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 پیشگفتار

، بازتماب تم ف اراریمر و    شناسمی  روان مطالعۀ شخصیت در عرصۀ علم  

                                         م                    اندیشمندان و خردورزانی است کم  بما ابمزار خ رد و نیمادی       روشنگرانۀ 

و در ایم  عرصم ،   اند  زوایای پنهان و غامض ساحت انسانی را درنوردیده

هرچند هایی  دیری  آدمی، پاسخهای  خویش ب  پرسش با نظری  پردازیهای

تما  اند  احتمالی و حدسی اراه  آورده و راه را برای پویندرانش هموارتر کرده

عالمان  رونق پیدا کنمد   های  نو مهیا رردیده و آزمون ارضهای  حدس زمینۀ

های  دهد ک  رام می شخصیت نشانهای  نگاهی اجمالی ب  تاریخچۀ نظری 

، بم                                                               لرزان  بزرران ای  عرص ، ب  روشنگریهای مغتنمی منجر رردیده است

را در کاربسمت  شناسمی   روان نحوی کم  دسمت بمالینگران و متخصصمان    

، توانمند کرده تا از رهگذر ای  تحوالت بتواننمد از  پردازان نظری  های یاات 

با ای  حما،،   آالم و دردهای جانکاه آدمیان، در حد وسع خویش بکاهند 

در عرصۀ شخصیت، نمایمانگر  شناختی  های روان بررسی سیر تطوری نظام

ر و بیانگر ای  آموزه است ک  اه  و تفسمی  آدمی بوده تیحچندساحیییت 

شخصیت ب  مطالعات عمیق و دامن  داری نیازمند است کم  تنهما از   سازۀ 
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جدیمد، امکمان   همای   های نظری و شکل دهی پمارادای  طریق انسجام نظام

 تحیق خواهد یاات 

شخصمیت، زمینم    های  با همۀ ای  اوصاف، مرور هرچند رذرای نظری 

 کند و ت شگران ای  عرصم  را  می نظری جدید مهیاهای  را برای رشایش

 همای بر ای  وامی دارد ک  بر دوف بزرران ای  وادی قرار بگیرنمد و اامق  

موجمود،  های  جدیدی را نظاره رر باشند  از سویی، نگاه اجمالی ب  نظری 

دهد ک  بتوانند با کنار هم  نهمادن    می ای  مجا، را ب  پویندران ای  عرص 

ی را بم  کمار   موجود، قوۀ نید و نوآورهای  و یا میابل ه  قرار دادن نظری 

بندند و از منظر انتیادی، نیاط تاریک آنها را روش  نموده و زمینۀ قمبض  

نظری و پژوهشی جدید را اراه  آورند تا در پرتو حمدس و  های  و بسط

شناسممی زدوده شممود و زنگارهممای عرصممۀ شخصممیت ابطالهممای متمموالی،

 و تأویل و تفسیر آنها رشوده شود مسیرهای نو جهت کشف حیایق 

 
 نعیمه ماشینچی عباسی -دکتر تورج هاشمی    
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