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  چکیده
فرهنگی که از  -ي جهان شمول بین شامل نسخهروان شناسی فرهنگی حوزه جدیدي است : زمینه

مهم  ياز زمان بازنگر یفرهنگ یروان یآسیب شناس. گفتمان خاص تاریخی و فرهنگی مشتق شده است
 يها روشو  ها يسازمفهوم  یابیگذشته، ارز هاي يبازنگربا هدف به روز کردن ، )1988( ینمنکال
فرهنگ و  یفدر تعر یتحوالت یژهبه و یمفهوم هاي یشرفتپشاخص،  هاي یشگرا یصو تشخ يجار
و  DSM-Vيبرا یصفرهنگ در تشخ سهمعام فرهنگ،  هاي یانجرخاص و هم  هاي یانجرهم  یبررس

از  يمواردبه قرار گرفته و  یسهو مقا ررسی مجددمورد بی، بهداشت روان یگزارش سازمان جهان
  .اشاره شده است یزوفرنیو اسک یاز جمله افسردگ ها یماريب

هدف از پژوهش حاضر بیان این مطلب است که بیماري روانی ساخت زبانی دارد و آن را : هدف
  .به منزله موضوع و مساله فرهنگی مورد بررسی قرار داده است

تحلیل گفتمان به منزله روش پژوهش کیفی، زبان و . روش پژوهش تحلیل گفتمان است: روش
روایت متنی است فرهنگی، . ل گفتمان روایت استواحد تحلی. دهد یمسخن را مورد واکاوي قرار 

و  ها یدگاهددر تحلیل گفتمان با تحلیل زبان و سخن و تفسیر . علمی یا کنشی اجتماعی اي یهنظر
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تحلیلگر با . را مورد بازشناسی قرار دهد
، شوند یمی که به هنگام به کارگیري منابع گفتمانی خلق 

. استآسیب شناسی روانی فرهنگی تبدیل به عاملی مهم شده 
شدن از تعریف فرهنگ  روانی فرهنگی مهمترین مساله آگاه
شناسی  یبتمرکز آس. . به عنوان گفتمان و نقش آن در تعریف و تبیین و تعیین بیماري روانی است

و در سایه نقش آفرینی زبان است که 
 .ماعی و فرهنگی دست پیدا کرداز بیماري روانی به منزله یک ساخت اجت

هدف غایی آسیب شناسی روانی فرهنگی کاستن از رنج و بهبود زندگی افراد 
و منابع آسیب شناسی روانی در  
شد که مورد نیاز براي این هدف  

که زبان با  شود یمهمچنین فرهنگ به عنوان فرایندي پویا، متغیر و گفتمانی در نظر گرفته 

اختالل  افسردگی،اختالل  اختالالت روانی،

از  متأثر2مکالمهو  1عالقه چشمگیر به مطالعه فرآیندهاي زبان در روانشناسی مانند روایت
که ایده مشترك آنها این  هایی

علم به واقعیت را به صورت عینی و مستقل از خود 
واقعیت چیزي نیست که بتوان آن را به طور عینی کشف کرد؛ واقعیت در درون 
                                                  
1. narrative 
2. conversation 
3. constructivist theories 

سوم، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

را مورد بازشناسی قرار دهد آنهاروایت زیر ساخت  کند یم، پژوهشگر تالش ها یه
ی که به هنگام به کارگیري منابع گفتمانی خلق بررسی و تحلیل الگوهاي گفتمانی، الگوهای

  .در صدد آن است تا منابع تشابه و تفاوت را بازشناسی کند
آسیب شناسی روانی فرهنگی تبدیل به عاملی مهم شده  يها پژوهشاخیر  يها سالدر : نتایج

روانی فرهنگی مهمترین مساله آگاه یدر روان شناسی فرهنگی و آسیب شناس
به عنوان گفتمان و نقش آن در تعریف و تبیین و تعیین بیماري روانی است

و در سایه نقش آفرینی زبان است که . بر زبان و ساخت جهان اجتماعی زبان استروانی فرهنگی  
ماعی و فرهنگی دست پیدا کرداز بیماري روانی به منزله یک ساخت اجت اي یکپارچهبه مفهوم  توان

هدف غایی آسیب شناسی روانی فرهنگی کاستن از رنج و بهبود زندگی افراد : بحث و نتیجه گیري
 ها نشانهتعریف اصالح شده ما از فرهنگ منجر به تحلیلی از .  

شد که مورد نیاز براي این هدف  تر گستردهسطوح متعدد فردي، خانوادگی، جامعه و سیستم اجتماعی 
همچنین فرهنگ به عنوان فرایندي پویا، متغیر و گفتمانی در نظر گرفته . باشد

  . دهد یمنقش آفرینی در ساخت اجتماعی به آن شکل 

اختالالت روانی، زبان، روایت، استعاره، فرهنگ، :واژگان کلیدي
  .اسکیزوفرنی

  مقدمه
 نقش فرهنگ و زبان در ساخت اجتماعی دانش

عالقه چشمگیر به مطالعه فرآیندهاي زبان در روانشناسی مانند روایت
هایی یهنظرمجموعه  .بر مساله زبان است 3گرا سـازه هـاي تأکید نظـریه

علم به واقعیت را به صورت عینی و مستقل از خود  تواند ینم یطیشرااست که داننده تحت هر 
واقعیت چیزي نیست که بتوان آن را به طور عینی کشف کرد؛ واقعیت در درون . به دست آورد
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یهنظر
بررسی و تحلیل الگوهاي گفتمانی، الگوهای

در صدد آن است تا منابع تشابه و تفاوت را بازشناسی کند
نتایج

در روان شناسی فرهنگی و آسیب شناس
به عنوان گفتمان و نقش آن در تعریف و تبیین و تعیین بیماري روانی است

روانی فرهنگی  
توان یم

بحث و نتیجه گیري
است

سطوح متعدد فردي، خانوادگی، جامعه و سیستم اجتماعی 
باشد یم

نقش آفرینی در ساخت اجتماعی به آن شکل 

واژگان کلیدي
اسکیزوفرنی

مقدمه
نقش فرهنگ و زبان در ساخت اجتماعی دانش

عالقه چشمگیر به مطالعه فرآیندهاي زبان در روانشناسی مانند روایت
تأکید نظـریه

است که داننده تحت هر 
به دست آورد
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. در مورد واقعیت چگونگی جهان، دانش کسب کنیم توانیم ینمما . شود یمهر یک از ما ساخته 
وابسته هستند که ما در مورد پدیده خاصی  اي ا نظریهبه ساختار، فرهنگ، زبان ی ها دانشهمه 

 1زبانی هاي يبازبر اساس این دیدگاه، انسان فعاالنه دانش خود را با استفاده . بریم یمبکار 
  ).1999، 3و ماکادو 2گونکالوز(دهد  گسترش می

اي است  ساختار و کارکرد زبان به گونه. دهد یمزبان است که به جهان درون و بیرون ساخت 
زبان نه تنها در نقش وسیله براي شناخت عمل . کند که خود را وارد سازوکار شناخت می

شود و در تقطیع، آرایش و پردازش  اي فعال نیز وارد کار می کند بلکه در نقش واسطه می
کلمات عالوه بر آنکه . دگذار یمکلّی در ساخته و پرداخته شدن ذهن اثر  به طوراطالعات و 

یا روان شناختی و فرهنگی  ینقش عوامل موقعیت. معناي حقیقی دارند معناي مجازي هم دارند
تجربه، در تعامل زبان، فرهنگ و عوامل روان . در انتقال این نوع معنی کامالً برجسته است

  . گیرد و خود آنها نیز به شدت به هم مرتبط هستند شناختی شکل می

  نگ و زبان در ساخت دانش آسیب شناسی روانینقش فره
نقش فرهنگ در نشانه شناسی اختالالت روانی مدتی است که نشانه شناسی هاي جهانی همچون 

DSM4 5وICD حتی خود مؤلفان . را نیز به چالش طلبیده استIV -DSM يها نیز معتقدند که نشانه 
مراجع از سردردهاي  هاي یتشکاوري که ؛ به طشود یمبیماري، در چارچوب فرهنگ تجربه و فهمیده 

، )در فرهنگ چینی و آسیایی(، ضعف و خستگی )در فرهنگ آمریکایی التین و مدیترانه(عصبی 
 بر حسب نوع ساخت زبانی) پوستان آمریکاي شمالیخ سر(و دل شکستگی ) خاورمیانه(مشکالت قلب 

  .شوند یمفهمیده و بیان  ها فرهنگدر این 

                                                   
1. language games 
2. Goncalves 
3. Machado 
4. Diagnostic Statistical Manual (DSM) 
5. International Classification Disease 
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وقتی پینل از لفظ بیمار روانی براي 
اي از افراد که مانند مجرمین خطرناك در محلی دور افتاده نگه داشته شده بودند، استفاده 

فرایندهاي زبانی همچون . کرد، مقدمات ایجاد نخستین بیمارستان روانپزشکی را فراهم ساخت
  . روند گر به شمار می

تأکید بر زبان و فرهنگ در مطالعات اخیر در قالب رویکرد جدیدي به روانشناسی به نام 
است  هایی یوهشروان شناسی فرهنگی مطالعه 

که ذهن و عین، خود و دیگري، شخص و بافت، ظاهر و بنیان، درمانگر و بیمار با هم زندگی 
. سازند یم، به یکدیگر نیاز دارند و به نحوي پویا، دیالکتیکی، و اشتراکی یکدیگر را 

فرهنگ را بایستی به عنوان یک نظام و فرایندي 
دارد و  یتکه در آن زبان محور

اخالقی  يها ارزش، افکار و هیجانات، باورها و 
فردي و هم بین فردي نمایان -فرهنگی هم در عملکرد هاي روانی درون

راین در کارهاي وانگ و براکمایر، روایت به عنوان چیزي است که خواص ذاتی 
... "، کند یمبراکمایر استدالل . 

گفتمان روایت در اینجا محوري است، این واقعیت که روایت قادر به بازي 
با این ... باشد یم) شناختی، اجتماعی، و هیجانی

و آن ظرفیت توصیفی روایت در شکل 

که روایت نیروي یکپارچه ساز اساسی در نظام یادمانی 
ا این مفهوم از روایت رویکردهاي رایج معن

عالئم انتزاعی و سایر  شود یم
                                                  
1. narrative theory 
2. narrative therapy 
3. Wang and Brockmeier 

سوم، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

وقتی پینل از لفظ بیمار روانی براي  همچنان که. بان در ساخت فرهنگ نیز دخیل استز
اي از افراد که مانند مجرمین خطرناك در محلی دور افتاده نگه داشته شده بودند، استفاده 

کرد، مقدمات ایجاد نخستین بیمارستان روانپزشکی را فراهم ساخت
گر به شمار مین  از عناصر مهم و اصلی در توصیف و ادراك پدیده، يگذار

تأکید بر زبان و فرهنگ در مطالعات اخیر در قالب رویکرد جدیدي به روانشناسی به نام 
روان شناسی فرهنگی مطالعه  .جلوه گر شدند 2یا روایت درمانی1نظریه روایت

که ذهن و عین، خود و دیگري، شخص و بافت، ظاهر و بنیان، درمانگر و بیمار با هم زندگی 
، به یکدیگر نیاز دارند و به نحوي پویا، دیالکتیکی، و اشتراکی یکدیگر را کنند

فرهنگ را بایستی به عنوان یک نظام و فرایندي "مطرح کردند که ) 2002( 3وانگ و براکمایر
که در آن زبان محور،از ساختن اي یوهش - نمادین در نظر گرفت هاي یانجی

، افکار و هیجانات، باورها و ها یتفعالخودش را در نهادهاي اجتماعی، 
فرهنگی هم در عملکرد هاي روانی درون يها کننده یمتنظافراد، 
راین در کارهاي وانگ و براکمایر، روایت به عنوان چیزي است که خواص ذاتی بناب. "کند

. باشد یمیا معناي پیش بینِ قبل از و یا مستقل از عمل اجتماعی 
گفتمان روایت در اینجا محوري است، این واقعیت که روایت قادر به بازي  چندمنظورهماهیت 

شناختی، اجتماعی، و هیجانی(متعدد و متفاوت  يها نقش کردن هم زمان در
و آن ظرفیت توصیفی روایت در شکل ... از روایت وجود دارد تري یاساسحال، هنوز پتانسیل 

  ."بشري است يها تجربهدهی بعد زمانی 
که روایت نیروي یکپارچه ساز اساسی در نظام یادمانی  کند یمبراکمایر نتیجه گیري 

این مفهوم از روایت رویکردهاي رایج معن. فرهنگ و ترکیبی ویژه از عناصر منفک است
مکه فرض  ی، جایگیرد یمرا در بر  ها ارتباطمحور به زبان و 
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ز
اي از افراد که مانند مجرمین خطرناك در محلی دور افتاده نگه داشته شده بودند، استفاده  عده

کرد، مقدمات ایجاد نخستین بیمارستان روانپزشکی را فراهم ساخت
گذار نام

تأکید بر زبان و فرهنگ در مطالعات اخیر در قالب رویکرد جدیدي به روانشناسی به نام 
نظریه روایت

که ذهن و عین، خود و دیگري، شخص و بافت، ظاهر و بنیان، درمانگر و بیمار با هم زندگی 
کنند یم

وانگ و براکمایر
یانجیمز ا

خودش را در نهادهاي اجتماعی، 
افراد، 

کند یم
یا معناي پیش بینِ قبل از و یا مستقل از عمل اجتماعی 

ماهیت 
کردن هم زمان در

حال، هنوز پتانسیل 
دهی بعد زمانی 

براکمایر نتیجه گیري 
فرهنگ و ترکیبی ویژه از عناصر منفک است

محور به زبان و 
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همچنین روایت به عنوان ساختارهاي . ندشناختی داراي معناهاي ذاتی و ثابت هست يها سازه
مانند (و توضیحات، منبعی براي تعامالت اجتماعی است ها  مانند استداللهانتزاعی، درست 

  . ، و تنها زمانی معنا دارد که در فعالیت عملی تعبیه شده باشد)واژگان در یک زبان
که افراد در آن اجتماعی است  هاي یتواقعدهی  مضافاً، مهمترین تأکید زبان در شکل

و  اش یزندگهاي  این دیدگاه به تمایل آدمی به ساخت دهی به رویداد. کنند یمزندگی 
؛ فرایندي که به واسطه آن فرد به کند یماجتماعی در قالب روایت یا داستان اشاره  هاي یتواقع

  .یابد یمیک هویت یکپارچه در قالب یک ساخت اجتماعی، دست 
ببینیم که چگونه  توانیم یم کنیم یمنگاه  19روانی در پایان قرن زمانی که به آسیب شناسی 

که روانشناسی امروز  طور همان. کند یمآن عصر تاریخی را منعکس  يها ارزشاین رشته، 
مرور تاریخی به این مساله بیانگر آن است که نه . کند یمزمان و مکان ما را منعکس  يها ارزش

آکادمیک بلکه بر اساس  هاي یوابستگاجتماعی و  هاي یتفعالتنها بیماري روانی با تکیه بر 
  . هنجاري اواخر قرن نوزدهم اروپا و فرهنگ آمریکایی شمالی شکل گرفته است يها ارزش

  ؟نشیند یمتعریف کدام مرجع اقتدار از وضعیت آسیب شناسی روانی بر کرسی 
رضایت اجتماعی تکیه که دانش به طور وسیعی، به  گوید یمساخت اجتماعی دانش به ما 

و آنچه را ما  گیریم یمو تجارب اجتماعی ما، آنچه را به عنوان حقیقت در نظر  ها تقابل. دارد
که زبان به سادگی  کند یمساخت اجتماعی تاکید . دهد یم، شکل دهیم یممورد توجه قرار 

زمانی . زبان قدرت ساخت حقیقت اجتماعی را دارد. بی طرف نیستر از حقیقت یا ابزا اي ینهآ
دارد بر اینکه  يا کننده، نقش تعیین گیرد یمکه یک اصطالح در عموم مورد پذیرش قرار 

. کند یمبلکه زبان نیز از ما استفاده  بریم ینمما تنها زبان را به کار . چگونه جهان را درك کنیم
که تجاربشان چیست؟  کند یم، تعیین زنند یمبشان حرف اینکه مردم چگونه درباره تجار
بر آنچه ما از افراد بر چسب خورده  عمیق یريتأث» نوروتیک«بنابراین بر چسب تشخیصی مانند 

  . گذارد یم، کنند یمو آنچه آنها در مورد خودشان فکر  کنیم یمتصور 
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اي  زبان سیستمی نشانه. دهد یم، دانش ما را شکل 
معنا سازي در زبان در میان . 

الکترونیک و چاپی  يها رسانه
تجارب و سوگیرانه باشد  تواند

در علم آسیب شناسی روانی، قدرت تعیین اینکه چه چیزي 
 .دارد ، به روش تعیین آن بستگی

و معناي غالب  کنند یمرفتاري را توصیف 
گر چه معناي غالب تنها معناي موجود نیست، 

و شود  یمبا سیستم بهداشت روانی با ارزیابی از مشکالت مراجع آغاز 
ا استاندارد شده ب يها نامعنصر محوري این تشخیص 

براي بسیاري  از . معناداري و اهمیت تشخیص وابسته به خیلی چیزها است
درمانگران چیزي که مهم است دانش آنها از تجارب و احساسات مراجع است و تشخیص 

رسمی بر اساس آخرین  هاي یص
  اجازهتشخیصی به ما  يها گروه

 ها مالك DSM در. که دانش و تجربه جمع آوري شده در طول زمان را تعمیم دهیم
 مرکب از مشاهدات فراهم شده توسط

  . افکار، احساسات و رفتارهاي گزارش شده توسط شخص است

رابطه تشخیص . ما محصول زمان و مکان است
  .با ساختار اجتماعی، فرهنگ و رویدادهاي تاریخی به آسانی آشکار است

سوم، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

، دانش ما را شکل کنیم یممتن اجتماعی که در آن زندگی 
. دارد ياست که قدرت بر چسب زدن، توصیف و دسته بند

رسانهبر  یرشانتأثخاص به علت برتري آنها در جامعه و  يها گروه
تواند یممتمرکز شده است؛ به طوري که معناي پیشنهاد شده 

در علم آسیب شناسی روانی، قدرت تعیین اینکه چه چیزي . زیادي را مانع گردد يها گروه
، به روش تعیین آن بستگیرود یماست و چه چیز آسیب روانی به شمار   هنجار
رفتاري را توصیف  يها آلو نابهنجاري، ایده  يهنجار  بههاي  مقوله

گر چه معناي غالب تنها معناي موجود نیست، . دهند یمتعیین و شکل رفتار هر فرد را 
  .  شود یمو قابل رویت ترین معنا محسوب  ینتر مشروع
با سیستم بهداشت روانی با ارزیابی از مشکالت مراجع آغاز  ها مواجههتمام  یباًتقر

عنصر محوري این تشخیص . شود یمبه یک تشخیص رسمی ختم 
معناداري و اهمیت تشخیص وابسته به خیلی چیزها است. موقعیت مراجع است

درمانگران چیزي که مهم است دانش آنها از تجارب و احساسات مراجع است و تشخیص ن 
یصتشخدر حال حاضر . رسمی براي آنها مساله محوري نیست

گروهطبقه بندي مراجعان در داخل . گیرد یمصورت  DSMویرایش 
که دانش و تجربه جمع آوري شده در طول زمان را تعمیم دهیم دهد
مرکب از مشاهدات فراهم شده توسط مشخصاً؛ اینها هاست نشانهشامل فهرستی از  معموالً

افکار، احساسات و رفتارهاي گزارش شده توسط شخص است طور ینهممتخصصان و 

  معضالت تشخیص رسمی
ما محصول زمان و مکان است يها از منظر ساخت اجتماعی تشخیص

با ساختار اجتماعی، فرهنگ و رویدادهاي تاریخی به آسانی آشکار است یشناخت روان
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متن اجتماعی که در آن زندگی 
است که قدرت بر چسب زدن، توصیف و دسته بند

گروه
متمرکز شده است؛ به طوري که معناي پیشنهاد شده 

گروه
هنجار به

مقوله
رفتار هر فرد را 

مشروع
تقر

به یک تشخیص رسمی ختم 
موقعیت مراجع است

ن روا
رسمی براي آنها مساله محوري نیست

ویرایش 
دهد یم

معموالً
متخصصان و 

معضالت تشخیص رسمی
از منظر ساخت اجتماعی تشخیص

روان
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  با تشخیص روانشناختیرابطه ساختار اجتماعی 
براي مثال تشخیص کلپتومانیا که یک وسواس غیر منطقی از دزدي از مغازه یا کش رفتن 

که به نوعی  گیرد یمبزرگ در قرن حاضر را در بر  يها فروشگاهزنان مشتریان . وسائل است
افراد از  .به علت طرز چیدمان آنها دارند ها فروشگاهبراي خرید و دزدي از مغازه و  اي یزهانگ

دزدي و آسیب  هاي یتفعالاما براي تمیز دادن  زنند یمتمام طبقات اجتماعی دست به دزدي 
زنان طبقه پایین به عنوان دزد و زنان طبقه باالتر به  مثالً؛ شود یمروانی از طبقه اجتماعی استفاده 

  . شود یمو بدین ترتیب رفتار آنها توجیه  شوند یمعنوان بیمار روانی تشخیص داده 
این مقوالت . کند یماختالالت روانی نگرانی دیگري را ایجاد  يها مقولهافزایش و توسعه 

، هم گیرد یمبیشتر و بیشتري از رفتار را به عنوان نابهنجار و نیازمند درمان در نظر  يها شکل
دانشگاه جان هاپکینز اشاره  یپزشک، رئیس دانشکده روان 1چنان که درکتر پاول مک هیو

 تر گستردهبمانند یک زمینه راهنما هستند که مداوماً گسترده و  مقوالتاین "کند،  می
یا  یعادي به عنوان آسیب روان يو شکست هاتا جائیکه ممکن است ناشادمانی . "شوند می

 .چیزي که نیازمند درمان است، در نظر گرفته شود

نگرانی بیشتر . کنند یمبی به عالوه افراد بر اساس پیش فرض نابهنجاري هویتشان را ارزیا
و این  کند یمتشخیصی علت مشکالت را در درون افراد مکان یابی  يها برچسباین است که 

هدف عمده روانشناسی . ممکن است باعث عدم توجه به متن اجتماعی و روابط بین فردي شود
مل بیولوژیکی روانشناسان انتقادي نقش عوا. انتقادي توجه دوباره به متن و بافت اجتماعی است

ولی اصرار دارند که چه این عوامل باشند و چه نباشند، مشکالت زیادي  کنند ینمرا انکار 
، انتقاد نظریه یرتأثیک نمونه خوب از این . شود یمیافت  یهمواره در یک متن اجتماع

سؤاالت کلیدي وجود دارد که چرا این اختالالت خاص . ستی از اختالالت خوردن استنیفمی
یافتن این مسائل، فمنیست ها به  يبرا. است تر یعشاشده یا چرا در اروپا و امریکاي شمالی جنس 

اجتماعی و فرهنگی در مورد زنان، به  بدن و امیال نا همجنس گرایانه توجه  هاي یدگاهد
                                                   
1. Paul Machugh 
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 يها رسانهیک نکته این است که الغري زنان به یک استاندارد زیبایی از طریق 
براي نمایش ثروت و قدرت اجتماعی مردانی که با آنها در 
که در یک مراقبت دائمی از آنچه 

بین جنسی، قومی، طبقات اجتماعی وجود 
ذاتی در  يها تفاوت. دهد ینم

. کند یماقتصادي متفاوت را منعکس 
ست بسته به مشخصات مشابه داده شده توسط متخصصان ممکن ا

تشخیص اضافی . پیامدهاي منفی با خود دارند
 به عنوانممکن است تجارب و رفتارهایی را که براي گروه اجتماعی خاص عادي است 

عقیده  1970براي مثال منتقدان فمنیست در دهه 
اختالل شخصیت هستریک شبیه الگوهاي رفتاري و احساسی است که با 
تشخیص سطحی و کم، اشاره به چشم پوشی و 
براي مثال پریشانی و ناشادمانی ممکن است 

یک  يشکایت هیپوکندریا برا
شخص در حقیقت از یک افسردگی جدي رنج 

                                                  
1. over diagnosis 
2. under Diagnosis 

سوم، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

یک نکته این است که الغري زنان به یک استاندارد زیبایی از طریق . اند کرده
براي نمایش ثروت و قدرت اجتماعی مردانی که با آنها در  اي یلهوس به عنوانعمومی و همچنین 

که در یک مراقبت دائمی از آنچه  اند شدهبنابراین زنان مجبور . ارتباطند، تبدیل شده است
  . برندر ، به سآیند یمو اینکه چگونه به نظر  خورند

بین جنسی، قومی، طبقات اجتماعی وجود  يها یصتشخبسیاري از در اختالالت زیادي 
نمتشخیص سوگیرانه را نشان  لزوماًالبته این اختالالت . 

اقتصادي متفاوت را منعکس -متفاوتی از تجارت و منابع اجتماعی هاي یشهراختالالت، 
مشابه داده شده توسط متخصصان ممکن ا هاي یصتشخبه عالوه 

  .درمانی متفاوتی بدهند هاي یهتوصاجتماعی مراجع، 
پیامدهاي منفی با خود دارند 2و هم تشخیص اولیه 1هم تشخیص اضافی

ممکن است تجارب و رفتارهایی را که براي گروه اجتماعی خاص عادي است 
براي مثال منتقدان فمنیست در دهه . از اختالل روانی مورد توجه قرار دهد يا نشانه

اختالل شخصیت هستریک شبیه الگوهاي رفتاري و احساسی است که با  يها نشانهداشتند که 
تشخیص سطحی و کم، اشاره به چشم پوشی و . هنجارهاي غالب این مکتب سازگار است

براي مثال پریشانی و ناشادمانی ممکن است . وانشناختی داردیادست کم گرفتن یک وضعیت ر
شکایت هیپوکندریا برا به عنوانیک طیف رشدي براي نوجوانان و یا  به عنوانتنها 

شخص در حقیقت از یک افسردگی جدي رنج  که یحالدر نظر گرفته شود در  تر مسنشخص 
  . برد
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کرده
عمومی و همچنین 

ارتباطند، تبدیل شده است
خورند یم

اختالالت زیادي 
. دارد

اختالالت، 
به عالوه 

اجتماعی مراجع، 
هم تشخیص اضافی

ممکن است تجارب و رفتارهایی را که براي گروه اجتماعی خاص عادي است 
نشانه

داشتند که 
هنجارهاي غالب این مکتب سازگار است

یادست کم گرفتن یک وضعیت ر
تنها 

شخص 
برد یم
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  رابطه فرهنگ با تشخیص روان شناختی
که افراد چه دیدي نسبت به سالمت جسمی و  کنند یمفرهنگی تا حدودي تعیین  يها سنت

ممکن است در   شود یمآنچه در یک جامعه به عنوان سالمت در نظر گرفته . روانی دارند
بروز پیدا  ها فرهنگگرچه اختالالت روانشناختی در تمام . دیگر بیماري فرض شود يا جامعه

بر اساس روشی که مرتبط با  یشانها جلوهو چگونگی  آنهاولی شکل و نحوه ابراز  کنند یم
  . عقیدتی فرهنگی است ممکن است دگرگون شود  هاي یستمس

و  ها سنت. گذارند یم یرتأثمربوط به سالمت  يها نگرشگوناگون بر  يها راهفرهنگ از 
 هاي یدگاهدو  دهد یمشکل  جامعه خاص را یک هاي یدگاهدعقاید فرهنگی مربوط به سالمت 

اصطالحی است که براي  1واقعیت بالینی. کند یمدرمان را تعیین  يها روشجامعه به نوبه خود 
، هنجارها،روابط ها نگرش به خصوصاجتماعی مربوط به سالمتی  هاي یتواقعتوصیف وجوه 

طریق این واقعیت فرهنگ از پنج . شود یمشفا بخش به کار برده  هاي یتفعالبالینی و درمان یا 
تجربه ذهنی بناشده از فرهنگ،تعبیر پریشانی فشار روانی بر  :دهد یمقرار  یرتأثبالینی را تحت 
، تشخیص مبتنی بر )برند یمکه افراد براي اظهار بیماري خود به کار  اي یوهش(اساس فرهنگ 

  . نتیجه گیري بر اساس فرهنگو درمان بر اساس فرهنگ  فرهنگ،
و  گیرد یماین عقیده وجود دارد که تمام اختالالت روانی از طریق عوامل فرهنگی شکل  

که بعضی اختالالت مانند اسکیزو فرنی که به نظر  کنند یمشاهدي بر این ادعا ذکر  به عنوان
عملی  - نسبت به سایر اختالالت مانند افسردگی،اختالالت خوردن و وسواس فکري رسد یم

خود بیماري احتمال بیشتري ا ب اختالالت در مقایسه يها نشانهرهنگ هستند،ف یرتأثکمتر تحت 
مختلف آسیب شناسی و درمان  يها فرهنگدر  و عمیقاً فرهنگ تغییر یابند، یرتأثدارد که تحت 
  . متفاوتی دارند

                                                   
1. clinical reality 
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در نظریه روانشناختی آمریکایی شمالی ما با فقدان یا کمبود محتواي فرهنگی روبرو 
روانی مربوط به فرهنگ خودشان را به 
در تحقیقات بین فرهنگی اشتباه رخ 

که براي فهم و شناسایی رفتار  
  . منحصر به فرد از یک فرهنگ خاص را در نظر بگیریم

ممکن است نوعی از ابزار . کند
دیگر اعتبار و روایی نیابد، همچنین یافتن معناي 

سازمان  و کلمات مشکل است، به عنوان مثال در مطالعه
مشاهده  ها فرهنگدرباره اصطالحات مربوط به استفاده از الکل و مواد میان 

 ها فرهنگبه آسانی قابل ترجمه به زبان رایج در 
براي ترجمه به زبان رایج در 

از  يها ارزشو بنابراین  کند یم
قبیل فرد گرایی، رقابت، سودگرایی عملی، اخالق کاري پروتستانی، جهت گرایی فرایندي و 

 یهمگی در این دیدگاه غربی آمده است در صورت
وابستگی را هم  که یستندندیگر مانند آسیایی 

                                                  
1. WHO: World Health Organization
2. intoxication 
3. addiction 

4. normal drinking 
5. tolerance 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

در نظریه روانشناختی آمریکایی شمالی ما با فقدان یا کمبود محتواي فرهنگی روبرو 
روانی مربوط به فرهنگ خودشان را به  هاي یماريب يها مقولهاین زمانی که آنها بنابر .هستیم

در تحقیقات بین فرهنگی اشتباه رخ . کنند یمپیاده  ها فرهنگروي رفتارهاي نابهنجار در دیگر 
که براي فهم و شناسایی رفتار  کند یماصل نسبیت فرهنگی بر این اساس پیشنهاد . خواهد داد

منحصر به فرد از یک فرهنگ خاص را در نظر بگیریم يها جنبهنیاز است که 
کند یماین مساله خود را در تحقیقات روش شناختی نیز پدیدار 

دیگر اعتبار و روایی نیابد، همچنین یافتن معناي  يها فرهنگتشخیص ساخته شده در غرب در 
و کلمات مشکل است، به عنوان مثال در مطالعهمشابه و قابل مقایسه در تفسیر تعابیر 

درباره اصطالحات مربوط به استفاده از الکل و مواد میان  1بهداشت جهانی
به آسانی قابل ترجمه به زبان رایج در » 3اعتیاد«و » 2مسمومیت«شد که اصطالحات 

براي ترجمه به زبان رایج در » 5تحمل«و » 4به هنجارنوشیدن «هستند اما اصطالحاتی نظیر 
  . باشند یمفرهنگ دشوار 

  رابطه رویدادهاي تاریخی با  تشخیص روانشناختی
مغربی را منعکس  هاي یدگاهد اساساًتاریخی نیز  يها درمان

قبیل فرد گرایی، رقابت، سودگرایی عملی، اخالق کاري پروتستانی، جهت گرایی فرایندي و 
همگی در این دیدگاه غربی آمده است در صورت يا هستهرو به آینده و ساختار خانوادگی 

دیگر مانند آسیایی  يها فرهنگ يها ارزش لزوماً ها ارزشکه این 
  . دانند یمسالمت  الزم و هم

           
WHO: World Health Organization 
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در نظریه روانشناختی آمریکایی شمالی ما با فقدان یا کمبود محتواي فرهنگی روبرو 
هستیم

روي رفتارهاي نابهنجار در دیگر 
خواهد داد

نیاز است که 
این مساله خود را در تحقیقات روش شناختی نیز پدیدار 

تشخیص ساخته شده در غرب در 
مشابه و قابل مقایسه در تفسیر تعابیر 

بهداشت جهانی
شد که اصطالحات 

هستند اما اصطالحاتی نظیر 
فرهنگ دشوار 

رابطه رویدادهاي تاریخی با  تشخیص روانشناختی
درمان

قبیل فرد گرایی، رقابت، سودگرایی عملی، اخالق کاري پروتستانی، جهت گرایی فرایندي و 
رو به آینده و ساختار خانوادگی 

که این 
الزم و هم
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  روش پژوهش
. هاست آن ترین یچیدهپاز میان تمامی رویکردهاي کیفی پژوهشی، تحلیل گفتمان یکی از 

این روش . اند نمودهزیادي از تحلیل گفتمان به عنوان روش پژوهش خود استفاده  يها پژوهش
پیش روي پژوهشگران ها، فضاي جدیدي را  بازاندیشی در راستاي فهم نظریه هاي یوهشبا ایجاد 

تحلیل گفتمان به منزله روش پژوهش کیفی، زبان و سخن را مورد واکاوي قرار  .گشوده است
اي علمی یا کنشی  روایت متنی است فرهنگی، نظریه. واحد تحلیل گفتمان روایت است. دهد یم

ژوهشگر پ ها، و نظریه ها یدگاهدبا تحلیل زبان و سخن و تفسیر  در تحلیل گفتمان. اجتماعی
را مورد بازشناسی قرار دهد؛ الگوهاي زبانی که به شکل  آنهاروایت زیر ساخت  کند یمتالش 

تحلیلگر با بررسی و تحلیل الگوهاي . شوند یمتولید ز الگوهاي فرهنگی و تاریخی و علمی با
ا ، در صدد آن است تشوند یمکه به هنگام به کارگیري منابع گفتمانی خلق  یالگوهای گفتمانی،

  .منابع تشابه و تفاوت را بازشناسی کند

 نتایج

 فرهنگ گفتمانی و گفتمان فرهنگی در روان شناسی فرهنگی .1
روان شناسی . روان شناسی فرهنگی، از گفتمان تاریخی و فرهنگی مشتق شده است

فرهنگی و تاریخی  يها سنتمرتبط با  يها بافتاز متون و  يا مجموعهفرهنگی، به خودي خود 
به مطالعه براکمایر و  توان یمبه عنوان مثالی از روان شناسی فرهنگی . گیرد یمخاص را در بر 

. پردازد یم 1وانگ اشاره کرد که با جهت گیري نقادانه به بررسی گفتمانی روان شناسی غرب
از آنچه  تر یگفرهنکه به منظور آنکه روان شناسی فرهنگی،  کنند یماستدالل  گونه ینا آنها

هست بشود، نیاز به تفکر مجدد درباره فرهنگ، مفهوم سازي مجدد بین گفتگوهاي فرهنگی و 
در حال حاضر از ذهن،  يها گفتماناساس تغییر  ینا بر. باشد یمنقد بر روان شناسی موجود 

  . خویشتن و دیگري باید موضوع مهم روان شناسی فرهنگی باشد
                                                   
1. western psychology 
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که  دهد یمروان شناسی فرهنگی، قلمروي روان شناسی غربی را مورد بررسی مجدد قرار 
مشتق  2و گفتمان عصر روشنگري

که گفتمان غربی، شخص را به منزله فردي 
دیگر را که  يها فرهنگکه نه تنها امکان تعلق داشتن به 

را که عملکردهاي  هایی یوهشبلکه 
. گیرد یمرا نیز نادیده  دهند یم

ادعاي اصلی روان شناسی فرهنگی این است که ذهن بشر بایستی به عنوان فرایندي تقابلی از 
بنابراین، . در نظر گرفته شود که از لحاظ فرهنگی و تاریخی متفاوت هستند
 هاي يبندروان شناسی فرهنگی به همراه روان شناسی گفتمانی بسیاري از تمایزات و طبقه 

در روان شناسی غرب را نظیر فردي و اجتماعی، خویشتن و دیگري، درونی و بیرونی، 
از  يا گونهروان شناسی فرهنگی تنها 

 - ها بافتاز متون، عملکردها و 
از این . کند وان شناسی غربی را ساختارشکنی می

برساخت گرایی در مورد داستان، 
در مطالعه گفتمانی از روان شناسی 

براي . معین جمع آوري شود ي
متفاوت بر  يها گونهمختلف به 

کافی  يها دادهیکی از تفسیرها در صورت وجود 
و ارجاعات بسیار دختر به عملکردهاي 

  .متضاد با فردیت دارند

                                                  
1. Cartesian discourse 
2. discourse of enlightment 
3. intentional world 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

روان شناسی فرهنگی، قلمروي روان شناسی غربی را مورد بررسی مجدد قرار 
و گفتمان عصر روشنگري 1گفتمان کارتزینی یژهبه وتاریخی خاص،  يها گفتمان

که گفتمان غربی، شخص را به منزله فردي  کند یمروان شناسی فرهنگی استدالل . اند
که نه تنها امکان تعلق داشتن به  دهد یممستقل و خودمختار نشان 

بلکه  گیرد یممتفاوت هستند نادیده  هاي یتهوو  ها تجربهداراي 
مفرهنگی و اجتماعی جهان روان شناسی فرد را ساخته و شکل 

ادعاي اصلی روان شناسی فرهنگی این است که ذهن بشر بایستی به عنوان فرایندي تقابلی از 
در نظر گرفته شود که از لحاظ فرهنگی و تاریخی متفاوت هستند 3التفاتی يها جهان

روان شناسی فرهنگی به همراه روان شناسی گفتمانی بسیاري از تمایزات و طبقه 
در روان شناسی غرب را نظیر فردي و اجتماعی، خویشتن و دیگري، درونی و بیرونی، مرسوم 

روان شناسی فرهنگی تنها . دهد یمتفکر و عمل، حافظه و روایت را از نو پیرنگ 
از متون، عملکردها و  يا مجموعه - روان شناسی نیست بلکه نوعی از گفتمان است 

وان شناسی غربی را ساختارشکنی میکه ر باشد یمعه گفتمان که خود موضوع مطال
برساخت گرایی در مورد داستان،  هاي یهنظررو به فرمول بندي مفهوم حافظه در قالب روایت، و 

در مطالعه گفتمانی از روان شناسی . گفتمان و در واقع، فرهنگ فرد نیاز است هاي یب
يها بافتکافی از  يها دادهات و فرهنگی ضروري است که اطالع
مختلف به  يها بافتدر  تواند یمدختر -مثال، مکالمه میان جفت مادر

یکی از تفسیرها در صورت وجود . گردآوري شده تفسیر شود يها دادهاساس 
و ارجاعات بسیار دختر به عملکردهاي  ها یتحکاشامل  تواند یماز بافت خانواده گرایی 

متضاد با فردیت دارند کامالًخانواده و تجربیات جمعی باشد که مفهومی 
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روان شناسی فرهنگی، قلمروي روان شناسی غربی را مورد بررسی مجدد قرار 
گفتماناز 
اند شده

مستقل و خودمختار نشان 
داراي 

فرهنگی و اجتماعی جهان روان شناسی فرد را ساخته و شکل 
ادعاي اصلی روان شناسی فرهنگی این است که ذهن بشر بایستی به عنوان فرایندي تقابلی از 

جهان
روان شناسی فرهنگی به همراه روان شناسی گفتمانی بسیاري از تمایزات و طبقه 

مرسوم 
تفکر و عمل، حافظه و روایت را از نو پیرنگ 
روان شناسی نیست بلکه نوعی از گفتمان است 

که خود موضوع مطال
رو به فرمول بندي مفهوم حافظه در قالب روایت، و 

یبترت
فرهنگی ضروري است که اطالع
مثال، مکالمه میان جفت مادر

اساس 
از بافت خانواده گرایی 

خانواده و تجربیات جمعی باشد که مفهومی 
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، چینی و آمریکایی مقطع پیش دبستانی پژوهشگران يا کرهبا شرکت کودکان  يا مطالعهدر 
از  يا وعهمجممصاحبه کرده و  آنهاساله هر کشور به زبان مادري  6ساله و  4با کودکان 

این . باز پاسخ از رویدادهاي اخیر زندگی مانند آخرین جشن تولدشان پرسیدند يها سوال
 هاي یترواکودکان آسیایی،  يا حافظه هاي یتروامطالعه مشخص کرد که در مقایسه با 

از  آنهاو داراي جزئیات بیشتري بوده که در استفاده مکرر  تر یچیدهپکودکان آمریکایی 
عباراتی (، توصیفات )عباراتی با ترتیب زمانی و روابط پیچیده زمانی و علّی(مانی نشانگرهاي ز

، و حاالت )، شامل صفات، قیدها، اسنادهاکنند یمکه بافت توصیفی براي روایت را فراهم 
خود را نمایان کرده ) کلمات تعیین کننده فرایندهاي شناختی و هیجانی درونی(درون زبانی 

کودکان آمریکایی گرایش به تمرکز بر خود به هنگام توصیف  که یلدر حا، مضافاً. بود
را تعریف کرده بودند که به عملکردهاي  ییها داستانرویدادها داشتند، کودکان آسیایی اغلب 

نتیجه این مطالعه حاکی از آن است  .تقلیل یافته بود آنها 1درگیر با افراد حامی و نزدیکه روزمر
داراي معنا باشد ضروري است که شرایط ) یا هر فردي(کودکان  يها داستانکه براي آنکه 

  .زندگی او در هنگام رخداد داستان مورد توجه قرار گیرد
در آخر اینکه در تحلیل گفتمان نخستین و مهمترین مساله آگاهی عمیق از ماهیت گفتمانی 

از این جهت . شود یمفرهنگ در نظر گرفته  معموالًگر آن چیزي است که ش ، چالیژهبه وو 
متنوع موقعیتی، پویا و گفتمانی  يها شکلکه فرهنگ نه ثابت و نه متشابه و متجانس، بلکه در 

نیاز به ) نظیر قومیت و ملیت(براي فرهنگ . وجود دارد همواره مبحثی تنش زا بوده است
تخصصی مورد  يها گفتمانچرخش گفتمان به سمت تاریخ ضروري است و این مساله در 

بنابراین براي تغییر سیاست معمول در مطالعات فرهنگی و . گیرد یمتولید و انتقال قرار  مذاکره،
از معناهاي تعبیه شده در گفتمان  يا مجموعهفرهنگ را به عنوان  باید یمنقد انسان شناسی 

بر این اساس . باشد یمتعریف کرد که در چالش با جنسیت، نژاد، طبقه یا گروه اجتماعی 
ستگاهی انتزاعی یا نمادین نیست بلکه بخشی از بافت موقیعتی و در نتیجه بخشی فرهنگ تنها د

                                                   
1. significant others 
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 تواند یمبه عنوان بخشی از گفتمان، فرهنگ 
از ساخت  اي یشباشد یا ) گذشته

، ها خاستگاهانواع  معموالًچنین موجودیت معناداري 
قومیت، جنسیت، مذهب، زبان، ملیت و الگوهاي تفکر و عملکرد مربوط به گروهی از افراد در 

  کند؟ چگونه فرهنگ بیماري روانی را تعریف و تبیین و تعیین می
  تماعیجفهم جهان ا

گیري  و شکل »روانپزشکی بین فرهنگی جدید
انسان شناختی با  هاي و مفهوم سازي

را مد نظر قرار داده و  ها یماري
نظیر افسردگی و اسکیزوفرنی را به رسمیت 

 وري و ناسازگاري نارساکنش«
» واکنش فردي، بین فردي و فرهنگی به ناخوشی

، 1975، 5فابرگا(و دیگران  کالینمن
 -در خصوص مطالعه فرهنگ و آسیب شناسی روانی 

تحقیقی موازي در  يها تالش. 
را تشخیص دادند که در آن فرهنگ آشفتگی و اختاللی 

                                                  
1. discursive culture 
2. the discourse of culture 
3. disease 
4. illness 
5. Fabrega 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

به عنوان بخشی از گفتمان، فرهنگ  .باشد یم 2و گفتمان فرهنگی 1از فرهنگ گفتمانی
گذشته يها متنشامل (عنصر یا بافتی از تولید جریان یا تفسیر متن 

چنین موجودیت معناداري . باشد) »غرب«یا » شرق«، مثالً(گفتمان 
قومیت، جنسیت، مذهب، زبان، ملیت و الگوهاي تفکر و عملکرد مربوط به گروهی از افراد در 

  .گیرد یممکان سیاسی و زمان تاریخی خاص را در بر 

چگونه فرهنگ بیماري روانی را تعریف و تبیین و تعیین می 
فهم جهان اتعریف فرهنگ از بیماري روانی  با تاکید بر 

روانپزشکی بین فرهنگی جدید« کالینمن از آغاز یک 1977در سال 
و مفهوم سازي ها یوهشترکیب شده از  اي بین رشته رویکردي تحقیقاتی

  . رویکردهاي روانشناسی و روانپزشکی سنتی، خبر داد
یماريبهاي ذاتی  بندي شدند که مقوله محققان تشویق می

نظیر افسردگی و اسکیزوفرنی را به رسمیت  ها یماريبسنتی  هاي يبند طبقه هاي یتمحدود
«3جدید بین ناخوشیهمچنین روانپزشکی بین فرهنگی . بشناسند

واکنش فردي، بین فردي و فرهنگی به ناخوشی« 4و بیماري» یا روانشناختی فرایندهاي زیستی
کالینمن دیدگاهی را که). 1977کالینمن، (شود  تمایز قائل می

در خصوص مطالعه فرهنگ و آسیب شناسی روانی  یجهت گیري مهم) 1978کالینمن، 
. مطرح ساختند -براي فهم جهان اجتماعی در بیماري روانی

را تشخیص دادند که در آن فرهنگ آشفتگی و اختاللی  هایی یوهشروانشناسی بین فرهنگی نیز 
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از فرهنگ گفتمانی
عنصر یا بافتی از تولید جریان یا تفسیر متن 

گفتمان 
قومیت، جنسیت، مذهب، زبان، ملیت و الگوهاي تفکر و عملکرد مربوط به گروهی از افراد در 

مکان سیاسی و زمان تاریخی خاص را در بر 

2. 

تعریف فرهنگ از بیماري روانی  با تاکید بر 
در سال 

رویکردي تحقیقاتی
رویکردهاي روانشناسی و روانپزشکی سنتی، خبر داد

محققان تشویق می
محدود
بشناسند

فرایندهاي زیستی
تمایز قائل می

کالینمن، 
براي فهم جهان اجتماعی در بیماري روانی

روانشناسی بین فرهنگی نیز 
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فرهنگی و قومیتی و  هاي یسبرربیشتر  ).1980، 2؛ دراگانز1،1980مارسال(داد  را شکل می
براي پرداختن به این مسئله است که چگونه  WHOمطالعات  هاي یافتهاختالالت روانی به 

ممکن است با اختالالت آسیب شناسی روانی در ارتباط  عوامل اجتماعی و قومیتی و فرهنگی
 . باشد

  تعاریف بازنگري شده از فرهنگ
  ها یوهش، عقاید و ها ارزشفرهنگ به عنوان 

. اند کرده بسیاري از تحقیقات گذشته و حتی اخیر بر یک تعریف منسوخ از فرهنگ تکیه
در یک بازنگري انتقادي از تحقیقات روانشناختی، فرهنگ را به ) 1993( 3بتانکورت و لوپز

تعریف شده در نظر گرفتند که متعلق به یک گروه قومی  هایی یوهش، عقاید و ها ارزشعنوان 
همچنین . مفهوم فرهنگ است و رمز گشایی توان این تعریف در باز کردن. فرهنگی معین است

که یک حالت آشفتگی معین در درون یک گروه قومی فرهنگی معین وجود  دهد یمنشان 
یا  ا یک جهت گیري ارزشیکه حالت آشفتگی ب اند کردهبراي مثال محققان ثابت . دارد

این مسئله به محققان کمک . شود یمعقیدتی خاص در ارتباط است این پیشرفتی مهم محسوب 
تا شروع به کاربردي ساختن آنچه که در مورد فرهنگ در بافتی خاص اهمیت دارد  کند یم

موضوعات  یک فرد متعلق به گروه نژادي خاصی است راهنماهایی براي با دانستن اینکه. بنمایند
که آن فرد از  دهد ینماما این مسئله نشان  آید یمفرهنگی بالقوه در آسیب شناسی روانی فراهم 

  ).1977، 5؛ هلمز4،1987کالرك( فرهنگی گروه تبعیت کند هاي یوهشو  ها ارزشهمه 

                                                   
1. Marsella 
2. Draguns 
3. Betancourt H, Lo´pez 
4. Clark 
5. Helms 
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مهمی  هاي یتمحدود، عقاید و رسوم در تعریف فرهنگ این مسئله 
یک ضعف عمده ). 1977و کالینمن، 

. کند یمتحت اختیار افراد ترسیم 
به عالوه قرار دادن . دهد یمو عقاید، ماهیت روانشناختی فرهنگ را نشان 

که رسوم در جهان اجتماعی،  نماید
حساس بر طبق  يها برههافراد در 

یا جهت گیري خانوادگی باال  
که در جهان اجتماعی تبعیت از 
شاید شرایط محیطی خشن در دور هم گرد آمدن 

و باورها در تعریف  ها ارزشبردن 
برخالف این دیدگاه . گیرد یمانقیاد جهان روانشناختی فرد قرار 

که این عمل در جهان اجتماعی و فیزیکی است که فرهنگ را به 
؛ جهان اجتماعی در وضعیتی برابر با جهان 

. کند ایستا ترسیم می اي یدهپدمحدودیت دیگر این تعریف این است که فرهنگ را به مثابه 
در حالی که فرهنگ فرایندي پویا و در حال تحول و به خودي خود یک موجودیت مستقل را 

از  يا مجموعهتالش براي محدود کردن فرهنگ به 
باعث سوءتعبیر در مورد آنچه که فرهنگ 

فرهنگ که  يها جنبهفرهنگ فرایندي پویا و خالق است، چنانکه برخی از 
 با در. است اي یژهو،  نتیجه تاریخ و شرایط زندگی 

                                                  
1. Guarnaccia 
2. Rodriguez 
3. Lewis-Fernandez 
4. Greenfield 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

، عقاید و رسوم در تعریف فرهنگ این مسئله ها ارزشبا وجود سهم 
و کالینمن،  3؛ لوئیزفرناندز1996، 2و رودریگز 1گوارناسیا( نیز دارد

تحت اختیار افراد ترسیم  يا گستردهآن این است که این تعریف فرهنگ را به نحو 
و عقاید، ماهیت روانشناختی فرهنگ را نشان  ها ارزشتاکید روي 

نماید یمو عقاید چنین  ها ارزشبه همراه ) ها یینآسنن و (رسوم 
افراد در  رسد یمبراي مثال به نظر . و باورها است ها ارزشکارکردي از 

 ، زیرا در خانواده گراییکنند یمرسوم از خانواده هاشان پیروي 
که در جهان اجتماعی تبعیت از  دهند یمه ندرت آنچه را مورد بررسی قرار محققان ب. هستند

شاید شرایط محیطی خشن در دور هم گرد آمدن . کند یماعضاي خانواده را تسهیل یا تسریع 
بردن ر هنگام به کا. خانواده براي غلبه بر نامالیمات دخیل باشد

انقیاد جهان روانشناختی فرد قرار  فرهنگ، جهان اجتماعی تحت
که این عمل در جهان اجتماعی و فیزیکی است که فرهنگ را به  کنیم یمما این طور استدالل 

؛ جهان اجتماعی در وضعیتی برابر با جهان سازد یمافراد درباره جهان  هاي یدهااندازه 
 . کند یممل روانشناختی در ساخت رفتار انسان تعا

محدودیت دیگر این تعریف این است که فرهنگ را به مثابه 
در حالی که فرهنگ فرایندي پویا و در حال تحول و به خودي خود یک موجودیت مستقل را 

تالش براي محدود کردن فرهنگ به ). 1997، 4گرینفلد( گذارد یمبه نمایش 
باعث سوءتعبیر در مورد آنچه که فرهنگ  دائماًجهت گیري ها یا رفتارهاي ارزشی تعمیم یافته 

فرهنگ فرایندي پویا و خالق است، چنانکه برخی از . هستمی شود واقعاً
،  نتیجه تاریخ و شرایط زندگی اند یمسهبزرگی از افراد در آن  يها گروه
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با وجود سهم 
نیز دارد

آن این است که این تعریف فرهنگ را به نحو 
تاکید روي 

رسوم 
کارکردي از 

رسوم از خانواده هاشان پیروي 
هستند

اعضاي خانواده را تسهیل یا تسریع 
خانواده براي غلبه بر نامالیمات دخیل باشد

فرهنگ، جهان اجتماعی تحت
ما این طور استدالل 

اندازه 
روانشناختی در ساخت رفتار انسان تعا

محدودیت دیگر این تعریف این است که فرهنگ را به مثابه 
در حالی که فرهنگ فرایندي پویا و در حال تحول و به خودي خود یک موجودیت مستقل را 

به نمایش 
جهت گیري ها یا رفتارهاي ارزشی تعمیم یافته 

واقعاً
گروه
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افراد براي سازگاري با چنین  يها تالشنظر گرفتن ماهیت متغیر جهان اجتماعی و توجه به 
به بهترین وجهی به عنوان فرایندي پیش رونده، یک سیستم یا  تواند یمتغییراتی فرهنگ 

  . در تحولی همیشگی در نظر گرفته شود ها یستمساز  يا مجموعه
 يا گونهتعریف ارزش محور از فرهنگ این است که افراد را به  دیگر از جمله محدودیت

از نقش افراد  اندك گسترده با شناختی يا جامعهدریافت کننده فرهنگ از  که کند یمتصویر 
 یحالجدیدترین رویکردها به فرهنگ در انسان شناسی در . هستند شان یفرهنگدر انتقال جهان 

، در پوشند ینممرتبط فرد چشم  يها رسمو راه و  ها شارز، افکار یفرهنگاز اهمیت توارث  که
کوچک  يها گروهآیی فرهنگ از تجارب زندگی افراد و د بر پدیه عین حال به همان انداز

عناصر فرهنگی را به وسیله فرایندهاي اجتماعی نظیر مهاجرت و  توانند یمافراد . کنند یم تمرکز
یک تعریف قابل قبول از فرهنگ به میانجیگري . دفرهنگ پذیري تغییر داده، پذیرفته یا رد کنن

  . اذعان دارد شان یاجتماعافراد در تثبیت جهان 

  تاکید بر بافت اجتماعی در تعریف فرهنگ
گذشته که بر افراد تاکید  هاي یدگاهداز فرهنگ نسبت به  رایج هاي یدگاهددر مجموع 

از میان عالیق ویژه در این زمینه . کنند یمکردند بسیار بیشتر به جهان اجتماعی افراد توجه  می
، همسایگان، ساکنین ها خانوادهبه  هایی یتفعالامور روزمره افراد است و اینکه چگونه چنین 

 توان یم  به وسیله بررسی امور روزمره افراد،. اجتماعی بستگی دارد يها شبکهروستاها و 
و همکاران،  1گالیمور(ع مطرح بوده تشخیص داد چه موضوعاتی بیش از هر چیز دیگر در اجتما

به عالوه این دیدگاه به دلیل ). 1992راد و کالینمن، ( یا بیشتر مورد توجه افراد است) 1993
فردي و تاریخچه  هاي ينوآورها، هنجارها و تجارب گروهی و نیز  اینکه محصول ارزش

از فرهنگ،  تر یعوسیف استفاده از این تعر. کند یمزندگی است، ماهیت پویاي فرهنگ را حفظ 
یک  يباید به رهنمون کردن محققان از تصوراتی سطحی و تک بعدي از فرهنگ به کشف غنا

                                                   
1. Gallimore 
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یک جزء مهم این دیدگاه بررسی 
 را بر سطوح یرگذارتأثقدرت و جنسیت 

  .کند حفظ می

  مفهوم فرهنگ در آسیب شناسی روانی 
برخی نویسندگان . مختلفی راجع به اهداف تحقیقات فرهنگی وجود دارد

. که تحقیقات فرهنگی باید براي آزمون عمومیت عقاید نظري معینی اجرا شوند
که  سازد یمکالرك خاطر نشان 

 هاي یدهپدپیشرفت مفهومی در روانشناسی نیازمند بستري واحد براي تحقیق در خصوص 
در . باشد یماولیه  ي مادهبه عنوان بخشی از 

افزودن  به تقویت عمومیت الگوهاي مفهومی معین، با
 بین و درون گروهی يها تفاوت

یک ترکیب شکل گرفته در یک 
در مورد ارزش ناشی از به  گاه یچ

یا گروه قومی فرهنگی ر یک کشو
فرهنگ  ي مطالعهکالرك از  که هدف اصلی

  .توجه به متغیرهاي بین فرهنگی است
 هاي یژگیوپژوهشگران را به خاطر عدم توجه شان به 

فابرگا استفاده پژوهشگران . فرهنگی اختالالت روانی و بهداشت روانی مورد  انتقاد قرار دادند
اختالالت روانی در میان مردمان 

اینکه در انتقاداتشان  آمریکاي التین را مورد بررسی قرار داده و چنین پژوهشگرانی را براي
راگلریک چارچوب براي . کشد

                                                  
1  . Rogler 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

یک جزء مهم این دیدگاه بررسی . تحلیل فرهنگی براي مطالعه آسیب شناسی روانی کمک کند
قدرت و جنسیت  تنوع درون فرهنگی است؛ به ویژه طبقه اجتماعی،که

حفظ می ها گروهمختلف سالمت روانی هم در درون و هم در بین 

مفهوم فرهنگ در آسیب شناسی روانی  هاي یشرفتپهدف از تحقیقات فرهنگی و 
مختلفی راجع به اهداف تحقیقات فرهنگی وجود دارد هاي یدگاهد
که تحقیقات فرهنگی باید براي آزمون عمومیت عقاید نظري معینی اجرا شوند کنند یماشاره 

کالرك خاطر نشان  فرهنگی يها پژوهشبراي مثال در یک تحلیل عمیق از 
پیشرفت مفهومی در روانشناسی نیازمند بستري واحد براي تحقیق در خصوص 

به عنوان بخشی از  ه فرهنگروانشناختی به همراه متغیرهاي وابسته ب
به تقویت عمومیت الگوهاي مفهومی معین، با تواند یمکالرك کار بین فرهنگی  

تفاوتمتغیرهاي فرهنگی به یک مدل نظري موجود، براي تعیین 
یک ترکیب شکل گرفته در یک  اگر چه کالرك به این امکان اذعان دارد که. کند کمک

گاهیچهکشور ممکن است بدیلی در کشور دیگري نداشته باشد اما 
یک کشو آشکار متعلق به بالینی هاي یدهپددست آمدن الگوها از 

 که هدف اصلی دهد یماین مسئله نشان . کند ینمبحث  خاص
توجه به متغیرهاي بین فرهنگی است ي یلهوسافزایش اعتبار الگوهاي روانشناسی موجود به 

پژوهشگران را به خاطر عدم توجه شان به ) 1989( 1و راگلر) 1990( فابرگا
فرهنگی اختالالت روانی و بهداشت روانی مورد  انتقاد قرار دادند

اختالالت روانی در میان مردمان  ي مطالعهجریان غالب در  هاي يسازابزارها و مفهوم 
آمریکاي التین را مورد بررسی قرار داده و چنین پژوهشگرانی را براي

کشد متهور باشند به چالش می »موجود روانپزشکینظام «نسبت به 
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تحلیل فرهنگی براي مطالعه آسیب شناسی روانی کمک کند
تنوع درون فرهنگی است؛ به ویژه طبقه اجتماعی،که

مختلف سالمت روانی هم در درون و هم در بین 

هدف از تحقیقات فرهنگی و 
د
اشاره 

براي مثال در یک تحلیل عمیق از 
پیشرفت مفهومی در روانشناسی نیازمند بستري واحد براي تحقیق در خصوص 

روانشناختی به همراه متغیرهاي وابسته ب
 نگاه

متغیرهاي فرهنگی به یک مدل نظري موجود، براي تعیین 
کمک

کشور ممکن است بدیلی در کشور دیگري نداشته باشد اما 
دست آمدن الگوها از 

خاص
افزایش اعتبار الگوهاي روانشناسی موجود به 

فابرگا
فرهنگی اختالالت روانی و بهداشت روانی مورد  انتقاد قرار دادند

ابزارها و مفهوم از 
آمریکاي التین را مورد بررسی قرار داده و چنین پژوهشگرانی را براي

نسبت به 
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. پردازد یمبه فرهنگ  يتر کاملکه به طور  کند یمالب در روانپزشکی پیشنهاد محققان جریان غ
فرهنگی در مطالعات آسیب  يها تفاوتراگلر خطر نادیده گرفتن  فابرگا و هم براي هم براي

از این رو فابرگا و . فرهنگی است يها شباهتشناسی روانی جاري بسیار بیش از نادیده گرفتن 
مختص فرهنگ را نیز مورد توجه قرار داده و  هاي یژگیوکه محققان  کنند یمراگلر استدالل 
 آسیب شناسی روانی ي مطالعهیک دیدگاه فرهنگی در  کردن یکپارچه اي براي مراحل عملی

  .کنند پیشنهاد می
اولین پیشرفت مفهومی مهم، تشخیص هر دو حالت یعنی مطالعه فرهنگ هم براي تشخیص 

ها ما اهمیت  روي کلیتبا تمرکز بر . رایندهاي مختص فرهنگ استفرایندهاي کلی و هم ف
ممکن است با  کالرك یپژوهشبنابراین خط . گیریم خاص فرهنگ را نادیده می هاي یدهپد

مناسب شکل  هاي یوهشتشخیص دهد چگونه فرهنگ بیان هیجانات را به  ياحتمال کمتر
را نادیده  ها یتعمومرهنگ ما امکان مختص ف هاي یدهپداز طرف دیگر با تاکید بر . دهد می
چنانکه به وسیله فابرگا و راگلر  روانی هاي یماريببا تحول ابزارهاي مختص فرهنگ . گیریم یم

. را کمتر تخمین بزنیم ها فرهنگپیشنهاد شده است ممکن است فراگیري اختالالت روانی بین 
که  محققان پیشین اهمیت فرهنگ را نادیده  گویند یمکالرك، فابرگا و راگلر درست 

؛ با این حال هدف از تحقیقات فرهنگی پیشرفت ما در فهم فرایندهاي کلی و اند گرفته
  . کنند یمخاصی تعامل  يها بافتاست که در آن، آنها در  اي یوهشفرایندهاي خاص فرهنگ و 

اخیر کم نبوده  يها لساتحوالت شکل گرفته در مطالعه فرهنگ و آسیب شناسی روانی در 
اخیر گنجاندن عوامل فرهنگی در راهنماي تشخیصی و  يها دههدومین پیشرفت در . است

به . از آن جمله است یو انتشار گزارش سازمان جهانی بهداشت روان) IV  - )DSMآماري
یک گروه ویژه براي ت و همکاران انستیتو ملی بهداشت روان تشکیال 1بارون يها تالشواسطه 

با . پایه ریزي شد DSM-IVل موضوعات فرهنگی جهت گنجاندن در تمام بخش هايتحو

                                                   
1. Brown 
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، آرتور کالینمن، کهمینگلین، 
گروه ویژه، تحقیقات در دسترس را جمع آوري 

 DSM-IVسه عامل اصلی در . 
بروز، ارزیابی و شیوع  توانند ی

وین فرهنگی تشخیص یک طرح کلی از تد
یک فهرست اصطالحات مرتبط با مجموعه 

گروه ویژه در کتاب  هاي یافتهاز 
. دهد یماهتمام به این مساله را بیش از پیش نشان 

پیشرفت بزرگی در تاریخ طبقه بندي 
تشخیصی  يها مصاحبهیا  طبقه بندي

؛ 1987لوپز و تانیز، (مرتبط به نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی تا این درجه نپرداخته بودند 
پیشرفتی مهم است اما محدودیت آن نیز 

مهمی از آنچه که به  يها بخش
DSM-IV آن . کنار گذارده شد

از فرهنگ که شمول داشتند تنها بازتاب جزئی از نقش حائز اهمیت و پویایی را گه 
 يها نشانهبحث بسیار جزئی . اند

آشفتگی و  يها نشانهتوانند هم به لحاظ فرهنگی تجارب به هنجاري باشند و هم 
نشانگان فرهنگ بسته در پیوست مستعد نامتعارف ساختن نقش فرهنگ 

 يها گروهکه فرهنگ فقط الزمه بیمارانی از 
به جاي . آورد یمنشانگان خاص پدید 

                                                  
1. Good 
2. Manson 
3. Mezzich 
4. Parron 
5. culture-bound syndromes 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

، آرتور کالینمن، کهمینگلین، 1هوراشیوفابرگا، بایرونگود(نظارت  یتهکم ياعضاهدایت 
گروه ویژه، تحقیقات در دسترس را جمع آوري ) 4و دلورسپارون 3، یوآنمتزیچ2اسپرومانسون

. کرده و چگونگی تلفیق یک دیدگاه فرهنگی را پیشنهاد کردند
توانند یمچگونه عوامل فرهنگی  ینکهکردن اوارد  -1: منتشر شد

یک طرح کلی از تد -2 .قرار دهند یرتأثاختالالت خاصی را تحت 
یک فهرست اصطالحات مرتبط با مجموعه  - 3. محوري چند تکمیل ارزیابی بالینی براي

از  تر کاملیک استناد . از تمام نقاط جهان  5بسته فرهنگ نشانگان
اهتمام به این مساله را بیش از پیش نشان ) 1997متزیچ و همکاران، ( DSM-IVمرجع 
پیشرفت بزرگی در تاریخ طبقه بندي  DSM-IV، توجه پرداخته شده به فرهنگ در شک

طبقه بندي يها چهارچوب گاه یچهپیش از این . اختالالت روانی است
مرتبط به نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی تا این درجه نپرداخته بودند 

پیشرفتی مهم است اما محدودیت آن نیز  DSM-IVاگرچه توجه به فرهنگ در ).  1996، راگلر
بخشکه  اند ساختهبرخی مشاهده گران خاطر نشان . رود یمبه شمار 

IVوسیله گروه ویژه فرهنگ و تشخیص پیشنهاد شده بود در 

از فرهنگ که شمول داشتند تنها بازتاب جزئی از نقش حائز اهمیت و پویایی را گه  ییها
اند گرفته، در نظر کند یمفرهنگ در آسیب شناسی روانی بازي 

توانند هم به لحاظ فرهنگی تجارب به هنجاري باشند و هم  که می خاصی
نشانگان فرهنگ بسته در پیوست مستعد نامتعارف ساختن نقش فرهنگ مجموعه  تعیین جاي

که فرهنگ فقط الزمه بیمارانی از یدگاهند دمحققان فرهنگی مخالف این . است
نشانگان خاص پدید  یک ها نشانهخاصی است که همراه با » اقلیت فرهنگی
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هدایت 
اسپرومانسون

کرده و چگونگی تلفیق یک دیدگاه فرهنگی را پیشنهاد کردند
منتشر شد

اختالالت خاصی را تحت 
بالینی براي

نشانگان
مرجع 

شک یب
اختالالت روانی است

مرتبط به نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی تا این درجه نپرداخته بودند 
راگلر

به شمار 
وسیله گروه ویژه فرهنگ و تشخیص پیشنهاد شده بود در 

ها جنبه
فرهنگ در آسیب شناسی روانی بازي 

خاصی
تعیین جاي

است
اقلیت فرهنگی«
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همه اختالالت در همه افراد  هاي ییبازنماباشتن آن محققان فرهنگی، فرهنگ را به عنوان ان
که نشانگان فرهنگی فقط مربوط به اقلیت نژادي است؛ در حالی  شود یمگاهی تصور . نگرند یم

نشان داده شده  DSM-IVگونه که در ن معتقدند که این اختالالت آ DSM-IVکه طراحان 
فرهنگی با مقدمه کوتاه  يها نشانه به عالوه محققان فرهنگی لیست کوتاهی از. فرهنگی نیستند

توضیحی آن حذف شده و استفاده از این طرح تشخیص  يها مثالکه  اند کردهرا ایجاد 
اگرچه نقش فرهنگ در . اندازد یمبه اشتباه  ها یماريبدهندگان را در مورد فرهنگ در تشخیص 

DSM-IV گذشته پیشرفت زیادي کرده است يها کوششاثر ر کمی از اهمیت افتاده اما ب .  
او و همکارانش  .است» 1سالمت ذهنی جهانی«سومین پیشرفت در دهه اخیر بررسی 

مانند اختالالت (سالمت ذهنی فقدان  مشکالت رفتاري و  ي دامنهتحقیقی براي تشخیص 
 بین کشورهاي با درآمد پایین در مخصوصاً. در جهان انجام دادند) روانی و خودکشی- روحی

مهمترین آنها این بود که . افریقا، امریکاي التین، آسیا و اقیانوسیه و به چند نتیجه مهم رسیدند
روانی و مشکالت وابسته به آن نقش مهمی در سالمت و بهزیستی افراد دارد و حتی  هاي یماريب

فشار  قلبی و یا سل که بشر با آن سازگار شده هاي یماريبمانند سرطان،  هایی یماريبنسبت به 
اختالل افسردگی به تنهایی بیشترین میزان را در بین زنان و مردان . کند یمبیشتري به فرد تحمیل 

 .جسمی و روحی دارد هاي یماريبو در بین همه 

روانی و مشکالت رفتاري به جریان اجتماعی بستگی  هاي یماريبنکته دیگر این است که 
در زنان مشکالت روانی ریشه اجتماعی  صوصبه خدارد و محققان به این نتیجه رسیدند که 

درصد  60در بیشتر از  یهتغذناشی از سوء  هاي یماريبگرسنگی و -1مانند : بسیاري عوامل. دارد
اغلب  شوند یمزنانی که متحمل مشاغل پرزحمت (کار - 2زنان در کشورهاي توسعه یافته، 

از جمله عوامل  خانگی، يها خشونت - 3 ،)کنند یمشغلی خطرناك کار  هاي یطمحاوقات در 
که در بعضی کشورهاي با درآمد  هایی یبررسدر . شناخته شده داراي ریشه اجتماعی هستند

همچنین عوامل . کند یمدرصد زنان را تهدید  60تا  50پایین انجام شده خشونت بیش از 
                                                   
1. World Mental Health 
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و  1ارلیسآرج هاي یافتهاساس ر 
روانی در جهان افتادند؛ چرا که 

به . زند یمروانی به عنوان بیشترین آسیب در جهان اجتماعی به فکر و جسم آسیب 
دنبال آن محققان نه فقط به دنبال شناسایی مشکالت بالینی تالش کرده، بلکه در پی بررسی 
همچنین محققان به دنبال بررسی 

در  گذارد یم یرتأثمختلف بر سالمت ذهنی زنان 
مانند فرهنگ  ها جنبهعلی رغم بسیاري 

 هاي یژگیوشناسی روانی براي تحقیق به دلیل پهنه وسیع این موضوع توجه کمی به 
خانوادگی روشن  يها خشونت

و مرکز خبري سالمت ذهنی جهان نقش مهمی در بررسی فرهنگ و 
فرهنگ به DSM-IV در. اند کرده

 يها تفاوتدر آن . نقش دارد معرفی شده است
به عقاید کلی  DSM-IV .ده شده است

مرکز سالمت روانی . اجتماعی چندگانه تاکید دارد
جهان فرایندهاي اجتماعی پویاي مربوط به فرهنگ مانند گرسنگی، کار، تحصیالت را که در 

 هاي یستمسوجود به  در  با این.
جنسی و خانوادگی به همان اندازه 

، اي یشینهپو درمان افراد با هر  
جاي فهرست ساده مجموعه نشانگان فرهنگ 
اند که منعکس کننده تنوع بین فرهنگی باشند و جزئیات 
                                                  
1. Argiles 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

ر ب. روانی نقش دارند هاي یماريباقتصادي اجتماعی نیز در رشد 
روانی در جهان افتادند؛ چرا که  هاي یماريبهمکاران محققان به فکر تدابیري براي کاهش 

روانی به عنوان بیشترین آسیب در جهان اجتماعی به فکر و جسم آسیب  هاي یب
دنبال آن محققان نه فقط به دنبال شناسایی مشکالت بالینی تالش کرده، بلکه در پی بررسی 

همچنین محققان به دنبال بررسی . ایط ذهنی  که در آن مشکالت روانی زنان ایجاد نیز بودند
مختلف بر سالمت ذهنی زنان  يها فرهنگفرهنگی بودند که در  هاي ینه

علی رغم بسیاري . جهت اینکه مداخالت موثري در این زمینه انجام دهند
شناسی روانی براي تحقیق به دلیل پهنه وسیع این موضوع توجه کمی به و آسیب 

خشونتبراي مثال در تحقیقات مربوط به . روش شناختی شده است
  .شود یمنیست که ضرب و شتم چگونه تعریف و اندازه گیري 

و مرکز خبري سالمت ذهنی جهان نقش مهمی در بررسی فرهنگ و  DSM-IVبا این همه 
کردهآسیب شناسی روانی دارند و اهمیت این بررسی را روشن 

نقش دارد معرفی شده است ها نشانهعنوان عامل خارجی که در اظهار 
ده شده استو نشانگان محدود به فرهنگ نشان دا ها گروهفرهنگی 

اجتماعی چندگانه تاکید دارد هاي ینهزمفرهنگی و نحوه واکنش افراد در 
جهان فرایندهاي اجتماعی پویاي مربوط به فرهنگ مانند گرسنگی، کار، تحصیالت را که در 

.سازگاري یا عدم سازگاري افراد نقش دارد، بررسی کرده است
جنسی و خانوادگی به همان اندازه  يها خشونتطبقه بندي روانشناختی مشکالت رفتاري مانند 

  .مشکالت بالینی شناسایی نشده است
 ها یصتشخبراي اصالح  DSMبر این در ویرایش پنجم ا بن

جاي فهرست ساده مجموعه نشانگان فرهنگ  به. حساسیت فرهنگی بیشتري اعمال شده است
اند که منعکس کننده تنوع بین فرهنگی باشند و جزئیات  به روز شده يا گونهبه  ها مالكبسته، 
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اقتصادي اجتماعی نیز در رشد 
همکاران محققان به فکر تدابیري براي کاهش 

یبآس
دنبال آن محققان نه فقط به دنبال شناسایی مشکالت بالینی تالش کرده، بلکه در پی بررسی 

ایط ذهنی  که در آن مشکالت روانی زنان ایجاد نیز بودندشر
ینهزم

جهت اینکه مداخالت موثري در این زمینه انجام دهند
و آسیب 

روش شناختی شده است
نیست که ضرب و شتم چگونه تعریف و اندازه گیري 

با این همه 
آسیب شناسی روانی دارند و اهمیت این بررسی را روشن 

عنوان عامل خارجی که در اظهار 
فرهنگی 

فرهنگی و نحوه واکنش افراد در 
جهان فرایندهاي اجتماعی پویاي مربوط به فرهنگ مانند گرسنگی، کار، تحصیالت را که در 

سازگاري یا عدم سازگاري افراد نقش دارد، بررسی کرده است
طبقه بندي روانشناختی مشکالت رفتاري مانند 

مشکالت بالینی شناسایی نشده است
بن

حساسیت فرهنگی بیشتري اعمال شده است
بسته، 
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بیشتر و اطالعات ساختار یافته تر در مورد مفاهیم فرهنگی مربوط به پریشانی و ابزار مصاحبه 
در فرایند . اند شدهمحور افزوده - شخص هاي یابیارزفرمول بندي فرهنگی براي تسهیل درك و 

گروه ویژه تالش زیادي براي تغییر معیارهاي تعیین شده فرهنگی به منظور  DSM-Vتحول 
براي مثال، معیار اختالل اضطراب اجتماعی . مختلف کرده است يها فرهنگهمسانی بیشتر میان 

ه مفهوم ژاپنی در پرهیز از که منعکس کنند شود یمرا شامل » 1تهاجم به دیگري«اکنون ترس از 
  .آسیب رساندن به دیگران است تا آسیب زدن به خود

نشانگان فرهنگ بسته به عالقمندي جدي ت که اشاره شد، از لحاظ تاریخی ساخ طور همان
این ساخت توسط سه مفهوم جایگزین  DSM-Vدر . روان پزشکان فرهنگی تبدیل شده است

که دسته یا گروهی از  2نشانگان فرهنگی -1. دهد یمگردیده که کاربرد بالینی بیشتري را ارائه 
        .باشد یمدر یک گروه فرهنگی، اجتماع یا بافت خاص  3رخداد -ثابت و هم نسبتاًعالئم 

از سخن گفتن درباره رنج  يا گونهکه عبارتی زبانی یا  4اصطالحات فرهنگی براي پریشانی -2
و به مفاهیم مشترك آسیب ) نژاد یا دین یکسان مثالً(میان افراد یک گروه فرهنگی است 

. کند یماصلی پریشانی اشاره  هاي یژگیو هاي يگذاربیان، ابراز، یا نام  يها گونهشناسی و 
ادراکی ربط  يها عللاصطالحی از پریشانی ضرورت ندارد که به عالئم خاص، نشانگان یا 

، شامل تجربیات روزانه،یا رنج ها یناراحتممکن است براي انتقال گستره وسیعی از . داشته باشد
براي مثال، صحبت روزمره درباره . به دلیل شرایط اجتماعی تا اختالالت روانی بکار برده شود

ممکن است به انواع متعدد و مختلفی از رنج بردن اشاره کند بدون آنکه در  "افسردگی"
، 5ی یا علل ادراکیتفسیرهاي فرهنگ. 3. از عالئم، نشانگان یا اختاللی بگنجند يا مجموعه

برچسب یا مشخصه یا ویژگی یک الگوي تعریفی است که علل تصور شده فرهنگی یا عللی 
فرهنگی فهم و  هاي یوهشاین سه مفهوم . کند یمبراي عالئم، بیماري یا پریشانی را فراهم 

                                                   
1. offending others 
2. cultural syndromes 
3. co-occurring 
4. cultural idiom of distress 
5. cultural explanation or perceived cause 
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انه در علم نش آنها. کنند یمفراهم 
  .گذارند یمدرمانی اثر  يها پاسخ

براي مطلع شدن از بافت فرهنگی 
در جهان . تشخیصی کارا و مدیریت بالینی ضروري است

براي تولید و  آنهاچندگانه هستند که از 
عوامل فرهنگی زیر که براي . گیرند

 يها گروهکه اطالعات فرهنگی یا 
 .از لحاظ صفات ثابت فرهنگی را بیش از حد سازماندهی نکنیم

سازه نژاد با تعریف بیولوژیکی سازگاري ندارد، اما از لحاظ اجتماعی همه است چرا 
 یراتتأث توانند یمکه  شود یماجتماعی را شامل 

تبعیض نژادي  دهند یمشواهدي وجود دارد که نشان 
با ایجاد سوگیري هاي نژادي بر ارزیابی تشخیصی بسیاري از اختالالت 

 روان پزشکی را تشدید کنند یا منجر به نتایج ضعیف درمانی شوند 

کار هویت گروهی ساخته فرهنگ است که براي تعریف افراد و اجتماعات ب
قومی چندگانه یا  هاي یتهوافزایش مهاجرت، ازدواج بین قومیتی و آمیزش فرهنگی، 
منبع حمایت گروهی  توانند یم

، در عین حال ممکن است منجر به تعارض روانی، بین 
در سازگاري و تطابق شوند که نیازمند ارزیابی تشخیصی 

جنسی و جنسیتی از آنجا که مرتبط با علل و شرایط پزشکی هستند، 
دربرگیرنده تجدید  DSM-Vتجدید نظر در 

                                                  
1. symptomatology 
2. clinical presentation 
3. cultural formulation 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

فراهم  مؤثرتربیماري را براي برخورد بالینی  يها تجربهتوصیف 
پاسخ، انتظارات درمانی، 2، کمک گرفتن، ارائه هاي بالینی1شناسی

براي مطلع شدن از بافت فرهنگی  DSM-5افزوده شده در  3فرمول بندي فرهنگی
تشخیصی کارا و مدیریت بالینی ضروري است هاي یابیارزهاي بیماري براي  تجربه

چندگانه هستند که از  يها فرهنگدر معرض  ها گروهاد و امروز، اکثریت افر
گیرند یمبهره  یشانها تجربهو معنا بخشیدن به  یتشانهو یدباز تول

که اطالعات فرهنگی یا  شوند یم، سبب اند شدهفرمول بندي فرهنگی در نظر گرفته 
از لحاظ صفات ثابت فرهنگی را بیش از حد سازماندهی نکنیم اي یشه

سازه نژاد با تعریف بیولوژیکی سازگاري ندارد، اما از لحاظ اجتماعی همه است چرا : نژاد
اجتماعی را شامل  حذفنژادي، تبعیض، و  هاي یدئولوژي

شواهدي وجود دارد که نشان  .منفی عمیقی بر سالمت روان داشته باشند
با ایجاد سوگیري هاي نژادي بر ارزیابی تشخیصی بسیاري از اختالالت  تواند یمو نژادپرستی 

روان پزشکی را تشدید کنند یا منجر به نتایج ضعیف درمانی شوند 
هویت گروهی ساخته فرهنگ است که براي تعریف افراد و اجتماعات ب: قومیت

افزایش مهاجرت، ازدواج بین قومیتی و آمیزش فرهنگی، . رود
مفرهنگ، نژاد و قومیت . ترکیبی جدیدي را تعریف کرده است

، در عین حال ممکن است منجر به تعارض روانی، بین کنند یمباشند که تاب آوري را تقویت 
در سازگاري و تطابق شوند که نیازمند ارزیابی تشخیصی  ها يدشوارن نسلی یا فردي، و بی

 .هستند

جنسی و جنسیتی از آنجا که مرتبط با علل و شرایط پزشکی هستند،  يها تفاوت: جنسیت
تجدید نظر در . اند شدهاختالالت روانی گزینش ز براي تعدادي ا
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توصیف 
شناسی

فرمول بندي فرهنگی
تجربه

امروز، اکثریت افر
باز تول

فرمول بندي فرهنگی در نظر گرفته 
یشهکل

نژاد
یدئولوژياکه 

منفی عمیقی بر سالمت روان داشته باشند
و نژادپرستی 

روان پزشکی را تشدید کنند یا منجر به نتایج ضعیف درمانی شوند 
قومیت

رود یم
ترکیبی جدیدي را تعریف کرده است

باشند که تاب آوري را تقویت 
فردي، و بی

هستند
جنسیت

براي تعدادي ا
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از لحاظ نام . بالقوه میان زنان و مردان در بیان اختالل روانی است يها تفاوتنظر در مورد 
یا  xxتناسلی و مکمل کروموزومی يها اندامتغییرات مربوط به  1جنسی يها تفاوتگذاري، 

xy خود - و بازنمایی 3تغییراتی است ناشی از جنس بیولوژیکی 2جنسیتی يها تفاوت؛ باشد یم
از  DSM-Vدر . ري و اجتماعی از درك جنسیتی اوستفرد که شامل پیامدهاي روانی، رفتا

میان زنان و مردان  يها تفاوتجنسیتی استفاده شده است زیرا در اکثر مواقع  يها تفاوتاصالح 
متعدد  يها گونهبه  تواند یمجنسیت . باشد یمخود - ناشی از هم جنس بیولوژیکی و هم بازنمایی

تنهایی تعیین کننده افرادي که در معرض خطر یک  ، ممکن است بهاوالً. بر بیماري اثر بگذارد
تعدیل کننده  تواند یم، جنسیت یاًثان. باشد) مانند اختالل مالل پیش از قاعدگی(اختالل هستند 

جنسیتی در شیوع و بروز خود را پدیدار  يها تفاوتخطر در ایجاد بیماري باشد همچنان که در 
لی مردان نسبت به زنان احتمال بیشتري براي که به طور ک دهد یمگزارش  DSM-V( سازد یم

. فکري دارند هاي یناتوان) 1.2:1زن : مرد(یا شدید ) 1: 1.6زن : مرد(خفیف  يها گونهتشخیص 
مغزي در  هاي یناراحت، عوامل ژنتیکی وابسته به جنین و آسیب پذیري مردان به DSM-Vدر 

، جنسیت ممکن است بر احتمالی که ثالثاً). اند گرفتهجنسیتی مدنظر قرار  يها تفاوتبرخی از 
این عالئم  تر آساناز اختالل توسط فرد تجربه شوند اثر گذاشته، و منجر به تایید  اي یژهوعالئم 

ممکن است زنان با احتمال  مثالً(توسط مردان یا زنان و بنابراین تفاوت در ارائه خدمات شود 
از عالئم را  يتر جامعرابی داشته و فهرست بیشتري تشخیص اختالل افسردگی، دوقطبی، یا اضط

تنظیم شده است که شامل اطالعات جنسیتی  يا به گونه DSM-V). نسبت به مردان تایید کنند
در سطوح چندگانه است و اگر عالئم مختص جنسیت وجود داشته باشد، به معیارهاي تشخیصی 

 .اند شدهاضافه 

مرجع افراد است که بر  يها گروهنگی شرح نژادي، قومیتی یا فره: هویت فرهنگی فرد
تحولی و در حال  يها دورهمربوط به  يها چالشروابط فرد با دیگران، دسترسی به منابع، 

                                                   
1. sex  
2. gender 
3. biological sex 



 
 92پاییز ، سوم، سال 

براي مهاجرین و اقلیت قومی یا 
یزبان یا فرهنگ اکثریت  نژادي میزان و نوع درگیري میان خاستگاه فرهنگی فرد و فرهنگ م

زبان، ترجیحات و الگو هاي  هاي
 . شناسایی  مشکالت، دسترسی به مراقبت، یکپارچگی اجتماعی مرتبط است

مهم و ناتوانی در  هاي یشانیپر
مفاهیم فرهنگی براي پریشانی به 

 هاي یجانهفرهنگی رنج، مشکالت رفتاري، افکار یا 
همان طور که شرح آن رفت سه نوع از این مفاهیم 

نگی یا علل هرفتفسیر  -3اصطالحات فرهنگی، 

فرمول بندي فرهنگی شناسایی شده در 
و مشکالت مربوط به درمان، همچنین مدیریت 

بر چشم انداز  یرگذارتأثگران را در ارزیابی عوامل 
سوال در  16این مصاحبه شامل 

. نهاستآومیت، مذهب و خاستگاه جغرافیایی 
خود را درون جهان خودشان  هاي

تعریف کنند و سپس به این موضوع بپردازد که چگونه دیگرانی که ممکن است اشتراك 
به ویژه در این موارد سودمند  

فرهنگی، زبانی،  هاي یشینهپمهم در 
عدم قطعیت در هماهنگی میان عالئم فرهنگی و 

ن ق میان فرد و بالیعدم تواف -4
                                                  
1. Cultural Formulation Interview (CFI)

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

براي مهاجرین و اقلیت قومی یا . گذار است یرتأثناخوشایند  هاي یتموقعحاضر، تعارضات، یا 
نژادي میزان و نوع درگیري میان خاستگاه فرهنگی فرد و فرهنگ م

هاي ییتواناهویت فرهنگی به . بایستی مد نظر قرار گرفته شود
شناسایی  مشکالت، دسترسی به مراقبت، یکپارچگی اجتماعی مرتبط است

پربا  معموالًاختالالت روانی : مفاهیم فرهنگی براي پریشانی
مفاهیم فرهنگی براي پریشانی به . اجتماعی، شغلی، و سایر استرسورها همراه است هاي یت
فرهنگی رنج، مشکالت رفتاري، افکار یا  يها گروهکه  کند یماشاره  هایی یوه

همان طور که شرح آن رفت سه نوع از این مفاهیم . کنند یممزاحم را تجربه، درك و منتقل 
اصطالحات فرهنگی،  -2فرهنگی،  نشانگان- 1: اند شدهتمییز داده 

  .ادراکی
فرمول بندي فرهنگی شناسایی شده در  يها مؤلفه هاي یچیدگیپ: ارزیابی کلی فرهنگی

و مشکالت مربوط به درمان، همچنین مدیریت  واردمختلف تشخیص و سایر م يها بخش
 .کند یمصه درمانی را خال يها مداخلهمناسب و 

گران را در ارزیابی عوامل ن بالی: 1مصاحبه فرمول بندي فرهنگی
این مصاحبه شامل . کند یمدرمانی راهنمایی و کمک  يها انتخاببیمار از عالئم و 

ومیت، مذهب و خاستگاه جغرافیایی قه بیماران در قالب فرهنگ، نژاد، پیشینرابطه با 
هاي یشانیپرتا  کند یمافراد فراهم  این مصاحبه موقعیتی را براي

تعریف کنند و سپس به این موضوع بپردازد که چگونه دیگرانی که ممکن است اشتراك 
به ویژه در این موارد سودمند  CFI. نگرند یم آنهانداشته باشند به مشکالت  آنهافرهنگی با 

مهم در  يها تفاوتدشواري در ارزیابی تشخیصی به دلیل  - 1: است
عدم قطعیت در هماهنگی میان عالئم فرهنگی و  -2گر، ن اقتصادي میان فرد و بالی-یا اجتماعی

4دشواري در قضاوت شدت بیماري،  -3، تشخیصی يها مالك
           

Cultural Formulation Interview (CFI)  
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حاضر، تعارضات، یا 
نژادي میزان و نوع درگیري میان خاستگاه فرهنگی فرد و فرهنگ م

بایستی مد نظر قرار گرفته شود
شناسایی  مشکالت، دسترسی به مراقبت، یکپارچگی اجتماعی مرتبط است

مفاهیم فرهنگی براي پریشانی
یتفعال
یوهش

مزاحم را تجربه، درك و منتقل 
تمییز داده 

ادراکی
ارزیابی کلی فرهنگی

بخش
مناسب و 

مصاحبه فرمول بندي فرهنگی
بیمار از عالئم و 

رابطه با 
این مصاحبه موقعیتی را براي

تعریف کنند و سپس به این موضوع بپردازد که چگونه دیگرانی که ممکن است اشتراك 
فرهنگی با 

است
یا اجتماعی

مالك
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ارزیابی  4بر  CFIهمچنین . درگیري و شرکت محدود بیمار در درمان - 5گر در جریان درمان، 
ادراك فرهنگی علل، بافت -2، )3تا 1سواالت (تعریف فرهنگی از مشکالت  -1: کند یمتاکید 

رد و خود ف يا مقابله يها راهفرهنگی موثر بر  عوامل  -3، )10تا  4سواالت (و حمایت 
عوامل فرهنگی موثر در درخواست  -4، )13تا  11سواالت (درخواست کمک در گذشته 

کمکی افزوده شده  يها ماژول ها حوزهدر هر یک از این ). 16تا  14سواالت (کنونی کمک 
خاص  هاي یتجمعبراي  ییها ماژول. کند یمراهنمایی  تر یقعمگر را در بررسی ن است که بالی

  .، مهاجرین، و پناهندگانسال بزرگمانند کودکان و نوجوانان، افراد 

  آیا افسردگی و اسکیزوفرنی بیمارهاي هاي فرهنگی هستند؟ .3
اي  اسکیزوفرنی که در هر کدام  مجموعهو شناسی روانی فرهنگی افسردگی  بررسی آسیب

رهنگی این اختالالت را هاي ف نظام دار وجود دارد و پایه یاسی فرهنگناز مطالعات آسیب ش
  .روشنگري مناسبی را ارائه کنند توانند یماند، در این راستا  مورد بررسی قرار داده

  فرمول بندي فرهنگی اختالل افسردگی و اسکیزوفرنی
  مختلف هاي فرهنگبرخورد با بیماري روانی در 

جمع گرایی به منظور هماهنگ کردن افراد با هنجارهاي .چین داراي فرهنگی جمعی است
همچون پرهیزکاري،  ییها ارزش. سازد یمفرهنگی و تکالیف گروهی فشاري را بر افراد وارد 

شرم، رفتار شایسته، خود کنترلی، تاکید بر وجدان، اعتقاد به سرنوشت و عوامل ناپیدا در این 
  . تفرهنگ موجود اس

در چین شناخته شده است، روانپزشکی به عنوان  ها قرناختالالت روانی  که یحالدر 
دیرتر از آن شکل  یاي از کار پزشکی تا چند دهه پیش وجود نداشت؛ روانشناسی حت شاخه

بودائیسم در . روانپزشکی چینی نیز بر اساس مفهوم مرگ و زندگی بنا شده است. گرفته است
به عنوان روان  ییبودادر حقیقت در گذشته راهبان . کند یمنقش غالبی را بازي  ها ینیچزندگی 
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چون مراقبت، آداب مذهبی و حمایت از افراد بیمار 

در و براي درمان آنها  شود یمدر ژاپن بیماري روانی به عنوان نتیجه وراثت در نظر گرفته 
دوم بیگانگان را براي . تا رفتار نابهنجار را کاهش داده یا رفع کند

یا پزشکان را  خارجی از قبیل روحانیون مذهبی
را  او را به عنوان بیمار روانی تشخیص داده و درمان

بر اساس اصل وابستگی فرد  .یک مفهوم مرکزي در فرهنگ ژاپنی است
به بیماري روانی با گروه هماهنگی 

  . شوند ی
حس . کنند یمبر مشارکت و همکاري بیشتر از رقابت تاکید 

زنان از لحاظ معنوي نسبت به مردان 
عقاید مذهبی شامل قربانی کردن براي رهایی، 

 ها يبدصدقه دادن فضیلت است و مردم باید در برابر 
و عقیده  کنند ینمنتیجه این عقاید این است که این افراد اغلب قاطعانه عمل 

بسیاري عقیده . تغییر کند توانند
آید که فرد  می به وجودل روانی کمتر از دیوانه بودن، طاقت فرساست و زمانی 

و  دهد یمو عادات و سنن نشان 
هندوئیسم . است، هندو ها يهند

بر طبق هندوئیسم همه . عبادي و یک رمز هدایتی است
خوشی و لذت، ثروت و موفقیت، عدالت و وفاداري و اداي 

در فرهنگ هندي هم . دهد یم
. و مردان داراي ارزش باالتري هستند

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

چون مراقبت، آداب مذهبی و حمایت از افراد بیمار  ییها روشو از  کردند یمدرمانگران کار 
  .  کردند یماستفاده 

در ژاپن بیماري روانی به عنوان نتیجه وراثت در نظر گرفته 
تا رفتار نابهنجار را کاهش داده یا رفع کند کند یمابتدا خانواده تالش 

خارجی از قبیل روحانیون مذهبی يها کمکسوم خانواده . خوانند یمکمک فرا 
او را به عنوان بیمار روانی تشخیص داده و درمان يا حرفهدر نهایت فردي . خوانند یم

یک مفهوم مرکزي در فرهنگ ژاپنی است وابستگی. کند یمآغاز 
به بیماري روانی با گروه هماهنگی  قبالًباید با گروه هماهنگ باشد و از آنجا که اشخاص 

یمندارند بنابراین لکه ننگی هستند که باعث شرم خود و خانواده 
بر مشارکت و همکاري بیشتر از رقابت تاکید  ها خانوادهدر فرهنگ التین، 

زنان از لحاظ معنوي نسبت به مردان  ،به عقیده آنان. شود یموفاداري و غرور در خانواده تربیت 
عقاید مذهبی شامل قربانی کردن براي رهایی، . برتر هستند و استعداد تحمل آنان نیز باالتر است

صدقه دادن فضیلت است و مردم باید در برابر . یار کمک کننده استبراي این افراد بس
نتیجه این عقاید این است که این افراد اغلب قاطعانه عمل . تحمل داشته باشند

توانند ینمدارند که مشکالت به مثابه وضعیت ماندگار زندگی است و 
ل روانی کمتر از دیوانه بودن، طاقت فرساست و زمانی دارند که اختال

  . برد یماز یک بحران عصبی رنج 
و عادات و سنن نشان  ها اسطوره، ها افسانهفرهنگی در هند، خود را در متون،  یرتأث

هندمذهب اصلی . پا برجاست آنها یرتأثبا وجود نوگرایی همچنان 
عبادي و یک رمز هدایتی است هاي یتفعالبدنه اي از عقاید، فلسفه، 

خوشی و لذت، ثروت و موفقیت، عدالت و وفاداري و اداي : افراد چهار هدف اساسی دارند
مهندي را تشکیل  يها ارزشاین اهداف . قرض و طریق نجات

و مردان داراي ارزش باالتري هستند تران بزرگ. کند یمسن و هم جنس نقش مهمی را بازي 
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درمانگران کار 
استفاده 

در ژاپن بیماري روانی به عنوان نتیجه وراثت در نظر گرفته 
ابتدا خانواده تالش 

کمک فرا 
مفرا 

آغاز 
باید با گروه هماهنگ باشد و از آنجا که اشخاص 

ندارند بنابراین لکه ننگی هستند که باعث شرم خود و خانواده 
در فرهنگ التین، 

وفاداري و غرور در خانواده تربیت 
برتر هستند و استعداد تحمل آنان نیز باالتر است

براي این افراد بس
تحمل داشته باشند

دارند که مشکالت به مثابه وضعیت ماندگار زندگی است و 
دارند که اختال

از یک بحران عصبی رنج 
تأث

با وجود نوگرایی همچنان 
بدنه اي از عقاید، فلسفه، 

افراد چهار هدف اساسی دارند
قرض و طریق نجات

سن و هم جنس نقش مهمی را بازي 
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بیماري روانی نتیجه اغتشاش در سه . پیش در هند شناخته شده است يها زمانبیماري روانی از 
کالت روانی علت مش تواند یمعوامل ماوراء طبیعه نیز . شود یمخلط دم، صفرا و بلغم محسوب 

  . باشد
لغت اسالم به معناي . است تأملدر فرهنگ مسلمانان مساله بیماري روانی مساله اي قابل 

قران شامل اصول و . شود یمتسلیم به اراده خداست و مسلمان کسی است که تسلیم این اراده 
بر کلیه بنابراین دین . کند یمتعلیمات دینی است که مسلمانان را به رفتارهاي درست هدایت 

خانواده در . کند یمگذاشته و آن را هدایت کرده و  یرتأثزندگی و تفکر مسلمانان  يها روش
؛ به طوري شود یمخانواده گستره مهمی محسوب . داراي ارزش باالیی است یفرهنگ اسالم

که رشته پیوند و مودت خانوادگی، رشته محکمی در بین اعضاء است و وابستگی متقابل و 
  . تماعی خانواده بسیار با ارزش استتعامالت اج

  مختلف يها فرهنگبررسی آسیب شناسی روانی فرهنگی افسردگی در 
. هاي غربی است پایداري کمتر از ملیت به طور ها ینیچمیزان شیوع افسردگی در میان 

گیري جمعی در چین در تخفیف ضربه فقدان موثر است و حمایت اجتماعی قدرتمندي  جهت
روانشناختی افسردگی را  يها نشانهکمتر  ها ینیچ. آورد یمرا در حوادث فقدان و ناامیدي فراهم 

و از ضعف خستگی مشکالت  شوند یمبدنی متمرکز  يها نشانهو در عوض بر  دهند یمنشان 
در فرهنگ  ها نشانهاین ممکن است به این علت باشد که این . دارنداشتها و سردرد شکایت 

روانشناختی افسردگی با  يها جلوهبه عالوه . تر و مورد پذیرش بیشتر باشد چینی قابل درك
و عجیب به عنوان اشکال  نامأنوسمفهوم سنتی دیوانگی که بر رفتار ضد اجتماعی ظاهري و 

ابراین افراد مبتال براي دریافت کمک و بحث درباره بن. شود یممرضی تاکید دارد، مشابه 
امکان خوکشی نیز وجود دارد که . میزان شیوع در زنان بیشتر است. احساساتشان بی میل هستند

مطرح است که براي خانواده شرم و پریشانی  يا مسئلهدر چین رفتار خودکشی به عنوان 
  . یک بیمارياز  يا نشانهیا  و نه یک مشکل روانشناختی آورد یم
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در عوض آنها بر . روانشناختی را بروز دهند
افسردگی در زنان شیوع . کنند ی

ژاپنی رایج است که همواره با احساس شکست 
  . میزان خودکشی نسبت به آمریکا باالتر است

در هند، افسردگی به عنوان یک مسئله روحانی و یا حالتی متافیزیکی از رنج روح تعریف 
بعضی عقیده دارند که افسردگی به عنوان یک بیماري روانی ممکن است یک 

براي مثال هندوها . شخص سالم باید شاد باشد
، یک دهد یمکه شخص ناامیدي را در زندگی این جهان تشخیص 

. آورد یملحظه مقدس است و به همین دلیل افسردگی عمیق، امکان درك  حقیقت را فراهم 
نیز بیشتر رایج است که ممکن است به این علت باشد که از لحاظ 

شیوع افسردگی در زنان باالتر . 
  . است تر یینپااست و احساس گناه نسبت به غرب کمتر شایع است و نرخ خودکشی نیز 
 که نه تنها در بینند یمتجربه مذهبی 

ارتباط با حوادث حزن انگیز ناشی از زندگی در یک جهان غیر عادالنه است، بلکه مضاف بر 
که میان او و  يا فاصلهآن نشانه درك عمیقی از حقیقت وجود انسان است که از جدایی و 

ه دنیا نبندد و آماده هجرت و رفتن به 
توانایی تجربه افسردگی مشخصه عمیق شخصیت و فهم و 

و زمانی که این کار را  کنند یم
در فرهنگ مسلمانان،   عمدتاًدر حقیقت 
اسالمی حرام و  يها فرهنگخودکشی در 

هر چند روان شناسان و . محکوم است و بنابراین میزان آن به مقدار قابل توجهی پایین است
و نابهنجار اندوه و افسردگی که 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

روانشناختی را بروز دهند يها نشانهنیز احتمال کمتري دارد که  ها یژاپن
کنند یمبدنی متمرکز شده و از خستگی و ضعف شکایت  يها نشانه

ژاپنی رایج است که همواره با احساس شکست  يها افسردهاحساس گناه در میان . بیشتري دارد
میزان خودکشی نسبت به آمریکا باالتر است. در روابط جمعی است

در هند، افسردگی به عنوان یک مسئله روحانی و یا حالتی متافیزیکی از رنج روح تعریف 
بعضی عقیده دارند که افسردگی به عنوان یک بیماري روانی ممکن است یک . شده است

شخص سالم باید شاد باشد باشد کهنباط غربی و به این عقیده مربوط 
که شخص ناامیدي را در زندگی این جهان تشخیص  يا نقطهعقیده دارند که 

لحظه مقدس است و به همین دلیل افسردگی عمیق، امکان درك  حقیقت را فراهم 
نیز بیشتر رایج است که ممکن است به این علت باشد که از لحاظ بدنی در هند  يها نشانه

. است و براي فرد بی آبرویی به دنبال ندارد تر قبولاجتماعی قابل 
است و احساس گناه نسبت به غرب کمتر شایع است و نرخ خودکشی نیز 

تجربه مذهبی  به عنوانرا  معمول غصه و اندوه به طورمسلمانان 
ارتباط با حوادث حزن انگیز ناشی از زندگی در یک جهان غیر عادالنه است، بلکه مضاف بر 

آن نشانه درك عمیقی از حقیقت وجود انسان است که از جدایی و 
ه دنیا نبندد و آماده هجرت و رفتن به تا دل ب کند یماین اندوه کمک . کند یمخالقش حکایت 

توانایی تجربه افسردگی مشخصه عمیق شخصیت و فهم و . دمحل مالقات و مامن نهایی باش
مبنابراین مسلمانان به ندرت از خلق افسرده شکایت . درك است

در حقیقت . سازند یمبدنی آشکار  يها نشانه، آن را در کنند
خودکشی در . کنند یمافسردگی با عنوان مشکالت قلبی اشاره 

محکوم است و بنابراین میزان آن به مقدار قابل توجهی پایین است
و نابهنجار اندوه و افسردگی که  به هنجار يها حالتمیان  کنند یمپزشکان مسلمان تالش ن 
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ژاپن
نشانه

بیشتري دارد
در روابط جمعی است

در هند، افسردگی به عنوان یک مسئله روحانی و یا حالتی متافیزیکی از رنج روح تعریف 
شده است

نباط غربی و به این عقیده مربوط است
عقیده دارند که 

لحظه مقدس است و به همین دلیل افسردگی عمیق، امکان درك  حقیقت را فراهم 
نشانه

اجتماعی قابل 
است و احساس گناه نسبت به غرب کمتر شایع است و نرخ خودکشی نیز 

مسلمانان 
ارتباط با حوادث حزن انگیز ناشی از زندگی در یک جهان غیر عادالنه است، بلکه مضاف بر 

آن نشانه درك عمیقی از حقیقت وجود انسان است که از جدایی و 
خالقش حکایت 

محل مالقات و مامن نهایی باش
درك است

کنند یم
افسردگی با عنوان مشکالت قلبی اشاره 

محکوم است و بنابراین میزان آن به مقدار قابل توجهی پایین است
ن روا
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مفهومی  يها چالشمساله اي که خود را در . حالت بیمارگونه و یا سالم دارند، تمایز ایجاد کنند
  .و روش شناختی مطرح ساخته است

  مختلف يها فرهنگبررسی آسیب شناسی روانی فرهنگی اسکیزوفرنی در 
از افسردگی  تر راحتن بیماري بسیار ای. شود شیوع باالیی از اسکیزوفرنی در چین دیده می

توهم یا هذیان گزارش دهد او را به  يا افسرده؛ براي مثال چنانچه شخص شود یمتشخیص داده 
. درمان اسکیزوفرنی در چین متفاوت با غرب است. دهند یمعنوان فرد اسکیزوفرنیک تشخیص 

کنند  ایی که درمان میکنند و آنه درصد افراد درمانی دریافت نمی 20تخمین زده شده که 
داروهاي . شنیداري دریافت نمایند يها توهمبراي  به خصوصطب سوزنی  صرفاًامکان دارد 

بر  توانند یمنیاز دارند  ها یغربو با نصف مقداري که  گیرد یمنیز مورد استفاده قرار  گردان روان
 به علتپیش آگهی بهتري در درمان وجود دارد که ممکن است . موثر باشند ها ینیچروي 

  . سیستم خانوادگی قوي و حمایت کننده باشد
میزان شیوع اسکیزوفرنی در ژاپن نسبت به سایر کشورها تفاوت معناداري ندارد ولی 

لب به اسکیزوفرنی در ژاپن لکه ننگ بزرگی است و اغ. است تر یعشااسکیزوفرنی کاتاتونیک 
که اختالل جسمی است و احساس شرم را براي  شود یمعنوان ضعف اعصاب تشخیص داده 

  .خانواده ندارد و همچنین قابل درمان است
در کنفوسیوس  »موریتا «درمان. دو نوع درمان خاص موریتا و نایکان در ژاپن وجود دارد

گذاري و مسئولیت تاکید ن چینی ریشه دارد که بر تقواي خانواده و حس وظیفه شناسی، قانو
هفته نگه داشته  2یا  1مدت   هدر این درمان بیمار در یک محوطه جدا بصورت تنها ب. دارد
نیست اما  ها نشانههدف درمان تخفیف . شود یمعملی آغاز  هاي یتفعالشود و سپس  می

 دهند یمجام که بیماران براي آنچه ان سازد یمدرمانگر این را روشن . بخشد یمعملکرد را بهبود 
. شود یمدر درمان بر حقیقت احساسات تمرکز . مسئولند و باید بر رفتارشان کنترل داشته باشند

  . هدف اولیه یادگیري زندگی با خود است. گیرد یمبحث گروهی هم مورد استفاده قرار 
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هدف اولیه . درمانی از اصطالح نایکان به معنی درون نگري شفق شده است
اساس . زندگی با دیگران و کسب هماهنگی اجتماعی و بین فردي از خویشتن نگري است

فلسفی نایکان بودائیسم است و عقیده دارد که آزار یک شخص یک تخلف شدید و بزرگ از 
بیمار از صبح تا شب . شود یمکه باعث احساس گناه شدید 

و در طول این مدت با خود درگیر و مشغول است و با خویشتن 
که خاطرات را از عالقه محبت و محدودي را 

در یک مقطع زمانی از ) نزدیک خانواده
درمانگر . که احساس گناه درك شود

تجربیاتی که  یادآوري. کند یم
اشتباهات و  تواند یمو شخص  

تفاوتی در میزان شیوع این اختالل در هند و کشورهاي توسعه یافته نسبت اسکیزوفرنی  
اغلب انعکاس  ها توهم. توهم، هذیان و گوشه گیري است

مذهب . و یا حیوانات است موضوعاتی از فرهنگ شخص است که بیشتر مربوط به ارواح اشباح
یک فرد را از اسکیزوفرنی محفوظ نگه دارد براي مثال یک مشخصه اسکیزوفرنی 

. بگیرند به خود راهذیان عظمت است، در هند بعضی افراد واسطه هستند که نقش خداي هند 
تجسم خدا هستند و نه اشخاص 

به  شود یمپیش آگهی بهتري در هند وجود دارد که تصور 

نماي کلی عمیقی از  مسئله فراهم آورده است که چگونه تحقیقات 
اند و چگونه تحقیقات  پریشی سهم داشته

یک نظر مکمل . تواند فهم ما از روابط درونی فرهنگ و بیماري روانی را باال برد
اي را که در آن اختالل نمود  خود احتمال دارد شیوه

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

درمانی از اصطالح نایکان به معنی درون نگري شفق شده است» نایکان«
زندگی با دیگران و کسب هماهنگی اجتماعی و بین فردي از خویشتن نگري است

فلسفی نایکان بودائیسم است و عقیده دارد که آزار یک شخص یک تخلف شدید و بزرگ از 
که باعث احساس گناه شدید اخالقیات و تائیدات اجتماعی است 

و در طول این مدت با خود درگیر و مشغول است و با خویشتن  نشیند یمیک هفته تنها  براي
که خاطرات را از عالقه محبت و محدودي را  شود یماز بیمار خواسته . شود یمنگري هدایت 

نزدیک خانوادهیک شخص  معموالً(که توسط دیگران دریافت کرده 
که احساس گناه درك شود شود یماین درون نگري موجب . زندگی به خاطر بیاورد

معمل ) بی طرف(به عنوان یک آموزگار و یا استاد غیر درگیر 
 گردد یمباعث تشکیل یک شخصیت سالم  شود یممنجر به گناه 

  . هایش را بپذیرد شکست
تفاوتی در میزان شیوع این اختالل در هند و کشورهاي توسعه یافته نسبت اسکیزوفرنی  

توهم، هذیان و گوشه گیري است ها نشانهاست و  تر یجراکاتوتونیک 
موضوعاتی از فرهنگ شخص است که بیشتر مربوط به ارواح اشباح

یک فرد را از اسکیزوفرنی محفوظ نگه دارد براي مثال یک مشخصه اسکیزوفرنی  تواند
هذیان عظمت است، در هند بعضی افراد واسطه هستند که نقش خداي هند 

تجسم خدا هستند و نه اشخاص  که شوند یمفرض  ییها انسانبنابراین این افراد در هند به عنوان 
پیش آگهی بهتري در هند وجود دارد که تصور . برند یمکه از اسکیزوفرنی رنج 

  . علت حمایت و تشویق سیستم خانواده باشد
نماي کلی عمیقی از  مسئله فراهم آورده است که چگونه تحقیقات ) 1989(فابرگا 

پریشی سهم داشته طالعه روانشناختی در م ي داراي شالوده انسان گذشته
تواند فهم ما از روابط درونی فرهنگ و بیماري روانی را باال برد آینده می

خود احتمال دارد شیوه فرهنگیِبررسی وي آن است که مفهوم 
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»
زندگی با دیگران و کسب هماهنگی اجتماعی و بین فردي از خویشتن نگري است

فلسفی نایکان بودائیسم است و عقیده دارد که آزار یک شخص یک تخلف شدید و بزرگ از 
اخالقیات و تائیدات اجتماعی است 

براي
نگري هدایت 

که توسط دیگران دریافت کرده 
زندگی به خاطر بیاورد

به عنوان یک آموزگار و یا استاد غیر درگیر 
منجر به گناه 

شکست
تفاوتی در میزان شیوع این اختالل در هند و کشورهاي توسعه یافته نسبت اسکیزوفرنی  

کاتوتونیک 
موضوعاتی از فرهنگ شخص است که بیشتر مربوط به ارواح اشباح

تواند یم
هذیان عظمت است، در هند بعضی افراد واسطه هستند که نقش خداي هند 

بنابراین این افراد در هند به عنوان 
که از اسکیزوفرنی رنج 

علت حمایت و تشویق سیستم خانواده باشد
فابرگا 

گذشته
آینده می

بررسی وي آن است که مفهوم 
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به ویژه در میان افراد داراي  ؛ر دهدد و درك آن توسط دیگران را تحت تأثیر قرایاب می
  . اند اسکیزوفرنی که به وضعیتی مزمن و وخیم دچار نشده

طبق نظر فابرگااسکیزوفرنی احتمال دارد افراد و جوامع را به نحوي متفاوت تحت تأثیر قرار 
به عنوان امري مستقل و جدا از دیگران یا وابسته به دیگران  گیروادهد خواه آنها شخص 

ترین شکل به این عقیده پرداخته است که در  قیمتتحقیقی در دست است که به مس. کنندتصور 
 دو خط مهم تحقیق. گیرد آن نقش عوامل اجتماعی در دوره اسکیزوفرنی مورد بررسی قرار می

اي  و مجموعه (WHO)ملیتی اسکیزوفرنی سازمان بهداشت جهانی - مطالعه بین - 1، عبارتند از
ها و دوره بیماري را مورد  که رابطه بین جو هیجانی خانواده گیرند یبر م دراز مطالعات را 
 یخط تحقیقی دیگري که به نقش فرهنگ در دوره اسکیزوفرن - 2.دهد بررسی قرار می

بر اساس تحقیقات اولیه براون و . پردازد بر روي جو هیجانی خانواده متمرکز است می
گردند که با انتقادگري،  برمی یهای که به خانهآشکار است که بیمارانی ) 1972(همکارانش 

هایی باز  اند، نسبت به کسانی که به خانه خصومت و درگیري هیجانی باال مشخص شده
هایی نیستند احتمال بیشتري دارند که دچار بازگشت بیماري  گردند که داراي چنین ویژگی می

این خط تحقیق به این دلیل که اهمیت جهان اجتماعی را ). 1994، 2وکویپرز1ببینگتون(شوند 
هاي  قومی تفاوت -  ملیتی و بین - تر به دلیل اینکه مطالعات بین خاطر نشان ساخته و به طور خاص

، براي مطالعه فرهنگ مهم اند آشکار ساختهجالب توجه در سطح و ماهیت هیجان ابرازشده را 
 هاي خانوادهسیر بیماري در ه دارد ک اظهار می) 1988(جنکینز ). 1992، 3جنکینز و کارنو(است 
هاي اعضاي خانواده براي کاستن از بدنامی مرتبط با بیماري و نیز  به تالش یکاییآمر یکیمکز

، عقاید یا حتی ها نگرشنه در  ها خانواده. به افزایش حمایت و همبستگی خانواده بستگی دارد
به طور کلی کار . گذارند می یرتأثبیمار   در تعامالت اجتماعی احساسات اعضاي خانواده بلکه

                                                   
1. Bebbington 
2. Kuipers 
3. Jenkins, Karno 



 
 92پاییز ، سوم، سال 

هاي  کند که چگونه بیماري روانی در بافت

 ؟دهد

غیر  هاي ارتباططریق آن بیمار عالئم خود را در تکمیل 
خاص  يها نشانهگر ن زبان همچنین ابزاري است که بالی

. کند یمرا مشاهده ) ، تیک کالمی در سندروم تورت، فشار تکلم، ساالد کلمات در مانیا
که ابراز عالئم و  اند شدهاخیر است که روان پزشکان و روان شناسان متوجه 

درك اشتباه . سبب ایجاد اشتباه در فهم و معنا گردد
مختلف باشند نیز امکان پذیر  هاي

محدود یا گسترش ا تجربیات روانی گوناگون ر
 يها واژه» ترس- اضطراب«براي مثال ممکن است در یک زبان براي توصیف هیجان 

در  ها واژهتفاوت غناي . وجود داشته باشد
متمایزي  يها واژه، در زبان انگلیسی 

. رود یمبراي هر دو بکار  3وجود دارد اما در زبان تایوانی یک واژه
. درون و میان زبانی مورد توجه قرار گیرد

است که در آن بیمار رنج و  اي
مناسب به هنگام مصاحبه، در 

                                                  
1. pain 
2. sickness 
3. tschep 
4. reporting threshold 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

کند که چگونه بیماري روانی در بافت جنکینز توجه ضروري بیشتري به این مسئله می
  . اند اجتماعی و فرهنگی خاصی قرار گرفته

دهد میقرار  تأثیرتحت بیماري روانی را  زبانچگونه  
طریق آن بیمار عالئم خود را در تکمیل  زبان مهمترین ابزاري است که از

زبان همچنین ابزاري است که بالی. کند یمکالمی و رفتار بین فردي منتقل 
، تیک کالمی در سندروم تورت، فشار تکلم، ساالد کلمات در مانیامثالً

اخیر است که روان پزشکان و روان شناسان متوجه  يها دههتنها در 
سبب ایجاد اشتباه در فهم و معنا گردد تواند یممختلف  يها زباندر میان  ها نشانه

هاي یشگوگر و بیمار هم زبان ولی داراي ن که بالی یحتی زمان
  . است

تجربیات روانی گوناگون ر تواند یمدر یک زبان   ها واژهناي تفاوت غ
براي مثال ممکن است در یک زبان براي توصیف هیجان . دهند

وجود داشته باشد» ناکامی-افسردگی-غم«محدودتري نسبت به هیجان 
، در زبان انگلیسی مثالً. مشکل زا باشد تواند یممختلف نیز  يها زبانمیان 
وجود دارد اما در زبان تایوانی یک واژه» 2ناخوشی«و » 1درد«براي 

درون و میان زبانی مورد توجه قرار گیرد يها ترجمهبنابراین مالحظات متعددي باید در 
  :مهمترین این مالحظات عبارتند از

اي آستانهشدت عالئم مربوط به : 4آستانه گزارش دهی .1
مناسب به هنگام مصاحبه، در  هاي واژهبنابراین انتخاب . دهد میعالئم خود را گزارش 
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جنکینز توجه ضروري بیشتري به این مسئله می
اجتماعی و فرهنگی خاصی قرار گرفته

4. 
زبان مهمترین ابزاري است که از

کالمی و رفتار بین فردي منتقل 
مثالً(

تنها در 
نشانه

حتی زمان
است

تفاوت غ
دهند

محدودتري نسبت به هیجان 
میان 
براي 

بنابراین مالحظات متعددي باید در 
مهمترین این مالحظات عبارتند از

عالئم خود را گزارش 



  
 35         ...              بازنگري در ماهیت بیماري روانی، کشف جهان اجتماعی بیماري روانی                    

اسی براي اینکه بیمار بتواند گزارش معتبري از عالئم و روان شن هاي مقیاسپرسشنامه، یا در 
 .رنج خود بدهد بسیار اهمیت دارد

انتخاب زبان در افراد چند زبانی هم در مصاحبه و هم در بررسی روان پزشکی مهم  .2
گر وجود دارد که بیمار را در بیش از یک  نمتعدد این امکان براي بالی هاي موقعیتدر . است

 .رساند میبدین ترتیب یک زبان به دیگري در انتقال معناي معتبرتر یاري . زبان ارزیابی کند

مربوط به رفتارهاي اجتماعی و بین فردي گستره وسیعی از عبارات و  ها نشانهعالئم و  .3
در چنین مواقعی . شود میرا شامل  ها زباناصطالحات متفاوت هم  درون یک زبان هم در میان 

را انجام  تري دقیقتا ارزیابی  کند مینواده و دوستان هم استفاده گر از گزارش اعضاي خا نبالی
/ پرخاشگري/براي مثال، در ارزیابی هیجانی براي تفاوت میان حاالت تحریک پذیري. (دهد

/ تهدید خطر زا/ ضرب و شتم/حمله/به مبارزه رفتار اجتماعی مربوط ها نشانهطغیان، در ارزیابی 
 ).آزار

بین فرهنگی سودمند باشند، بایستی  لحاظزیابی روان پزشکی از براي آنکه ابزارهاي ار .4
مختلف توجه  هاي زباندر  3تکنیکی- ، مفهومی2زبانی-، معنایی1ضمنی- به هم ارزي صریح

 .داشت

براي گستره وسیعی از عالئم در زبان  تواند مییک اصطالح در زبان تخصصی  .5
معادل کاهش یا افزایش اشتها، کاهش یا افزایش » اشتها و وزن بدن«، مثالً. روزمره استفاده شود

یا اصطالح . باشد میمیزان خوردن غذا، کاهش یا افزایش وزن بدن، روزه داري، یا باالآوردن 
از جمله . معادل کاهش میل جنسی، آمیزش دردناك، ناتوانی در انزال است» تمایالت جنسی«

به سیستم عصبی خودمختار، عالئم نورولوژیکی، خواب، سیستم  توان میاصطالحات دیگر، 
گوارشی، سیستم ادراري، و عالئم متفرقه نظیر تب، تعریق، خستگی و ضعف عمومی، اشاره 

                                                   
1. denotation-connotation 
2. semantic-linguistic 
3. conceptual-technical 
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را براي  هایی گامو  ها رویهو همکارانش در سازمان بهداشت جهانی 
افراد دو زبانی  هاي تفاوتتوجه به 

جمعیت شناختی  هاي خصوصیت
نسخه ترجمه شده توسط افراد  

 هاي واژه ترین ناسبممتعدد و متنوع از شامل افراد تک زبانی، افراد با تحصیالت محدود تا 
مختلف و متعدد بیش از گرفتن 

این . رنج و بهبود زندگی افراد است
. است تر گستردهه و سیستم اجتماعی 

عقیده اصالح شده ما نسبت به فرهنگ منجر به تحلیلی از تظاهرات و منابع آسیب شناسی در 
تیم ما براي ایجاد تمایزي در زندگی روزمره افراد براي گسترش درمان و 

افزایش تنوع فرهنگی و . پردازد
گسترده افراد در نقاط مختلف جهان هم فرصت و هم ضرورتی را براي تحقیقات 

. حائز اهمیتی از تحقیقات آسیب شناسی روانی در حال شکل گرفتن هستند
با ساختارهاي جریان غالب به خوبی 

درك ما از  تحقیقات فرهنگی در حال ایجاد دیدگاهی خالقانه و نو براي
 توان ینمکه دیگر  شود یموضوح دریافت 

. بیماري روانی در نظر گرفت کنترل

                                                  
1. Sartorius 
2. back-translation 

، سال دوازدهمشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

و همکارانش در سازمان بهداشت جهانی  1سارتوریوس. کرد
توجه به  - 1: تند ازکه عبار اند دادهابزارهاي ترجمه میان زبانی شرح 

خصوصیتدر سن، جنسیت،و تحصیالت؛ چرا که یک ابزار تمامی 
نسخه ترجمه شده توسط افراد  2بازسازي -2. کند نمیمربوط به یک گروه خاص را منعکس 

متعدد و متنوع از شامل افراد تک زبانی، افراد با تحصیالت محدود تا 
مختلف و متعدد بیش از گرفتن  هاي نمونهانجام مطالعات آزمایشی در  -3. معادل انتخاب شوند

 .نتیجه نهایی

  بحث و نتیجه گیري
رنج و بهبود زندگی افراد است کاستن از هدف غایی آسیب شناسی روانی فرهنگی

ه و سیستم اجتماعی خانوادگی، جامع  نیازمند توجه به سطوح متعدد فردي،
عقیده اصالح شده ما نسبت به فرهنگ منجر به تحلیلی از تظاهرات و منابع آسیب شناسی در 

تیم ما براي ایجاد تمایزي در زندگی روزمره افراد براي گسترش درمان و . همه این سطوح شد
پردازد یمجلو گیري از مداخالت در این سطوح چندگانه نیز به بحث 

گسترده افراد در نقاط مختلف جهان هم فرصت و هم ضرورتی را براي تحقیقات  يها حرکت
 .آورد یمآسیب شناسی روانی فرهنگی فراهم 

حائز اهمیتی از تحقیقات آسیب شناسی روانی در حال شکل گرفتن هستند يها حوزه
با ساختارهاي جریان غالب به خوبی  پریشانی حاتسازي اصطال یکپارچه جدي براي يها تالش

تحقیقات فرهنگی در حال ایجاد دیدگاهی خالقانه و نو براي. به جریان افتاده است
وضوح دریافت به . چندین جنبه مهم آسیب شناسی روانی است

کنترل ايمتغیر وابسته یا عاملی بر کبه عنوان ی صرفاًفرهنگ را 
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کرد
ابزارهاي ترجمه میان زبانی شرح 

در سن، جنسیت،و تحصیالت؛ چرا که یک ابزار تمامی 
مربوط به یک گروه خاص را منعکس 

متعدد و متنوع از شامل افراد تک زبانی، افراد با تحصیالت محدود تا 
معادل انتخاب شوند

نتیجه نهایی

بحث و نتیجه گیري
هدف غایی آسیب شناسی روانی فرهنگی

نیازمند توجه به سطوح متعدد فردي،
عقیده اصالح شده ما نسبت به فرهنگ منجر به تحلیلی از تظاهرات و منابع آسیب شناسی در 

همه این سطوح شد
جلو گیري از مداخالت در این سطوح چندگانه نیز به بحث 

حرکت
آسیب شناسی روانی فرهنگی فراهم 

حوزه
تالش

به جریان افتاده است
چندین جنبه مهم آسیب شناسی روانی است

فرهنگ را 
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در ساخت اجتماعی و شکل دادن به فرهنگ، بافت اجتماعی  آفرینیه برعکس زبان با نقش کبل
تحقیقات آسیب شناسی  يها جنبهفرهنگ در تمام . دهد یمتحقیقات بهداشت روانی را سامان 

، کنند یموهش را هدایت ژکه پ گرفته تا الگوهاي مفهومی ابزارهااز طراحی و ترجمه  -روانی
و  ها نشانهکننده در تحقیق، تا تعریف و تعبیر  شرکتتا تعامالت بین فردي بین محقق و 

اهمیت   - رده استکسالمت روانی فرد را احاطه  مشکالته ک تا ساختارهاي اجتماعی  نشانگان،
گ را در ه فرهنکتحقیقات آسیب شناسی روانی فرهنگی نیازمند چارچوبی است . اساسی دارد

ه تحقیقات فرهنگی با تاکید بر کاز این رو مهم است . ی در برگیردهچند وج هاي یوهش
د بر اهمیت نیروهاي اجتماعی نظیر طبقه اجتماعی و یهاي موجود در جامعه و تاک گفتمان

 فرایند هاي بررسی. نشمرد کوچکروزمره افراد  دادن زندگی شکلثروت، اثر آنها را در 
 که سطحی فرهنگی هاي یلتحلتا در برابر  کند یمه کمک کگی راهی است اجتماعی و فرهن

 . ه مقاومت کردیا به حداقل تقلیل داد هشدید سیاسی اقتصادي را نادیده گرفت هاي ينابرابر

است  رویکردهاينیاز به و   براي تحقیق، تر گستردهپیامد طبیعی این مساله، نیاز به چارچوبی 
تحقیقات آسیب شناسی روانی فرهنگی . سازند یکپارچهی را کمیفی و کتحقیق  يها روشه ک
پژوهشی قوم نگاري،  رویکردهاي سازي یکپارچه به عنوان جایگاهی مهم براي توانند یم

 کتوانند با ی ینم سالمت روانی مشکالت. ، بالینی و همه گیر شناختی سودمند باشنديا مشاهده
 مشکالت نسبت به معنی هایی ینشب »ت قوم نگاريحقیقات«. شوند كامل درکبه طور  کعین

تحقیقات «. آورد فراهم می شان یفرهنگسالمت روان و چگونگی تجربه آنها در بافت اجتماعی 
پدیدارشناسی  »تحقیقات بالینی«. پردازد یم شان روزمرهرد افراد در زندگی کارکبه  »يا مشاهده

در گسترش  تواند یمآسیب شناسی روانی فراهم آورده و  فرایند هايهاي مفصلی از 
همه  يها پژوهش«. استن از رنج افراد در سطوح فردي و اجتماعی سهیم باشدک براي ییها درمان

تعمیم یافته تر گسترش  هاي یتجمعرا براي فرایندها و  هایی یدگاهد توانند یم »گیر شناختی
 هاي یمتبا  ترکیبر روش شناسی ها و هم در ، هم دها یدگاهدسازي این  یکپارچه. دهند

 آفرینیدر نهایت در سایه نقش . رسانند یمار فرهنگی را به موفقیت که برنامه کپژوهشی است 
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