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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 
 

 

 1شمسی 14شناسی جدید در ایران قرن روان -1-6

 انوشیروان رضایی

 شناسی کاندیدای دکتری تخصصی روان

 

نخستین – 3گرایی، زمانی که ساخت2آزمایشگاه وونت تأسیسسال بعد از  43میالدی است،  1922شمسی مصادف با سال  14شروع قرن 

های ویلیام آمریکایی ملهم از دیدگاه 5با ضربات کارکردگرایی -های وونت پدید آورده بوداز دیدگاه 4که تیچنر شناسیروانمکتب رسمی 

ز ا 12و کهلر 11،کافکا10از یک طرف و سردمداران مکتب گشتالت از آلمان: ورتایمر 9و جان دیویی 8جان مکین کتل ،7استانلی هال ،6جمیز

هایش در فیزیولوژی اعصاب گذشته و وی پیر بابت پژوهش 13سال از اعطای  جایزه نوبل به پاولف 18طرف دیگر کامال از پا درآمده است. 

 به اوج رسیده حیوانات یادگیری درباره 14ثرندایک لی ادوارد سازی کالسیک متمرکز نموده است. پژوهشبر شرطی اًتحقیقاتش را اختصاص

دارد و  سال 18 تنها -رفتارگرا شناسروان نفوذترین پر-16سالگی است. اگرچه اسکینر 10در آستانه  15رگرایی واتسنو بیانیه رفتا

های سراسر آمریکا چاپ با رویکرد رفتارگرایی در روزنامه شناسیروانستون اندرزهای  نورفتارگرایان بطور کلی در آغاز راه هستند ولی

                   
تربیتی و...پرهیز نموده علوم پزشکی،روان های نزدیک و وابسته مثل مشاوره،ها و رشته شناسی تمرکز کرده و از پرداختن به زمینهبر روان به دالیل روشن این نوشتار صرفا1ً

 است.
2 Wilhelm Wundt 
3 structuralism 
4 E.B.Titchener 
5 functionnalism 
6 William James 
7 Granville Stanley Hall 

8 James Mckeen Cattell 

9 John Dewey 

10 Max Wertheimer 

11 Kurt Kaffka 

12 Wolfgang Kohler 

13 Ivan Petrovitch Pavlov 

14 Edward Lee Thorndike 

15 John B Watson 

16 Burrhus Fredrick Skinner 

 های ویژهیادداشت -6
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

آید نهضت رفتارگرایی در آمریکا در حال بر می 1929در  -شناسیرواننگار نخستین تاریخ- 1ر بورینگشود و آنچنانکه از سخن پرفسومی

 من و فرامن( نظریاتش را تقریباً )نظام نهاد، دومین دیدگاه توپوگرافیک خود در مورد ساختار شخصیت ایهبا ار 2فروید شکوفایی است.

هم چند  4و آدلر 3یونگ .ایی شناخته شده استکاوی در امریکا نظریهروان 1909الرک در کامل نموده و با توجه به دیدارش از دانشگاه ک

کاوی هنوز به یک موج عمومی تبدیل نشده است و البته روان سالی است که از فروید جدا شده مکاتب مستقل خود را عرضه کرده اند.

و  5)شولتز رویکرد شناختی هم هنوز خبری نیستوجودی و -گرایانهناز رویکرد انسا اند.های تحلیلی امروزی پدیدار نشدهخرده مکتب

  (.6،2009؛ هرگنهان1374؛ بورینگ،1370شولتز،

آزمایی با جنبش روان ایی را به نمایش گذاشته است.انداز امیدوارکنندهکاربردی هم گرچه در آغاز راه است ولی چشم شناسیروان   

 1916عملکردهای عالی ذهن مثل حافظه، درک و استدالل وارد مرحله جدیدی شده و از  برای سنجش 1905از  7آزمون هوش بینه

 های هوشی امروزی است.بینه عرضه نموده که پایه آزمون-نسخه به روز شده و استانداردی از این آزمون با نام استنفورد 8لویس ترمن

در -مشهورترین آزمون فرافکن-و آزمون لکه جوهر رورشاخ  1917از  -نخستین آزمون هوش گروهی -آزمون آلفا و بتای ارتش آمریکا

مبدع -شرکت اسکات و جمیز مک کین کتل 1919در  -صنعتی شناسیروانمعروف به پدر -9اند. والتر اسکاتعرضه گردیده 1921

 تأسیساز  اند.بوجود آورده در عرصه تجارت و صنعت شناسیروانرا برای ارائه خدمات  شناسیروانبنگاه  1921در  -آزمون روانیواژه

مرکزی که بیشتر به کودکان دارای اختالل یادگیری –بالینی  شناسیروان بنیانگذار 10درمانی توسط الیتنر ویتمرنخستین کلنیک روان

جنبش بهداشت روانی  گذرد،سال می 13 11نخستین مرکز راهنمایی کودک توسط هیلی تأسیسسال و از  26 -کردخدمات ارائه می

بالینی خود  شناسیروانبخش  1909ش گذشته از تأسیسسال از  30آمریکا که  شناسیروانشروع شده و انجمن  1908از  12وسط بیرزت

درمانی در اختیار شناس بوده است با این حال هنوز روانروان 2000را دایر نموده است.جنگ جهانی اول عرصه به کارگیری بیش از 

در  13سال مانده تا مری کاور جونز 2کنند و ثر از نظرات فروید تبعیت میأهای روان تحلیلگری متاز دیدگاه پزشکان است که عمدتاًروان

                   
1 Boring 

2 Sigmund Freud 

3 Carl Jung 

4 Alfred Adler 

5 Schultz 

6 Hergenhahn 

7Alfred Binet  

8 LewisTerman 

9 Wallter Dill Scott 

10 Lightner Witmer 
11 William Healey 

12 Gliford Beers 

13 Mary Cover Jones 
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 ؛1370)شولتز و شولتز، زدایی ترس، اولین مثال بارز رفتار درمانی را به نمایش بگذاردنام پیتر، در شرطیهآزمایش مشهور خود با کودکی ب

 (1388 کرامر، ؛2005 ،1پالنت

شود که از مطالعه یک رشته علمی بنیادی شناخته می عنوانبه شمسی در سطح جهانی بیشتر 14در آغاز قرن  شناسیروانالصه خ   

افی گی و قوام کلی پختشیاری شروع شده اکنون به موضوع رفتار روی آورده و اگر چه نیمرخ کاربردی آن در حال ظهور و بروز است ووه

 هاست.تر از سایر زمینهکار با کودکان و تعلیم و تربیت ملوس انسانی ۀرا نیافته و در عرص

 

فاوت ضع بسیار متوقم خورده فرهنگی با گذشته کشور و تمدن رو به رشد اروپایی ر-اما در ایران که از اواخر دوره صفویه انقطاع علمی   

 های فرهنگی کهرکتحز جهان جدید شده و ابتدا با ماندگی شدید خود اشمسی ایرانیان متوجه عقب 13از اوایل قرن  و نامناسب است.

به  ه نهایتاًکاجتماعی -های اعتراضی سیاسیشمسی است و سپس با حرکت 1230دارالفنون توسط امیرکبیر در  تأسیسنمود بارز آن 

ا یمسی ش 1301و در آغاز قرن چهارده شمسی یعنی  ماندگی دارندمنجر شد سعی در رفع عقب 1285انقالب مشروطه سال 

 گذرد.میالدی تقریبا یک سال از ظهور رضاخان ملقب به سردار سپه در عرصه سیاسی کشور می1922

 در این زمان است، هجدید ایران لقب گرفت شناسیروانگذار بنیان عنوانبهبه حق ( که امروزه 1274-1369) علی اکبر سیاسی دکتر   

ل ایران مشغو ه و درکاره رها کردقایع جنگ جهانی اول تحصیالتش را در پاریس نیمهعلت وهچند سالی است که با اخذ درجه لیسانس ب

« جوان نجمن ایرانا»کشور دست به تشکیل  ماندگیعقب رفع از یک سال پیش برای رالفنون بوده،اتدریس دروس مختلف علوم انسانی د

درسه علوم سیاسی مبا پشتیبانی عالمه دهخدا در  1304در است که اندکی بعد  شناسیروانهمچنین به فکر ایجاد نخستین درس  زده،

را در برلین « وحپسیکولوژی علم ر»با عنوان  شناسیرواننخستین کتاب فارسی  1306( که در 1281-1318) محقق گردید. تقی ارانی

 –ساله  17( 1283-1336) رهوشیا همینطور است وضعیت محمد باقر سال بیشتر ندارد و تازه عازم آلمان شده است. 20منتشر کرد 

 لیمهدی جال پدیای فارسی( و)ویکی عازم اروپا شده است که شخصاً-آزمایش ایران شناسیروانسنجی و نخستین چهره مطرح روان

 است. وضع نشده« شناسیروان»هنوز حتی اصطالح سال دارد؛  14تنها  -دک و پرورشیکو شناسیروانکسوت پیش-(1365-1287)

سب و انتظامی منا وفاقد قوای نظامی  فاقد اداره ثبت اسناد و امالک، ( وضعیت عمومی پایتخت را فاقد شهرداری،1387) سیاسی   

سواد و زنان بی وم مردمهای تنگ و خاکی توصیف کرده که در آن عمناها و خیاببا کوچه فاقد وسایل نقلیه عمومی جدید، سازمان یافته،

 اجتماعی و ،تاریخی سایر منابع هایی که درواقعیت فرهنگی مواجه با فشارهای جامعه مردساالرند.-یدور از هر گونه فعالیت اجتماع

 سیاسی ی دیگر دکترجا و... در 1388 ؛ فراستخواه،1376زیبا کالم، ؛1378 : آبراهمیان،اند از جملهشده تأکیدیید و أسیاسی نیز ت

 به النفسعلم درباره چهآن این از پیش قرن نیم تا ابن سینا زمان از» گوید:ین میچن 14اوایل قرن  شناسیرواندر مورد وضعیت  (1355)

 زبان به که است داشته خواص از معدودی به اختصاص هم آن از اطالع و است بوده شفا هساد فن مبنای بر همه درآمده تحریر رشته

 «اند.بوده آشنا کافی قدر به عربی

انجمن »، «بنگاه حمایت از دیوانگان» تأسیسشمسی که زمان  1330کی از زمان صفویه تا نیمه دهه پزش( درباره روان1373محرری )   

 بود نشینراه و ولگرد افراد و دعانویسان و نشینانجام و جادوگران دست در پزشکیروان» بعدی است چنین نوشته است:« بهداشت روانی

 که شد باعث وضعی چنین. بود گردیده نفسانی هایدرمان و تدابیر جانشین ویسی،دعان و نشینیجام و طلسم و لیمیا و سیما و کیمیا و

                   
1 Plante 
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 و بلدیه مأموران دست در آن اداره که شود تیمارستان نام به ایمخروبه نیمه هایساختمان به منحصر درمانیروان و پزشکیروان بعدها

 «.است بوده ناآگاه طبیبی عهده بر آن سرپرستی

 (.1370 معنوی، و بهرامی ؛1373 محرری،) خواندمی بشریت ن روانی در ایران را ننگاوضع بیمار 1333 در دیهلن کورس پرفسور   

 بدیهی است وضع در اوایل قرن بهتر از این نباشد.

کالت با وجود مش ای داشته است و امروزهشمسی پیشرفت قابل مالحظه 14ایران طی قرن  شناسیروانبار، سفأاین شرایط ت رغمبه   

 دارای ،امعهجازهای از روند دانش جهانی به دور نبوده و ضمن برخورداری از پتانسیل الزم برای پاسخگویی به نی ،غیرقابل انکار

یشبرد این رشته و پایی و مصمم به مقید به اخالق حرفه دنیا، های علمیگرانی مسلط به آخرین پیشرفتمدرسان و درمان پژوهشگران،

 .تاسحرفه در کشور 

مراحل  اخیر و طی اجتماعی و فرهنگی قرن ها مرهون تالش مردان و زنان بسیاری است که  در بستر تغییرات سیاسی،این پیشرفت   

 مرحله مورد بررسی و تبیین قرار داد.  5توان در در یک نگاه کلی این روند را می چندی حاصل شده است.

 گشاییراه یا ینآغاز دوره ،(1304-1342)شناسی روان گروه اولین تأسیس تا شناسیروان درس نخستین تدریس از اول دوره-  -1

 دوره تلفیق/

 گسترش یا اراستقر دوره ،(1342-1356) اسالمی انقالب شروع تا تهران دانشگاه شناسیروان گروه تأسیس از دوم دوره- -2

 سازمانی/دوره ترجمه یا انتقال

 دوره جستجوی مشروعیت / بحران دوره ،(1356-1361) اسالمی انقالب با مقارن سوم دوره- -3

 یا کوفایی سازمانیش دوره ،(1361 -1382و مشاوره ) شناسیروانسازمان نظام  تأسیسها تا از بازگشایی دانشگاه چهارم دوره- -4

 انفجاری/دوره جستجوی هویت  گسترش

 دوره غلبه درمانگری /دوره عملگرایی ،تاکنون( 1382دوره پنجم ) -5

 

 دوره اول -

بب سد چرا که به نامی« گشاییآغازین یا راه»جدید در ایران را از حیث سازمانی باید دوره  شناسیروانستین دوره از مراحل پدیدآیی نخ

ه جایگزین کدیگری  یا هر عنوان شناسیروانماندگی از تحوالت جهانی چیزی به نام فرهنگی با گذشته از یک سو و عقب-انقطاع علمی

 انتظارات نظری و عملی مربوط به آن در جامعه باشد وجود ندارد.این رشته علمی و 

 ساله عبارتند از: 40مهمترین رویدادهای این دوره تقریبا 

 دهخدا توسط علی اکبر سیاسی در مدرسه علوم سیاسی با حمایت و پشتیبانی عالمه شناسیروانتدریس نخستین درس   1304

ال بعد به س 6یا  5ه ک« روح علمپسیکولوژی »ان فارسی توسط تقی ارانی در برلین با عنوان به زب شناسیروانچاپ نخستین کتاب  1306

 شناسیروان ا عمومیچندانی در روند رشد آکادمیک ی لف جزو آثار ممنوعه بود و اثرؤگرایانه معلت گرایشات چپهایران رسید ولی ب

 نداشت.

ژه طبق برخی ( البته وضع این وا1371الزمانی،)صاحب کوچک محمد حجازی در عنوان کتاب« شناسیروان»استفاده از واژه  1308

 (1355 )سیاسی، ابتکار دکتر سیاسی است ،شواهد
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ی صدیق سط دکتر عیستو« از لحاظ تربیت شناسیروان»تربیتی و تعبیه درس رشته تعلیم و تربیت یا همان فلسفه و علوم تأسیس  1311

هده رس نیز بر عددریس این ت عالی تغییر نام داد.ی راسهمین اثنا به دانش در استش را بر عهده داشت واعلم در دارالمعلمین عالی که ری

 دکتر سیاسی است.

بیتی در ستاد علوم تراادوات اولیه توسط دکتر اسداهلل بیژن  :شناسیرواننخستین آزمایشگاه  تأسیستمهید مقدمات و  1316الی  1312

ا سفارش دکتر سیاسی ب 1314دانشگاه تهران و پیوستن دانشسرا به آن، در سال  تأسیسپس از  تهیه شد.عالی  در دانشسرای 1312سال 

کتر هوشیار واگذار دعملی به  شناسیروانکرسی  آزمایشگاه طی مراسم رسمی افتتاح گردید.1316در  لوازم بیشتری خریداری و نهایتاً

ذشت دکتر هوشیار به مصطفی نجاحی که پس از تکمیل تحصیالت و درگ 1318از  شد و تصدی آزمایشگاه ابتدا به حبیب اهلل صحیحی و

 تجربی را در اختیار گرفت. شناسیروانکرسی 

نها تدریس در آ شناسیروانهای این دانشگاه از جمله مراکزی که عنوان دانشکدههدانشگاه تهران و الحاق مدارس عالی ب تأسیس 1313

ق و علوم عنوان دانشکده حقوهمدرسه علوم سیاسی ب عنوان دانشکده ادبیات و دانشکده علوم،هعالی ب دانشسرای شد.شده بود یا می

 داشکده پزشکی عنوانبهمدرسه عالی طب  سیاسی،

ا یعملی  شناسیروان»دکتر علی اکبر سیاسی؛ « از لحاظ تربیت شناسیروان»، شناسیروانهای آکادمیک انتشار نخستین کتاب 1317

 دکتر محمد باقر هوشیار« وشسنجش ه

 یاسی بود،عمومی از ابتدا در اختیار دکتر س شناسیروان: کرسی شناسیروانپدید آمدن شعب و دروس مختلف  1339الی  1314

گذار عدا به دکتر نجاحی واایجاد و ابتدا به دکتر هوشیار و ب 1314تجربی تغییر نام یافت در  شناسیروانبه  عملی که بعداً شناسیروان

 1335مرضی  شناسیروان رسمیت یافت و استاد آن دکتر مهدی جاللی بود. 1319پرورشی از  شناسیروانکودک و  شناسیروان گردید.

 اردانبا دکتر علیمحمد ک1337اجتماعی  شناسیرواندرس اختیاری با تدریس دکتر پروین بیرجندی شروع شد، و  عنوانبه

ان ریاست دکتر محمود نفر دانشجو در زم 14عالی با پذیرش  تربیتی در دانشسرایو علوم شناسیروانساله رشته  3ایجاد لیسانس  1339

 (1388دی  17ارتباط شفاهی  )نوری، انددانسته شناسیروانصناعی که برخی آن را نخستین گروه 
 

 فروغ مانند تیمجال در شناختیروان و تربیتی مقاالت اند عبارتند از: نشروستهپیعمومی به وقوع  ۀسایر تحوالت این دوره که در عرص

 شپیدای هدایت، صادق ارآث مثالً داستانی ادبیات به شناسیروان رسوخ...  و روانی بهداشت امروز، معلم فردا، سپیده سخن، تربیت،

 هاشم احمد، بنی راهیماب ،نوری خواجه ابراهیم ، الزمانی صاحب ناصرالدین ، حجای محمد آثار مثل شناسیروان فهم هعامّ هایکتاب

 رادیویی هایبرنامه و هانشست و هاسخنرانی چنینهم ، اندشده تألیف روانکاوی رویکرد با اغلب که دیگران و ستاری جالل رضی،

 ظرنکه به  (1371 ، الزمانی صاحب) شدمی پخش ایران رادیو در 1337از که الزمانی صاحب ناصرالدین دکتر رادیویی برنامه مثل

 باشند. هایفا کرد شناسیروانثیر چندانی در روند رشد أرسد تنمی

 رغمهعلم جدید با فرهنگ سنتی در نظر گرفت چرا که ب «تلفیق»توان دوره تالش اساتید برای اما از نظر فکری این دوره را می   

رو دارند و در ذهن و ضمیر خود پیش جامعه اهل فرهنگ آثار و سوابق تمدنی کشور را کمابیش ماندگیعقب و فرهنگی انقطاع

با نوشتن ( »1372) سیاسی است که به قول براهنی سردمدار این جریان فکری دکتر علی اکبر نمایند.دلبستگی به آنها را حس می

م شده پل تربیت[ در واقع بر انقطاع فرهنگی که از دوره صفویه تا پایان قاجار حاک لحاظ از النفسعلم یا شناسیرواناین کتاب]

سینا و تطبیق آن با ابن النفسعلم جنایی، شناسیروان های دکتر سیاسی از جمله هوش و خرد،دیگر کتاب استواری زده است.
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وقفه دکتر سیاسی در راه بومی کردن های شخصیت نیز نمایشگر همان تالش بیپرورشی، و نظریه شناسیروان جدید، شناسیروان

یعنی دکتر محمد باقر هوشیار و دکتر مهدی جاللی نیز کم  1ثر دیگرؤهای مشخصیت« زبان فارسی است.جدید در  شناسیروانعلم 

لیفی هستند و نه ترجمه؛ البته این طبیعی است چرا که با أت هانوشتهاند لذا در این دوره اغلب و بیش همین راه را در پیش گرفته

های را در تعامل با سایر تمدن شناسیروانلب رویکردهای امروزی غانی فلسفی اتوان دریافت تمدن کهن ایرانی مباندکی مطالعه می

 خود پروانده است. دل البته با اقتضائات فرهنگی و جغرافیایی مردمان ساکن در آن و به زبان رایج روزگاران مختلف در -بشری 

ری تبحّ، پزشکان مز اسالمادر دوره بعد  یت شناخت دارند،روشنی بر خردگرایی و اهم تأکیدمانده از ایران باستان آثار باقی مثالً  

های ی از درمانهای مشهورحکایت ایی بر مبانی فیزیولوژیک فرایندهای روانی و عملکرد مغز دارند،ویژه تأکیدسینا چون رازی و ابن

باحث ل است( در مثنوی نقمه اندوه که در )مثل درمان کنیزک عاشق مبتال ب سینا وجود داردمشابه رفتار درمانی امروزی در آثار ابن

نی اشارات روش غزالی وآید اغلب فالسفه و اندیشمندان مثل ابن مسکویه اخالقی آنجا که صحبت از شهوات و امیال نفس به میان می

مبانی رویکردهای ه با کالخره عرفا و ادبا سخنان نغز فراوانی دارند او ب (1385، نجاتی)دارند به آنچه در روانکاوی مطرح است 

های کهن مدنت ۀر هماختصاص به فرهنگ و تمدن ایرانی ندارد بلکه د وجودی و انسانگرا نزدیک بلکه یکسانند. البته این صرفاً

د با غرور ا نبایها و جغرافیای مختلف، لذهای بشری است در بستر فرهنگاشتراک فکری تمدن ۀخورد که نشانکمابیش به چشم می

 ایجاد نماییم. شناسیروانبه این گذشته مانعی در راه کسب درست مبانی علوم جدید من جمله  مورد نسبتبی

 دوره دوم -

 توان دورهازمانی میشود به لحاظ ستا انقالب اسالمی را شامل می 40جدید در ایران را که از اوایل دهه  شناسیرواندوره دوم 

 چهارم و سوم هایامهبرن با به شمار آورد. آغاز این دوره همزمان «و انتقالترجمه »و به لحاظ فکری دوره « گسترش و استقرار»

 در که طوری به(  1388 فراستخواه،)  است دولتی افزون روز مدرنیزاسیون و عالی آموزش یکمّ رشد دوره توسعه اقتصادی کشور،

 هنر و فرهنگ و عالی ات ابتدایی از تربیت و علیمت متولی پرورش و آموزش خانه وزارت دو به فرهنگ وزارت( 1343) دهه این ابتدای

 خانه وزارت هب خود پرورش و آموزش وزارت عالیه تعلیمات بخش( 1347) انتها در و شودمی تبدیل فرهنگی مسائل سایر متولی

 دالیل از یکی داقلح که هادانشگاه درونی تحوالت با است همزمان تحوالت این( همان) یابدمی ارتقاء عالی آموزش و علوم مستقل

. است انشگاهید مدارج طی روند تسریع جهت در کسوتپیش اساتید و جوان اساتید بین نظر اختالف و رقابت به دادن پایان آن

 (1371 منصور، دادستان،)

 شکیلت به فموظ دانشکده و حذف استادی هایکرسی شد، تبدیل( ترمی) سالینیم به سالی نظام 1341 سال از ترتیب بدین   

 آموزشی هگرو نه 8/5/1342 تاریخ در تهران دانشگاه ادبیات دانشکده .(1350 اردکانی، محبوبی)  گردیدند( آموزشی گروه) دپارتمان

 به مربوط تحوالت رسای و گروه این تکوین روند .(1374 ایروانی،) است شناسیروان گروه آنها جمله از که رسانید تصویب به را

 : است ذیل شرح به شناسیروان

 

 

 

                   
 اصلی هایقدم دوم دوره و دوره این طی که پاریس روان دانشگاه و سیاسی علوم مدرسه کرده تحصیل تهران متولد است سیاسی دکتر دوره این ثرؤم شخصیت تردید بی 1

 (1390 زمانی، و رضایی) برداشت را ایران سیاشنروان بنیانگذاری
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 مطالعات همؤسس از الگوبرداری با) 1341 بهمن در«  تربیتیعلوم و شناسیروان تحقیقات و مطالعات مؤسسه» تأسیس 1341

 دکتر مقام مقائ ضمناً که است جاللی دکتر مؤسسه رئیس نخستین ارشد کارشناسی تراز در رشته این تدریس برای( اجتماعی

 را شناسیروان ؤسسهم مدیریت( 40 دهه اواخر) صناعی محمود دکتر جاللی دکتر از بعد. است بوده زنی شناسیروانگروه  در سیاسی

. است داشته دهعه بر اسالمی انقالب تا را سمت این نصفت مرتضی دکتر لندن به ایشان مهاجرت از بعد و.  گیردمی عهده بر

 ( 1376 ،روءوف)

تادی حذف و دنبال تغییرات در شرف وقوع مقرر شد کرسی اسهب 1341درسال  دانشگاه تهران: شناسیروانتشکیل گروه  1342

 گروه آموزشی 9 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1342لذا در مرداد  ها شود.سالی جایگزین نظام سالی در دانشگاهنظام نیم

را تحت   شناسیوانرسسه ؤکارشناسی ارشد مدانشجویان  را مصوب نمود که در آن سال صرفاً شناسیروان)دپارتمان( از جمله گروه 

 ش نمود. نخستیننفر پذیر 30را به تعداد  شناسیرواننخستین گروه دانشجویان دوره کارشناسی  1343آموزش داشت و سال بعد 

 دکتر به انقالب از قبل هایسال آخرین در و راسخ ، شاملو ، جاللی به سیاسی از بعد گروه مدیریت است سیاسی دکتر گروه رئیس

 شد. واگذار گیالنی

 اواخر. شد حطر سیاسی دکتر ابتکار به 1344 سال در بار نخستین انجمن تأسیس ایران: بحث شناسیروانانجمن  تأسیس 1347

 جاللی کترد و صناعی دکتر رئیس، سیاسی دکتر:  شدند انتخاب ذیل شرح به آن اعضای و تشکیل موقت مدیرههیئت سال همان

 و مؤسسات و هاروهگ سایر اساتید و گردید تهیه نامهاساس 1344 سال طی دبیر، کاردان دکتر دار،خزانه نجاحی کترد رئیس، نایب

 خسروپور، کترد هاشمی، ابراهیم دکتر احتشامی، طیبه دکتر محسنی، چهرهنیک دکتر رجایی، سیمین دکتر جمله از عالی مدارس

 ثبت به نجمنا 1346 آبان در. پیوستند جمع این به مهندسی دکتر فکوری، کترد ،هاشمی ابراهیم دکتر ،عظیمی سیروس دکتر

 شماره ، شناسیوانر مجله)  گردید افتتاح زیبا هنرهای دانشکده سالن در رسمی مراسم یک طی 1347 آبان 16 در سرانجام و رسید

 .( 1349 آذر اول

 ادبیات، هایدانشکده مجالت و عمومی مجالت در اختیشنروان مطالب : اگرچهشناسیرواننخستین  مجله  انتشار 1349

 رفتمی شمار به نیز شناسیروان انجمن ارگان ضمناً که شناسیروان مجله نخستین اما شدمی منعکس پزشکی بعضاً و تربیتیعلوم

 ادامه 1358 سال تا هک نمود انتشار به شروع انجمن اعضای همکاری و هاشمی دکتر سردبیری سیاسی، دکتر همت به 1349 آذر در

 .(1377 ، رضایی) گردید منتشر آن از شماره چند و بیست حدود و داشت

 جامعه ختلفم شئون در شناسیروان کاربرد»  عنوان با ایران: این سمینار شناسیروان انجمن سمینار تشکیل نخستین 1354

 تهران انشگاهد مرکزی کتابخانه سالن در اعضا ردهگست شرکت با 1354 دی 11 و 10،9 در تالش سال دو از پس«  امروز متحول

 ایراد مختلف هایحوزه در شناسیروان کاربرد مورد در سخنرانی 20 آن طی و بود هاشمی ابراهیم دکتر سمینار دبیر. گردید برگزار

 .( 1355 ، 15 و 14 هایشماره شناسیروان مجله) گردید

 دیگر و تهران عالی آموزش مراکز در هارشته این گسترش و شناسینروا در مختلف هایرشته تأسیس 1357الی  1343

؛ دانشکده ادبیات و 1345؛ مدرسه عالی پارس 1344ات دانشگاه اصفهان یدانشکده ادب ؛1343ها: مدرسه عالی دختران شهرستان

ده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ؛ دانشک1346؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز 1346انسانی دانشگاه ملی علوم

؛ شناسیروانکارشناسی  1352؛ دانشکده علوم تربیتی دانشگاه جندی شاپور 1348؛ دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران 1347
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نشگاه ؛ دانشکده تحصیالت تکمیلی داو علوم تربیتی شناسیروانکارشناسی  1350دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد 

 شناسیروانارشد کارشناسی 1353؛ دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران و علوم تربیتی شناسیروانکارشناسی ارشد  1349شیراز 

؛ دانشکده علوم تربیتی دانشگاه جندی شاپور بالینی شناسیروانکارشناسی ارشد  1354؛ دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تربیتی

 سازمانی-صنعتی شناسینرواکارشناسی ارشد  1356

 

درنیستی مات شبه در سطح کشور حداقل در نظام آموزش عالی تثبیت گردید لیکن اقدام شناسیروانبا این گسترش سازمانی استقرار 

امر  قه متولیانعدم عال بر بودن نوسازی فرهنگی اصیل و ریشه دار، ودشواری و زمان که هر روز جامعه را از فرهنگ سنتی دور می کرد،

 شناسیوانرو  النفسعلم، در تلفیق دکتر سیاسی و برخی اساتید همراه ت، شرایطی ایجاد نمود که کوششبه پیوند مدرنیته با سنّ

وره غالب این د به جریان شناسیروانکاست علم  کم و پاسخگوی نیازها و مطالبات جامعه و نظام دانشگاهی نباشد لذا ترجمه و انتقال بی

ه جای ب 1342ال ترجمه دکتر محمود صناعی از س« نرمان ل مان شناسیرواناصول »ه نماد بارز آن جایگزینی کتاب تبدیل گردید ک

اک که پس از ( است ؛متولد ار1298-1364) لذا شخصیت برجسته این دوره دکتر محمود صناعی دکتر سیاسی است. النفسعلمکتاب 

 د و مصدر خدماتدر ایران بو 1348 تا 1334های شگاه لندن پرداخت و بین سالتحصیل در دانشگاه تهران به ادامه تحصیل در دان

الوه بر ع و... شناسیروانسسه ؤسس و رئیس مؤعضو م عالی،گردید مثل ریاست دانشسرای شناسیروانفرهنگی مهمی از جمله در زمینه 

 ذراندن دورهان با گدانشگاه تهر تأسیسکسانی که بعد از شوند یعنی شناسان ایران وارد عرصه مینسل دوم روان ،ایشان در این زمان

های مختلف هب و رشتشع تأسیساین گروه پیشروان  های خارج از کشور شدند.لیسانس در این دانشگاه یا با مدرک دیپلم راهی دانشگاه

های بعدی تقیم نسلمستقیم یا غیر مسو مربی و معلم  شناسیروانلفان نخستین کتب و مقاالت ؤم های مختلف،در دانشگاه شناسیروان

 ور،منص ومن،ه کاردان، مهریار، شریعتمداری، نصفت، صناعی، شناسان کشور هستند. از جمله مشهورترین این گروه نجاحی،روان

 چی،عتن، گنجی ،ساشکرک زمانی، سرمد، محسنی، رضویه، مهندسی، بازرگان، نوع پرست، قاسم زاده، براهنی، شاملو، راسخ، دادستان،

 هستند. و.... سیف،

 دوره سوم -

الت ناشی از انقالب اسالمی مرتبط گذاری شد با تحوّنام« جستجوی مشروعیت»یا دوره « بحران»که با عنوان دوره  شناسیرواندوره سوم 

 در چندانی عمق و گسترش که فرهنگی و علمی هایفعالیت از بسیاری 1356 سال در اسالمی انقالب به مربوط جریانات شروع است. با

 نشد مستثنی قاعده این از بود راه آغاز در که نیز شناسیروان. گراییدند سستی به شده خارج مقامات و مردم توجه مدار از نداشتند جامعه

 برای فرهنگی انقالب ستاد و تعطیل هادانشگاه 59 خرداد از سیاسی هایآرامی نا علت به فضایی چنین در. گردید متحمل را لطماتی و

های شغلی و زدند از جمله رقابتهای چندی به این امر دامن میلیک باید توجه داشت که زمینه شد. تشکیل اهدانشگاه امور اصالح

های نزدیک به انقالب که به مرور وجه سیاسی هم پیدا بین برخی از دانشجویان و اساتید در سال و بعضاً شناسیروانشخصی بین اساتید 

های علوم انسانی از جمله عملکرد نظام سیاسی در سایه تئوری گرییهتوجزدیکی برخی اساتید به سران نظام سیاسی، ن کرده بود،

در  شناسیروانعدم توفیق  شود،هایی راجع به مسائل جنسی که جزو تابوهای مذهبی محسوب میمطرح بودن تئوری ،شناسیروان

 ؛شناسیروانبه نیازهای جامعه در این زمینه و نوعی ابتذال در برداشت عامیانه از  گویی گستردهعجین شدن با فرهنگ سنتی و پاسخ

ها برسر غیر ضروری بودن یا نامشروع بودن بدین ترتیب پرونده اساتید از سوی دانشجویان انقالبی بیرون کشیده شد و جار و جنجال

بازنشسته و تعداد بیشتری مهاجرت نمودند. نشریه دانشگاه انقالب ای عده یکی دو نفر از اساتید اعدام شدند، شروع شد. شناسیروان

پزشکان نسبت به بیماران روانی سخن شناسان و روانموجود و تمایالت مرضی روان شناسیروانارگان جهاد دانشگاهی از مبانی کفر در 
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)سروش،  بود شناسیروانعلوم انسانی از جمله  ( و در ستاد انقالب فرهنگی صحبت از حذف یا اسالمی کردن1377)رضایی، به میان آورد

 .(1390به نقل از رضایی و زمانی،

بر است و ار و زمانگذاری یا تغییر یک رشته دشواز یک سو با فروکش کردن تب اولیه و روشن شدن این موضوع که پایه" نهایتاً   

هایی ها تعدیلشگاهیی دانز سوی دیگر فشار اجتماعی برای بازگشاصورت مستقیم مغایرتی با دین ندارد و اهبسیاری از مطالب هم حداقل ب

-162 سال ایی از اساتید درهبا تغییراتی در برنامه درسی و پاکسازی عد هادانشگاه بازگشایی به منجر در دیدگاه انقالبیون ظهور کرد که

 .  گردید 1361

 دوره چهارم -

یابد از حیث وم میتدا 1380های دهه ها بعد از انقالب فرهنگی شروع و تا نیمهدانشگاهایران که از بازگشایی  شناسیروانچهارمین دوره 

 کیلتش نیمه دو زا دوران رود. اینبه شمار می« جوی هویتتدوره جس»از جهت فکری  و« شکوفایی یا گسترش انفجاری»سازمانی عرصه 

. گردید فراهم شناسیروان گسترش برای سازمانی و اجتماعی فکری، ایهسازیزمینه که است عراق و ایران جنگ پایان تا اول نیمه شده،

 آمد در اجرا مرحله به گسترش این بینی شدههای پیشبرنامه که است جنگ از بعد دوران دوم نیمه

 مهمترین رویدادهای مربوط به گسترش سازمانی عبارتند از:

 در را دکتری رهدو اولین و سال همان در را شناسیروان ارشد شناسیکار دوره نخستین که مدرس تربیت دانشگاه تأسیس – 62-1361

 (1370 مدرس، تربیت دانشگاه با آشنایی. )نمود اندازی راه 1366-67 سال

 مدرسه ایران، آزاد گاهدانش ، ابوریحان دانشگاه مثل عالی آموزش موسسه 11 از بیش تلفیق از طباطبایی عالمه دانشگاه تشکیل - 1362

 و نموده متمرکز را رسانمد و اساتید از ایسابقهبی کشور که تعداد انسانی علوم دانشگاه بزرگترین عنوانبه و... و شمیران رسپا عالی

 (1375 طباطبایی، عالمه دانشگاه با آشنایی. )شد دیگر مراکز برای الگویی

-76 سال در مثال عنوانبه .شد موجب شناسیروان آموزش در را گسترش ترینسابقهاسالمی که بی ادزآ دانشگاه تأسیس - 62-1361

 دانشجویان آمار برابر سه تقریباً که بود نفر 15000 بر بالغ دانشگاه این واحدهای در شناسیروان مختلف شعب ،دانشجویان1375

 ،1376آزاد، دانشگاه) ودب تاریخ آن تا 1341 سال از شناسیروان التحصیالنفارغ کل برابر نیم و یکی و سال همان در دولتی هایدانشگاه

 (.1377نقل از رضایی،

 پیام دانشگاه توسط اشتد اسالمی انقالب از قبل در ابوریحان دانشگاه در سوابقی که ایمکاتبه آموزش نور: پیام دانشگاه تأسیس -1366

گردید  پشتوانهبی دارکم اعطای ساز نوعیهبطوریکه زمین( 1377نقل از رضایی، 1374 ثنایی، و رئوفی) ابعاد بسیار گسترده ای یافت نور

 نماند.                                  کنار بر روند این از نیز شناسیروان و

 

رش شعب و ها و گستانجمن تأسیسمجامع علمی،  این تحوالت سازمانی در آموزش عالی به همراه گسترش نشر و انتشار کتب و مقاالت،

ت تنها ر نیسر میسّن مختصترین آنها در ایهای کشور به حدی بوده است که پرداختن نه به همه آنها حتی به مهمهها در اکثر دانشگارشته

 شمریم. هایی را که مهم هستند برمیبرخی از اولین

هم در  بالینی و استثنایی آن سه گرایش عمومی، ها صرفاًها اگر چه پس از بازگشایی دانشگاهو رشته شعب گسترش زمینه در -

آزمایشی سایر شعب معروف  شناسیروانهای بنیادی مثل به جز برخی از زمینه 1380حد کارشناسی مصوب گردید. تا دهه 
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علوم شناختی و...دوره کارشناسی  سازمانی،-صنعتی مشاوره، شخصیت، تربیتی، استثنایی، مثل بالینی، سالمت، شناسیروان

 ی مختلف دایر نمودند.هادر دانشگاه ارشد و حتی دکتری خود را

 نیاز از معرفیاند که بیایجاد شده شناسیروانچاپ کتب در همه زمینه ها چنان گسترشی دارد که مراکز ویژه برای نشر کتب  -

وند خریبی در ره اثر تآثار زرد هستند ک پسند و بعضاًههای عامّهستند نکته قابل توجه در این زمینه یکی گستردگی چاپ کتاب

راهنی و ترجمه ب «هیگارد شناسیروانزمینه »دیگری اقبال عمومی جامعه دانشگاهی از کتاب  اند وایفا نموده شناسینروارشد 

های بعدی ز ویرایشهای جدید آن اچاپ به زیور طبع آراسته شد و تا همین اواخر 1366همکاران است که نخستین بار در سال 

ه کتاب رفت به عبارتی این کتاب جایگاهی مشابعمومی به شمار می اسیشنرواندر زبان اصلی مهمترین کتاب درسی 

ضایی و )ر مان ترجمه صناعی در دوره دوم را داشت. شناسیرواندکتر سیاسی در دوره اول و کتاب اصول  النفسعلم

 ( 1390زمانی،

عالوه بر آن  روع شد وش 1358زمستان  به سردبیری حبیب اهلل قاسم زاده در «بازتاب»چاپ مجالت در بعد از انقالب با نشریه  -

از  یاست جمهوریوابسته به نهاد ر« اجتماعی-پژوهش در مسائل روانی»ارگان بیمارستان رازی و « رازی شناسیروان»مجله 

 1370سال  اینکه در سه در اثر مشکالت نشر در زمان جنگ و فقدان خواننده متوقف گردیدند تا ادامه یافت ولی هر 1360سال 

تشر ضا زمانی منمسئولی دکتر ر به سردبیری و مدیر« شناختیپژوهشهای روان» با عنوان شناسیروانستین نشریه پژوهشی نخ

هری یفیت ظاکپژوهشی در رعایت -ایی یک نشریه پژوهشی و دریافت مجوز علمیی حرفهاشد. این نشریه ضمن رعایت معیاره

 انیستیتو ار ارگانرفت در ادامه مجله اندیشه و لگوی مجالت بعدی گردید.چاپ هم نهایت دقت را به خرج داد و از هر حیث ا

 ،جالت پژوهشیم.. به میان آمدند و امروز تعداد  های علمی وانجمن ،شناسیروانهای مجالت دانشکده روانپزشکی تهران،

 قدری است که حتی ارایه فهرستی از آنها در این جا مقدور نیست.هترویجی و عامیانه ب

 سال به کوچک شجه یکی است برخوردار جهش دو از هافعالیت دیگر همانند نیز هاکنفرانس و سمینارها افزایش مجامع علمی: -

 هایبرنامه ازآغ و جنگ اتمام به که 1368 سال در بزرگ جهش دیگری و است انقالب اوایل خاص شرایط رفع از ناشی که 1361

 و کنگره نفرانس،ک سمینار، 100 حدود برگزاری از حاکی 1377 سال تا مجالت بررسی رتصو هر در. است مربوط توسعه و بازسازی

 هایخنرانیس محدود، میزگردهای محاسبه بدون البته است تربیتی و شناسیروان پزشکی،روان مسائل مورد در نشست و همایش

وارد به هر حال م .شوندمی ارائه روز در برنامه چند حتی یا روزانه صورتهب که تلویزیونی-رادیو هایبرنامه و علمی مراکز و هاانجمن

نها شروع شد تشکیل آ 1374که از سال  شناسیروانهای مختلف مربوط بودند از طرف انجمن شناسیروانبه  مهم که مستقیماً

 برگزار گردیدند ازجمله: 

 و بهزیستی لومع دانشگاه شناسیروان گروه: کننده برگزار ،1374 اسفند 16 تا 14 ،«ایران بالینی شناسیروان کنگره اولین»

 (.1375 زمستان ،7 شماره شناختی،روان پژوهشهای) شاملو سعید دکتر: دبیر بخشی،توان

 ایرانی نجمنا همکار با مدرس تربیت دانشگاه شناسیروان گروه کننده برگزار ،1375 آبان 20 تا 14 «شناخت تحول همایش»

 مدرس، تربیت انشگاهد) دادستان پریرخ دکتر سمینار دبیر پیاژه، ژان تولد سال یکصدمین مناسبت به ژنو، دانشگاه و شناسیروان

 (.1375 آبان

 همکاری با ایران شناسیروان انجمن کننده برگزار 1376 مهر 2 لغایت شهریور 31 ایران شناسیروان انجمن کنگره نخستین -

 آن تا که شاملو، سعید دکتر علمی دبیر بهزیستی، علوم دانشگاه و بهداشت وزارت عالی، آموزش و فرهنگ وزارت پژوهش معاونت

 26« ایران شناسیروانهشتمین کنگره انجمن »طور ادواری ادامه یافته و هبود. این کنگره ب خود نوع از همایش ترینگسترده زمان



1395ایران: پاییز  اسیشنروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

رضا زمانی و دبیری دکتر حمید یعقوبی در دانشگاه شریف تروما به ریاست دکتر  شناسیروانبر  تأکیدبا  1400آبان سال  28الی 

 برگزار گردید.

فت تنها انجمن رهای تشکلی به محاق تفعالی 1358ایران در سال  شناسیروانبا تعطیلی انجمن  .ایانجمن های علمی و حرفه -

 1370 تا 1360 آبادی در دههوا دولتاست که با ریاست دکتر شی« شناسان شاغل در بهزیستیانجمن روان»های قبل از جنگ سال

ز او تعداد دیگری  دکتر محمد نقی براهنی دکتر رضا زمانی، به همت دکتر سعید شاملو، 1374در سال  های محدودی داشت.تفعالی

گیرترین و ارور به فرمداند تشکیل و به قبل از انقالب می شناسیروانکه خود را ادامه انجمن « ایران شناسیروانانجمن »اساتید 

فرهنگی به  نگاه»د به رویکر در رقابت با این انجمن که اعضای آن عمدتاً تبدیل گردید. شناسیروانمهمترین انجمن علمی حوزه 

 شناسیروان»و با گروهی از عالقمندان « نگرتحولی شناسیروان»تعلق خاطر داشتند طرفداران « شناسیروانعلم جهانشمول 

دکتر  ادستان،س این گروه دکتر پریرخ دأمبادرت کردند در ر« شناسیروانانجمن ایرانی »با تشکیل  1375در سال « اسالمی

پا به عرصه  های دیگر نیزبه مرور انجمن دکتر علی اصغر احمدی بودند. دکتر غالمعلی افروز، دکتر جواد اژه ایی، محمود منصور،

انجمن  ،1381اجتماعی  شناسیروانانجمن  ،1380بالینی  ناسیشروانانجمن  ،1375گذاشتند. انجمن مشاوره ایران سال 

 و... 1395سازمانی -صنعتی شناسیروانانجمن  ،1392 تربیتی شناسیروان ، انجمن1384بالینی کودک و نوجوان  شناسیروان

 خیراًالذا  ه استدهها بسیار زیاد است طوری که نوعی تشتت در امر فعالیت گروهی قابل مشالامروزه پراکندگی این تشکّ

 رد.بشکل گرفته که هنوز در مراحل اولیه حیات خود به سر می  شناسیروان ۀهای فعال حوزاز انجمن یکنفدراسیون

اکامی در عبارت دیگر نهدر این دوره از حیث فکری در جستجوی هویت بوده است ب شناسیرواننظر از این تغییر و تحوالت صرف   

یت این ران مشروعهای دوران بحچالش و مخصوصاً عدم موفقیت جریان ترجمه و انتقال، با فرهنگ سنتی، جدید شناسیروانتلفیق 

ف کزی معرّفهوم مرایران در کدامین چهارچوب نظری قابل تبیین است؟ م شناسیروانشناسان قرار داد که ال را پیش روی روانؤس

 ؟انداز آتی خود را ترسیم نمایدتواند چشمتر نظری میایران در کدام بس شناسیروانایران چیست؟  شناسیروان

ت اس «اسالمی شناسیروان»نخست روی آوردن به مفهوم  هایی سه گرایش در این دوره مطرح گردید.در پاسخ به چنین پرسش   

پزشکی نو روا شناسیروان... و برخی اساتید  محمود گلزاری مرتضی منطقی، که آمال دانشجویان انقالبی مثل علی اصغر احمدی،

حامی  های رسمی کشور نیزبود و سیاست دکتر سید ابوالقاسم حسینی، دکتر حسن احدی و... مثل دکتر سید علی اکبر حسینی،

 این رویکرد بودند.

ها در هشگامه درسی دانتغییر چندباره برنا ،«سمت»ها اقداماتی مثل تشکیل سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه   

 شناسینرواها جهت تحصیل اعطای بورس به طلبه های حوزه و دانشگاه،تشکیل دفتر همکاری راستای اسالمی کردن علوم انسانی،

اهلل  رف آیتتحقیقاتی امام خمینی)ره( از ط-سسه آموزشیؤبرخی مدارس عالی خاص مثل م تأسیس در داخل و خارج از کشور،

م اسال در شناسیروانتشکیل مجامع علمی مثل  رشته مشاوره اسالمی، تأسیساسالمی،  شناسیروانانجمن  تأسیس مصباح یزدی،

نوز به هین گروه ابا این همه  یابی به این رویکرد بوده است.گروهی و دولتی در راستای دست های فردی،از جمله فعالیت و...

های ثر پژوهشاند یا حداکو بیشتر در حد مباحث کلی نظری باقی مانده اندموفقیتی قابل عرضه در سطح جهانی یا ملی دست نیافته

 .(1390زمانی،  و؛ رضایی 1388 و همکارن،یعقوبی ) دینی شناسیرواناند تا دین ارائه نموده شناسیروانمحدودی در چهارچوب 

 ( و آقای دکتر محمود منصور1312-1389) رویکرد دوم حاصل تالش دو تن از اساتید دانشگاه تهران خانم دکتر پریرخ دادستان   

ویژه نظریات فروید هلی و تلفیق دیدگاه شناختی ژان پیاژه با رویکرد روان تحلیگری ب( است این دو نفر با رویکرد تحو1400-1309ّ)



1395ایران: پاییز  اسیشنروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

لیف و أحیاتشان با تعاطفی نمودند که در دوران بعد از جنگ تا زمان  های شناختی وو آدلر سعی در ارئه نظامی یکپارچه شامل جنبه

 ترجمه و تدریس و پرورش دانشجویان وفادار سعی در پیشبرد نظرات خود داشتند خاصه در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران.

تی بوجود ادند و مجالدایران تشکیل  شناسیرواندر رقابت با انجمن  شناسیروانطرفدران این رویکرد نیز اگرچه انجمن ایرانی    

 .ر شدندتر کرده و از تشخّص اولیه دورنگد ولی بتدریج مرزهای خود را با رویکرد سومی که فراگیرتر بود کمآوردن

است و  دانشی جهانی شناسیروانبندی رسیدند که به این جمع است شناسان ایرانیرویکرد سوم که شامل دیدگاه اکثریت روان   

ن حاظ کردجفرافیای خاص در بلند مدت ره به جایی نخواهد برد لیکن لتالش برای محدود کردن آن در قالب یک دین یا 

د علم کمک کن نی اینتواند هم به باروری جهاهای ملی میها در راستای نیازها و الویتهای فرهنگی و متمرکز نمودن پژوهشویژگی

رهنگ ملی و ناصر فالبته پرداختن به ع و هم بازدهی آن را در رفع مشکالت و نیازهای جامعه مورد نظر افزایش چنین رویکردی

این  نماید.مداد میفید قلمم علمی بالمانع بلکه های مسلّپردازی در بستر مفاهیم بومی را به شرط عدم تعارض با یافتهدینی و تئوری

ن و توضیح لی در بیاشناسان به رویکرد محدود دو گروه قبگر چه پاسخ اکثریت روان شناسیروانبه علم « جهانشمول-فرهنگی»نگاه 

ه و مثل دو ن نداشتگرایی مجالی برای تئوریزه شدرود ولی در عمل با غلبه درمانگری و عملایران به شمار می شناسیروانهویت 

 رویکرد دیگر جایگاهی قابل اعتنایی در محافل علمی جهانی و ملی پیدا نکرده است.

جهانی  محافل علمی یابی هنوز به نتیجه مشخص و روشنی که توجه مراکز وهویتایران برای  شناسیروانتوان گفت تالش لذا می   

 های خاصی از قبل این تالش عرضه شده باشد دست نیافته است.را جلب کند و یا نظریه

 دوره پنجم -

نظر  قابل درک به شناسیروانه ب« عملگرایی در برابر نگاه بنیادی»رواج تفکر  و« درمانگری»ایران با غلبه  شناسیرواندوره پنجم یا اخیر 

و  شناسیروانام سازمان نظ» تأسیساین دوره را زاییده رویداد خاصی در زمان مشخصی قلمداد نمود ولی  توانچه نمی اگر .رسدمی

 آید. یادآور مناسبی به نظر می ،برای شروع این دوره یک نشانه عنوانبه 1382در سال « مشاوره ج ا ا

رویه در حیطه بی ایران در دستیابی به یک هویت منسجم قابل قبول و با توجه به گسترش شناسیروانال ناکامی در حقیقت بدنب   

 (.1393)فتحی، ل رسیدهزار نفر در سا 50هزار دانشجو با ضریب پذیرش  250به رقم غیر قابل باور  1390های دهه آموزشی که در نیمه

 ر بود.کا باشد امکان جذب شدن در بازار شناسیروانخیل عظیم در انتخاب رشته این  گرتوانست توجیهتنها عاملی که می

م ه ندرمانی آناوره و روامعنایی جز پرداختن به امر مش در ایران تقریباً شناسیروانالتحصیالن از طرف دیگر بازار کار برای فارغ   

یتی شروع شد تربصبغه ا ب)دوره اول( از نظام آموزشی و  چه در ابتدان اگر ادر ایر شناسیروانچراکه  صورت خصوصی نداشته و ندارد.هب

باشند: زیر می مر مواردااز جمله دالیل این  بهداشت روانی سوق پیدا کرده بود. های دوم و سوم به سمت درمان وولی به مرور در دوره

 شناسان،ی روانکارگیرنهاد عریض و طویل به ضرورت ب دولتی بودن آموزش و پرورش و عدم توان و عدم اعتقاد کافی اغلب مسئولین این

ه کشورهای ربیتی بتبا صبغه  شناسیرواناز کشورهای اروپایی دارای  اعزامی به خارج شناسیروانتغییر محل تحصیل اکثر دانشجویان 

رش دیدگاه گست پزشکان،کان و روانشناسان به پزشمورد روانه بییتشب دارای صبغه بالینی و پزشکی، شناسیروانآنگلوساکسون که با 

جود مراکزی برای و و 1354بالینی از سال  شناسیروانرشته  تأسیس صورت نادرست و تحریف شده،هه ولو بروانکاوی در فرهنگ عامّ

آیی رشته دی( ، پدیعلوم رفتاری کنون )دانشکده سالمت روان و پزشکی تهرانبالینی در کشور خاصه انستیتو روان شناسیرواناشاعه 

 و رواندرمانی دماتخ به نیاز ی مشاوران مدعی درمان، افزایشو رشد کم1350ّدنبال تغییرات نظام آموزش و پرورش در دهه همشاوره ب

فتن اوج گر د،باالرفتن سطح سوا های اخیر مثل رشد جمعیت شهرنشین،فرهنگی و اقتصادی دهه به سبب تحوالت اجتماعی، مشاوره

 ساله و...  8زای جنگ اثرات آسیب خصوصاً گیر واجتماعی ناشی از بالیای طبیعی دامن های فردی وآسیب
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مراکز  أسیستنه کار و ای باز کند اعطای مجوز یا همان پرواهی برای چنین مطالبهتوانست مفر قانونی و موجّلیکن رویدادی که می   

 ک( بود.ینی)کل درمانی

 فعالیت برای شخصیم و رسمی ضابطه1372 سال تا اما گردد،برمی اسالمی انقالب از قبل به ایحرفه درمانی و بالینی کار سابقه   

 برای ولتید مراکزی هم و خصوصی نیکیلیک محدودی تعداد هم پزشکانروان مخالفت رغمهب و وجود این با .نداشت وجود ایحرفه

 .بودند دایر شهید بنیاد مثل نهادها برخی و بهزیستی پرورش، و آموزش ها،دانشگاه طرف از درمان و مشاوره

 نظر زیر را بالینی شناسیروان دکتری مدرک دارای شناسانروان برای کار ۀاجاز پزشکی نظام سازمان طرف یک از 1372 سال در   

 مصوب را جوانان رۀمشاو هایکانون تأسیس طرح جوانان عالی شورای دیگر، سوی از و کرد، تصویب دارو تجویز حق بدون و پزشکانروان

 .گردید جدیدی درمانی مراکز آمدن پدید باعث ولی نبود شناسانروان میل باب گرچه وضع این .نمود

 جمهوری مشاوره و شناسیروان نظام سازمان»1382در ساله 5 متالطم دوره یک از پس مربوطه هایانجمن هایتالش دنبالهب سرانجام   

 و ثنایی) نمود آغاز ار خود فعالیت 1383 از و تأسیس مشاوران و شناسانروان ایحرفه هایفعالیت رسمی متولی عنوانبه «ایران اسالمی

 (1388 وهمکاران، یعقوبی ؛1383 جو، حقیقت

 از سال .ری واگذار گردیدالهیا عباسعلی به دکتر 90 سال از و بود افروز غالمعلی دکتر ۀبرعهد 1390تا تأسیس بدو از سازمان ریاست   

رار قس سازمان أمی در ردنبال انتخابات دوره چهارم مشکالتی در اداره سازمان رخ داد که بعد از مدتی تالطم دکتر محمد حاتهب 1395

 .سفانه هنوز مشکالت اداری و مالی درون سازمان آنچنان که شایسته و بایسته است حل نگردیده استأگرفت که مت

عضو  30000 از بیش مشاوره و بالینی شناسیروان ایحرفه امور نسبی ساماندهی ضمن ،99سال تا خود فعالیت دوره آغاز از سازمان   

)سایت  شغول کار هستندال با مجوز سازمان ممرکز فعّ 1000صادر کرده و طبق برآورد رئیس فعلی حدود « پروانه» 5225گرفته بالغ بر 

ز میزان اقادات صرف نظر از جمله این انت دارد. بسیاری منتقدان عملکردش همه این با .و مشاوره ج اا( شناسیروانرسمی سازمان نظام 

قدان ضوابط ف ن است.و اساسنامه آ تأسیسبر خالف قانون  مشکالت مالی و اداری در نحوه اداره سازمان که بعضاً صحت و سقم آنها؛

وانی در نات موجود، ز و دفاترفقدان نظارت بر مراک صدور پروانه،ها در گرایش ۀانگاری همیکسان روشن و عینی در صدور مجوز و پروانه کار،

کز غیر مجاز و ابله با مرارای مقمشخص ب ۀفقدان برنام دفاع از جایگاه قانونی سازمان و مقابله با سایر نهادهای متولی صدور پروانه و مجوز،

ه ثمر اتوانی در بن راجعان،مدفاع از حقوق متقابل درمانگران و ناتوانی در تبیین و  افراد فاقد صالحیت در حوزه رواندرمانی و مشاوره،

درمانی و یطه روانحهای آموزشی در ناتوانی در نظارت بر حجم گستره کارگاه و مشاوره ، شناسیروانرسیدن شمول بیمه برای خدمات 

 است.  مشاوره و...

های پیشین این دوره ایران در شناسیروانناکامی  سو ووره از یکو مشا شناسیروانحال با توجه به نقدهای وارد بر سازمان نظام    

 اهد بود؟گونه خوچایران چه بوده و آینده پیش رو  شناسیروانگرایی در لدرمانگری و عم ۀشود که حاصل دو دهه غلبپرسش مطرح می

شد و ماحصل یک قرن ر عنوانبهدرمانی روانو  شناسیروانهای مثبت و منفی وضعیت مان باید به جنبهأدر پاسخ به سوال فوق تو   

 در کشور پرداخت. شناسیروانتوسعه 

نظری نه از جهت عملی به مرتبه  ها و افت و خیزها هنوز نه از حیث بنیادی وتالش ۀرغم همهایران ب شناسیروانواقعیت آن است که    

ما هنوز به سطحی  شناسیروان اعتبار یک به»( که 1389) حمیدپور تولید علم و تکنیک در تراز جهانی نرسیده و این سخن قاسم زاده و

الذکر در خیل عظیم دانشجویان فوق %87چرا که بیش از  به قوت خود باقی است.« از تحول نرسیده که بتواند تاریخی برای خود بیافریند

فانه اغلب واحدهای این مراکز در سطح نازلی از سأمراکز آموزش عالی غیرانتفاعی که مت دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور،

از سوی دیگر وضعیت مراکز دولتی هم  (1397اسفند  12)میگنا،  کنندپژوهشی و درمانی قرار دارند تحصیل می استانداردهای آموزشی،
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ر کار این مراکز قابل رویت رسد نواقص مهمی دهای بالینی و به ویژه سوپرویژن میآموزش ۀدر سطح عالی نیستند و وقتی نوبت به عرص

برداری بدستان و حتی افراد فاقد مدرک یا درای مدارک غیرمرتبط که متمایل به بهرهاز آن سو نیاز شدید جامعه و خیل مدرک باشد.می

 و رواندرمانی کشور حاکم نموده است. شناسیرواناز این آشفته بازار هستند نوعی ابتذال بر فضای 

ها از طرف کارگاه آنکه صالحیت مدرسان اینشود بیهای درمانی برگزار میبرای آموزش تکنیک -ه اصطالح کارگاهب-ها روزانه ده   

ا درمانی گرفته ترژیراهی مراکز مختلف با عناوین فریبنده از ان یابی قرار گرفته باشد و صدها نفرزمرجعی صاحب صالحیت مورد ار

نها ار عموم  اینه در افکآنکه کسی متعرض این شیادان و کالهبرداران شود و شوربختابی شوند ومی و.. شناسیروانهای مبتنی بر بینیفال

اند از نوشتن دههای مختلف افتاجوییطوریکه افراد دلسوز به فکر چارههگردد .بو رواندرمانی و مشاوره ثبت می شناسیرواننام ههمه ب

های برنامه ،گیری در مجامع علمیو... تا پی حمیدپور، قوبی، صاحبی،عی ی چون پورشریفی،های انتقادی از طرف کسانمقاله و یادداشت

 خاص در فضای مجازی و...

وانان جگروهی از  ی آموزش عالیبه موازات گسترش کمّ-ترشاید کمی قبل-از دهه هفتاد شمسی  اما روی دیگر این سکه مثبت است.   

ور محرکه اسخ موتروی آوردند که اغلب تا امروز با عزمی ر شناسیروانبه تحصیل در حیطه  های مختلفنخبه و عالقمند با انگیزه

 شاره رفت.ار به آن کوشش این نسل همان ظرفیتی را ایجاده نموده که در ابتدای این نوشتا اند.ایران بوده شناسیروانهای پیشرفت

دان کار صور، نصفت،من شکرکن، دادستان، زمانی، قاسم زاده، براهنی، ،مهریار های قبل افرادی مثل صناعی، شاملو،اگر در دوره   

د داشته بودن وشن نگهایی برافروخته و با سختی بسیار ررا در حوزه یا زمینه شناسیروانهایی بودند که هر کدام چراغ ستارهو...تک

سلط تتوانند مدعی ت میأاند به جرگرانی کارآزموده شدهسان، محققان و درمانشاگردان جوان آنها در سه دهه گذشته که امروز خود مدرّ

 ایران است چررمانی او رواند شناسیروانو رواندرمانی باشند. این پیشرفت مهمی برای  شناسیروانهای ها و تکنیکبر جدیدترین تئوری

های جظریات و پکیال در نات و اجماکتفا به کلیّهای زمانی از دانش روز و و رواندرمانی از حیث بازه شناسیروانماندگی که همواره عقب

 در حوزه رواندرمانی. مخصوصاً ای غیرقابل انکار بوده است.درمانی نقیصه

دژکام استثناهایی  قاسم زاده، مهریار، -بالینی ایران شناسیروانبنیانگذار -(1308-1383)1اگر دیروز افرادی مثل شاملو عبارت دیگرهب   

همت خود قرار داده بودند در بین شاگردان وفادار این اساتید دسترسی به  وجهههای درمان را روش ۀروز بودن در عرص بودند که تالش به

از طریق آموزش از اساتید  تر آن است که این گروه نه صرفاًجالب شود.های درمانی یک قاعده محسوب میدانش روز و آخرین تکنیک

بطوریکه در هر زمینه درمانی  اند.با تالش فردی بسیار و آزمون خطا این راه مهم را گشوده ه عمدتاًاند بلکخود به این مهم دست یافته

از روح زمان که همان  پیرویاین نبوده مگر به  اند موارد قابل اعتمادی را شناسایی کرد وتوان از بین این گروه و مراکزی که دایر کردهمی

 ایران است. شناسیروانگرایی بر غلبه درمانگری و عمل

                   
 شناسی ایران است.رود به نوعی پدر معنوی رویکرد درمانی به روانشناسی بالینی ایران به شما می( که امروزه بنیانگذار روان1383-1308) زنده یاد دکتر سعید شاملو  1

دانشگاه ایالتی واشینگتن و دانشگاه ایلی نویز به گذراندن  های جورج واشینگتن،در دانشگاه دنیا آمده پس از تحصیالت متوسطه راهی آمریکا گردید وهن در مالیر بایشا

سپس از سال  )شهید بهشتی( دا در دانشگاه ملیبه ایران مراجعت نمود ابت 1340سال  شناسی بالینی مبادرت نمود.و دکتری روان کارشناسی ارشد، های کارشناسی،دوره

با همکاری دکتر هارطون داودیان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران را ایجاد نمود در سال  1344سال  در دانشگاه تهران مشغول تدریس و تحقیق گردید. 1342

شناسی دانشگاه تهران مجبور به انتقال به دانشکده پزشکی )بیمارستان سر مدیریت گروه روان بر دربار وابستگاهبر اثر اختالف نظر و رقابت با دکتر مهرانگیز راسخ از  1353

پس از  1373سال  شناسی بالینی را راه اندازی نمود.نادر نوعپرست و حبیب اهلل قاسم زاده کارشناسی ارشد رشته روان روزبه(گردید در آنجا با کمک ولی اهلل اخوت،

وی همچنین در  گذاری نمود.شناسی بالینی را پایهپزشکی تهران نخستین دوره دکتری روانروان وه علوم بهزیستی پیوست و با همکاری انستیتنشستگی به دانشگاازب

 شناسی بالینی و بهداشت روانی پیش قدم بوده است.شناسی ایران و انتشار اولین کتب روانتشکیل انجمن روان
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