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 م٢٠٠٦ پاریس، اپریل                                        دکتور کمال سيد 
 

 فشرده ای درمورد چگونگی های
 بيماری های روانی

 بخش دوم
 
  حاالت ضجرت–٢ 
 

آنزمان انسانها در دسته های خورد زندگی  . درد جسمانی را انسانها از زمانهای قبل از تشکيل جميعت می شناختند
انسان های عصر . ر فن شکار که یگانه کار شان بود مجربتر باشند، و هم از خود خوبتر دفاع بتوانندميکردند تا د

اتخاذ    . وحشت توان آنرا داشتند که از صدمه های جسمانی خود را برکنار سازند تا معروض به درد جسمانی نگردند 
این بيم از درد قبل از مواجه شدن . نار سازدتدابير را به کمک یک احساس روی دست ميگرفتند تا آنها را از درد برک

در آن بخش روان شناسی که یک فصل مشترک با انسان شناسی دارد       .  استضجرتبه عوامل دردزا شروع احساس    
آمده  که همين احساس و همين اجبار به اتخاذ تدبير    ) Ethnopsychologie( و در مآخذ ما به نام اتنو پسيکولوژی 

 انکشاف ميکند و از تدبير در    ضجرتتالش در تدبير در برابر درد احساس     از جادگر ساخته گویا  است که انسان را ای  
 دوامدار انسان را در طول تاریخش همراهی    واقعيت این احساس چون یک . انسان ایجادگر ببار می آیدضجرتبرابر 

رمایش رامسس راهی را که  در مصر قدیم هرگاه در دهليز مرگ رامسس سری بزنيم هيکل تراش به ف   . کرده است
انسان از لحظۀ ختم زندگی و شروع مرگ ميگذراند به قرار فکر رامسس مدتی را که در بر ميگيرد آنقدر کوتاه  
نيست که رونده از زندگی وارد دهليز مرگ ميشود و از یک تعداد دشواری ها چون آتش، موجودیت درنده ها، خزنده              

 درینجا منظور شرح حماسۀ فرعونی نيست  ر شود از آرامش، که مرگ است   برخورداها و ارواح پليده ميگذرد تا   
دیده    افاده ای در چهرۀ وی    منظور از صداقت هيکل تراش است که گذر کنندۀ این راه مرگ بار را طوری تراشيده که   

  در تعریف ضجرت آیا در مصر عصر رامسس کدام کلمۀ موجود بوده؟    . استضجرتميشود که خوبترین بيانگر 
 در چهرۀ انسان است چون خطوطی را      ضجرتاید بوده اما در دسترس نيست ولی شرح خوب و سزاوار انعکاس         ش

 ضجرت انسان در نزدیکی به خطر مرگ بار قرار دارد این قدیم ترین ترسيم از  اینرا ميرساند که آنکه نشان ميدهد 
 مثابه معنی آن احساس یک خطر است به  که) Anks( همانا لغت سانسکریت ضجرتاست اما قدیمترین لغت در بيان 

لغت آنکس از دو هزار سال بيشتر عمر دارد همين لغت آنکس است که در زبانهای    . احساس مرگ قریب الوقوع
 آمده از همين لغت در قاموس التين در قرن دوازده به زبانهای که  ضجرتجرمنيک بدون تغيير به لغت آنکس بمعنی 

آمده گویا کلمۀ  )Anxietas(آمده و از همين لغت آگوستيا در قرن شانزده لغت  ) Agustia(منشاء التين دارند لغت 
را شامل ) Inxiety(و یا در انگليسی ) Angoisse , Anxiété(سانسکریت آنکس لغت های زبان های غربی چون 

 . قاموس ها نموده 
ندان زمانهای قدیم این دیار را عقيدۀ  مادر امراض خوانده شده و دانشم   ضجرتدر حوزۀ که من در آن تحقيق کرده ام 

 است که ضجرت امراض روانی و امراض جسمانی بوجود می آید و جنون زادۀ ضجرتراسخ بر اینست که از همين 
این مطلب به تشریح معاصر غربی مخالف واقع می شود چنانچه در بخش اول این نوشته به عرض رسانيده شد که     

 سسلطان غزنه که در بين  در حلقۀ دانشمندان دورِ  .  حصول نابسامانی ها یک عرض و یک عالمه است و مضجرت
آن شعرا، فالسفه، متفکرین، کيمياگران، محققين، ستاره شماران اطباء هم قرار داشتند بين اطباء ایکه مورد دلچسپی   

و ابتکار اطباء      یونانماست روز به روز درزی در شيوه های نظر ایجاد می شد گروهی در پيروی از نظر جالينوس    
 چيز  ضجرتو اما گروه خوردی هم بود که ميگفتند جنون و     .  والیات یونان چين به معالجۀ دوائی اعتقاد داشتند و بس     

 ضجرتدیگریست اصًال مرض نيست جزء صوابدید رمز زندگی است چه تا زمانيکه زندگی است هر دو است 
 مقياس و معيار داشته    ،د جنون باشد که سالمت عقلی مسند    بای.بيانگر جنون است و جنون عکس آئينه یی غير جنون 

 محدود خواهد بود و     چه قدرت طبابت برای عالج آن  . باشد بقرار فکر این گروه جنون را عالج گردن ناممکن است 
 توان طبابت صرف امکان کاهش ضجرت را مهيا خواهد نمود و بس   

 به نام شيوۀ مالیمت خوانده می شد و عبارت بود از شنيدن شکایت     دوا بوده اند که    بدون   آنها بنيانگذاران شيوۀ عالج 
( بيمار در فضای مرحمت، عطوفت و ادراک و یگانه وسيلۀ تسکين درد شمرده می شد که یکنوع پسيکوتيراپی          

Psychothérapie (از تصادف نيک بر یکعده و خيلی ها بد     . است و به فکر من قدیمترین طریقت عالج بی دواست
بود که درز را بين گروه اول و گروه دوم دائمی ساخت کشف این گياه     " کرمک بته"عدۀ دوم کشف گياهی بنام  برای 

روی تصادف بود درهر جایی که این گياه می روئيد مالداران مواشی را به چرا نمی بردند زیرا با خوردن این گياه              
 تطبيق  ضجرتاه را اطباء دور سلطان به مصابين حيوانات روز را در خواب می گذرانيدند و هر گاه عصارۀ این گي
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 زادۀ را تسکين کردیم فردا جنون را که ضجرتا کردند که امروز که ما ضجرت از بين ميرفت و فورًا ادعکردند مي
دۀ علما که بنيانگذار و پيرو اصول مالیمت بودند در          اهيم برد این ادعا سبب شد که آن ع        است از بين خو ضجرت

این گروه     . کنند و فن خود را در حاشيه عمل   گویند و بر سبيل همين اعتراض حلقۀ علما را ترک  دبيافتناعتراض 
  دبارهسلطان که در نظر آنها یک عمق و یک تأثير دیده بود بسيار تالش کرد تا آنها را       .  مورد حرمت مردمان بودند

داند حتی تمام دیوانه های شهر پهناور غزنی و  در حلقۀ علمای خود که این حلقه را بنام انجمن دوستان می ناميد بر گر
 و اولين بار بود که در       نتی جا داد و به آنها آسودگی ها روا داشت        حومه را جمع کرده در باغ باصفای دور قصر سلط   

 و از آنها خودش و     ميگفتند  "لت های سلطان محمود "شهرش امتيازات بدون زحمت کشی ارزانی شد این مهمان ها را  
 . ربار رسيدگی ميکردندمالزمين د

به اميد اینکه بنيانگذاران اصول مالیمت که به این دیوانگان عالقۀ     ؟ به آنها روادار شد  چرا سلطان این امتيازات را  
 . جدائی فکری بود و آشتی ناپذیر آن  اما . مسلکی داشتند در انجمن دوستان برگردند   

) Raoulfia Serpantina (برپا کرده بود و بنامهنگامه  کرمک بته همان گياهيست که در این اواخر در غرب هم  
 استفاده    ضجرتدر ) Reserpine( مقام و منزلت داشت و از عصارۀ آن بنام       ١٩۶٠ و  ١٩۵٠ و تا سالهای   یاد می شد 
 و حتی در دماغ انسان یک حاشيۀ خاص بنام حاشيۀ ریزیپنيک و یا جایی که ریزیپين آرامش آور ميشود      ميکردند

اگذین حکم روزگار شد و     ید اما با ترکيب دوا های جدیدتر حکم روائی ریزیرپين مثل امپراتوری غزنی ج تعيين گرد
 من این مطلب را در .دیرین تر از زمان غزنه استاین درز  البته .  روش دوائی ؟ و یا روانی ؟ ابدی شددرز بين دو

سيلۀ دوائی بود و دیگر عالج را در تأثير به     یک کانگریس جهانی بنام جالينوس یا هيپوکرات؟ که یکی معتقد به و 
 )١.(ه و نشر شده است  را تحت نظر استاد آنزمانم ارائ تفکر ميدانست این مطلب

که در بازار   " صوفی رسول " دو چيز دیگری هم است که باید عرض شود یکی صحبت من با     ضجرت در دنبالۀ  
زردی می برید، از گزند :  رسيدگی ميکردگوناگوندند از امراض هرات دکان عالج گری داشت مراجعينش زیاد بو

 در مورد دليل    ارت و کفایت انجام ميداد و وقتیمار و گژدم عالج ميکرد و امثال این کار هایی را که الزم بود با مه
 را عالج ميکنم درد و مرض   ضجرتبر کفایت و مؤفقيت وی در عالج پرسيدم گفت من باالتر از درد می روم من    

 نيست که باقی بماند دیدی مریضی را که از شدت زردی زرد آمد و از کفایت من سفيد برگشت این دیگر چيزی
" کریم مارگير اندرابی"شخص یکی از نمایندگان خاص طریقت غزنی بود و اصول برخوردش از همکار کابلی وی 

ن شيوه ها در کدام      در جزئيات ای.تفاوت داشت زیرا کریم مارگير در عمل خود رعایت خصوصيات هندی داشت   
صحبت با صوفی رسول به دليل آن مورد عالقۀ من بود که او به صداقت اصول مالیمت            . بحث دیگر خواهم پيچيد 

 است که حتی تعيين کنندۀ  ضجرتطریقت غزنی را رعایت وعمل ميکرد و برای من آموزنده بود و می گفت که 
ببينم تا بدانم که اثر " اغزی"وچی ها دختری را بنام او بمن توصيه کرد تا بروم در حومۀ ک . سرنوشت می شود

 تا کجا می رود، البته رفتن به این محله حتمی بود زیرا ميدانستم که هر گاه کوچی ها متوطن شوند معلوم     ضجرت
است که یک مصيبت بزرگ حکمفرمائی دارد زیرا متوطن شدن نزد کوچی ها از حرکت بازماندن و عالمت خستگی    

اغزی . داستان اغزی اسفناک است ) ٢(است "  مشییست"مين روست که خوبترین سالم کوچی ها  است و  از ه
دختر هشتم والدین خود بود که آنها در ختم هر وضع حمل انتظار یک پسر را داشتند و شنيده بودند که زنيکه زن                

فانه دن یک پسر را داشتند که متأس   ر وضع حمل هشتم حتمًا انتظار آم  زاست تا والدت هفتم هم دختر می زاید خانواده د   
اینهم یک دختر برآمد و با وجود پسر دوستی این زوج به دختران دیگر نام های گلها را گذاشته بودند ولی به این          

 والدین حوالۀ رخسار این   ضجرت در نگاهبه فکر صوفی . معنی ميدهد" خار"نام دادند که " اغزی"دخترک هشتم 
 از سينوس هم    وس کهک تيومور از نوع فيبروم داخل سين اب بود و ی  دختر از یک درد جانکاه در عذ   .  ودهدختر ب

 و درد آن    شده بود  وس ر هر بزرگ شدن سبب شکستن جوف سين  دخارج شده و زیر پوست رخسار دیده می شد و 
م تا وی را عالج کنند و شباروزی بود من سبب شدم که وی بکابل برود از دوستان در سرویس گوش و گلو خواست 

"  اغزی"وس را برون کردند و آنگاه دانسته شد که تيومور سليم و از نوع فيبروم است و   ومور بزرگ داخل سينتي
سال بعد به دیدن       . بخاطر آرام و بدون درد به خانواده و قریۀ خود برگشت و به فکر من و همکارانم شفا یاب گردید       

 اقاربش بسيار راضی بودند اما صوفی رسول را عقيده بر این بود که اغزی  و صوفی رسول رفتم اغزی و" اغزی"
 !  سرنوشت ساز نيستضجرتهيچگاه از زیبائی و وجاهت برخوردار نخواهد شد و تو نمی توانی ادعا کنی که    

نرا صوفی عالوه کرد که نزد شما طبيبان محرقه از یک ميکروب بوجود می آید این فرمودۀ شما درست است ولی ای
 سرنوشتش را  ضجرتبدان که در شهر ما این ميکروب زیاد است اما همه کس به آن مصاب نميشود جز شخصی که  

توانيد همه کس را واکسن می  زیرا چون مصاب ضجرت را یافته نميبه محرقه بکشاند، کار شما بسيار دشوار است  
 .  کنيد

ابل بود     تماس های من با یکی دو کاکۀ باقيماندۀ شهر کمطلب دومی  را که درین مورد باید به عرض برسانم محصول   
تمرین  :  اینرا هم به جایی دیگری ميگذارم زیرا باید خالصه بگویم   . دي خواهد کشان که داستان آن سخن را به درازا     

های شدید و خشن کاکه ها در مورد تسلط بر درد و تحمل آن روی یک منظور است که انسان باید در فرجام به درد           
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هر گاه از بهادری های کاکه ها حکایت در ميان می آید نمی شود که یادی   .   جدا سازدضجرت لط شود و درد را از    مس
کاکه را که خاطرش را به قاموس خودش شاد بگویم و بيافزایم که کاکه زانو زدۀ      . نکرد" لنگر زمين"از کاکه 

لط بر درد    سین کيش که در فرجام منظور به تدر مورد کاکه ها و چگونگی های ا  . باشد" گرونج گرم بهشت برین"
 بحث طوالنی دیگری را ایجاب ميکند ولی اینجا اینقدر الزم است بگویم هر گاه  ضجرت است و جدا سازی درد از   

کاکه لنگر زمين  که در زندگی یک مکتب  .  را مهار نماید حماسه می شودضجرتانسان توانست درد را تحمل کند و  
 . ش امروز یک حماسه است به آنهائيکه از وی چيزی شنيده اند درس بود به شاگردان 

 
   که ) Nafash" (َنـَفـش"در زبان سانسکریت  .  ميشود این داستان هم طوالنی است    ضجرتاینکه چرا بدن زبان بيان   

 این کلمه به زبان پهلوی بعد به عبرانی به ". زندگی در آرامش"است معنی مشخص دارد یعنی  " نفس"منشاء لغت 
ختم ميشود و ازین روست   " س"ختم شود درعربی به  " ش"رفته است و هر کلمۀ عبرانی که به  " نفش"همان شکل 

هرگاه یک کلمه در زبان عربی افتاد چون گلبرگ ). بدن" (َنـفس"و ) هواگرفتن"(َنـَفـس"به کلمات " َنـَفـش"که از 
مثبت مثًال نفيس، منفی مثًال . نی مثبت و منفی می آیدنيلوفر در هر غلتيدن و سر و رو شدن کلمۀ دیگر از آن درمعا  

 .نفاسه
آسيای مرکزی معلوم است که آن کلمۀ دیرین به حال خود مانده نه زیر تأثير سانسيکرت و نه زیر تأثير عربی و اما در

ف بيکران مادر گویند مثال عمدۀ آن لط " دم" مرکزی کلمۀ آسيایکلمه ایکه بدن و زندگی را افاده ميکند در . آمده است 
 و این همان کلمه ایست که در دمِ " دِم مه" که در نوازش به فرزند دلبندش ميگوید   استکوهای مرکزی افغانستان

و فعل   "   دميد"که روح زنده در کالبد مرده دميد و مرده زنده شد، کلمۀ         ميباشد مسيح عيسی بکار رفته که از اعجاز   
ن است که فوالد سازان و آهنگران آسيای مرکزی در اعجاز فن خود از        همي. هم از همين ریشه آمده است  " دميدن"
که " همدم"آهنگر استفاده کرده اند و این کلمه هم به خان گل افشان شعرا عطر پاشی نموده است، اشاره به   " دِم"
 .همدل و همراز استیار

 :ينيکی مطالب بالينی  یا کلیم به ارائۀبگذاریم تجارب خود را باالی ساحه و برگرد
در روان شناسی گفته ميشود که همه کس      .   نکرده باشد ضجرتکه نيست که یکمرتبه یا بيشتر در عمر خود احساس    

این همان احساس است که قبل از یک امتحان رخ ميدهد و یا قبل از یک وعدۀ مالقات به هر     .  به آن آشناست
 در ارتباط با آن بلندتر ميگردد، این     ضجرت هر قدر گوشۀ اشتياقی مطلب بلندتر باشد احساس. منظوریکه باشد

 وقتی مرضی ميشود که حادثۀ را که در انتظارش باشيم یک معاملۀ پيش پا افتاده  ضجرت مرضی نيست، ضجرت
باشد و ایجاب نگرانی نکند و یا حتی آنهم موجود نباشد شخص خود را در یک لحظۀ دشوار، دستخوش وحشت    

 اینست احساس   .بيند نه، احساس کمبود هوا و فرا رسيدن مرگ قریب الوقوع       زدگی، احساس فشار ناگوار روی سي  
 :  مرضی را در گروه های آتی قرار ميدهندضجرت )D.S.M.-IV R( "ام چهار آر.اس. دی"در .  مرضیضجرت
 . خاص دارد)کلينيکی(بدون موجودیت دليل بيرونی چند شکل سریری   ) Crises et  Paroxisme (ضجرتهجمات 

است که مریض را در وحشت می اندازد و هر آن خود را      ) Pannic Atac (اتک  –ثال برجستۀ آن پنيک  م–الف 
 .  نمی شودآرامش بخش اوهيچ دليل و منطقی . دستخوش مرگ می بيند 

 است که با ترس همراه می باشد، مریض از یک چيزی ترس شدید دارد که با مواجه شدن         ضجرت عين حاالت  –ب 
عامل ترس فردی، شخصی و بسيار متنوع است یکی . مستولی ميگردد به او ضجرتين احساس  به آن عامل ترس ع

ن دیگری از   آاز فضای بسته می ترسد هيچگاه در لفت پائين و باال نمی شود کسی دیگری از فضای آزاد می ترسد و
 .دیدن یک حشرۀ معين می ترسد و ترس ها با عامل ترس فهرست طوالنی دارد  

 ميشود این    ست که در یک انجمن دامنگيرش   ای شخص ضجرتیگر از انظار دور مانده بود که آن     دضجرت یک –ج 
مریضان نمی توانند در یک مجلس نظر خود را ارائه کنند و حتی حاضر مجلس باشند که این شکل را فوبی سوسيال   

،  تصرع نبض، تصرع   چه با ترس همراه باشد چه غير آن همانا در زمان یک هجمه با پرش دل      ضجرت. ميگویند
تنفس، عرق آلود شدن، احساس لرزه، احساس فشار باالی گلو و سينه، احساس سردردی و سرچرخی و اندک رنجی  

Nevrose(  محصول یک جنون نباشد در سابق در ردیف گروه نيوروزها   ضجرتهرگاه . و بی تحملی حکمفرماست
فروید چهار نيوروز عمده را    . ادبيات طبی شده است   بدین سو شامل   "فروید"مطالعه می شد که از محصول کار   ) 

 حکمفرماست، نيوروز ضجرتکه درآن صرف ) Nevrose d’angoisse(تصنيف نموده بود که نيوروز آنگسيوز
که  ) Nevrose Hystérique( ترس متسلط است و نيوروز استيریک   که در آن) Nevrose phobique(فوبيک 

در  . است) Nevrose Obsessionnelle(آخرین نيوروز نوع اعتصافی همان تظاهرات مشهور ایستيری است و 
 – Obsession(این اواخر تصنيف اینقدر قاطع نيست که بيشتر از حاالت مختلط آنگسيو فوبيک و حاالت اعتصافی  

compulsion (تحول نموده . 
(های آنگسيو ليتيک  وادوائی با د که باشد در وقت هجمه با مراودۀ  ) کلينيکی(هر شکل سریری این حاالت از

Anxiolytique (و اما عالج اصلی در پسيکو تراپی     آرام ساخته ميشوند )Psychotherapie (به عقيدۀ فروید   . است
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لۀ سرگوب  برگشت یک معامضجرت  حالت است گفته می شود که)Psychanalyse(که بنيانگذار شيوۀ پسيکاناليز
د و در قبرستانی زنده بگور ميشوند که فروید آنرا حيطۀ نا   زمان های سابق نمی ميرنصدمات روانی ِ . شده است 

مطالب چون نمرده اند بی سر و صدا نيستند و چون بگور شده اند به همان شکل اصلی به حيث         . آگاهانه خوانده است  
 مستولی   ضجرتخاطرۀ دردناک در ذهن بر نميگردند و بدین ترتيب عرض زا و عرض ساز می شوند و چون          

 یک شيوۀ برگشت این مطالب است و در فضای پسيکوتراپيست که مطالب بحيث ضجرتیا یک هجمۀ گو. ميگردند
 .خاطره برميگردند و دیگر الزم نيست که عرض ساز باشند
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