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 فشرده ای درمورد چگونگی های

 بیماری های روانی

میشود واین وقت آنست که جواب سوالهای مکرر عالقه مندان این مطلب را درهر کجائی که می بینیم مرتباً مطرح 
جوابهای ما به طور خصوصی و فردی باقی میماند، الزم است که بعد ازین جوابهای خود را در معرض جمع  

 .غفیری عرضه  بداریم 
 

امروز باالی چگونگی های آالم . از کثرت سوالها و شباهت آنها معلوم میشود  که مطلب مورد نیاز همگانی است
دست داشتۀ ما نه تنها  سوالها را به وضاحت مطرح میکند بلکه جوابگوی خوب روانی به قدر کافی کارشده و مآخذ 

 . سوالهاست
زبان دری که ما . متن مآخذ معتبر را کفایت میکند به عبارات کمتر فنی و مسلکی و طور ساده و فشرده ارائه داشت

ان ساده وحتی خوشگوار پیشکش عالقه با آن تعلیم دیده ایم و تدریس کرده ایم امکانات کافی دارد تا مطالب را به زب
 .مندان نمائیم

 

م  به اینطرف که مصروف عمل و نظر بوده ام خود هم اندوخته ایست که 1121تجربۀ سی وهفت سالۀ من از سال 

البته از چوکا ت علمی خارج نخواهیم شد و تجربۀ خود را آنزمان مطرح نماییم که . بایست به دوستان عرضه شود
 .ری ایجاب مثال عملی نمایدتشریح مطلب نظ

 
هر آن کوشیده خواهد شد تا خواننده دچار پراگندگی نشود و خصوصاً همکاران جوان ما که کمر به آموزش 

 .اختصاصی بسته اند به سادگی مطالب مورد نظر را تعقیب بتوانند
 
اکثراً ازما        دیگران و تالش اولین در جواب آن سواالتی خواهد بود که هریک در هر کجائی که هست از خود، از 

 آیا این نا بسامانی حتمآ آماده گی قبلی و درونی دارد؟ .میپرسند آیا همه کس میتواند به نا بسامانی روانی مبتال شود؟ 

چه عوامل دیگر الزم است که توازن بشکند  و شخصی که تا ا یندم چه در نظر خودش و چه در پندار دیگران دور  
ویا نارمل شمرده شده چه سبب میشود که توازن را از دست داده  وارد یک زندگی درد بار و از بی توازنی و گ

 .دستخوش نشیب و فراز و نا گواری های گوناگون میگردد
 

آیا این  شخص تا ایندم صرف ظاهراً نارمل بوده، یا اینکه تشوشات پراگندۀ کوتاه به فاصله و به شدت غیر معین 
اینکه تشوشات جلب . ده ؟  اما مورد توجه خود شخص و اطرافیان نزدیکش قرار نگرفتهگاهی هم موسمی موجود بو

توجه نکرده حتمآ یگانه دلیل آن بی اعتنائی نیست، در روانشناسی آمده که میشود مطلبی را که هر گاه بیانگر یک 

میگویند این کلمه در ( Dénégation)این ندیدن ناآگاهانه را دینیگسیون. عاقبت ناگوار شود آنرا نا آگاهانه ندید

آن    و درین اواخرهمان کلمۀ اولی را  به تلفظ انگلیسی( Denial)گاهی دینیال( Deni)ادبیات انگلیسی گاهی دینای

 .میگویند (Denegation)دینیگیشن 
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/said_kamal_bimari_hay_rawani.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/said_kamal_bimari_hay_rawani.pdf
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هر گاه شخص داخل بیماری میشود و طبیب از خود مریض و یا از اطرافیانش در مورد چگونگی گذشتۀ دور و 
دیک مریض میپرسد همه متوجه موجودیت اعراض و عالئمی میگردند که گاهی هم بسیار گویا میبود اگر نز

 .سرکوب همین ندیدیدن ناآگاهانه نمی شد
 

اعراض مرض یا متعاقب یک ناگواری عادی . اما گاهی هم هیچ تشوش و تکلیفی در سابقۀ شخص در یافت نمیگردد
گاهی حتی همین حادثۀ عادی زندگی هم  . شتعل کنندۀ یک و تیرۀ خفی میگویندزندگی بروز میکند که این حادثه را م

 . نیز قابل دریافت نیست و مرض بدون کدام علت حکم روا میگردد
           

وظیفۀ ماست تا آنچه را علم پیشکش میکند . دیده میشود که سوال ها زیاد است و جوابها ایجاب تالشهای فراوان دارد
 . دان سازیم تقدیم عالقه من

. البته کارما که دیروز دشوار مینمود امروز از دشواری های دیروزی آن به قدر قابل مالحظه کاسته شده است
همکاران امریکائی ما با شیوۀ علمی  وعملی گرائی که در خاصیت دانشمندان آن دیار است یک سلسله مآخذ روشن 

د نظر بهتر میسازند و امروز استفاده از آن جهانی است این همان و عملی را عرضه داشته اند و آنرا همواره با تجدی

دراثر تالش .  است که سه حرف اول تشخیص و احصائیه امراض روانی میباشد( .D.S.M)ام –اس  –سلسله  دی 

چهار آر میباشد که  گویا ( D.S.M.-IV R)ام  –اس  –و تجد ید نظر به فاصلۀ هر چند سال امروز آخرین آن دی 

 .ید نظر شدۀ چهارمین رساله استتجد
 

البته در پهلوی این رساله که چون مشعل  فروزان روشنگر راه تشخیص، تحقیق و تدریس است یک مأخذ دیگر نیز 

میباشد و ( .I.C.D)دی -سی -و ترجمۀ انگلیسی آن، ای ( .C.I.M)ام –ای  –حتمی است و آن عبارت از رساله  سی 

این مأخذ . امراض روانی و  زیر نظر سازمان صحی جهان از جینوا پخش میگرددتوضیح کنندۀ تصنیف بین الملی 

و یا طبع ( C.I.M-10)ده  –ام  –ای  –هم مرتباً تجد ید نظر میشود و ازین روست ک رسالۀ موجوده به نام سی 

ام چهار آر  –اس  –که گویا پدیدۀ دهم تجدید نظر است  در پهلوی دی ( I.C.D. 10)دی ده –سی  -انگلیسی آن، ای

(D.S.M-IV R )این دو اثر کافی است که جوابگوی سواالت ما و عالقه مندان این . روی میز کار هریک قرار دارد

 .مطلب باشد
اما برای آرامی اضطراب یک معلم نمیشود که مآخذ وزین امراض روانی فرانسه را که به قرابت مطلق فکری 

این مآخذ مطالب را بیشتر از دیدگاه فلسفی که از خصوصیات عنعنوی  . مکتب آلمانی تهیه شده از نظر دور داشت
 . دو فرهنگ همسایه است مطرح میکند 

 
به فکر من حاال که سخن به این منابع عظیم کشید باید حتماً یک مأخذ آخرین را هم توصیه کنم و آن رساله بزرگ    

جالب بین مطلقاً عملی گرائی امریکائی که حتی منتشرۀ پوهنتون آکسفورد است که یک حد اعتدال خوب و یک پل 
بعضاً برای سهولت در تحقیق مسائل را بسیار ساده و روی منطق حسابی مطرح میکنند در دیدگاه عملی گرائی 

فرانسوی در باریک نگری  -در حالی که مکتب المانی. امریکائی هرآن دو جمع دو چهار میشود نه چیزی دیگری
فه گره آلود آنقدر از اسلوب منطق حسابی خارج قرار میگیرند که در دیدگاه شان حتمی مغروق و پیچیده در فلس

تشرۀ اثر من به لطف این. نیست که طور همیش دو جمع دو چهار باشد،  میتواند گاهی سه و گاهی هم پنج باشد
ی و گرایش امریکائی که خطر آن میرفت که به دو طرف دیوارجدائی  آلمان –است که گرایش فرانسوی  اکسفورد

به نظر من هم همین طور . قرار گیرند، با هم طوری وصل اند که به کمک این پل خود را متمم همدیگر میشمارند
 .است دو گرایش متمم یکدیگر اند نه منقسم کننده

 
. پیش برویم گرایش هارا بلد شدیم و مآخذ را هم کمی تعریف کردیم وقت آنست که انتخابی داشته باشیم تاحاال که 

در انتخاب خود بهتراست از روش بدون .  آشنائی به مآخذ حتمی است زیرا درغیر آن نمیشود از انتخاب حرف زد
ام  –اس  –دی )یم درین صورت مراجعه به پیچ و خم،  با شیوۀ عملی، روشنگر تشخیص و بیانگر تحقیق استفاده کن

بدین ترتیب در تشخیص بدون تردد فیصله داده میتوانیم و در . خوبترین راه و بهترین انتخاب خواهد بود( چهار آر
این موضع گیری را باید . تحقیق واحصائیه بر خوردار از افزار کار مطمئن خواهیم بود که تا همیش عملی باشیم

 . ورد پسند تمامی همکاران واقع نخواهد شد اما  از راه پیشرفت نمیشود روگردان شداعتراف نمود که م
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 .امراض روانی در پنج محور مورد مطالعه قرار دارد( ام  چهار آر -اس  –دی )در 

 .اعراض و عالئم .   محور اول 

 .اعراض و عالئم را در همین بخش مطرح خواهیم کرد

 .    محور دوم

 .خصیت هاتعریف و تشریح ش

یک بحث مفصل و جداگانه و یک فصل طوالنی را بایست به آن تخصیص داد،  .  این عنوان ایجاب تشریح مفصل را می نماید

 . که متعاقب این بخش بدون معطلی در شرح شخصیت ها خواهیم پرداخت

 .   محور سوم

 .شناسا ئی به  وضع جسمانی مریض ولو که سوال اصلی یک ناراحتی روانی باشد

 .    محور چارم

 .بررسی وضع شخص در برابر ماحول، در جمعیت،  کار،  مسلک  و وظیفه 

 .    محور پنجم

 .ارزیابی شخص در مجموع به کمک وسایل اختصاصی از قبیل آزمایش ها

 

 اعراض و عالئم: محور اول 

اطرافیان وی را در راه این اعراض است که مریض و. درین جا حتمی است یک سلسله اعراض را تعریف نمائیم

اعراض عمده ازین . صرف یک تعداد اعراض عمده را ذکر و بعد ها تشریح میکنیم.  تماس به طبیب سوق میدهد

 .قرار اند

 تشوشات  مزاج ؛

 حاالت ضجرت ؛

 تشوشات روانی با افادۀ جسمانی ؛

 تشوشات عمیق با درهم پاشیدگی ها ؛

 تشوشات جنسی ؛

 تشوشات غذائی ؛ 

 خواب ؛تشوشات 
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 .تشوشات سلوک و شیوه های پیش آمد

 تشوشات مزاج  – 1

 .این دستۀ تشوشات انواع مختلف افسردگی ها یا دپریشن ها و یا دقیت ها را در بر میگیرد  

انبساط مزاج و فرحت مرضی  که عبارت از یک خوشی بی لزوم و بی مورد و بی حد است هم در همین دستۀ 
شکل آخرین همانا . کل مختلط آن هم هست که شخص طی آن از دقیت به فرحت میرودش.  تشوشات مزاج جا دارد

مزاج بی انسجام است که طی آن شخص مزاج بی ارتباط به ماحول دارد،  درمحفل خوشی میتواند بگرید و 
 . درعزاداری  برعکس  شادمانی برپا می کند

 
طنین و درکیفیت آخذه های آن به نام آخذه های در مستقر شدن تشوشات مزاج یک بی انتظامی در کمیت سیر و  

سائر تشوشات مزاجی میخانیکیت . این مسئاله بیشتر در مورد دپریشن ثابت است. سیر و تونینرزیک ذیدخل است
 .های مغلق تر دارند

حصائیه دانان را ا. تشوشات مزاج به هرعلت، درجه و وخامتی که باشد بلند ترین رقم نا بسامانی های روانی را تشکیل میدهند

البته خارج از . عقیده بر اینست که باالتر از ده فیصد باشندگان به تشوشات مزاجی به درجه های مختلف گرفتار هستند

چهارده فیصد اشخاص درعمر خود یک مرتبه . باشندگان حوزه های جنگ و تشنج که در آنجاها رقم سرسام آور میشود

 .نظر داشت شدت و دوام آنمصاب به تشوش مزاج میشوند بدون در 

خواه منشأ مطلقاً داخلی  داشته . یا دقیت فیصدی بلند ترین را دارد( Depression)در تشوشات مزاجی افسردگی یا  دیپریشن

 .باشد

 خواه زمینۀ داخلی بصورت خفی و قابل تحمل بوده یک عامل خارجی توازن شکنی نموده افسردگی خاموش را بیدار

 .نزجارهای مکرر سترس های پیگیر افسردگی به بار میآردبعضاً هم ا. نماید

ام چهار آر موجودیت پنج عالمه از جملۀ نه عالمۀ ذیل کافی است که به تشخیص یک دیپریشن بزرگ  –اس  –قرار حکم دی 

 .حکم شود

ر و فرار کرده شخص خوشی را از خود دو. ا حساس دقیت دوامدار که خود شخص آنرا حس کند و دیگران مشاهده نمایند -

 .احساس میکند

شخص واضحاً به چیزهائی که قبل از افسردگی بدان عالقه داشت . کم شدن قابل مالحظه به علالقه مندی به مسائل لذت بخش -

 .و از آن لذت میبرد،  سرد و بی عالقه میشود خود را بی احساس میپندارد

یا برعکس وزن گرفتن در اثر غذا خوردن پیگیر در ارتباط مستقیم با تغییر در وزن بدن،  باختن وزن در اثر بی اشتهائی و   -

 .افسردگی،  و یا برای آرامش اضطراب و گاهی هم اثر ناگوار دواهای ضد دقیت است

تغییر در اوصاف خواب، چه بیخوابی باشد چه خواب متقطع با بیداری های مکرر با رویاهای دشوار و کابوسهای    -

گاهی هم نظام شباروزی خواب برهم میخورد شب را مریضان بیدار سحر میکنند و از لغزش خواب  وحشتناک و مرگبار، 

 . باالی صبح رنج می برند و روز را در خواب آلودگی میگذرانند

این احساس تکلیف ده را مریضان به مشکل بیان میکنند و آنرا به یک لرزۀ درونی تشبیه  میکنند و از :  احساس تهیج داخلی -

گذار از یکی . گاهی هم مریضان برعکس خودرا در حالت بهت و رخوت می یابند. ذاب آن در هیچ جائی قرار نمی گیرندع

 .ازین حاالت به دیکر آن هم ممکن است  حتی چندین باردر یک روز
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 .احساس خستگی  بدون ارتباط به جهـد  -

 .ا یک درد روحی کم شدن کار فکری و احسا س ضعیفی در تصمیم و اراده همراه ب -

 .با احساس حقارت مریضان  خود را بی ارزش و مالمت میپندارند -

. افکار تاریک خود را مریضان با بیان مرگبار، منفی گرائی  و بی اعتمادی به خود و بر زندگی و به آینده اظهار میدارند -

 .فکر خود کشی را هم از همین روست که  در سر دارند

 

 حاالت ضجرت  – 2

 .   حاالت ضجرت را که طوالنی است با تشوشات شخصیت در نوشتۀ  بعدی تقدیم خواهد شد

 

 

 فشرده ای درمورد چگونگی های

 بیماری های روانی

 بخش دوم

 حاالت ضجرت –6 

سانها در دسته های خورد زندگی آنزمان ان. درد جسمانی را انسانها از زمانهای قبل از تشکیل جمیعت می شناختند

انسان های عصر . میکردند تا در فن شکار که یگانه کار شان بود مجربتر باشند، و هم از خود خوبتر دفاع بتوانند

اتخاذ . وحشت توان آنرا داشتند که از صدمه های جسمانی خود را برکنار سازند تا معروض به درد جسمانی نگردند

این بیم از درد قبل از مواجه . اس روی دست میگرفتند تا آنها را از درد برکنار سازدتدابیر را به کمک یک احس

در آن بخش روان شناسی که یک فصل مشترک با انسان . است ضجرتشدن به عوامل دردزا شروع احساس 

ن اجبار آمده  که همین احساس و همی( Ethnopsychologie) شناسی دارد و در مآخذ ما به نام اتنو پسیکولوژی 

انکشاف  ضجرتتالش در تدبیر در برابر درد احساس از به اتخاذ تدبیر است که انسان را ایجادگر ساخته گویا 

دوامدار انسان را در  واقعیتاین احساس چون یک  .انسان ایجادگر ببار می آید ضجرتمیکند و از تدبیر در برابر 

دهلیز مرگ رامسس سری بزنیم هیکل تراش به  در مصر قدیم هرگاه در. طول تاریخش همراهی کرده است

فرمایش رامسس راهی را که انسان از لحظۀ ختم زندگی و شروع مرگ میگذراند به قرار فکر رامسس مدتی را که 

در بر میگیرد آنقدر کوتاه نیست که رونده از زندگی وارد دهلیز مرگ میشود و از یک تعداد دشواری ها چون آتش، 

درینجا منظور  برخوردار شود از آرامش، که مرگ استخزنده ها و ارواح پلیده میگذرد تا  موجودیت درنده ها،

شرح حماسۀ فرعونی نیست منظور از صداقت هیکل تراش است که گذر کنندۀ این راه مرگ بار را طوری تراشیده 

در مصر عصر  در تعریف ضجرت آیا .است ضجرتدیده میشود که خوبترین بیانگر  افاده ای در چهرۀ وی که

در  ضجرتشاید بوده اما در دسترس نیست ولی شرح خوب و سزاوار انعکاس  رامسس کدام کلمۀ موجود بوده؟
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انسان در نزدیکی به خطر مرگ بار قرار  اینرا میرساند که آنچهرۀ انسان است چون خطوطی را که نشان میدهد 

که ( Anks)همانا لغت سانسکریت  ضجرتدر بیان است اما قدیمترین لغت  ضجرتدارد این قدیم ترین ترسیم از 

لغت آنکس از دو هزار سال بیشتر عمر دارد . احساس مرگ قریب الوقوع مثابهمعنی آن احساس یک خطر است به 

آمده از همین لغت در  ضجرتهمین لغت آنکس است که در زبانهای جرمنیک بدون تغییر به لغت آنکس بمعنی 

آمده و از همین لغت آگوستیا در ( Agustia)به زبانهای که منشاء التین دارند لغت  قاموس التین در قرن دوازده

 , Angoisse)آمده گویا کلمۀ سانسکریت آنکس لغت های زبان های غربی چون (Anxietas)قرن شانزده لغت 

Anxiété ) و یا در انگلیسی(Inxiety )را شامل قاموس ها نموده . 

مادر امراض خوانده شده و دانشمندان زمانهای قدیم این دیار را  ضجرترده ام در حوزۀ که من در آن تحقیق ک

 ضجرتامراض روانی و امراض جسمانی بوجود می آید و جنون زادۀ  ضجرتعقیدۀ راسخ بر اینست که از همین 

است که این مطلب به تشریح معاصر غربی مخالف واقع می شود چنانچه در بخش اول این نوشته به عرض 

سسلطان  در حلقۀ دانشمندان دور  .  یک عرض و یک عالمه است و محصول نابسامانی ها ضجرتنیده شد که رسا

غزنه که در بین آن شعرا، فالسفه، متفکرین، کیمیاگران، محققین، ستاره شماران اطباء هم قرار داشتند بین اطباء 

 ی شد گروهی در پیروی از نظر جالینوسایکه مورد دلچسپی ماست روز به روز درزی در شیوه های نظر ایجاد م

و اما گروه خوردی هم بود که میگفتند . و ابتکار اطباء والیات یونان چین به معالجۀ دوائی اعتقاد داشتند و بس یونان

چیز دیگریست اصالً مرض نیست جزء صوابدید رمز زندگی است چه تا زمانیکه زندگی است هر  ضجرتجنون و 

 ،باید جنون باشد که سالمت عقلی مسند .نون است و جنون عکس آئینه یی غیر جنونبیانگر ج ضجرتدو است 

چه قدرت طبابت برای عالج  . مقیاس و معیار داشته باشد بقرار فکر این گروه جنون را عالج گردن ناممکن است

 محدود خواهد بود و آن 

 توان طبابت صرف امکان کاهش ضجرت را مهیا خواهد نمود و بس

دوا بوده اند که به نام شیوۀ مالیمت خوانده می شد و عبارت بود از شنیدن شکایت  بدوننیانگذاران شیوۀ عالج آنها ب 

ی ـراپـیـت وـکنوع پسی شد که یک یگانه وسیلۀ تسکین درد شمرده می بیمار در فضای مرحمت، عطوفت و ادراک و

(Psychothérapie )از تصادف نیک بر یکعده و خیلی ها  .است و به فکر من قدیمترین طریقت عالج بی دواست

بود که درز را بین گروه اول و گروه دوم دائمی ساخت کشف این " کرمک بته"بد برای عدۀ دوم کشف گیاهی بنام 

گیاه روی تصادف بود درهر جایی که این گیاه می روئید مالداران مواشی را به چرا نمی بردند زیرا با خوردن این 

 ضجرتر خواب می گذرانیدند و هر گاه عصارۀ این گیاه را اطباء دور سلطان به مصابین گیاه حیوانات روز را د

را تسکین کردیم فردا جنون را  ضجرتا کردند که امروز که ما ضجرت از بین میرفت و فوراً ادعکردند میتطبیق 

و پیرو اصول مالیمت دۀ علما که بنیانگذار اهیم برد این ادعا سبب شد که آن عاست از بین خو ضجرت زادۀکه 

این . کنندو فن خود را در حاشیه عمل  گویندو بر سبیل همین اعتراض حلقۀ علما را ترک  بیافتندبودند در اعتراض 

سلطان که در نظر آنها یک عمق و یک تأثیر دیده بود بسیار تالش کرد تا آنها را . مورد حرمت مردمان بودندگروه 

حلقه را بنام انجمن دوستان می نامید بر گرداند حتی تمام دیوانه های شهر پهناور  در حلقۀ علمای خود که این دباره

و اولین بار  نتی جا داد و به آنها آسودگی ها روا داشتغزنی و حومه را جمع کرده در باغ باصفای دور قصر سلط

و از  میگفتند "محمودلت های سلطان "بود که در شهرش امتیازات بدون زحمت کشی ارزانی شد این مهمان ها را 

 . آنها خودش و مالزمین دربار رسیدگی میکردند

به امید اینکه بنیانگذاران اصول مالیمت که به این دیوانگان عالقۀ  ؟ به آنها روادار شدچرا سلطان این امتیازات را 

 . جدائی فکری بود و آشتی ناپذیرآن اما . مسلکی داشتند در انجمن دوستان برگردند
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( Raoulfia Serpantina) برپا کرده بود و بنامه همان گیاهیست که در این اواخر در غرب هم هنگامه کرمک بت 

 ضجرتدر ( Reserpine)مقام و منزلت داشت و از عصارۀ آن بنام  1120و  1150و تا سالهای  یاد می شد

جایی که ریزیپین آرامش آور و حتی در دماغ انسان یک حاشیۀ خاص بنام حاشیۀ ریزیپنیک و یا  میکردنداستفاده 

اگذین حکم روزگار میشود تعیین گردید اما با ترکیب دوا های جدیدتر حکم روائی ریزیرپین مثل امپراتوری غزنی ج

من این مطلب  .دیرین تر از زمان غزنه استاین درز البته . روش دوائی ؟ و یا روانی ؟ ابدی شد شد و درز بین دو

ام جالینوس یا هیپوکرات؟ که یکی معتقد به وسیلۀ دوائی بود و دیگر عالج را در را در یک کانگریس جهانی بن

 1.ه و نشر شده استرا تحت نظر استاد آنزمانم ارائ تأثیر به تفکر میدانست این مطلب

که در بازار " صوفی رسول"دو چیز دیگری هم است که باید عرض شود یکی صحبت من با  ضجرتدر دنبالۀ 

زردی می برید، از گزند : رسیدگی میکرد دند از امراض گوناگونج گری داشت مراجعینش زیاد بوهرات دکان عال

در مورد دلیل  ارت و کفایت انجام میداد و وقتیمار و گژدم عالج میکرد و امثال این کار هایی را که الزم بود با مه

را عالج میکنم درد و مرض  ضجرتمن بر کفایت و مؤفقیت وی در عالج پرسیدم گفت من باالتر از درد می روم 

دیگر چیزی نیست که باقی بماند دیدی مریضی را که از شدت زردی زرد آمد و از کفایت من سفید برگشت این 

" کریم مارگیر اندرابی"شخص یکی از نمایندگان خاص طریقت غزنی بود و اصول برخوردش از همکار کابلی وی

در جزئیات این شیوه ها در کدام  .خود رعایت خصوصیات هندی داشتتفاوت داشت زیرا کریم مارگیر در عمل 

صحبت با صوفی رسول به دلیل آن مورد عالقۀ من بود که او به صداقت اصول مالیمت . بحث دیگر خواهم پیچید

است که حتی تعیین کنندۀ  ضجرتطریقت غزنی را رعایت وعمل میکرد و برای من آموزنده بود و می گفت که 

ببینم تا بدانم که اثر " اغزی"او بمن توصیه کرد تا بروم در حومۀ کوچی ها دختری را بنام . ی شودسرنوشت م

تا کجا می رود، البته رفتن به این محله حتمی بود زیرا میدانستم که هر گاه کوچی ها متوطن شوند معلوم  ضجرت

ز حرکت بازماندن و عالمت است که یک مصیبت بزرگ حکمفرمائی دارد زیرا متوطن شدن نزد کوچی ها ا

. داستان اغزی اسفناک است  2است " مشی ړیست"خستگی است و  از همین روست که خوبترین سالم کوچی ها 

اغزی دختر هشتم والدین خود بود که آنها در ختم هر وضع حمل انتظار یک پسر را داشتند و شنیده بودند که زنیکه 

ر وضع حمل هشتم حتماً انتظار آمدن یک پسر را داشتند که د خانواده دزن زاست تا والدت هفتم هم دختر می زای

فانه اینهم یک دختر برآمد و با وجود پسر دوستی این زوج به دختران دیگر نام های گلها را گذاشته بودند ولی متأس

حوالۀ رخسار  والدین ضجرت در نگاهبه فکر صوفی . معنی میدهد" خار"نام دادند که " اغزی"به این دخترک هشتم 

                                                           

1 - Le faux dilemme Hippocrate-Galien et ses avatards, 

Revue Psychologie Médicale – avril 1990 volume 22 
J.G. Pascalis Reims Kamal Sais Kaboul 

 

2 -Observation Ethnopsychiatrique des nomades d’Afghanistan  

Nouvelle Revue d’Ethnopsychiatrie  n° 13 pp 205-214 – 1989 
Kamal Said  
Et Observation Etnopsiquiatriva de Nomadas en Afghanistan 
La Cultura y el Inconsciente – Suplemento Cultural N° 949 
Caracas 22 de Junio 1986  
Kamal Said 
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از سینوس هم  وس کهک تیومور از نوع فیبروم داخل سیناب بود و یدختر از یک درد جانکاه در عذ. ودهاین دختر ب

و درد آن  شده بودوس ر هر بزرگ شدن سبب شکستن جوف سیند خارج 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 تیومور سلیم و از نوع فیبروم است و ومور بزرگ داخل سینتی

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 بسیار راضی بودند اما صوفی رسول را عقیده بر این بود که اغزی  و صوفی رسول رفتم اغزی و" اغزی"

 ! سرنوشت ساز نیست ضجرتهیچگاه از زیبائی و وجاهت برخوردار نخواهد شد و تو نمی توانی ادعا کنی که 

نرا صوفی عالوه کرد که نزد شما طبیبان محرقه از یک میکروب بوجود می آید این فرمودۀ شما درست است ولی ای

سرنوشتش  ضجرتبدان که در شهر ما این میکروب زیاد است اما همه کس به آن مصاب نمیشود جز شخصی که 

توانید همه کس را واکسن زیرا چون مصاب ضجرت را یافته نمیرا به محرقه بکشاند، کار شما بسیار دشوار است 

 .  می کنید

ابل تماس های من با یکی دو کاکۀ باقیماندۀ شهر کمطلب دومی  را که درین مورد باید به عرض برسانم محصول 

: اینرا هم به جایی دیگری میگذارم زیرا باید خالصه بگویم  .دیخواهد کشان بود که داستان آن سخن را به درازا

تمرین های شدید و خشن کاکه ها در مورد تسلط بر درد و تحمل آن روی یک منظور است که انسان باید در فرجام 

هر گاه از بهادری های کاکه ها حکایت در میان می آید نمی . جدا سازد ضجرتلط شود و درد را از به درد مس

کاکه را که خاطرش را به قاموس خودش شاد بگویم و بیافزایم که کاکه . نکرد" لنگر زمین"شود که یادی از کاکه 

لط سین کیش که در فرجام منظور به تدر مورد کاکه ها و چگونگی های ا. باشد" گرونج گرم بهشت برین"زانو زدۀ 

بحث طوالنی دیگری را ایجاب میکند ولی اینجا اینقدر الزم است بگویم  ضجرتبر درد است و جدا سازی درد از 

کاکه لنگر زمین  که در زندگی . را مهار نماید حماسه می شود ضجرتهر گاه انسان توانست درد را تحمل کند و 

 .ش امروز یک حماسه است به آنهائیکه از وی چیزی شنیده اندیک مکتب درس بود به شاگردان

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

 این کلمه به زبان پهلوی بعد به عبرانی به". زندگی در آرامش"است معنی مشخص دارد یعنی " نفس"منشاء لغت 

ختم میشود 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 مثالً نفیس، منفی مثالً . نی مثبت و منفی می آیدنیلوفر در هر غلتیدن و سر و رو شدن کلمۀ دیگر از آن درمعا

 .نفاسه

آسیای مرکزی معلوم است که آن کلمۀ دیرین به حال خود مانده نه زیر تأثیر سانسیکرت و نه زیر تأثیر و اما در

ف گویند مثال عمدۀ آن لط" دم"مرکزی کلمۀ  آسیایکلمه ایکه بدن و زندگی را افاده میکند در. عربی آمده است

و این همان کلمه ایست " دم  مه"که در نوازش به فرزند دلبندش میگوید  است بیکران مادر کوهای مرکزی افغانستان

که روح زنده در کالبد مرده دمید و مرده زنده شد، کلمۀ میباشد مسیح عیسی بکار رفته که از اعجاز  که در دم  

ن است که فوالد سازان و آهنگران آسیای مرکزی در همی. هم از همین ریشه آمده است" دمیدن"و فعل " دمید"

آهنگر استفاده کرده اند و این کلمه هم به خان گل افشان شعرا عطر پاشی نموده است، اشاره " دم  "اعجاز فن خود از 

 .همدل و همراز استیارکه " همدم"به 

 :ینیکیمطالب بالینی  یا کل یم به ارائۀبگذاریم تجارب خود را باالی ساحه و برگرد
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در روان شناسی گفته میشود که همه کس . نکرده باشد ضجرتکه نیست که یکمرتبه یا بیشتر در عمر خود احساس 

این همان احساس است که قبل از یک امتحان رخ میدهد و یا قبل از یک وعدۀ مالقات به هر . به آن آشناست

در ارتباط با آن بلندتر میگردد، این  ضجرت هر قدر گوشۀ اشتیاقی مطلب بلندتر باشد احساس. منظوریکه باشد

وقتی مرضی میشود که حادثۀ را که در انتظارش باشیم یک معاملۀ پیش پا افتاده  ضجرتمرضی نیست،  ضجرت

باشد و ایجاب نگرانی نکند و یا حتی آنهم موجود نباشد شخص خود را در یک لحظۀ دشوار، دستخوش وحشت 

اینست احساس  .بیند نه، احساس کمبود هوا و فرا رسیدن مرگ قریب الوقوعزدگی، احساس فشار ناگوار روی سی

 :مرضی را در گروه های آتی قرار میدهند  ضجرت (D.S.M.-IV R) "ام چهار آر.اس. دی"در . مرضی ضجرت

 .خاص دارد(کلینیکی)بدون موجودیت دلیل بیرونی 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 پنیک م –الف 

 .نمی شود آرامش بخش اوهیچ دلیل و منطقی . دستخوش مرگ می بیند

است که با ترس همراه می باشد، مریض از یک چیزی ترس شدید دارد که با مواجه  ضجرتعین حاالت  –ب 

عامل ترس فردی، شخصی و بسیار متنوع . مستولی میگردد به او ضجرتین احساس شدن به آن عامل ترس ع

ن آاست یکی از فضای بسته می ترسد هیچگاه در لفت پائین و باال نمی شود کسی دیگری از فضای آزاد می ترسد و

 .دیگری از دیدن یک حشرۀ معین می ترسد و ترس ها با عامل ترس فهرست طوالنی دارد

میشود  ست که در یک انجمن دامنگیرشا یشخص ضجرتیگر از انظار دور مانده بود که آن د ضجرتیک  –ج 

این مریضان نمی توانند در یک مجلس نظر خود را ارائه کنند و حتی حاضر مجلس باشند که این شکل را فوبی 

،  تصرع نبض، چه با ترس همراه باشد چه غیر آن همانا در زمان یک هجمه با پرش دل ضجرت. سوسیال میگویند

تصرع تنفس، عرق آلود شدن، احساس لرزه، احساس فشار باالی گلو و سینه، احساس سردردی و سرچرخی و 

محصول یک جنون نباشد در سابق در ردیف گروه  ضجرتهرگاه . اندک رنجی و بی تحملی حکمفرماست

فروید . ادبیات طبی شده استبدین سو شامل  "فروید"مطالعه می شد که از محصول کار ( Nevrose)نیوروزها 

 ضجرتکه درآن صرف ( Nevrose d’angoisse)چهار نیوروز عمده را تصنیف نموده بود که نیوروز آنگسیوز

ترس متسلط است و نیوروز  که در آن( Nevrose phobique)حکمفرماست، نیوروز فوبیک 

آخرین نیوروز نوع اعتصافی که همان تظاهرات مشهور ایستیری است و ( Nevrose Hystérique)استیریک

(Nevrose Obsessionnelle )در این اواخر تصنیف اینقدر قاطع نیست که بیشتر از حاالت مختلط آنگسیو . است

 .تحول نموده( Obsession – compulsion)فوبیک و حاالت اعتصافی 

های آنگسیو لیتیک وادوائی با دکه باشد در وقت هجمه با مراودۀ ( کلینیکی)هر شکل سریری این حاالت از

(Anxiolytique )و اما عالج اصلی در پسیکو تراپی آرام ساخته میشوند(Psychotherapie )به عقیدۀ . است

لۀ برگشت یک معامضجرت حالت  است گفته می شود که (Psychanalyse)فروید که بنیانگذار شیوۀ پسیکانالیز

د و در قبرستانی زنده بگور میشوند که فروید آنرا زمان های سابق نمی میرنصدمات روانی  . سرگوب شده است

مطالب چون نمرده اند بی سر و صدا نیستند و چون بگور شده اند به همان شکل . حیطۀ نا آگاهانه خوانده است

اصلی به حیث خاطرۀ دردناک در ذهن بر نمیگردند و بدین ترتیب عرض زا و عرض ساز می شوند و چون 

یک شیوۀ برگشت این مطالب است و در فضای پسیکوتراپیست  ضجرتیا یک هجمۀ گو. مستولی میگردند ضجرت

 .که مطالب بحیث خاطره برمیگردند و دیگر الزم نیست که عرض ساز باشند
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 یــای روانــاری هـیـمـب

 بخش سوم 

خواننده های گرامی بخاطر خواهند داشت که در بخش اول بعد از ذکر مختصر مؤاخذ مورد نظر بحیث افزار کار و 

با ذکر مزایای این مؤخذ و با راهنمایی  (D.S.M.-IV R)خذ انتخاب من به نفع دی اس ام چهار آراز جمله این موا

ما هنوز در . های روانی را در پنج محور قرار داده ایمبدینترتیب بیماری. پالن کار خود را طرح نمودماین رساله 

دیپریشن )ه در آن انواع افسردگی ها درین محور بحث با تشریح تشوشات مزاج ک.  جزویات محور اول قرار داریم

بعد از آن به شرح حاالت ضجرت پرداخته شد تحت این عنوان از خواننده ها دعوت . قرار دارد شروع شد( ها

بعمل آمد تا از تحقیق من در مورد انکشاف تاریخی کلمُه ضجرت و سیر تکاملی آن و هم از تجربُه شخصی من 

 .ال وقت آنست که پالن کار خود را به ترتیب ذیل ادامه بدهیم حا.  درین مورد نظری داشته باشند

 محور اول بیماری های روانی

 .در بحث اول به عرض رسید: تشوشات مزاج  – 1

 .در بحث دوم به عرض رسید: حاالت ضجرت  – 6

 تشوشات روانی با افادهُ جسمانی:  سوم

 :درینجا و به شرح ذیل تقدیم است 

گاهی هم بدن میتواند یگانه زبان بیان آالم و نا .  است که بدن آُیینُه با صفای وضع روانی باشد دالیل زیاد موجود

 . گواری های این دستگاه پیچیده که جهان روانیست شود

از بس نوشته ها در زمینه انبار شده باعث ایجاد یک تخصص . در مورد چگونگی این مطلب بسیار نوشته شده 

اینها جاهائی است که از درهم . انجامیده« حاصل خیز » تعمیر و ایجاد کلینیک های بس جداگانه گردیده و به 

آمیزی آسایشگاه و درمانگاه بوجود می آیند  انکشاف و تعدد  این تأسیسات از باعث آنست که تقاضا  روز افزون 

ر جوامع مختلف نظر هر گاه به شیوه های عرضُه امکانات بهداشتی د.  است و باعث رونق بازارعرضه میشود

اندازی شود سازمانهای رسیدگی ازین بیماران در کشور های غنی به تعداد زیاد با تجمل و با کیفیت وجود دارد اما 

کشور های فقیر ازین امکانات برخوردار نیستند این معنی آنرا نمیرساند که درین کشور ها درد مند نیست یا کمتر 

هم درمند هست و به فکر من حتی بیشتر از دیگر جاها اما به درد دردمندان درین جا ها .  از دیگر جا ها است

امکانات بهداشتی در کشور های فقیر بیشتر متوجه .  کشور های فقیر گوش شنوا نیست اینها میسوزند و میسازند

 . امراض مدهش ساری میشود

مرض شان است و  هرگونه معاینات درمورد این بیماران  که شکایت دارند و شکایات جسمانی اعراض و عالیم 

. حتی با معاینات پیشرفته کدام مرض جسمانی قابل مالحظه  تثبیت نمیگردد  باید مطالب عمده را از نظر دور نداریم

از هرگونه روش غیر انسانی باید . این شکایات زبان بیان یک انسان دردمند است که به دردش باید گوش فرا داد

این شیوهُ مراوده . ذکر مرض خیالی، شکایت واهی و وخیمتر همه اتحام استفاده جوییخودداری شود طور مثال 

اگر رعایت این همه باریکی ها نشود خطر آنست که شکایات .  منافی حرمت مریض و مناقض دستور طبیست
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گاهی هم با  . خورد و پراگنده به شکایات بزرگتر، خشونت در بیان و شیوه های عکس العملی در مراوده ایجاد شود

رعایت دقیق این همه توصیه ها، مریض در حین بیان شکایات خود مشتعل و هم حتی تحدید آمیز میشود این شیوه 

اکثرأ از باعث آنست مریض در تماس های قبلی اش با سازمانهای عالج گله مندی دارد واگر چنین نیست در ریخت 

 . شکنند ، مشتعل و خشن بودن میسازد شخصیت مریض درز های وجود دارد که وی را مستعد به 

این مریضان نسبت به دیگران بیشتر مستعد به گرفتاری در امراض گوناگون هستند مثل امراض ناشی از استعمال 

مواد دخانی، افراط در الکهول و از باعث حوادث جانبی دواهائی که این ها بدان حتی اعتیاد پیدا مکنند در حالیکه 

 . ویز نبودهدر شروع الزم به تج

در ریخت روانی این مریضان حاالت دوجانبه و تضاد ها معمول است طوریکه مریضان به شکایات خود دلبستگی 

عمیق دارند با وجودیکه ازآن رنج میبرند، به عالقه به اجرای معاینات تجویز شده میروند با وجودیکه که از نتیجُه 

با وجود این اطمینان از مثبت بودن نتایج در هراس اند و هم از معاینات بدل و در حدث خود آگاهی قبلی دارند؛ 

منفی بودن نتایج چندان خورسند نیستند،  درین تضاد در احساس ودر بیان یادم از یک مریضم آمد که با یک تبسم 

ت از باعث شکایات زیاد و غیبت از کار جهت اجرای معاینا. «من به هیچ سر ایستاده نیستم » خوشگوار میگفت 

ُمن تر میشود ُُ در : با اطرافیان خود در شیوهُ مراودهُ خاص معامله میکنند. روابط شان با محل کار روز بروز نامُط

محبت تقاضای بی حد دارند و در اندک کم توجهی زود رنجیده خاطر میگردند گویا دردمندی به مرور به بدبختی 

یم زیرا تعداد این مریضان خیلی زیاد است اما آنهائی که در می انجامد ؛ البته در تذکار مطلب نباید تاریک نگر باش

سیر ناگوار به بدبختی می گرایند آنقدر زیاد نیستند اما نزد این اشخاص که در آنها مرض از ناگواری سیر وخیم 

اوا به قدر داشته و به بدبختی انجامیده، هرگاه به گذشتُه شان نظر اندازی شود دیده میشود که اکثرأ بی کفایتی در مد

چه در شکل معتدل و چه در شکل وخیم این مریضان به صورت طوالنی مدت .  قابل تأسف عامل سیر ناگوار است

در منطق طب سریری تنها داشتن .  شاکی هستند از شکایاتی رنج میبرند که طبابت به آنها جای روشن نمی گذارد

ییست شکایات باالی معاینات متممه استوار شود، شکایت کافی نیست که از یک مرض مشخص یاد آوری شود،  با

این . این شرط دوم مریضان را از حیطُه منطق طبی مروج بدر میسازد و وارد ساحُه بیماران روانی مینماید

مریضان نظر به رویُه دوجانبه و تضاد های درونی که دارند مدتی مقاومت میکنند و نمیخواهند وارد یک بر نامُه 

 . وظیفُه طبیب اولی است که این گذار را به شیوهُ گوارا مساعد سازد .  وندمداوای روانی ش

چرا اینهمه درد و رنج ؟  در شروع گفته شد درین مورد نوشته ها بسیار انبار شده،  من تاجائیکه می بینم مطبوعات 

رین است که از هرکه توصیُه من د.  روانی چسپیده به یک شیوُه فکری خواننده را به سمت فکر خودش ثوق میکند

چیزی باید شنید و خودرا محبوس یک جانبه گرایی ها نساخت زیرا هر کس که چیزی گفتنی دارد جالب است از او 

در مورد مطلب .  باید شنید زیرا هر فکر آموزنده است، چیزی که جالب نیست افراطی شدن است در یک فکر

 :مورد عالقه گفتیم بسیار چیزها گفته شده 

بیشتر به شیوه های تربیتی عالقه میگیرد و شیوه های مادرانٌه مادرها را درجه بندی میکند و به فضای خانه یکی  -

مثلث اولی همان مثلثی است که در یک قطب آن طفل قرار دارد و در دو .  و نوعیت مثلث اولی پا فشاری دارد

هر گاه مثلث در . ه پرورش روانی طفل استمساحت این مثلث و شکل آن جوالنگا.  قطب دیگر والدین قرار دارند

طور مثال هر گاه والدین از همدیگر بسیار دور :  مساحت خود ضیق باشد گرفتاری های پرورشی رونما خواهد شد

قرار دارند مثلث مساحت ندارد زیرا خطی است،  در صورتیکه والدین در رابطُه با هم چسپیده باشند درین صورت 

در صورتیکه مادر و پدر هر دو جبون باشند مثلث .  ه جوالنگاه انکشافی مساحت نمیگذاردنیز مثلث خطی است و ب

 . نقطه یی و بی مساحت است
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قبل ازین مرحلُه شکل گیری .  ریخت مثلث و مساحت آن نظر به طبیعت والدین به اشکال گوناگون واقع میشود

اما بس اشتیاقی طوری قرار دارند که یکی آیینُه با مثلث اولی باید بگوییم که طفل و مادر در یک رابطُه خطی و 

صفای دیگر میشود از تماشای مشتاقانُه یک به دیگر معلوم است رابطه اوصاف جذباتی دارد گویا درین ذوج 

درین صورت است که رویُه مادر، آرامش خاطرش، آسوده گی هایش .  مادر یکی مجذوب دیگر اند -عاشقانُه طفل

طور مثال هرگاه طفل در گهواره در اثر ذکام در تب .  ریش هرکدام یک عامل صاحب اثر استو ثلیقُه اوالد دا

بسوزد غریضُه مادری به شور آمده و سبب میشود که مادر طفلش را در بستر خود ببرد،  گویا بستر مادر که بهشت 

زیرا این شفایابی است برین    طفل است از برکت مرض دستگیری کرده درین صورت رنج طفل در شفایابی است 

از همین روست که همکاران ما که از . که چون مصیبتی طفل را از آغوش بهشتین به گهوارهُ تنهای سرازیر میکند

زنان حامله که نزدیک به مادر شدن اند رسیدگی کرده ابالغ میکنند تا نگذارند غریضُه مادری بر اعتدال غاور شود 

وان مادر آینده قبل از آبستن زاده شده زیرا خودش روزگاری طفل بوده است و گفته میشود که غریضُه مادری در ر

 . اگر توجه وی جلب نشود در برابر بیماری جگر گوشه اعتدال را از دست خواهد داد

آنهائیکه در اهمیت کیفیت ماحول می پیچند از شیوه هایی برخورد شیرخوارگاه،  کودکستانها و صنوف اولین مکتب 

 .ی ها دارندها هم گفتن

مادر، والدین، کودکستان و مکتب ابتداییه قلمداد شود زیرا  ،این هم درست نیست که مالمت درد و رنج این مریضان

یک عامل دیگر نیز است که باید از؟ همه کس در بند درد گرفتار نیست همین ی نیست که ازین گرفتاریها نداشتهک

 Henri) معنی هانری ایکوتاه واما خیلی پر رین مورد یک جملهُ د.  میان آید و آن بنیُه فردی شخص استسخن ب

Ey  )این مؤلف در کتاب وزینش در یک .  بنیان گذار معاصر مکتب فرانسوی امراض روانی را باییست یاد آور شد

 فصل مختص به علل بیماریهای روانی جملُه مورد نیاز را به شکل هاشیه نگاری به امانت گذاشته است و آن اینست

ازین جمله بر می . نه عوامل ماحول و نه بنیُه فردی به تنهائی میتواند سرنوشت ساز سازمان روانی شخص باشد: 

جریان فکری روان کاوی چه در بیان سنتی فرویدی اش چه در تعلیم معاصرش منظور از .  آید هر دو همردیف اند

های زیاد دارد که از بس که سخن را به طول است درین مورد گفتنی ( Jacques Lacan)روش تحلیلی ژاک لکان 

بر . خواهد کشاند،  در یک بحث جداگانه و در یک مجموعُه روشهای مداوای روانی  به عرض رسانده خواهد شد

تا ببینیم هر گاه بدن زبان بیان نا بسامانی های روانی میگردد اعراض  (D.S.M.-IV R)گردیم به دی،اس،ام چهار آر

 .و تصنیف میگردند  به چه صورت ترتیب

 :        درد های روحی منشأ : اول 

درد های روحی منشأ بر حسب کسرت واقعات در قطار اول قرار میگیرند و عبارت اند از  سر دردی، درد ستون 

بر عالوه نزد زنها عادت ماهانُه .  فقرات و درد مفاصل،  این درد ها نزد زن ها و مرد ها یکسان رونما میگردد

تمامی این درد ها اوصاف خصوصی و معمول درد .  اک،  مجامعت دردناک و تبول دردناک عمومیت دارددردن

های ناشی از امراض عضوی را ندارند اما اکثرأ مشکل تشخیص را ایجاد میکنند و میتوانند فکر را به سمت یک 

 . تشخیص نادرست بکشانند و یا یک مرض عضوی واقعی را بپوشانند

 : ف بطنی و هضمی تکالی: دوم 

بطنی به معاینات ثوق  -نظر به کثرت واقعات بعد از درد ها میآیند این مریضان بارها از باعث تشوشات هضمی

هضمی و شکایات نا مشخص  –نظر به وسعت اعراض و عالیم بطنی .  شده اند و همیشه نتایج منفی بوده است

 . دور میماندمریضان اکثرأ یک احتمال عضوی واقعی دیروقت از نظر 
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 : تشوشات جنسی : سوم 

مردان از انتعاظ ناکافی و یا از انزال سریع و قبل از ارضای همتا شکایت میکنند و زنان از بی میلی،  از یبوست و 

 .از مجامعت دردناک رنج میبرند

یک قسمت بدن حاالت شبیه اعراض عصبی ازقبیل تشوشات شبیه فلج ها یا احساس کم قوتی یا کم حسی در : چارم 

کم بینی گذری، کم شنوایی و یا . و یا پر سر و صدا تر همه حاال ت شبیه حمالت صرع است که حوصله میخواهد

 . لکنت گذری هم شبیه دیگرانند

تمامی اعراض عضوی نمای فوق عمدی و خواسته نیستند،  طرح تدبیر ایجاب مدارا میکند زیرا مریض به عضوی 

مذاکره در فضای آرام و اعتماد متقابله شرط .  و طبیب به خاصیت روحی منشأ آنها بودن شکایتش اعتقاد دارد

انواع شیوه های درمان روانی موجود است که بعد از . تدبیر البته توصیُه غیر دوایی است.  شروع اتخاذ تدبیر است

 . تشریح و تعریف به مریض یکی آن تجویز میگردد

کرد،  تمارض نمایش اعراض است که شخص متعاقب یک گرفتاری اداری،  این اعراض را نباید با تمارض مخلوط

 .عدلی، حقوقی و جنایی جهت بدست آوردن امتیازی به وضاحت به نمایش میگذارد و انتظار استفاده از آن را دارد

 

 تشوشات عمیق با درهم پاشیدگی ها  : چهارم   

حاالت تجزی عبارت از بحران و اختالل پیشرفته . کننداین تشوشات را تشوشات حاوی حاالت تجزی نیز یاد می 

 :حاالت ذیل را تصنیف نموده  (D.S.M.-IV R)است درین قطار تشوشات دی،اس،ام جار آر ( Dissociatif)یا

 :  Dissociativ Amnesiaیا Amnésie dissociative:اضمحالل حافظه از نوع تجزی : اول

 ه بدون علت بیرونیاین اضمحالل حافظ. افظُه  نوع روحی منشأ یاد میکردنداین تشوش را سابقأ به نام اضمحالل ح

نه به مصرف الکهول نه در اثر استعمال مواد مخدره و دخانی و نه در اثر ضربه رسیدن به سر و صورت به .  رخ میدهد

.  وجود میآید و هم ناشی از خونریزی دماغی و یا کدام مرض جسمانی نیست و حتی کدام سترس بیرونی نیز سراغ نمی شود

. ای ساعات و حتی روز ها از دست میدهد بدون اینکه یکی از عوامل فوق دلیل آن باشدشخص دفعتأ حافُظُه خود را بر

هیچکدام جریان و حوادث بیرونی را شخص در طی این مدت درج حافظه نکرده و شخص مثل یک دستگاه خودکار زندگی 

ز نوع تجزی ادامه بدهم بد در شرح اضمحالل حافظه ا (D.S.M.-IV R)قبل ازینکه در روشنی دی،اس،چار آر .  کرده است

انسان در برابر این وظیفُه عالی که حافظه است گاه گاهی در . نخواهد بود به یکی دو مطلب دیگر پیرامون حافظه اشاره کنم

حیرت میشود خصوصأ وقتی که انسان متوجه شد که چیزی را که باییست فراموش نکند فراموش کرده است مثأل فراموش  

فروید در تحلیل این فراموشی .  عده چه مسلکی باشد چه عاطفی و یا فراموشی مکرر یک شی مشخصکردن حضور به یک و

حیرتناکتر همه بیجا شدن حافظه است از قید زمانی و تخطی حافظه است از زمان واقعی .  هائی انتخابی گفته هائی جالب دارد

متفکرین هریک به حافظه تعریفی . فظه رجعت شود فهمیدن این مطلب وقتی آسان میشود که به تعریف حا.  حدوث حادثه

 اندیشمند فقید و اما( Jean Paul Sartre)عرضه داشته اند و در وضاحت و سادگی بیان تعریف مطروحُه ژان پول سارتر

سارتر میگوید حافظه همان وظیفُه عالی است که میتواند از زمان حال در آینده یک ماضی :  معاصر فرانسه مرجح تر است

با تعمق به این تعریف درینکه زمان حال در آینده ماضی خواهد بود مشکلی نیست تأکید خیلی بجای سارتر در .  متناسب بسازد

است و باید که حتماًحادثُه رونما شدهُ زمان حال با همان اهمیت عینی، کیفیت ذهنی و قید  متناسبصفت توصیفی 
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ه مندی عاطفی شخص به حادثُه رونما شده در کیفیت خاطره اثر زمانی درج اوراق حافظه گردد البته درجُه عالق

دارد اگر حادثه بسیار مورد عالقُه شخص به سویُه اشتیاقی باشد خاطره در زرین رواق این اوراق درج خواهد شد، 

 اما گاهی میشود خاطره از قید زمانی قدری بیجا تر درج. به خاطرات اسفناک هم کنج و کنار تاریک موجود است

است در حالت حیرت زدهُ وحشتناک یک مرد عاشق داستان (Bergson)مثال عمدهُ آن همانا تحلیل برگسون. گردد

را باید مختصر گفت و ازین قرار است که یک کارگر ذوب آهن در عشق سوزان یک موجود خوش گل و خوش 

. ودرا با بیان اشتیاقی عرضه کردخرام و ستارهُ درخشان تیاتر افتاد و خود را به این موجود رساند و احساس خ

ستاره که بیانات مردان خوش لباس و خوب گفتار را با سر و صورت  شسته و آراسته بسیار شنیده بود و برایش 

جالب نبود، بیان اشتیاقی یک هیکل تنومند با بازوان توانا و شانه و سینُه فراخ چون بوم و بر پوالدین برایش تازه 

این . هیکل جواب مثبت داد این جواب ازین لحظه به بعد مرد را در فرحت بی حد انداخت به مرد قوی.  گی داشت

اما در مورد رویای الهام . مرد عمیقأ معتقد شد که ازین حادثه آگاهی قبلی داشته مثل اینکه در خوابش دیده باشد

نداخته بود همین بود که بخش بسیار مطمئن نیست این احساس عمیق آگاهی قبلی وی را در یک حیرت وحشتناک ا

خودرا به برگسون رسانید تحلیل برگسون سبب آرامش این شخص و کسانی که از داستان میدانستند گردید به فکر 

برگسون این حادثه بحدی جنبُه اشتیاقی داشته که در عمل درج حافظه زیر این شدت عاطفی از قید زمانی حافظه 

قع شده و بدین ترتیب ما قبل تر از زمان حدوث درج حافظه شده پس طبعی وا( dislocated)بدر شده ،دیس لو کیتید

 .است که در تخطر ما قبل تر پنداشته شود

اگر  تحلیل برگسون که در آنزمان آرامش بخش واقع شد امروز درست نباشد این هم درج قطار بی شمار تشوشات  

 .حافظه از نوع هیستیری خواهد شد

در بیانیُه خود . ار یک هنرمند سینمائی است که بعد سالها انتظار برندهُ جایزهُ بزرگ گردیدمثال دیگر بیانیُه خوشگو 

درحالیکه جایزه را چهار سال قبل گرفته بود، این هنرمند دروغ گو ... . با گرفتن جایزه سال گذشته :  گفته بود

 . نیست، حادثه برایش به حدی جالب است که در ذهنش همیشه تازگی خواهد داشت

مثال اخیر در یاد آوری از فضای غم انگیز یک عذاداری از در گذشت یک موجود بسیار عزیز است که هرگاه بیان 

 . شود مثل آنست که عزیز دلبند تازه در گذشته باشد

در زمینه که میگوید تشوشات حافظه از  (D.S.M.-IV R)بر بگردیم به پالن کار خود و توصیُه دی،اس،ام چار آر 

و همچنان نباید شامل حاالت شیخی و نه  شامل مرض . زی نباید به یک یاد فراموشی عادی عطف شودنوع تج

اینها را نباید به معدومیت حافظه در جریان یک حملُه صرع و یا در جریان . پنداشته شود( Alzheimer)الزهایمر 

 .یک کوما مخلوط کرد

 ( :Fugue)دوم فرار روحی منشاء 

شخص مصاب آناً منزلش و یا کارش را . فرار آنی بدون تصمیم قبلی، بدون دلیل و بدون هدفعبارت است از یک  

 .ترک میکند و مفقوداالثر میگردد

 :سوم اضمحالل شناخت هویت 

بنام تعدد  (D.S.M.-IV R)این مطلب را در نامگذاری های قبل از . آناً شخص نمیداند که کی است و در کجاست

در جریان این حالت شخص در برابر هویتش در حیرت و در . یاد میکردند( Multiple personality) شخصیت

 .عدم شناخت است و برای خود کدام هویت دیگر را هم پیشنهاد ندارد
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 ( dépersonnalisation: )چهارم اضمحالل شخصیت 

عدم شناخت در طول یک مقطع زمان شخص در یک حالت عدم شناخت پیداوار فکری اش قرار میگیرد و در 

این حالت نزد همین شخص . گیردریخت چهره و در عدم شناخت بدنش در یک حالت حیرت وحشتناک قرار می

 .اند بار ها تکرار شود اینهم محصول تسمم دخانی یا الکهول یا کدام حادثۀ عضوی نیستمیتو

 

 تشوشات جنسی:  پنجم

و تشوش درهویت جنسی بصورت جداگانه حرف  در اینجا الزم است از تشوش در عمل جنسی، انحرافات جنسی

 : بزنیم 

 :تشوش وظیفوی جنسی  –یک 

یا کمی انگیزه ( Libido)نواقص کمی و کیفی جنسی را در بر میگیرد از قبیل کم شدن تقاضای جنسی، کمبود لیبیدو 

ه نزد زنان کمبود این تشوشات نزد زن و مرد یکسان ظهور میکند، بر عالو. در تلذذ جنسی و احساس نفرت جنسی

عالوتاً . در تحرک، کمبود در افرازات و نرسیدن به اوج لذت که زنان آنرا به عبارت سقوط در سردی بیان میکنند

نزد زنلن تقلصات نابهنگام محبل و کشش بیلزوم و دردناک محبلی و عدم حساسیت بذر و خشکی شفتان اسباب 

انتعاذ ناکافی،  همانایشود و اما نزد مردان اعراض عمده انزجار زن، رنجش هر دو طرف و مقاربت دردناک م

 .کمدوام و نا مقاوم و انذال سریع که این هم رنجش دوجانبه دارد

از هر گونه . ربانی و با گوش شنوا در تالش بهبود شوده به رنجش همبستر نیفزاید، با مهبر همتای مقاربت است ک

هر گاه مشکل حل نشد به روان شناس یا طبیب روانی مراجعه . کند بی اعتنائی، بی اعتدالی و زور و جبر اجتناب

نماید، گرچه اظهار این مشکالت دشوار است و اما اگر مشکل اظهار شد و دشواری افاده را طرفین عبور توانستند 

 .شروع بهبودی است

 انحرافات جنسی  –دو 

روک شد زیرا مسایل را از حیطۀ مرضی به حیطۀ این کلمه مت. میگفتند( Perversion)در سابق اینرا پرورسیون 

پارافیلی ها انواع . است که صبغۀ مرضی دارد( Paraphilie)کلمۀ امروزی پرافیلی . اتحامی و الزامی میکشاند

 .مختلف دارند

. است که عبارت از یک عالقمندی مرضی به نمایش اعضای تناسلی است( Exhibitionnisme)یکی اکیبیزیونیزم

 . مائی گاهی به تنهائی مشاهده میشود و اما اکثراً به دیگر انواع انحرافات همراهی دارنداین تن ن

است که عبارت از احساس لذت با تماس به لباس و خصوصاً زیر لباسی جنس ( Fetichisme)دومی فیتیشیزم

ند و در کنج مصابین آن وقت گرانبهای خود را در تماشای فروشکاها جهت کسب فرهت میگذران. مخالف است

محرمانۀ شان از زیر لباسی های جنس مخالف انبار بی شائبه دارند و حاضرند تمام مدرک خود را در این راه 

 .قربان کنند
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 فروتوریزم اینرا. سوم احساس لذت است در تماس دادن بدن در بدن اشخاص بی خبر از این روش

(Frotteurisme ) استفاده میکنند و در وسایل نقلیه در مزدحم ترین موقع میگویند که مصابین آن از حاالت ازدحام

عالوتاً . روز به این سفر بی هدف خود عازمند، گویا هر چه وسیلۀ نقلیه مزدحمتر باشد بر غنای هدف دلیل می شود
 .میشوند ظار در برابر غرفه های مزدحم دلـشاداین اشخاص در دم انت

ست در برابر اطفال خورد سال بدرجه های مختلف چه صرفاً که احساس لذت ا( Pedophilie)چارم صغیربازی

امروز همجنس بازی از چوکات انحرافات برآمده است و بحیث یک . تماشا باشد یا لمس و نوازش و یا حتی مقاربت

اگر چه فیصدی بلندترین در درخواست . انتخاب آزاد با رضائیت تام طرفین یک شیوۀ روش جنسی قبول شده است

جنس مقابل اکثریت دارد، اما اقلیت ها را تعامل مدنی اجتماعی امروزی از انتخاب محروم نمی سازد  مقاربت با

حتی اجازۀ زیست در تقریباً همه کشور های پیشرفته وجود دارد، حتی در بعضی کشور ها ازدواج همجنسان باهم 

 .مجاز و روزافزون است

ذت است صرف در صورتیکه شخص مورد عتاب، که عبارت از احساس ل(:  Masochisme)پنجم مزوشیزم

 .شکنجه، لت وکوب و دو و دشنام قرار گیرد

این عکس حالت باالست و لذت بردن است بر تحمیل این همه جور و جفا بطرف ( : Sadisme)ششم سادیزم 

ی چسپیده بهم و اکثراً مصابین نوع اول در دریافت مصابین نوع دوم در تالش اند و اگر باهم یافتند جفت ها. مقابل

 . اما پر سر و صدا را تشکیل میدهند

مصاب آن در عالقمندی . که عبارت است از تخطی در عرف لباس و آرایش( Travestisme)هفتم تراویستیزم

 .افراطیست در بتن کردن لباس جنس مخالف و تالش به آرایش و پیرایش معمول جنس مخالف

این تماشاگران در تالشند تا جنس مخالف را . رانی مرضی استاین یک چشم چ( Voyeurisme)هشتم وایوریزم

 .برهنه ببینند و حد اعالی لذت شان در دیدن دو جفت است که در حال مقاربت باشند

 .کدام روز نیست که یکی دوی آن اسباب درد سر محاکم نمی شوند. این انحرافاتیکه ذکر شد چندان نادر نمی باشند

بیل عشق به ـمومیت ندارند و از اشکال نادر و بیشتر اضمحاللی بوجود می آیند از قحاالتی هم است که بسیار ع

، یا مقاربت با جناوران (Coprophilie) واد غایطهـراطی به مـ، عالقمندی اف(Necrophilie)اجساد مردگان 

 . (Ornithophie)و یا مقاربت با پرندگان ( Bestialité)پا چار

می شود و در قرن گذشته و شروع این قرن عمومیت داشت عبارت است از عشق در اشکالی که امروز کمتر دیده 

شنام با تلفون چه َدو و دٌ عوض آن اشکال عصری تر آن جاگزین شده مثل عشق به ارسال  در. تطبیق اماله و شاف

ک گویا امراض یا ارسال ایمیل تحقیر آمیز، ارسال دو و دشنام با پیام های الکترونی( SMS) صوتی باشد چه حرفی

 . انسان مثل خود انسان در سیر تحولی است، که بنباید بآن انگکشاف یا ارتقاع گفت

 :تشوش در هویت جنسی   -سوم 

مرض از سنین . شدیداً از جنسیت خود رنج می برد. درینجا شخص عمیقاً آرزو دارد متعلق به جنس مقابل خود باشد

بعد ها لباس های جنس مخالف را . ازم بازی جنس مقابل استفاده میکندخورد سال از لو. خورد سالی شروع می شود

بعد . پسانتر هم در آرایش و هم در پیرایش سلیقۀ جنس مخاف را رعایت میکند حتی به شکل اغراقی.  به تن میکند

 . ها حتی دست به استعمال هورموم های تغییر دهنده و حتی به جراحی پالستیکی مبادرت میکند
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 شوشات غذائیت:  ششم

این یک احساس عمیق ضرورت به الغر . این یک حادثۀ به تنهائی بی اشتهائی نیست( Anorexie)اول انوریکسی 

بودن است بحدی که بهر ذریعۀ که باشد مریض که در فیصدی خیلی بلند یک دختر جوان است وزن بدن خود را کم 

مریض با یک معضله با بدن خود گرفتار . فتن مسهالتمیکند نه تنها با نخوردن بلکه با تحریک استفراغ و گر

بطن خود را که هر چند در پندار دیگران چسپیده به عقب باشد پر احساس میکنند و تالش دارند تا خالی شود . است

تعجب در این است که با وجود نخوردن دوامدار و . و وزن بدن خود را هر چه کم هم باشد ثقیل احساس میکنند

ثال کم خونی، کم پروتیئینی، سقوط معدنیات در بدن این مریضان احساس خستگی نمی کنند و همیشه عواقب آن م

تداوی آن خیلی مشکل است اما تحت یک برنامۀ منظم و . فعال و جرار استند تا دم مرگ فعال و متحرک میباشند

ی عقب مانده بیشتر دیده این مرض در کشور های پیشرفته نظر به کشور ها. طوالنی مدت امکان پذیر میشود

 . میشود
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