
 

 

 
 

 مقدمة مترجم
 
 

  تیسا به  رر ا اخمناس   ایر ا تییمیسیا یکیا  ا اشیکیت ای  ییی    میهیا  لیت کیه ا این          
ربا بیس  صی  اسی یس ن ره بیه  اسی ونسن ن   یاته  لت. اتخصصسن بیاه ب یسنی  ا ور اع   ومعیت

ا رایم   مس ا   ویساماسی  یی ردیی آن آتیاس ا یتام   ایا    وت   انب ایایر صسرر ا ا    ین ا ئ ة
کامر ب که    سی صسرر اهر  ای ا انب اریم ا      ر  ب  ین اشکل اهط ایا اعتسا ن  ان یی رما

وساعه ریز  ا آوش رستا  ا  ورا بتا یک   یر اعتیسا ان  ایسن رخر اایم اسریم. اتألیفسره کیب        
واییه    اسی رستا  ا  ورا   یر اعتیسا الیت       تدااس     ساسراا که بس رسباسی ری تام صسرر اه

ایسی    ییا   آن ن  به ر یل  اشکل  ی ن ااتسن وات وأریی  ین  امة ارم اب س  کاام   چه ری  اا
ای  یییی بیه وییبیهر ا ریشر      . بایسبی ین وییا صتن بیه چایین ا یئ ة     ااام بعم  ا صرا ریز  رتهسل اا

 سلعست واهیها ن ا ریسا ا نا.رتسیج اط   ن اآام   تاسصت ی  لیعسا آ ساا
بیس  ایی ا اعتیسا    کتس، بسقی بس وروه بیه امیین رییسا ویومیه تیمه  لیت. ییس ن را کیه         

کاایم     وییبهر رظییه   ایم سه صرا به اشکل نلییم ا ایا   بی لس یک لی کسن ا نرمر ای
کرتام رهشا ایچه کسنآاموی ان بل آن   ناع ویساماسیش ا تته بستام.  ین کتیس، ییک    اا
اس وییبیة  م یا رری یامه   کیسن      ایع ناامرای    ناتمام بی ی یس ن ن ازبرن   بسصل لسلا

آاراتا بس ا رشیریسن براة اشس نة   تیسا  لیت.  یی ه بیی  یین اتکیا بیه رتیسیج اطسلعیست         
اس   اارن اخت ف اشس نة   تییسا   یهیواهیها ای   را  لت که ان ارنا کسن یا    ریبخشا رظ

 صرنت  یاته  لت.
اه   یبیاا  سبل وا یاا ن یکیااس   اارن اؤریوی ن   رتخس، کی  رری امه بس ا ت   بسنیک

ییک  ا   ان اشس نة   تیسا ن  تیح ا اه  لت   ان  یین بیسلر وهییییسي ایی     اس  آن تیرة  لتفساه  ا
ییک  ا  یین     بیس ورقییه ای   اس    صیتیپت امیی ه بیس   تییسا ن  رساییمه ردیاتیه       ا سئلر بیمسنی

ویر ن  ا یس کییا کیه      اام   باسبی ین ایا  ن  ورقیه اااس  آن صتیپتر ن ش کسن بست    اشکی
  تیسا  لت.  ایم که بتر رم ن اا بی ی کسن ایچیه   ةیک اایع  م ا   ناامرای ان براة اشس ن

 اؤریوی ان  ین اایاه بستم.
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تییوب  ور رم  سنی  ا ای ریرا کسلیتا   رهصیا بستیم   ا     بمینا  لت ویومة کتس، رما
 ایم  ن  لت صر رام سن ایایخته بس ناامرااس   بساصرنااسی  ناتمام صرا اس ن  یسنی ااام ویس  

 اس ن  کمتی کایب. یامه  ین کسلتاآاسی  ان چسپ
 

 فريده همتي



 

 

 
 

 پيشگفتار
 
 

اشیس نة   ان نتیتة  یی   اطسلعیسوا ظی بسصل  ی ه به بینلا کسنایسی بیسلیاار ر   اشس نة   تیسا
 سه اتخصصسن برا. چسپ چنسن   ین کتس، تسال وغییی وا  لسلیا  لیت کیه  ا      تیسا  ا ایم

کیه  اشس نة   تیسا  اسیب انبسنة ر بی ی اعیاا ایم سهرخ تامین آغسا کسن بسیم ن تن تررم. 
 لتاصییین   ا بی ت لسل کسن آاراتا بس ا رشیریسن   ایسن    طا لا لسل کسن ان  ین براهر بیش

   تیییسا   لیییات  ة ی بییرا بی ییت لییسل آاییراش یییس ن ن بیاییه    تیییسار   بیییش  ا اشییس نة
 بتیم ی ایی اصیل ن  ن اآایم     « تخصیا  ویأایت »ن  ن وکرین   وایرل یساتیه  لیتر بخیش     

  .  هکیا
کیه ان  وم یه  یا  ریمر  ا  هاسی ای   ن ن اآایم تیم   اسی کتس، بس بساردیی ا  ر امة اصل

 لت    که ان  ین براه نخ ا اهبستم یی وا وغیبیسردی اسیا  قساه تم وس  اس اؤلفه بیصا  ا بخش
ایسی   . لر ر بخش اطسلعست ایرنای   ومییین  وی  رتهسل یسات اسی ااسلب اسیا اب به اصل بخش

 ایم  ن   ین کتس، به اشس ن ن   اع میسن کمیک    ررنسیت آصی اصل   تیاه   ن اآام تم. ان
 بس آاسا ا بیشتی  ریس  ااام. کسنتسن ن کام 

ه اشیس ن  ةکیه ریزا ییس ن ن اییسای ان بیای         اایم تیمه   ارایت بنیه  ین  ا    ان ارم ا
کیه ان   کاایم  ایا   به ایاایا کمیک    ا نرمیس ن را که وعنم  میها به  ین نتته  آاراش بییاب؛

 ریم. ان    ریم   ان اریم ا بیس بیر اش  بشیتاسکا ار ویه تیمه        چیصة  یی ردی   تیسا  یی  اتیساه 
     ی بیه ک یسرا بیراه    یسا تسام  بتی     وروه  ین  ای ا بیاهاسی کسن  ان براة   ت لی لی لسل

 ریم.   که ره ان ان ن صیرا   ریه  ا ایدیی ن  شیا    بتیی   ن  ان لیطاا  مییا وییبیه رکییاه         
اعتیسا ن    زیز رشیسنر    ایمتیسن بیه تفسبخشیا       یی بیس نریج    ایس   ی بیاه ب س  اممنای امین 

طیا   آن ان    به  ین نتته لیر  ا ا    سایل اسریم سنی    ای  ساور راِ امة اعتسا ن    زیز رشسن ی ب
 .ه  لتاس برا امة  ین لسل
اشس نة   تیسا ایتاا بی کسنبیا  م ا واهیا   رظیییه.   لت به تسال ردساا بسقی کتس، 

 لتاصیین   ا رشیریسرا که بی ی صیمات   ( اسن 2:  لتکتس، بی ی ا   ی ه کتس، ایوع  ین 
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 ییس  ریم   ( اتخصصسرا کیه ویساه   نا بیراة   تییسا تیمه     1بیاامر  اراش ااا تهیب به  ای ا اعتسا آ
 وسیدسه اای اشس نة   تیسا ا تته بستام.  رم ردساا به اسیلاسیا که  آن

 ر لیت   یچه اارن   ن یکیااسی ایرنا بایث ان کتیس، ایتایا بیی کسنایسی اطسلعیسوا       
   ار اثل اطسلعیست ایرنای  ی وعسا اس ی کتس،ر ومیینلاسلت. ان لی 2اومیکز کتس، بی کسن ن

 لت   بی ی کمک به صر رامه ان اایاة  لتفساه  ا  طی ست طی با تمه راسی ارنا باث ومیین
ایم ویس اطسلیب ن  ان بایث کیی  ان  و فییا کایم. بیس ورویه بیه           ک   به اع ب رییز کمیک ایا   

 صصیرص رظیییه    میل  ویرا     رظیایسیا ان غسلیسي  صتیم  رن یکیااسی اخت ف ان  ین براه
رظیاس ری تر  اس ایبظیست رظییی    م یا ن    نا    کتس، بسقی ان وا ناع  ین  صتیم  ا نا.

انرتییهر ناامرای افیم بیی ی اشیس ن را  لیت کیه بیس       رکام    ی  اا چنسنچر، اشس نة  مل
ور رایم   ا ن ایا کاام. یسا ییی ابسن اشس نة   تیسا کتس، ایوعا  لت که کسن ن اعتسا ن کسن اا

 به ناامرااسی  لسلار  م ا   بسلیاا الت یسبام. به آنبس ای وعه 

 
 اي کوتاه از هر فصل خمصه

 یر ا ا   ان آنای نی  لیت کرویسه بیی اشیس نة   تییسا        « اهماه»بس  ار ن  نخستفصل 
ان  ذتته   بسلر  ین براة اشس نه    لدراسی ارنا  لتفساه بی ی ورقیه  رکه ترا بینلا اا

 . لت  ن ا اه  تیسا ن  وات وأریی  ی
 تیسال بینلیا  « ایسی کیسنبیای اشیس نه بیی ی انایسن   تییسا       رظیییه »بس  ار ن  فصل دوم

 ا.ا ان به  ای ا اعتسا کسنبیا ا ن اسیا  لت که بی ی اشس نه رظییه
بیس  تیسال بینلیا ای یایم  ناییسبا   تییسا      «  نایسبا   وشخیص   تیسا»بس  ار ن  فصل سوم

لیاج   ر  بز نایسی ن  ن  ت ناتیسنیر  بز نایسی ایزیرلرژییک   مایسر اشیسا    لیت. اصیسبیه  کسنبی ن 
ایس    لدیری ای بیل وغیییی رییز ان       اسی ایدیی بس  ار ن وشخیص . بخش لت  ورقیه ا اه تمه
  لت. DSM-5اسی   رم. ایوع  ین اصل اعیسن  ین اصل آامه

 تسال ایی نی  لیت بیی   « ای ت     تیسااسی ناتسنی  صتیپت اب»بس  ار ن  فصل چهارم
  رییز ردیساا  لیت بیی      رای یت امیی ه بیس ویشیانسااسیا بیی ی  ناییسبا   انایسن         صتیپت ایب 

  لت. DSM-5  تیسااسی ناتسنی. ایوع  ین اصل ریز اعیسناسی 
تیسال ایی ن چنیسن ریرا صیسص  ا      «   تیساایس  انایسن  صی ا  ای یایم  »بس  ار ن  فصل پنجم

                                                                                                                                              
1.  practitioner 
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امی ه بس ای ن   لیة  ر  ی اار صسرر ا ا ی ر اشس نة ایایاشس نة   تیسا  لت: ام ص ه ان بای ن
 . ذ نا ب ز یا ااای یام اناسن وأریی  بیکه  نیرایاسی کساش آلیب   وایش ب ا  فه

تیسال بینلیا   « اناسن   ن یکیاایسی اشیس نه   ارقر ست ایویط بس»بس  ار ن  فصل ششم
صشیررت   رHIVوا یار  ییما/    ارقیر ست ا: رتی  ا سئ ا  لت که ان اشس نة   تییسا ایسای ایا   

ایسی اییویط رییز اطییح      ویشانسااسیا بی ی اشس نه ان  ین بیراه  .صسرمسرا تییک ارم ار   با
 وییملا یییس ایسلکتیییک ن یکیااییسی صییسص اشییس نهر ناتسناناییسرا رتییمه  لییت. ان  ییین اصییل

(DBT)2 لرگ ریز به  ار ن ایایسیا بیی ی نلییم ا بیه ا یسئل       ة  اشس ن ری  اایت ور و تر
تیررمر   رررا ریز اا ا ای وعسن ان یی ا سئل  س .  ا آریس که ب یسنی لت  مهتمه تیح ا اه ت یسا

  یب. ان بخش صسص ا ا سه ار ا اخمن به  ین ارقرا ویا صته
 رویشیدییی  ا  یرا   ارقیر ست  نبیس ایی   « (RP) ویشدییی  ا  را»بس  ار ن  ،فصل هفتمدر 

ایسی ا  سریه ایب     وشخیص  ستارقرا. انبسنة تر شس نر  لدراس   اارن بینلا اان یکیااسی ا
 باث تمه  لت.

ا ا ایتایا   یاسی صرایسن تسال بینلا  ی ه« یاسی صرایسن  ی ه»بس  ار ن  فصل هشتم
اسر افسایب انبر کسنبیاتسن بیی ی اشیس نه    اییکسلتر   لسبهة وسنیخا   تیش آن بی ویایز ان 
کمیک بیه    ةبیسنة تییر   طی یسوا ان امچایین  اسیشسن بینلا تمه  لت.  اس   ازیت   اام ایت

 اس ای اب تمه  لت. ای وعسن بی ی یساتن  ی ه   بساا/ ایبا ااسلب   ا سئل صسص  ین  ی ه
تسال تییح یکیا  ا   « اس   اارن ایویط بس اشس نة   تیسا اناسنورقیه »بس  ار ن  فصل نهم

 لدیری  تاسلیا اثییتر    وذییی(ر چنسن ن یکیا   اارن انایسرا )ن  ن  بنیراافسایب انب اشس نه )
 امت(   امچاین کسن ایتاا بی تر ام  لت. ای بل وغیییر ام ص ة  ردیزتار   اناسن کروسه

ویرش   تیبا  لیت بیی ا یسئل ایب    « ازان اسی نایسبا   اناسن انا»بس  ار ن  فصل دهم
ویر ن بیی ی    ن یکیااس   اارن صسصیا کیه ایا    ةاصیم ار ا   امیییت انا امی ه بس ورصی لرء

 1.به کسن بیاکاامة ار ا  اصیم ای وع لرءبینلا انا ازان ان 

                                                                                                                                              
1.  dialectical behavior therapy 

ا اصیرل « لمت»ا ن ی چنسناه اصل  لت. بس وروه به رظی  ی ه اشس نه  (.  ر خة  ص ا کتس، ) یی یش چنسن 1
ایسی ایاادیا وساعیه      ی اشیس نه   تییسا   ب سلییت    که اؤلف صیاسي به ار این  سرررار  لتسرم نااسی بیایه 

  اییکس ویا صته برا   ا ن ی بسن آاراتا  رمکا بی ی ا رشیریسن  یی را برا ارنا وروه  ی ن ردیات.




