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 های روانی در نگاه مردمبیماری

 امیر شعبانی به قلم دکتر

 پزشکرواناستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 

های بسیار بوده است. گاه آن را ناشی از حلول ارواح ها و ناآگاهیهای روانی در طول تاریخ دستخوو  ناروایی نگاه به بیماری ��

اجخماع « سازیپاک»خشونت اجخماع. این خشونت را برخی برای اند و فرد مخأثر را ستااوار تببیه یا تستلیب به   خبیثه در کالبد فرد دانستخه 

سازی در جایی با طرد فیایکی فرد مبخال از اجخماع روی داده و در دانستخبد و از سوزاندن فرد نیا واهمه نداشخبد. این پاک ضتروری می 

ی آنها را از جمع غال  به اناوایی تلخ زدههتایی سون دیوانته هبه مابای دیوزدهی یا موبون هجن  کتارگیری برسستتت  جتایی بته متدد بته    

ده رهانستتازی یا همان وموم مردم مدوی ستتالمخی را از هرگونه شتتباهت یا مالزمت با بیمار روانی می رانده و به بیانی، موریان پاکمی

در انطباق با  رفخه که گاههایی به کار استت. در مسیری دیگر و در ی  رویکرد انسانی برای درمان این بیماران نیا در طول تاریخ شیوه 

کار در گفخه بوده و گاه به دانش امروزی ناساز با مبطق و بدیهیات. سوراخ کردن جمومه برای خروج ارواح نابهباورهای تاریوی پیش

 .هایی است از این رهیافتها در قرن گذشخه نمونههای دورتر، و ومل جراحی برای برداشخن اوضای داخلی یا کشیدن دندانقرن

 

نظران های تشتویصتی توصصی به ور ه وهور رسیدند، سوربرداشت برخی  اح   حخی در وصتر جدید و پ  از آن که واهه  ��

تهدید  ها و دیدی توأم با تردید یا ح های روانپاشتکی به تداوم نگاه نا وا  به این بیماری یا ستوراستخفاده مبابع قدرت از تشتوی    

 دراپخومانیا واهه ابداع با داری، ن زد. ستتتاموکل کارترایت پاشتتت  آمریکایی در وصتتتر برده های درمانی آنها دامنستتتبت به شتتتیوه

(Drapetomania)  مطیع دبای هابرده او، باور به. گرفتدربرمی را فراری ناستتپا  هاینووی از بیماری روانی را تاریف کرد که برده 

و بذل توجه رفخار شتتتود. او ابراز سبین برخوردی از جان  اربابان را رفخاری  مهربانی با و کودکان مانبد آنها با و باشتتتبد خود اربابان

 .دانستها به فرار میتمایل برده« درمان»انسانی و وامل 

 

کشتتتی از دانش روانپاشتتتکی در کشتتتور شتتتوروی به وقوع پیوستتتت. تر، فوایای با بهرهاز ستتتویی دیگر و در تاریوی نادی  ��

شدۀ رفخار است و به فراوانی جرم، انحرافی از اسخاندارهای وموماً پذیرفخه»گفخه بود  ۹۱۹۱سال خروشتفف رکی  جمهور شتوروی در   

ر و دانستت. در همان وص بر این استا ، او وضتایت روانی موالفان کمونیستب را غیرطبیای می   «. شتود به ستب  اخخالل روانی ایواد می 

و با گستتخرده کردن تاریف بیماری روانی، به حب  موالفان حکومت به  دیار، برخی از روانپاشتتکان نیا به یاری ا تتحا  قدرت رفخه

 .هایی کم  کردندبهانه ابخال به سبین بیماری

 

های دارویی آن در اقشتتاری های روانپاشتتکی و درمانای، درک سرایی بروز مقاومت در برابر تشتوی  با مرور سبین تاریوفه ��

توان ریشته باورهای وامیانه کبونی ضد روانپاشکی در میان بسیاری از  شتود و می تر مینظران، ستاده از جاماه و حخی برخی از  تاح  
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 های قابل توجه ولمی وگیری دانش روانپاشتتتکی دید. در واقع، حخی در وصتتتر حاضتتتر و با پیشتتترفتمردم را نیا در تاریوفه شتتتکل

از جمله بیماران در رشتتخه روانپاشتتکی، باورهای ناکارآمد   نظیر اخالقی و اجماع بر توجه دقیق به حقوق انستتانی افراد ومالحظات کب

های روانپاشتتکی ادامه یافخه و وامل محروم شتتدن جمایت زیادی از نیازمبدان دانش روانپاشتتکی   بستتیاری از مردم در پرهیا از درمان

های بسازندگان بسیاری از فیل هایتوان در اندیشهاستت. این نگر  مبفی محدود به جمایت یا کشور خا ی نیست. رد پای آن را می 

هایی که گیری آن باشتتد. فیلبتواند شتتاهدی بر همههای تلویایونی ایران یا کشتتورهای دیگر دید و این نکخه نیا میستتیبمایی یا ستتریال

ا داروهای اوصا  رنمایاند، مصرف هایی مخفاوت میدهد، آنها را انسانتصتویری غیروادی یا ستیاه از سهره یا نگاه بیماران نمایش می  

ا با داند، روند مامول بیماری و درمان رکشتتد، زندگی فرد بیمار را رو به تباهی و غیرقابل ا تتالح می به شتتکلی ناگوار به تصتتویر می 

ر کبد، همه و همه نشانگپبدارد، و حخی روانپاش  را فردی مخفاوت از وموم مردم مارفی میحضتور در آستایشتگاه روانی یکسان می   

ت دانستتخن قشتتری از جاماه و تال  برای جدا نگهداشتتخن آنها از ستتایرین استتت. به وبارت دیگر، رفخاری استتت در جهت حف   مخفاو

 .بودن بر پیشانی گروهی از افراد جاماه_مخفاوت_داغ

 

ت در تتتد افراد جاماه ایران در طول زندگی خود نووی از اخخالا ۴۲شتتتود نادی  به جتال  ایبواستتتت که تومین زده می  ��

توان کبد و میسهارم جمایت کشتتور را مخأثر میستتازی، حدود ی کببد. به این ترتی ، این رویکردِ مخفاوتروانپاشتتکی را توربه می

رفخار حامیان آن را نووی خودزنی به حستتتا  آورد. به بیان دیگر، بستتتیاری از افرادی که با نگاهی طردکببده به بیماران روانپاشتتتکی  

های پبدارند و بر این پایه دوستتخان و آشتتبایان خود را از پیگیری درمانمی« آنها»تر از شتتان را بستتیار ستتالب و نادیکاننگرند و خود می

دارند، خود ممکن است دسار مشکالت مرتبط با روانپاشکی و نیازمبد درمان باشبد و با سبین باورهایی نوست روانپاشتکی برحذر می 

 .کببدرخورداری از آرامشی وااتر، کیفیخی بهخر در زندگی و حضوری مؤثرتر در اجخماع محروم میخود و وایاان خود را از امکان ب

 

دارد های اسخانها و درمانباورهای ناکارآمد مول روند رو به رشد روانپاشکی در جاماه، تبها محدود به نگر  مبفی به بیماری ��

و با  های کبونی مخفاوت یا گاه در تضاد استشود که با دانسخهه دیده میروانپاشتکی نیستت. تصتورات گوناگونی در اقشتاری از جاما    

های توان به اثربوش دانسخن ازدواج در درمان بیماریاین وجود در ذهن  احبان خود به شکلی مسخحکب نشسخه است. از آن جمله می

شانده و پایان کهایی بید درمان مسخمر را به ورطه تبشهای شدید و نیازمبروان اشتاره کرد. سبین باوری بستیاری از افراد دسار بیماری  

ها درگیر کرده استتت. شتتاید محدود بودن مبابع اطالوات گروهی از افراد جاماه یا اوخماد های مرتبط با سبین و تتلخی را ستتالخانواده

ت پایداری ی به اطالوات را بوشی از ولهای روزآمد دسخرسبیش از حد آنها به اطالوات سیبه به سیبه، روایخی یا محفلی نسبت به شیوه

 .شودها فراتر رفخه و در قا  تبلیغات خیابانی نمایان میباورهای ناکارامد بدانیب. با این حال، برخی از این باورها از حیطه خانواده

 

یده و سبدواملی بیماری پیف ای از بیماران روانپاشتکی که در واقع دسار وابسخگی به مواد هسخبد و پرور دانستخن دستخه  تببل و تن ��

  تردیدی در مفید بودن ورز«. ورز  آری، اوخیاد نه»شود با مضمون: ای میرا ناشتی از ضاف اراده دانسخن، مبخهی به اوالمیه « اوخیاد»
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بهایی ت ها نیستتتتم اما باور یاد شتتتده که ورز  را بهو اثربوشتتتی آن در بهبود کیفیت زندگی و حخی کم  به درمان برخی از بیماری

ولمی اسخوار  هایپبدارد بر یافخهداند و نگار  ی  وبارت کوتاه در ماابر را در کاهش شتیوع این بیماری مؤثر می وامل رفع اوخیاد می

جانبه که خارج از حو تتله این بحا استتت ره به  ریای همهستتویه بدون ی  برنامههای مبفاالنه و ی دانیب که آموز نیستتت و می

 .برد جایی نوواهد

 

ی دارد و از روی های دارویاز اثر تبلیغات پاشتکی بر نگر  مواطبان نیا نباید گذشت. هبگامی که فرد نگرشی مبفی به درمان  ��

ستتتت با داند، ممکن اآلودگی و ازکارافخادگی میاطالوتات نتاکافی یا به تذکر اطرافیان، سبین درمانی را وامل اوخیاد یا موج  خوا   

شتتود به آن تمایل نشتتان دهد و تبها با هدایت آگهی خوانده می« بدون دارو»گیاهی یا روشتتی که نوین و _داروی مشتتاهده تبلیی ی 

شیمیایی »وان به تبلیی تکببده میای از تبلیغات گمراهتبلیغاتی یا مشتورت افراد فاقد  الحیت، درمانی ناروا را پی بگیرد. به وبوان نمونه 

داروهای گیاهی اشاره کرد. در همین زمیبه، نشاندن تأیید افراد خاص هحخی برخی « شیمیایی نبودن»و داروهای مرستوم اوصا    «بودن

 های  تتاح های ماخبر ولمی قابل ذکر استتت. در نبودن نظارت جدی و دقیق ستتازمان از مخوصتتصتتانی به جای اراکه تأییدیه ستتازمان 

یی روانپاشکی های داروشود و بسخر نگر  مبفی به درمانر گشاده میهای درمانی غیرماخب تالحیت بر تبلیغات پاشتکی، راه بر رو   

 صیمشو نمونه. کبد¬جا را هموارتر میهای نابههای مورد اجماع جاماه ولمی روانپاشکی نیا مسیر گسخر  رو و ناآگاهی از رو 

های اسخاندارد حخی گاهی آن را بر درمان و کبدمی برجسخه را کافی شواهد بدون و مقدماتی درمان شتیوه  ی  که پاشتکی  تبلیغات از

مطرح  (ADHD) نق  توجه-فاالیدهد، تبلیی روشتتی به نام نوروفیدب  استتت که برای درمان اخخالل بیشو مؤثر موجود رجحان می

یا  خاللاکبون به وبوان روشتی آزمایشی مطرح است و البخه ممکن است در آیبده جایگاهی در درمان این اخ شتده استت. این رو  هب  

اخخالات دیگر پیدا کبد. با این وجود، نوروفیدب  هبوز در راهبماهای بالیبی ماخبر جایگاهی ندارد و این مورد نشتتان دهبده آن استتت 

ع از دستتخرستتی به تواند مانهای دارویی روانپاشتتکی میکه استتخباد به تبلیغات و ودم ارتباب با مبابع موثق در کبار نگر  مبفی به درمان

 .ن اسخاندارد یا باوا تأخیر ناموجه در آغاز آن و بروز تباات مربوطه شوددرما

 

یاان، رویژه برنامههای آن، ارتقای آگاهی وموم مردم و بهگیری از درمانهای روانپاشتتتکی و بهرهکاهش انگ ابخال به بیماری ��

تواند به رشتتد ستتطم ستتالمت های ناکارآمد میا تتالح نگر های روانپاشتتکی و ستتازان و افراد مرتبط با آحاد جاماه از بیماریبرنامه

روان و کیفیتت زنتدگی افراد جتاماته بیبوتامد و برای دستتتخیابی به سبین هدفی، تقویت نقش اجخماوی نهادها و جوامع ولمی مرتبط و      

 .شودهای کالن تو یه میگذاریمشارکت آنها در سیاست
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