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 پیشگفتار

ا  ادت که مسقسا مطیلعة آن تییصت ر  ومایمی ابعایر ادات.     ا  بین  تته نسسی تییصتی بسزه
نیاسان یکای از نسااسی اصاسی ر  م مسناة نسااسی تاییصتی ر  بن داای      تییدای تاییصتی بااه    مان

نیان    وانرازر. واس از تاکل    مطیلعة هناییدهی  تییصتی ر   مان م ذهن اق این مای  تییصتی به 
نیاسان یاک ر     تییدی تییصتی به تییدی تییصتی قسین ر  رهة تصتی ابتدا مییقی  مان  مان

ود ی  باه صاس ت یاک     تدی امی به تییدی ا ائه می هی   مان هی  متفیمت دیین ننایش ر  رم ه
های  صایص ر  قظان ننهتاه      یطع ا تد م رکتن  ر  بنصی راقش،یهرم ۀ صیص راقش،یهی ر  مال

 اقداز  تده ادت. تد م اکیسن والنیییً بی ت دیل ادت که ر  کشس مین مطنح م  اه
وانین   از چید قظان قانم ت را ری کاه از ومساه مها       تییدی تییصتی  مانوألیف کتیف 

دایز     مز  دیقی م غیین هی دیی بهاقد از: کمیسر مییبع وألیفی ویمع م کیمل به زبی هی نیی ت آن
هی متییدب بی واالیالیت ن تنره ر  این زمییه )زیانا بای وسواه باه واالیالایت متعادر ر         مطیلب آن

م مسنة نسسی تییصتیی ماتسا م مییبث آن ر  بیل وااسل م وسداعه ادات(ی م قهییتایً وسواه باه       
های  وااسل    ونین تیصص مه  هی  بسمی م ا زتی کشس  نزیزمین ر  وهیة ماتسا به نیسان مؤلفه

 ر  نسسی اق یقی.
تییدای تاییصتی    ا  بن مییباث ادیدای  مان   ر  ودمین کتیف بیقنی که ر  ما ع مالدمه
تدۀ مسوسر ادتفیره تسر م هدف آن ا ائة راقش  ادتی دعی تده ادت از مییبع ودید م تییصته

ره ادات. هانب بان    تییدی تییصتی باس  قظن  م و نبی ماقح م  مان ر  مسقسنیت اصسی  مان
این بسره که وی بد امکین به ا ویایط میاین مییباث قظان  م اصاسل آنی بای واالیالایت م و ای ف         

  مزمنۀ ما عی زقدنی اهنار وسوه تسر.  
کتیف بیقن ر  رمازره هصل ویظی  م ا ائه تده ادت؛ بدین صاس ت کاه ر  هصال امل    

  واالیالاای آنی نساماال هاای بااه میاایقی کساای آن از ومسااه وی یخچااهی وعنیااف مسقااسا م بااسزه  
از  هی  واالیق اتی ه تده ادت. از آق ی که بخشای  نین ی ال،س  ونرازش اط نیت م  مش تکل



 شناسی شناختی روان      3

 

تییدای    مانتاده بای  میکانر نصاب     مییبث م قتیی  به ردت آمدهی بیصال واالیالایت اق ایی   
های    تییصتی ادتی ر  هصل رمی دعی تاده ادات کسیایوی ر  زمییاة میایقی قظان  آن م  مش      

ی  ای  ر  این بسزه ا ائه تسر. از هصل دسی وی وییین کتیفی یعیی هصل رمازره ی ر  هان  واالیال
هصل یکی از مییقی قظن  هناییدهی  تییصتی بن دی تاده ادات؛ ایان میایقی باه ونویاب تایمل        
وسوهی ار اکی بیهظهی بیزقمییی اط نیت میتیی بن وصسیندایز  ذهیایی زباین م تاییصتی بال      

نین  م هسش ه تید. ر  معنهی هناییادهی  تاییصتی ماذکس      لی وصمی م ئسهی   یمتی ادتدپ
های  مانویطی    های م ریادنیه   های م مؤلفاه   دعی تده ادت قمن ا ائة کسییوی بانا  آتایییی بای آن   

های  دای ش مانویط بای هنیاک قیاز معنهای تاسر. نفتیای ادات کاه اکثان              هییی از  مش قمسقه
آییاد کاه    تامی  مای   یاک میااث وخصصای باه     ویهاییی  تدهی صسر باه  هناییدهی  تییصتی معنهی

 قنم ت را ر ر  هنیک از مییبث مذکس  کتب وخصصی وألیف تسقد.
تییدای   نیسان یاک مییاع مالادمیوی ق ایتیً وایمع ر  باسزۀ  مان      امید ادت کتیف بیقن به

تییصتی مس ر ادتفیرۀ راقش،یهیین م راقش سیین ننامی  نا  نینر م به ده  صاسر زمییاة تاکسهییی    
های  قظان  م    تییدی تییصتی بسمیی  ا ر   یلب واژمهش  صصسص  مان عة نسسی تییصتیی بهم وسد

قظاانان ا ومیااد راقشاا،یهی ر   هاای  صاایبب آزمییشاا،یهی هااناه  آم ر. م ااسمیً آ اء م ریاادنیه 
 صصسص ماتسا  آن ر  بیزق،ن  م اص بیت بعد  مفید ما ع صساهد تد.
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