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نوروزهاي کودکي

مقدمه
اهميت خاصي برخوردار است .زيرا همين
بررس���ي علل عدم تعادلهاي دوران کودکي از ّ
نوروتيک در فارس���ي به روان رنجور (اختالل خفيف و طبيعي) و سايکوتيک به روانپريش
کند .هر اندازه عدم
عدم تعادلهاست که نوروزهاي شديد دوران بزرگسالي را پايهريزي مي
ترين تفاوت اختالل سايکوز و نوروز بر درجه آگاهي
(اختالل شديد) ترجمه شده اند .برجسته
تعادلهاي کودکي زودتر آش���کار شود ،تشخيص و مداواي آنها در بسياري از موارد آسانتر
شخص از حالت خود مبتني است.
هاي رواني و هم نشانه جسمي دارند:
خواهد بود .عدم تعارضهاي کودکي هم نشانه
گيرد
ي
نم
بر
در
را
شخصيت
اصلي
عملکردهاي
که
اس���ت
نوروز عبارت از يک اختالل رواني
ثباتي سن خود را نشان دهد؛
از نظر رواني ،کودک مبتال به نوروز به جاي اينکه تحرک و بي
داند که رفتار يا افکارش بهنجار نيست همچنين اشاره به بيماريهايي دارد که فرد
و فرد مي
کند،
ناپذير رفتار مي
بسيار خش���ک و انعطاف
براي
اما
برد
ي
م
رنج
خودش
آن،
از وجود
او لجباز و پرتوقع اس���ت ،به صورت پرخاشگر

است.
خطر
بي
جامعه
نافرماني ميکند و به شيوه غيرطبيعي با محيط
در عرف معمول پزش���كي واژه نوروز به
کند و
خود به مخالفت بر ميخي���زد .قهر مي
گروهي از اختالالت اطالق ميشود که
گويد کودک نوروتيک تنبل ،بيش از
دروغ مي
در آنها عالئم جسماني و رواني اختالل
ً
حد کمرو و کامال هيجاني است.
اصلي را تش���کيل ميدهند و بيماري
*نشانههاي جسمي نوروزهاي کودکي
اساساً در اثر تعارضات دروني يا حوادث
نش���انههاي جس���مي نوروزهاي کودکي ،به
اضطراب آور زندگي ايجاد ميشوند .در
صورت شب ادراري ،لکنت زبان ،تيک و تجلي
ها واقعيت س���نجي از دست
نوروتيک
ميکند .نوروزهاي کودکي ،در محيط خانواده
نرفته و قطع ارتباط با واقعيت آنطور که
بهتر از محيطهاي ديگر ش���ناخته ميش���ود.
در سايکوتيکها شايع ميباشد ،وجود
ک���ودکان نوروتيکي ،در ارتب���اط با ديگران،
ندارد و از بيماري خ���ود آگاهي دارند
مناسبترين جنبه رفتار خود را نشان ميدهند
در واقع بيمار قادر است واقعيات دنياي
و نامناسبترين جنبه شآن را براي خانواده نگه
خارج را ارزيابي کند اگر چه ممكن است
ميدارند .آيا خانواده علت آن است؟ آيا کودک
كننده باشد اما
عالئم براي بيمار ناتوان
زمينه قبلي دارد؟
رفتار او نس���بت به نرمهاي اجتماعي
براي پدر و مادر بس���يار دشوار خواهد بود که
اختالل جدي ندارد و با کاهش و افزايش
بتواند در جهت بهبود او قدم موثري بردارد .عدم
مشکالت روزمره و فشارهاي خانوادگي
تواند دليل نوروتيک
تعادل پ���در و مادر نيز مي
يابد.
و اجتماعي کاه���ش يا افزايش مي
بودن کودک باش���د و اين م���ورد زياد اتفاق
نمونه اختالالت نوروتيک عبارتند از وسواس ،اضطراب ،ترسهاي مرضي (فوبيا) ونظایر آن
تواند موجبات عدم
مربيان با اصول تعليم و تربيت مي
مي
افتد .گاهي هم عدم آش���نايي ّ
ديگران
مثال خود را ناراحت احساس ميکنند ،نقش اجتماعي خود را از ياد ميبرند ،در مقابل
تعادل رواني کودک را فراهم آورد.
متوجه
آنها
حالت پرخاشگري دارند (آنها را مس���خره ميکنند و )..يا بر عکس پرخاشگري
*درمان نوروزهاي کودکي
خود آنهاست (تالش براي خودکشي) ،خوابهايشان اختالل دارد (بيخوابي يا خوابهاي زياد)
ريشه نوروزهاي کودکي معموالً عمق زيادي ندارند .بنابراين اگر خود والدين توانايي درمان
رسند.
و بسيار خسته به نظر مي
شناس کافي خواهد بود تا اين ريشهها
اينگونه نوروزها را نداشته باشند ،چند نشست با روان
شناخته
زيستي
علت
آن
براي
يعني،
آيد.
ي
م
حساب
به
کنشي
رفتاري
نوروز جزء اختاللهاي
ً
کامال قطع شود .آزمونهاي زيادي تهيه ش���ده که ميتوان از آنها استفاده کرد .همچنين
ً
شدهاي وجود ندارد و هيچ ضايعهاي در مغز يا سلسله اعصاب ديده نميشود .مثال ،کسي که
توان از خيمه شب بازي و نقاشي نيز براي درمان نوروز کودکي استفاده کرد.
مي
به نوروز قلبي گرفتار است پس از مراجعات مکرر به پزشک ،اين جمله را ميشنود :قلب شما
به کمک آنها کودک تمايالت ناآگاه يا سرکوب شده خود را فرافکني ميکند .در نقاشيهاي
کام ً
ال سالم است ،ناراحتي شما عصبي است.
هاي کودکان
کودکان ،نش���انههايي وجود دارد که از طريق آنها ميتوان به عمق احساس
نوروزهايي
از
تعدادي
تشريح
به
بلکه
نداريم،
کاري
جس���مي
نوروزهاي
با
ما
اينجا
در
البته
پيبرد ،مطالعه بيشتر کودک ،توصيه به والدين براي انجام دادن بعضي کارها ،مشورتهاي
ً
ً
شود .با وجود
ميپرداريم که کامال جنبه رواني دارند و اصطالحا "س���ايکونوروز" ناميده مي
باشد.
طوالني با والدين ،اولياي مدرسه و ...قدمهاي بعدي روانشناس مي
دارد،
نشانه
هزاران
گويند نوروزها
اين ،براي راحتي کار ،آنها را همچنان نوروز ميناميم .مي
*نوروزهاي بزرگسالي
نوروز
هاي
ه
نشان
همه
اين
با
است،
ش���ديد
بعضي از آنها بس���يار خفيف و بعضي ديگر بسيار
ماهيت عاطفي دارند .حالت يک بزرگسال نوروتيک مثل
در بزرگساالن نيز نوروزها معموالً ّ
هاي مشترک دارند.
جنبه
گويد خير .صفات
گويد بلي و قسمتي ديگر مي
اين است که قسمتي از ش���خصيت او مي
مش���ترک نوروزهاي بزرگس���الي عبارتند از نيازهاي عاطفي ،نارضايتي جنسي ،تمايالت
جنسي متضاد با اعتقادات خود و ...اضطراب رايجترين و آشکارترين نشانه نوروزهاست.
اضط���راب يعني واکنش در مقابل خطري که وجود خارجي ندارد .اين اضطراب در برخي
زندگي انس���ان نوروتيک را نيروهاي مرموز و تاريک ،نيروهايي که فرد هيچ کنترلي بر آنها
موارد بس���يار شديد و غير قابل تحمل ،اما در اکثر مواقع مبهم و ناخودآگاه است .براي فرد
ها
بيني ،وسواسها و اضطراب
ها ،احساس���هاي کم
کنند .اين نيروها در عقده
ندارد ،اداره مي
تواند به اندازه يک خطر بيروني و عيني واقعيت پيدا
مضطرب يک خطر دروني و ذهني مي
ريش���ه دارد .بنا به گفته فرويد انسان نوروتيک به اسب سواري شبيه است که خيال ميکند
کند .نوروزها اختالالت جس���مي هم بوجود ميآورند .از جمله اختالالت دستگاه گوارش
هدايت اس���ب را بر عهده دارد ،غافل از اينکه عنان خود او نيز در اختيار اسب بوده و به هر
(زخم معده و اثني عش���ر) ،دستگاه غدد (ترشح بيش از حد تيروئيد ،مرض قند) دستگاه
خواهد او را با خود ميبرد.
طرف که مي
تناسلي (ناتواني جنسي و شب ادراري) قلب و عروق ،دستگاه تنفس ،پوست (اگزما و کهير).
کند رنجهاي خود را با راه حلهاي سازشکارانه
ش���خص نوروتيک بهطور ناخودآگاه سعي مي
نوروزها ميتوانند ضعف عصبي بوجود آورند يا ضعفهاي عصبي خفيف را تشديد کنند .در
گذارند تا او پرتگاهي را که در آن است ،ببيند .او با مشکالت
حل کند ،زيرا اين راه حلها نمي
ش���ود ،مخصوصاً اگر اين مبارزه در ناخودآگاه
افراد نوروتيک مبارزه دروني هرگز قطع نمي
کند.
مبارزه نمي
ذهن انجام پذيرد .ريشه بس���ياري از نوروزها را بايد در دوران کودکي جستجو کرد .اين
توانيم به
انسان نوروتيک هميشه قرباني تعارضهاي دروني خود است .براي روشن شدن مطلب ،مي
کنند.
ها طوري استحمام يافتهاند که تمام زندگي فرد را هدايت مي
ريشه
آوردهاي مکتب روانکاوي اشاره کنيم که بين نيروهاي غريزي (نهاد) و نيروهاي اخالقي (من
دست
*علتهاي نوروزهاي بزرگسالي
وجود خواهد آمد.
هايي وجود داشته باشد ،اختاللهاي رفتاري به
برتر) تعارض
زمينه آمادگيهاي جسمي از قبيل نقص توارثي ،سيفليس ،کم خوني،
برد ،اضطرابي که گاهي
فرد نوروتيک در اضطراب دائمي به س���ر مي
انسان نوروتيک به اسب
الکلسيم.

مبهم و گاهي بس���يار وحشتناک است.ش���خص نوروتيک ،اغلب در
علتهاي کام ً
موقعيتهاي قبلي خود تثبيت شده است و توانايي رها شدن از آنها را سواري شبيه است که خيال
ال جسمي ،مثل مسموميت ،عفونت ،ضعف ،اختالل غددي،
اختالل کبدي و...
ندارد .مثال زن نوروتيک در برابر شوهر خود ،همان عکسالعملهايي را
ميکند هدايت اسب را بر
هاي دروني که  90درصد آنها ريش���ه در تعليم و تربيت دارند و
تعارض
دهد که در برابر پدر خود نشان ميداد و کل زندگي يک مرد
نشان مي
عهده دارد ،غافل از اينکه
به صورت احساس گناه وسواسهاي رنج آور و ترديدهاي توأم با نگراني
دهد.
هاي دوران کودکي تحتالشعاع قرار مي
نوروتيک را عقده
عنان خود او نيز در اختيار
بروز ميکند.
تواند با واقعيت و با اجتماع خود س���ازگار شود ،او با
فرد نوروتيک نمي
که
اين که ممکن است با هوش باشد ،اما به شيوه انعطاف ناپذيري عمل اسب بوده و به هر طرف
اختاللهاي دوران کودکي که بيمار در سازگاريهاي مربوط به بزرگسالي
ميخواهد او را با خود ميبرد عاجز ميماند ،از نظر عاطفي در دوران کودکي تثبيت ميشود.
ها ،حملهها)...
کند (فرارها ،ترس
مي
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