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 مترجم مقدمه

 1848توسط رودلف ویرکو در سال « علمی اجتماعی عنوان بهپزشکی »از زمانی که برای نخستین بار ایده 
مطرح شد و نقش عوامل اجتماعی و فرهنگمی در تولیمد، تعریمف و درممان بیمماری در االمب مف موم        

صمد سمال    ( در حدود یمک 1897نشان داده شد، و از زمانی که امیل دورکیم ) «های غیرطبیعیاپیدمیک»
ای همای عممده  خود نشان داد، کوشمش پیش رابطة میان متغیرهای اجتماعی و خودکشی را در مطالعات 

همای  گیمری، تشمخی ، و مداخلمه   برای نشان دادن تأثیر عوامل مختلف محیطمی و فرهنگمی در شمکل   
پزشمکی   شناسمی، پزشمکی و روان  شناسی، روانشناسی، جامعههای مختلفی مانند انساندرمانی در حوزه

 صورت گرفته است.  
ای مختلف دربارة اختالالت های نظری و مداخلهمدلهایی، توسعه یکی از پیامدهای چنین کوشش

بوده است. ایمن رویکردهما در نقطمه مقابمل      (BPS)م اجتماعی روانی مروانی و ازجمله رویکرد زیستی
پزشکی و فیزیولوژیک، بر خنلت چندبُعدی بمودن اخمتالالت تأکیمد داشمته و بمر      رویکردهای زیست

، مانند عوامل زیستی و ژنتیک گرفته تا عواممل سمطح میانمه    طیفی از عوامل خطر، از عوامل سطح خُرد
شناختی و سرانجام عوامل سطح کالن، مانند عوامل فرهنگی و اجتمماعی در تولیمد و   مانند عوامل روان
 ها تأکید دارند. ها برای پیشگیری، کنترل، و درمان بیماریها و نیز مداخلهگسترش بیماری

گیمری و  انمدازه  درزمینمة  ویمهه  بهحوزه سالمت روانی، خننان متکه  های همیشگییکی از چالش
مواجمه بودنمد ایمن اسمت کمه آیما ارزیمابی و درممان         درممان آن   درنتیجهروانی و  اختالالتتشخی  

پزشمکی غربمی   های مختلف در االب رویکرد شماهدمحور و ممدل زیسمت   اختالالت روانی در فرهنگ
بنمدی اخمتالالت روانمی، ماننمد راهنممای      همای طبقمه  از نظمام توان پذیر است؟ برای مثال، آیا می امکان

بمرای   (ICD)هما  المللمی بیمماری  بنمدی بمین  طبقهو نظام  ،(DSM)تشخینی و آماری اختالالت روانی 
همای متفماوت و یما جواممع     روانمی در فرهنمگ   اخمتالالت بنمدی، و درممان   تشخی ، ارزیمابی، طبقمه  
همای  شده در سراسر دنیا، نماتوانی ایمن ممدل    های انجامفراتحلیلها و پهوهش چندفرهنگی ب ره گرفت.

-اند در تشخی  و مداخلمه  گرفته های فرهنگی کشورهای غربی شکلبندی را که بر اساس ویهگیطبقه

کوکما،   اند. برای مثال، در یک مطالعه،های غیر غربی نشان دادههای درمانی اختالالت روانی در فرهنگ
 عملکمرد پرسشمنامه بمالینی چنمدمحوری میلمون     بما مقایسمه   (، 1990دنبمر  ) وانشانلی، پیترسمون، و  

(MCMI) معیارهمای تشمخی     ازنظمر کمه   سفیدپوسمت  مردانتبار و در میان مردان آمریکایی آفریقایی
مماده پرسشمنامه بمالینی چنمدمحوری      175مماده از   45دریافتند کمه   ه بودندهمتاسازی شد پزشکی روان

تبمار، در  مردان آمریکمایی آفریقمایی   کرد.گیری نمینی را در دو گروه مردان اندازهمیلون، چیزهای یکسا
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اخمتالل شخنمیت خودشمیفته و     مبمتال بمه  بیشمتری   احتممال  بهکنندگان سفیدپوست، مقایسه با شرکت
ویمس، ویمس،   همچنین،  شدند.های سایکوتیک، و اعتیاد به مواد تشخی  داده میضداجتماعی، هذیان

و توانمایی آن در   (CBCL)(، بما بررسمی کیفیمت سمیاهه رفتمار کمود        2006و چایاسیت )ساوانلرت، 
محمور و ترجممه   های آمریکمایی های نوجوانان دریافتند که استفاده از سندرومتشخی  صحیح سندروم

در میمان   شمده  مشماهده همای  سمندروم  ،همای مزبمور  شود که مقیاسها به زبان تایلندی باعث میمقیاس
   د.نثبت نکن درستی بهتایلندی را نوجوانان 

های ارزیابی و درمان برآمده از فرهنگ غربی باعث گردید که یمک پمارادایم جدیمد بما     ناکامی مدل
« اتیمک  پارادایم»پزشکی بوده در مقابل بین و زیستسببهای تککه مبتنی بر مدل« امیک پارادایم»عنوان 

های سمالمت روانمی   ثیری بر سازههیچ تأ کند که فرهنگادعا می که رویکرد اتیک شکل بگیرد. درحالی
طرف است، در همر  بر این باور است که یک حقیقت مطلق وجود دارد که به لحاظ فرهنگی بی وندارد 

همر   کند کمه نیست، رویکرد امیک تأکید می محلیرسوم یا هنجارهای  متأثر ازشود، و فرهنگی دیده می
فلسمفه امیمک   دیگمر،   بیان بهگیرد، نسبی است. ارار می موردمطالعهن چیزی با توجّه به فرهنگی که در آ

تحت مطالعه، معنادار و مناسمب  برای اعضای فرهنگ برای بررسی تجربیات فرهنگی است که  ایشیوه
. داللت پذیرد. اعتباریابی این اطالعات، بر مبنای توافق در چارچوب فرهنگ صورت میرسدبه نظر می

عنموان عالئمم اخمتالل     نة سالمت روانی این است که عالئمی که در هر فرهنگ بمه رویکرد امیک درزمی
همای دیگمر بموده و درنتیجمه، الزم اسمت      شود ممکن است متفاوت از فرهنگروانی تشخی  داده می

 ارزیابی و تشخی  عالئم و مداخله و درمان آن عالئم نیز متفاوت باشد. 
همای فرهنگمی باعمث گردیمد تما      عنوان پدیمده  ی روانی بهدستاورد ارزیابی و تلقی سالمت یا بیمار

وابسمته   هایسندروم»ها را  های مختلف ج ان کشف نمایند که نام آنهایی را در فرهنگمحققان سندروم

شموند.  هما پیمدا ممی   ها عالئمی هستند که فقط در برخی از فرهنمگ اند. این سندرومگذاشته« به فرهنمگ 
در کمره؛   پییما  مم هما  در چمین؛ سمندروم    شمار  شن جمین  سندروماند از:  تها عباربرخی از این سندروم

برخمی از   در اعنماب  حمله سندرومدر هائیتی؛  سزیسمان سندرومدر ژاپن؛  کیوفوشو تایجین سندروم
پما م    و کورو سندرومدر بین خمرهای سرخ در کامبوج؛  کیول گُوِه سندرومزبان؛ ولییاسپان یهافرهنگ

انمد. بنمابراین،    های دیگری که در فنول مختلف این کتماب ککرشمده  چین و سندرومدر  لنگ/ پام فنگ
های مختلف باعث گردید کمه در  گیری، بیان، و درمان اختالالت روانی در فرهنگتأثیر فرهنگ بر شکل

( مقولمه  2000پزشکی آمریکا،  نسخه چ ارم راهنمای تشخینی و آماری اختالالت روانی )انجمن روان
 بندی اضافه شود. به این نظام طبقه« های وابسته به فرهنگسندروم»اختالالت روانی با عنوان  جدیدی از

همای  گیمری نظمام  نتیجه دیگر تفکر امیک در ارزیابی، تشخی ، و درمان اخمتالالت روانمی، شمکل   
همای  هبندی اختالالت روانی متناسب با فرهنگ در برخی از کشورها بود. برای مثال، یکی از نمونم طبقه

بندی چینی اختالالت روانی است که جدیمدترین ویمرایش آن، یعنمی ویمرایش     بارز در این زمینه، طبقه
بنمدی چینمی دربمارة    پزشکی چین به چاپ رسیده است. طبقمه  توسط انجمن روان 2001سوم، در سال 
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راهنمای تشخینمی  ، و (ICD) هاالمللی بیماریبندی بینطبقهبندی، مشابه اختالالت روانی، ازنظر طبقه
است با این تفاوت که برخی عالئم و شمرایطی کمه خماص فرهنمگ      (DSM) روانی اختالالتو آماری 

گیمری  هرحال فلسمفه شمکل   اند. به ، مورد تأکید ارارگرفتهشنجینگ شارچینی هستند، برای مثال در مورد 
مختلف در سراسر ج ان از  هایگونه که مردم فرهنگ بندی این ایده است که همانهای طبقهچنین نظام
ها و معیارهای متفاوتی برای تشخی  امور ب نجار از امور ناب نجار برخوردارنمد پمس اطعما     چارچوب

 شناسی متفاوتی برای تفکیک عالئم روانی ب نجار از ناب نجار نیز دارند. معیارهای نشانه
انممی بممه رویکممرد انممداز امیممک، گممرایش مطالعممات مممرتبط بممه سممالمت رودسممتاورد دیگممر چشممم

ی عبارت از باوری است که بر مبنمای آن، بمرای ف مم    گرایچندفرهنگ رویکرد. است گرایی چندفرهنگ
های ج انی یا اتیک، و هم تأثیر فرهنگ یا امیمک، بمر سمالمت    مالفهتأثیر هم الزم است سالمت روانی 

با م اجرت و اااممت گزینمی    شود که در دنیای مابعد مدرن همراهاستدالل می شود. درنظر گرفتهروانی 
ای برخموردار  مجدد، اتخاک رویکرد چندفرهنگی برای پرداختن و ف م عالئم روانمی از اهمیمت فزاینمده   

شناسی اخمتالالت  است. اکنون این رویکرد، در بسیاری از علوم مرتبط با سالمت روانی، ازجمله جامعه
هما بمرای مطالعمه سمالمت و      ننظمایر آ شناسمی سمالمت و   پزشمکی، انسمان   شناسمی، روان روانمی، روان 

 گیرد.  های روانی مورداستفاده ارار می بیماری
گرایمی در  و سرانجام، یکی دیگر از اثرات اتخاک و گسترش عالاه به رویکرد امیک و چندفرهنگ   

های برخمی از  های مراابت سالمت روانی به تغییر برچسبحوزه سالمت روانی، گرایش برخی از نظام
های روانی مانند راهنممای تشخینمی و آمماری    بندی بیماریهای طبقهت روانی مندرج در نظاماختالال

پزشکی آمریکا است. این تمایل به تغییر نام اختالالت روانی تا حد زیادی  اختالالت روانی انجمن روان
متفاوتی برای های مختلف، از الگوهای زبانی و نظام واژگانی شود که فرهنگبه این وااعیت مربوط می
تجزیه یمک بخمش از زبمان و فرهنمگ کماری      دانیم که گیرند. میشده ب ره می بیان یا ابراز عالئم تجربه

چگونگی ارزیمابی و   های مختلف، در  متفاوتی از زبان دارند، و این امر بربسیار دشوار است. فرهنگ
گمذارد.  تأثیر ممی  اند شده ر آن ساختههای ارزیابی دهایی غیر از زبانی که مقیاسزبان دریک مقیاس  ف م

ت اسمتفاده  ابیشمتر از صمف   ،هما بمرای توصمیف دیگمران    ایتالیاییدهند که مطالعات نشان میبرای مثال، 
ها، این موضوع برعکس اسمت. ایمن الگموی    کنندگان ژاپنیدر مورد شرکت که درحالیکنند تا افعال،  می

کننمد نیمز   ت بمرای توصمیف افمراد اسمتفاده ممی     ااز صمف  زبانی در گویندگان استرالیایی و آمریکایی که
 .  کنندها بیشتر از افعال استفاده میایکره که درحالی شده است دیده

همای  همای نظمام  هایی غیر از برچسمب این مشکالت باعث گردید تا بسیاری از کشورها از برچسب
در بسمیاری از  کنند. برای مثمال،  بندی متعارف ج ان برای توصیف عالئم اختالالت روانی استفاده طبقه

در ایمن   .گیرنمد ممی  ب مره چینی  ایهای نشانهویهگیهای زبانی از نظام ،ژاپن ازجملهکشورهای آسیایی 
نممایش داده   مسمتقیما   )برای مثال، کهن دوپاره(« اسکیزوفرنی» واژه یونانیلغوی های ریشه ،نظام زبانی

شمود.   شمناخته  «بیماری کهن دوپماره » با عنواندر ژاپن این اختالل گردد که این امر باعث میشوند و می
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 نگارانه ممکن اسمت بمدنامی  با عالئم اندیشهبر این باورند که بیان مستقیم اختالل برخی از نویسندگان 
عدم تمایل به صحبت دربمارة ایمن تشمخی      اسحسحتی ممکن است اه و اداسکیزوفرنی را افزایش د

هرحال، این مشکالت باعث شد تا انجمن  به ژاپنی ایجاد کند. پزشکان روانها را در بیماران و خانواده با
 عنوان اختالل اسمکیزوفرنی را بمه اخمتالل   رسمی  طور به 2002در سال  پزشکی و نورولوژی ژاپن روان

 بما  کمه محققمان دریافتنمد کمه تن ما      نکته جالب ایمن . تغییر دهد «اختالل یکپارچگی»یا  «توگو شیتچو شو»
 78در ، ایمن برچسمب جدیمد    «توگو شیتجو شو»اسکیزوفرنی به اختالل از تغییر نام پس ماه  7گذشت 

 7/69 درصمد بمه   7/36از  باخبر شدندتشخی  خود از درصد بیمارانی که شده و  استفادهدرصد موارد 
 افزایش یافت. 2004تا  2002های سالبین درصد 

در حوزه روابط متقابل فرهنگ و اختالالت روانی به  کتاب حاضر، نخستین کتابی است که در ایران
ترین اندیشممندان حموزه سمالمت روانمی در     رسد. در این کتاب که فنول آن توسط برجستهچاپ می

م روانمی هممراه بما ارائمه     متحده نگاشته شده است از زوایای مختلفی به تعامل فرهنمگ و عالئم   ایاالت
کنمد تما نقمش    به متخننان حوزه سالمت روانی کمک ممی های جذاب پرداخته است. این کتاب  مثال

گیری، ارزیابی، تشخی ، و درمان اختالالت روانی را دریابند. رویکرد ایمن کتماب در   فرهنگ در شکل
اجتمماعی بموده و    مم روانمی م   گرایمی و زیسمتی  بررسی و ارزیابی اختالالت روانی، رویکرد چندفرهنگ

گیری از دیدگاه امیک به بررسمی اخمتالالت   ضمن تأکید بر نسبی بودن ماهیت اختالالت روانی، با ب ره
شمماری  پردازد. در فنول مختلف این کتاب، شواهد پهوهشمی بمی  ها میروانی در درون و بین فرهنگ

انمی بما تأکیمد صمرف بمر      رو شود تا نشان دهمد کمه ارزیمابی، تشمخی ، و درممان اخمتالالت      ارائه می
پذیر نیست. برای تأیید این امر، از مف ومی در  های اتیک و رویکردهای شاهدمحور غربی امکان پارادایم

همای  سمندروم »کند که به ها، معانی، شیوه بیان، و مواج ه به اختالالت روانی صحبت میارتباط با داللت

شماری های وابسته به فرهنگ بیتاب، سندروممعروف است. در فنول مختلف این ک« وابسته به فرهنگ
همای  زبمان، فرهنمگ  همای اسمپانیولی  های شرای )مانند چین، ژاپن، هند، خاورمیانه(، فرهنمگ از فرهنگ

دهنمده  شده است کمه بمه ب تمرین نحموی نشمان      بومیان در آمریکای شمالی و مرکزی و شرق آسیا ارائه
های مقابله با عالئم اختالل روانی یابی، تشخی ، و شیوهها در تعریف، ارزبرخورد متفاوت این فرهنگ

 است.  
های مختلف با اخمتالالت روانمی   کتاب حاضر راهنمایی مناسب برای متخننانی است که به شیوه

همای  کند تا از نظامشناسان بالینی کمک میپزشکان و روان سروکار دارند. برای مثال، این کتاب به روان
گیرند، مانند راهنممای  اختالالت روانی که در سراسر ج ان مورداستفاده ارار میبندی و تشخینی طبقه

عنوان یک نظام مطلق بلکه تن ما   پزشکی آمریکا( نه به تشخینی و آماری اختالالت روانی )انجمن روان
آور پزشمکان یماد   ن کتماب بمه روان  دیگمر، ایم   بیان بندی استفاده نمایند. بههای طبقهعنوان یکی از نظام به
های فرهنگی منطقه تحت مطالعه را شود که در ارزیابی، تشخی ، و درمان اختالالت روانی، ویهگی می

بنمدی و تشخینمی اخمتالالت روانمی، نموعی زبمان هسمتند. لمذا         های طبقهمدنظر ارار دهند زیرا نظام
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ی متفماوتی دارنمد   شمناخت همای معناشمناختی و نشمانه   ها، داللمت ازآنجاکه واژگان بکار رفته در این نظام
ای متفماوت از   گونمه  شمناختی بمه  های غیرغربمی از ایمن نظمام نشمانه    بنابراین، در  و ف م افراد فرهنگ

تشخینی، هایی مانند تشخی  نادرست، بیشهای غربی صورت گرفته و این امر منجر به پدیدهفرهنگ
 شود.   و عدم موفقیت درمان می

شناسمی و  دیگمر، ماننمد جامعمه   همای  پهوهشمگران حموزه   استفاده از این کتاب برای متخننمان و 
های فرهنگی و شود. ازآنجاکه این محققان به دنبال یافتن پایهشناسی سالمت روانی نیز توصیه می انسان

های مناسبی برای یمافتن  های و ایدهتواند بینشاجتماعی تولید اختالالت روانی هستند، کتاب حاضر می
ها ارائه نماید. بحمث دربمارة رویکردهمای     ی سالمت و اختالالت روانی به آنبنیادهای اجتماعی فرهنگ

همای  همای متنموع دربمارة سمندروم    های وابسته به فرهنگ، ارائه مثالاتیک و امیک، معرفی ایده سندروم
فرهنگی برای ارزیمابی و مطالعمه   های غیر غربی، رویکرد چندفرهنگی و میانوابسته فرهنگ در فرهنگ

اختالالت فرهنگی در این کتماب همگمی نشمانگر تمالش بمرای ف مم بنیادهمای فرهنگمی و         سالمت و 
 شناسی به دنبال آن هستند. شناسی و انسانها است که محققان جامعه اجتماعی آن

گمردد. اگمر   گذاران سالمت روانی در کشور نیمز پیشمن اد ممی    و سرانجام، مطالعه این کتاب به سیاست
های مختلف ها و سیاستای فرهنگی تلقی کنیم، الزم است تدوین طرحرا پدیدهسالمت یا بیماری روانی 

همای فرهنگمی و   برای ارتقای سالمت روانی و پیشگیری و درمان اختالالت روانی با توجه بمه چمارچوب  
انگیمز نیسمت کمه    های فرهنگی و اجتماعی هر کشور صورت پذیرد. بنابراین، شگفتنظام باورها و ارزش

اهدمحور غربمی بمدون توجمه بمه     همای ارزیمابی، تشخینمی، و درممانی شم     هما و ممدل  از نظام گیریب ره
های مراابت سالمت روانی برای آن تدوین ها و سیاستای که ارار است طرحهای فرهنگی جامعه ویهگی

گمذاران سمالمت    های خوبی به سیاستتواند بینششود منجر به شکست گردد. لذا، خواندن این کتاب می
 ای برای ارتقای سالمت روانی بدهد.های مداخلهها و مدلانی کشور در تدوین طرحرو

در ترجمه این کتاب کوشش شده تا دربارة واژگان و اصمطالحات پیچیمده توضمیحات مناسمبی در     
های وابسته به فرهنگ، نظمام عالئمم اخمتالالت روانمی در     پاورای ککر شود. برای مثال، تمامی سندروم

های سنتی و بومی، و اسامی ابایلی که در فنول مختلمف ایمن کتماب آورده    ومی، فرهنگهای بفرهنگ
 شده است. شده است توسط مترجم در پاورای توضیح داده

مانند هر اثر و ترجمه دیگر، ترجمه کتاب حاضر خالی از اشکال نخواهمد بمود. لمذا از     هرحال، به به
احتمالی در ترجمه را به مترجم یادآور شده و به ب بمود  شود که اشتباهات خوانندگان محترم استدعا می

 اثر کمک نمایند.

 ابراهیم مسعودنیا
 شناسی پزشکیدانشیار جامعه

 دانشگاه گیالن
 1398اردیب شت 
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 مقدمه نویسندگان

این کتاب را یا به خاطر عالاه شخنی به موضوع آن انتخاب کردید و یا اسمتاد شمما آن را بمرای    شما 
هرحال به هر دلیلی که این کتاب را انتخاب کمرده باشمید، ایمن     یک دوره خاص در نظر گرفته است. به

آیما  »و یما   «فرهنمگ چیسمت؟  »نیادی اما م می داشته باشید ازجمله های باحتمال وجود دارد که پرسش
آیا نقش فرهنگ درزمینة سمالمتی صمرفا    »یا « گذارد؟فرهنگ وااعا  بر ادرا  ما از سالمت روانی اثر می

حال فراتر از این  پردازد، اما درعینها میکتاب حاضر به این پرسش« یک حرکت سیاسی درست است؟
های مربوط به برخی از اخمتالالت و شمرایط روانمی شمایع     گاهی انتقادی به پهوهشها رفته و نپرسش

و اختالالت استرس پس از سانحه دارد. فرهنگ چیست؟ پمیش از   مانند افسردگی، اضطراب، خودکشی
 که تعاریف مختلف دربارة فرهنگ را ارائه کنیم به سناریو زیر توجه کنید: آن

غیرمنتظره بمدون   طور بهساله خود را از دست داد. پسر وی یک ورزشکار سالم بود و  14پسر  Bخانم 
کمرد،  دلیل روشنی مانند بیماری یا سانحه رانندگی درگذشت. او بسیار آشفته بود، دائما  گریمه ممی   هیچ

پیدا بود که  ،سپاری خا های آینده هراسان بود. در مراسم و نسبت به ناامنی کرداحساس درماندگی می
کمرد، همسمر،   را تحممل ممی   توصمیف  غیراابمل وی این تجربه  که درحالیاست.  تحمل غیراابلدرد وی 

و نیز دوستان و همسایگان وی در کنارش بودند و به ب تمرین وج می بمه وی     خانواده، بستگان نزدیک
ی که وی با حتمیت گشت، یعنی جایکه وی از آرامگاه برمی طور هماندادند.  ی خاطر میحمایت و تسل

آمیمزی  جنمون  طمور  بهو  شد، ناگ ان اشک در چشمانش حلقه زدو وااعیت جدایی از پسرش مواجه می
سالخورده  خویشاوندانکشید، یکی از شیون می که واتیکرد. درست کشید و گریه و زاری میشیون می

ن داری بدهمد امما وی بما تُم    دلم  Bتر( وی جلو آمد و زیر بازوهایش را گرفت تا به خانم اندکی جوان)
 کمردن تمابو  برگشتن به منزل با شیون کشیدن و گریمه و زاری  » ...صدای اوی به شیون کردن ادامه داد 

هایتمان بایمد   تمام گریه ...فرزندانتان شما را در این حالت ببینند  سایرشما نباید اجازه بدهید تا  ...است 
بعد از چند دایقه « تان را متواف کنید.ما باید همین حاال گریهش ...در اینجا یعنی آرامگاه به پایان برسد 

و شیون کشیدن را متواف نممود اگرچمه وی گریمه کمردن در     « باشد»با اکراه چنین زمزمه کرد  Bخانم 
 دهد.سکوت را ادامه می

کنمد  هایی در کهن شما خطمور ممی  احتماال  پرسشواکنش شما بعد از خواندن این داستان چیست؟ 
گیرد که تابو را وضع کند و یا خویشاوند سمالخورده  که تابو چیست و چه کسی تنمیم می له اینازجم

نظر سمالمت روانمی ممکمن     چیزی بگوید؟ افزون بر این، ازنقطه Bکیست و چه حقی دارد که به خانم 



«11» 

سمپاری از سموی    از ابمراز احساسمات و درد وی پمس از خما      Bاست فکر کنید که بازداشمتن خمانم   
ای از آثار وجود دارنمد کمه نشمان    هرحال، مجموعه گسترده اوند سالخورده کار درستی نیست. بهخویش

احتمماال  بمه یمک اخمتالل      Bهایی در محیطی امن ب تر اسمت. آیما خمانم    دهند که ابراز چنین هیجانمی
ممه  شمود؟ ه روانی، شاید افسردگی، اضطراب، اختالل در سازگاری و یا اختالل استرس حاد دچار ممی 

ها حائز اهمیت هستند. پرسش و تمرکز اصلی این کتاب این است کمه آیما اگمر    ها و نگرانیاین پرسش
 بود؟تبار التینی، آفریقایی، یا اروپای شرای داشت وضعیت او متفاوت می Bخانم 

« تأثیر متوسط اما نه نامحدود عوامل فرهنگی»اکثر مطالعات اپیدمیولوژیک، بالینی یا مطالعات دیگر، 
همای  دهمد کمه ارزیمابی و تشمخی     (. این نشان می1997دهند )دراگونز، بر سالمت روانی را نشان می

های فرهنگی برای درمان و مداخله مماثر و مناسمب از اهمیمت    درست اختالالت روانی در درون گروه
شاوره یما  شناسی مها در حوزه روانحال، باوجود کوشش (. بااین2003زیادی برخوردار است )آریندل، 

های آموزشی سنتی، ما هنوز خمود را در  بالینی برای گنجاندن یا تأکید بر عوامل ماثر فرهنگی در برنامه
شده در برخمی   ( با بررسی مقاالت چاپ2003ایم. آریندل )عمق و گستره متغیرهای مادی محدود کرده

ات مربوط به ج ان غیرغربمی را  ها و مطالعهای معتبر طی یک دوره دوساله، عرضه ناچیز مقالهاز مجله
هما و مفماهیم   حاصمل از نظریمه   همای نشان داد. این موضوع بسیار جالب است زیرا اگرچمه بیشمتر داده  

 70شمود کمه حمدود    اند، بمرآورد ممی   شده هایی از کشورهای صنعتی غرب گرفتهشناختی از نمونه روان
 (.1996ریاندیس، کنند )تدرصد از جمعیت ج ان در کشورهای غیرغربی زندگی می

همای سمالمت روانمی را از    تموان حموزه  اهداف آموزشی اصلی این کتاب این است که چگونه ممی 
اندازهای فرهنگی متفاوت مطالعه کرد. ما موضوعات و مسائل عمده در حوزه سالمت روانی را با چشم

ف مم موضموعات زیمر     ویهه برای کمک به خواننده برای کتاب حاضر به کنیم.تمرکز بر فرهنگ ارائه می
شده اسمت که: )الف( میزانی که سالمت روانی وابسته به فرهنگ است؛ )ب( معنای فرهنمگ؛ و   طراحی

هما چمه در   و درممان عالئمم( در تممام فرهنمگ     )پ( عناصر سالمت روانی )تشخی ، گزارش، شمیوع 
 متحده و چه در سراسر ج ان متفاوت هستند. ایاالت

صورت تناعدی افمزایش پیمداکرده اسمت.     طورکلی به ابت سالمتی بهعالاه به سالمت روانی و مرا
همای کارشناسمی   دانشمگاه چ ارسماله در آمریکما، برناممه     1500تما از حمدود    1000امروزه نزدیک بمه  

شناسمی  کننمد و همر بخمش روان   های مرتبط با سالمتی را ارائمه ممی  )لیسانس( درزمینة مشاغل و حرفه
همای  د. اکثمر دانشمجویان رشمته   کنم روانمی یما مشماوره برگمزار ممی      کم یک دوره دربارة سالمتدست
منمدی بمه    شناس مشاوره بشوند. این عالامه خواهند روانشناسی )دومین رشته رایج در آمریکا( می روان

شده در این حوزه همماهنگی دارد. هرچنمد ایمن تنموع متمون،      های نوشتهاین حوزه با رشد تعداد کتاب
های نظری و کاربردی در این حوزه است امما تعمداد کممی از ایمن آثمار تمأثیر       مقدمه خوبی برای جنبه

توجه هرچنمد   عنوان یک نمونه اابل ، به1998، اوانزفرهنگ را موردبررسی ارار دادند )ببینید کازاریان و 
دهند کمه در  ها نشان میهای دانشگاه(. مروری اجمالی بر کاتالو 1997تا حدودی ادیمی؛ و کاستیلو، 
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-های مربوط به سالمت روانی و فرهنگ در حال افزایش است. ایمن افمزایش در دوره  ال حاضر دورهح

ویمهه جنسمیت و جایگماه     همایی از فرهنمگ )بمه   بما حموزه  « سالمت روانی چندفرهنگی»های مرتبط به 
 روند. بمه شناسی به شمار میدر حوزه روان« موضوعات داغ»ااتنادی( همخوانی دارد که جزء اجتماعی

شناسمی مشماوره در سمطح کارشناسمی از اهمیمت فزاینمده       های روانهمین ترتیب، حتی سرفنل دوره
 تر حکایت دارد.فرهنگی و فرهنگ در معنای گستردهموضوعات اجتماعی

این کتاب دربارة موضوعات فرهنگی در سالمت روانی یک نیماز رو بمه رشمد را بمرآورده خواهمد      
همای  ز سمطح کارشناسمی در دوره  متن اصملی بمرای مقماطع بماالتر ا    عنوان یک  ساخت. کتاب حاضر به

شناسمی فرهنگمی،   شناسی پزشکی، روانشناسی پزشکی، جامعهشناسی مشاوره چندفرهنگی، انسان روان
 شده است. شناسی در نظر گرفتههای روانمحور در سایر دورههای فرهنگمراابت سالمت، یا دوره

جمو و درممانگر   مرتبط به تأثیرات فرهنگی از دیدگاه درممان هدف کتاب حاضر بررسی موضوعات 
سمازی، ادرا ، رفتارهمای   مف موم است. همر فنمل از ایمن کتماب بمر موضموعاتی تأکیمد دارد کمه بمه          

شوند. ما با یک فنمل  و درمان در شرایط گوناگونی فرهنگی مربوط می جویی، ارزیابی، تشخی  کمک
کنمد و همچنمین اسمتفاده    رهنگ در بیماری روانمی بحمث ممی   کنیم که دربارة نقش فمقدماتی شروع می

، جلد چ ارم، نسخه تجدیدنظرشمده از  راهنمای تشخینی و آماری اختالالت روانیبندی گسترده طبقه
سازیم )فنل نخست، نوشته اشان و گورانگ(. این فنمل  های وابسته به فرهنگ را برجسته میسندروم

یابد که موضوعات مربوط به تنوعی از مسائل سمالمت روانمی را   یای از فنول دیگر ادامه مبا مجموعه
دهد. فنل دوم )نوشته گرین( موضوعات مرتبط به پایایی، اعتبار و استانداردسمازی  موردبحث ارار می

گیرنمد  های فرهنگی مختلف مورداستفاده ارار میشناختی که بیشتر در میان گروهابزارهای ارزیابی روان
شود. فنل سموم )نوشمته   کند را شامل میدگان را به توجه به این موضوعات تشویق میو فعاالنه خوانن

طمورکلی و اسمترس شمغلی را     ( نقش اسمترس بمه  کِلِیگورانگ و روتل( و فنل چ ارم )نوشته اشان و 
دهد. فنل پنجم )نوشته چانگ( بر ها با فرهنگ ارتباط دارند موردبحث ارار می ای که هر دو آن گونه به

کنمد. فنمل ششمم    وع درد تمرکز دارد و موضوعات خاص فرهنگ در این زمینمة را بررسمی ممی   موض
کنمد. در  و لواتینگال( بحثی دربارة نقش مذهب در سالمت روانمی را ارائمه ممی    )نوشته پریستر، خلیلی

درممانی در یمک دنیمای فرهنگمی     کنیم، یعنی تأکید بمر روان تری نگاه میمرحله بعد ما به تنویر بزر 
المللمی درزمینمة سمالمت    انمدازی بمین  و هرشل( و با چشم متنوع )فنل هفتم، نوشته جانسون، باستین

 روانی )فنل هشتم، نوشته پرسادارا(.
در یک نگاه کلی، ما بر اختالالت خاص تأکید کردیم. فنول مرتبط به اختالالت خُلقی )فنل ن م، 

نوشته ریگو(، اختالل استرس پمس از سمانحه    نوشته اشان و کالبرت(، اختالالت اضطرابی )فنل دهم،
و اختالالت سایکوتیک )فنمل دوازدهمم، نوشمته وسمپیا( یمک       )فنل یازدهم، نوشته یومنز و فورمن(

شمده، بما در نظمر گمرفتن     ها یا تشاب ات فرهنگی درزمینة عالئمم گمزارش  بررسی انتقادی دربارة تفاوت
ادی که به دالیل مختلف بر عالئمم خماص )بمرای    احتمال تشخی  نادرست بیماری روانی در میان افر
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کنند. سرانجام، ما به فنول ممرتبط بمه   مثال عالئم جسمانی( و کمتر بر عالئم دیگر تأکیددارند ارائه می
و فاندر وال( و خودکشی )فنل چ اردهم،  اختالالت خوردن )فنل سیزدهم، نوشته مارکی هود، گیبنز

 رسیم.نوشته لستر( می
ها در میان به پایان این کتاب برسید باید متوجه شده باشید که چقدر فرهنگ و تفاوت مادام که شما

عنوان یک عامل  بینیم که فرهنگ را بههای فرهنگی از اهمیت برخوردار است. ما غالبا  متونی را میگروه
را در پایمان   دهنمد و اغلمب آن  کنند و آن را به یک پاراگراف در اینجاوآنجا تنزل میاهمیت تلقی میکم

ادر بااهمیت است که باعث شده تا ما این مجلمد را تمدوین کنمیم.     کنند. فرهنگ آنهر فنل اضافه می
شناسمی  شوید که چگونه فرهنگ بمر موضموعات و مسمائل م مم در روان    شما با این موضوع مواجه می

 گذارد. ما امیدواریم که این کتاب را جذاب و مفید بیابید.بالینی اثر می
زی اشان و ریگان آ. آر. گورانگسو  
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 شناسی روانیدرآمدی به فرهنگ و آسیب

 ساسی اشان و ریگان آ. آر. گورانگ

 روانی شناسیآسیبفرهنگ و 

کنند، معانی متفاوتی از آن در کهن مردم عادی دربارة فرهنگ صحبت میای و شناسان حرفهواتی روان
صمورت اشمتباه مورداسمتفاده امرار      ای است که کماربرد فراوانمی دارد و معمموال  بمه    دارند. فرهنگ واژه

برنمد. فرهنمگ   را در یک معنا به کار ممی « نهاد»و « اومیت»، «فرهنگ»های گیرد. بسیاری از افراد، واژه می
انگارانمه  وجود، ایمن تعریمف بسمیار سماده     شود. بااینشیوة زندگی گروهی از مردم اطالق می  بهمعموال 

 colo-ereآید، زیرا فرهنگ، مف ومی بسیار پیچیده و چندالیمه اسمت. واژه فرهنمگ، از لغمت التمین       می
در سمال   شده است که به معنای پرورش دادن یا سکنی گزیدن است. واژه فرهنگ، نخستین بمار  ااتباس
(، وارد علموم اجتمماعی شمد. وی    1974شناس به نام ادوارد بی. تایلور )تایلور، توسط یک انسان 1871

و هرگونمه   ای تعریف کرد که شامل دانش، باور، هنر، اموانین، اخالایمات، سمنن   کل پیچیده»فرهنگ را 
از زممان  « شمود. سب میعنوان عضوی از جامعه ک شود که توسط یک فرد، بههایی میها و عادتاابلیت

های مختلف دربمارة فرهنمگ ارائمه    اندازهای متفاوتی از سوی افراد و سازمانتعریف اولیه تایلور، چشم
 اند از:اندازها و تعاریف عبارتهایی از این چشمهای فراگیرتر تأکید داشتند. نمونهشدند که بر دیدگاه

همای  شده و نتایج رفتار است که عناصر مالفهختهفرهنگ، عبارت از پیکربندی و آرایش رفتارهای آمو»
 .«شودو از سوی اعضای یک جامعه خاص انتقال داده می بودهآن در میان افراد یک جامعه، مشتر  

 (.   3 .، ص1954)لینتن، 

ریزی جمعی کهن که اعضای یک طبقه از جامعمه را از یکمدیگر متممایز    فرهنگ عبارت است از برنامه»
 .«سازدمی

 (51 .، ص1984)هافستد، 
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و هیجانی متمایز یک جامعه یا یک  های روانی، مادّی، کهنیای از ویهگیعنوان مجموعهفرهنگ باید به»
های زندگی های زندگی، شیوهها، هنر، ادبیات، سبکگروه اجتماعی در نظر گرفته شود که افزون بر این

 .«گیرد در برمیز و باورها را نی هاها، سنتارزش با یکدیگر، نظام
  (2002)یونسکو، 

و  هما، باورهما، هنجارهما، نمادهما    دهند که فرهنگ، ترکیبمی اسمت از ارزش  ها نشان میاین تعریف
عنموان شمیوه کلمی زنمدگی یما       تموان بمه  رو، فرهنگ را می شوند. ازاینرفتارهایی که اساسا  فراگرفته می

و باورهمای مشمتر     ها، هنجارهما تماعی، ارزشرفتارهای گروهی از مردم تعریف کرد که تجربیات اج
طورکلی، فرهنمگ عبمارت از    یابد. بهیافته و در طی زمان تغییر می ها از یک نسل به نسل دیگر انتقال آن

کننمده اسمت،   ای یما خمود تقویمت   یابد، دورهشود، در طی زمان تغییر میهر چیزی است که آموخته می
تر از همه، برای بقا یا سازگاری، حیاتی و م م است.  و م م شودمیشامل رفتارهای آشکار یا غیرآشکار 

هما  ها و پریشانیکنیم، چگونه به درماندگیکه ما چگونه فکر می های فرهنگی، بر اینهنجارها و ویهگی
 گذارند. و چقدر در بیان هیجاناتمان راحت هستیم اثر می دهیمواکنش نشان می

موضوع توجه داریم، اما فرهنگ ابعاد متعددی دارد. برای ف م کاممل   ندرت به این باوجودآنکه ما به
تر و بحث درباره فرهنگ ضمروری اسمت. فرهنمگ    و جامع پیشایندهای بیماری روانی، تعریف گسترده
و بسمیاری از   همای خمانوادگی، منطقمه یمک کشمور     دروااع، اومیت، نهاد، مذهب، سن، جمنس، ارزش 

همای جسممانی مشمابه )بمرای     تواند ویهگمی شود. فرهنگ همچنین میهای دیگر را نیز شامل میویهگی
همای ظماهری   و ویهگمی  شناختی )برای مثال، سمطوح خنمومت(  های روانمثال، رنگ پوست(، ویهگی

معمولی )برای مثال، مدل مو و پوشش( را نیز شامل شود. فرهنگ، پویا است زیرا بسیاری از باورهمایی  
وجود، سطح کلی فرهنمگ تما حمد     توانند در طی زمان تغییر یابند. بااینکه اعضای یک جامعه دارند می

تواننمد تلمویحی   هما یما ممی   کنند. باورها و نگرشماند زیرا افراد باهم تغییر پیدا میزیادی ثابت باای می
تواننمد صمریح و   کمه ممی   و یما آن  سینه انتقال داده شوند به باشند، از طریق مشاهده آموخته شوند و سینه

هما پیمروی کننمد. یکمی از      صورت اوانین یا اواعمدی نوشمته شموند کمه ممردم از آن      کار باشند و بهآش
بندی افراد ازنظر اومیت، نمهاد، جمنس و سمن    شده، گروه های فرهنگی عینی توصیفترین گروه معمول

یمده  تواننمد د شماری از فرهنگ وجود دارند که بسیار کهنی هستند و نممی های بیاست. همچنین، جنبه
های فیزیکی ارتباط داد. بمرای مثمال، ملیمت، سمن/ هویمت      آسانی به برخی از ویهگی ها را به شده و آن

دهند که هرکمدام مجموعمه اواعمد    های فرهنگی متفاوتی را شکل میجنسی، مذهب، جغرافیا نیز گروه
گذارند تا حد زیادی رفتاری خودشان را دارند. ف م روابط متقابل پویا نیروهای فرهنگی که بر ما اثر می

شویم و چگونه شیوه زنمدگی خودممان را ب بمود    که چگونه ما با دنیای بیرون مواجه می تواند بر اینمی
های فرهنگی چگونه بر شمناخت، نحموة   ببخشیم را تقویت کند. این کتاب، توضیح خواهد داد که زمینه
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گذارند. در این فنل، مقدمه مبسوطی دربمارة  های روانی مختلف اثر میو شیوع بیماری گزارش، درمان
 کنیم. چگونگی روابط متقابل فرهنگ با سالمت روانی ارائه می

 اندازهای نظری و تحقیقات مهمو بیماری روانی: چشم فرهنگ

دهنمد، بما مشمکالت    کنند، عالئمشان را انتقال ممی که افراد چگونه عالئم خود را ابراز می فرهنگ بر این
شود که فرهنگ گذارد. استدالل میها به جستجوی درمان اثر می و نیز بر تمایل آن کننده میروانی مقابل

( و ف مم نقمش فرهنمگ در    2002وبیش در یکدیگر ریشه دارنمد )سمام و مموریرا،     و بیماری روانی، کم
(، 1997هما بسمیار ضمروری و حیماتی اسمت. کاسمتیلو )      سالمت روانی برای تشخی  و درمان بیماری

گمذارد. ایمن   ها بر سمالمت روانمی اثمر ممی     های متعددی را شناسایی کرده که فرهنگ از طریق آنشیوه
 اند از: ها عبارتشیوه

 تجربه شخنی فرد از بیماری و عالئم مرتبط؛ .1

 شان؛چگونگی ابراز و بیان تجربه یا عالئم از سوی افراد با توجه به هنجارهای فرهنگی .2

 ه، تشخی  عالئم؛چگونگی ابراز، تفسیر و در نتیج .3

 چگونگی درمان بیماری روانی و نتیجه ن ایی آن.   .4

متحده  نقش فرهنگ در سالمت روانی، به ب ترین نحو در بیانیه گزارش رئیس ب داری ارتش ایاالت
آینمد،  همایی کمه بیمماران از آن ممی    فرهنگ»گوید است که می شده خالصهآمریکا دربارة سالمت روانی 

گمذارد.  را شکل داده و بر انواع خدمات سالمت روانی مورداسمتفاده آن ما اثمر ممی    ها  سالمت روانی آن
دهمی   و سازمان های متخننان بالینی و نظام خدماتی، بر فرایند تشخی ، درمانافزون بر این، فرهنگ
 (.  1999متحده،  گذارد )دپارتمان سالمت و خدمات انسانی ایاالتتأثیر می« و تأمین مالی خدمات

گذارد، الزم است ابتدا نظری کوتاه بر که فرهنگ چگونه بر سالمت روانی اثر می  م ب تر اینبرای ف
کنمد کمه   گمرا فمرم ممی   فرهنگی بیفکنیم. یک دیدگاه مطلقهای نظری عمده در مطالعات میانمواعیت

نمای  و مع فرهنگ هیچ نقشی در ابراز و بیان رفتار ندارد. این دیمدگاه معتقمد اسمت کمه نممایش، ابمراز      
گرا امرار دارد  بیماری روانی، بدون در نظر گرفتن فرهنگ، یکسان هستند. در سوی دیگر، دیدگاه نسبی

که معتقد است همه رفتارهای انسانی )ازجمله ابراز و بیان بیماری روانی( بایمد در چمارچوب و زمینمة    
دیدگاه، یک موضمع میانمه   است. این  نگریهمگانفرهنگی مورد تفسیر ارار گیرند. دیدگاه سوّم، دیدگاه 

های روانی برای هممه ممردم مشمتر  هسمتند، امّما،      کند که رفتارهای خاص و بیماریدارد و فرم می
 (.1995و واکنش نسبت به شرایط، تحت تأثیر فرهنگ ارار دارد )برّی،  رشد، بیان
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تأیید کمرد کمه   ، یک مطالعه پ نانگر با حمایت سازمان ب داشت ج انی، نگریهمگاندر تأیید موضع 
عنموان   و فقدان انمرژی را بمه   های مختلف، خُلق غمگین، اضطراب، تنشکه پاسخگویان فرهنگ درحالی

عالئم معمول افسردگی گزارش کردند، پاسخگویان غربی، یک عالمت اضمافی دیگمر، یعنمی احسماس     
ی، بیشتر غربریغ عنوان عالمت افسردگی گزارش کردند این در حالی است که پاسخگویانگناه را نیز به

گیمری  هما مما را بمه ایمن نتیجمه     (. مطالعاتی مانند ایمن 1990بر عالئم جسمانی تأکید داشتند )دراگونز، 
که احساسات گناه ممکن  ای ج انی هستند، درحالی سازند که عالئم نباتی افسردگی، تااندازهرهنمون می

 (.1997ند )ببینید دراگونز، است با عوامل فرهنگی، مانند فردگرایی و مذهب در رابطه باش

 و معنا بندی، تشخیصطبقه

راهنمای تشخینی و آماری اختالالت روانی م فمرم تجدیمدنظر      نسخه چ ارمبندی این فرم که طبقه
)سمازمان   10م نسمخه    هما بیمماری المللمی  بنمدی بمین  طبقهو  (2000پزشکی آمریکا،  )انجمن روان شده

اسمت نیمز از یمک     کماربرد های روانی، در مورد همه افراد اابمل  ( دربارة بیماری1992ب داشت ج انی، 
هما در  از پمهوهش  شده برگرفتهشناختی شود. این تنور که اصول روانناشی می نگریهمگانانداز چشم

های غیرغربی نیز تعمیم داده شوند، ضرورتا  درسمت نیسمت.   توانند مستقیما  به فرهنگجوامع غربی می
راهنممای تشخینمی و  آمماری    های جدیمدتر  این کتاب بحث خواهد شد، ویرایشکه بعدا  در  همچنان

سمازی بیمماری روانمی تأکیمد دارنمد. متخننمان       ، بر اهمیت زمینة فرهنگی در مف وماختالالت روانی
اند تا دربارة زمینة فرهنگی بیماران خمود، آگماهی بیشمتری کسمب کمرده و دربمارة        سالمت روانی مایل

 فرهنگی کار کنند. ها و توانشاابلیت
و  گمذارد به دنبال مباحثی دربارة این دیدگاه که فرهنگ بر عالئمم و ابمراز بیمماری روانمی اثمر ممی      

انمد کمه در دیگمر منماطق پیمدا      دنبال مطالعاتی که همواره عالئمی را در مناطق خاص گمزارش کمرده   به
 تاخمتالال قولمه جدیمدی از   ، مراهنمای تشخینی و آماری اختالالت روانمی شوند، ویرایش اخیر  نمی

راهنمای تشخینمی  بندی اضافه کرد )را به این نظام طبقه« های وابسته به فرهنگسندروم»روانی با عنوان 
هایی بما  های وابسته به فرهنگ ممکن است شباهت. اگرچه، سندروم(2000، و  آماری اختالالت روانی

همتا هستند زیرا در یمک ناحیمه خماص    ها بیدرومروانی شایع داشته باشند، امّا این سن تاختالالسایر 
ایمن   ککرشدههایی . یکی از نمونهاند شده شناختهشناسی روانی عنوان آسیب )یا گروه فرهنگی خاص(، به

راهنممای  بنمدی  کمه ظماهرا  مشمابه طبقمه     در زبمان چینمی اسمت    1شار شنجینگ، یا نورآستنیها، سندروم
از افسردگی عمده )ماژور( است، امّما بیمماران در اینجما، بیشمتر از      تشخینی و آماری اختالالت روانی

 
1. Shenjing shairuo: 

 پذیری، بیخوابی، تمرکز فکریاشت ایی، تحریکتوصیف سندرومی که با خستگی جسمی و روانی، بی برایاصطالحی است 
 )مترجم( .ردبا بیماری خاصی رابطه ندا کهو سردرد 
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های سندروم وابسمته بمه فرهنمگ کمه     مشکالت جسمانی شکایت دارند تا خُلق غمگین. از دیگر شکل
هسمتند   راهنمای تشخینی و آماری اخمتالالت روانمی  شناختی معمول، در روان تاختالالمشابه برخی 

 راهنمای تشخینی و آماری اختالالتای مشابه اختالل افسردگی در ، سندروم کرهپییا مهااند از: عبارت
راهنمای تشخینی و آماری ، یک اختالل ژاپنی مشابه اختالل فوبی اجتماعی در کیوفوشو تایجین؛ روانی

های وابسمته بمه فرهنمگ در سراسمر ایمن کتماب       های متعدد دیگری از سندروم. شکلاختالالت روانی
 ارار خواهند گرفت.   بحثمورد

بندی، تشخی  و درممان  های طبقههای فرهنگی غیرغربی، شیوهاست که بسیاری از گروه ککر انیشا
همای بمارز در ایمن زمینمة،     های روانی رسمی و غیررسممی خودشمان را دارنمد. یکمی از نمونمه     بیماری
 2001ویرایش سموم، در سمال   روانی است که جدیدترین ویرایش آن، یعنی  تاختالالبندی چینی  طبقه

 تاخمتالال بندی چینی دربارة (. طبقه2002پزشکی چین به چاپ رسیده است )چن،  توسط انجمن روان
راهنممای تشخینمی و آمماری    و  (ICD)ها بیماریالمللی بندی بینطبقهبندی، مشابه روانی، ازنظر طبقه

شمرایطی کمه در آن فرهنمگ خماص،     است با این تفاوت که برخی عالئمم و   (DSM)روانی  اختالالت
. همچنمین، چنمد ممورد از    انمد  ارارگرفتمه همتا هستند، برای مثال در مورد شنجینگ شار، مورد تأکید  بی

)نگرانی مفرط ناگ انی که بر اسماس آن   1کوروهای روانی که خاص فرهنگ چینی هستند، مانند بیماری
اسمت.   ارارگرفتمه  موردبحمث شود(، منجر به مر  می تیدرن او  فرورفتههای جنسی فرد در بدن اندام

گرا تلقی کنند، در روانی را بسیار نسبی تاختالالبندی چینی همچنین، برخی از افراد ممکن است طبقه
حالی که بسیاری از متخننان سالمت روانی که اغلب با بیماران چینی سروکار دارند بمر ایمن باورنمد    

 چربد. ایی که در آن وجود دارد میهکه نقاط اوت این کتاب بر ضعف

 جویی و مقابلهسالمت رفتارهای

هما بمه    که آیا افراد برای اختالل روانی خود به دنبمال کممک باشمند یما خیمر، بمه میمزان اعتمماد آن        این
هما دربمارة   عنوان یک کمل بسمتگی دارد. پمهوهش    متخننان سالمت روانی و یا نظام سالمت روانی به

دهنمد کمه ایمن عواممل بمر      اعتمادی فرهنگی و میل به خمودابرازی نشمان ممی   بی های مشاوران،تفاوت

 
1. koro: 

کمه بمه    داردمالزیمایی   ریشمه  اصمطالح ایمن   .توصیف شده است DSM-IV یک اختالل وابسته به فرهنگ است که در کورو
بمه  های اضطرابی ناگ انی ناشی از این احساس که آلت تناسلی مرد )در زن ها م بل و نو  پستان( چروکیمده شمده و    دوره

سمندرم در آسمیای جنموبی و شمرای گمزارش      ایمن  شد، اشماره دارد.  رود و احتماال  موجب مر  خواهد میفرو داخل بدن 
 آسمام، یما  در  jinjiniaو چمین  در   suo yang  ،shuk yang ،shook yagشود و در آنجا با اصطالحات محلی مختلف نظیمر  می

rok-joo  دهمد. ایمن   های محلمی در منماطقی از آسمیای شمرای روی ممی     گیریکورو گاهی در همه .شودتایلند نامیده میدر
 . )مترجم(وارد شده است (CCMD) تشخی  در ویرایش دوم طبقه بندی چینی اختالالت روانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Jinjinia&action=edit&redlink=1
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پوستان تأثیر بسمزایی دارنمد )کمارلوس    های خاتمه زودرس در میان سیاهجویی و نرخرفتارهای سالمت
( در مقاله خود دربارة راحتی در گفتگوهما  2003(. کاردمیل و باتل )1991و آتکینسون،  پوستون، کراین

شناسی روانی با توجه به نهاد و اومیت، بر اهمیت کامل برخی عوامل، ازجملمه عناصمر م مم    در آسیب
 کنند.  شناسی روانی تأکید میویهه نهاد و اومیت( در آسیب زمینة فرهنگی )به

گیرد، بر عالئمی کمه بیممار   که فرد تنمیم به جستجوی کمک تخننی میفرهنگ حتی پس از آن
گذارد. گفته شمده کمه هنجارهمای فرهنگمی کمه مقابلمه اجتنمابی را در میمان         کند نیز اثر میگزارش می

هما مشمکالت و    شموند کمه آن  کننمد اغلمب باعمث ممی    تقویت می تبار ییایآسهای ها و آمریکایی آسیایی
هما و  های جسمانی مرتبط به استرس را گزارش کنند نمه مشمکالت هیجمانی را، زیمرا شمکایت     بیماری

 (.2003شوند )ایواماسا، تلقی می رشیپذ راابلیغمشکالت هیجانی، 
بینمی فرهنگمی یمک گمروه دربمارة بیمماری بمر چگمونگی مقابلمه فمرد و           همچنین، باورها و ج مان 
هایی که مردم بیماری روانی را گذارد. در فرهنگهای بیماری روانی اثر میخویشاوندان نزدیک با نشانه

دانند، تمایل کمتری به دریافمت  جادوگری، چشم شور( می ی )برای مثال، ساحر،عیفرا طبناشی از علل 
کمک از متخننان سالمت روانی وجود دارد و برعکس، تمایمل بیشمتری بمه کممک گمرفتن از یمک       

(. بمه  2005و دی جسوس مماری،   خورد )ماتئوس دوس سانتوسشفادهنده یا طبیب سنتی به چشم می
هما  کنند که بسمیاری از آفریقمایی  ( گزارش می2003و اسپیت ) همین ترتیب، جیمز میرز، یانگ، اوباسی

و  تمر اسمت   شناسی در فرد بازتاب بدکاری در گروه و زمینمة اجتمماعی بمزر    کنند که آسیبفرم می
 بنابراین، الزم است درمان هم بُعد جمعی و هم بُعد فردی را مدنظر ارار دهد.

به ب ترین نحموی در گزارشمی    اهمیت م ارت و دانش فرهنگی در میان متخننان سالمت روانی،
همای  شمده اسمت کمه شمورای انجممن      های االیمت امومی خالصمه   شناختی جمعیتدربارة درمان روان

کند که کرده است. این گزارش تأکید می  ( ارائه2003شناسی ملَی برای پیشبرد منافع االیت اومی ) روان
 متخننان سالمت روانی:

 و حساس هستند؛ آگاه خود هایرینسبت به زمینة نهادی و فرهنگی و سوگی 

نسبت به میراث فرهنگی خود و نیز بیمارانشان آگماهی دارنمد و اکعمان دارنمد کمه چگونمه بمر         
 گذارند؛ها اثر می های آنادرا 

بمرای کمار بمر روی     ازیموردنهای م م برای ف م فرهنگ خود و دیگران با هدف توسعه م ارت 
 کوشند.فعاالنه می های فرهنگی خاصگروه
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 ـ فرهنگی بر بیماری روانی اثرات اجتماعی

هما و  کننمد. ایمن سمازه   های فرهنگی بروز پیدا میهای روانی در چارچوب مفاهیم و سازهعالئم بیماری
ی، امدرت م   پرسمت  تیم اومگرایی، م جمعپذیری، فردگراییمفاهیم، شامل اومیت، نهاد، یا ملیَت، فرهنگ

 ت هستند.و اجتناب از عدم اطعی فاصله

 و ملیَت قومیت، نژاد

شموند. معمموال    و ملیَت، واژگانی هستند که در جامعه ما به یک معنا بکار برده می سه واژه اومیت، نهاد
گویمد کمه   ها، یا باورهای یک شخ  را توصیف کند میشنویم که واتی کسی بخواهد رفتار، ارزشمی
ها ممکن است وااعی باشمند زیمرا همر شمخ      صیفاین تو« او آسیایی است.» یا « او آفریقایی است»
، پس از برامراری روابمط متقابمل    درهرحالشود. کند شناخته میکشوری که در آن زندگی می واسطه به

تر، مانند هندی یما غنمایی را تمرجیح    ها توصیف خاص نزدیک با آن شخ  ممکن است دریابید که آن
ای )بمرای  ها شناخته شدن با یک گروه اومی یا ابیلمه  دهند. افزون بر این، حتی ممکن است برای آنمی

و دینا )نماواهو یما نمابی و( در کشمور ممادری شمخ (        مثال، گجراتی برای هندی، آشانتی برای غنایی
یافته و کلی معمموال  توسمط ممردم ج مان     های عمومیتتر باشد. جالب است بدانیم که این توصیف م م

هما بشمنوید کمه خودشمان را     افتد کمه از غربمی  ا، بسیار کم اتفاق میگیرد، امَغرب مورداستفاده ارار می
 اروپایی یا آمریکای شمالی توصیف کنند.

ها اسمتفاده کنمیم، امَما، نخسمتین و آشمکارترین      که تمایل داریم که با مسامحه از این واژهباوجوداین
شمود:  کمار بمرده ممی   نشانه توصیفی برای مما، نمهاد یما رنمگ پوسمت اسمت. واژه نمهاد بمه دو شمیوه ب         

همای ژنتیمک و جسممانی    شناختی از نهاد بر ویهگمی فرهنگی. تعاریف زیستشناختی و اجتماعی زیست
همای  بنمدی و رنگ چشم تأکید دارند که حاصل آن طبقمه  مشتر  مردم، مانند رنگ پوست، ساختار مو

همای  بنمدی هرحمال، تقسمیم   بمه ریخت )سمیاه( اسمت.   و سیاه تاریخی افقازی )سفید(، مغولی )آسیایی(
؛ اسممدلی و اسممدلی،   2002است )رلتفمورد،   ارارگرفتهشناختی از نهادها، مورد چالش و تردید زیست
عنوان یمک راه فمرار سماده از یمک مواعیمت       اند که نهاد بهو برخی از نویسندگان استدالل کرده (2005

عریف اجتمماعی فرهنگمی دربمارة نمهاد، بمه      (. ت2004پیچیده مورداستفاده ارار گرفته است )آتکینسون، 
نویسمد  شود. میو میگیری هویت مربوط میهای مختلف و نیز به هدف شکلجغرافیایی گروه م اجرت

 فرهنگی نهاد:که مف وم اجتماعی

همای بما   گمروه  هبم ممرتبط   و رفتارهای هاآن، خنوصیات، ارزش مطابقاندازی اشاره دارد که به چشم»
بما اسمتفاده از آن   کنمد تما   ای کممک ممی  ی متفاوت به هدف اجتماعی تدار  شیوههای جسمانمشخنه

  .«بشناسندخودشان را  دیگر را ببینند و اعضای یک گروه های اجتماعیگروهها بیگانه
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 (. 9 .، ص2006و تامامبینگ،  )میو، بارکر م هاکت

کنمیم زیمرا ایمن واژه بمه مما کممک       بندی استفاده ممی دیگر، ما همچنان از واژه نهاد برای طبقه بیان به
صورت تنمنعی   ها کامال  بهوااعیت که این توصیف نظر از این کند تا به توصیف مردم بپردازیم، اطع می

های نهادی بمه  ها توافق نظر وجود دارد که گروه. با توجه به شواهد موجود، در این زمینهاند شده ساخته
گیری نشدند، یا ازنظر علممی معنمادار نیسمتند،    با اطمینان اندازه لحاظ ژنتیکی از یکدیگر متمایز نیستند،

ویهه از این نظر که مردم چگونه با یکمدیگر رفتمار    ها، پیامدهای اجتماعی زیادی بههرچند این برچسب
و کیمد،   ؛ اسمترنبر ، گریگورنکمو  2005؛ اسمدلی و اسممدلی،  2005کنند به دنبال دارند )ابرهارت، می

2005 .) 
های نگریستن به یک فرد است. یک گروه اومی، به گروهی از افمراد  و ملیَت، از دیگر شیوهاومیت 

های جسمانی و فرهنگی مشاب ی مانند: زبمان، خنوصمیات   با نیای مشتر  اشاره دارد که اغلب ویهگی
از  ها و هنجارها دارند. از سوی دیگر، ملیَت بمه اجتمماع سیاسمی اشماره دارد کمه ظماهرا       فیزیکی، آیین

ای یک شمخ  بمر   های زمینهخاستگاه و تبار مشترکی برخوردار هستند. باوجوداین، درنظرگرفتن جنبه
تمر  تر است، اما در عین حال الزم است که متخننمان سمالمت روانمی، محتماط    ها آسان اساس نهاد آن

ای اطالعمات زمینمه  های نهادی ضرورتا  بندیآورند، زیرا گروه باشند و یک مناحبه دایق از فرد به عمل
همای  متحده آمریکا از گروه های فدرال ایاالتبندیکنند. برای نمونه، بر اساس تقسیممناسبی فراهم نمی

شوند. بنابراین، بمرای ف مم   پوست تلقی میها، به یک اندازه سیاهها یا التیناالیَت اومی، اسپانیولی زبان
تمری از  های ساده فراتر رفته و به سطح عمیمق بندیدرست یک شخ ، الزم است متخننان از دسته

 بررسی و هدفمندی دست یابند.  

 پذیریفرهنگ

هما بمه دالیمل مختلمف، همر روز بیشمتر ج مانی        ها و م اجرتدنیای ما به دلیل افزایش سریع مسافرت
 موردتوجمه پذیری را به موضوعی م م تبدیل کرده که بایمد  های فزاینده م اجرت، فرهنگشود. نرخ می

 تیم درن اتمدریج سمازگار شمده و     پذیری دروااع نوعی انتقال است که در آن، فرد بهارار گیرد. فرهنگ
پمذیری را عبمارت از   (، فرهنمگ 1992پمذیرد. بِمرّی )  ها و باورهای فرهنگ جدید را میبرخی از ارزش
دی یما  کند که متضممن از دسمت دادن عمم   اندازی فرهنگ و یادگیری فرهنگ تعریف میفرایند پوست

ها و و از سوی دیگر پذیرش ارزش های فرهنگی یا رفتارهای منتخب با گذشت زمانغیرعمدی ارزش
پذیری به میزان بازبودگی فرهنگ میزبان برای طورکلی، فرهنگ رفتارهای جدید از گروه جدید است. به

بمان بسمتگی دارد   همای گمروه میز  تعامل و نیز به میزان تمایل گروه م اجر به پذیرش هنجارها و ارزش




