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  م١٨/٠٢/٢٠٠٨                               تورنتو –پيکار پامير 
  
  
  

  بيماران روانی،  خود نميدانند که بيمار اند
  

.  در جوامع پيشرفتۀ جهان امروز،  بيماريهای روانی  را هم جدی ميگيرند و هم  در ازاله و معالجه  آن ميکوشند
يجۀ  منطقی ر سيده اند که بيمار روانی تنها خودش  خطرات مسؤولين  و شهروندان  جوامع  مذکور، قبال  به اين  نت

ناشی از بيماری را متحمل  نميشود، بلکه در صورت بی اعتنايی و عدم معالجه،  خطر بزرگی را برای جامعۀ 
مشکل اساس بيمار روانی در اينست که خودش متاسفانه نميداند که بيمار است و اگر برايش . انسانی نيز ببار می آورد

بخصوص درسر زمين پدری  ( گفته هم شود که  وی مشکل روانی دارد، نه تنها آنرا  نمی پذيرد، بلکه اين تذکر را 
اهانت و مخاصمت عليه  خود ميداند و چه بسا که کارد و کمان عليه گوينده يا تذکر دهنده به کف گيرد  و يا )  ما 

عمده اين ندانم کاری و  نا باوری بيمار اينست که ظاهرًا زخمی و دليل . هزارنوع  دشنام و اتهام نثار جانب مقابل کند
بهمين دليل است که طبيبان و محققان علم طب،  .  عارضۀ در وجود خويش نمی بيند  و  احساس درد هم نميکند

متوجه عالمات  و گونه هايی را به چشم و گوش  شهر وندان جامعۀ خويش ميرسانند تا آنان با ساس  همان معيار ها، 
  وضع و حال خويش گرديده بدانند که  آيا دچار نوعی از بيماری روحی و روانی هستند يا خير؟ 

علم طبابت در عين حال، انواع بيماری روانی را شناسايی  نموده  پيرامون  اعراض و عاليم هر کدام آن معلومات و 
ی دايمی ، بد خويی ، نفرت داشتن عليه ديگران ، مثال ،  بيخوابی دوامدار ، پرخور.  توضيحات الزم ارايه کرده است

افسرده گی دايمی ، بد بين بودن دربرابر انسانها ، شک و ترديد  دايمی داشتن ، بدگويی کردن ، رنج بردن از راحتی 
يا موفقيت ديگران، خودبزرگ بينی ، الغر شدن دوامدار، چاق شدن بی مورد ، احساس ترس  دايمی، گوشه  گيری 

 از اجتماع ، عقدۀ حقارت داشتن ،  خويشتن را نسبت به ديگران بهتر انگاشتن، الفيدن، تخريش و تخريب افراطی 
همنوع و هموطن، غمگين بودن  و رنج بردن دايمی،  بهانه جويی و نا سازگاری در خانه ،  ديگران را دشمن خويش 

ز عالمات و اعراض بيماری روحی و روانی تصور کردن و باالخره تمايل بسوی مرگ و اقدام به خود کشی، برخی ا
روان شناسان  همچنان ميگويند،  فقر، حسادت ، نا توانی های جسمی و جنسی ، معايب بدنی ، پيشامد های .  ميباشد

اهانت بار، آزارهای بدنی، دشنام و بد گويی، غرور و خود خواهی ميان خالی، کنايه های تلخ ، نيش زبان  و باالخره 
  . ع و نرسيدن به بلند گاه های تخيلی و امثالهم موجب ابتال به بيماريهای روحی و روانی  ميگرددوجود  موان

  :بعضی از عوامل بيماری های روانی 
هرچند بيماريهای روانی عوامل و زمينه های گونه گون دارند که علم جوان روان شناسی، مخصوصا از نيم قرن 

مصروف تالشها و کاوشهای پيگيرانۀ است تا اوًال علل پيدا و پنهان آنرا کشف کند و ثانيا علت را به تنهايی بدين سو 
بشکافد و بشناسد  و ثالثًا ، راه  و چارۀ غرض عالج هر يک از آنها جست و جو کند که البته  اين تالشها تا کنون 

ان شناسی،  برخی از عوامل بيماريها ی روانی را چنين کاوشگران علم رو.  نتايج مهم و سود بخشی هم داشته اند
  : نشانی کرده اند 

    نامگذاريهای تحقير آميز ازطرف بزرگ ساالن  باالی کوچکتران  و يا نام  نهادن های متقابله فی مابين افراد -
  . ديگر در خانه و کوچه و شهر و ده 

در برابر اشتباهات و لغزشهای ) و مملکتی ( اری و تعليمی    سختگيريهای افراطی مسؤوالن خانواده ،  موسسات ک-
  . حتا کوچک و نا چيز خورد ساالن  و زيردستان 

  .  اثرات  تجاوز فزيکی و بخصوص تجاوز جنسی -
   وجود جو نا مساعد مثال دروغ سازی  و دروغگويی  که در نتيجۀ  سخت  گيريها و قضاوتهای خشک و يک -

  . له و يا بر عليه فرزندان ، خويشاوندان  و همنوعان در جامعه تبارز ميکند جانبۀ بزرگ ساالن  بر 
  . عدم امکانات تفريحی  و پرورشی مانند پارکها ، پرورشگاه ها  و مراکز رشد دهندۀ استعداد های روحی و فزيکی -
  .  و ساير امکانات تکاملی   سد سازی راه های هنری مانند رسامی ، موسيقی ، تمثيل ، انتقاد ، پيشرفت های علمی -
 جلو گيری از سخن زدن در جمع  و ابراز نظردر قضايا، جلوگيری از تبارزمثبت شخصيتی  وسرکوب تمثيل -

  . . . استقالل اراده توام  با  منفی گرايی و قيود بی مورد فکری و کلتوری و 
  .   جنگ و خونريزی و دهشت  وتداوم آن -
    شکنجه و تعذيب و تحقير-
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  .   سرکوبی خواستها و آرزو های بلند پروازانۀ فرد و ايجاد موانع مختلف جلو پايش -
  .  تحقير وتوبيخ  فرد  در حضور ديگران و  در جمع همنوعان و خورد ساختن شخصيت او-

ازان البته بيماريهای روانی شاخه های متعدد و بازتاب متنوع در جامعه دارد  که ما اندرين بخش ، صرفا برگی چند 
را بر چيديم  و اندک  از بسيار بر شمرديم  که يقينا اين بر چيدنها و بر شمردنهای اختصار گونه و موجز به 

سعی خواهيم نمود . هيچصورت  نميتواند بيانگر  همۀ مسايل روانی با آنهمه عمق و پهنا و پيچيده گی آن  باشد
  . ييم که در جامعۀ ويران شدۀ مان کمتر گفته شده است بخشهای ديگری از اين بيماريها را نيز در آينده باز گو

  
  پايان 

   
 


