
 

  

 ٍ ّصیبىتَّن  –ًْن جلسِ 

 ثیوبضی ضٌبسی

یپ: حسیي ثَشجوْطیتب  جاللی ٍ وطیویبى ْبًَیسٌسگبى: ذبًو  



 بسم اهلل الزحمه الزحیم

ضًٍسی وِ اظ ططیك حَاس پٌجگبًِ اظ چیعی وِ زض هحیط ذبضج ضخ  :(Perception)ازضان 

 هیسّس اطالع حبصل هیىٌین.

 هحطوی ٍجَز ًساضز ٍ ذَز فطز آًطا ثِ ٍجَز هیبٍضز ٍ اظ ثیي هیجطز.(: Imageryتصَض )

 توهم

ًَع تَّن ٍجَز زاضز. )ثب تَجِ ثِ 5. : ضبُ ػالهت اذتالالت ضٍاًپعضىی، ازضانِ ثسٍى ٍجَز هحطنتَّن 

 حَاس پٌجگبًِ( ٍ ضبیؼتطیي ًَعِ آى، تَّن ضٌَایی است. 

تَّن  -2ذطبة هیىٌس. "تَ"صسایی وِ فطز ثیوبض هیطٌَز، ثیوبض ضا تَّن زٍم ضرص:  -1: تَّوبت ضٌَایی

 ضٌیسى صسای ضػس ٍ ثطق ٍ -3 سَم ضرص: ثیوبض صسایی اظ زٍ ًفط هیطٌَز وِ زضثبضُ ٍی صحجت هیىٌٌس!

 (صسای اًسبىثسٍى هَسیمی )

بجعًس! تَّن ثیٌبیی ًسجت ثِ زیگط تَػوبى : فطز تصَیطی ضا هیجیٌس وِ زیگطاى اظ زیسًص ػتَّن ثیٌبیی

اضتجبط ثیطتطی ثب هطىالت جسوی زاضز هبًٌس سىتِ هغعی وِ فطز ثؼس اظ آى زچبض ایي ًَع تَّن هیطَز. 

ضٍاًی اًس تَّن ثیطتط زض اضتجبط ثب هطىالت ًَع 5ّط ضبیؼتطیي ػلت تَّوبت ثیٌبیی هطىالت ضٍاًی است.)

 هطىالت جسوی ذَز ضا زض تَّن ثیٌبیی ثیطتط ًطبى هیسٌّس( تب جسوی، اهب

 ًبضبیغ ّستٌس ٍ هؼوَالً ثصَضت ثَّب ٍ هعُ ّبی ًبذَضبیٌس ثیبى هیطًَس. تَّوبت ثَیبیی ٍ چطبیی

: ًسجت ثِ ثیٌبیی ٍ ضٌَایی ًبضبیغ است ٍ چیعی وِ هطیض لوس هیىٌس ثصَضت سَظى سَظى تَّن لوسی

 ظیط پَست ذَز است.ضسى یب لوس وطزى هَجَزی زض 

 پس ضبیؼتطیي اًَاع تَّن ثِ تطتیت ضٌَایی ٍ ثیٌبیی ّستٌس.

 هذیان
زض حَظُ ثبٍض تؼطیف هیطَز. ّصیبى ثبٍضی است فطز ضسیساً ثِ  یبى است. ػالهت ثؼسی زض ضٍاًپعضىی ّص

ستساللی ثبثت هیىٌس وِ آى ثبٍض اضتجبُ است، آى اػتمبز زاضز. ایي ثبٍض اظ ضاُ غیط هؼوَل ثسست آهسُ. ٍلتی ا

 فطز آًطا ًویپصیطًس ٍ حتی تعلعلی زض ثبٍضش ّن ثَجَز ًویبیس.



 

 

 :انواع هذیان

زض ایي ًَع ّصیبى فطز اػتمبز زاضز وِ زیگطاى، اػن اظ افطاز ٍ سبظهبًْب زض پی اظ ثیي  :گعًس ٍ آسیت-1

ض هیجبضٌس. ) زیگطاى زض پی آسیت ضسبًسى ثِ ٍی ّستٌس( ثطزى، ًبثَز وطزى، ثی آثطٍ وطزى، تطٍض ٍ ... ثیوب

 ثستِ ثِ ایٌىِ هطیض چِ ًَع ثیوبضی ضا زاضتِ ثبضس ًَع ثبٍض هتفبٍت است.

 هبًیب: حطف اظ ًجَؽ ٍ هَفمیت ذَز هیعًس.  زض

ی ٍ ثی آثطٍیی زض افسطزگی: ثِ زیگطاى حك هیسّس وِ ثط ػلیِ ٍی تَطئِ وٌٌس چَى ذَز ضا ػبهل ًبضاحت

 آًْب هیساًس.

 زض هبًیب هوىي است الساهی ػلیِ زیگطاى اًجبم زّس اهب زض افسطزگی ایٌگًَِ ًیست.

 ایي سِ ًَع ّصیبى زض افسطزگی ٍ هبًیب ٍ ضیعٍفطًی زیسُ هیطًَس. 

ى( ثطَض : ثیوبض ثبٍضّبیی اغطاق آهیع زضثبضُ ذَز زاضز)هبًٌس ازػبی اهبم ظهبى ثَزّصیبى ذَز ثعضي ثیٌی -2

 ایي ػالئن. ولّی ػمل سبلن ثِ ثبٍض ایي فطز هیرٌسز. ػوستبً ذَز ثعضي ثیٌی زض هبًیب ٍ ضیعٍفطًی زیسُ هیطَز

هثال ذَز ثعضي ثیٌی هیتَاًس ًطبى زّس وِ فطز زض حبل اثتال ثب هبًیب  .)ّصیبى( ضطٍع ثیوبضی ضا ًطبى هیسٌّس

 است.

گبضی: ثیوبض ثبٍضّبیی زض ضاثطِ ثب سالهت ذَز ٍ ضىل ذَز زاضزٍ : ذَز ًبظیجب اًّصیبىِ ذَز ثیوبضاًگبضی-3

هثالً ثبٍض زاضز وِ ثیٌی اش ثسضىل است. ایي ّصیبى ثستِ ثِ سي ٍ ًَع ضطایط هتفبٍت است. زض افطاز جَاى 

ثیطتط ثِ صَضت ذَز ًبظیجب اًگبضی ثطٍظ هیىٌس. ثیطتط زض افسطزگی ٍ ضیعٍفطًی زیسُ هیطَز.)زض هبًیب 

 یطَز(زیسُ ًو

ثِ ٍی ذیبًت هیىٌس. ثیطتطیي  ّوسطش: زض ایي ًَع ثیوبض ثبٍض زاضز وِ ّوىبضش یب ّصیبىِ حسبزت -4

هیعاىِ ذطًَت زض ایي ًَع ّصیبى زیسُ هیطَز. ذیلی ثس ثِ زضهبى پبسد هیسٌّس. زض زٍ صَضت ّصیبى 

ثب هصطف الىل ًیع  ضؼیف هیطَز، یىی آًىِ ثویطز ٍ زیگطی آًىِ طالق ثگیطز.زض هطزاى ضبیؼتط است.

 ثیطتط هیطَز. اظ لحبظ جٌسی هؼوَالً ایي هطزاى ثی هیل )ػمین( ّستٌس.

: زض ذبًوْب ضبیؼتط است. زض ایي ًَع ّصیبى ثیوبض ثبٍض زاضز وِ فطزی وِ تبثحبل (Sexualّصیبىِ ػطمی) -5

ضبیسم  ٍ ی ًژازسحواٍ ضا ًسیسُ است ػبضمص ضسُ)فطزی هطَْض ٍ هؼطٍف هثل ذَاًٌسُ یب ثبظیگط یب ا

( زض گصضتِ ثِ آى جٌَى ولفَتی هیگفتٌس. هؼوَالً هیبًسبالى زچبض هیطًَس. ایي افطاز هؼوَالً ظبّطی ًِ اٍثبهب



چٌساى ظیجب زاضًس. زض طجفبت اجتوبػی پبییي ثیطتط زیسُ هیطًَس. اگط زض آلبیبى زیسُ ضًَس ثِ ضىل 

است ٍ هعاحوص هیطَز)الجتِ فمط  ثطٍظ هیىٌس: یه ذبًن هحجَة زائوبً زًجبل آى فطز (Stocker)استَوط

 زض حس تؼمیت(. ػبلجت فطز ثیوبض ضىبیت هیىٌس.

: ایي هبلىیت هیتَاًس ثصَضت زظزیسُ ضسى فىط ثبضس. ثیطتط زض هَضز ضبّصیبىِ هطثَط ثِ هبلىیت افى -6

ٌس هثالً هیگَیس ایي فىط اذتطاػبت، فطز هیگَیس ایي فىط هي ثَز وِ زظزیسًس. ثِ ضىلْبی زیگط ّن ثطٍظ هیى

هي ًیست! زض فىط هي تَسط وس زیگطی وبضتِ ضسُ است. یب ضىل زیگط پرص ضسىِ افىبض وِ هیگَیس 

 ایي هَجی وِ زض جبهؼِ پرص ضسُ فىط هي ثَزُ است.

: زض ایي ًَع ّصیبى، ثیوبض ثبٍض زاضز وِ ػولی گٌبُ آلَز یب ضطم آٍض اًجبم زازُ ّصیبىِ گٌبُ ٍ ثی اضظضی -7

 است ٍ هؼوَالً هٌتظط ػصاة یب ػبلجت ثس است. ثیطتط زض اذتالل افسطزگی زیسُ هیطَز.

 وسواسها و اجبارها
 ػالئن ثؼسی زض ضٍاًپعضىی ثؼس اظ ّصیبى، ػالئن ٍسَاسْب ٍ اججبضّب است.

-ای ّستٌس وِ ٍاضز شّي فطز هیطًَس ٍ فطز ضا اشیت هیىٌٌس. ػلیٍسَاس ّب افىبض یب تصبٍیط پبیساض ٍ ضاجؼِ

 زٍست زاضز اظ وٌبض ایي افىطا ثگصضز. ضلن ایٌىِ فطز

زض ایٌجب ثحث ثط سط همبٍهت وطزى است. ثیوبض زض ثطاثط افىبضش همبٍهت هیىٌس. اهب زض تَّن فطز افىبضی 

وِ سطاغص آهسُ ضا ثبٍضز هیىتص. زض ٍسَاس فطز ضه ًساضز وِ ایي فىط هْبجن تَسط شّيِ ذَز اٍ ایجبز 

ّوچٌیي هیسّس( تفبٍتص ضا ثب ّصیبىِ هبلىیت افىبض ًطبى طسُ است. )ضسُ ٍ اظ ذبضج زض شّيِ اٍ گصاضتِ ً

  هحتَای زضذَاستْب هتفبٍتٌس: زض هَضز وثیفی ٍ آلَزگی)پبوی ٍ ًجسی(


