Pahanhengen vallassa / persia

روانشناس محترم،
راجع به مشـکلت يکی از خويشانم )عمو ،دائی ،خاله يا عمه زاده ) ((serkkuسؤالی داشتم .او ساکن فنلند نيست؛ و به
همين سبب نمی تواند به درمانگاهی در اينجا مراجعه کرده و از آنجا کمک بخواهد .من به خانواده او قول داده ام که
اطلعاتی در مورد مشـکلت او کسب کرده و در اختيار آنها قرار دهم .او مرد مجردی است که سالها دچار حال بدی است
که به اصطلح عوام "جن زدگی" ناميده می شـود .هنگامی که که اين "جن" به جلد او می رود ،با زبان و دهان او حرفهای
عجيبی زده و به قسمتهای مختلف بدن او آسيب و درد وارد می کند .سپس او تا مدت زيادی از اين مسأله رنج برده ،دچار
غم و غصه شده و يأس و نااميدی به او دست می دهد .خانواده او سعی کرده اند که با کمک "جن گيرهای" متعدد اين جن
ار از جلد او به بيرون برانند؛ ولی تمام تلش آنها با شکست مواجه شده و گويا اين جن از آنها نيرومندتر بوده است.
مخصوصا Aچون می دانم که او از بچگی زندگانی سخت تری از ديگران داشـته است ،به اين حال او تأسف زيادی می
خورم .در کودکی او سالها مبتل به بيماريهای خطرناکی بوده؛ و سپس قبل از شروع مدرسه ،مادرش ار نيز از دست داده.
بعد از اين حادثه ،با دو نامادری بزرگ شـده است .با اينکه در زمان حاضر در کشور متبوعه قبلی من ،بسياری از مردم به
چنين مسائلی با ديد علم پزشکی نگاه می کنند؛ G
اما عوام هنوز اعتقاد دارند که به روشهای سنتی بايد از شر جن و جن

زدگی خلصی يافت .گويا در مورد خويشاوند من ،خود بيمار هم وجود جن يا روح شـيطانی ار باور داشته؛ و سعی دارد تا
با توسل به خدا و عبادت ،اين رنج ار آسانتر تحمل نمايد .حال که استفاده از روشهای سنتی هيچ نتيجه ای نداده است ،پس
برای کمک به حال او چه کاری می توان کرد؟
امضاء" ،فردی نگران خويشاوندش"
"پرسنده نگران" محترم،
با توجه به مطالبی که نوشته ايد ،گويا خويشاوند شما دچار ناراحتی بسيار سخت و وخيمی می باشد ،و متأسفانه ،کاربرد
روشهای G
سنتی برای بيرون راندن جن از جلد او ،کارگر نيفتاده است .با توجه به اين مطالب ،بهتر است بينديشيم که آيا
دليل بوجود آمدن اين مشکلت وجود جن و ارواح شيطانی است ،يا بايد با ديد ديگری به اين مسـأله نگاه کنيم .خودتان
اشاره کرده ايد ،که اکنون در کشور متبوعه قبلی خود نيز امکانات استفاده از علم پزشکی ،در مواجهه با چنين مسائلی،
کاربرد پيدا کرده است .در فنلند ،برای چاره جوئی مشکلی نظير آنچه خويشاوند شما به آن دچار است؛ سعی می شود تا
در مطب پزشک به چگونگی احساسات ،مشاهدات ،احوال و افکار بيمار ،به طور اساسی پی برده؛ و اوضاع روحی او،
زمان پيدايش اين عوارض ،مشاهدات يا پندارها و مدت ادامه آنها ،دقيقا Aمورد بررسی و تحقيق قرار گيرد .همچنين ،سلمت
جسمی بيمار مورد مشـاهده و معاينه قرار گرفته و برای يافتن عوامل ،موجبات و مولدين مشکلت روحی او ،تفحص می
G
گردد .در صورت لزوم ،از بيمار آزمايشات تشخيص G
وضعيت و حالش ،از او
طبی به عمل آمده؛ و يا در جهت بازشناسی
معاينات و تحقيقات پزشـکی بيشتری صورت می گيرد .عموما Aبيمارانی که دارای عوارضی شديد و يا پيچيده هستند ،به
پزشکانی با تخصصهای مختلف ارجاع می شوند.
به همين ترتيب ،در مورد خويشاوند شما نيز می توان با روش معاينات پزشکی پی برد که آيا وی دچار اختلل عاطفی است
يا نه .عوارض مشروحه شما ،می توانند از نوعی باشـند که اصطلحا Aعوارض ناشی از روان پريشی يا پريشان روانی
)"پسيکوز" ) ((psychosisناميده می شوند .در اثر اين بيماری ،درک و تشخيص بيمار از موضوعات و اتفاقات حقيقی و
واقعی پيرامونش شديدا Aمختل می شوند .عوارض اين بيماری به اشکال مختلف ظهور می کنند .موارد زير از جمله آنها می
باشـند :عقايد و افکار عجيب و غريب ،باور موهومات ،وسـواس شـديد ،شنيدن صداهائی که اطرافيان نمی شنوند و داشتن
حال يا احساسی که در همان شرايط ديگران ندارند .برای مثال؛ بيمار ممکن است در حضور جمعی صداهائی بشـنود که

حاوی پيغامی برای او باشـندG ،
اما ديگران آنها ار نمی شنوند؛ يا بوهائی ار استشمام کند که بقيه حاضرين نمی کنند .در يک
نوع روان پريشـی ،بيمار يقين حاصل می کند که افراد يا تشکيلتی برای اذيت و عذاب او نقشه طرح می کنند .پريشـانی
روان انواع متعددی دارد و عوارض ظاهری هر بيمار ،بسـتگی زيادی به خصوصيات شخصی و تاريخچه و حوادث زندگانی
گذشته وی دارند .مثل ،Aنوشته ايد که اين خويشاوند شما از همان کودکی زندگانی سختی ار گذرانده است .به احتمال زياد اين
موضوع در بوجود آمدن مشکلت کنونی او دخالت زيادی دارد .بسياری از حوادث ناهنجار و آسيب رسان )"تروماتيک" )
 ((traumatisoivaزندگانی ،می توانند بر روی انسـان اثرات و صدمات روحی بزرگی باقی بگذارد؛ و باز اين صدمات ،به
نوبه خود ممکن است موجب چنان اضطراب و دهشتهائی گردند ،که انسان برای مدتی قدرت تشخيص ماهيات وقايع و
چيزهای اطرافش ار از دست بدهد .باضافه ،اتفاقات کنونی که ياد آور حوادث بد گذشته می باشند ،ممکن است مقدماتی
برای شروع پيدايش چنين اختللتی گردند.
اگر در کشور متبوعه قبلی شما روانپزشک وجود دارد ،کمال مطلوب است که اين خويش شما به همراه خانواده اش به چنين
متخصصی مراجعه کرده و مشکلت خود ار با او در ميان بگذارد .راهنمائيی که شما می توانيد به خويشـاوندان خود بنمائيد؛
اين است که آنها بدون هيچ نوع پرده پوشی ،تمام جزئيات اين مشکل ار با پزشک مذکور در ميان گذاشته ،تا او بتواند
تصوير مشخصی از نوع و شدت ناراحتی بيمار پيدا کند .همچنين ،خانواده بيمار بهتر است که دائما Aنزديک او باشـند و
هيچ لحظه او ار با مشکلتش تنها نگذارند .اين مطلب کمک بزرگی برای رهائی او از اين مسـأله خواهد بود .هيچ مانعی
ندارد که در کنار معالجات پزشک ،برای تسکين بيشتر بيمار ،از روشهای سنتی نيز کمک گرفته شود؛ G
اما به اين شرط که
استفاده از روشهای سنتی ،هيچ گونه تضاد و تناقضی با نحوه درمان و اسـتفاده از داروهای تجويز شده پزشک پيدا نکند.
همانطور که خودتان اشـاره کرده ايد ،گويا تا حال درمانهای سنتی به تنهائی نتيجه ای نداده؛ پس عاقلنه ترين کار اين است
که راه ديگری برای بهبود حال او پيدا نمود.
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