
 شناسی تحولی ترین نظامهاي روان اي از بزرگ گزیده

  مقدمه
  

آید جهان  در  که  سخنور  ر  هزا شوریده        زصد  صائب  چو  برخیزد یکی    حال 
 عـام  معنـاي  بـه  کنم؛ سـخنوري  شناسی را به چنین سخن مزین می تعجب نکنید از اینکه سردفتر کتابی در دانش روان

 ۀورانی هسـتند کـه وظیفـ   آ سخنوران پیام. اند مخصوص سخن فضیلت به بشر ابناي نیست، همۀ شاعران مخصوص فقط کلمه
هـاي ذهـن    وختـه هـا و اند  از این شمارند پیامبران، متفکران و معلمان که آموخته. راهنمایی و ارشاد دیگران را به عهده دارند

  .گشایند کنند و دري به باغ روشنایی می خود را به پایمردي سخن به دیگران تلقین و تفهیم می
دوست یگانه و دانشمند من، خانم دکتر پریرخ دادستان، که عمر عزیز را عاشقانه صرف تعلیم و تعلّم کرد و تـا بازپسـین   

حاالنی است که شاعر بزرگ مـا صـائب در بیـت بـاال      متان و شوریدهنفس حیات تکاپوي علمی را رها نکرد، یکی از آن سروقا
  .بدان اشاره کرده است

آنان در کالس درس او معنی استاد دلسوز و مخلص . ایشان در طول عمر پربرکت خود دانشجویان بسیاري را تربیت کرد
ـ . د و دیگر رهایش نکردنداش با او همراه شدن شائبه را شناختند و از آن پس به ذوق محفل گرم و صمیمیت بی  ۀدانشکده خان

شناسی است و هنوز کارهـاي دیگـري در    کالسهاي روان ةامروز آثار ارزشمندش ذخیر. دانشجویان شد ةاش دانشکد او و خانه
بسا آرزو اي «رحم مرگ چشمان جستجوگرش را بر روي این جهان بست و او را از ما گرفت؛  دست انجام داشت که دست بی

  .»که در خاك شدست
اختیـار   ترسیدم که نزدیک شدن مرگ را تاب نیاورد و با دیدن من بـی  می. قبل از سفرش به بیمارستان آبان رفتم ۀهفت

که ماسک اکسیژن به صورت داشت، لبخندي به لب آورد و گفت دوست ندارم کسی  نشسته درحالی اما محکم و آرام نیم. شود
گفت کتابی در دسـت تـألیف دارم    تا گفتم برایش در هر از. ات را دارم پذیرم که حوصله ند؛ فقط تو را میمرا در این حالت ببی

که بسیار مفصل است، اما دوست دارم تا اینجا که کار شده تمامش کنم؛ پس باید نام مناسبی برایش بگذارم تو هم نظـرت را  
شناسـی   تـرین نظامهـاي روان   اي از بـزرگ  گزیـده «کنیم و بنویسـیم  را به نامش اضافه » گزیده« ةتصمیم گرفتیم که واژ. بگو

هـا و   کرد، اضافه کرد که این عزیز زحمت تنظیم نوشـته  نوبت از او مراقبت می با اشاره به دختري از شاگردان که به. »تحولی
  . شناسی بود او دانشجوي دکتري روان. تایپ را به عهده خواهد گرفت

. اش بـاز صـحبت کتـاب بـود     چند ساعت قبل از اینکه براي همیشه مرا ترك کنـد، در خانـه   روز بیستم آبان، یک روز و
  . داد رنگش از چیز بدي خبر نمی تر شده بود اما صورت آرام و خوش نفسهایش تنگ

زادگـان کـه زحمـت تایـپ کتـاب و       آن دختر دانشجو، یعنی خانم مرضیه حاجی ةنویسم وعد امروز که این مقدمه را می
من به سـهم خـود از   . شود کردن خاطر دوست مرا فراهم کرده وفا شده است و اثري مفید و ارزنده تقدیم اهل علم میآسوده 

نهایت متشکرم و یقین دارم که روان  و هست، بی  کارهاي ایشان بوده ۀدار کلی زاده، که عهده ایشان و خانم دکتر سوسن رحیم
  :خواند خود می ةبیند و این بیت نظامی را براي این دو یار ارزند کتابش را می آید و پریرخ دادستان از گنبد آسمان فرود می

درود فرستم  فرستی  فرود        درودم  گنبد  ز  یایم  ب یایی    ب
  روانش شاد و یادش گرامی

امـا  . این فهرست در ادامه آمـده اسـت  . کتاب مطابق فهرستی که مؤلف تنظیم کرده و به خط خود نوشته است به پایان نرسید
  .دردناك مرگ او خیلی سریع اتفاق افتاد، آنچه به چاپ رسیده است با فهرست مطالب کتاب حاضر ارائه شده است ۀون حادثچ

  بمنّه و کرمه
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