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  خانم مهربان،" سيرکو"
 که ی داشته و غريب مرض عجيباو از جوانيش. راجع به يکی از برادرانم می نويسم که در کشور متبوعه پيشينم سکونت دارد

يز ديگر لوازم شخصی و همه چ، امور خانه او هميشه در باره رح کهـ به اين ش.ده استـهنوزه چاره ای اساسی برای آن پيدا نش
. به هيچ کس اجازه نمی دهد که به وسائل آشپزخانه دست بزند شخوددر خانه . بی نهايت دقت و وسواس به خرج می دهد

ستشو و ـاو در امر ش. ی آن وسيله را چندين بار می شويد آشپزی او بخورد، او با دقت زيادچنانچه دست شخص ديگری به لوازم
اگر فرض کنيم که زمانی که انسان معموًال برای . اعتها به طول می انجامدـساين کار  که نظافت آنقدر دقت و وقت صرف می کند

ور به  او را مجب روزیاگر. خود می کندو شستشوی  ساعت را صرف نظافت 3 نيم ساعت است، او ، حداکثراستحمام الزم دارد
او . داو بقيه آن روز را با عصبانيت و خشم خواهد گذران، قطع و يا از آن جلوگيری کنند را تعجيل کرده يا به نحوی کار طوالنی او

 تشريفات طوالنی و مفصلی هايش را با چنان دستشوی شست.قت فراوان به عبادت می پردازدهمچنين در سر موعد مقرر و با د
  می حااليم؛ ولیرد می کالبته زمانی او را به عنوان فردی منزه و مؤمن ستايش. برگذار می کند که من هيچگاه در عمرم نديده ام

 هنوز زنی اليق وی ند که می گوياو هنوز ازدواج نکرده؛ و.  در زندگانيش سعادتمند نيستبينم که او خودش هم به اين صورت
حّتی او .  زندگانی کندی عجيب وسواسی ودر صورتی که من فکر ميکنم که هيچ زنی حاضر نيست با چنين مرد. پيدا نشده است

ند نافکاری که ذهنش را احاطه و مشغول می کاين مورد با من درد دل کرده و گفته که می داند که عادات و خودش گاهی در 
  آيا به هيچ نحوی می توان او را کمک کرد؟. تـ از دست خودش خارج اسابرايش مشکل ساز هستند؛ ولی کنترل آنه
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د که او خودش را ـبه نظر می رس.  زندگانی خودش می بردرتان رنج زيادی ازود که برادـ چنين برداشت می ش شمااز مطالب
  رام اين تشريفات زمان زيادی از اوقات روزانهانجا. سخت گرفتار تشريفات شستشو و ساير امور مربوط به نظافت کرده است

ديد که آيا او به سر کار ميرود و امرار اشاره نکرده بو. در نتيجه روی موضوعات مهم زندگانی او نيز تأثير می گذاردگرفته و 
ائل او ـاگر مس. راه با چنين عوارضی بايد بسيار مشکل ساز باشدغله کار روزانه همـمعاش خود را چگونه تأمين می کند؛ چون مش

ذهنی ناشی از تنها عوارضی است که شما به آنها اشاره کرده ايد؛ اصطالحًا می توان گفت که برادرتان مبتال به يک نوع اختالل 
شستشو و   افراط درد که نتيجتًا به از جمله ترس از آلودگی را در بر دار، ذهنیتاين اختالال. دـ می باش و غيرارادیوسواس شديد

د و هر ـ مبرمی پيدا کنند که هر شيئی بايد در مکان معينی باشاين اشخاص ممکن است وسواس.  گرددنظافت بيش از حد منجر می
ور کنند که انجام امری را فراموش کرده يا آنرا ـت مکررًا تصـو به نحو مشخصی انجام پذيرد؛ و يا حتی ممکن اسامری در زمان 

به عنوان مثال، برای . ند انجام داده ا در واقعارسی و کنترل کارهائی هستند کهوبا دقت کافی انجام نداده، و درنتيجه مادام در حال 
، بارها چنين اشخاصی حتی بيرون رفتن از خانه ممکن است مدت زيادی به طول انجامد، چون بايد تمام امور الزم برای ترک خانه

ند که احتماًال به نوعی بيماری خطرناک  برمیوحشت از اين به سر ر خاص دائم دبرخی از اين اش.  گرددو بارها وارسی و بازديد
 اين افراد غالبًا. قاربتی و سرطان استاين ترس و خيال عمومًا از بيماريهائی نظير امراض م. ندده اـ، يا دچار شر خواهند شددچا

 که دچار اختالل ناشی از وسواس می باشند؛ ممکن برخی از کسانی. اه مراجعه می کنند به پزشک و درمانگبيش از اندازه الزم
بعد از  بايد ، آنهابر اين  صدماتی به ديگران وارد آمده؛ پس بنا،به خاطر غفلت آنهامثًال  که ؛ندـکشاست که بار گناهی را به دوش ب

  .در انجام هر امری سعی و دقت فراوانی به خرج داده و نتيجه را چندين بار بازديد نماينداين 

اس نگرانی و اضطراب نهفته در شخص ـچندين نوع می باشند، از احسشامل  که سواس غيرارادی،اختالالت و ناشی از عوارض
ا اشاره که در باال به آنهظاهر می شوند،   در شخص و اعمالی غيرارادی تصوراتبه صورت عوارضاين  .سرچشمه می گيرند

 و با وجود اينکه موجب اضطراب ،ی است که مرتب به ذهن شخص هجوم می برندتصورات يا افکار غيرارادی موضوعات  اين.شد
ی است که شخص ئ عبارت از کارها،اعمال غيرارادی. او نمی تواند به نيروی اراده آنها را از ذهنش دور نمايدولی  وی می شوند،

غالبًا اشخاص مبتال به وسواس دچار نوعی . مرتبًا آنها را تکرار می کند ، افکار غيرارادی هجومبرای فرار از اضطراب ناشی از
  . يا افسردگی نيز می شوند" دپرسيون"

 اشخاص وسواسی با ميزان درک و اذعان مشکالت. دـواقف است که دارای مشکل بزرگی می باشان تيد که برادره اشاره نمودا
، اثر زيادی بر روابط اجتماعی شخص  چنين مسأله ای سابقه طوالنی داشته باشد بنا به نوشته شما،اگر. يکديگر بسيار متفاوت است
بر روی اطرافيان خيلی واس ممکن است ـاثرات بد عوارض وس. ينی و انزوا می کندـ گوشه نشر بهگذاشته و به تدريج او را وادا

؛ قبًال حتی برادرتان را به عنوان شخصی منزه و مؤمن ستايش می کرده همانطور که خودتان نيز اشاره کرديد. گذارد بکند تأثير
خيلی از اين بيماران از بروز عوارض و . تـخت شده اس کم کم تحمل چنين وضعی برايتان س، با گذشت زمان ظاهرًاايد؛ ولی

  حل اين، برای کمک بهبرعکس. لشان کاری بتوان کردعالئم بيماريشان خجالت می کشند و اطمينان ندارند که برای رفع مشک
 اين  بهبود رفتار و اصالحارو، و روشهای روان درمانی درجهت د؛ که استفاده ازبه تجربه ثابت شده.  دارد وجودمسأله راههائی

شر افکار و  از  به طور کّلیالبته امکان دارد که شخصی که شديدًا دچار وسواس است، هيچوقت.  خيلی مؤثر بوده است،بيماران
بهترين راه . ديد او را تخفيف می دهدـ ش بسيار سخت و رهائی پيدا نکند؛ ولی دارو عوارض ناشی از وسواس خود غيرارادیاعمال

به همان جا در حضور خودش  مشهود او را  و عوارضويشان شما برادرتان را به مطب پزشکی برده و تمام عالئماين است که خ
  .حصول کمکهای صحيح، می تواند خيلی به زندگانی او بهبود بخشد. پزشک اظهار نمايند
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