
 

 چکیذه

هغالقۀ غسگرؾت  ایتي زؾت ِ       .  زٍاًؿٌاغی هاًٌد غایس فلَم  پیؿیٌۀ دزاش ٍ عَالًیی دازد  

ّوچَى پدیدُ ّا ٍ زخدادّای دیگس خْاى ّتػ ی اتایص اّویت  اغت ر شیتسا  ایتي ت تؽ اش                     

هقسف  تؿسی تیؿ سیي فوسؼ زا دز خن ٍ پیت  رزا  ٍ فاایتد ه راتساى ادٍاز ه  لتر غت سی                  

تتازی  فلتػری    .  ًوَدُ اغ  کِ تِ هؿال تَاًػ  خَد زا اش قیَد اًدیتؿِ ّتای فلتػری تسّاًتد           

فیلتػَ   -زٍاًؿٌاغی تِ ّصازاى غال هیسغد  دز اٍاخس قسٍى ٍغغی تِ ّو  ٍ تالؼ دیاتاز     

 ِ کَؾتؿْای تدستتِ گسایتاى تسی اًیتا ٍ          .  ً تػ یي گاهْتای تدستتی ؾتدى تسداؾت ِ ؾتد              -فساًتػ

. پطٍّؿْای تقدی فصیاداًاى ٍ فصیَلَضیػ ْای رلواى تِ ختدایی زٍاًؿٌاغتی اش فلتػرِ اًداهیتد        

تقد اش تدستی ؾدى ًگسؾْا ٍ دیدگاّْای ه راٍتی دز هػایل زٍاًؿٌاخ ی هغسح ؾد کتِ غتثة       

 روانطناسی و فلسفه 

 پوهنیار سید ابوالقاسم وسیم  :نویسنده



 

 .گػ سؼ رى دز توام فسقِ ّا تِ خكَـ رهَشؼ ٍ پسٍزؼ گسدید

ّتتؿیازی  ًاخَدرگتتاّی   دزٍى ًگتتسی  تتتدافی رشاد              :  واصه گاااک یلیااذ     

 .خَدؾاَفایی

 مقذمه

تسزغی تازی  فلَم تیاًگس پیدایی  زؾد ٍ تااهل پدیدُ ّتای خْتاى ّتػ ی دز گتػ سُ              

پیچیتدُ تتسیي ٍ تسختػ ِ تسیتي           -شهاى اغ   کِ اًػاى ًیص خص  الیٌرک رى تِ ؾتواز هتی ریتد      

ًِ تٌْا تازی  خالثی دازدر تلاِ رفسیدُ ّای فاتسی ٍ فقالی ْتای اٍ             -هَخَدا  خْاى رفسیٌؽ 

اش فساٍزدُ ّای فاسی اٍ یای ّتن زٍاًؿاًتػی اغت   کتِ           .  ًیص غسگرؾ ی دازًد  ؾگر  اًگیص

خْتاى  .  زف از ردهی ٍ هاّی  رى دز کاًَى تَخِ اًدیؿوٌداى ٍ اّل ًؾس ایي داًؽ  تتَدُ اغت         

تاغ اى  قسٍى ٍغغی  دٍزُ ًَشایی تا قسى ًصدّن  ؾٌاخ  اًػاى ٍ کیری  زف از اٍ تِ گًَِ ّتا ٍ     

ّوتِ تالؾتْا ٍ کَؾتؿْا خْت  خدایتی            .  ؾیَُ ّای ه راٍتی هَزد تسزغتی قتساز گسف تِ اغت        

زٍاًؿٌاغی اش فلػرِ تَد کِ دز زاغ ای ایي اهس ًاؽ داًؿوٌداى ازٍپایی تِ ٍیطُ فساًتػع تیاتي      

تدستِ گسایاى تسی اًیا ٍ فصیَلَضّیػ ْای رلواى ًیص دز ایي زاُ       . ٍ دیااز  اش ّوِ تساشًدُ تس اغ 

 . ّو  گواؾ ِ اًد

زٍاًؿٌاغی تقد اش تدستی ؾدى تِ گتػ سؼ ختَد اداهتِ داد ٍ ًگسؾتْای ًتاّوگًَی زا              

تدستِ ًوَد کِ اهسٍش ؾاّد دغ  رٍزدّای فلوی ٍ ت ككی رى دز ّوتِ فسقتِ ّتای شًتدُ            

 .گی ّػ ین

 نگاهی به گذضته روانطناسی

خػ دَ دز زیؿِ یاتی تازی  زٍاًؿٌاغی عثت  هتدازو ٍ ؾتَاّد تتِ یًَتاى تاغت اى تتس                    

دٍزُ اٍل اش فلتػرۀ     .  اش یًَاى تِ تقد زٍاًؿٌاغی دٍ هسالۀ تازی ی زا تدستِ کسدُ اغ   .  هیگسدد

ٍیطُ گی  .  یًَاى ؾسٍؿ تا پایاى قسٍى ٍغغی کِ ادٍد تیػ  قسى زا ؾاهل هیؿَد  اداهِ هی یاتد 
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ایي هسالِ اش تازیت      .  قیاغی تَد  -ایي دٍزُ ؾٌاخ  زٍاى ٍ هاّی  رى اش عسی  زٍؾْای فلػری

کِ تتس   «  زٍاى ٍ تدى »زٍاًؿٌاغی زا دٍزُ ها قثل فلوی ًیصگَیٌد کِ تاٍزداؾ ي تِ خدایی هغل  

دٍزُ دٍم  اش   .  اقل تراس فلػری دٍزاى اغ َاز تَد  اش هؿ تكۀ اقتلی ایتي دٍزُ تتَدُ اغت                  

فیلػَ  هؿَْز فساًػِ تِ تقد رغاش هی یاتد کِ تساتس تتا فتكس ًَشایتی      ( 6191-6951) دیااز  

 .دز ازٍپاغ 

 دوره ما قبل علمی ضذک روانطناسی

فیلػَفاى یًَاى تاغ اى شًدُ گی زٍاًی ٍ هَضَفا  هستَط تِ رى زا هَزد تسزغتی قتساز     

ه أثس تتَد  اؽْتاز     «ًؾسیۀ چْازگاًۀ اه یداکلع»کِ اش (  ق م579-011)دادُ اًدر چٌاًاِ تاساط 

ًوَد کِ هصاخْای ردهی اش اختالط چْازگاًتِ ًتؿایل ؾتدُ اغت  کتِ اهتسٍش ًتصد تسختی اش                          

ٍی فلت  اخ اللْتای     .  زٍاًؿٌاغاى تِ فٌَاى اغاظ غاشهاى ؾ كی  دز ًؾسگسف تِ ؾتدُ اغت          

-027)افالعتَى   (.  69:  6537رشاد   )زٍاًی زا دز فدم تقادل رهی  ِ ّای چْازگاًتِ هیداًتػ           

ؾاگسد غاساط تِ ایي تاٍز تَد کِ دًیای ذٌّی تسکیة افاازیػ  کِ هػ ال اش تدستتۀ  (  ق م507

ؾقازی ًتطادر   )ؾ كی  تغییس ًاپریس اغ   ٍاققی  دازد کِ تس اغاظ رى ذّي ٍخَد پیدا هیاٌد   

ٍی افساد غیسفادی  ًا تِ ٌّداز ٍ رؾر ِ زا کِ دغ  تِ خٌایا  هتیصد تتِ تسزغتی           (.  715:  6571

گسف  ٍ رًْا زا هػؤٍل خٌایا  ؾاى ًویداًػ  ٍ تأکید هیاسد تتا تتِ رًتاى تتِ فٌتَاى خٌایت                

تصزگ سیي ه راس یًَاًی هااال   (  ق م 522-530)ازغغَ (.  7:  6537رشاد  )کازاى تسخَزد ًؿَد 

دز هیاى رثاز ٍی کِ اش خْ  ؾتٌاخ  زف تاز تتؿسی           .  ٍ رثاز شیادی اش خَد تِ خا گراؾ ِ اغ 

ً ػ یي دیدگاُ فلوی اٍلیِ هحػَب هیؿَد  هی َاى تؿسی  فصیَلَضی تدى  یادگیسی تتس اغتاظ    

تدافی هقاًی تس عث  اقَل هداٍز   هؿاتْ  ٍ تضاد  تأکید زٍی پیتؿسف  داًتؽ تتس اغتاظ         

ٍی دز هَزد رگاّی ٍ ّؿیازی هغالة شیادی ًَؾ  ٍ ااال  ّیداًی هاًٌد   .  هؿاّدُ زا ًام تسد

ٍی ختؿن زا    .  تسظ  خؿن  اػاد   ًرس   ؾداف  ٍ ؾرا  زا تتِ تحتو ٍ تسزغتی گسفت            
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 اٍ دز هَزد غن ٍ ؾادی اش هراّیوی. ً یدۀ تی فدال ی ٍ تسظ زا رگاّی فسد اش خغس هیداًػ 

 

ازغتغَ کتِ لاتة پتدز        .  اغ رادُ هیاسد کِ تا اقَل فاس فسٍید ؾثاّ ْای شیادی داؾ   

زٍاًؿٌاغی زا تِ خَد اخ كاـ دادُ اغ  دز زٍاًؿٌاغی ٍ تازی  رى تأثیس شیادی داؾت ِ اغت          

چٌاًاِ ًرع زا کازکسد ّس یای اش دغ گاُ ّای تدى هیداًتد ٍ اش غتِ ًرتع ًثتاتی  ایَاًتی ٍ               

تِ فایدُ ازغغَ هحسکْای هحیغی تستي تأثیس هیاٌتد ٍ دغت گاُ ّتای اتػی              .  ًاعاِ ًام هیگیسد

اثسا  هحسکْا زا تِ قلة هیثسًد ٍ دز رى خا تكَزا  ذٌّی زا تِ ٍخَد هی رٍزًد کِ ااکن تتس  

 (.21: 6535پازغار )زف از فسد اًد 

پع اش ازغغَ تراسا  یًَاًیاى تِ خْ  اخالق گسایؽ پیدا کسد ٍ فیلػَفاًی هاًٌد شًتَ   

«zeno »(551-210ق م ) تتِ  .  دیدگاُ اخالقی ؾاى زا هغسح ًوَدًد ( ق م271-502)ٍ اپیاَز

فایدُ شًَ فسد فاقل تاید تستوام َّا ٍ َّغْای خَد فای  رید  اش دلیل ٍ تسّاى پتیسٍی ًوایتد ٍ     

اپیاَز خَؾی ٍ لر  زا ّتد  ًْتایی هیداًتػ  ٍ تتس           .  دز هااتل خَؾیْا ٍ غوْا تی اف ٌا تاؾد

 (. 65ّواى اثسر )ایي تاٍز تَد کِ ّس فولی کِ خَؾی رٍزد  خیس اغ  

تساغتاظ هترّة ٍ     «  ذّي ٍ تتدى  »دزرییي هػیحی  ًگاُ تِ فلن ٍ فلػرِ ٍ عسح هػألِ 

هغات  تِ تقالین زٍااًی دز ًؾس گسف ِ هیؿد کِ ّس ًَؿ اا ساش ٍ دٍگاًتِ گتی زٍاى ٍ تتدى تتی           

. ر شیسا  فاالًی  ٍ هٌغ  خای خَد زا تِ تؿاز  ٍ زغ گازی داد  (21:  6572فؾیوی  )فایدُ تَد 

تقالین زٍااًی ٍ کلیػا تس توام خَاًة شًدُ گی اًػاى اش خولِ فلن ٍ فلػرِ تا زٍاًؿٌاغی غتایِ     

دز ایي دٍزُ هْو سیي هػألِ دز تازُ زٍاًؿٌاغی تحو دز تازُ ًرع یتا زٍاى ٍ هاّیت  ٍ              . افاٌد

تالؾتْای دٍ زٍااًتی     .  هساتة رى تَدُ اغ  کِ تِ ؾد  تح  تأثیس تقالین هػیحی قساز داؾ   

زٍااًتی  (  م051  -590)غٌ  اگَغ یي .  تسخػ ِ هػیحی دز فكس هػیحی  خیلی تساشًدُ هیثاؾد

-هػیحی تِ ایي فایدُ تَد کِ افساد تؿس تا ّودیگس تراٍ  دازًد ٍ ّس یای ؾ كی  خداگاًتِ    

(تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  47 1392   2ؼ    



 

تس ّواٌّگی ٍ تغثی  فلن ٍ هرّة تأکیتد هیَزشیتد ٍ         (  م6270-6220)غٌ  تَهاظ .  یی دازًد

 (.21: 6572فؾیوی  )ااای  فلوی زا ه ای تس هؿاّدُ ٍ تدستِ هیداًػ  

دز اداهِ ایي زًٍد تازی ی تالؾتْای داًتؿوٌداى اغتالهی ٍ فقالی ْتای رًتاى دز هتػایل               

دیدگاُ ّای اتي غیٌای تل ی  اهام غصالتی  فتازاتی  اتتي        .  زٍاًی ٍ تقلین ٍ تستیِ قاتل ترکس اغ 

اتتي  .  هػاَیِ  خَاخِ ًكیسالدیي عَغی  اتي خلدٍى ٍ دیگساى اش اّوی  ٍاالیی تسخَزداز اًتد  

ًرع زا هَزد تسزغی ٍ هغالقِ قتساز داد ٍ اؾتازُ تتِ چْتاز ًتَؿ             ( ُ ؼ 023-571)غیٌای تل ی 

ٍی رثاز شیادی دز فلػرِ  الْیتا   (.  21:  6535پازغار )ًرع فلای  ًثاتی  ایَاًی ٍ اًػاًی کسد 

اهتام  .  تِ فایدُ اتي غیٌای تل ی زاتغۀ ه ااتل تیي خػن ٍ خاى ٍختَد دازد    .  ٍ عثات  ًَؾ ِ اغ 

اایا  اًػاى ٍ ذا  اٍ زا تس اغاظ چْاز هرْتَم قلتة  زٍح  ًرتع ٍ            (  ُ ق919  -091)غصالی 

تِ تاٍز ٍی اًػاى هَخَد پَیا ٍ ه حَل اغ  کِ زف از اٍ تتاتـ خسیاًْتای زٍاًتی ٍ       .  فال تٌا ًْاد

ٍی اؽْاز هیدازد تیي تي ٍ زٍاى زاتغۀ هحاوتی ٍختَد دازد  ایتي زاتغتِ ٍ پیًَتد                  .  تدًی اغ 

اٍ دز پسداخ ي تِ هحسکْا  اًگیصُ ّتا ٍ ّیداًْتا          .  غثة ایداد کٌؽ ٍ ٍاکٌؿْای ردهی هیگسدد

تْریتة  »دز ک اب   (  ُ ق 026-521)اتي هػاَیِ  (.  57ّواى اثس  )زف از اًػاى زا ه راٍ  هیداًد 

اغاظ خاهقِ زا هستَط  تِ هحث   هیداًد ٍ زفای  تراٍتْای فسدی اش اقتَل تستی تی        «االخالق

اش غتِ ًرتع غتثقی  تْیوتی ٍ ًاعاتِ غت ي              (  ُ ق957-072)خَاخِ ًكیسالدیي عَغی . اٍغ 

فَاهلی چَى ّتَؼ  اغت قداد ؾ تكی  غتغد توتدى ٍ             (  ُ ق 313-752)اتي خلدٍى . هیگَید

پیؿسف  فلوی  ٍضقی  اقلیوی ٍ ٍیطُ گیْای غرایی خَاهـ زا دز زؾتد تستیت  هؤثتس هیداًتد                

 (.220-267: 6531اغوافیل تثاز  )

اٍاختس قتسى    )تقد اش یک دٍزُ عَالًی دٍّصاز غالِر یقٌی  اش یًَاى تاغت اى تتا زًتػاظ           

ؾٌاخ  اًػاى ٍ هاّی  زف ازردهی یای اش داك تسیي ٍ اغاغتی تتسیي هثااتو       (  پاًصدّن هیالدی

فلػرِ زا تؿایل هیداد کِ عسح اًدیؿِ ّای فلػری زًٍد خدایی زٍاًؿٌاغی زا اش فلػرِ تِ دزاشا     
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 .کؿاًیدُ تَد

 دیکارت و نخستین گامها  تجزبی ضذک روانطناسی

ٍ (  م6121-6916)دز پایتتِ گتترازی زٍاًؿٌاغتتی تیتتؽ اش ّوتتِ ًاتتؽ فساًتتػع تیاتتي              

ه الر  تیاي تا خسدگسایی فكس اق داز کلیػا غتثة   .  تسخػ ِ هیثاؾد(  م6191-6951)دیااز  

ؾد تا تا قساا  هثااو ًؾسی تیػ  قسى گرؾ ِ زا کِ تساغتاظ زٍؼ قیاغتی هتَزد تسزغتی             

ًتؿس  .  قساز هیگسف   تِ چالؽ تگیسد ٍ دز هااتل زٍؼ اغ اسایی زا تسای تَخیِ فلن پیؿٌْاد کٌد  

تتِ  .  تَغظ تیاي  تدستِ گسایاى زا دز هااتل اغت داللیاى اغت االلی  ت تؿید     «  ازغٌَى ًَ»ک اب 

اف ااد تیاي تسای ؾٌاخ  عثیق  تاید تِ غَی رى زف  ٍ قتَاًیي رى زا اش ختَد رى رهَخت              

تٌْا اش زاُ فساّن رٍزدى ًوًَِ ّای تدستی اغ  کتِ هی تَاى تتِ داًتػ ٌیْای تتاشُ دغت  یافت                

تیاي زٍؼ اغ اسایی زا ؾیَُ زاغ یي تحای  فلوی ٍ فلػری داًتػ  ٍ افتالم          (.  202ّواى اثس  )

داؾ  تسای ؾٌاخ  اایا  ات دا تاید ت ْای ذٌّیی تِ هیساث زغیدُ اش قسٍى گرؾ ِ زا اش ختَد        

 (.02: 6535پازغار )دٍز غاخ  تا تِ کؿر اایا  زغید 

دیااز  فیلػَ  فساًػَی اش چْسُ ّای هؿَْز دز تازی  زٍاًؿٌاغی اغت  کتِ ًاتؽ          

ٍختَد زٍاًؿٌاغتی ًتَیي تتی        .  خَد زا دز زاغ ای زّایی زٍاًؿٌاغی اش فلػرِ تِ خَتی ایرا ًوَد

تسدید هسَّى تراس ٍی هیثاؾد کِ دیدگاُ دٍگسایی افالعَى زا تتِ چتالؽ گسفت  ٍ تتا عتسح              

ٍی تأکیتد ٍزشیتد     .  تدى زٍاى ؾٌاغی زا ٍازد هسالِ خدیدی اش تازی  رى غتاخ      -هػألِ ذّي

تتِ  (.  90:  6537ؾتَل صر   )اثسگرازی تدى تس ذّي تیؽ اش رى اغ  کِ افالعَى تیتاى کتسدُ تتَد             

فایدُ اٍ هَخَد شًدُ دغ گاّی اغ  کِ غاخ واى تتػیاز پیچیتدُ یتی دازد ٍ ختَد کازاًتِ اش                   

 (. 776: 6571ؾقازی ًطادر)هحسکْای خازخی ه أثس هیؿَد 

ًؾسیتۀ قتَظ    »   «تتدى   -ذّي»تصزگ سیي خدها  دیااز  دز زٍاًؿٌاغی عسح هػألۀ    

اٍ اٍلیي کتػی اغت  کتِ تَختِ           .  ٍ پایِ گرازی هادها  هغالقۀ دغ گاُ فكثی اغ   «تاشتاتی
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ٍی غتدُ قتٌَتسی زا      .  داًؿوٌداى زا تِ ؾٌاخ  زف از اًػاى تسپایِ ّای فصیَلَضیک خلة کتسد    

 (.02: 6535پازغار )ًاغۀ تالقی تي ٍ زٍاى هیداًد 

 دوراک پیطش اس علمی ضذک روانطناسی

الی ًیوۀ قسى ًصدّن کتِ دٍقتد غتال زا          ( 6191)ایي دٍزُ تساتس اغ  تا هسگ دیااز  

عتی ایتي هتد  دز ازٍپتا غتِ            .  دز تس هیگیسد کِ زٍاًؿٌاغی دز هسالِ پیتؽ فلوتی قتساز دازد         

اثثا  گسایی  هادُ گسایی ٍ تدستِ گسایی هػلظ اغ  کِ پایِ ّای فلتػری فلتن ًَیتي        : دیدگاُ

. زٍاًؿٌاغی تؿایل دادًد کِ دز تیي ایي غِ دیدگاُ تدستِ گسایی ًاؽ تیؿ سی تِ فْدُ داؾت    

اًدیؿِ ّای  (.  11:  6537ؾَل صر  )اش دید تدستِ گسایاى  ذّي اش عسی  تدازب اػی زؾد هیاٌد  

خاى الو  خَزج تسکلی  دیَید ّیَم  دیَید ّازتلی  خیوصهیتل ٍ         : داًؿوٌداى تسی اًیایی چَى

ختاى الو اش ااتػاظ ٍ تراتس یقتٌی اتع              .  خاى اغ َاز  هیل ؾاهل ایي ًگسؼ فاتسی اًتد    

: 6531اغوافیل تثازر  )دزًٍی ٍ تیسًٍی غ ي شد  رى چِ کِ دز قسٍى ٍغغی تِ رى تَخِ ًویؿد 

تِ فایدُ خاى الو ذّي کَدو ٌّگام تَلد لَح غریدی اغ  کتِ تتا تدتازب هحیتظ           (.    201

ٍی تتا تحسیتس ک تاب       .  شًدُ گی اخ وافی ٍ فسٌّگی ؾال هیگیسد ٍ فادا  تِ ٍخَد هی ریٌتد    

دیدگاُ خَد زا هثٌی تس ایي دیتد کتِ تدستتۀ اتػی اغتاظ ّسگًَتِ              « دزو ٍ ؾٌاخ  اًػاى»

هغتسح ًوتَد کتِ ایتي عتسش فاتس هی َاًتد هادهتۀ                 (  775:  6571ؾتقازی ًتطادر     )ؾٌاخ ی اغت     

ّوچٌاى تدستِ گسایاى دیگتس دز تتازُ زف تاز اًتػاى اؽْازاتتی              .  زٍاًؿٌاخ ی تدستی تِ ؾواز رید

 .کسدُ اًد کِ تِ فلوی ؾدى زٍاًؿٌاغی هؤثس ٍاقـ ؾد

 مزحلۀ تجزبی ضذک روانطناسی

فاهل هْوی کِ زٍاًؿٌاغی خیلی دیستس اش غایس فلَم اش فلػرِ خدا ؾد  ّواًا ٍیطُ گتی     

ایي فلن اغ  کِ اًدام رشهایؽ زا دز هَزد تقتضی اش هتػایل زٍاًتی هحتدٍد ٍ ات ی دؾتَاز                  

ایي فاهل غثة ؾد تا هادها  اٍلیِ فلوی ؾتدى زٍاًؿٌاغتی تتس دٍؼ فصیاتداًاى ٍ             .  هیػاخ 
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فصیَلَضیػ ْا تیر در الث ِ دز ایي اهس ًاؽ داًؿوٌداى رلواى تِ ٍیطُ ّلوَْل ص  ٍتس  ف ٌس ٍ ٍیلیتام  

 .ًٍٍد اش ّوِ تساشًدُ تس اغ 

ّتؿیازی یتا    »زا تأغتیع کتسد      (  م6375)ًٍٍد شهتاًی کتِ زغتواز رشهایتؿگاُ لیثصیتک            

ًٍٍد تِ ایي تاٍز تَد کتِ ؾتٌاخ  زف تاز اش عسیت  تدصیتۀ                 . زا هَزد رشهایؽ قساز داد« رگاّی

اقتَل زٍاًؿٌاغتی    »م ک تاب    6370اٍ دز غتال     .  ّؿیازی تِ فٌاقس اٍلیِ رى اهااى پریس اغت      

زا هٌ ؿس ًوَد کِ تسای هد  شیادی تتِ فٌتَاى هٌثتـ اعالفتا  زٍاًؿٌاغتی خدیتد             «  فصیَلَضی

ٍیلیتتام ًٍٍتتد تاًتتی   (.  619:  6535ؾتتَل صر  )هتتَزد اغتت رادُ زٍاًؿٌاغتتاى رشهایتتؿی قتتساز داؾتت         

پیتؽ  «  دزٍى ًگسی »زٍاًؿٌاغی خدید هغالقا  خَد زا دزهَزد هػایل زٍاًی تس اغاظ زٍؼ   

دزٍى ًگسی تِ هؿاّدُ ٍ ثث  هاّی  ادزاو  تراسا  ٍ ااػاغا  خَد ؾ ف اعتالق    .  هیثسد

ر تِ فثاز  دیگس  دزٍى ًگتسی تسزغتی االت  زٍاًتی فتسد تَغتظ             (1:  6539ّیلگازدر )هیؿَد 

 . خَدؼ هیثاؾد

ٍیلیام ًٍٍد ؾاگسداى شیادی زا رهَشؼ داد کِ تا تسگؿ  تِ کؿَزّای ؾاى تِ تأغتیع    

تیچٌتس  . رشهایؿگاّْا پسداخ ٌد ٍ دز داًؿگاّْا تِ رهَشؼ ٍ تحای  زٍاًؿٌاغی هؿغَل گسدیدًد

تِ اهسیاا زفت       6352ؾاگسد ٍ ّوااز ًٍٍد تقد اش رهَشؼ دز پٌَّ َى لیثصیک رلواى دز غال  

اٍ هاًٌتد ٍیلیتام ًٍٍتد تتِ هاّیت             .  ٍ تِ ایو اغ اد دز داًؿگاُ کسًل هكسٍ  تدزیع گسدید    

 .تدستیا  ذٌّی کِ هػألۀ اقلی زٍاًؿٌاغی تَد  تاٍز داؾ 

 گزایطها  فکز  در روانطناسی نوین

ٍیلیام ًٍٍتد ٍ تیچتٌس تتا        .  گسایؿْای فاسی دز زٍاًؿٌاغی ًَیي رغاش ؾد    6351اش غال 

ؾتٌاخ  زف تاز تتا      .  زا دز کاًَى تَخِ قساز دادًتد   «  ّؿیازی»ازایۀ دیدگاُ ؾاى دز زٍاًؿٌاغی  

« دزٍى ًگتسی »تدصیۀ ّؿیازی تِ فٌاقس اٍلیۀ رى  هَضَؿ اقلی ایي ها ة زا تؿایل هیداد ٍ 

ایي گتسایؽ فاتسی اش ًؾتس        .  تِ فٌَاى زٍؼ تحای  هَزد اغ رادُ پصٍّؿْای زٍاًی قساز گسف  
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تیچتٌس اش هَضتـ     .  هػوا گسدید  ًاهی کتِ تیچتٌس تتِ رى داد          «  غاخ گسایی»هَضَؿ ٍ زٍؼ تِ 

غاخ گسایی دز داًؿگاُ کسًل اهسیاا تِ تحایاا  ٍ پطٍّؿْای زٍاًی دغ  تتسد ٍ رشهایتؿگاُ          

زٍاًؿٌاغی ًٍٍد دز اهسیاا هَزد اغت اثال قتساز گسفت  ٍ تتِ هحثَتیت                  .  زٍاًی زا تأغیع کسد

ٍیلیتام  .  تقد اش هدتی داًؿوٌداى اهسیاا  زٍاًؿٌاغی غاخ گسایی زا هَزد اً ااد قساز دادًتد   .  زغید

خیوص اٍلیي کػی تَد کِ تدصیۀ ذّي زا تِ فٌاقس اٍلیِ رى دز ؾتٌاخ  زف تاز هؤثتس ًداًتػ  ٍ            

. اؽْاز ًوَد تسای ؾٌاخ  زف از کازکسد ذّي هْن اغ  ًِ کاّؽ رى تا غغد فٌاقس اٍلیۀ ذّي   

ٍی دز ک تاب    .  ٍیلیام خیوتص کتِ اش تٌیاًگترازاى اٍلیتِ دز زٍاًؿٌاغتی کتازکسدی اهسیااغت                   

خغَط اقلی فاسی ختَد زا  هغتسح غتاخ  ٍ تتِ ختای                 (  6352)« دٍزُ کَتاُ: زٍاًؿٌاغی»

دزگتیسی تیتي    (.  67:  6531خیوصکتاال     )خػ دَ دز فٌاقس ذّي تِ ٍؽیرۀ رى تأکیتد ٍزشیتد         

 . زٍاًؿٌاغی غاخ گسایی تیچٌس ٍ کازکسدگسایی رغاش ؾد

اش چْتتسُ ّتتای تسختتػ ِ       (  6505-6315)ٍ زٍلٌتتدرًدل  (  6592-6395)ختتاى دیتتَی     

زٍاًؿٌاغی اهسیااغ  کِ دز اغتاظ گترازی کتازکسدگسایی ختده  کسدًتد ٍ دز داًتؿگاُ                     

تتِ ایتي تستیتة داًتؿگاُ        .  ؾیااکَ هكسٍ  تدزیع تَدًد تا اً اادّای ؾدید تس زقیتة تاخ ٌتد    

ایي دٍ ًگتسؼ فاتسی زٍاًتی دز یتک شهیٌتۀ              .  کسًل ٍ ؾیااگَ تِ دٍ غ اد هثازشاتی تثدیل ؾد

 .هؿ سو ٍ تا دٍ دیدگاُ ه  لر تِ دزگیسی اداهِ دادًد

« زف تازگسایی »کِ غالی پسرؾَب تسای زٍاًؿٌاغی اغ   خٌثؽ فاسی      6562دز غال 

دز اهسیاتا ؾتال گسفت  کتِ دز ٍاقتـ ًگسؾتی فلیتِ                 (  6593  6373)  تِ کَؾؽ خاى ٍاتتػي     

ایي خٌثؽ خال  تَقـ دٍ دیدگاُ قثلی توام هرتاّین ذّتٌی زا اش       . غاخ گسایی ٍ فولگسایی تَد

اش ًؾتس   .  غااۀ زٍاًؿٌاغی دٍز غاخ  ٍ تِ هراّین هحسو ٍ پاغ  تَخِ خَد زا هثرٍل داؾت      

زف ازگسایی ذّي یا ّؿیازی ٍ توام هراّین هستَط تِ رى دز زٍاًؿٌاغی هرَْم ًدازد  رًچتِ کتِ      

 .اّوی  دازد هغالقۀ زف از رؾااز هَخَد شًدُ اغ 
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هٌ ؿس کسد کتِ    «  زٍاًؿٌاغی اش دید زف ازگسا »ک اتی تح  فٌَاى  6565ٍاتػي دز غال 

زف ازگسایی تا زف ازّای قاتل هؿاّدُ ٍ قاتتل اًتداشُ           . تس ًْض  زف از گسایی تأثیس شیاد گراؾ 

ٍاتػي فایدُ دازد کِ ؾتقَز  .  گیسی توسکص دازد ٍ ّسگص تِ خسیاًْای ذٌّی فالقِ ًؿاى ًویدّد

ٍی اؽْاز ًوَد ّوتاى     .  یا رگاّی قاتل تقسیر ًیػ  ٍ ًِ دز تحایاا  زٍاًی هَزد اغ رادُ دازد

عَز کِ ذّي اش زٍاًؿٌاغتی اتر  ؾتد  رگتاّی کتِ تقثتیس دیگتسی اش ذّتي اغت  تایتد اش                             

زا کِ اهس فیٌی ٍ قاتل هتؿاّدُ اغت   هَضتَؿ      «  زف از»زٍاًؿٌاغی ار  گسدد ٍ تِ خای رى 

 (.05: 6531ؾقازی ًصادر )اقلی زٍاًؿٌاغی قساز داد 

ٌّگاهی کِ دزگیسی زف ازگسایی دز اهسیاتا تتا ًگتسؼ غتاخ  گسایتی                6562دز غال 

ؾتال گسفت     (  6505-6331)تیچٌس ٍ ًٍٍد رغاش گسدید  گؿ ال  دز رلواى تِ زّثسی ٍزتایوس 

دز ٍاقـ اش دٍ خثْتِ فاتسی         .  ٍ اوال  خَد زا هػ این ه َخِ زٍاًؿٌاغی ًٍٍد ٍ تیچٌس غاخ 

زف ازگسایتاى اش ایتي ًا تِ ًؾتس تتا غتاخ گسایاى              .  تِ غاخ گسایی تاخ  ٍ تتاش قتَز  گسفت           

دزگیسی داؾ ٌد کِ ّؿیازی زا دز زٍاًؿٌاغی ً ریسف ٌدر اها گؿ ال  کِ ّؿیازی زا پریسف ِ تَد     

گؿ ال  تتِ ایتي تتاٍز تتَد کتِ کتل تتا               .  تالؼ تسای تدصیۀ رى تا غاخ گسایی ه الر  هیَزشید

کیری ی کِ دز کل ٍخَد دازد  دز ّی  یک اش اختصا ٍختَد         .  هدوَفِ اخصای رى ه راٍ  اغ 

 (551: 6535ؾَل ص  )ًدازد 

ًْض  گؿ ال  کِ تَغظ ٍزتایوس ٍ ّواازاًؽ کافاا ٍ کْلس تِ ٍختَد رهتد تتا غتال        

تا تِ قدز  زغتیدى ًاشیْتا دز رلوتاى        6555دز غال .  یک پازچِ تِ فقالی  خَد اداهِ داد 6521

زّثساى ایي خٌثؽ تِ اهسیاا فسازی ؾدًد ٍ هسکصی  گؿ ال  دز رى خا هٌ اتل گسدیتد کتِ تتِ         

شٍدی هَزد تَخِ قساز گسف ر اها تِ دالیلی گػ سؼ رى تِ رّػ ِ گی اًدام هیگسفت  رى ّتن         

هْن تتس اش ّوتِ دزگتیسی گتؿ ال  تتا دٍ دیتدگاُ غتاخ گسایی ٍ                    .  تِ فل  تػلظ زف ازگسایی   

گؿ ال  تا زف ازگسایی ًتیص تتِ ه الرت           .  کازکسدگسایی تَد کِ فوالز دز قحٌِ اضَز ًداؾ ٌد
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 . تسخاغ ر اها ً َاًػ  َّی  خَد زا تا رخس ارؼ ًواید

 فزویذ و جنبص رواک یاو 

ًْض  زٍاى کاٍی اش لحاػ شهاًی تا گسایؿْای دیگس زٍاًؿٌاخ ی ّوصهاى اغت ر ٍلتی     

اش ًؾس هااًی تیسٍى اش هساکص داًؿگاّی ٍ رشهایؿگاّی اش دزٍى زٍاى پصؾتای ؽْتَز ٍ زؾتد            

هَضَؿ هَزد هغالقِ زٍاى کاٍی زف از ًا تِ ّداز اش عسی  زٍؼ هؿاّدُ تالیٌی اغت  کتِ     . کسد

فسٍید اغتاظ گتراز ایتي خٌثتؽ اغت   ٍی زٍاى              .  تِ دزهاى تیوازاى زٍاًی دز خاهقِ پسداخ   

ّیلگتازد   )کاٍی زا دز ازٍپا شهاًی هغسح غاخ  کِ زف ازگسایی دز اتال ؾتال گتسف ي تتَد            

اٍ تا تحلیل زٍیاّا ٍ خاعسا  تیوازاى  دزهتاى زٍاًتی زا ه حتَل غتاخ  ٍ تتالؼ              (. 66: 6539

(. 52:  6531کاال    )ًوَد تا زف از تیوازاى خَد زا تا اد تدستیا  دٍزاى کَدکی زدیاتی ًواید 

ٍی .  خْ  زٍاًؿٌاغی زا اش ّؿیازی تِ ًاخَد رگاّی تغیتیس داد    «  ًاخَدرگاّی»فسٍید تا عسح 

هق اد تَد ّوِ تی ًؾویْای زٍاًی تاید دز ًاخَد رگاّی ذّي خػ دَ ؾَد ٍ تسای کتؿر ایتي       

فسٍید تا ایي ادفتا     (.  052:  6531ؾسیق ودازی   )هٌثـ زٍیاّای تیوازاى زا هَزد تحلیل قساز هیداد 

ها فسهاى زٍایاى هٌغای شًدُ گی خَد ًیػ ینر تلاِ دز کٌ سٍل ًیسٍّای ًاّؿیاز قساز دازین   »کِ 

غَهیي ضست  زا تقد اشکَپسًیک ٍ دازٍیي تتِ هتي خوقتی اًتػاى ٍازد            «  کِ اش رًْا ًا رگاّین

شهتاًی کتِ ًاشیْتا دز       .  فسٍید تِ اٍج ؾْس  زغید  6525دز غال (. 052: 6535ؾَل صر )گسداًید 

تقتد اٍ تتِ تسی اًیتا       .  توام رثاز  دزفسٍید دز رتؽ غَخ اًدُ ؾد (  6555)رلواى تِ قدز  زغیدًد 

 . دز رًدا دزگرؾ  6555فساز کسد ٍ دز  

ّواتازاى  .  خٌثؽ زٍاى کاٍی دز شهاى ایا  فسٍید تِ ه الر ْای ؾدیدی هَاختِ ؾتد      

ایي ها ة  .  یًَگ  ردلس ٍ َّزًای دز ه الر  تا فااید فسٍید اش ٍی تسیدًد  :  ًصدیک ٍی چَى

تأکید ایي دیدگاُ تس فَاهل زٍاًی اش قثیل ّیدتاى    .  فلیِ ًگسؼ شیػ  ؾٌاخ ی پایِ گرازی ؾد

زٍاى کتاٍی تتأثیس فویاتی تتس         .  اضغساب  ًاکاهی  تقتازل ٍ اغت سظ اغت  ًتِ فَاهتل تتدًی             
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زٍاًؿٌاغی تِ خاگراؾ  ٍ هراّین تٌیادیي رى زا اضغساب  دغ گاُ زٍاًی  هااًیصهْتای دفافتی     

 . ٍ هساال زؾد زٍاًی خٌػی ٍ اش ایي قثیل تؿایل هیدّد

تٌاتسایي  فسٍید ٍ زٍاى کاٍی فسٍیدی ٍ زٍاًؿٌاغی فلوتی اهسیاتا اش خایگتاُ خاقتی             

تسخَزداز اغ  ٍ فالقِ ًػث  تِ فااید فسٍیتد ٍ تتأثیس اًدیتؿِ ّتای ٍی تتس فسٌّتگ فوَهتی                 

ک اب دز تتازُ تحلیلْتای       211تیؽ اش  6521اهسیاا تػیاز شیاد تَدُ اغ ر تِ عَزی کِ دز غال 

زٍاى کاٍی فسٍید تا ٍخَد اً اادی کِ دز دق    (.  6535:032ؾَل صر)ٍی دز اهسیاا اً ؿاز یاف  

 .فلوی ٍ ضقر  زٍؼ تحای  داؾ ر دز زٍاًؿٌاغی ًَیي خای هؿ كی دازد

 «نیزو  سوم»نگزش انسانگزایی 

دز اهسیاتا   (  6571-6313)خٌثؽ اًػاًگسایی تَغتظ هتاشلَ         6511ٍ   6591تیي غالْای 

ایي خٌثؽ تِ فٌَاى یک اقدام اقالای دز زٍاًؿٌاغی فلیتِ زف تازگسایی ٍ زٍاى       .  ؾال گسف 

زٍاًؿٌاغاى اًػاًگسایی غقی ًدازًد زف از زا تساػة اخصا یا فل ْای ًْر تِ     . کاٍی تِ ٍخَد رهد

رًْا هق ادًد کِ اًػاًْا دز تازُ ایٌاِ چِ کازی زا اًدتام هیدٌّتد تتكویوا            .  رى تَضید دٌّد

هتاشلَ فایتدُ دازد اًتػاى تتا ًیاشّتای ذاتتی ٍ               (.  6531:255کتاال ر )غٌدیدُ ٍ ّؿیاز هیگیسًد 

غسیصی تِ دًیا هی رید کِ ایي ًیاشّا زف از فسد زا فقال ٍ ّدای  هیاٌتدر اهتا زف ازّتایی کتِ هتا             

 (.6573:516ؾَل صر )تسای ازضای ًیاشّا تِ کاز هیثسین اک ػاتی ٍ دز افساد ه راٍ  اًد 

ًیاشّای هاشلَ تِ تستیة غلػلِ هساتة اش پاییي یقٌی اش ًیاشّتای فصیَلَضیاتی تتِ عتس          

اٍ دز هَزد اًػاى دید ّؿیازاًِ ازایِ هیاٌتد ٍ تأکیتد اٍ         . تاال تِ ًیاش خَد ؾاَفایی هٌ ْی هیؿَد

تتِ فایتدُ ٍی اًتػاى       .  زٍی تْداؾ  زٍاًی  زؾد ٍ پیؿسف  ٍ تَاًاییْتای تتالاَُ اًتػاى اغت           

گسایؽ ذاتی تسای خَد ؾاَفایی دازد ٍ تتسای ختَد ؾاَفاؾتدى  ازضتای ًیاشّتایی کتِ دز                    

تِ تتاٍز هاشلتَ     (.  955:  6535ؾَل صر )غغَح پاییي غلػلِ هساتة ًیاشّا قساز دازًد ضسٍزی اغ  
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اٍ تتِ خْت      .  فالی تسیي ًیاش افساد خَد ؾاَفایی اغ ر یقٌی  تحا  ت ؿیدى تتِ اغت قداد فتسد      

تَقیر ؾ كی  خَد ؾاَفا لػ  افسادی زا کِ اش ًؾتس اٍ تتِ اغت قداد کاهتل ختَد زغتیدُ                  

 (.6531:211کاال ر )تَدًد  تْیِ کسد ٍ ٍیطُ گیْای هؿ سو رًْا زا خػ دَ ًوَد 

ایي ًْض  تِ دالیلی ً َاًػ  ت ؿی اش هػیس اقلی زٍاًؿٌاغی دزریدر ٍلتی ایتي عتسش           

فاس زا دز دزٍى زٍاى کاٍی هقاقس تاَی  کسد کِ اؾ اـ هی َاًٌد ّؿیازاًِ ٍ رشاداًتِ شًتدُ          

یای اش زٍاًؿٌاغاى هقتسٍ     6511هاشلَ دز غال (.  901:  6535ؾَل صر )گی خَد زا ؾال دٌّد 

 .تِ زیاغ  اًدوي زٍاًؿٌاغاى اهسیاا زغید 6517گسدید ٍ دز غال 

 موقعیت ینونی روانطناسی

ایي زؾ ۀ فلوتی ؾتاخِ ّتا ٍ          .  دز اال ااضس  زٍاًؿٌاغی دز کٌاز فلَم دیگس قساز دازد

ت ككْای ه قددی زا ؾاهل هیؿَد کِ اش اسفِ ّای کوک زغاًی تا پیؿسف ِ تسیي تحایاا  ٍ   

اش دیتدگاُ زٍاًؿٌاغتی هقاقتس  اًتػاى         .  پطٍّؿْا دز تتازُ فولاتسد هغتص زا دز تسگسف تِ اغت                

کِ تا ًیاشّای شیػ ی  اخ وافی ٍ زٍاًتی        (  فالی)هَخَدی اغ  تیَلَضیای  اخ وافی ٍ زٍاًی 

زٍاًؿٌاغی ااضس دز هغالقۀ زف از اًػاى تِ توام ًیاشّا تَخِ دازد ٍ هیصاى اثسگرازی    .  شًدُ اغ 

ًیاشّا زا دز زف از هَزد تسزغی قساز هیدّد ٍ زف از اًتػاى زا پیچیتدُ  هسکتة  ه ٌتَؿ ٍ ه غییتس                 

 . هیداًد ٍ تیي زف از اًػاى ٍ ایَاى فسق قایل اغ 

اش ًیوۀ قسى تیػ ن زٍاًؿٌاغی تا تَغقِ زٍش افصًٍی زٍ تِ زٍ ؾدُ کِ تیتؽ اش گرؾت ِ ٍ           

زؾ ِ ّا ٍ ت ككْای زٍاًؿٌاغتی هقاقتس دز تسگیسًتدُ          .  اال تِ گػ سؼ خَد اداهِ دادُ اغ 

زٍاًؿٌاغی زؾد  زٍاًؿٌاغی تستی ی  زٍاًؿٌاغی اخ وافی  زٍاًؿٌاغی فصیَلَضیک  زٍاًؿٌاغتی   

کلیٌیای  زٍاًؿٌاغی ها ة  زٍاًؿٌاغی ؾ كی   زٍاًؿٌاغی هتؿاٍزُ  زٍاًؿٌاغتی پصؾتای           

زٍاًؿٌاغی قاًَى  زٍاًؿٌاغی کاز  زٍاًؿٌاَغی قٌق ی ٍ زٍاًؿٌاغی هدزی  ٍ غتیسُ  اغت  کتِ          
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ّس یک تِ هغالقۀ ًَؿ زف از هقیي هیت سداشد تتا زف تاز تَقتیر ؾتَد ٍ چگًَتِ گتی تتسٍش رى                       

زٍاًؿٌاغاى هقاقس دز هحیغْای ؾغلی ه رتاٍ  هتكسٍ  کتاز هیثاؾتٌد ٍ عثت             .  ٍضاا  یاتد

رهاز تیؿ سیي رًْا دز کالدْا ٍ داًؿگاّْا تِ رهَشؼ ٍ پطٍّؽ اؾ غال دازًد کِ یک غَم کتل  

دز قتد دز تیوازغت اًْا ٍ کلیٌیاْتا ٍ           52دز قد هیؿًَدر  05زٍاًؿٌاغاى زا تؿایل هیدٌّد کِ 

دز قتد تتِ هؤغتػا          66دز قد تِ اسفِ ّای خكَقتی ٍ       67.  هااًْای تدازتی کاز هیاٌٌد

 . دز قد تِ هحیغْای دیگس رهَشؾی هكسٍ  اًد 1دٍل ی ٍ 

هقیاز زٍاًؿٌاظ ؾدى دز کؿَزّای خْاى ه راٍ  اغ ر دز ایتاال  ه حتدُ اهسیاتا ٍ             

کاًادا تا غ سی ًوَدى یک دٍزُ چْازغالِ ٍ اخر هدزو لیػاًع ایي هَقر تِ دغ  هی ریتد        

تٌتاتسایي  تتسای    .  چْاز یا پٌح غال تِ کاز دازد تا تِ هاام زٍاًتؿٌاظ زغتید     (  phd)ٍ اخر دک سا 

اكَل ت كف دز زٍاًؿٌاغی دٍزُ ّای چٌدیي غالۀ تحكیلی زا تاید گرزاًد تا دز زؾ ِ ّای   

ّوچٌاى زٍاًؿٌاغی هقاقس ًاؽ تسختػ ِ     (.  6531:62کاال ر )رشهایؿی  تالیٌی یا قٌق ی زغید 

زٍاًؿٌاغاى رهَشؾی تِ فٌتَاى ه  كتكاى اهتَز      .  یی زا دز اهس رهَشؼ ٍ تدزیع تِ فْدُ دازد

ها ة تِ ًیاشّای تحكیلی ؾاگسداى تَخِ دازًد ٍ تاتْیِ تسًاهِ ّا چگًَِ گی اختسای رى زا تتِ      

دز زؾ ۀ زٍاًؿٌاغی رهَشؾتگاّی فسقت ْای ؾتغلی هٌاغتثی ٍختَد          .  رهَشگازاى تَقیِ هیاٌٌد

دازد ٍ تااضا تسای تِ دغ  رٍزدى هدزو اش ایي زؾ ِ دز کؿَزّای خْاى خیلی شیاد اغت  ٍ    

شهیٌِ ّای کازی ایي زؾ ِ شیادتس ًؾاهْای رهَشؾی اًد ٍ ایي فسقت  خَتتی تتسای هتػؤٍالى         

غسپسغ اى ٍ رهَشگازاى اغ  تا یاف ِ ّای زٍاًؿٌاغی زا دز ت ؿْای ه  لر شًدُ گی تِ ٍیتطُ      

 . دز اهس تستی ی تِ کاز تثسًد

 نتیجه گیز 

دز ٍاقتـ  هغالقتۀ     .  یای اش هَضَفا  ٍ هػایل زٍاًؿٌاخ ی  تحتو تتازی ی رى اغت            
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گرؾ ۀ ایي زؾ ِ  پسداخ ي تِ ت ؽ فؾیوی اش هغالة هح َایی رى هیثاؾد کِ هقسف  یتاف ي تتِ      

چٌیي داًؿی اش زًٍد تحَال  ٍ اًاؿافا  فاسی دز ؾٌاخ  زف تاز ردهتی ٍ هاّیت  رى رگتاُ           

 .هیؿَین کِ هَزدی اغ  ضسٍزی ٍ الصاهی

افالعَى ٍ ازغتغَ   .  فیلػَفاى یًَاى تاغ اى هػایل زٍاًؿٌاخ ی زا اش ًؾسپٌْاى ًگراؾ ِ اًد

تحثْای هؿ ف ٍ هقیي زٍاًی دازًد کِ هغالقۀ رًْا تسای فالقِ هٌتداى ایتي زؾت ِ خالتة ٍ تتا             

دز قسٍى ٍغغی تا ٍخَد تر یؽ فااید کلیػایی  تالؼ اًدیؿوٌداًی چتَى غتٌ        .  اّوی  اغ 

اگَغ یي ٍ غٌ  تَهاظ دز پسداخ ي تِ هػایل زٍاًی ٍ ؾٌاخ  زف از اش هٌؾس هػیحی  تػیاز تتا    

اًدیؿوٌداى اغالهی ًیص تا فالقِ تِ اهَز زٍاًی ٍ تسزغی هػایل ٍ هغالة رى  دیدگاُ  .  ازشؼ تَد

ّای زٍؾٌی ازائِ کسدُ اًدر اها فاهل اغاغی کِ زٍاًؿٌاغی خیلتی دیستتس تَاًتػ  تتِ اغت االل          

فلوی ٍ تدستی تسغد  ّواًا تسخَزد فلػری تِ هَضَفا  زٍاًؿٌاخ ی دز عتَل قتسٍى ه وتادی       

تَدُ اغ  کِ ایي هؿال ٍ هاًـ غس اًدام تتِ کَؾتؽ فساًتػع تیاتي ٍ دیاتاز  تسعتس  ٍ                   

اٍاخس قسى پاًصدّن کِ تساتس اغت  تتا ؽْتَز           .  ً ػ یي گاهْای اٍلیِ دز ایي شهیٌِ تسداؾ ِ هیؿَد

ًَشایی دز ازٍپا  خٌثؿْای فاسی اش گسایؿْای فلتػری تتِ خْت  فلوتی ٍ ت كتكی ّدایت               

هیؿَد کِ دز پیتؿاپیؽ ایتي اسک ْتا ًاتؽ تدستتِ گسایتاى تسی اًیتا  پطٍّتؿْای فصیاتداًاى ٍ                     

غس اًدام رشهایؿْای زٍاًؿٌاخ ی شهیٌِ زا تتسای         . فصیَلَضیػ ْای رلواى اش ّوِ تسخػ ِ تس اغ 

هػ ال ؾدى ایي زؾ ِ هػافد هیػاشد ٍ زٍاًؿٌاغی تِ فٌَاى فلتن هتػ ال ٍ رشهایتؿی تتِ هاتام               

 .فلوی اؼ ًایل هیگسدد

 سزچطمه ها

تسخوتۀ پتَز    .  سمینه رواک ضناسای هیلگاارد    (.  6530. )اغوی   ادٍازد ٍ دیگساى .6

 .اً ؿازا  ریٌدُ غاشاى. تْساى. افاازی  ًكس  اهلل
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