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 پیشگفتار
 

ی افتخار است، کتابی که بفرای اولفین بفار بفه     نوشتن مقدمه در باب کتاب پیش رو مايه

. اسفتفانی  پفردازد  مفی روانفی   هفای  بیماری، روابط جنسی، و یدرمان زوجمسائل مربوط به 

تراپیست برجسته است کفه بفه خفود جفرات     يک روانشناس، زوج درمانگر و سکس بوهلر

مختلف بیمفاری روانفی و    های چالشداده است مطالب مبسوط و ارزشمندی در خصوص 

 ی تحرير درآورد.، و روابط جنسی به رشتهها زوجخاص آن بر افراد،  تأثیرات

بفرای           اساسفا  د زيادی از اين کتاب خواهنفد بفرد، ايفن کتفاب     وس عموم مردمهرچند 

، پرستاران، مفددکاران اجتمفاعی، مفراقبین    پزشکان روانروانشناسان،  -ینیمتخصصان بال

نگاشفته شفده اسفت. متخصصفان سفالمت روان و متخصصفان        -بهداشتی، يفا مشفاوران  

، سفنجش و درمفان مشفکالت و    درمفانی  زوجی بهداشت عمومی آموزش زيادی در زمینه

و به متخصصان  کند میپر را  خأل. کتاب پیش رو اين کنند نمیاختالالت جنسی دريافت 

بالینی در جهت فهم هرچه بهتر، ارزيابی، و درمفان مشفکالت جنسفی ناشفی از بیمفاری      

 .کند میروانی کمک 

از مشفکالت احتمفالی، از    ای گسفترده  ی دامنفه  یخفوب  بفه ی کتاب پفیش رو  نويسنده

ماليم گرفته تفا شفديدترين مسفائل مربفوط بفه سفالمت روان، را توصفیف         های وضعیت

و بفه تشفرير راهبردهفای     گیفرد  میبالینی و رهنمودها بهره  های نمونهاز  يشانا .کند می

 .پردازد میو ارتباطی جهت پرداختن به اين مسائل  شناختی روانپزشکی، 

خاص اين کتاب، ابراز احترام و همدلی نسبت به درمانگر بیمفاری   های ويژگیيکی از 

کننفده و  سرزنشیرغانی و همسر فرد مبتال به اختالل روانی است. اين کتاب از رويکرد ور

عشفق و بیمفاری روانفی:    "پايانی تحفت عنفوان    فصل .کند میکننده استفاده شرمندهیرغ

و متخصص بالینی  آيد میارزش خاصی دارد و نیرودهنده به حساب  "ها  زوجنکاتی برای 

خاصی از ايفن کتفاب را    های فصليا  ها بخشپیشنهاد کند  ها زوجبه مراجعان يا  تواند می

بخوانند تا بدين صورت مشکالت جنسی و مربوط به سالمت روان را به عنوان يک داغ يا 

انگ تلقی نکنند و همچنین به پیشنهادات و رهنمودهفای مفیفدی جهفت پفرداختن بفه      

 مشکالت زناشويی و جنسی دست پیدا کنند.



 

متخصصان بالینی جهت پرداختن به مشکالت زناشفويی و جنسفی   کتاب پیش رو به 

ی از مشفکالت روان ازجملفه، اضفطراب،    به عنوان بخشفی از درمفان جفامع بفرای دامنفه     

 هفای  بیمفاری افسردگی، اختالل کمبود توجه/فزون کنشی، سندرم آسپرگر، و همچنفین  

، کفنم  مفی صفیه  روانی شديد، کمک خواهد کرد. من بطور جدی خواندن اين کتفاب را تو 

و جنسفی را بفا اففراد و     ای رابطفه مشفکالت   کنفد  میچراکه متخصصان بالینی را ترغیب 

 ی دچار بیماری روانی در میان بگذارند.ها زوج

بلیو. مک کارتیادکتر باری د



 

 سخن مترجم
 

حسفاب  بفه   عفوام يک کتاب مرجع هم برای درمانگران و هم بفرای   رابطه جنسی، عشق، و بیماری روانی

ی جنسی و بیمفاری روانفی   ی رابطههايی در زمینهکتاب، نويسنده بر آن است که آموزش آيد. در اينمی

رفتفار جنسفی انسفان اسفت،      ی تاثیرگذاری بیماری روانی بررو نحوه. مضمون اصلی کتاب پیشارائه دهد

-اند و چگونه بر يکفديگر تفاثیر مفی   نه به هم تافته شدهی جنسی، عشق، و بیماری روانی چگواينکه رابطه

ی جنسی و صمیمی خفود را بهبفود ببخشفند مفیفد     خواهند رابطهرند. اين کتاب برای افرادی که میگذا

خفود   همسفر شده در اين کتاب می تواند بهتر با هره گیری از اطالعات و نکات ارائاست، بطوريکه فرد با به

ويفت کنفد. اففزون بفر     ارتباط برقرار کند و حس همدردی نسبت به طرف مقابل و نسبت به خودش را تق

های بسفیاری از بیمفاری هفای    ها و ويژگیای در خصوص نشانهمرور مختصر و فشردهرو اين، کتاب پیش

رو در عین کم حجم بفودن، سرشفار از اطالعفات مهمفی     پیش بطور خالصه، کتابروانی فراهم می آورد. 

 برای مخاطبان است.

بخش اول اين کتاب بر مسائل جنسی متداول و دوست داشتن يفک ففرد مبفتال بفه بیمفاری روانفی       

-نی، تاثیر آنها بفر روابفط، و شفیوه   ای از بیماری های روای گستردهمتمرکز شده است. فصل دوم به دامنه

هايی که در اين کتاب تحت پوشفش قفرار داده شفده    پردازد. از میان وضعیتاين تاثیرات میهای غلبه بر 

است می توان به اختالالت خلقی، اختالالت اضطرابی، درد مزمن، اختالالت خفوردن، اخفتالالت وابسفته    

وجفه، سفندرم آسفپرگر، و حتفی     به سوءمصرف مواد، اختالل استرس پفس از سفانحه، اخفتالل کمبفود ت    

همفدردی و  های روانی شديدی مثل اسکیزوفرنی اشاره کرد. در سراسر ايفن کتفاب، بفر پفرورش     ریبیما

 ی جنسی و حفظ يک رابطه ی سالم تاکید می شود.های ارتباطی جهت بهبود تجربهمهارت

کند و به تعريفف  ها در آن طبقه اشاره میترين تشخیصبر متداول نويسندهدر آغاز هر فصل، 

های موردی متعددی که در اين کتاب آورده شده است بفه  ی آنها می پردازد. مثالهانشانه و بیان

هفای  هفای خفاص در موقعیفت   ی تاثیرگذاری نشانهبهتری از نحوهخواننده کمک می کند تصوير 

کفه بفا    ها و راهکارهای جنسی مفیدی ارائفه مفی دهفد   زندگی بدست بیاورد. نويسنده ايدهواقعی 

خود ايجفاد   همسری صمیمی و جنسی با توان تغییرات چشمگیری در رابطهیگیری از آنها مبهره

. دهفد مفی های مفیدی برای به حداکثر رساندن پیوند و لذت جنسی ارائفه  تمرينو همچنین  کرد

رو به طرفین حاضر در يک رابطه کمک می کند تاثیرات بیمفاری روانفی و همچنفین    کتاب پیش

-برای درمان آنها بر میل و عملکرد جنسی را درك کنند و شفیوه تاثیرات داروهای مورد استفاده 

 دهد.هايی برای حفظ صمیمیت فیزيکی و عاطفی ارائه می



 

ی اين اثفر  رو، تالش و وقت زيادی صرف ترجمهبودن کتاب پیش با توجه به فشرده و پیچیده

گشفای  زی گفره چیهای انجام شده بتواند حتی به مقفدار نفا  امید است تالشارزشمند شده است. 

ارزيفابی و درمفان    را در جهفت تشفخیص،   متخصصفان بفالینی   ها باشفد و مشکالت و مسائل زوج

توان گفت که کتفاب  ياری رساند. به جرات میها های روانی بر روابط جنسی زوجتاثیرات بیماری

رو در نوع خود منحصربفرد بوده و حاوی اطالعاتی است کفه شفايد در هفیا جفای ديگفری      پیش

، خود را بی نیاز از در پايان بنابراين، توصیه می شود اين کتاب را از دست ندهید. نتوان پیدا کرد.

ارزشمند  پذيرای نقطه نظراتمشتاقانه و  دانیمنظرات و پیشنهادات همکاران و ساير عزيزان نمی 

 .(il.com@gma0133azad.naderهستیم) شما
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