در ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری ﺑﯾﻣﺎران ﻣزﻣن رواﻧﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔذرد؟
ﻣﺗن ﯾﮏ ﺳﺧﻧراﻧﯽ در ھﻔﺗﮫ ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ در ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐرج
دﮐﺗر ﺣﺳﯾن رﺟﺎﯾﯽ -رواﻧﭘزﺷﮏ
www.foroghclinic.com
اﺳرار ازل را ﻧﮫ ﺗو داﻧﯽ و ﻧﮫ ﻣن
وﯾن ﺣرف ﻣﻌ َﻣﺎ ﻧﮫ ﺗو ﺧواﻧﯽ و ﻧﮫ ﻣن
ھﺳت از ﭘس ﭘرده ﮔﻔﺗﮕوی ﻣن و ﺗو
ﭼون ﭘرده ﺑراﻓﺗد ﻧﮫ ﺗو ﻣﺎﻧﯽ و ﻧﮫ ﻣن
ﺧب! ھﻔﺗﮫ ،ھﻔﺗﮫ ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ اﺳت و اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ﺑﺧﺎطر ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺗر ﺷدن ﺣﺎل ﯾﮏ
رواﻧﭘزﺷﮏ ﻣﺛل ﻣن ﯾﮏ ﮐﻣﯽ ھم اﯾﻧطوری ﺣرف ﺑزﻧﯾم! وﻗﺗﯽ از ﮐﺳﯽ دﻋوت ﺑﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾد راﺟﻊ ﺑﮫ
ﻣوﺿوﻋﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ،او ﺑﺎﯾد ﺑرود و ﻗﺑﻠش ﻓﮑر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت در ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش ﻣﺛﻼً ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
را ﻣطرح ﮐﻧد؟ آن ﻣوﺿوع ھﺎ را ،ﺣداﻗل رﺋوﺳش را  ،ﺑﻧوﯾﺳد و ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎ ،ﻣﺛﻼً ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش را ﭼﻧد
ﺑﺎر ﺗﻣرﯾن ﮐﻧد .ﺑدﺑﺧﺗﯽ آدﻣﮭﺎی ﻣﺛل ﻣﺎ ،اﻣروزه اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ،ﻗﺑﻠش ﺑﺎﯾد اﯾن ﺗﻣرﯾن را
ﺑﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﻧﺑﺎﯾد ﻣطرح ﮐﻧﯾم و در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﮫ ﺳﺋواﻟﮭﺎﯾﯽ ،ﺷدﯾداً ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻧﺗرل از
دﺳت ﻧدھﯾم! ھﻣﯾن ﺷﻌری را ﮐﮫ اوّ ل ﺻﺣﺑت ھﺎﯾم ﺧواﻧدم ﺑﺑﯾﻧﯾد!
ﺷﺎﯾد اﯾن ﭼﻧدﻣﯾن ﺑﺎر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر ﺟﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم اوّ ﻟش اﯾن ﺷﻌر را ﻣﯽ ﺧواﻧم ﺑﻌد ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮔوﯾم و ﺻﺣﺑت ھﺎ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود ،از ﺧودم ﻣﯽ ﭘرﺳم :واﻗﻌﺎ ً اﯾن ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﺑﯾﭼﺎره ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ
ﭼﮫ ﺑﮕوﯾﯽ؟ اﯾن ﺷده آﺧر و ﻋﺎﻗﺑت اﻣﺛﺎل ﻣن اﯾن روزھﺎ! ﺷرﻣﻧده! ھﯾﭻ ﭼﺎره ای ھم ﻧﯾﺳت و ﻣﺟﺑورﯾد ﻣﺎ
را در ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺗﯽ اﯾﻧطوری ﺗﺣﻣّل ﮐﻧﯾد و ﺑﺎز ﺷرﻣﻧده ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺳﺋوال راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧده ای را ھم ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺧواھم داد و روﺷن ھم ﺻﺣﺑت ﻧﺧواھم ﮐرد .ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗم ﺑﻧده دﻧﺑﺎل دردﺳر ﻧﻣﯽ ﮔردم ،اﻣّﺎ طور
دﯾﮕری ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺣرف ﺑزﻧم.
ﯾﮏ راھش اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﻧﮑﻧم ﮐﮫ ﺧب در اﺻل ھم روش ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻣﺎ ھم ھﻣﯾن ﺷده اﺳت:
رد ﮐردن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ.ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم و ﺣرف ھﺎ در ھزار ﺗوھﺎ ﻓرو ﺑرود و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧرﺳد.ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎب طﺑﻊ اﯾن و آن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم .اﯾن را ھم ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم.ﻣﯽ ﻣﺎﻧد اﯾﻧﮑﮫ،آدم ھﺎی ﻧﺎزﻧﯾﻧﯽ
ھﻣﭼون طراﺣﺎن ﺟﻠﺳﮫ ی اﻣروزی ﺑﺧواھﻧد ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐﻧﯾم و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺗوان درﺧواﺳت ﭼﻧﯾن ﻧﯾﮏ
ﻣرداﻧﯽ را ﮐرد،ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺷﺎﻣل اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﻌﯽ در روﺷن ﺳﺎﺧﺗن ﭼراﻏﮭﺎﯾﯽ از ارﮔﺎﻧﯾﺳم ﺷﻧوﻧدﮔﺎن
ﮐﻧد،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن روﺷن ﺷدن ھم ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﺑﺎﺷد.اﻟﺑﺗﮫ اﻣﯾدوارم ﮐﮫ آﻧطوری ﮐﮫ
ﺧودم ﺧواﺳﺗﮫ ام ﺑﺎﺷد،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛﻣر ﺛﻣر ﺑوده و در ﺷراﯾط ﺣﺳﺎس ﺗوﺳﻌﮫ ی ﻋﻠﻣﯽ در ﮐﺷورﻣﺎن،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ،وﻟو ذره ای،ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد.
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ﺧب!اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣطﻠق ھم ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻧﺧواھﯾم ﮐرد،ﺳرﻧﺦ ھﺎﯾﯽ ھم ھﺳت:اوﻻ ﺑﻧده ﯾﮏ
رواﻧﭘزﺷﮏ ﺑﺎ ﮔراﯾش ھﺎی رواﻧﮑﺎواﻧﮫ ھﺳﺗم)رواﻧﮑﺎوی راﺳت آﺋﯾن ﻓروﯾدﯾﺳﺗﯽ(ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ ھﻣﮫ ی ﺷﻣﺎ طرز
ﺑﺣث ھﺎی رواﻧﮑﺎوی ﻓروﯾدﯾﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻔﺎھﯾم ﻏرﯾزه،ﺳرﮐوﺑﯽ،ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ را ﺧوب ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳﯾد.اﻟﺑﺗﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد!ﺷﺎﯾد و ﺣﺗﻣﺎ اﻓرادی ھم در اﯾن ﺟﻣﻊ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﺎن در ﺧﺻوص اﯾن
ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﺑﺣر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ راه را ﺑر ﻣﺎ ﺑﺑﻧدﻧد و ﻣﺛﻼ ﺑﮕوﯾﻧد:ﺧب آﻗﺎ!ھﻣﯾن ﺧود ﻏرﯾزه،اﯾن ﯾﻌﻧﯽ
ﭼﮫ؟! و ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ورطﮫ ی ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ و ظرﯾﻔﯽ ﻣﺎ را ﺑﺧواھﻧد ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد.ﺷرﻣﻧده!ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺟور ﺳؤال ھﺎ
ھم ﺟواب ﻧﺧواھﯾم داد.
از ﺣدودا  ۱۳۰ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ اﯾن طرف اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﮭﻣﯽ در ﺣوزه ی رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و رواﻧﭘزﺷﮑﯽ وﺑﮭداﺷت
رواﻧﯽ و ﻓﮭم ﻣﺎ از رﻓﺗﺎر و ھﯾﺟﺎﻧﺎت آدﻣﯾﺎن،اﻓﺗﺎده اﺳت و در ﺷﮑل ﮔﯾری ﻧوﯾن دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﻧﻘش داﺷﺗﮫ
و ﺳﮭﯾم ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﺳر ﻣﺎ ﺑﯽ ﮐﻼه ﻣﺎﻧده اﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﻧده را
از ﺑﺎﺑت ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻓﺿل ﻓروﺷﯽ،اﺣدی ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧد و ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ در اﯾن وادی ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﮕذارد.ﺑﻧده
ﻓﻘط آرزوﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ درﯾﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﮐﻧﯾم و از ﺣداﻗل ﻧﺳﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻧوﯾد رھﺎﯾﯽ در ﺣوزه ی روان و
رﻓﺗﺎر آدﻣﯾﺎن داده ﺑود،ﺑوﯾﯽ ﺑﺑرﯾم.و ﺷﺎﯾد ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘدﯾده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش دﻧﯾﺎی ﻣدرن
اﻣروزی ﻧﻘش ﺑﺳزاﯾﯽ داﺷت،رواﻧﮑﺎوی ﺑود.
ﺧب ﺳرﻧﺦ دوم!ﮐﮫ اﮔر ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد،ﮔﻔﺗم ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺣرف ﻧﻣﯽ زﻧﯾم.در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻧﺷر ﻣن اﺛرھﺎی
ﮐوﭼﮑﯽ دارم و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑﯾﺷﺗری اﯾن اھداف را دﻧﺑﺎل ﮐرده ام و
اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﺑﻧده ﺳری ﺑزﻧﯾد و ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻘﺎﻻت را آﻧﺟﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد و ﺑﺎ ھر ﮐدام از ﺷﻣﺎ
ﻋزﯾزان و ﺑزرﮔواران ﮐﮫ ﻣﺎ زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑرای ﺑﺣث)وﻟو ﯾﮏ ﺑﺣث ﻣواﻓق ﻣﺧﺎﻟف(ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم،ﺑﮫ ﺑﺣث
ﻣرﺑوطﮫ ﮐﺷﺎﻧده ﺷوﯾم،ﻣﺛﻼ اﯾن اواﺧر ﻣﻘﺎﻟﮫ ای را ﺑﮫ اﺳم ﺳﮑس و ﺳﮑﺳواﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺳﻣت ﻣﻘﺎﻻت ﻓروغ
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﮔذاﺷﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺧب اﯾن ھم ﯾﮏ ﺳرﻧﺦ!
ﺑﺑﯾﻧﯾد،ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘدﻣﮫ ﭼﯾﻧﯽ اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ﯾﮏ ﭼﯾزی را ﺻرﯾﺢ و ﺑﯽ ﭘرده ﺑﮫ ﺧدﻣﺗﺗﺎن ﻋرض ﮐﻧم .ﭼون
دﯾروز از دﻋوت ﮐﻧﻧده ی ﻋزﯾز ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣددﺟوﯾﺎﻧﻣﺎن ھم اﻣروز اﯾﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و اﯾﺷﺎن اطﻣﯾﻧﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺧﯾر،ﻓﻘط ﭘرﺳﻧل ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری ﺑﯾﻣﺎران ﻣزﻣن رواﻧﯽ ﺣﺿور ﺧواھﻧد
داﺷت.در ﻣرﮐز ﺧودﻣﺎن،ﻋزﯾزان ھﻣﮑﺎر ﭘﺎی ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻣﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد و از طرﻓﯽ ﺑﻧده در ﻣورد ﻣراﮐز
درﻣﺎن ﺳؤﻣﺻرف ﻣواد ھم ﮐﮫ ﺧودم ﻣؤﺳس و ﻣﺳﺋول ﻓﻧﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ھﺳﺗم ،دﻗﯾﻘﺎ ً اﯾﻧطوری اﺳﺗدﻻل
ﮐرده ام و در ﯾﮑﯽ از ھﻣﯾن ﻣﻘﺎﻻت در ﺳﺎﯾت ﻓروغ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ دﻗﯾﻘﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﻣﻠﮫ ای را در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺑﺎ
ﻋﻧوان»ﺳﻔره ای ﺑﺎﺳم ﻣﺗﺎدون«ﻧوﺷﺗﮫ ام »:راه ﭼﺎره ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد،ﻓﻌﻼ ﮐﮫ از ﺟﻣﻊ ﮐردن ﺳرﯾﻊ ھﻣﯾن ﺳﻔره
ھﺎی ﻣﺗﺎدون ﺑﺎﯾد ﺷروع ﮐﻧﯾم«.
ھﻣﯾن ﻧظری ﮐﮫ ﺑﮫ آن رﺳﯾده ام،ﻣﺗﺄﺳﻔم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻋرض ﮐﻧم ﮐﮫ درﻣورد ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ
ﻣزﻣن ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر وﺟود دارﻧد،ھم ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.ﯾﻌﻧﯽ اﮔر دﺳت ﺑﻧده ﺑود،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
راه درﺳﺗﯽ را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم،از ھﻣﯾن اﻣروز ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣراﮐز را ﻣﻧﺣل اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐردم.
ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﻣﯽ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد!ﺑﻧده اﺻﻼ ﻣﻧظورم اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل زﺣﻣت ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ھﺎی
واﻗﻌﯽ ﭼون ﺷﻣﺎھﺎ،ﺑدون ﻗدرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗواﺿﻊ و ﺑﺎ ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ظﺎھر ﺷوم و ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧم را ﺑﮫ ﺳﯾﺎھﯽ و ﻧﺎ
اﻣﯾدی ﺳوق دھم،ھدف ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ:
-۱ﺑرﺧﻼف اﮐﺛر ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺳﺎﻟﮕردھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧوش ﺑﯾﻧﯽ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﯾم و در ﻣورد ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎ و راه
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ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﻣوده اﯾم ﺑﺎ اﻏراق ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺳﺎﻧدﯾس ﻣﯽ ﺧورﯾم و ﺑﺎ ﭼﺷﻣﮭﺎی ﺷﯾﺷﮫ ای ﺳﺎﻟن را ﺗرک
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم،ﺑﮫ راھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم و ﮐﻣﺑودھﺎﯾﻣﺎن را ﺑﺑﯾﻧﯾم و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ اداﻣﮫ ی راه ﻣﺻﻣم ﺷوﯾم.
-۲آن ﻣوﻗﻊ ﮐﮫ اﯾرادھﺎ و ﻧﻘﺎﯾص را دﯾدﯾم و اﯾﻧطوری ﺧودﻣﺎن را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐردﯾم ﮐﮫ،ای آﻗﺎ!اﯾن ھﺎ واﻗﻌﺎ از
ﻋﮭده ی ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ھﯾﭻ راھﯽ اﻣﯾد ﺑﺳت،ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﺑﻧده،ﻣوﺿوع را ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت و
روح ﺑﺷری و ﻣﻧش ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﺳرﺷت ﻋداﻟت طﻠﺑﺎﻧﮫ ی ﺧود ﺷﻣﺎ ﺣواﻟﮫ ﺑدھم و اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﻣﺛل اﮐﺛر
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ از دﯾرﺑﺎز ﻣﺎ اﯾراﻧﯽ ھﺎ ﻋﺎدت ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھﻣدﯾﮕرو ﻓﻘط ھﻣدﯾﮕر،ﺧﯾﻠﯽ از آﻧﮭﺎ را
ﺣل ﮐﻧﯾم،ارﺟﺎع اﯾن ﮐﻼف ھﺎ ﺑﮫ ﺗدﺑﯾر و ﻋواطف اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧودﻣﺎن،ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد.
و ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﭼﯾزی را ﺧﯾﻠﯽ واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آورم:آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮐرد و وظﯾﻔﮫ ی
ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری ﺑﯾﻣﺎران ﻣزﻣن رواﻧﯽ ﺣﻔﺎظت و ﺣراﺳت از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی )ﺑﺎﺻطﻼح(ﺳﺎﻟم از ﺷر اﯾن
ﺑﯾﻣﺎران اﺳت.وﮔرﻧﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾد،ﺑدون ﺗردﯾد ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ ﻣزﻣن ھم اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎزھﺎﯾﯽ دارﻧد،از
ھوا و ﻏذا و اﺳﮑﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﺗر.و ﺣﻘوق آدﻣﯾﺎن ﻧﯾز در دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﺑراﺳﺎس ﻧﯾﺎزھﺎﯾﺷﺎن
ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود.
آﯾﺎ ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری ﺑﯾﻣﺎران،ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد؟ﮐﮫ وﺟودﺷﺎن ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران
ﺿروری ﺑﺎﺷد و اھﻣﯾت ﺑﯾﺎﺑد؟
اﻣﺎ ﺑﻧده از ﻣﻧظر دﯾﮕری وارد ﻣﯽ ﺷوم و ﺣﺗﯽ ﺟواب ﻧﮫ ی ﻣﺣﮑم را ﮐﮫ ھﻣﮫ ی ﺷﻣﺎ ﭘﺎی اﯾن ﺳؤال
ﻣﯾﮕذارﯾد،ﮐﻧﺎر ﻣﯾﮕذارم.ﺣرف ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھر ﻟﺣظﮫ،ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ آﺷﭘز ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری
ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ ﻣزﻣن ھﺳﺗﯾم ،از ﺧودﻣﺎن ﺑﭘرﺳﯾم:آﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ اﯾن زﺑﺎن ﺑﺳﺗﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ ﺷﺎن
ﮐﻣﮑﯽ ﮐرده اﯾم،ﻣﯽ ﮐﻧﯾم،ﺧواھﯾم ﮐرد؟اﯾن ﺳؤال اﻟﺑﺗﮫ ﺟواﺑﮕوﯾﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑد ﮐﮫ ﺧودش درﺧود
ﻣﺎﻧده،ﺧﺷن،ﺑﯽ رﺣم و ﺧودﺧواه ﻧﺑﺎﺷد.
ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾش آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺑﻧده ﺑدﻻﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ھﺎی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺑروم و ﭼون
ﻋﺎدﺗﺎ،ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ آدم ﺑروﻧﮕراﯾﯽ ھﺳﺗم،در ھﻣﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ی ﮐوﺗﺎه،ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎرا ﻣﺟﺑور
ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺷرت ﺑوده ام،ﮔرم ﺷوﺧﯽ و ﻣزاح ﺷده ام و ﯾﮏ دﻓﻌﮫ،ای دل ﻏﺎﻓل ﻣﺗوﺟﮫ ی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻧﮕﺎھﮭﺎﯾﯽ ﺷده
ام ﮐﮫ ﺑر روﯾم دوﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.ﺣﺎﻻ اﮔر ﻧﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺧود ﻣن ﭼﻘدر آدم ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ھﺳﺗم ،ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ
ﭘس از اﻧﺣﻼل ھﻣﮫ ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری ،اﮔر دﺳت ﻣن ﺑود ،ﮐﺎر ﺑﻌدی ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐردم ،اﺧراج ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ
ﺑود ﮐﮫ در ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺑدون ﺧﻧده ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷرﻣﻧده! آﻗﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧم ﺑرو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل رﺋﯾس ﺷﻌب ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ
ﺷو ﯾﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧم اداره ی ﻏﻠﮫ و اﯾن ﭼﯾزھﺎ! ﭼرا ﺣﺎﻻ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ؟!
و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ در ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ ،ﺑطور ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﮫ
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺳﺋوال ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ ام ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺷود ﺑﺎ ﺳرﻋت و ﺑدون ﺿﯾق وﻗت ﺑﮫ زﺑﺎن آورد
ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ ھم ﻣﯾﮭﻧﺎﻧﻣﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد ،ﭼﯾﺳت؟ اﯾن ﺑﮫ ﻧظرم رﺳﯾده اﺳت" :ﺷوخ طﺑﻌﯽ"
ﺑﻧده،ﺷﻣﺎ ﭘرﺳﻧل ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری ﺑﯾﻣﺎران ﻣزﻣن رواﻧﯽ را از روی ﻧﺎﭼﺎری وﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ،ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن اﯾن
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ام ﻧﮑرده ام!ﺷﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ھر روز ﺳﺎﻋﺗﮭﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﯾن درﻣﺎﻧده ھﺎ در زﯾر ﯾﮏ ﺳﻘف
ﻣﯾﮕذراﻧﯾد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑد ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﻣوﺿوع ﺟدﯾدی را ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺎز ﮐﻧم:
ﺟدﯾدا ﻣﺎ دﮐﺗرھﺎ ﻋﺎدت ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣددﮐﺎرھﺎ و رواﻧﺷﻧﺎس ھﺎ ھم در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﺗﯾم ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﮐﺎر
3

ﮐﻧﯾم و ﺳﺎﻋت ھﺎﯾﯽ را زﯾر ﯾﮏ ﺳﻘف ﻣﺷﺗرک ﺑﺎﺷﯾم.ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﺎدت داﺷﺗﯾم
ﭘرﺳﺗﺎرھﺎ ﺑودﻧد.ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻌروف ﺑوده ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ،ﺟو ﭘرﺳﻧﻠﯽ ﺷﺎن ﺧﯾﻠﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ و اﻧﺳﺎﻧﯽ
اﺳت.ﭘرﺳﺗﺎرھﺎ و دﮐﺗرھﺎی ﺧﺎﻧم و آﻗﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ طﻧﺎب زﻧدﮔﯽ ھﻣﮫ ی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻﺧره روزی
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺦ ﻣﯾرﺳد و آن ﻣوﻗﻊ ﮐﮫ آن ﻧﺦ ﺑﮫ ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﯽ رود،ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﮭرﺑﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد.و ﻓﮭم ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھم ﻣﮭرﺑﺎن ﻣﯽ ﺳﺎﺧت و ﻓﺿﺎی ﺷﻔﻘت ﺟوﯾﺎﻧﮫ ای درﺳت ﻣﯽ ﮐرد.
ھﻣﯾﺷﮫ آدﻣﮭﺎ و ﻣراﺟﻌﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ رﻓﺗﮫ و ﻣﯽ روﻧد،ﺑﺎﯾن ﺟو ﻣﺷﻔﻘﺎﻧﮫ دو ﺟور ﻧظر ﻣﯽ
اﻧدازﻧد:آدم ھﺎی ﺧوب و ﻧﺎزﻧﯾن ﺑﺎ ﭼﺷم ﻏﺑطﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺳرت ﮐﮫ ای ﺧدا ﭼﯽ ﻣﯽ ﺷد ﻣن ھم ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ
ﺑودم.اﻣﺎ آدﻣﮭﺎی ﺣﺳود و ﮐم ﺟﻧﺑﮫ ﺑﺎ دﯾد اﻧﺗﻘﺎدی و ﻏﻠو ﮐردن در اﯾن ﺗﺋوری ﻧﺎﻣرﺑوط ﮐﮫ اﯾن ﻓﺿﺎ،ﻓﺿﺎﯾﯽ
ﺑوﻣﯽ ﻧﯾﺳت و از ﻣرزھﺎی دور دﺳت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﺎ رﺳوخ ﮐرده اﺳت.در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ اﮔر دﺳت اﯾن
آدﻣﮭﺎی ﺣﺳود و ﮐم ﺟﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣورد ﺧواﺳت ﺧودﺷﺎن ﺑرﺳد،ﺑﻧده ﻓﻘط در ﺣﺿور ﭘﯾرﻣردان
ﻣﺣﺗرم ﺣﺎﺿر،ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﻘﯾﮫ ﺑﺎﯾد از ﭘﺷت ﭘرده ھﺎ ﺑﮫ ﺣرﻓﮭﺎﯾم ﺑﺧﻧدﻧد.
ﺧب اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ﺑﺑﯾﻧم ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮫ ﮔﻔﺗﯾم و ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ اﺷﺎره ﮐردم اﻧﺷﺎءﷲ ﭼﮫ ﻧﮕﻔﺗﯾم!اﮔر ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھم ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺗﻧﺎوب در دﻧﯾﺎی رواﻧﭘزﺷﮑﯽ ودرﻣﺎن ﻣﺟﺎﻧﯾن* اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﭼﻧد دھﮫ از ﻣوﺳﺳﮫ زدﮔﯽ** ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ زداﯾﯽ*** ﺳوق ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم،ﻧﮕﺎه دﻗﯾق و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾﺎﻧدازﯾد،ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ ھر زﻣﺎن ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑرای آزادی و ﺣﻘوق
اﻧﺳﺎﻧﯽ را ھر ﺟﺎ دﯾده اﯾم ھﻣﯾن ﺗﻣﺎﯾل در ﻋرﺻﮫ ی درﻣﺎن ﻣؤﺳﺳﮫ ای ﯾﺎ ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﺟﻧون****ھم ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ
ﮐرده اﺳت.
ﺑد ﻧﯾﺳت اﯾن را ھم اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از دﯾرﺑﺎز ﻣﺗرﻗﯽ ﺗرﯾن ﺗﻠﻘﯽ ھﺎ درﺧﺻوص ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ ﻣﻧﺳوب
ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑوده اﺳت.ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ در ﻗرون وﺳطﯽ ﺑﺧﺎطر ﺗﻠﻘﯾﺎت ﺧراﻓﯽ و اﯾن ذھﻧﯾت ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری
رواﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺣﻠول ﺷﯾطﺎن در ﺟﺳم ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ اﺳت،ﻣﺟﺎﻧﯾن را دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﺳﭘردﻧد،
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎی رواﻧﭘزﺷﮑﯽ در ﻗﻠﻣرو ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺑﻐداد و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ راه اﻧدازی ﺷده ﺑودﻧد و ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﯽ
ھﻣﭼون رازی و اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﺑﮫ درﻣﺎن ﻣﺟﺎﻧﯾن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﯾن ﺗﻔﺎوت،ﺑﮫ ﻧﮕﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑﮫ دﯾواﻧﮕﺎن ھم ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻣﻧﺳوب اﺳت» :ﻣﺟﻧون ﺣﺑﯾب ﺧدا
اﺳت و ﺑرای روﺷن ﺷدن ﺣﻘﯾﻘت در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺧﻠق ﺷده اﺳت«
ﺧب اﮔر ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑرﮔردم،ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﻧش ﺳﺧت و ﺟدی و ﺑﯽ اﻧﻌطﺎف و ﺧﺷﮏ
ﺑﻣﺎﻧد،ﺧدا ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﻧش ھﺎی ﻓرﺻت طﻠب ﺑﮫ ﻣﯾﺎﻧﻣﺎن رﺳوخ ﮐﻧﻧد.ﭼﻧد روز ﭘﯾش رادﯾو ﺗﮭران داﺷت
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎراﻧﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﻔﺗﮫ ی ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐرد.از اﯾﺷﺎن
ﭘرﺳﯾدﻧد:ﻋﻠت اﻓﺳردﮔﯽ ﺗوده ی ﻣردم ﺑﻧظرﺗﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد؟ﻓرﻣودﻧد:ھﻣﯾن دﻻل ھﺎی ارز!و اداﻣﮫ
دادﻧد:ﻣردم ﺑﺎ ﻣﺷﻘت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ زﺣﻣت ﻣﻌﯾﺷﺗﺷﺎن را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷراﻓﺗﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر
از آن،اﺟﺎزه ی ﻣﺎل اﻧدوزی ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ دھد.در اﯾن ﺣﯾن،ﻋده ای ﺳودﺟو ﺑﮫ ﻧﺎم دﻻﻻن ارز،ﺑﺎ ﺧرﯾد و
ﻓروش دﻻر ﺑﮫ ﺛروت ھﺎی ﺑﺎدآورده ﻣﯽ رﺳﻧد و ھﻣﯾن،ﻣوﺟب داﻣن زدن اﺣﺳﺎس ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ در ﺗوده ی
زﺣﻣﺗﮑش ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮭﺎ ﻧﺎ اﻣﯾد واﻓﺳرده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﭘس ﺑﺑﯾﻧﯾد،اﯾن ھﻣﮑﺎر ارﺟﻣﻧد ﭼﻘدر ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻓﮭﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار دادن و ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ
دﻻﻻن ﺧرده ﭘﺎی ﻧﺎﺻر ﺧﺳرو و ﭼﮭﺎرراه اﺳﺗﺎﻧﺑول ﻓرا رﺳﯾده اﺳت و از اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ارﺗﻘﺎ و
ﺗﻘرب اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.ﺑﮕذارﯾد ﮐﻣﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻟﺣن ﯾﮏ اﺳﺗﺎد وﺑزرگ ﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ی ﺷﻣﺎ رواﻧﮑﺎوی ﯾﺎد
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ﺑدھم!اﺻول اوﻟﯾﮫ ی رواﻧﮑﺎوی را!ﺑﺑﯾﻧﯾد،ﯾﮏ رواﻧﮑﺎو،ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی اﯾن ھﻣﮑﺎر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻘدار ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی دﻻر اﺣﺗﮑﺎر ﮐرده اﺳت.اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑﮫ ﺧودش ﻣرﺑوط
اﺳت و ﻣﺎ در ﻋﮭد ﺑوق ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ،ﻗواﻋد ﺑﺎزار آزاد را ﺧودﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾم.اﻣﺎ
ﻣﻧظور ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ او در ﻋرﺻﮫ ی رﻗﺎﺑت ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻠﻣﯽ،ﻗطﻌﺎ در ﺣوزه ھﺎی دﯾﮕرھم
ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﻧظر ﺑﻧده ﻋﻠت اﻓﺳردﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮔر ﻋزﯾزﻣﺎن دﻧﺑﺎﻟش ﺑود،ﺣداﻗل در طﺑﻘﺎت ﻣﺗوﺳط،ﻣﺻداق ﻋﯾﻧﯽ
اش ھﻣﯾن آﻗﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧده اﺳت.اﯾن ﻣﻧش رﯾﺎﮐﺎر،ﻓرﺻت طﻠب وزاھد ﻧﻣﺎ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺳﮭوﻟت ھم
ﻋﻣوﻣﯽ ﺷده اﺳت،در ﺟرﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ رﻗﺎﺑت ھﺎ،ھﻣﮫ ی رﻗﺑﺎ را ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺳرﻋت ﺗﺎﺧﺗﮫ اﺳت.ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﻧش رﺳﻣﯽ و ﻣﻘﺑول را ﺗﻘﻠﯾد ﮐﻧﻧد،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻣق ھﻧر ﺗﻘﻠﯾدﺷﺎن ﭘﺎداش ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و آﻧوﻗت
ﻣﺣﺻﻠﯾن،داﻧﺷﺟوﯾﺎن،ﮐﺎرﮔران،ﮐﺎرﻣﻧدان،ﭘزﺷﮑﺎن و ﻣﮭﻧدﺳﯾن واﻗﻌﯽ ﮐﮫ ھر ﭼﮫ در ﺣوزه ی ﻋﻼﯾﻘﺷﺎن
ﻣﺗﺑﺣرﺗر ﺷوﻧد ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﯾد و ﻧﻣﺎﯾش ﺑراﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد،ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧدو ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد و اﻓﺳرده ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
طوق زرﯾن ھﻣﮫ ﺑر ﮔردن ﺧر ﻣﯽ ﺑﯾﻧم
اﺳب ﺗﺎزی ﺷده ﻣﺟروح ﺑﮫ زﯾر ﭘﺎﻻن
اﺑﻠﮭﺎن راھﻣﮫ ﺷرﺑت زﮔﻼب اﺳت وﺷﮑر

ﻗوت داﻧﺎ ھﻣﮫ از ﺧون ﺟﮕر ﻣﯽ ﺑﯾﻧم!

ﻋﺟب!ﺣرﻓﮭﺎی ﻣﺎ دارد ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺧودﻣﺎن ھم اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ را دﺳت ﺧﺎﻟﯽ از اﯾﻧﺟﺎ
ﺑﯾرون ﺑﻔرﺳﺗﯾم.ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدم.ﭼرا؟ﺑدﻟﯾل ﻧﻘص ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎران!اﯾن
ﻧﻘص ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳت و ﺷﺎﯾد ﻋده ای ﺑﮕوﯾﻧد:آﻗﺎ ﺑﯾرون ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از داﺧل ﻣؤﺳﺳﮫ ھﺎ اﯾن ﺧﺑر ھﺎ ھﺳت.ﻣﯽ
ﮔوﯾم:ﺑﯾرون ﺑﺎ دوﺳﺗﯽ،ھﻣﮑﺎری،ﺗﻔﺎھم،ﺟﺎ دادن و ﮐﻠﯾد ﺗﻌﺎرف ﮐردن ھﺎ،ﯾﮏ ﺟورھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺧره اﯾن ﮐﻣﺑود
ھﺎ)و اﯾن ﺗﺣرﯾم ھﺎ(دور زده ﻣﯽ ﺷود.آﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﭼﺎرﮔﺎن واﻗﻌﯽ ھم ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
ﺣﺎﻻ اﮔر ﺑﺧواھم ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧم و ﺑﮕوﯾم در ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﺧط ﺗﻘدم ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﺣوزه ی ﺑﮭداﺷت
رواﻧﯽ در ﺣول وﺣوش ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد؟ﻣﯽ ﮔوﯾم:در ھم ﺷﮑﺳﺗن اﯾن ﻣﻧش ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﻧش
ﺗزوﯾرﮔر ﮐﮫ ﻣﻠﻐﻣﮫ ای از ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ در ﺧودﻣﺎﻧدﮔﯽ از ﻗﺑﯾل واﮐﻧش ﺳﺎزی***** ،
اﻧﮑﺎر******،ﻓراﻓﮑﻧﯽ********و اﯾن ﻗﺑﯾل دﻓﺎع ھﺎی ﻧﺎ ﭘﺧﺗﮫ و اﺑﺗداﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺑرآﯾﻧد ھﻣﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ھم در ﻧﮭﺎﯾت ﯾﮏ ﮐﺷور در ﺧود ﻓرورﻓﺗﮫ و ﻣﻧزوی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد
ﻣﺷﮑﻼﺗﻣﺎن از ﮐﺟﺎ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺑرﻣﯽ ﮔردد و دوﺑﺎره ﮔرﯾﺑﺎﻧﻣﺎن را ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد اﮔر از آﻣوﺧﺗﮫ ھﺎ و ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﻣﺎن درﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم،از ھﻣﯾن ﻋرﺻﮫ ی ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺳﮑوﯾﯽ ﺑرای ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﺟﺎده ی ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗوﺳﻌﮫ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم.اﻣﺎ ﻋﻣﻼ آﯾﺎ ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺧوش ﺑﯾن ﺑود؟زﻋم ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﻣورد ھﻣﯾن ﻣﻧش ﮐﮫ وﺟود
آن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺎن ﯾﮏ ﺷوک ﺑزرگ در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر اﺣﺳﺎس ﺑﺷود،ﺣﺗﯽ
ﺑﺗواﻧد ﺑرای اﻓﺷﺎﮔر،دردﺳرﺳﺎز ﺑﺷود.
ﺑﮕذارﯾد در آﺧر ﻧﺷﺎن ﺑدھم ﮐﮫ ﺑﺎ رواﻧﮑﺎوی ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺣدس ھﺎی ﻣﮭﻣﺗری ھم زد.ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﺎﯾد
دروﻏﮕو و دزد و ﻓرﯾﺑﮑﺎر ﺑﺎﻻﺧره رﺧﻧﮫ ﮐﻧد و اﯾن ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺣﯾواﻧﺎت و اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود .اﻣﺎ وﺟود ﭼﻧﯾن ﭼﮭره ھﺎﯾﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ،آن ﻣﻌﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ دھد،ﺑرای ﻣن ﺷرم آور و
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ﺗﻧﻔرﺑراﻧﮕﯾز ﻣﯽ رﺳد:طﻣﻊ ﺑﮫ ﻧﺎن ﯾﺗﯾم ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎن ھم ﺑﺷدت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ھﺷدار داده ﺷده
اﺳت.
ﭘﺎورﻗﯽ

*ﻣﺟﺎﻧﯾن
**ﻣوﺳﺳﮫ زدﮔﯽ
***ﻣوﺳﺳﮫ زداﯾﯽ

Insanes:
Instituation:
Deinstituation:

****ﺟﻧون
***** واﮐﻧش ﺳﺎزی

Insanity:
Reaction formation

******اﻧﮑﺎر
*******ﻓراﻓﮑﻧﯽ

Denial
Projection:
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