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 Cultural psychiatry is one of the relatively new trends in psychiatry that has received much attention
 today. During the last century, many Iranian psychiatrists have taken steps to introduce various aspects
of cultural psychiatry from the field of epidemiology to the cultural conceptualization of psychiatric dis-
 orders. This narrative review article tries to refer to the history of contemporary cultural psychiatry and
 the efforts have been made in this field by Iranian psychiatrists between 1936 and 2019. It seems that
 the introduction of these efforts as educational resources to residents and students can help to further
 explain and develop this area and a deeper understanding of psychiatric disorders. However, there are
still shortcomings in documenting, compiling, and integrating these services, which require special at-
tention from researchers in this field.
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روان پزشکی فرهنگی یکی از گرایش های نسبتاً جدید روان پزشکی است که امروزه به آن بسیار توجه شده است. در خالل یک  قرن اخیر، 
روان پزشکان ایرانی زیادی در معرفی ابعاد مختلف روان پزشکی فرهنگی از حیطه اپیدمیولوژی تا مفهوم پردازی های فرهنگی بیماری های 

روان پزشکی گام برداشته اند.
در این مقاله سعی شده است که با کمک روش مروری تشریحی و روایتی، کتاب های چاپ شده (که به نحوی به ارتباط روان پزشکی و فرهنگ 
پرداخته اند)، مقاالت، سایت ها، کنگره ها و همایش های مرتبط با کلیدواژه های روان پزشکی فرهنگی، روان پزشکی ایرانی، تاریخچه روان پزشکی، 
روان پزشکی بین فرهنگی، فرهنگ و بیماری های روان پزشکی، فرهنگ و سالمت روان، طب سنتی ایرانی و روان پزشکی، روان پزشکی جامعه نگر، 
روان پزشکی اجتماعی، هنر ایرانی و روان پزشکی، فرهنگ مردم و روان پزشکی، اسالم و روان پزشکی و نیز روان درمانی مبتنی بر فرهنگ بین 
سال های 1315 تا 1398 تحقیق و بررسی شوند و از این طریق، به تاریخچه و مسیر شکل گیری زیرساخت های روان پزشکی فرهنگی در ایران و 

تالش های پیشکسوتان در این حیطه بیشتر توجه شود.
به نظر می رسد معرفی این تالش ها، به  عنوان منابع آموزشی به رزیدنت ها و دانشجویان می تواند برای تبیین و رشد بیشتر این حیطه و درک 
عمیق تر بیماری های روان پزشکی، کمک کننده باشد. اگرچه نقص در مستندسازی، تدوین و یکپارچه کردن این خدمات همچنان وجود دارد که 

نیازمند توجه ویژه محققین این حیطه است.
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روان پزشکی فرهنگی، 
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تاریخچه روان پزشکی فرهنگی معاصر در ایران

، سمیه آذرنیک1  *روح اهلل صدیق1 

جدید  نسبتاً  گرایش های  از  یکی  فرهنگی  روان پزشکی 
روان پزشکی است که به ارتباط فرهنگ با ابعاد مختلف بیماری های 
روان پزشکی از اپیدمیولوژی و عالمت شناسی تا درمان می پردازد و 

امروزه به آن بسیار توجه شده است [2، 1].

در خالل یک قرن اخیر، توجه به این موضوع رو به افزایش 
مختلف  ابعاد  معرفی  در  زیادی  ایرانی  روان پزشکان  و  بوده 
روان پزشکی فرهنگی تالش کرده اند و به نظر می رسد که معرفی 
کوتاه تالش های این روان پزشکان که همواره دغدغه و نگرانی، در 
خصوص ابعاد فرهنگی روان پزشکی در ایران را داشته اند، ضرورتی 
است که سعی می شود در این فرصت کوتاه و تا حد امکان بدان 
پرداخته و به تالش ها و تحقیقات باارزش آن ها در این حیطه در 

بین سال های 1315 تا 1398 اشاره شود.

در این مقاله به روش مروری تشریحی و روایتی سعی شده 
است که با کمک کتاب های چاپ شده توسط روان پزشکان که به 
نحوی به ارتباط روان پزشکی و فرهنگ پرداخته اند و جست وجو در 
مقاالت، سایت ها، کنگره ها و همایش های مرتبط با کلیدواژه های 

روان پزشکی فرهنگی، روان پزشکی ایرانی، تاریخچه روان پزشکی، 
روان پزشکی بین فرهنگی، فرهنگ و بیماری های روان پزشکی، 
روان پزشکی،  و  ایرانی  سنتی  طب  روان،  سالمت  و  فرهنگ 
و  ایرانی  هنر  اجتماعی،  روان پزشکی  جامعه نگر،  روان پزشکی 
روان پزشکی، فرهنگ مردم و روان پزشکی، اسالم و روان پزشکی 
و نیز روان درمانی مبتنی بر فرهنگ، نگاهی به مسیر شکل گیری 

زیرساخت های روان پزشکی فرهنگی در ایران انداخته شود.

هدف این مقاله، معرفی بیشتر تاریخچه روان پزشکی فرهنگی 
معاصر و تالش های پیشکسوتان در این حیطه است و در همان 
ابتدای تالش برای نگارش این تاریخچه، مشخص شد که با وجود 
تالش های متعدد انجام شده در این حیطه، مستندسازی و ثبت 
فعالیت ها به  خوبی انجام  نشده؛ بنابراین همان طور که در این 
مقاله و منابع به کار رفته در آن ذکر شده، دسترسی به اطالعات در 
این حیطه، گاه به سختی و غیرمستقیم میسر  شد که نشان دهنده 
وجود مشکالت در مستندسازی، تدوین و یکپارچه کردن این 

خدمات است که نیازمند توجه ویژه محققین این حیطه است.
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شاید بهتر باشد این مقاله را با نام اولین روان پزشک مدرن 
ایران شروع کنیم. مرحوم دکتر قاسم غنی را می توان از نگاه دکتر 
هاراطون داویدیان، اولین روان پزشک مدرن در ایران دانست که 
از سال 1315، این رشته را به  طور رسمی در دانشکده پزشکی 
تدریس می کرد و احاطه خوبی به علوم انسانی و ادبیات فارسی 
داشت و تألیفاتی چون: »تصحیح حافظ« به  اتفاق محمد قزوینی، 
»تصحیح رباعیات خیام« به  اتفاق محمدعلی فروغی و ترجمه 

آثاری از آناتول فرانس را می توان از او نام برد [3].

 1319 سال  در  جدید،  آموزشی  رویکرد  همین  ادامه  در 
کرسي بیماران رواني در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکی 
تهران ایجاد شد و بعد از تالش های زیاد دکتر حسین رضایي و 
دکتر عبدالحسین میرسپاسی، در تاریخ 1330/7/4 اولین مرکز 
آموزشی درمانی روان پزشکی مدرن به نام بیمارستان روزبه رسماً 

افتتاح شد و به دانشگاه تهران پیوست [4].

دکتر رضایی این دوران را این گونه توصیف می کند: »رئیس 
دانشکده پزشکی، سرپرستی بخش روانی (سی تخت) بیمارستان 
پهلوی را به من واگذار کرده بود؛ معذالک چون دیگر متخصصین، 
به علت عدم آگاهی، تحمل حضور بیماران روانی را در بیمارستان 
نداشتند، نقل  و انتقال آن ها به محلی جدید در دستور کار قرار 
گرفت. بدین  وسیله باغ بزرگی از امالک دانشکده پزشکی (یک 
هکتار) واقع در غرب تهران، به  عنوان اولین مرکز آموزشی درمانی 
روان پزشکی (بیمارستان روزبه فعلی)، تأسیس و اداره آن به من 

محول شد.« [5]. 

به  این  ترتیب دکتر رضایی و میرسپاسی عرصه جدیدی را 
دکتر  کردند.  پایه گذاری  روان پزشکی  بیماران  به  خدمت  در 
بر  مبتنی  روان درمانی  نوعی  از  سال ها  همان  در  میرسپاسی 
فرهنگ برای درمان هیستری استفاده می کرد و این نوع مداخالت 

را »جلسات تدابیر نفسانی« می نامید.

عالقه ایشان به تأثیر فرهنگ در ایجاد و درمان بیماری های 
روان پزشکی به  زودی به سایر ابعاد فرهنگی اجتماعی بیماران 
روان پزشکی، مثل جنبه های قانونی هم گسترش یافت و تحقیقات 
ایشان در این زمینه باعث شد که در سال 1329، ایشان سرپرستی 
پزشکی قانونی وزارت دادگستری را بر عهده بگیرد و در مدت 
سه سال، خدمات ارزنده ای را در این حیطه راه اندازی کند. این 
تالش ها باعث افزایش توجه عمومی به مسئله »قانون و بیماران 

روحی« شد [3].

در ادامه این تالش ها، دکتر هاراطون داویدیان سعی کرد با 
چاپ کتاب »تاریخچه تکوین روان پزشکی نوین در ایران« [3] 
این فعالیت ها را مستند کند و جنبه های متعددی از تاریخچه 
روان پزشکی مدرن در ایران را معرفی کند. دکتر داویدیان، توجه 
خاصي به جنبه های فرهنگي بیمارهاي رواني داشت و سعي کرد 
تا روان پزشکی ایران را بر اساس فرهنگ و اخالق جامعه ایراني 

شکل دهد و تحقیقات علمي متعددی را در این رشته و بر اساس 
نیازمندی های جامعه پایه ریزی کرد.

زبان  به  مقاله  از  صد  بیش  راستا  همین  در  داویدیان  دکتر 
انگلیسي در مجالت معتبر داخلي و خارجي منتشر  فارسي و 
کرده که بیشتر آن ها حاصل نتایج بررسی ها و مطالعات ایشان 
درباره جنبه های فرهنگي روان پزشکی هستند. وی بیش از ده 
سال، در زمینه تحقیق در اختالالت افسردگی، با سازمان جهانی 
بهداشت همکاری کرد. حاصل این همکاری، کتابی است با عنوان 
»افسردگی در فرهنگ های مختلف« که از سوی سازمان جهانی 

بهداشت به چاپ رسیده است [6].

افسردگی  درمان  و  »شناخت  داویدیان  دکتر  دیگر  تألیف 
فرهنگستان  انتشارات  سوی  از  که  است  ایرانی«  فرهنگ  در 
علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران به چاپ رسیده است [7]. 
تألیف این کتاب، با عنایت به توجه عمیق دکتر داویدیان به مسائل 
ویژه اجتماعی و سنت های جامعه ایرانی، با تصویب گروه بهداشت 

و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی به ایشان واگذار شده بود.

دکتر داویدیان در مقاله ای با عنوان »تحلیلی از روان پزشکی 
ایران در آغاز تمدن اسالمی« [8]، به جنبه تاریخی از روان پزشکی 
فرهنگی در ایران اشاره می کند که حائز اهمیت است. او رویکرد 
پزشکان شهیر ایرانی چون رازی، ابن سینا، جرجانی و... را پزشکی 
مبتنی بر دیدگاه روان تنی می داند. او می گوید که این پزشکان، 
اختالالت روان پزشکی را حاصل اختالل عمل مغز می دانستند و از 

این  رو برای رفع آن ها از درمان طبی استفاده می کردند.

سیاسی  ایرج  دکتر  نام  به  داویدیان،  دکتر  کارهای  کنار  در 
می رسیم که در سال 1352 به درخواست وزیر رفاه و بهداری و 
برای طراحی برنامه جامع روان پزشکی و اعتیاد، منصب استادی 
دانشگاه پیتسبورگ در پنسیلوانیای آمریکا را رها کرد تا مشتاقانه 
به کمک مردمش بشتابد و با تالش های زیاد، بنیان  نهادهایی را 
پایه ریزی کرد که در آن عالقه مندان، به مطالعات روان پزشکی، 
روان شناسی و آموزش و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد برای 

ارائه خدمت بپردازند [9].

در ادامه این تالش ها، در سال 1358، این نهاد با نام »انستیتو 
روان پزشکی تهران« توسط دکتر احمد محیط و با شعار »تن ز 
جان و جان ز تن مستور نیست« افتتاح شد، شعاری که امروزه 
زیبایی بخش آرم انستیتو است و این انستیتو نقشی پررنگ در 
روان پزشکی کشور و به ویژه روان پزشکی فرهنگی در سال های بعد 
بازی کرد [10]. نقشی که در ادامه با ریاست دکتر احمد واعظی 
و دکتر جعفر بوالهری ادامه پیدا کرد و با تأسیس »دفتر مطالعات 
در  جدیدی  حیطه  دو،  این  توسط  روان«  سالمت  در  اسالمی 
مطالعات فرهنگی در زمینه سالمت روان ایجاد شد. در کنار این 
فعالیت ها در زمان ریاست دکتر بوالهری بر انستیتو روان پزشکی 
تهران، اقدامات متعددی با رویکرد روان پزشکی فرهنگی انجام 
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527

زمستان 1399 . دوره 26 . شماره 4 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

گرفت که به  عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تالش برای رسیدن به نگرش »اعتیاد بیماری است نه جرم« 
که محصول حمایت و حرکت دکتر عمران محمد رزاقی، دکتر 
جعفر بوالهری و مرحوم دکتر اصالن ضرابی بود که به دعوت 
سازمان بهزیستی کشور و در نشستی با حضور نمایندگان ستاد 

مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه ها در گچسر پایه ریزی شد؛

- مداخالت روانی اجتماعی در زلزله بم؛

- بازنگری برنامه کشوری سالمت روان؛

و  از خودکشی  پیشگیری  و طرح کشوری  پایلوت  اجرای   -
خشونت خانگی و ثبت موارد آن؛

- تدوین قانون بهداشت روان؛

- تالش در توسعه پژوهش های نظام سالمت و پایلوت الگوهای 
نو در خدمات سالمت روان؛

- جلوگیری از تصویب قانون ازدواج مجدد برای مردان [11].

برای  دوران  این  در  صورت گرفته  تالش های  ادامه  در 
پررنگ کردن اهمیت فرهنگ و تأثیر آن بر جنبه های مختلف 
عنوان  با  دکتر محمد صنعتی،  مقاله  به  می توان  روان پزشکی، 
»زمینه های روان پزشکی پویا« اشاره کرد. در این مقاله ایشان 
به ارتباط جنبه های فرهنگی و مداخالت این حیطه که هزاران 
سال توسط فرهنگ های مختلف برای بیماران روان پزشکی به کار 
می رفته است، می پردازد. او ریشه های روان پزشکی پویا را در یک 
تاریخچه فرهنگی غنی جهانی جست وجو می کند و به  نوعی آن را 
در ادامه و در ارتباط عمیق با این سیر و تکامل فرهنگی می بیند 

و این گونه مقاله اش را به پایان می رساند:

قرن  اروپایی  فرهنگ های  مبنای  بر  که  علمی  »بدین گونه، 
نوزدهم و بهره گیری از فرهنگ بدوی و قدیم و فرهنگ های دیگر 
نقاط عالم پایه گذاری شده بود، خود منشأ حرکت فرهنگی تازه 
شد... اکنون روان پزشکی پویای نوین، چنان در بافت فرهنگی فرو 
رفته است که جزئی از آن محسوب می شود و اگر دوشادوش و 
در جهت دیگر تحوالت و پیشرفت های فرهنگی حرکت نمی کرد، 

محققاً نمی توانست جایی در فرهنگ جدید داشته باشد« [12].

اگرچه دکتر صنعتی در این مقاله اشاره زیادی به فرهنگ ایرانی 
نمی کند و تنها اشاره کوچکی به بوعلی سینا و روان درمانی منتسب 
به او می کند، ولی تالش ایشان برای تغییر نگاه روان پزشکان به 
اهمیت فرهنگ در روان پزشکی، تا آنجا که مکاتب جدید روان درمانی 

را زاییده فرهنگ دانستن، از اهمیت های این مقاله است.

سال 1373  در  واعظی  احمد  دکتر  از  مقاله ای  به  ادامه  در 
می توانیم اشاره  کنیم که با نگاهی نقادانه در مقاله ای با عنوان 
»مقدمه ای در روان پزشکی بین فرهنگی«، به اهمیت توجه به 

روان پزشکی فرهنگی می پردازد. او معتقد است که روان پزشکی 
غربی، جوابگوی نیازهای مراجعین ایرانی نیست و باید با توجه 
بر فرهنگ ایرانی، مداخالتی متناسب با این فرهنگ طراحی کرد. 
او با اشاره به کتاب های منطق الطیر، منازل السائرین و مثنوی 
معنوی، این باور را در جمع بندی می آورد که »روان پزشکان و 
روان شناساِن دردآشنای این سرزمین، اگر بخواهند در دل  و جان 
مردم حضور داشته باشند، باید این مفهوم »دل  و جان« را باور 

کنند.« [13].

در ادامه در سال 1375 دکتر سید علی احمدی ابهری، در 
مقاله ای به اهمیت باورهای فرهنگی و مذهبی در درمان بیماران 
در  باورها  این  اهمیت  به  اشاره  با  و  می پردازد  روان پزشکی 
شکل گیری و درمان بیماری های بدنی و روانی به معرفی تأثیر 

روان درمانی مذهبی در چند بیمار می پردازد [14].

به  نیز  دیگری  روان پزشکان  به  تدریج  این سال ها  در خالل   
ابعاد مختلفی از روان پزشکی فرهنگی پرداختند. در سال 1377، 
به  »نگاهی  عنوان  با  مقاله ای  در  مهدی حسن زاده  دکتر سید 
باورهای  به  از دیدگاه فرهنگ مردم« [15]  روانی  بیماری های 
موجود در فرهنگ ایرانی که مرتبط با بیماری های روان پزشکی 
است، اشاره  می کند و در ادامه به برخی از ویژگی های فرهنگی 
بیماران ایرانی می پردازد و در خصوص نحوه شرح حال گیری از 
مسائلی چون مشکالت جنسی، اعتیاد و غیره توصیه های فرهنگی 
می کند و به اهمیت توجه روان پزشکان به زبان بدن بیماران، مثل 
تماس چشمی و گویش های محلی می پردازد و در انتها پیشنهاد 
می کند که »در دوره های دستیاری روان پزشکی کشور، در زمینه 
امور فرهنگی، مذهبی، ادبی و روان شناسی مثنوی و حافظ، کمتر 
سخن به میان می آید. شایسته است که در تدوین درس نامه ها 
و برنامه های آموزشی روان پزشکی کشور، این امور نیز گنجانده 

شود.« [15].

او که به اهمیت توجه به مشکالت روان پزشکی در جامعه و 
نیاز به طراحی برنامه های سالمت روان منطبق با فرهنگ، کاماًل 
آگاه بود، سال ها پیش  از این مقاله، نخستین طرح ادغام بهداشت 
روان در شبکه های بهداشتی کشور را در سال 1367 با موفقیت 
به انجام رسانده بود و احتماالً اجرای این طرح بر شکل گیری 
نگاه فوق بی تأثیر نبوده است، طرحی مهم که حاصل تالش های 
تهیه کنندگان پیش نویس برنامه ملی بهداشت روان بود که عالوه 
بر دکتر ویگ، از سازمان جهانی بهداشت، دکتر احمد محیط 
(سازمان دهنده و دبیر برنامه)، دکتر  هاراطون داویدیان (رئیس 
جلسات)، دکتر محمد صنعتی، دکتر ابوالقاسم حسینی، دکتر 
فریدون  دکتر  فخر،  حسین  سید  دکتر  پورافکاری،  نصرت اهلل 
مهرابی و روان پزشکان دیگری که توسط دکتر احمد محیط از 
سراسر کشور دعوت  شده بودند نیز شرکت داشتند [11] و همه 
این افراد را باید به  نوعی، پیشروان روان پزشکی فرهنگی ایران 
دانست که با طراحی طرحی منطبق با فرهنگ، خدمات سالمت 
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روان را به خانه های مردم در روستاها بردند و مردم هم این طرح 
را که منطبق با فرهنگ ایرانی بود، به  خوبی پذیرفتند.

دکتر حسن زاده در ادامه  توجه به تفاوت های فرهنگی در حیطه 
روان پزشکی، پژوهش بین المللی خودکشی را با همکاری دکتر 
جعفر بوالهری و دکتر کاظم ملکوتی و سازمان بهداشت جهانی در 
سال 1380 در ایران انجام داد تا دوباره نشان دهد که مشکالت 
روان پزشکی، چقدر متأثر از فرهنگ هستند و ایشان در راستای 
همین عالقه در سال 1382، دوره یک ساله فلوشیپ روان پزشکی 

فرهنگی را در دانشگاه مک گیل  گذراند.

گروه  جامعه نگر  روان پزشکی  کمیته  اعضای  و  ایشان  عالقه 
باعث  حیطه،  این  به  ایران  علوم پزشکی  دانشگاه  روان پزشکی 
راه اندازی واحد روان پزشکی جامعه نگر در سال 1387-1388 در 
مرکز آموزشی و درمانی روان پزشکی ایران شد [16]. در همین 
سال ها و در ادامه همین تالش ها، ایشان سمینار ملی پیشگیری از 
خودکشی را در سال 1387 و با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی 
و با عنوان دبیر علمی برگزار کردند و این تالش ها برای درک 
ابعاد فرهنگی و اختصاصی خودکشی در ایران درنهایت منجر به 
شکل گیری »جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی در ایران« در 
سال 1392 شد که به مطالعات و مداخالت اختصاصی و منطبق 

با فرهنگ در این حیطه می پردازد [17].

این  به  روان پزشکان  حساسیت  افزایش  روند  این  ادامه  در 
حیطه، به ابعاد مختلف روان پزشکی فرهنگی توجه شد. به  عنوان 
نمونه، مطالعه دکتر عبدالوهاب وهاب زاده نشان داد که باورهای 
فرهنگی مراجعین، بر تجربه و تحمل استرس مؤثر است [18] 
و دکتر داوود شاه محمدی در مقاله »بررسی مقدماتی محتواِی 
فرهنگِی هذیان های بیماران روانی بستری«، به اهمیت فرهنگ 
در شکل دهی عالئم روان پزشکی پرداخت [19] و دکتر باقر وفایی 
در تبریز در مطالعه ای با عنوان »الگوی عالئم بالینی در  صد بیمار 
مبتال به اختالل تبدیلی در فرهنگ آذربایجان«، نشان داد که 
تنش های فامیلی، اشتغال، فقدان و مسائل جنسی و نازایی از 
مهم ترین علل استرس زای این اختالل در این قوم هستند [20].

نیاز  بر  اصرار  با  بعد دکتر احمد واعظی مجدد  در سال های 
به نگاه بومی در روان پزشکی، به معرفی فرصت های موجود در 
فرهنگ ایرانی اسالمی برای ارائه یک دید جامع نگر پرداخت [21] 
و تأکید کرد که باید در این نگاه کل نگر، متغیرهایی چون خانواده، 
شاخص های فرهنگی، مذهبی و غیره در ارائه خدمات به بیماران 

و مراجعین لحاظ شوند.

در همین سال ها و در همایش های ساالنه روان پزشکان، اهمیت 
فرهنگ در روان پزشکی، جایگاه پررنگ تری پیدا کرد و کسانی 
چون دکتر صفا مقصودلو از بیمارستان روان پزشکی فارابی اصفهان 
به ارائه مقاله در این حیطه پرداختند. دکتر مقصودلو در مقاله 
»فرهنگ، ساختار اجتماعي و بهداشت روان« اشاره می کند که 

فرهنگ و ساختار اجتماعي، نقش اساسي در شکل گیری برخي 
بیماری های روان پزشکی و نگرش جامعه به آن ها و درنهایت، در 

پذیرش درمان توسط بیمار و خانواده بیمار دارد [22].

به   روان پزشکی،  اختالالت  از  بعضی  گفتمان،  این  ادامه  در 
طور اختصاصی مورد توجه روان پزشکی جامعه نگر فرهنگی قرار 
گرفتند. مثاًل دکتر احمدعلی نورباال در مقاله »اعتیاد از دیدگاه 
و  اجتماعی  استرس های  اهمیت  به  جامعه نگر«  روان پزشکی 
فرهنگی بر این اختالل پرداخت و بیان کرد که با توجه به اینکه 
قسمتی از جامعه ایرانی از نظر فرهنگی دارای ویژگی هایی چون 
هیجان طلبی، غمگینی و رفتارهای غیرقابل  پیش بینی است و با 
مشخص شدن ارتباط نزدیک سوءمصرف مواد با این هیجانات 
بروز  در  خطر  عوامل  از  را  آن ها  می توان  مطالعات،  در  منفی 
اختالل های رفتاري رواني و سوءمصرف مواد در ایران به شمار 

آورد [23].

در ادامه، روان پزشکان تمایل بر معرفی رسمی »روان پزشکی 
اجتماعی« پیدا کردند که در واقع نوعی دیگر از نگاه به فرهنگ 
روان پزشکی  با  نزدیکی  تعامل  است که  روان پزشکی  در حیطه 
فرهنگی دارد. مثاًل دکتر احمد محیط در همایش ساالنه انجمن 
روان پزشکان ایران در سال 1390، در سخنرانی خود، این رشته را 

این گونه معرفی می کند:

که  است  روان پزشکی  در  گرایشي  اجتماعي،  »روان پزشکی 
توجهي ویژه به بررسي تأثیر عوامل اجتماعي بر علت شناسي و 
از  بهره گیری  دارد.  رواني  و  بیماری های هیجاني  بروز  چگونگي 
محیط اجتماعي براي درمان و ایجاد برنامه های گروهي و جامعه 
روان پزشکی در  از  بردن  و همچنین سود  پیشگیري  براي  پایه 
و  پرورش  آموزش  و  اجتماعي، صنعت، مسائل حقوقي،  مسائل 
فعالیت های دیگري از این  دست، در گستره روان پزشکی اجتماعي 

جاي می گیرند.

مسائل روان پزشکی اجتماعي همیشه همگون نیستند و این 
رشته گاهي دربرگیرنده نظریه ها و رویکردهایي است که ظاهراً 
روان شناسي  اجتماعي،  مردم شناسی  یکدیگرند.  با  بی ارتباط 
اجتماعي، روان پزشکی فرهنگي و جامعه شناسی، نمونه هایی از این 

رشته ها هستند.« [24].

دکتر محیط در مجالی دیگر به اهمیت ابعاد فرهنگی در مدیریت 
بیماران روان پزشکی می پردازد و به اهمیت این نگاه کل نگر در 
درمان بیماران اشاره می کند و حتی آن را نگاهی وسیع تر از نگاه 
زیستي رواني اجتماعي می داند و می گوید: »این نگاه، اندیشه رایج 
»یک بیماري، یک علت، یک درمان« را به چالش می کشد.« [25] 
دکتر محیط در مقاله ای دیگر به ارتباط یک جزء از فرهنگ؛ یعنی 
ادبیات با روان پزشکی و مکاتب روان درمانی جهان می پردازد [26].

در خالل این سال ها و با افزایش توجه به روان پزشکی فرهنگی، 

روح اهلل صدیق و سمیه آذرنیک. تاریخچه روان پزشکی فرهنگی معاصر در ایران

https://doi.org/10.1016/S1056-4993(03)00004-X
https://doi.org/10.1016/S1056-4993(03)00004-X


529

زمستان 1399 . دوره 26 . شماره 4 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

دکتر  برگزار شد.  در کشور  این حیطه  در  ملی  چهار همایش 
اولین همایش روان پزشکی  بنیان گذاری  با  محمدعلی شیرازی 
فضای  وارد  را  حیطه  این  رسماً  کشور،  در  اجتماعی  فرهنگی 
گفت وگوی علمی دانشگاهی و جامعه کرد و با برگزاری دو دوره با 
ریاست خود، سعی در تقویت این گفتمان جدید کرد. این همایش 
در دور سوم با ریاست دکتر اصغر الهی و به دبیری دکتر میرفرهاد 
قلعه بندی ادامه یافت و آخرین دوره آن  نیز با ریاست دکتر سید 
مهدی حسن زاده و دبیر علمی دکتر مریم رسولیان و دبیر اجرایی 
دکتر امیرحسین جاللی، برای توسعه این گفتمان تالش کرد. 
نبود و اطالعات  اول در دسترس  اگرچه مستندات سه کنگره 
تنها از روی مستندات کنگره چهارم و مصاحبه با دبیرهای علمی 

کنگره های قبلی به دست آمد [27].

در اینجا الزم است که اشاره کوتاهی به فعالیت های دکتر اصغر 
الهی در این حیطه و به خصوص در راستای ارتباط روان پزشکی و 
ادبیات بکنیم و برای این کار، تذکره زیر را از زبان دکتر امیرحسین 
جاللی در وصف ایشان می آوریم. »دکتر الهی در معرفـی خـود 
در آخـرین مجموعـه داسـتان چاپ شده اش با عنوان "حکایت 
عشق و عاشقی ما" می نویسـد: "دلم می خواست نویسنده ای بنام 
یا روان پزشکی توانا شوم؛ که به هیچ کدام از این دو آرزوی خود 

دست نیافتم. با این  همه هنوز امیدوارم که شاید... ". 

خودنگاری دکتر الهی بـیش از آنکه نـاظر بـه جایگـاه وی در 
داسـتان نویسـی معاصـر یـا جامعـه روان پزشکی باشـد، مؤیـد 
فروتنـی اوسـت، مؤلفـه ای اخالقـی و شخصیتی که همه دوستان 
و همکارانش به  عنوان یک ویژگـی برجسته او از آن یاد می کنند. 
دکتر الهی داستان نویسـی را در دهـه 40 خورشـیدی بـا مجموعه 
داستان "بازی" آغاز و طی سال های دهـه پنجاه تـا هشتاد آثـار 
مانـدگاری را خلـق کـرد. وی در سـال 1377 بـه خـاطر نگارش 

رمان "سال مرگی" برنده جایزه معتبر ادبی بنیاد گلشیری شد.

اغلب داستان های موفق اصغر الهی بر بستر سبکی با عنوان 
"داستان روان شناختی" خلق  شده اند. سبکی که توسـط افـرادی 
ســاعدی  غالمحســین  دکتــر  و  هــدایت  صــادق  چــون 
بــه داستان نویسی فارسی معرفـی شـد. اصـغر الهـی، امـا فن 
فن  که  کرد  ابداع  فارسی  داستان نویسی  در  نیز  نو  شیوه ای  و 
"خودواگویی روانی" نام نهاده شده است. فنی که در ایـن نوشته 

کوتاه، مجالی برای معرفی آن نیست.

در زمینه روان پزشکی از دکتر الهی تنها یک تـألیف به  جا 
مانده: "پیش درآمدی بر روان شناسی اجتماعی: رابطه پزشک و 
بیمار"؛ اثری که اهمیت رابطه با بیمـاران را در سـپهر حرف های 

وی نشان می دهد.

الهی در زمینه نشانه شناسی اختالالت روانـی نام آور و یگانه بود؛ 
چنان که در این زمینه ابداعاتی نیز داشـت. متأسفانه مرگ فرصت 
نداد که اثر او در این زمینه با عنـوان »زبـان روان پزشکی« به زیور 

طبع آراسته شود« [28]. این ارتباط روان پزشکی و ادبیات فارسی 
که از سال ها پیش مورد توجه روان پزشکان قرار گرفته بود، در این 

سال ها در مقاالت دکتر جواد وهاب زاده نیز نمود پیدا کرد.

او در مقاالت خود به ارتباط و اهمیت ادبیات با اخالق پزشکی 
[29] و تعدادی از اختالالت روان پزشکی مانند اضطراب جدایی 
روان شناختی هم  رمان های  نوشتن  به  گرایش  پرداخت [30]. 
رمان  به  می توان  که  کرد  پیدا  عالقه مندانی  روان پزشکان  بین 
The Psychotragedy  از دکتر بیژن اعظم زنگنه در این زمینه 
روزانه یک  بیان خاطرات  به  آن  در  رمانی که  بکنیم،  اشاره ای 

روان پزشک می پردازد [31].

و  مشترک  یک  زبان  به  نیاز  تالش ها،  همین  خالل  در 
زبان  در  روان پزشکی  و  پزشکی  اصطالحات  برای  معادل سازی 
فارسی و همچنین معادل سازی واژه های متون قدیمی پزشکی 
که  احساس می شد  با طب جدید  ایرانی  و طب سنتی  ایرانی 
تالش های زیاد دکتر حسن مرندی در تدوین »فرهنگ پزشکی« 
و ترجمه های متعدد ایشان، تا حدی این نقصان را جبران کرد 

.[32]

قرار  باعث  این حیطه،  در  روان پزشکان  ادامه، تالش های  در 
گرفتن این مفاهیم در کتاب های دانشگاهی روان پزشکی ایران 
ایران«  روان پزشکی  جامع  »درس نامه  کتاب  در  مثاًل  شد؛  هم 
به نویسندگی دکتر محمدرضا محمدی و همکاران که در سال 
1388 به چاپ رسید، فصولی با عناوین »تاریخچه روان پزشکی 
در ایران و جهان«، »روان پزشکی و معنویت« و »روان پزشکی و 

روزه داری« به این حیطه اختصاص  یافته است [33].

»درس نامه  کتاب  در  فرهنگی  روان پزشکی  به  توجه  این 
روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری« به نویسندگی دکتر میر فرهاد 

قلعه بندی و همکاران هم لحاظ شده است و فصولی با عناوین:

دکتر  تألیف  جهان«  و  ایران  در  روان پزشکی  »تاریخچه   -
غالمرضا میر سپاسی؛

- »روان پزشکی فرهنگی« تألیف دکتر عاطفه سلطانی فر، دکتر 
نغمه مخبر، دکتر فاطمه محرری و دکتر علی ثاقبی؛

صابری  محمدباقر  دکتر  تألیف  جامعه نگر«  »روان پزشکی   -
زفرقندی؛

- »همه گیرشناسی اختالالت روان پزشکی در ایران و جهان« 
تألیف دکتر احمدعلی نورباال؛

امید  دکتر  تألیف  جایگزین«  درمان های  و  مکمل  »طب   -
رضایی؛

- »رویکرد معنوی در روان پزشکی« تألیف دکتر جعفر بوالهری؛

- »روان پزشکی قانونی« تألیف دکتر مهدی نصر اصفهانی و 
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دکتر سید مهدی صابری.

چطور  می دهد  نشان  که   [34] است  شده  لحاظ  کتاب  در 
ایران به این امر دقت کرده و بدان  پیشکسوتان این رشته در 
پرداخته اند و در پایان الزم است از تالش های دکتر بیرون گود، 
انسان شناس آمریکایی هم یادی بکنیم که مطالعات ایشان در 
بین  در  روان پزشکی  بیماری های  معنایی  مفهوم پردازی  زمینه 
مردم ایران، از مقاالت شاخص و پراستناد در این حیطه است 
که کمک مهمی به درک اهمیت فرهنگ در رابطه با روان پزشکی 

کرده است [35].

معرفی  در  زیادی  روان پزشکان  سال ها،  این  خالل  در 
اپیدمیولوژی  حیطه  از  فرهنگی  روان پزشکی  مختلف  ابعاد 
گام  روان پزشکی  بیماری های  فرهنگی  مفهوم پردازی های  تا 
برداشته اند و به نظر می رسد ارائه این تالش ها، به  عنوان منابع 
آموزشی به رزیدنت ها و دانشجویان می تواند برای تبیین و رشد 
بیشتر این حیطه کمک کننده باشد، اگرچه نقص در مستندسازی، 
این خدمات همچنان وجود دارد که  تدوین و یکپارچه کردن 

نیازمند توجه ویژه محققین این حیطه است.
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