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  با یاد آرش
  

  به دانشجویان، این دیگر فرزندانم،     
  گشته او را که فروغ گم     
  نگرم در غرور شکوفایى اینان مى     
  

  پیشگفتار چاپ اول
  

هاى جدید چند دهه اخیر در قلمرو روانشناسى مرضى حاکى از آنند که به ثمر رساندن  تمام گرایش
اى است که در پرتو  م آگاهى از فرآیندهاى اطالعاتى فزایندههاى بالینى مؤثر و علمى، مستلز فعالیت
تر از گذشته، به  تر و صریح توانند دقیق مى» به کار بسته«و » بنیادى«هاى روزافزون پژوهشهاى  پیشرفت

  .ردیابى اختاللها کمک کنند و عمالً متخصصان را در تدوین تشخیص و انتخاب درمان یارى دهند
نیز » روان درمانگرى«درمانگرى و مخصوصاً از آن میان، طیف گسترده روشهاى  هاى موفقیت همه روش

  .هاى درست و در نتیجه انتخاب موجه درمان است گیرى تشخیص در گرو شکل
در چنین گیرودارى، فعالیت بالینى در وهله نخست نیازمند یک روانشناسى مرضى به مقیاس امروزى 

روانشناسى مرضى «اى جنبش فراگیر روانشناسى ژنتیک در قالب است، یعنى حرکتى که بتواند به اتکّ
  .شناختى الزم را درباره دوران کودکى و نوجوانى به میدان عمل سرازیر سازد هاى آسیب ، داده»تحولى

و با  1که اولین کتاب در زمینه روانشناسى مرضى با عنوان هنوز لرزان 1341در کشور ما، از سال 
میالدى در کنار چند کتابى که تا آنزمان درباره  1950متداول در آغاز دهه  محتوایى در حد کتب

و با دانشى عمدتاً در حد جنگ جهانى  2هاى اعصاب هاى روانى در چهارچوب روانپزشکى یا بیمارى بیمارى
مین که مصادف با دوران فروزش سو 1370دوم انتشار یافته بودند، پا به صحنه آموزش عالى گذارد، تا سال 

رغم گامهاى بلندى که در  ست، على3مجموعه بازنگرى شده تشخیصى و آمارى انجمن روانپزشکى امریکا

                                                             
 .۱۳۴۱رات دانشگاه تهران، بيرجندى، انتشا. ترجمه و تأليف پ» روانشناسى رفتار غيرعادى مرضى«.: ك. ر.  1

 .، انتشارات دانشگاه تهران٢١٩مير سپاسى، شماره . تأليف ع» روانپزشكى«.: ك. ر.  ٢
 .، انتشارات دانشگاه تهران٨٣١ميرسپاسى، شماره . تأليف ع» خالصه روانپزشكى«     
 .ان، انتشارات دانشگاه تهر٣٥٨رضاعى، شماره . تأليف ح» هاى مغز و روان بيمارى«     
 .، انتشارات دانشگاه تهران٤٨١شماره ·صبا. تأليف ص» هاى اعصاب شناسى بيمارى نشانه«     
 .، انتشارات دانشگاه تهران١٠٠٩گيالنى، شماره . تأليف م» روانپزشكى كودك«     
 .، انتشارات دانشگاه تهران٦٨٧تأليف ابراهيم چهرازى، شماره » سميولوژى اعصاب«     
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هاى  به معناى دوره» دوران تحول«زمینه اختاللهاى روانى و به خصوص  اختاللهاى روانى اصطالحاً 
ور امعان نظر، یعنى ، برداشته شده یک اثر آموزشى دانشگاهى در خ»نوجوانى«و » کودکى«، »شیرخوارگى«

کتاب درسى منظّمى که معرّف روانشناسى مرضى تحولى در حد دانش کنونى باشد در اختیار دانشجویان 
  .هاى روانشناسى و پزشکى قرار داده نشده است رشته

تدریس «که به گفته مترجم براى » روانشناسى رفتار غیرعادى«باید متذکّر شد که در حد انتشار کتاب 
، )روانشناسى بالینى(فراهم گردیده بود، هنوز تفکیک مفاهیم بالینى » روانشناسى مرضى و درمانى در کالس

به وضوح نادیده انگاشته شده و این درهم بینى ) روان درمانگرى(و درمانى ) روانشناسى مرضى(مرضى 
ه در کتابهاى سالخورده همان طور ک(نشانگر این تصور است که با داشتن اطالعاتى درباره  اختاللهاى روانى 

هاى  هاى کلى از حد مسائل کالبدشناختى و فیزیولوژیک تا جنبه روانپزشکى، بیماریهاى روانى را در قالب
  .1توان بالفاصله به مرحله انتخاب و اجراى درمان رسید مى) کردند درمانى در یک مجموعه عرضه مى

کان دانشگاه تهران، به دنبال تأسیس اولین ، گروهى از روانپزش1345تا اردیبهشت  1344از تیرماه 
، درصدد ایجاد 2کانون هدایت کودك و نخستین مرکز مشاهدات روانى در خارج از چهارچوب دانشگاهها
هایى که در کتب  حرکتى نو برآمدند و به انتشار دوازده جزوه درباره مسائل جنبى و بنیادى روانپزشکى، زمینه

رغم  اما کوشش این گروه، على. شدند، پرداختند هاى نو قلمداد مى له گرایشغربى دهه پنجاه میالدى به منز
هاى منفرد دیگر، به یک دگرگونى آموزشى منجر نشد و تنها طنین آن به منزله هشدارى  همجوارى با فعالیت

مه هایى از این دست، زمینه را براى تألیف و ترج مجموعه کوشش. علیه رکود علمى دانشگاه تلقّى گردید
  :متون دیگرى در قلمرو مسائل روانى مرضى در سالهاى بعد در دو خط درهم آمیخته فراهم آورد

هاى متنوعى در راه ترجمه و یا تألیف آثارى درباره اختاللها که در  رغم فعالیت در خطّ روانپزشکى على
اى به منظور آموزش  ه، اثر علمى قابل مالحظ1360تا قبل از دهه  3شوند نوع خود نیز ارزنده تلقى مى

خورد و تنها در حد دهه اخیر است که آثارى انتشار  به چشم نمى) شناسى روانى یا آسیب(روانشناسى مرضى 
باره به فرصت دیگرى  که بحث در این(اند که قطع نظر از کیفیت ترجمه یا تألیف و محتواى علمى  یافته

ذلک ذکر این نکته ضرورى  مع. آموزشى قلمداد کرد توان آنها را به عنوان یک کوشش ، مى)شود محول مى
اى وجود دارند  است که بین نویسندگان کتب علمى و پویندگان صفوف مقدم علم، غالباً فواصل قابل مالحظه

هاى  و به همین دلیل است که مثالً ترجمه چندمین چاپ یک اثر، به صرف تاریخ پشت جلد و حک و اصالح
هاى روانشناسى مرضى و  ها، هنوز پایه رغم بسیارى از نوگرائى د، در حالى که علىآی سطحى، نو به شمار مى

چهره روانشناسى مرضى تحولى را به صورتى کهنه در قالب روانپزشکى کودك به عنوان یک مبحث جنبى از 
  .دهد یک مجموعه ارائه مى

                                                             

 .تهران ۱۳۶۶منصور، ژرف، . دادستان، م. براى آشنائى با اين تمايزها رجوع شود به مقدمه كتاب روانشناسى بالينى، پ.  ١

 .۱۳۴۳و  ۱۳۴۱رجوع شود به تاريخچه فعاليت انجمن ملّى حمايت كودكان و تأسيس مراكز يادشده در سالهاى .  ٢

هـاى   پسيكودرام، اگزيستانسياليسم، مكانيزم: ها عبارتند از اى از جزوه عناوين پاره. يمارستان روزبهنشريات مجله بهداشت روانى، ب.: ك.ر  .٣
  .دفاعى، علم سيبرنتيك و روانپزشكى
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روانشناسى در دانشگاهها و  هاى کارشناسى در خطّ آثار روانشناختى، تأسیس گرایش بالینى در برنامه
شناسى روانى و روانشناسى مرضى کودك توسط افرادى غیر روانشناس و  تعیین دروسى تحت عنوان آسیب

در همه حال از لحاظ علمى بیگانه نسبت به قلمروهاى بالینى و مرضى، و محول شدن این دروس در 
اند، موجبات در جا زدن در حد کتابهاى  مند نبوده هاى آموزشى به افرادى که غالباً از تخصص الزم بهره گروه
که متأسفانه هنوز به دستور (و یا کتب مشابه آنها » روانپزشکى کودك«و » روانشناسى رفتار غیرعادى«

ها و کتابهایى حتّى  و یا تدوین جزوه) شوند هاى وضع شده قلمداد مى ریزان به منزله کتب درسى برنامه برنامه
هاى درسى مغشوش به عنوان کتاب  اى از این جزوه تا جایى که پاره. فراهم آورده استکمتر از آنها را 

و دوباره، پس از سى سال گذشت زمان و . اند روانشناسى مرضى کودك به حریم دانشگاهها رخنه کرده
. ه استپناه، عدم تمایز بین روانشناسى بالینى و روانشناسى مرضى، از سر گرفته شد هاى پراکنده و بى تالش

هاى  بدیهى است که ما در این خط، از انبوه کتابهایى که با عناوین مختلف مرضى و درمانى در چهارچوب
توسط کسانى که در شمار روانشناسان بالینى قلمداد » اى مشاوره«هاى  آموزش و پرورشى و توصیه

  .آوریم ، سخنى به میان نمىشوند دست انتشار سپرده مى گردند، و برحسب رواج کار و گستره بازار، به نمى
*   *   *  

اثر حاضر نخستین کتاب درسى نظامدار در زمینه روانشناسى مرضى تحولى است و به صورتى منظّم، 
آمیز دوره تحول یعنى کودکى و نوجوانى را ترسیم  هاى اختالل یافتگى ها و سازمان جریان پدیدآیى و دگرگونى

  .کند مى
شناسى اختاللها براساس سومین  هاى تشخیصى و آمارى نشانه آخرین دادهاین اثر در عین حال که با 

هاى پژوهشىِ  گیرى ذلک به موضع کند، مع مجموعه تجدیدنظر شده انجمن روانپزشکى امریکا مطابقت مى
ه را فراتر از حد تبلورهاى کنونى اشاره دارد و با ارائه  اختاللها در چهارچوب دیدگاههاى مختلف علمى، را

  .دارد براى کوششهاى پژوهشى تغییردهنده باز نگه مى
در این اثر سعى شده است که با طرح طیف گسترده  اختاللهاى دوران کودکى و نوجوانى در قالب 

اما به منظور اجتناب از گستردگى مطالب . االمکان تضمین گردد کوتاهترین چرخه ممکن، جامعیت آن حتى
هاى  ماندگى ذهنى که از یکسو داده یکى قلمرو عقب: جموعه خوددارى شده استاز طرح دو زمینه در این م

ترند و از سوى دیگر متخصصان آموزش و پرورش  هاى دیگر فراوان ژنتیک و پزشکى درباره آن نسبت به زمینه
و  کنند، با همکارى وزارت آموزش و پرورش خطّ مسائل تربیتى آن را به عنوان یک قلمرو متمایز دنبال مى

هاى  شوند و جنبه هایى که بیشتر به اختالل رفتارهاى ارتباطى مربوط مى نایافتگى دوم قسمتى از سازش
  .دهند گیریهاى خاص و قابل بحث قرار مى اجتماعى، اخالقى و حقوقى، آنها را در شکل

وسل به آنها رغم ضرورت ت این اثر صرفاً درباره روانشناسى مرضى است و با فرایندهاى دیگر بالینى على
اگر برحسب موارد در پایان هر اختالل یا هر گروه از اختاللها رهنمودهایى درباره درمان . گردد مشتبه نمى
هاى اختصاصى  اند، این کار از نظر نگارنده صرفاً به منظور آگاه ساختن دانشجویان نسبت به جنبه داده شده

یى است که از روش و یا اصطالحات و عناوین درمانى به ها درمانگرى در هر زمینه و جلوگیرى از سوءاستفاده
  .آیند عمل مى
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هاى  هاى بالینى شکل گرفته و نسبت به تأمین جنبه این اثر متناسب با نیازهاى زنجیره کنونى فعالیت
ترین سطح اطالعات  آموزشى آن سعى وافر به عمل آمده است تا دانشجو بتواند به آسانى و با رغبت به عمیق

اند  ذلک مطالعه این اثر در منظومه آثارى که در این زنجیره و با همین هدف فراهم آمده مع. یابددست 
، 1»روانشناسى ژنتیک«بنابراین به دانشجویانى که قبل از مطالعه این کتاب با کتابهاى . گردد تر مى آسان
شود که براى  اند توصیه مى آشنائى حاصل نکرده 3»سپرد؟ تربیت به کجا ره مى«، و 2»روانشناسى بالینى«

تر مسائل روانشناسى مرضى و یافتن ارتباط آنها با زنجیره بالینى، کتابهاى یاد شده را در برنامه  درك عمیق
  .اى از آنها را بر این اثر مقدم شمارند مطالعه خود قرار دهند و حتى مطالعه پاره

اى بر  ثر ذکر گردید باید آن را مقدمه یا دریچههاى این ا با اینهمه و با توجه به آنچه درباره محدودیت
اگر از نظر نگارنده این کتاب به منزله جلد اول یک اثر جامع در قلمرو . مطالعات بعدى به حساب آورد

روانشناسى مرضى تحولى است، از نظر دانشجو باید همواره مطالب آن با مطالعه کتب دیگر و مخصوصاً 
تر دانشجویان باشد و  هاى گسترده به امید آنکه این اثر راهگشاى فعالیت. شودمقاالت مجالّت معتبر تکمیل 
  .هاى باالتر، یارى کند آنان را در دسترسى به افق

دانم که از همکار دانشمندم آقاى دکتر محمود منصور که  در پایان دادن به این سخنان وظیفه خود مى
در گروه روانشناسى دانشگاه تهران بنیان گذاردند  1361نخستین درس روانشناسى مرضى تحولى را در سال 

هاى فکرى و علمى ایشان این اثر جامه عمل به  بدون کمک. سپاسگزارى کنم» الفضل للمتقدم«به مصداق 
  .پوشید خود نمى

هاى علمى و پیگیر دانشجویان که اهرمهاى واقعى پدیدآورندگى  مندى ها و عالقه همچنین باید از انگیزه
ها حتّى تصور  بدون این مساعدت. انگیزد به خود ببالم کشش آنهاست که شوق کار را در دل برمى هستند و

  .پیمودن این راه دشوار ممکن نبود
  

  پریرخ دادستان
  1370بهمن ماه 

  
  

  پیشگفتار چاپ دوم
  

ه شود، نسبت به چاپ اول از ویژگیهایى ک کتاب حاضر که پس از بازنگرى و افزایش به چاپ سپرده مى
  :آیند برخوردار است در پى مى

                                                             
 .۱۳۶۹، ژرف، تهران IIو مخصوصاً روانشناسى ژنتيك  ۱۳۶۸، انتشارات رز، تهران Iروانشناسى ژنتيك  .١

 .١٣٦٦منصور، تهران . دستان، مدا. روانشناسى بالينى پرون، پ .٢

 .١٣٦٩دادستان، انتشارات دانشگاه تهران . منصور، پ. سپرد؟ پياژه م تربيت به كجا ره مى .٣
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اول آنکه حضور جداول نشانگانهاى مجموعه تشخیصى و آمارى انجمن روانپزشکى امریکا در چاپ اول، 
  .استفاده کنیم )DSM IV(ما را موظف ساخت که در چاپ حاضر از جداول آخرین مجموعه 

گرایشى یک اثر علمى را در  ایم بى دوم آنکه با جامعیت بخشیدن به گستره نظرى اختاللها کوشیده
  .اى که دائماً در حال تکامل است بیش از پیش به خواننده القاء کنیم زمینه

سوم آنکه نحوه ارائه کنونى این اثر امکان استفاده مستقل از هر فصل را هموار و مدرس را در انتخاب 
دلیل عمده ارائه این اثر در دو . سازد فصول مورد نیاز برحسب نوع و سطح آموزشى که برعهده دارد مجاز مى

  .مجلّد نیز تأمین همین خصیصه بوده است
چهارم آنکه بر اثر تجارب آموزشى خود و به رغم اصلى که در ارائه روانشناسى مرضى تحولى در آغاز 

ایم ـ همواره به منظور آگاه ساختن دانشجویان ـ گستره درمانگریهاى اختاللهاى مختلف را وسعت  پذیرفته
  .ایم شیدهبخ

هاى  نمایاند بتواند دریچه امید است این اثر که نقطه کنونى پیشرفتهاى روانشناسى مرضى تحولى را مى
  .علمى نوین را بر روى دانشجویان کشور گشوده نگهدارد

  
  پریرخ دادستان

  1375بهمن ماه 
  


