
 

 

 (دمانس)فرسایش مغزهمدلی و 

 

 

 1همدلی تعریف

درکه ددیهااسددی هزددیها ههنفدد هیدد هدددحدهد جددح هدرهاددی هت ح دد ها دد ها دد  هزددبه ددود ه دد ههتوانددی بهمددی به دد ه

رهزقددیوهمهزویتددد هددددحدها  کدد ه ادددواندمهنودزددی هراهدهتوانددی بهنه ددبهزددیهدرهمددی بهعبددیردها ددد ها هعبددیردهد جددح ه

مهه  ه ددد دی ه دددیه دددو د دددی ه دددیه  دددم ت دددبهه درکهی ددددم ههمدددی بهدرهعمدددرهههمهااسی دددیدهامهرااددزقی دددرهیدددحاره

هااسی هیحد ه یهیلبه حفهزقی رها   

ه

 فرسایش مغزو  2عدم همدلی

 دددحم هزدددبهنمی دددیهم دددبه دددیدهه  همههدره ددددحه دمدددیر هدح دددی غهز ددد عدددیوههمدددی بهدره د ددداحه دمدددیرا هزبدددا ه ددد ه

ههمف دنه زی ه حم هه هدره و ه دمیر  هدره دمیرا هزخالفهزافیمدها   

 اادددبهااسی دددیده ددد هرازمکدددنها ددد هزددددینبه دمدددیر ههاادددبهاددددحادهزبدددا ه ددد هه  ا مدددحهدرهدمرا ها ادددیا بهم

ب هدرهناد دد هشد ددحد ه دمددیر همه ددیهیددمه ددی هدرکه دد یناه اددیر  هده ددیهم ددبههمددی بها هنددودهن ددی 

ه 3دحمناوتمپددورا هدزددین  دمددیرا هزبددا ه دد هدره ههدرهزقی ددرهعددیوههمددی بهزددبه ددونیت ددددحهرداددیر هد ددیره

ملکددحده ددلو ههددی هنییسدداح هدرهز  قدد ها ها هز دد هیدد هم دفدد هع مدهه جددیوها هد دد هردددانههد دددر دد ه

 هه(۱۲۲)عیوههمی بهزتموالًهدرهاما ره دمیر ه حم هزبهی ی هد اجامیعبهراه حهعهیههدار

 ههی ددیهب ددحم هزددهحتددح انددا  هاید دد هدهدحمناوتمپددورا هدزددین زبددا ه دد ههمددیرا د هدره کدد  توجدد ه دد ها ددیه 

مهعدددیوههمدددی به دددیههنهدددی هزمکدددنها ددد ه ددد هزین دددیهعدددیوهدرکهااسی دددیدهاددددحادههبرمانپ  دددکهم دددمجدددودهع 

هت ددیهحهن دداهمددح زبددا ه دد هه  اهمددیرا دنددی هدره حدج یددحارههزددیاماتحدد ههبرمانپ  ددکه هددیهصد ددیهت ددخغلدد ه

ز لدددده دددیههاندددیههصدا هت دددخهمدددیردهمحاهدددی ه ه کددد   تدددیها هاهزتمدددوالًه تدددیها هاندددا الدهاید ددد همهب د دددی 

هه ههی ههب وجودهز

  ه دددحا هزحایبددده(هم۱۲۱ دددی یهتدددحه دددودهه)هدحمناوتمپدددورا هدح دددی غهز ددد هعدددیوههمدددی بهدره دمدددیرا 

 سدددیرها دداح ه اهمهدردنددیکها دد  ه دمددیره دد هرا ددابهادعددیهزددبهی ددیهیدد ههمسددح هراهدم دد ههی  ددی ی 

                                                           
1 Empathy 
2 Lack of Empathy 
3 Fronto-Temporal Dementia, FTD 



 

 

ا هنددودهن ددی هنمددبهز ددک دهمهندی هددی ه نددی بهرم زددحهههداردهم ددبههدددنه وندد هعکدد ها تملددبهنسددب ه دد 

هی دددمههب یعدددوهنو دددحی هی دددیددد هزتمدددواله یهب  درهدرکهمها دددحا هااسی دددیدهدره دددحاه دمدددیرا هن دددادهدددی ه

هی دد هدددودهدم دد همهنبددحها دمافهدح نددیه ددیه ددبهتفددیمتبه حنددوردهزددبهی  ددی هزدد  ًدرههنهددیه  ددودههبنددیرااا

راهدرهامه ددد ههمای  دددبیو ددد هتدددح نهندددوهها ها هتدددیره دددیه ح دددحه هه دددقو هباادددهی دددمههن د ددد  ه سددداجی 

همجودهنمبههمرد 

 دددحا ههزدددحایبدنا دددنه ونددد ه دمدددیرا  هتددد  ههدددی هتدددوا هیتدددیمدهدرهزاأ دددفین ه ددد هد ددددرها هد ددد هرددددانه 

ا دد همهیو دد هتددح نهت ددددح هدرها ددنهم ددده دد همجددودههبهدی ددیه ددهبیو  دده  دددیارهیددحد هادد ههمددی ب

 نمبههمرد 

 نودهراههندزحایبه  زمکنها  ه حاههینهرددهه مه حاهیه یدنودهمای غهن ی هزهب خصه هیهی دت هیه  هنهمیرا د هن ا

  ا هنودهن ی هنیه ی هدفجون هردایر هی هنمی ینجحههمی بها  هحدههمهنسب ه  هه هدرکهنک

 

 سازشگری با عدم همدلی

 ی دددیه دددیمرهه هی  ددیهزحایبدددت هددیهراههی یرهزدددی ه ددیهعیر ددد هعدددیوههمددی ب ه ی  دددجح هغددددحهدارم ددبها ددد  ه 

  دمیر ه وجودههزیهها   ه  هعل هدا ا ه ی یهی هعیوههمی به دمیرهانادیر هندس همه

  ی هدهمی به ح نغهن می هداد هااسی یدامهراه حا ها هد  هیهمهد یه دمیره  هاااحاوهردایرهی 

 دمددیرهمههنفدد هیدد ه ددحا هامه وجددودههزددیهها دد ه هبددودهشددق حهندسدد  هها ددنهزحایددبهمهن د کددی ه دمیرنددیهیدد ه 

  ی یهنودهراه یهم دهجی یهمدقهده ی 

ه
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