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پيیشگفتارر مترجم  
 

"ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست. اايین  چهھاررممددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل سی وو  ووهه اایی کهھجز
شارر تمامم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر کتابب کالً شامل چهھل فصل می باشد وو اانت

فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن فاررسی 
جنبۀ عملی کتابب مقدسس بهھرمند شوند تا کليیسایی فاررسی ززبانن عيیسی  ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب اازز

آآوورردد.مسيیح نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا بهھ ددست   
شخصی کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر 

نيیز "مشاوورر" ناميیدهه شدهه ااست.  
شاهھھھرخخ صفویی  
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چهھاررممسی وو فصل   
جنونن جواانی ررسيیدگی کرددچگونهھ بهھ   

 
 

؟چيیست )Schizophernia(ااسکيیزووفرنيیا  
 

آآيیا  دمهھ برسانند.صکرددهه ااند وو می خوااهھھھند فکر می کنند دديیگراانن ددنبالشانن مرددمی کهھ بطورر مثالل٬، 
دديیگریی  اافراادديیا چهھ؟ ااند  ماندههگونهھ اافراادد کمک کند؟ ااگر يیخ ززددهه ددرر جايیشانن  مشاوورر می توااند بهھ اايین

. رراا کهھ دديیگراانن نمی شنوند می کنندکنند وو ااددعایی شنيیدنن صدااهھھھائی کهھ صحبت اازز ووحی وو رروويیا می 
تداایی کارر٬، يیک معايینهھٴٔ پزشکی کامل اازز اابراایی اايین اافراادد چکارر می توااند بکند؟ مشاوورر مسيیحی ب

اامکانن رريیشهھٴٔ جسمانی  ددااررندرراا اايینگونهھ مسائل متقاضيیانی کهھ ددرر دد. جانب ططبيیب بايید اانجامم گيیر
٬، ااختاللل ااددررااکک ددرر نتيیجهھٴٔ نقص ؛ شايید تومورر مغزیی ددااررند٬، يیا با ااحتمالل بيیشتر)١۱(موجودد ااست
دداارروو يیا مواادد اازز نقص شيیميیايیی بدنن ممکن ااست نتيیجهھٴٔ ااستفاددهه  .)٢۲(دست آآووررددهه ااندبرراا شيیميیايیی بدنن 

ددرر بدنن ذذخيیرههٴٔ مواادد سمی  بهھ ددليیلکمبودد خواابب ددرر نتيیجهھٴٔ ااست مخدرر باشد. ااختاللل ااددررااکک نيیز ممکن 
(معموالً بخاططر سوء تواانستهھ ااند  ٬،ی کهھ اازز عوااقب کمبودد خواابب باخبرنداايیجادد گردددد. مشاوورراان

ددرر موااررددیی٬، رريیشهھ مسئلهھ پی ببرند. بهھ ااند٬،  وواا ماندهه بدنن) ددرر جائی کهھ ططبيیبانناازز ناهه االودد ااستفاددهه گ
با هھھھم دديیدهه شدهه ااند. بعنواانن مثالل٬، متقاضی ممکن مختلط يیک کداامم اازز اايین دداليیل بصوررتت اازز  بيیش

ددهه ددرر اايین صوررتت بايید بهھ مسائل ااستفاااستفاددهه کرددهه باشد. زز ددااررووئی براایی بيیداارر ماندنن اا ااست شب هھھھا
ممکن ااست اازز دداارروو هھھھایی محرکک کنندهه اازز دداارروو وو ااختاللل ااددررااکک ررسيیدگی کردد. اازز ططرفی 

نندگانن کاميیونن٬، وو متحانن٬، رراابعضی دداانشجويیانن قبل اازز اا ااستفاددهه کرددهه تا بيیداارر بماند (مانند (آآمفتاميین)
شودد٬، وو بعد رفتهھ باشد٬، ممکن ااست تحريیک پذيیر ددوو سهھ ررووزز ددرر اايین ووضع قراارر گغيیرهه). ووقتی 

گمانن شودد٬، وو حتی گرفتارر ااووهھھھامم وو خيیاالتت گردددد. بی خواابی مزمن (فقداانن حرکاتت سريیع چشم٬، بد
REM مواادد مخدرر) می توااند هھھھمانن حالت LSD ٬، حد ااقل سهھ عامل جسمانی رراا اايیجادد کند. ددرر نتيیجهھ
عمل  صموجودد می باشد: نقااند رراا گرفتهھ “ ااسکيیزووفرنيیا”دد کنندههٴٔ ررفتارر هھھھایی نامانوسس کهھ نامم ااايیج
واابی. تمامم اايین عواامل متاسفانهھ ی خبوو انی (غدهه اایی)٬، سوء ااستفاددهه اازز مواادد ددااررووئی (يیا مخدرر)٬، جسم
مسئلهھٴٔ ااددررااکک بهھ ددليیل ناررسائی جسمانی٬، ووقتی متقاضی  .)٣۳(فتهھ ااندگربخودد ک نامم ااسکيیزووفرنيیا رراا يی
ااشکالی ند کهھ مغز (رروواانن) ااوو تصديیق کنالززمم ااست ااوو وو مشاوورر اابتداا ٬، برددااشت) رراا بدست آآووررددهه(

کالل ددرر ااططالعاتی ااست کهھ بهھ مغز ااوو می ررسد. مغز ااوو ددررست کارر . ااشنيیستنداارردد٬، ااوو بيیمارر رروواانی 
فکر می کنم کهھ من . بعنواانن مثالل٬، ااگر کارر می کند می کند٬، ااما هھھھمرااهه با ااططالعاتت نا صحيیح

بر  وو بهھ گونهھٴٔ سالم(صندلی ددرر حالل پروواازز ااست وو بهھ جانب سر من دداارردد حرکت می کند٬، مغز من٬، 
بهھ مغز من ررسيیدهه حسب ااططالعاتت صحيیح) بهھ من می گويید کهھ اازز آآنن جا ددوورر شومم. ااططالعاتت 

عجيیب وو غريیب) می مانوسس (بنظر من ٬، بهھ اايین ددليیل ررفتارر فکر می کنم)چنيین (من صحيیح نيیست
 بيیمارریی رروواانیآآنچهھ گفتهھ شد کامالً قابل ددررکک ااست. ٬، وو بهھ ددليیل نيیستآآيید. ااما ررفتارر عجيیب وو غريیب 

صحيیح بهھ آآنن هھھھا می ررسد٬، ددرر کهھ ررفتارر مراا می بيینند وو ااططالعاتت دد. االبتهھ دديیگراانن دد ندااررووجو
بهھ آآنن شک برددهه باشم.خصوصص عقل سالم من شک می کنند٬، وو شايید دديیر نکشد کهھ من نيیز   

يیل مختلف وو بهھ خاططر موقعيیتی کهھ ددرر آآنن وواارردد شدهه ااند٬، ددررکک صحيیح رراا اازز ااشخاصص بسيیارریی بهھ ددال
نن مثالل٬، ااگر متقاضی ددستش رراا رروویی ميیزیی می کشد کهھ می ددااند صافف ااست ددست می ددهھھھند. بعنواا

ااوو  عقلکند. ااما٬، ست٬، ممکن ااست بهھ عقل خودد شک می کند ميیز پشمی اا حس(با دديیدنن آآنن)٬، ااما 
هھھھيیچ ااشکالی نداارردد. مسئلهھ اايینجا ااست کهھ اانگشتانن ااوو ااططالعاتت ناصحيیحی رراا بخاططر ااختاللل شيیميیايیی 
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کمبودد خواابب٬، وو غيیرهه٬، مواادد ددااررووئی (يیا مخدرر)٬، ٬، يیا ااستفاددهه اازز بدنشکهھ ددرر ااثر نقص کارر ددرروونی 
گرفتهھ باشد. دديید٬،  رررااممکن ااست تحت تاثيیر يیک يیا هھھھمهھ ق . ااددررااککااست کهھ بهھ مغز ااوو ررساندهه ااند

رهه) بيیشتر باشد٬، می توااند مسائل بزررگی رراا اايیجد کند. ااگر صوررتت دديیگراانن (آآشنا يیا غيی ناقصااگر 
ً آآاتت ااخم کرددهه بنظر ااووق د. ووقتی اانغيیر ااجتمائی بگرددااوو رراا وو  شک کند اايیجادد يید٬، ممکن ااست سريیعا

د. ممکن ااست ططولل نکشد کهھ بر خورردد می کندديید ضعيیف باشد٬، اانسانن بهھ ميیز وو صندلی وو اافراادد 
. اايین ددوورریی اازز )۴(ددست اازز رراانندگی بر دداارردد٬، وو ممکن ااست اازز ااماکنی کهھ جمعيیت ددااررند ددوورریی کند

بغرنج کند (کهھ ددرر اايین صوررتت  (ضعف بيینائی) رراا تبديیل بهھ مسائلااووليیهھ  ٬، می توااند مسئلهھٴٔ جماعاتت
رروویی آآوورردد).دد٬، وو بعد بهھ مسئلهھٴٔ ااووليیهھ اا بهھ مسئلهھٴٔ بغرنج بايید ررسيیدگی کراابتد  

 
 

؟يیا گناهه کارر شدههااحل تصوفف: االهھامم   
 

انهھ هھھھمرااهه با ددعایی دديیر ووقت شبگانهھ ت کش)٬، ددعایی صبح (رريیاضاافرااددیی ااگر ددرر ززندگی ززااهھھھداانهھ 
دديیدند وو يیا می قديیم ااحل تصوفف بوددند٬، بنظرشانن رروويیا هھھھا ددرر اافرااددیی کهھ  شد٬، تعجب نيیستبا

ددااشتند٬، ززمانن خودد معجزااتت شنيیدند. چونن عقيیدههٴٔ ثابتی بر ووجودد مکاشفاتت وو می مکشوفاتت االهھی رراا 
  وو خيیالل اايیجادد کرددهه بنظرشانن (يیا برددااشتشانن) ووهھھھی ٬،عجيیب نيیست کهھ ااددررااکشانن بخاططر کمبودد خواابب

صوفف نشانن می ددهھھھد کهھ برررسی ررااهه وو ررسم ززندگی ااحل ت .)۵(رراا گرفتهھ بودداالهھی شوفاتت شکل مک
ووحانيیتی کهھ فکر می کرددند اايیجادد اايین برددااشت بهھ ااحتمالل ززيیادد بخاططر گناهه بر ضد بدنن بوددهه٬، بجایی رر

. تعجب نيیز ددرروويیشانن وو ززااهھھھداانن تعلق ددااشت ددهه کهھ معموالً بهھاايین ززيیر بنایی تصوفی بودهه ااست. ش
اايینگونهھ اافراادد ددرر شهھر هھھھائی کهھ نفوظظ دديینی ددااشتند٬، بهھ ااررجج ااعال ررسيیدند. ااما خالفف چنيین نداارردد کهھ 

گويید اازز بدنن بايید موااضبت کردد چونن:عقايیدیی٬، خداا می   
 

۶ااوولل قرنتيیانن   
اايید٬، وو   االقدسس ااست کهھ ددرر شماست وو آآنن رراا اازز خداا يیافتهھ دداانيید کهھ بدنن شما معبد ررووحح  آآيیا نمی : ١۱٩۹

د؟دديیگر اازز آآنِن خودد نيیستيی  
 

ر نن بايید توجهھ ددااشتهھ باشند کهھ ددرر عصمشاووررااررووحح االقدسس کالمش رراا دداادد تا اازز آآنن ااستفاددهه شودد. 
د توسط اايین ررسم وو آآدداابب خالفف عتقدنم کهھپرووتستانن هھھھایی ااحل تصوفف ووجودد ددااررند  نيیز٬، معاصر
نن بدکهھ عليیهھ پاررسا نمایی پرووتستانن  می آآووررند. االبتهھ اايین گونهھ اافراادد ٬، ررووحانيیت رراا بدستکالمم خداا

ددعا گناهه می  ددرر ناکافیيیت مسيیحيیانن حقيیقی با صرفف ووقت ند٬، وو ااکثرليیت٬، ددرر ااقخودد گناهه می کنند
ً بهھ مشاوورراانن مسيیحی ررجوعع ااما بعضی ااووقاتت با چنيین اافرااددیی موااجهھ خوااهھھھند شد (وو کنند.  نهھايیتا

با  رراابطهھززمانی کهھ تصورر می شودد کمبودد خواابب باعث مسئلهھ شدهه٬، الززمم ااست ددرر خوااهھھھند کردد). 
رراا دداارردد. LSD ااثرااتت. ددوو يیا سهھ ررووزز بی خواابی اامکانن اايیجادد نيیزسؤاالل شوددعا وو دديیگر عباددتت هھھھا دد  

 
 

کم ووخواابی  
 

. مسيیح ددوو ررووزز بی خواابی کشيید نداارردد عيیسیيین متقاضيیانن گفت کهھ نشانهھ اایی اازز آآنکهھ الززمم ااست بهھ اا
) ااوو ١۱وجهھ ددااشت٬، (ددوو مورردد رراا بايید ت ٬،)۵(با ووجودد آآنکهھ مشخص ااست کهھ بامداادد براایی ددعا بيیداارر شد
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بيیداارر شد٬، بهھ آآنن معنی کهھ قبالً ددرر خواابب بودد. بنظر نمی ررسد کهھ تمامم شب رراا ددرر ددعا می گذررااند. 
) ااشاررهه اایی بهھ آآنکهھ چهھ ساعت عيیسی بهھ خواابب ميیرفتهھ نيیست. ممکن ااست ززوودد بهھ خواابب می ٢۲(

ررفت.  
بب رراا شکايیت می کنند. ددليیل کمبودد خواا اازز خستگیااست کهھ متقاضيیانن معموالً بخاططر کمبودد خواابب 

یی) بی خواابی مشخص شدهه خودد اادداامهھ بدهھھھند تا علت (يیا علت هھھھا . مشاوورراانن بايید بهھ تفحصبايید جست
)  ندااشتن برنامهھ صحيیح ـ نامنظمی ممکن ااست ١۱د. تعدااددیی اازز ددالئل بی خواابی اايینهھا هھھھستند: (باش

ررووززاانهھ رراا  هھٴٔ ددرر آآنن ااست کهھ مسئل ررااهه حلـ  ) نگراانن مسائل حل نشدهه٢۲ند؛ (بی خواابی رراا اايیجادد ک
) ۴دديیدنن تلويیزيیونن ددرر دديیر ووقت شب؛ (مضرـ غذاا خوررددنن وو يیا ) عاددااتت ٣۳(هھھھمانن ررووزز حل کردد؛ 
) ۵ميیرااتت خانهھ٬، اانجامم تکاليیف٬، وو غيیرهه؛ (رر ووقت مناسب: لباسس شوئی٬، اانجامم تعاانجامم ندااددنن کارر هھھھا دد

بيیروونن بوددنن دديیر ووقت اازز خانهھ.  
شب هھھھا بخواابم؛ با ووجودد آآنکهھ ددرر تخت  ااما من نمی تواانم”ااضض می گويیند. بعضی متقاضيیانن ددرر ااعتر
 ـ ددعا) ١۱کارر هھھھایی مختلف: (چکارر ميیتواانن کردد؟ “. ااست کرددنن کاررحالل خواابب هھھھستم٬، مغز من ددرر 

رر ) وو توبهھ دد٢۲٠۰: ١۱٢۲٧۷؛ مزمورر ٨۸: ۴ورر ؛ مزم٢۲۴: ٣۳اازز خداا بخوااهھھھيیم خواابب ما رراا برکت ددهھھھد(اامثالل 
ـ قبل اازز خواابب تا بهھ عرقق رريیختن بی اانجامد (خصوصاً  ووررززشش) ٢۲؛ (ااست صوررتی کهھ گناهه شدهه

بدنن اانسانن ططورریی ساختهھ شدهه کهھ ووررززشش وو ؛ براایی کسانی کهھ نگراانن بوددهه وو عصبی می باشند)
ااگر اافکارر خودد رراا ددرر  ) ااستفاددهه اازز ددفترچهھٴٔ خاططرااتت ـ۴؛ () ااسترااحت٣۳نگراانی مخالف يیکديیگرند؛ (

. زز تخت خواابب بيیروونن نيیايیند. مهھم اايین ااست کهھ ااآآززاادد می شوندترچهھ اایی ثبت کنند٬، اازز ووجودد اافکارر ددف
اابرااززشانن کنند. (ددرر ددفترچهھ) اافکارر رراا نگاهه ندااررند٬، بلکهھ   

ددااررند ميیتواانن کردد٬، وولی شايید کافی باشد کهھ  ع بهھ متقاضيیانی کهھ ررفتارر نامانوسسصحبت بيیشتریی ررااج
تهھ اايین ددوو ممکن ااست متقابالً ااثر مسائل ددوو گانهھ هھھھستند: جسمانی وو غيیر جسمانی (االباايین کهھ بگوئيیم 

ااططميینانن اازز نبوددنن رريیشهھٴٔ کنند). من تابحالل اازز ااهھھھميیت هھھھمکارریی با ططبيیب صحبت کرددهه اامم وو لزوومم 
. ززمانی کهھ بهھ ووااسطهھٴٔ آآززمايیش هھھھایی کافی ثابت شد کهھ مسئلهھ جنبهھٴٔ جسمانی رراا گوشزدد کرددهه اامم
افد. کشگناهه آآلودد متقاضی رراا ب هھھھاییاوورر خوااهھھھد بودد تا ااستتارر يیا االگوجسمانی نداارردد٬، آآنوقت کارر مش

رراا بهھ ططريیق کالمم حل کند. (يیا مسائل) مسئلهھ بتوااند رراا بايید بکند تا  کارر اايین  
نشانن می ددهھھھد. ررااطالحح ااسکيیزووفرنيیا فوقق مسئلهھٴٔ بهھ ااص نمودداارر  

 
ااسکيیزووفرنيیا  
ررفتارر نامانوسس  

 
جسمانی          :ممکن ددالئل غيیر جسمانی          

 
دديیگر     دديیگر؟            
ررااککااختاللل اادد  آآسيیب مغزیی    ااستتارر  کهھ ترسس ووجداانن االگوهھھھایی    

گناهه آآلودد  نقص عمل وو/ يیا   
بدنی رراا اايیجادد 

.می کند  
اازز ووااقعيیتفهھمی کهھ باعث تعبيیر غلط          

بی خواابی      مواادد مخدرر  .می شودد       مواادد سمی   تومورر  آآسيیب   
بدنن ااختاللل شيیميیائی     
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ئل بسيیارریی کهھ براایی ررفتارر تشخيیص ميیانن ددالااسکيیزووفرنيیا کفايیت ااصطالحح می بيینيیم کهھ  ددرر نتيیجهھ

یی٬، بر ررووحيیهھ مغزآآسيیب . نشانهھٴٔ تاثيیریی کهھ ووضع شيیميیائی بدنن وو يیا مشابهھ موجودد می باشد رراا نداارردد
گمرااهه کنندهه می باشد بايید اازز ااستفاددهه اازز آآنن بجایی کمک کرددنن٬، نمی ددهھھھد. نتيیجتا٬ً، چونن  ااررند رراادد

ز کردد.پرهھھھيی  
 
 

)Catatonic Schizophrenia(کاتاتونيیايییااسکيیزووفرنيیایی   
 

وو  ٬،نشانن ددااددهه کهھ متقاضی صدمهھٴٔ جسمانی يیا ُشک بهھ ااوو وواارردد نشدههتشخيیص ططبی ددرر موااررددیی کهھ 
٬، )۶(معرووفف ااست) موجودد نيیست کاتاتونيیايییهھھھيیچ ددليیل رروواانی براایی ررفتارر ااوو (کهھ بهھ ااسکيیزووفرنيیایی 

با ااستفاددهه اازز ططرقق مناسب ٬، وو ودد متقاضی ااستخ ااغواا شدههٴٔ موجودد مشاوورر بايید تصورر کند کهھ ووضع 
شکستهھ خوااهھھھد شد. بهھتريین ررااهه نشانن ددااددنن اايین ررااهه٬، شرحح موررددیی ااست کهھ ااتفاقق اافتاددهه ااست.   

. اايین ززمانی ررخخ دداادد بودد رراا شنيیدددختریی رراا حاملهھ کرددهه کهھ پسرشش حافظ٬،  یی ااززگوااررسيیميین خبر نا
يیش اانباشتهھ شدهه بودد. شوهھھھر ااوو٬، ررضا٬، بهھ ددفتر مشاووررههٴٔ مسيیحی کهھ مسائل خانوااددگی دديیگریی نيیز براا

لفن ززدد وو ماجراا رراا اايینگونهھ شرحح دداادد: سيیميین بهھ ااططاقق خواابش ررفتهھ بودد وو کنارر تخت نشستهھ تکليیسا 
بدوونن حرکت وو صحبت نشستهھ بودد.  کنارر تختززيیاددیی  بهھ اايینگونهھ٬، مدتتشدهه بودد.  منجمدمانند سنگ   

سهھ کارر رراا اانجامم دداادد:مشاوورر   
کهھ هھھھيیچ ددليیل جسمانی براایی چنيین کردد . سيیميین رراا براایی معايینهھٴٔ پزشکی فرستادد وو ددرريیافت ١۱

ررفتارریی ووجودد نداارردد.  
. تصورر کردد کهھ سيیميین می توااند آآنچهھ بهھ ااوو گفتهھ می شودد رراا بشنودد.٢۲  
دد:تداارر با ااوو شرووعع بهھ صحبت کرددنن کر. با ااق٣۳  

ً يیم رراا می فهھانم٬، من ميیداانم کهھ شما آآنچهھ می گوسسيیميین خ” بهھ آآنن ميید٬، وو می خوااهھھھم ددقيیقا
سائلتانن دداارريید فراارر می کنيید. اايین کارر ددررستی نيیست؛ اايین ريیق اازز مکنيید. شما بهھ اايین طط گوشش

کک می کنم کهھ مسائلتانن جّدیی من ددررططريیق خداا براایی ررسيیدگی بهھ مسائل ززندگی نيیست. 
اازز آآنن هھھھا  وو نمی خوااهھھھم بهھ هھھھيیچ عنواانن آآنن هھھھا رراا کم بشماررمم. ااما٬، منجی شما بزررگتر هھھھستند٬،

ااست٬، وو ااگر بمن ااجاززهه ددهھھھيید٬، من سعی خوااهھھھم کردد جواابب آآنهھا رراا با ااستفاددهه اازز کالمم خداا 
بکارر ببرمم. قسمتی اازز مسئلهھ اایی کهھ دداارريید ممکن ااست بخاططر آآنن باشد کهھ هھھھمهھٴٔ مسائل رراا يیک 

نمی تواانيید ررااهه گريیز رراا  کهھکرددهه ااند  چنانن ووسعت شومی رراا اايیجادديید٬، وو آآنجا وو باهھھھم می بيین
.“يینيید. ااما باالخرهه٬، ززووددتر اازز آآنکهھ تصورر می کنيید٬، بهھ ررااهه حل خوااهھھھيید ررسيیدبب  

 
سپس سيیميین کمی بهھ حرکت ددرر آآمد٬، وولی صحبت نکردد. ااوو کماکانن ددرر سکوتت ددرر جايیش نشست. 

رراا تعريیف کردد:خوااهھھھند ددااشت ااوو اادداامهھ سکوتت  ی کهھشاوورر نتايیجم  
 

چاررههٴٔ تانن ررضا رراا مجبورر خوااهھھھيید کردد شما ااگر نخوااهھھھيید بهھ مسائلتانن ررسيیدگی کنيید٬، شوهھھھر”
تا  رراا ددنبالل کند. اابتداا الززمم خوااهھھھد بودد شما رراا تمامم ررووزز بهھ هھھھميین حالت ررهھھھا کنددديیگریی 

ررسائی ٬، خوااهھھھيید دديید کهھ ناووااکنش نشانن نداادديیدااگر نيیز آآنوقت  .)٧۷(ببيینيیم اازز آآنن ددرر ميیآئيید يیا نهھ
آآوورردد. ااگر ددرر آآنن شراايیط نيیز  رراا اازز پایی ددرر خوااهھھھند ٬، شماغذاائی وو نيیازز هھھھایی ددستشوئی شما

٬، ررضا خانن مجبورر خوااهھھھد شد شما رراا رروواانهھٴٔ بيیماررستانن رروواانی کند. آآيیا ووااکنش نشانن نداادديید
“می دداانيید ددرر بيیماررستانن رروواانی با بيیمارراانن چکارر می کنند؟ بگذاارريید براايیتانن تعريیف کنم......  
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نن گريیهھ هھھھايیش نيیز رر ميیارووعع بهھ گريیهھ کرددنن نمودد. ددشنکشيید کهھ سيیميین  ددرر حالل تعريیف آآنن٬، ططولل

هھھھایی ااوو تواانست بهھ اايین نيیازز  وو بيیم هھھھايیش کردد. مشاوورر آآنوقت ٬،هھھھا ٬، ددلشکستگیهھھھا ناااميیدییصحبت اازز 
ند.با ااستفاددهه اازز کالمم خداا کمک ک  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چهھاررممسی وو فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

ررجوعع  ٣۳ماررههٴٔ بهھ ضميیمهھٴٔ ش “جسمانی/ غيیر جسمانی”براایی صحبت بيیشتر ررااجع بهھ مسائل ) ١۱(
نمائيید.  

موجودد ااست. د اامکانن آآنن هھھھا رراا بسنجند) ددرر فرمم ااططالعاتت شخصی٬، تعداادد سؤااالتی کهھ می تواان٢۲(  
پشت سر کس کسی کهھ “. ززبانن ددرراازز”د نامم ) اايین نامم ضعيیفی ااست. اايین ااصطالحی ااست مانن٣۳(

ززبانن ”رراا  دد٬، يیا موضوعی رراا اافشا می کنززنمی حرفف اازز حد ززيیادد  د٬، يیاززن دديیگریی حرفف می
غيیر ااختصاصی کهھ  ی ااست٬، ااصطالحززبانن ددرراازز٬، مانند ااسکيیزووفرنيیا. می خواانند“ ددرراازز

آآنن (ررفتارر نامانوسس يیا ناخوشايیند) رراا فاشش می  ااثرااتتوو تنهھا  ٬،نمی گويید ددالئلچيیزیی ررااجع بهھ 
  ااست کهھ بايید اازز آآنن پرهھھھيیز نمودد. بيیمارر رروواانی نمايید. مانند نامم (ااصطالحح) گمرااهه کنندههٴٔ 

ممکن ااست بهھ اايین ددليیل ددرر سالونن سيینما نزدديیک بهھ پرددهه بنشيینند٬، ددست اافراادد دديیگر رراا ددرر ددست ) ۴(
اازز ررفتن بهھ کليیسا يیا جلساتت ررووحانی ددوورریی کنند.  يیا بگيیرند٬،  

.٣۳۵: ١۱مرقس ) ۵(  
وو ممکن ااست صحبت نکند وو حتی بهھ  می شوددحرکت وو بی  تددرر آآنن سفکهھ متقاضی  عیووض) ۶(

خودد ررسيیدگی نکند. نيیازز هھھھایی بدنی  
االبتهھ ززيیر نظر.) ٧۷(  

 
 


