات 
داخلی مشخص میشود. 

در جوامع امریکــایی و اروپـایی فـردِ دارای 
ــل و خـوش برخـورد  شخصیت خوب، اصی
کسی اســت کـه خصلتهـایش بـا نظـام یـا 
ـــد و  گــروه بــا مرزهــای مســتحکم، متح
یکپارچه شود. این شخصیت در طول زمــان 
تغیـیر نمیکنـد و در برابـر نفـــوذ مقــاومت 
ــدی ایـن الگـو شـامل  میکند. در جامعۀ هن
ــرد میباشـد.  توصیف اجتماعی بیشتری از ف
در الگوهای معمول آسیای شرقی، مــردم از 
روی واسطۀ ارتباطات و طبیعت نقشــی کـه 
در آن ارتباطات دارند قضاوت میشوند، نه 
بـر اسـاس صفاتشـان. بـرای مثـال در چیـــن 
کارمندان بر اساس نمره یــا مصاحبـهای کـه 
ــیرون میکشـد  خصلتهای نهادین آنها را ب
انتخاب نمیشوند، بلکــه بـر اسـاس ارتبـاط 
ــا کارکنـان اسـتخدام شـده، اسـتخدام  آنها ب

میشوند. 
ــه گسـترش دادههـا نشـان  حجم زیاد و رو ب
ــوب  میدهـد کـه افـراد جوامـع آسـیای جن
شرقی خیلی بیشتر از افراد جوامع امریکـایی 
– اروپایی رفتارشان را به وضعیت خــارجی 
مستند میکنند. دیدگاه امریکــایی دیـدگـاه 
خاصی است که به عنوان الگــوی پایـهای و 

عمومی در بسیاری از موارد پذیرفته شــده اسـت. 
این دیدگاه شامل نقطه نظرات زیر است: 

1) رفتـار اجتمـــاعی ریشــه در خصوصیــات و 
خصلتهای زیربنایی هر شخص دارد. 

2) رفتار انسان میتواند و باید جدا از تجربیــات 
ـــد اجتمــاعی  اجتمـاعی خـاص فـرد و قواع

ادراک شود. 
3) رفتارهای متمایز مثبتی وجود دارند که قـابل 

ارزیابی هستند. 
الگوهایی که در بسیاری از تئوریهای شـخصیت 
ثبـت شـده اسـت، انعکـاس دهنـدۀ طبیعـت بشــر 
نیست، بلکــه انعکـاس دهنـدۀ عقـاید و تجربیـات 
جوامع امریکایی و اروپایی است. در یک مطالعـه 
مقایسـهای اجتمـاعی شـــدن (socialization) در 
بین کودکان طبقۀ کارگر و در میــان افـراد طبقـۀ 
متوسط باالی جامعه امریکا، محورهای اصلی و با 
اهمیت «شخصیت فرد» نشان داده شــد کـه نتیجـه 
ــأکیدی بـر  این بود که در طبقات پایین کارگر، ت
 (hard «فـــردگرایـــی انعطـــاف نـــاپذیـــــر»
(individualism وجود دارد. این شامل تأکید بـر 

خود مختاری در دفاع از خود، خشن بودن، روی 
پای خود ایستادن و در عین حال از خودراضــی و 
خودخواه نبودن بود. این الگــو از فـردگرایـی، بـا 
 (soft «الگـــوی «فـــــردگرایــــی منعطــــف
(individualism مقایسه شد. در الگوی منعطــف 
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هـدف از بیـن بـــردن الیــههای «خــود» 
کـودک بـــود کــه در نتیجــه کــودک 
ــد  میتوانست خود را به محیط عرضه کن
و اســتعدادهای بــالقوهاش را بشناســــد. 
ــر چگونگـی انسـان بـودن  الگوهایی که ب

داللت دارد. 

ایـن فقـط یـک تصـور اسـت کـه در طبقــه 
ــابل  متوسـط شـخصیت از محیـط اطـراف ق
ـــت. امــتزاج بیــن فرهنــگ و  تفکیـک اس
ــای  شـخصیت ، حضـور و نفـوذ ایـن الگوه
اختصـاصی فرهنگـی را روشـــن میســازد. 
شخصیت جریان فعال ساخت معانی اســت. 

ـــانند  فرهنـگ مـاهیت نیسـت. فرهنـگ چـیزی م
ــانند  عضویـت در یـک گـروه نیسـت. فرهنـگ م
شخصیت شامل وابســتگیهای ضعیـف و الگـوی 
مداومی از ساخت معانی که از تــاریخ انتخـاب و 
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