
Persia  /Harhaluulo  

  

  ،روانشناس محترم
نسبت به  به صورت وحشتناکی شوهرش. ، سخت نگران هستمخواهرم که در کشور متبوعه پيشينم زندگی می کندبرای 
می دانم که البته . ه است اين امر رنج و آزار فراوانی برای ايجاد کرد شده ورم دچار تعصب، غيرتمندی و سوء ظنخواه
برای مثال، اگر .  و بدگمانی شوهرش نسبت به او هيچ پايه و اساسی ندارد و همسری وفادار می باشدواهرم زنی پاکخ

د که خواهرم به تمام مردانی که از مقابل آنها عبور تصور می کن در حال قدم زدن باشند، شوهرشآنها دو نفری در خيابان 
 ،رسی و تفتيش کردهشـدن به خانه، اّول همه جا را بازد ه پس از وارـهميشاين مرد . می کنند ايماء و اشاره می فرستد

را در اطراف خانه مردان ديگری در مدت زمان غيبتش، آنها سپس از بچه ها و همسايگان نزديک بازجوئی می کند که آيا 
يله بتواند ـ اين وسبهشايد  گاهی اتفاق افتاده که او مبادرت به بو کشيدن فرشهای خانه نموده، تا ،حّتی. او ديده اند يا خير

ت از رفتار ناشايستش، که فقط زايده ـچندين بار او خواهرم را تهديد کرده که اگر دس. مردان غريبه پيدا کندبوی اثراتی از 
حّتی او به .  به روی او  قفل خواهد نمود از بيرون در را،د، بر ندارد، هنگامی که به سر کار می رودن او هست خودخيال

 با بی رحمی ، خواهرم را بخاطر همين خياالت بی اساس اوهمچنين. تـ را کتک هم زده اس، اوواهرمبهانه اصالح خ
 اين فضای بد خانواده، از. دت زشت به سر او داد و فرياد می کش و همراه با خشم زياد و کلما،ماتت قرار دادهـمورد ش
عالوه بر اينها، اين خانواده با مشکالت مالی نيز . برند رنج می  بسـيار شده و بچه ها هم و درماندهتهـبه کلی خسخواهرم 

 که با تمام وجود رايط، آيا خواهرم کاری از دستش ساخته است؟ می توانم به خدا سوگند ياد کنمـدر اين ش. مواجه می باشند
   . جانش به لبش رسيده و ديگر طاقت ادامه چنين زندگانی را ندارداو  کهاحساس می کنم

  ،حترمپرسش کننده م

در علم يا و ، "جنون سوء ظن شديد"ت که ـاس اختالل روانی  نوعیبه احتمال قريب به يقين، شوهر خواهر شما دچار

ر کار می رود، پس نتيجه می ـ و به ستـنوشته ايد که او شاغل اس. ناميده می شود (paranoia)" پارانويا "روانشناسی

 آيا وی معتاد به مسکرات يا مواد مخدر است؛ يا در سر کار .انيش هستانجام امورات زندگقادر به اين شخص  گيريم که

 تنها خصلت ،ديدـآيا سوء ظن شد؟ نمواد شيميائی در تماس می باشد که روی سيستم عصبی اثرات نامطلوب دارنوعی با 

گی روحی شديد عجيب ذهن او می باشد، يا افکار و اعمال غير عادی ديگری نيز از او سر می زند؟ آيا دچار افسرد

 زباال نقشی اساسی داشته و حائ سؤاالت  جواب شوهر خواهر شما، درافکار غير عادیعلل بروز نيست؟ در بررسی 

و با به يکی از نزديکان مورد اعتمادش مراجعه کرده خواهرتان  الزم است که در اين وضعيت،. اهميت فراوانی می باشد

 ، که با توصـيه اين شخص او را به نزد يکدوپيدا ش ی مورد احترام شوهر خواهرتان شخصاگر. وی مشورت نمايد

هر شما در نزديکی شهر بزرگی سکونت دارد، بهترين اچنانچه خو. ت به حالش مفيد واقع شودـ ممکن اس،پزشک بفرستند

و رجوع کنند، تا آن روانپزشک  ا وقت گرفته و به همراه تمام خانواده به مستقيمًا از يک روانپزشک که،کار اين است

د که خواهرتان بتواند به تنهائی از ـمی رسن به نظر .جامعی از اين مشـکل پيدا کند تصوير ،بتواند با شنيدن نظرات همه

ين بهتر است که قبًال پيش همچن .همراهی ديگران نيز داردکمک و احتياج به عيت خالصی پيدا کند؛ بنا بر اين ـاين وض

 اگر باز شوهرش به خشونت متوسل شد، چگونه خود را از آسيب او حفظ کرده و يا به کجا ، تاد الزم بشونی ايمبينيهای

ی که در داننو و يا خويشاخانواده که اين موضوع را با آشنايان مورد اعتماد ؛تـيک کار الزم ديگر اين اس. پناه ببرد

  . اوندی به کمک اين خانواده بيايندـکم وظيفه خويشکونت دارند نيز در ميان بگذارند، تا آنها به حـنزديکی س



نمی تواند درک کند که  که خود شخص ؛ست ادر اينجا" پارنويا"يا " وء ظنـجنون س" اشخاص مبتال به مشکل اسـاسی

، که نندتصور می ک واقعی  و رفتاریآنها تمام اين موهومات را اعمال. افکار و تصوارتش همه غلط و موهوم می باشند

همچنين اين افراد، تا زمانی که از اوهام عجيب و .  آنها انجام می دهند وآزار اذيت و به خاطررافيان از روی بدخواهیاط

 زمانی که از خياالت خود ،اّما. دـغريب خود حرفی به ميان نياورده اند، رفتارشان مانند سايرين معمولی به نظر می رس

با اين وصف، نبايد بيهوده برای اثبات . صحت آنها را تأييد نمايندشنوندگان هم  دارند که ند، معموًال انتظارصحبت می کن

 منطقی و عقالنی نمی  وسـيله هيچ دليل و برهان زيرا به با آنها به بحث و مجادله پرداخت؛خاصـغلط بودن خياالت اين اش

و اوهام غلط اين اشخاص را به هيچ وجه از طرف ديکر، طبيعی است که نمی توان خياالت . توان افکار آنها را تغيير داد

ه همين جهت  و ب؛ به ندرت خودشان قبول می کنند که بيمار هستندفرادامشکل ديگر در اين است که اين . ودتصديق نم

 درمان و دارو هم کارگر ،حّتی متأسفانه، در بعضی موارد. دی شو درمان يا مداوای آنها اقدامرضايت نمی دهند که برای

نجات خود و فرزندانش از دست اين مرد و اين  برای ،ماـشايد بهتر باشد که خواهر شبه همين مناسبت، . ودنخواهد ب

  .وضعيت رنج آور، به فکر تغييری اساسی در زندگانيش باشد

  س س


