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  ؟دنریگیم مارآ ینامز ھچ نامیاھ هّرب
 یسیدرگد و قشع زا یتیاور

 
 دراد ناکما ھک منک هراشا یتاکن ھب سیرھ ساموت زا اھ هّرب توکس نامر زا ییاھشخب ھب هراشا اب مراد دصق ھلاقم نیا رد
 ی ھیامنورد اب هرمزور یگدنز ندرک طبترم دیاش .دشاب یدربراک و اشگ هار نامرد ی هزوح یتح و یدرف یگدنز راتفاب رد
 میھافم ھب یاھنادنمشوھ زرط ھب تیاور نیا رد یلو ،دیایب رظن ھب نکممریغ یتح و هدوھیب یشالت کانلوھو ییانج نامر کی
 یگدنز دنور 1یھگآشیپ رد دناوتیم دح ھچ ات اھزاین نیا یاضرا مدع ای اضرا ھکنیا و هدش هراشا ناسنا نیداینب یاھزاین و
 لیلحت ھب یواکناور کنیع اب مراد یعس ھلاقم نیا رد .دشاب رثوم ،ناھج رد ام باختنا دروم یعامتجا یاھ شقن و نام
 زرط ھب ھک منک ریوصت ار یتاکن رظنم نیا زا اھنآ ھب ندش کیدزن اب و مزادرپب ناتساد یروحم یاھهژباو اھتیصخش
 ھکنیا ،دراد دوجو دھدیم نایاپ مدرم زا یرامش یگدنز ھب یتحار ھب ھک یسک و ام نایم یکیراب زرم ،دھدیم ناشن یکانسرت
 ریوصت ایند نیا ر د ار ام روضح تیفیک ،اھزاین نیا یاضرا ی هوحن لاح نیا اب ؛مینکیم بلط ار یکرتشم یاھزاین ام بلغا
 ،ھھجاوم یاج ھب ھک دراد امزا یدایز رامش ھتفخورف یاھدایرف و اھتسکش ،اھمخز ھب هراشا »هّرب« ھنادنمشوھ لیثمت .دنکیم
 نویش یادص ھکنآ دیما ھب میزخیم الاب نامز یاھھبرقع زا نازرل و نامارخ ،2نام یدوجو موتحم یاھ جنر ھبرجت و مضھ
 یقباطت ییاھراکھار ؛مینک یگدنز نآ نامیاھ هّرب اب ھک مریگیم دای ریزگان .دوش مگ اھ ھبرقع کات کیت مطالت رد نامیاھهّرب
 میھدیم ماجنا ھچنآ بلغا و دریگیمن مارآ اھهّرب ریفن ھکنیا زا لفاغ ؛مینیزگرب نامیاھ هّرب ندرک تکاس یارب 3یقباطتریغ ای و
 .تسین نّولم 4یبانتجا زج یزیچ
 
 ماد ھب رد ،تسا راک لوغشم یآ.یب.فا رد ھک یناوج رتخد گنیلراتسا سیرالک ھک دوشیم عورش ییاجنآ زا تیاور
 کشزپناور ،لابیناھ ھب صخش نیا یریگتسد و ییاسانش یارب و دسریم تسبنب ھب لیب ولافوب مان ھب یلایرس لتاق نتخادنا
 ضیقن وّ دض تاساسحا زا یا ھعومجم ادتبا نامھ زا سیرالک .دنکیم ھعجارم تسا سوبحم رومیتلاب نادنز رد ھک5 راوخ مدآ
 ار وا اھناسنا ی ھتسوپ یارو ندید رد وا تریصب و یدرس ،یکریز ،تردق .دنکیم ھبرجت لابیناھ ھب تبسن ار 6ھیوسود و
 ھب دیاب ھک تسا یھیدب ،ناتساد یلصا روگیف ناونعھب راوخمدآ کشزپناور کی تیروحم اب .دنکیم ناسارھو بوذجم اماوت
 ھنیس نتفرگ زاگ ابقاعتم و ندیکم ھک ییاج ،مینزب بقن یناھد ھلحرم ینعی دیورف دنومگیز ھیلوا 7یسنج یناور دشر لحارم
 ای صخش ندروخ و ندیعلب یزتناف اب ناکدوک ھک هدرک هراشا ھتکن نیا ھب نیالک ینالم  .تسا کدوک تذل یلصا عبنم ردام
 نیا اب ییوگ کدوک و یعلبیم ھک یتسھ یزیچ نامھ وت - تسا هدش اھنآ زا یئزج صخش نآ دنربیم نامگ ،بوبحم ءیش
 نخس یودب ماوقا ھب عجار دیورف وبات و متوت باتک رد .دھدیم لیلقت ار بوبحم یرود زا لصاح یناور شنت حطس یزتناف
 .دنتشاد اھنآ تردق بحاصت رد یعس ،دندوب هداعلاقراخ یورین یاراد ناشنامگ ھب ھک ییاھلاثمت و تاناویح ندروخ اب ھک ھتفگ
 اب ،دھدیم تسد زا ار شبوبحم یصخش یتقو نآ رد ھک تسا هدرک یاهدیدپ ھب هراشا وا متام و ایلوخیلام باتک رد

 
1 Prognosis 
2 Existentialistic agony 
3 Adaptive versus Maladaptive 
4 Avoidance 
5 Cannibalism 
6 Ambivalence 
7 Psychosexual development  
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 ینورد یارب  9ییاشحا یشالت ندروخو دنکیم راگدنام دوخ رد ار وا یعونھب ،ھتفرتسدزا صخش یاھیگژیو 8یزاسینورد
  .تسا تیھام کی یزاس
 
 لباق وا اب ھطبار رد 12ھتفیشدوخ و 11یعامتجا دض تیصخش لالتخا صیخشت ود ،لابیناھ یناور10 یسانش بیسآ یسررب اب
 و ھتشک کلھم 13بیسآ و ردپ ی هژبا تبیغ تلع ھب نادجو ماظن یریگ لکش مدع اب وا یعامتجا دض یاھیگژیو .تسا ھجوت

 لالتخا یا ھنیمز ردان یاھیگژیو زا یکی ھناراوخ مدآ تالیامت .تسا نییبت لباق یکدوک نارود رد شرھاوخ ندش هدروخ
 قوشعم ندروخ اب تسیلابیناک و تسا قوشعم اب ینادواج دنویپ رد راو لصاتسم یّانمت مزیلابیناک ؛دشابیم ھتفیشدوخ یتیصخش
 یادخ 15سونورک ھب ضیقن یا هراشا کیتسیسران یدنویپمھ نیا .تسا بوبحم اب 14کیتسیسران یدنویپمھ لابند ھب یلکش ھب

 دوخ ناینابرق زا 16هراودای ندرک عمج ھب لیامت یلایرس نیلتاق .دیعلبیم ار دوخ نادنزرف ھک دراد نانوی ریطاسا رد نایادخ
 لیامت ھب رگید هاگن کی  ؛دنسرب تیانج ھنحص جییھت و 17ییاپرب نامھ ھب اھ هراودای نیا ھب عوجر اب دنناوتب ابقاعتم ات دنتسھ
 اب یلکش ھب و دنکیم دوخ نآ زا ناش ندروخ اب ار دوخ ناینابرق یاھ هراودای وا ھک دشاب نیا دناوتیم لابیناھ ی ھناراوخ مدآ
 یزیچ ار دوخ ینابرق ھتفیشدوخ صخش ھک دشاب نیا دناوتیم یراوخ مدآ ی هدیدپ ھب رگید هاگن کی .دوشیم 18ماغدا بوبحم
 یکاروخ یتیھام ھب تایح ی هریجنز رد ار ینابرق ،20یزاس یناسناریغ و 19یزاس یمسج نیا و دنیب یمن کوخ کی زا رتشیب
 ددعتم یاھ شقن اھ هّرب توکس تیاور رد لابیناھ .دنکیم ریذپ ھیجوت ار شندرک یخالس و نتشک ّیتح یلکش ھب و دنکیم لیدبت
 .سیرالک یارب ردتقم و یماح یردپ اھاگ و دشرم یواکناور ؛کریز و یساوسو ،محریب یلتاق .دنکیم افیا ار یداضتم اضعب و
 
 ردپ یلغش ریسم ندرک لابند اب الامتحا  ،تسا هداد تسد زا ھفیظو ماجنا ماگنھ ار شسیلپ ردپ یکدوک لیاوا رد ھک سیرالک
 اب شا یناور لدابت یاھزارف زا یضعب رد نینچمھوا .دنک یگدنز 21یتباین یتروص ھب ار ردپ ی ھتسیزن یگدنز دراد یعس
 وا مان ندرک شاف زا ،تسیک لیب ولافوب ھک دنادیم ادتبا زا ھکنیا اب لابیناھ .دنکیم یگدنز لابیناھ رد ار ردپ ریوصت ،لابیناھ
 شیپ دھدیم دای یریگیھام ،یھام یاج ھب شیوجنامرد ھب ھک هدبز واکناور کی لثم ھناروبص و مدق ھب مدق و دنکیم یراددوخ
 22سودمھ یتیاور ھب وا سیرالک اب ھبحاصم دودحم ی ھسلج دنچ لوط رد .دنکیم رذح میقتسم یاھدومنھر ھئارا زا و دوریم
 .دنکیم کمک سیرالک ھب لیب ولافوب نتفای و ینیلاب هدنورپ یسررب رد نآ لابق رد و ،دنکیم ادیپ تسد سیرالک یگدنز زا
 یخالس ھب عجار شا یگشیمھ سوباک ھب هراشا سیرالک ،دننکیم تاقالم ار رگیدمھ سیرالک و لابیناھ ھک یسناکس نیرخآرد
 اب ار شا یکدوک ی هرود بیسآ سیرالک ھکنیا زا دعب .دریگیم ماو ش یکدوک رد یعقاو یا ھثداح زا ھک دنکیم اھ هّرب ندش
 لازنا ی ھلحرم رد ھک یدرم نوچمھ ،دنکیم ھیذغت دارفا جنر و درد تیاور زا یلکش ھب ھک لابیناھ ،دراذگیم نایم رد وا

 ندیسر دیلک یحیولت تروص ھب ابقاعتم و دنکیم رکشت سیرالک زا و ددنبیم ار شنامشچ ،دریگیم الاب ار شرس تسا یسنج
 .دراذگیم سیرالک ناتسد رد ار لیب ولافوب ھب

 
8 Introjection 
9 Visceral 
10 Psychopathology 
11 Antisocial Personality Disorder 
12 Narcissistic Personality Disorder 
13 Trauma 
14 Symbiotic Narcissism  
15 Cronus 
16 Trophy 
17 Arousal 
18 Merge 
19 Objectification 
20 Dehumanization  
21 Vicariously 
22 Coherent 
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 .قشع و 25یسیدرگد زا تسیتیاور ؛ییانج24یراتفاب و ھناقشاع 23یاوتحم اب تسا ینامر اھ هرب توکس نامر نم ی هدیقع ھب
 یکدوک رد ھک تسا 27ینارگ تنوشخ اب یزاس ناسمھ و 26ندش قلطم رداق یوزرآ رد شناینابرق ندروخ و نتشک اب لابیناھ
 ی هداج رئاز وا ،دوخ زا ریغ دشاب ھچ رھ دھاوخیم ھک یدرم لیب ولافوب .دندوب ھتفرگ وا زا ار شکچوک رھاوخ
 ار دوخ ی هراپ هراپ تیوھ ،دوخ یارب ھبرف نانز تسوپ زا یسابل نتخود اب ات دنکیم یعس 29ھنادنمزآ ،28یگناگیبدوخزا
 یاھ هّرب دایرف سیلپ کی ناونع ھب شا یلغش مرھ سار ھب ندیسر اب دراد یعس ھک یکرتخد سیرالک و ؛دنک ھنیپ ھلصو
  .دنادرگزاب  ھناخ ھب نیدامن یلکش ھب ار شا هدش مگ ردپ دیاش و دنک شوماخ ار شنورد
 و هدیچیپ یاھراتفر ی ھمھ تشپ ھکنیا و دنکیم هراشا  30یگداس موھفم ھب لابیناھ ،لابیناھ و سیرالک رٓخا ی ھھجاوم رد
 مینکیم یگدنز ییایند رد ام .دراد دوجو ...و تراقح ساسحا ،تینما ،تردق ،قشع لثم یا ھیلوا یاھزاین اھمٓدا کیژولوتاپ
 .دنا هدش راتفرگ یکدوک یتوپ یلیل یاھزاین نادنز رد ھک ناوتان ییاھرویلاگ ؛کدوک ییاھ ناور و غلاب یاھدبلاک زارپ
 راتفاب رد ھنازوسلد هاگن نیا لامعا .میتسھ ناشندرک مآرا یپ رد نامدوخ صاخ لکش ھب ھک میراد ییاھهّرب نامنورد ام ی ھمھ
 اب ھك ىسك ھب دوشیم روطچ الثم - دسرب رظن ھب ھنابلط لامک و ىعقاو ریغ ىمك دیاش یدرف نایم طباور و یصخش ىگدنز
 یاھزاین اب دید یکدوک اھنت ار وا و دزن یناج بسچرب ،دھدیم نایاپ ام ناکیدزن زا یرامش یگدنز ھب راب تنوشخ یراتفر
 یعس میناوتب ،دیاش طقف ،دیاش یلو دشابن یلمع ھشیمھ دیاش درکیور نیا هرمزور یگدنز رد ھک منکیم ناعذا !هدشن هدرٓوارب
 ار بولطم الامتحا 31یازفا مھ رثا کی ،یعمج سایقم کی رد مھ مدق دنچ نیمھ ؛میورب هار مھ یاھشفک اب مدق دنچ ھک مینک
 ،دنرادنپ یم مدرم بلغا ھچنآ فالخرب یورجک ای 33فارحنا 32میکرود لیما هاگن زا ،درکیور نیا اب وسمھ .دز دھاوخ مقر
 دوبھب یارب یورجک ھک تسا دقتعم یو ؛تسا راتفر نآ زا نارگید ریسفت و ریبعت یگنوگچ ھب طونم ھکلب تسین راتفر تیھام
 ،ھعماج یاھراجنھ ،دنوشیمن صخشم 34نایاونمھ ،دنشابن ناور جک ات وا رظن ھب ،دشاب مھ دیفم یتح دناوتیم یعامتجا حالصا و
 ھعماج رد راجنھان یاھراتفر ھب ،دراد مھ ینیدقتنم ھک میکرود هاگن ؛دوش یمن صخشم 35یعامتجا یارادم و لٌمحت ی ھناتسآ
  .تسا 36یدرکلمع و ھنایارگ عقاو هاگن کی
 
 و یدنب ھقبط یفرط زا - دنکیم لمع ھبلود ریشمش لثم ینیلاب صیخشت و ىدنب ھقبط ھک تفگ ناوتیم زین ینامرد راتفاب رد
 ی ھطبار داوتیم طارفا تروص رد یلو ؛دنک عیرست ار ینامرد و یا ھلخادم یاھدربھار ھب ندیسر دنور دناوتیم صیخشت
 دنک نادرگرس و لصاتسم ار وجنامرد ھجّومریغ یتروص ھب ؛دھد هولج کرد دقاف و حوریب ،كشخ وجنامرد یارب ار ىنامرد
 نتخادرپ نودب ،دنک از بیٓسا مٔیالع فذح رب ینتبم اھنت و ىدادرارق ،كشخ ىاھ يدنب ھقبط ھب موتحم و دودحم ار نامرد و
 ّتیدرف زا ادج .تسا نایرج رد ینیلاب ی ھناراگنا هداس و لبنت یاھ بسچرب ی ھتسوپ ریز ھک یلامتحا یّجنشت ھب رت یا ھتسھ
 کرد و ینیلاب صیخشت کیراب و ناّرب ھبل یور ھنادنمشوھ دناوتب ھک دنکیم کمک وا ھب یلمع و یرظن یگدیزرو ،رگنامرد
 شا یبایزرا یاھدک و یتخانش یاھ هراگنا ،شا یدرف تالیامت یارو راچان ھب وا ؛دصقرب عجارم یاھزاین تخانش و ّتیدرف
 ؛دنزیم رانک ھیال ھب ھیال ار عجارم ّنفعتم یھاگ و کانبسچ ،ضیقن وّ دض یاھ باقن ساوسو و ربص  اب و دنکیم نوگژاو ار
 رب ار بسانم38ینامرد سابل وجنامرد 37یتخانش رادیدپ یایند و اھزاین ،اھ بیسآ رب ینتبم و دنکیم سمل ار شروجنر کدوک
 .دریگ مآرا اھ هّرب ی ھلان دیاش طقف ،دیاش ھکنآ دیما ھب ؛دناشوپیم وا نایرع ناور

 
23 Content 
24 Context 
25 Metamorphism  
26 Omnipotence 
27 Identification with aggressors  
28 Self-alienation 
29 Covet  
30 Simplicity 
31 Synergic 
32 Emile Durkheim 
33 Deviancy  
34 Conformist 
35 Social Tolerance 
36 Pragmatic 
37 Phenomenological  
38 Tailored Therapeutic outfit  
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