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انجمن علمی روانپزشکان ایران
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شرایط عضویت در انجمن علمی روانپزشکان ایران ]بر اساس فصل سوم اساسنامه ی انجمن[

ماده ۸ـ عضويت در انجمن به طرق زير مي  باشد:

۱ـ۸ـ عضویــت پيوســته: هیــأت مؤســس انجمــن و كلیــه افــرادي كــه حداقــل داراي درجــه گواهینامــه تخصصــی در رشــته ي روان پزشــکی )اعصــاب و روان( 
باشــند مي تواننــد طبــق ضوابــط مذكــور در ايــن اساســنامه بــه عضويــت انجمــن درآينــد. ۲ـ۸ـ عضویــت وابســته: دســتیاران روان پزشــکی 3ـ ۸ ـ عضویــت 
ــن  ــداف انجم ــا در پیشــبرد اه ــت خــاص باشــد و ي ــز اهمی ــان حائ ــي آن ــي، فرهنگــي و اجتماع ــام علم ــه مق ــي و خارجــي ك ــاري: شــخصیت هاي ايران افتخ

ــه شــوند. ــت افتخــاري پذيرفت ــه عضوي ــد ب ــده اي نمــوده باشــند مي توانن ــر و ارزن كمك هــاي مؤث

ماده ۹ـ هر يك از اعضاي انجمن ساالنه مبلغي را كه میزان آن توسط هیأت مديره تعیین و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسید به عنوان حق عضويت پرداخت 
خواهد كرد.

مبلغ حق عضویت ساالنه )وابسته و پیوسته(= 150 هزار تومان

شماره حساب انجمن= ۴0۹۸100۴۹0۶۴۲1؛ بانك پاسارگاد، شعبه برج تهران؛ به نام مؤسسه  انجمن علمی روانپزشکان ايران

شماره کارت= 50۲۲۲۹۷000001۴۲5؛ به نام مؤسسه  انجمن علمی روانپزشکان ايران

سردبير: دكتر امیر شعبانی

دبير تحریریه: دكتر مهديه صالحی

ســایر همــکاران ایــن شــماره )بــه ترتيــب الفبــا(: دكتــر محمــد اربابــی، دكتــر فرينــاز آقاجــان نشــتايی، دكتــر زينــب امیــری مقــدم، دكتــر محمــد جــواد پــرورش، زهــرا 
جانبــاز نیســتانی، دكتــر الهــام حکــی كــزازی، زهــرا خلفــی، دكتــر افــروز دژآبــاد، دكتــر معصومــه رفیعــی، دكتــر محســن روشــن پــژوه، دكتــر علــی زجاجــی، دكتــر امیــن ســتاری، 
دكتــر بهنــاز شــیربانی، دكتــر الهــه صمــدی صوفــی، دكتــر عادلــه عســکری ديارجانــی، دكتــر ســوده محبــی رســا، دكتــر مهتــاب معتمــد، دكتر آلنــا مکونــدی، دكتــر آرش میــراب  زاده

طراح و صفحه آرا : ابوالفضل آقاوردی

اعضای هيأت مدیره انجمن: 

دكتر مريم رسولیان )ريیس(، دكتر محمد تقی ياسمی )نايب  ريیس(، دكتر همايون امینی )دبیر(، دكتر سید احمد جلیلی، دكتر مهدی نصر اصفهانی، دكتر محمدعلی همتی، دكتر 
امیر شعبانی )خزانه دار(

بازرس انجمن: دكتر محمدرضا خدايی اردكانی

عضو علی البدل هيأت مدیره انجمن: دكتر فربد فدايی

بازرس علی البدل انجمن: دكتر مهری نجات

خبرنامه بولتن خبری و فصلنامه انجمن علمی روانپزشکان ايران است كه به طور رايگان به اعضای اين انجمن ارسال می شود.

آدرس: تهران، امیر آباد شمالی، خیابان ۲0، بین فجر ۲ و جانبازان، خیابان ۲1، پالک ۶1، واحد ۲
info@psychiatrist.ir :رايانامه

http://irpsychiatry.ir :تارنما
تلفن: ۸۸۳۳۶۷۲۶، ۸۸۲۲۳۲۹۲
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ــن  ــالیانه انجم ــش س ــن هماي ــی و چهارمی    س
ــش از  ــور بی ــا حض ــران ب ــکان اي ــی روانپزش علم
هــزار نفــر برگــزار شــد. موضوعــات متنــوع و 
و  روان درمانــی  محــور،  اخــالق  رويکردهــای، 
اجتماع محــور از جملــه حیطه هــای پرمخاطــب 

ــی  ــزرگ علم ــی ب ــن گردهماي ــزاری اي ــار برگ ــود. در كن ــش ب ــن هماي اي
ســالمت روان، امســال مجمــع عمومــی انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران 

نیز برگزار شد.
ــه ای و  ــگاه حرف ــوان، جاي ــکاران ج ــدی هم ــای ج ــی از دغدغه ه    يک
معیشــتی جوانــان اســت. در ايــن راســتا راه حل هايــی چــون كاهــش 
پذيــرش دســتیار روانپزشــکی، اصــالح قوانیــن و مقــررات بیمــه ای، اصــالح 
ــتانداردهای  ــامان دهی اس ــن و س ــرپايی و تعیی ــای س ــای ويزيت ه تعرفه ه
ــت  ــن صــدا صــدای اكثري ــه اي ــارغ از اين ك ــد. ف ــت مطــرح ش ــه خدم ارائ
جوانــان اســت يــا خیــر، مســئله ای كــه در ايــن زمینــه واجــد اهمیــت اســت، 
ــع  ــويی مناف ــت. هم س ــا اس ــن دغدغه ه ــرای اي ــی ب ــردن راه حل ــدا ك پی
ــی آن، شــرط  ــزاران اصل ــا دســت اندركاران و كارگ ــه ب ســالمت روان جامع

اساسی تحقق منافع دو طرف است.
   تعییــن تعرفه هــای واقعــی ارائــه خدمــت، تعريــف خدمــات اختصاصــی 
بیمــاران روانپزشــکی از جملــه خدمــات توانبخشــی، روان درمانی هــا و 
آموزش هــای فــردی و گروهــی كــه بخــش مهمــی از خدمــات مغفول مانــده 
ســالمت روان بــوده اســت، بــه همــراه برنامه ريــزی بــرای كاهــش فاصلــه 
ــول  ــرح تح ــداف ط ــزو اه ــف، ج ــته های مختل ــان رش ــدی متخصص درآم

ــی،  ــده اجراي ــکالت عدي ــا مش ــود. ام ــالمت ب س
ــع  ــر مناف ــی ب ــردی و گروه ــع ف ــت مناف ارجحی
ــن  ــت اي ــا در مديري ــت بیمه ه ــی، محدودي جمع
طــرح پیچیــده، و مشــکالت مالــی دولــت همــه و 
ــد  ــن حركــت كن ــد اي ــه رون همــه ســبب شــد ك

شود.
ــه آن  ــه، توج ــك برنام ــی ي ــن اجراي    ضام
برنامــه بــه نیازهــای واقعــی همــه ذی نفعــان و 
ــورد  ــه اســت. در م ــر در آن برنام ــن درگی طرفی
تعرفه هــای ســالمت، ذی نفعــان برنامــه شــامل 
مــردم، بیمه هــا، وزارت بهداشــت، ســاير ســازمان هايی كــه ورود بــه بحــث 
ســالمت دارنــد و ســازمان نظــام پزشــکی )پزشــکان و ســاير حــرف وابســته( 
اســت و واگــذاری اصــالح كتــاب تعرفه هــای پزشــکی بــه ســازمان نظــام 
پزشــکی، توســط شــورای عالــی بیمــه يــك حركــت روبه پیــش در جهــت 
مشــاركت ذی نفعــان نظــام ســالمت در تعییــن تعرفه هــا اســت. ايــن اقــدام 
گروه هــای  انجمن هــای  مشــاركت  و  نظــر  جلــب  بــا  درصورتی كــه 
تخصصــی در فضــای كارشناســی و شــفاف صــورت گیــرد می توانــد عــالوه 
بــر انطبــاق بــا نیازهــای ضــروری، در تقويــت احســاس تعلــق پزشــکان بــه 
برنامه هــای نظــام ســالمت و ارتقــای كیفیــت خدمــات نقــش مؤثــری ايفــا 

كند.
   پیچیدگی هــای زندگــی در عصــر اطالعــات و اهمیــت مشــکالت 
ــه اســترس  ــزون اختــالالت وابســته ب ــر در پزشــکی و رشــد روزاف غیرواگی
ــب  ــکی را طل ــنتی پزش ــای س ــری رويکرده ــه ضــرورت بازنگ ــه و هم هم
می كنــد. بــا توجــه بــه ظرفیــت انجمــن و فرادانشــگاهی بــودن آن، 
مأموريــت ديگــری كــه در قبــال ســالمت روان جامعــه بــه عهــده دارد، ارائــه 
ــواد ســالمت  ــای س ــرای ارتق ــِی كارشناســی ب ــای عمل نظــرات و راهکاره
جامعــه، طراحــی الگــو و ظرفیت ســازی در ارائــه خدمــات و ديــدن نیازهــای 
مغفــول ســالمت روان و چاره انديشــی بــرای 
ــن راســتا مشــاركت اعضــای  ــان اســت. در اي آن
متعــدد،  كمیته هــای  قالــب  در  انجمــن 
برداشــتن  بــرای  را  جديــدی  ظرفیت هــای 

گام های بعدی ايجاد می كند.

سخن اول

مریم رسوليان
رئيس هيأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران

یکــی از دغدغه هــای جــدی همــکاران 
جــوان، جایــگاه حرفــه ای و معيشــتی 

جوانــان اســت.

ضامــن اجرایــی یــک برنامــه، توجــه آن برنامــه 
بــه نيازهــای واقعــی همــه ذی نفعــان و طرفيــن 

درگيــر در آن برنامــه اســت.
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اخباری کوتاه از انجمن و روانپزشکان

2

اخبار و گزارش  ها

 سوگ روانپزشکان ایران در غم از دست دادن چند استاد و همکار
ــوگ  ــه س ــت داد و ب ــی را از دس ــی عزيزان ــر پی درپ ــای اخی ــران در ماه ه ــکان اي ــه روانپزش      جامع
نشســت. دكتــر مهــدی بیگدلــی، دكتــر عزالديــن معنــوی، دكتــر علی اصغــر خوشــنويس و دكتــر جعفــر 
رأفتــی دار فانــی را وداع گفتنــد. انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران ايــن ضايعــه را بــه همــه همــکاران 

گرامــی تســلیت می گويــد. در ايــن شــماره خبرنامــه چنــد مطلــب در ايــن بــاره تنظیــم شــده اســت.

 تعیین تعرفه ویزیت فلوشیپ روانپزشکی در بخش دولتی
ــیپ  ــت فلوش ــه ويزي ــب تعرف ــی از تصوي ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــر تع ــی وزي ــی ربیع ــر عل      دكت
روانپزشــکی و تعرفــه مركزهــای تشــخیصی و درمانــی خیريــه در شــصت و هشــتمین نشســت شــورای 
عالــی بیمــه خبــر داد. بــه گــزارش ايرنــا، دكتــر علــی ربیعــی بــا اعــالم ايــن خبــر در شــصت و هشــتمین 
ــات تشــخیصی  ــه خدم ــه تعرف ــن مصوب ــه اي ــر پاي ــرار اســت ب ــی بیمــه گفــت: ق نشســت شــورای عال
ــران،  ــأت وزي ــه هــای بخــش عمومــی غیردولتــی مصــوب هی ــد تعرف ــه، همانن ــی مراكــز خیري و درمان
محاســبه شــود. او گفــت: تعرفــه ويزيــت فلوشــیپ روانپزشــك، در تعرفــه هــای خدمــات تشــخیصی-

درمانــی بخــش دولتــی امســال معــادل تعرفــه ويزيــت فــوق تخصــص روانپزشــك لحــاظ می شــود.

 نتیجه انتخابات هیأت اجرایی کمیته دستیاری انجمن علمی روانپزشکان ایران به تأیید 
هیأت مدیره انجمن رسید.

     اعضــای كمیتــه دســتیاری انجمــن عبارت انــد از: دكتــر الهــام اســماعیلی شــانديز )رئیــس(، دكتــر 
آگاه اشــرفی )دبیــر(، دكتــر مايــده پرويــزی، دكتــر مريــم معصومــی و دكتــر ونــوس وطن خــواه

 تقدیر از دکتر علیرضا فرنام
ــر  ــران )1۳۹۶/۷/۲۷( از دكت ــان روز ســوم كنگــره ســاالنه انجمــن علمــی روانپزشــکان اي      در جري
علیرضــا فرنــام بــه جهــت رفتــار حرفــه ای خــود كــه بازتــاب گســترده ای در رســانه ها نیــز يافتــه بــود 

تقديــر شــد. متــن تقديرنامــه بــه ايــن شــرح اســت:
همــکار گران قــدر جنــاب آقــای دكتــر علیرضــا فرنــام. رفتــار حرفــه ای جناب عالــی در تعامــل بــا بیمــار و 
واكنــش متیــن شــما در برابــر رســانه ها، نمونــه ای از الگــوی اخــالق حرفــه ای در تخصــص روانپزشــکی 
اســت. انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران بدين  وســیله مراتــب ســپاس خــود را بــه حضورتــان تقديــم 

مــی دارد. مريــم رســولیان، رئیــس انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران«

 نتیجه انتخابات هیأت اجرایی  کمیته سالمت روان شهری انجمن به تأیید هیأت مدیره رسید.
ــخ  ــه آن در تاري ــد و نتیج ــزار ش ــن برگ ــر انجم ــخ 1۳۹۶/5/1۲ در دفت ــات در تاري ــن انتخاب      اي
ــره انجمــن رســید: دكتــر مريــم طباطبايــی )رئیــس(،  ــه تأيیــد هیأت مدي ــر ب ــه شــرح زي 1۳۹۶/5/1۳ ب
ــداد  ــر ون ــاه  منصوری، دكت ــال ش ــر نازي ــور، دكت ــژگان بهزادی پ ــر م ــر(، دكت ــد احــدی )دبی ــر مرواري دكت

شــريفی

 نتیجه انتخابات هیأت اجرایی کمیته هنر و روانپزشکی انجمن به تأیید هیأت مدیره رسید.
ــخ  ــه آن در تاري ــد و نتیج ــزار ش ــن برگ ــر انجم ــخ 1۳۹۶/5/۲۶ در دفت ــات در تاري ــن انتخاب      اي
ــس(،  ــی )رئی ــد صادق ــر مجی ــید: دكت ــن رس ــره انجم ــد هیأت مدي ــه تأيی ــر ب ــرح زي ــه ش 1۳۹۶/5/۳0 ب
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دكتــر عادلــه عســکری )دبیــر(، دكتــر حافــظ باجغلــی، دكتــر محســن رازافشــا، دكتــر  محمدرضــا شــالبافان

 دکتر احمد حاجبی در سمت مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد ابقا شد.
     بــه گــزارش ايســنا، دكتــر علیرضــا رئیســی معــاون بهداشــت وزيــر بهداشــت در احــکام جداگانــه ای، 
دكتــر شــهرام رفیعی فــر در ســمت سرپرســت دفتــر آمــوزش و ارتقــاء ســالمت، دكتــر احمــد حاجبــی در 
ــاد، دكتــر حمیــد صمــدزاده در ســمت مشــاور  ــی، اجتماعــی و اعتی ســمت مديــركل دفتــر ســالمت روان
معــاون بهداشــت و رئیــس اداره ســالمت دهــان و دنــدان و دكتــر محمدمهــدی گويــا در ســمت رئیــس 

ــاء كــرد. ــر را ابق ــت بیماری هــای واگی مركــز مديري

 نتیجه انتخابات هیأت اجرایی کمیته روان درمانی انجمن به تأیید هیأت مدیره انجمن رسید.
ــخ 1۳۹۶/۴/1  ــر در تاري ــا حضــور 1۸ نف ــن ب ــی انجم ــه روان     درمان ــی كمیت ــأت اجراي ــات هی      انتخاب
ــد  ــر محم ــد: دكت ــن گردي ــر تعیی ــرح زي ــه ش ــأت ب ــن هی ــای اي ــد و اعض ــزار ش ــن برگ ــر انجم در دفت
صنعتــی )رئیــس(، دكتــر امیرعبــاس كشــاورز اخالقــی )دبیــر(، دكتــر مهديــه معین    الغربايــی، دكتــر همــا 

ــوی ــیدطاها يحی ــر س ــی، دكت محمدصادق

 نتیجه انتخابات هیأت اجرایی کمیته روان تنی انجمن به تأیید هیأت مدیره رسید.
ــر  ــخ 1۳۹۶/۶/۳0 در دفت ــران در تاري ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــه انجم ــات كمیت ــه انتخاب      جلس
انجمــن برگــزار شــد و اعضــای ايــن هیــأت بــه شــرح زيــر تعییــن گرديــد: دكتــر عاطفــه قنبــری )رئیــس(، 
دكتــر محســن رحیم نیــا )دبیــر(، دكتــر راضیــه صالحیــان، دكتــر شــهاب بنی هاشــم، دكتــر نازيــال شــاه 

منصــوری، دكتــر طالــب بــدری.

 تقدیر از اعضای تحریریه خبرنامه انجمن
     در 1۳۹۶/۷/۲۷، در جريــان مراســم پايانــی جايــزه اســتاد داويديــان، چنــد تن از دســتیاران روانپزشــکی 
كــه در تحريريــه خبرنامــه انجمــن مشــاركت فعــال داشــتند بــه شــرح زيــر )بــه ترتیــب الفبــا( مــورد تقديــر 
ــه  ــن ســتاری، مهدي ــرورش، امی ــری، محمدجــواد پ ــب امی ــد: الهــام اســماعیلی شــانديز، زين ــرار گرفتن ق

صالحــی، الهــه صمــدی صوفــی، ســوده محبــی رســا )روانپزشــك(، مهتــاب معتمــد، آلنــا مکونــدی.

ــوم پزشــکی  ــت آموزشــی دانشــگاه عل ــه ســمت معاون ــی، روانپزشــك، ب ــه خزائ ــر حبیب ال      دکت
كرمانشــاه منصــوب شــد.

ــوان  ــه عن ــران، ب ــی اي ــی روان درمان ــن علم ــره انجم ــس هیأت مدي ــی، رئی ــامان توکل ــر س      دکت
 )Psychoanalysis in Psychiatry Section( »ــکی ــکاوی در روانپزش ــاخه ی »روان ــورد« ش ــو ب »عض

ــی روانپزشــکی )WPA( انتخــاب شــد. انجمــن جهان

ــه  ــی، رئیــس كمیتــه نوروســايکیاتری انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، ب ــر محمــد ارباب      دکت
عنــوان عضــو شــاخه ی »Psychoneurobiology«  انجمــن جهانــی روانپزشــکی )WPA( انتخــاب شــد.
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به پايان آمد اين دفتر حکايت هم چنان باقی ست                                        به صد دفتر نشايد گفت حسب الحال مشتاقی
    دفتــر گــزارش ســی و چهارمیــن كنگــره ســاالنه انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران كــه از ۲5 تــا ۲۸ مهــر 1۳۹۶ برگــزار شــد را با تشــکر ويــژه از شــما همکاران 
عزيــز می گشــايم، همــه ی شــمايی كــه صمیمانــه و پرشــور در جلســه های تنظیم شــده در كنگــره ی خودتــان حضــور فعــال داشــتید، صبــح زود شــروع شــدن ها 
ــام از هــر آنچــه  ــواری هــر چــه تم ــا بزرگ ــد و ب ــان را پذيرفتی ــی برنامه هــای موردعالقه ت ــد، تداخل هــای زمان ــا را تحمــل كردي ــر تمــام شــدن های برنامه ه و دي

ــان. ــژه از درک بزرگ منشــانه تان و درود بی كــران نثارت ــود گذشــتید. ســپاس وي كاســتی ب
ــوان  ــرای فراخ ــات كار ب ــه مقدم ــردد ك ــل برمی گ ــاه قب ــه م ــدود ن ــه ح ــران ب ــی روانپزشــکان اي ــن علم ــی انجم ــره پیاپ ــن كنگ ــت چهاردهمی     شــروع حکاي
ــه همايــش انجمــن،  ــوروز در جلســه های كمیت ــد ن ــد از تعطیــالت عی ــا بع ــد ت مقاله هــای پژوهشــی، ســمپوزيوم ها، پنل هــا و كارگاه هــای آموزشــی رســتن آغازي

ــد. ــرا درآي ــه اج ــه مرحل ــج ب ــیده به تدري ــق رس ــه تواف ــای ب ــردن ايده ه ــی ك ــای عملیات راهکاره
ــانی،  ــف اطالع رس ــای مختل ــه روش ه ــت ب ــن نوب ــب در چندي ــن ترتی ــود. بدي ــور ب ــکی كش ــه ی روانپزش ــطح جامع ــا در س ــوان برنامه ه ــه ی اول فراخ     مرحل
ــه  ــگاری ب ــد. از ســوی ديگــر طــی نامه ن ــه ی كنگــره ارســال نماين ــه دبیرخان ــا مقاله هــای پژوهشــی خــود را ب ــه ی همــکاران روانپزشــك خواســته شــد ت از كلی
رؤســای شــاخه ها و كمیته هــای مختلــف انجمــن درخواســت شــد تــا عنــوان پیشــنهادی ســمپوزيوم ها، پنل هــا و كارگاه هــای آموزشــی مرتبــط را بــه همــراه ريــز 

ــد. ــال كنن ــر ارس ــای موردنظ برنامه ه
    در همیــن راســتا و در پــی اطالع رســانی گســترده، ۷۴ مقالــه ی پژوهشــی بــه دســتمان رســید. داوری ايــن مقاله هــا توســط كمیتــه علمــی كنگــره بــرای اولیــن 
ــوان پوســتر در زمینه هــای  ــه به عن ــوان ســخنرانی و ۴۶ مقال ــه به عن ــار از طريــق پســت الکترونیکــی انجــام شــد. از بیــن مقاله هــای پژوهشــی رســیده 1۸ مقال ب
مختلــف روانپزشــکی پذيرفتــه شــد. از تمــام همکارانــی كــه مقالــه ی آنهــا به صــورت پوســتر موردپذيــرش قرارگرفتــه بــود درخواســت كرديــم تــا در روز كنگــره 
پوســتر خــود را نصــب نماينــد و درعین حــال در صــورت مايــل بــودن بــه چــاپ خالصــه مقالــه خــود در برنامــه كنگــره، نمونــه ای از پوســتر خــود را به صــورت فايــل 
نوشــتاری و يــا عکــس از پوســتر نهايی  شــده بــه دبیرخانــه كنگــره ارســال نماينــد. درنهايــت ۲5 فايــل از نمونــه پوســترهای آماده شــده بــه دســتمان رســید كــه از 
ايــن تعــداد در زمــان برگــزاری كنگــره ۲۳ پوســتر در محــل موردنظــر نصــب شــد. نکتــه موردتوجــه در مــورد همکارانــی بــود كــه مايــل بــه چــاپ خالصــه مقالــه ی 

خــود نبودنــد. ايــن همــکاران پوســتر خــود را نیــز در روز كنگــره بــه همــراه نداشــتند.
    از بیــن تمــام ســمپوزيوم های رســیده، ۸۸ ســخنرانی در قالــب 1۷ ســمپوزيوم علمــی از بیــن پیشــنهاد های تمامــی كمیته هــا و شــاخه های انجمــن در تمامــی 
ــا در خصــوص  ــن يافته ه ــره تازه تري ــزاری كنگ ــار روز برگ ــب در طــی چه ــن ترتی ــت و بدي ــرار گرف ــرش ق ــش موردپذي ــه هماي ــتان های كشــور توســط كمیت اس
موضوعــات موردنظــر از ايــن طريــق بــه ســمع و نظــر همــکاران رســید. در ســمپوزيوم پیگیــری ســند مطالبــات انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران كــه بــا همــت 
كمیتــه روانپزشــکی اجتماعــی و جامعه نگــر برنامه ريزی شــده بــود، حضــور جنــاب آقــای دكتــر علــی ربیعــی وزيــر محتــرم تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی و ســخنرانی 
خــوب ايشــان در مــورد برنامه هــای وزارت متبــوع درزمینــه ی ارتقــای ســالمت روان بــر غنــای برنامــه افــزود. از ديگــر برنامه هــای متفــاوت ســمپوزيوم ها، حضــور 
كارگــردان و تهیه كننــده ی فیلــم بــرادرم خســرو در ســمپوزيوم كمیتــه ی رســانه و كاهــش انــگ بــود كــه بــا برنامه ريــزی دقیــق ايــن كمیتــه صــورت گرفتــه بــود 

و بــا اســتقبال پرشــور همــکاران مواجــه شــد.

 نگاهی به کنگره سی و چهارم و
 دومین جایزه استاد داویدیان

آرش ميراب زاده
روانپزشک و دبير علمی کنگره
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اخبار و گزارش  ها

    كمیتــه ی همايــش انجمــن همچنیــن از بیــن تمــام پیشــنهاد های رســیده 
به عنــوان كارگاه علمــی، نُــه مــورد را موردپذيــرش قــرارداد. به طــور دقیــق ۲00 
نفــر از همــکاران و دســتیاران در تمامــی كارگاه هــای آموزشــی طراحی شــده در 

ــد. حوزه هــای مختلــف شــركت كردن
    قســمت ديگــری كــه امســال بــه برنامه هــای كنگــره اضافــه شــد، 
ــه طرحــی جــذاب و متنــوع  ــر ارائ ــود كــه عــالوه ب ــا میزگــرد علمــی ب پنــل ي
ــرای بحــث و تبادل نظــر  ــی را ب ــی، فرصت ــای مرســوم قبل ــه برنامه ه نســبت ب
ــل و حاضــران در جلســه در خصــوص  ــده پن ــن كارشناســان مجــرب گردانن بی
موضوعــی خــاص بــه وجــود آورد. در ايــن كنگــره هفــت پنــل علمــی بــا حضــور 

ــد. ــرا درآم ــه اج ــف ب ــای مختل ــمند در روزه ــران انديش صاحب نظ
    برنامــه ی ديگــر كنگــره ارائــه ی ســخنرانی های كلیــدی توســط انديشــمندان 
حــوزه روانپزشــکی و روانشناســی بــا موضوعاتــی نــو بــود كــه آخريــن اطالعــات 
ــر  ــای دكت ــاب آق ــد. جن ــرم قراردادن ــکاران محت ــار هم ــود را در اختی ــی خ علم
احمدعلــی نوربــاال، اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، يافته هــای خــود را 
از مطالعــه ســالمت روان در ســال 1۳۹۳ ارائــه دادنــد. جنــاب آقــای دكتــر حمیــد 
مصطفــوی عبدالملکــی، عضــو هیأت علمــی بازنشســته دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ايــران، كــه در حــال حاضــر در آمريــکا فعالیــت پژوهشــی دارنــد از پیشــرفت های 
علــم اپی ژنتیــك در ســال های اخیــر و نیــز آينــده ی ايــن علــم ســخن راندنــد. 
جنــاب آقــای دكتــر كامبیــز مجیديــان، روانپزشــك فعــال در حــوزه روانپزشــکی 
قانونــی از آلمــان، از تفاوت هــای موجــود در قیمومــت بیمــاران روانــی در ايــران 
ــاندند.  ــرم رس ــکاران محت ــالع هم ــه اط ــود را ب ــنیدنی خ ــب ش ــان مطال و آلم
ــوزه  ــق در ح ــك محق ــوان روانپزش ــدو به عن ــاردو تون ــر لئون ــای دكت ــاب آق جن
ــد از  ــت می كنن ــکا فعالی ــا و آمري ــورهای ايتالی ــه در كش ــی ك ــالالت خلق اخت
تجربیــات خــود در خصــوص پیشــگیری از خودكشــی در طــی درمــان بــا لیتیــوم 
ســخنرانی كردنــد و در نهايــت جنــاب آقــای دكتــر حبیب الــه قاســم زاده، اســتاد 
بازنشســته دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، ســخنرانی شــنیدنی خــود را از ذهــن 

ــد. ــراد كردن ــتعاره پرداز اي ــتعاره آمیز و اس اس
ــه  ــه ب ــود ك ــی ب ــز از برنامه هاي ــان نی ــتاد داويدي ــزه اس ــن دوره جاي     دومی
دســتیاران روانپزشــکی كل كشــور و روانپزشــکان جــوان تعلــق داشــت. 
ــی  ــای مديريت ــوان طرح ه ــك ج ــج روانپزش ــکی و پن ــتیار روانپزش ــازده دس ي
ــی  ــای منطق ــوص راه حل ه ــی در خص ــروژه پژوهش ــك پ ــب ي ــود را در قال خ
و قابل دســترس بــرای فائــق آمــدن بــر مشــکالت حــوزه بهداشــت روان 
ــد و  ــش گذاردن ــه نماي ــود ب ــت خ ــون محــل فعالی ــط پیرام و ســالمت در محی
ســپس هیــأت منتخــب داوران نفــرات برتــر را برگزيدنــد. شــصت درصــد نمره ی 
ــش  ــای از پی ــز از فرم ه ــره نی ــد نم ــل درص ــخنرانی و چه ــه س داوری از ارائ
ــود. از بیــن  ــا در نظــر گرفتــن اصــول كلــی طرح هــای پژوهــش ب تهیه شــده ب
دســتیاران، خانم هــا دكتــر مهتــاب معتمــد و دكتــر فرينــاز آقاجــان از دانشــگاه 
ــم دكتــر  علــوم پزشــکی تهــران در يــك طــرح مشــترک نفــر اول شــدند. خان
ونــوس وطنخــواه از دانشــگاه علــوم بهزيســتی و توان بخشــی بــا تفــاوت نمــره ی 
0/۴ از 100 نمــره نســبت بــه نفــر اول به عنــوان نفــر دوم معرفــی شــد و خانــم 
ريحانــه حاجــی ذاكــر از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نیــز ســومین نفــر برنده 
بــود. از بیــن همــکاران روانپزشــك جــوان، خانــم دكتــر ســارا فرهنــگ، اســتاديار 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبريــز به عنــوان نفــر اول انتخــاب شــد و آقــای دكتــر 
شــهاب علی شــیرخدا، روانپزشــك و دســتیار فلوشــیپ روان درمانــی از دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ايــران نیــز نفــر دوم شــد. توجــه بــه همــکاران دســتیار و جــوان 
به عنــوان امیدهــای آينــده ی روانپزشــکی كشــور در ايــن كنگــره آن قــدر 

ــه آن  ــل ب ــه دو جلســه ی كام ــه ك ــن برنام ــر اي ــه عــالوه ب ــود ك موردتوجــه ب
اختصــاص داده شــده بــود، دو پنــل نیــز تحــت عنوان هــای »چالش هــا و 
ــاله  ــوم دوره چهارس ــر كوريکول ــدی ب ــوان« و »نق ــکان ج ــای روانپزش دغدغه ه

ــزان اختصــاص داده شــد. ــن عزي ــه اي دســتیاری روانپزشــکی« ب
    برنامــه يــاد دوســت بــرای بزرگداشــت دكتــر افشــین يداللهــی، روانپزشــك 
و شــاعر معاصــر و عضــو فقیــد هیأت مديــره انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران 
شــکل گرفــت كــه بــا همــت جنــاب آقايــان دكتــر احمــد جلیلــی و دكتــر ارســیا 
تقــوا بــه اجــرا درآمــد. حضــور هنرمنــد كشــورمان جنــاب آقــای ســاالر عقیلــی 
در كنــار خانــواده محتــرم افشــین عزيــز حــال و هــوای ديگــری بــه جلســه داد. 
در ايــن برنامــه همچنیــن يــاد همــکاران بزرگــواری كــه در ايــن مــدت بــه ديــار 
باقــی شــتافتند، ســركار خانــم دكتــر سوســن افقــه و جنــاب آقايــان دكتــر مهدی 
بیگدلــی، دكتــر ســعید قاضــی میرســعیدی، دكتــر علی اصغــر خوشــنويس، دكتــر 

جعفــر رأفتــی و دكتــر عزالديــن معنــوی گرامــی داشــته شــد.
    مجمــع عمومــی ســاالنه انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران نیــز از 
ــره  ــرم هیأت مدي ــای محت ــزارش اعض ــه گ ــود ك ــره ب ــی كنگ ــای جنب برنامه ه
انجمــن بــه روانپزشــکان كشــور را بــه همــراه داشــت. در حاشــیه كنگــره فرصتی 
پیــش آمــد تــا مســئوالن شــاخه های مختلــف انجمــن بــه دورهــم جمــع شــوند 

ــند. ــته باش ــود داش ــره خ ــا هیأت مدي و جلســه ای را ب
    خالصــه كالم، آنچــه در ايــن چنــد روز به عنــوان كنگــره بــه خــود شــکل 
گرفــت و تعــداد دقیــق 1005 نفــر در آن ثبت نــام كردنــد و بســیاری نیــز بــدون 
ــی حــدود يك ســاله  ــج كار فکــری و عمل ــام در آن شــركت داشــتند، منت ثبت ن
همــکاران عزيــز كمیتــه همايــش انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران بــود كــه با 
تــالش مــداوم خــود و پیگیــری آن بــا همــکاری كمیته هــای علمــی و اجرايــی 
كنگــره بــه ثمــر نشســت. لــذا بــر خــود واجــب می دانــم مراتــب تشــکر و امتنــان 

خــود را از تــالش تمامــی ايــن عزيــزان ابــراز دارم.
    همــکاران صمیمــی، همــراه و مهربــان دفتــر انجمــن، خانم هــا زهــرا خلفــی 
و زهــرا جانبــاز نیســتانی مثــل همیشــه در كنــار مــا بودنــد. بــدون يــاری ايــن 

عزيــزان پیشــرفت كار غیرممکــن بــود. از هــر دو ايــن بزرگــواران سپاســگزارم.
 بــودن در كنــار جنــاب آقــای دكتــر محســن رحیم نیــا دبیــر محتــرم اجرايــی، 

ــود كــه نصیــب بنــده شــد. باصفــا و صمیمیــت بی نظیــر، افتخــاری ب
    دوســتان خــوب و همــراه ديگــرم جنــاب آقايــان دكتــر ارســیا تقــوا، دكتــر 
امیرحســین جاللــی، دكتــر همايــون امینــی و دكتــر امیــر شــعبانی در حوزه هــای 
مختلــف برنامه ريــزی هیــچ زمانــی مــا را تنهــا نگذاشــتند. از هــر چهــار عزيــز 

صمیمانــه متشــکرم.
ــر احمــد جلیلــی گران قــدر و ســركار      از اســاتید ارجمنــد جنــاب آقــای دكت
ــن  ــی و مشــوق اي ــه همیشــه حام ــش ك ــولیان واالمن ــم رس ــر مري ــم دكت خان
ــه در تســهیل امــور نقــش  ــا راهنمايی هــای به موقــع و مدبران ــد و ب مســیر بودن

بســیار مهمــی داشــتند كمــال تشــکر و امتنــان را دارم.
ــرم،  ــه پژوهشــگران محت ــی از حافــظ خطــاب ب ــه بیت ــدا ب ــا اقت     در انتهــا ب
به خصــوص دســتیاران و همــکاران جــوان روانپزشــك و آرزوی اســتمرار 
ــه راهکارهــای عملــی در  ــرای دســتیابی ب فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی ب

ــدم. ــزارش را می بن ــر گ ــدان، دفت ــف آالم دردمن تخفی
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند

دور چون با عاشقان افتد تسلسل بايدش
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اخبار و گزارش  ها

ــی و  ــه در نظرســنجی های عموم ــن مشــکالت كشــور ماســت ك ــی از بزرگ تري ــواد غیرقانون ــه م ــاد ب    اعتی
ــل متعــدد  ــه دالي ــا ب ــا متأســفانه بن ــرار داشــته اســت، ام ــزی كشــوری همــواره در اولويــت اهمیــت ق برنامه ري
ــی  ــره بین الملل ــن كنگ ــته ايم. يازدهمی ــکل داش ــن مش ــی از اي ــیب ناش ــدی آس ــش ج ــی در كاه ــال ضعیف اقب
دانــش اعتیــاد به عنــوان بزرگ تريــن گردهمايــی حــوزه اعتیــاد ضمــن بررســی طیــف گســترده ای از موضوعــات، 
مشــتمل بــر ابعــاد مختلــف جســمانی، روانــی، اجتماعــی، معنــوی، جمعیت شناســی، قانونــی و علــوم پايــه بیمــاری 
اعتیــاد فرصتــی فراهــم آورد تــا پژوهشــگران و عالقه منــدان عرصه هــای مختلــف ايــن حــوزه از علــم، آخريــن 

دســتاوردهای علمــی- پژوهشــی خــود را بــا يکديگــر در میــان گذاشــته و بــه بحــث و تبادل نظــر بپردازنــد.
   در ايــن راســتا »يازدهمیــن كنگــره بین المللــی دانــش اعتیــاد« بــا محــور ويــژه گفتمــان اجتماعــی، ترجمــان 
ــوم  ــاد، توســط دانشــگاه عل ــان و توان بخشــی اعتی ــده باهــدف پیشــگیري و درم ــش و جهت گیری هــای آين دان
پزشــکی ايــران و ســازمان بهزيســتی كشــور بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، پلیــس 
ــران، ســتاد توســعه  ــل متحــد در اي ــواد ســازمان مل ــا جــرم و م ــه ب ــر مقابل ــا، دفت ــواد مخــدر ناج ــا م ــارزه ب مب
علــوم و فناوری هــای شــناختی رياســت جمهــوری، مركــز ملــي مطالعــات اعتیــاد، ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، 
انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران و ســاير مراكــز علمــي و پژوهشــي داخلــی و بین المللــی در تاريــخ ۲۲-۲۴ 
شــهريور 1۳۹۶ در مركــز همايش هــای بین المللــی رازی تهــران بــا حضــور بیــش از دو هــزار نفــر از انديشــمندان، 

پژوهشــگران و درمانگــران حــوزه اعتیــاد در كشــور و منطقــه برگــزار شــد.
   ســخنراني هاي كلیــدي در قالــب ۴۳ پانــل بــا دعــوت از 1۸0 نفــر از صاحب نظــران حوزه هــای مختلــف مرتبــط 
بــا اعتیــاد كشــور ارائــه شــد. مقــاالت رســیده شــامل ۲00 پژوهــش  انجام شــده در قالــب 1۴ پانــل ســخنرانی بــا 
تقســیم بندی موضوعــی پژوهش هــا، حــدود 500 پژوهــش در قالــب پوســتر و برگــزاری كارگاه هــای مختلــف از 
برنامه هــاي محــوري ايــن كنگــره بــود. در ايــن كنگــره پنــج میهمــان خارجــی كــه همــه از صاحب نظــران برتــر 

جهانــی در حــوزه اعتیــاد بودنــد، از كشــورهای اســترالیا، اســپانیا، تركیــه، يونان و ســوئیس شــركت داشــتند.
   تشــويق پژوهشــگران در قالــب جوايــز ايزامــا بــرای بیســت پژوهشــگر برتــر جــوان؛ جايــزه حــوزه پیشــگیری 
بــا حمايــت ســازمان بهزيســتی كشــور، جايــزه مقــاالت حــوزه كیفیــت زندگــی بــا حمايــت انجمــن تولــد دوبــاره 

ــت  ــا حماي ــر ب ــترهای برت ــخنرانی و پوس ــز س و جواي
ــای  ــیمی از ويژگی ه ــاران ش ــازی ف ــركت داروس ش

ايــن كنگــره بــود.
   امســال بــا نــوآوری ای در كنگره مواجــه بوديم و آن 
برگــزاری دو مناظــره چالشــی بــا عناوين قانونی ســازی 
مصــرف مــواد و نیــز نقــش گروه هــای همتــا در 
ــرات  ــن مناظ ــن اي ــود. عناوي ــان ب ــگیری و درم پیش
كــه بــا حضــور كارشناســان، درمانگــران و نماينــدگان 
كمیســیون قضايــی مجلــس شــورای اســالمی برگــزار 

شــد.
ــل  ــاط و تعام ــاد ارتب ــاد، ايج ــش اعتی ــای دان    ارتق
نزديــك سیاســت گذاران بــا درمانگــران و كارشناســان 
ــه  ــور ب ــگاه كش ــی جاي ــف، معرف ــای مختل حوزه ه
شــركت كنندگان و مخاطبــان خارجــی و تمركــز كلیــه 
ــتای  ــی در راس ــی و پژوهش ــی، علم ــات اجراي عملی
برنامه هــای پیشــگیری و آمــوزش ملــی و نشــان دادن 
به عنــوان  ايــران  اســالمی  جمهــوری  جايــگاه 
مهم تريــن كشــور منطقــه در مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

ــود. ــره ب ــن كنگ ــتاوردهای اي از دس

درباره کنگره
 دانش اعتياد

محسن روشن پژوه
 روانپزشک و دبير علمی 

کنگره دانش اعتياد
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ــا هشــتم مهــر 1۳۹۶ در     كنگــره ششــم شــبکه روانپزشــکان جــوان ششــم ت
كشــور چــك و شــهر پــراگ و در بیمارســتان بوهینســته برگــزار شــد. ايــن شــبکه از 
ــد اســت.  ــال رش ــی به ســرعت در ح ــده ول ــا تأسیس ش ــال ۲00۹ در شــرق اروپ س
ــد از آن ســاالنه  ــی در ســال ۲010 و بع ــن جلســه رســمی آن در كشــور لیتوان اولی
در كشــورهای لتونــی، بــالروس، لهســتان و يونــان برگــزار شــد. ســال گذشــته در 
يونــان 150 نفــر از ۴۲ كشــور شــركت كــرده بودنــد. هــدف ايــن مجموعه، گســترش 
ــر  ــا يکديگ ــد ب ــه بتوانن ــت ك ــر دنیاس ــوان در سراس ــکان ج ــبکه ای از روانپزش ش

ــل داشــته باشــند. ــی تعام به راحت
   امسال سی وچهار كشور شركت كرده بودند كه مانند سال های قبل حضور ايران 

پررنگ بود.
 art and science( موضــوع اصلــی كنگره امســال هنــر و علــم بهداشــت روان   
ــاب  ــن ب ــی در اي ــای مختلف ــود و ســخنرانی ها و كارگاه ه of mental health( ب

برگــزار شــد.
چنــد روز پیــش از افتتاحیــه رســمی كنگــره، دوره لیدرشــیپ و مهارت هــای حرفــه ای 
بــه سرپرســتی پروفســور ســارتوريوس در راســتای آمــوزش مهارت های حرفــه ای در 
ــی روانپزشــکان جــوان برگــزار شــد كــه  روانپزشــکی و اســتقرار شــبکه های جهان

دكتــر احــراری از ايــران نیــز در ايــن دوره شــركت داشــت.
   روز اول كنگــره، دكتــر امیرحســین جاللــی، يکــی از اعضــای كمیتــه اجرايــی كنگره، 

در مــورد ترومــا )از جنبه هــای روان شــناختی تــا علــوم اعصــاب( ســخنرانی كــرد.
   در روز دوم حضــور ايرانی هــا پررنگ تــر بــود و دو ســمپوزيوم را برگــزار كردنــد. 
ســمپوزيوم اول بــه مديريــت دكتــر مهتــاب معتمــد، دســتیار روانپزشــکی بیمارســتان 
ــن  ــران اجــرا شــد. در اي ــف ســالمت روان در اي ــورد جنبه هــای مختل ــه، در م روزب
ســمپوزيوم دكتــر الهــام حکــی كــزازی در مــورد چالش هــای ســالمت روان 
ــران، دكتــر معتمــد در مــورد چالش هــای ســالمت روان اطفــال،  بزرگســاالن در اي
دكتــر مرجــان شــمس پور در مــورد مشــکالت ســالمت روان بعــد از باليــای طبیعــی 

ــوم آموزشــی دوره جامعه نگــر  ــورد كوريکول ــاز آقاجــان نشــتايی، در م ــر فرين و دكت
ــالن  ــری در س ــخنرانی ديگ ــان س ــزاری هم زم ــود برگ ــا وج ــد. ب ــخنرانی كردن س

اصلــی، اســتقبال فراوانــی از ايــن ســمپوزيوم شــد.
   در ســمپوزيوم دوم بــه مديريــت دكتــر فاطمــه میرفاضلــی، دســتیار روانپزشــکی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ايران، بــه اعتیــاد و جوانــب تاريخــی، اپیدمیولــوژی، درمان، 
ــم  ــر مري ــد. دكت ــه ش ــا آن پرداخت ــط ب ــکی مرتب ــالالت روانپزش ــودی و اخت همب

قاضیــزاده هاشــمی و دكتــر مريــم احــراری نیــز در ايــن  بــاره ســخنرانی كردنــد.
   در روز ســوم نیــز ســخنرانی ها ادامــه داشــت و در آخــر كمیتــه ای متشــکل از ســه 
دســتیار كــه يــك نفــر از آنهــا ايرانــی بــود جهــت تصمیم گیــری در مــورد تعییــن 

كشــور برگزاركننــده برنامــه دو ســال بعــد تشــکیل شــد.
   البتــه اتفاقــات ايــن جلســه تأمل برانگیــز بــود و در نهايــت بــه دلیــل اختالفــات 
بــه وجــود آمــده، تعییــن مــکان برگــزاری بــه كنگره ســال بعــد كــه در ايتالیــا برگزار 

می شــود، موكــول شــد.
   در روز آخــر يــك بازديــد چندســاعته از بیمارســتان ترتیــب داده شــد. بیمارســتان 
بوهینســته كــه در قــرن نوزدهــم میــالدی تأســیس  شــده قديمی تريــن بیمارســتان 

در اروپــا و وســعت آن به انــدازه يــك شــهر اســت.
   موضوعــی كــه بیــش از همــه نظــر بازديدكننــدگان را بــه خــود جلــب می كــرد 
ــد بوســتانی عمومــی و امــکان اســتفاده  ــود كــه به مانن ــاد بیمارســتان ب وســعت زي
ــود. بیمــاران طــی روز ســاعت ها در محوطــه بیمارســتان  ــی از آن فراهــم ب همگان
بودنــد. بخــش كاردرمانــی و هنردرمانــی و مزرعه درمانــی بیمارســتان نیــز قابل توجــه 

و چشــمگیر بــود.
   در كنــار فعالیت هــای علمــی و ســخنرانی ها و برگــزاری كارگاه هــا، فعالیت هــای 
فرهنگــی و جانبــی كــه در ســاعت های غیــركاری به منظــور نزديك  كــردن هرچــه 
بیشــتر اعضــا بــه هــم و آشــنايی بــا فرهنــگ ســاير كشــورها انجــام می شــد را نیــز 

می تــوان از نقــاط قــوت ايــن كنگــره ذكــر كــرد.

برگزاری ششمین کنگره شبکه 
فریناز آقاجان نشتایی روانپزشکان جوان در پراگ

دستيار روانپزشکی

اخبار و گزارش  ها
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ــه افتــاد،     تابســتان امســال يکــی از اتفاقــات خوبــی كــه در بیمارســتان روزب
ــود.  ــا ب ــام #همینج ــا ن ــه ب ــتان روزب ــی از بیمارس ــگاه عکس هاي ــی نمايش برپاي
در حاشــیه برگــزاری ايــن نمايشــگاه عکــس كــه بــه همــت يکــی از دســتیاران 
ــدارک  ــزار شــد، برنامه هــای متنوعــی ت ــد برگ ــاب معتم ــر مهت بیمارســتان، دكت
ديــده  شــده بــود كــه به نوبــه خــود حــس و حــال خاصــی را بــه بازديدكننــدگان 

نمايشــگاه مــی داد.
   در هفته هــای قبــل از برگــزاری نمايشــگاه، در قالــب پرسشــنامه هايی میــزان 
ــود  ــه ايــن طريــق تــالش شــده ب ــه بیمارســتان ارزيابــی شــد. ب تعلــق افــراد ب
افــراد، مــواردی را كــه باعــث احســاس تعلــق بــه بیمارســتان می شــود در خــود 
ــود در  ــه خ ــورد عالق ــکان م ــود م ــده ب ــراد خواسته ش ــد. از اف ــت و جو كنن جس
بیمارســتان را معرفــی كننــد و بــه راه هايــی كــه منجــر بــه افزايــش تعلــق بــه 
ــی را  ــود كارهاي ــده ب ــته  ش ــن خواس ــد. همچنی ــر كنن ــود فک ــتان می ش بیمارس
ــد.  ــد را شــرح دهن ــد انجــام دهن ــتان می توانن ــر شــدن بیمارس ــرای زيبات ــه ب ك
بــا طــرح ايــن ســؤاالت ســعی شــده بــود اهمیــت نقــش هــر يــك از افــراد را در 
تغییــر و بهبــود وضعیــت محــل كار خــود پررنگ تــر شــود. در مجمــوع، بــه نظــر 
می رســید پرسشــنامه، در كنــار جمــع آوری اطالعــات و گــردآوری پیشــنهاد های 

ــود. ــخ دهندگان می ش ــق در پاس ــاس تعل ــش احس ــث افزاي ــود باع ــراد، خ اف
ــر رســمی  ــراد در قالبــی كمت ــی اف ــرای گردهماي ــی ب ــه، امکان    در روز افتتاحی
فراهــم آمــد. در ســخنرانی كوتاهــی كــه در حاشــیه افتتاحیــه برگــزار شــد در مورد 
ــرای بحــث و تبادل نظــر  ــه مــکان صحبــت شــد و بســتری ب احســاس تعلــق ب
و مــرور خاطــرات و اشــتراكات ايجــاد گرديــد. نتايــج حاصــل از نظرســنجیها نیــز 
در ايــن ســخنرانی بازتــاب داده شــد. نتايــج جالــب بــود؛ بیشــتر افــراد احســاس 
تعلــق زيــادی نســبت بــه محیــط كار خــود داشــتند. پیشــنهادهای خالقانــه ای 

نیــز بــرای زيباتــر شــدن محیــط بیمارســتان داده  شــده بــود.
   در گــردآوری عکس هــا، تأكیــد زيــادی روی زيبايی هــای بصــری بیمارســتان 
در زمان هــای مختلــف شــده بــود، تــا افــراد بتواننــد به جــز شــلوغی، بی نظمــی، 
ــود را  ــط كار خ ــن محی ــش و ام ــای آرامش بخ ــش، جنبه ه ــاز و تن ساخت و س

ــز ببینند. نی
ــد آن  ــرف عواي ــراد و ص ــرای اف ــا ب ــد عکس ه ــکان خري ــتن ام ــا گذاش    ب
بــرای بیمــاران، شــرايطی بــرای يــك كار گروهــی مشــترک به صــورت خیريــه 
ــت و  ــروش رف ــه ف ــود نســخه عکــس ب ــد. درمجمــوع حــدود ن ــز فراهــم آم نی
ــت. به عــالوه،  ــرار گرف ــددكاری بیمارســتان ق ــار م ــد حاصــل از آن در اختی عواي
عکس هــا در قالــب كتابچــه ای جمــع آوری شــد و در اختیــار افــراد قــرار گرفــت.

   بی شــك چنیــن اقداماتــی در صورتــی تأثیرگذارتــر خواهــد بــود كــه ادامــه دار 
باشــد؛ امیــد اســت اقــدام اخیــر تســهیل كننده ی اقدامــات بعــدی باشــد.

   شــايد آوردن ســطرهای ابتدايــی از مقدمــه كتابچــه عکس هــا در اينجــا خالــی 
ــد: از لطف نباش

هرروز از همینجا می گذريم...
هرروز و هر شب آمدن و رفتن ما را تماشا می كند

نظاره گر خنده ها و خوشی ها و شادمانی هايمان...
گاهواره ای برای نگرانی هايمان، غصه ها و دلتنگی هايمان، گريه هايمان...

شاهد اولین سالم ها و آخرين خداحافظی ها...
اين بار ما نظاره گر او باشیم

از روز تا شب...
از بهار تا زمستان...
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   از ابتــدای ســال 1۳۹۶ موضــوع ارائــه جايــزه ای بــه يــاد عضــو فقیــد هیأت مديــره انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران در بیــن روانپزشــکان مطــرح گرديــد. 
دكتــر افشــین يداللهــی به واســطه ی نــوع نــگاه انســانی و حضــور پربــار و مؤثــر اجتماعــی شــخصیتی مقبــول در بیــن آحــاد مــردم و متخصصــان از طیف هــای 
متفــاوت بــود. بــه نظــر می رســد اهــدای جايــزه ای بــا نــام افشــین يداللهــی و البتــه بــا ســازوكاری مناســب در راه تعالــی و ارتقــای بهداشــت روان جامعــه مؤثــر 

باشــد. بــه ايــن منظــور كمیتــه كاهــش انــگ و رســانه انجمــن از طــرف هیأت مديــره مأموريــت يافــت تــا بــرای ايــن نیــت راهــکاری پیــدا كنــد.
ــود  ــای خ ــت برنامه ه ــی را در اولوي ــین يدالله ــزه افش ــیوه نامه جاي ــن ش ــدای ارديبهشــت 1۳۹۶ تدوي ــکل گیری در ابت ــس از ش ــده پ ــه يادش    اعضــای كمیت
ــه طريــق  ــزه ب ــه جاي ــر ســر شــیوه نامه اجرايــی ارائ ــه ب ــا روانپزشــکان و دســت اندركاران مختلــف، كمیت ــی ب ــد. طــی پنــج نشســت تخصصــی و رايزن قراردادن
زيــر توافــق كــرد. بــر ايــن اســاس مقــرر شــد ايــن جايــزه هرســال بــه فــرد، گــروه يــا ســازمانی كــه در راســتای ارتقــای ســالمت روان جامعــه گامــی برداشــته 
اهــدا شــود. تنهــا اســتثنای ايــن شــرط خــود روانپزشــکان هســتند. اعضــای كمیتــه تدويــن شــیوه نامه بــه ايــن نتیجــه رســیدند كــه نامــزدی روانپزشــکان بــرای 
ايــن جايــزه بــه دغدغه هــای درون ســازمانی بــرای ارائــه شايســته و جامــع جايــزه آســیب می زنــد. به عــالوه ازآنجاكــه روانپزشــکان به عنــوان متولیــان اجــرای 
ســالمت روان شــناخته می شــوند الزم اســت كــه اشــراف و توجــه ويــژه ای عــالوه بــر خدمــات ذاتــی خــود بــر ســاير فعالیت هــای مرتبــط اجتماعــی موجــود 
ــان و  ــا منتخب ــه منتخــب ي ــزه در زمــان همايــش ســالیانه كــه معمــواًل در اواخــر مهرمــاه هرســال برگــزار می شــود ب ــز داشــته باشــند. ايــن جاي در كشــور نی
يــا نماينــده ايشــان تقديــم می گــردد. اعضــای كمیتــه بــه ايــن نتیجــه رســیدند كــه در ايــن رأی گیــری بايــد روانپزشــکان حضــوری حداكثــری داشــته باشــند.

   بــه دلیــل پراكندگــی روانپزشــکان در سراســر كشــور و عــدم امــکان حضــور ايشــان ســازوكاری برنامه ريــزی گرديــد كــه امــکان رأی گیــری بــرای همــه ی 
ــاه  ــی از فروردين م ــی فراخوان ــته اند ط ــالمت روان برداش ــای س ــتای ارتق ــمندی در راس ــه گام ارزش ــی ك ــدا داوطلبان ــردد. در ابت ــم گ ــور فراه ــکان كش روانپزش
هرســال بــه انجمــن معرفــی می شــوند. ســپس در خردادمــاه در كمیتــه ی منتخبــی كــه از ســوی انجمــن مشخص شــده مشــخصات داوطلبــان مــورد ارزيابــی 
قرارگرفتــه و درنهايــت ســه تــا پنــج نامــزدی كــه حائــز بیشــترين رأی باشــند بــه هیأت مديــره معرفــی می شــوند. طــی ســه مــاه تابســتان، نامزدهــا يــا نماينــدگان 

ــه اطــالع كلیــه اعضــای انجمــن برســانند. ــد كــه ماحصــل تالش هايشــان را در قالــب برنامه هــا و ســخنرانی هايی ب آنهــا فرصــت دارن
   در ادامــه از طــرف انجمــن در انتهــای شــهريورماه ســامانه ای مجــازی بــرای رأی دهــی روانپزشــکان معرفــی می شــود. كلیــه روانپزشــکانی كــه شناســه ی 
ــا شــروع همايــش، رأی گیــری از طريــق ســامانه  ــرای انجمــن محــرز اســت می تواننــد در ايــن رأی گیــری شــركت كننــد. طــی مــدت تعیین شــده ت ايشــان ب
انجــام می شــود. طبیعــی اســت امکانــات مجــازی موجــود ايــن بضاعــت را فراهــم آورده كــه در عیــن امــکان تحقــق حضــور حداكثــری روانپزشــکان شــرايط 

امــن برگــزاری نیــز فراهــم گــردد. در پايــان، برگزيــده طــی زمــان همايــش ســالیانه معرفــی و از ايشــان تقديــر می گــردد.
ــا در صــورت تصويــب اجرايــی گــردد. در افتتاحیــه ســی و چهارمیــن همايــش  ــه هیأت مديــره انجمــن تقديــم شــد ت    ايــن شــیوه نامه در مردادمــاه 1۳۹۶ ب
ســالیانه انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، پیش نويــس موجــود بــه اطــالع روانپزشــکان رســانده شــد تــا نقــاط ضعــف و قــوت آن موردبررســی بیشــتر قــرار 

بگیــرد. ايــن جايــزه در ســال اول به صــورت نماديــن بــه خانــواده ی دكتــر افشــین يداللهــی تقديــم شــد.

اخبار و گزارش  ها[[

جایزه ای با 
نام افشین 

یداللهی
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ــی  ــه صحــن علن ــاک« ب ــی تري ــع دولت ــرداد 1۳۹۶ طــرح »توزي    در م
ــان  ــردن رابطــه قاچاقچی ــن ب ــن طــرح، از بی ــان اي ــت. موافق ــس رف مجل
ومصرف كننــدگان و كاهــش جرايــم ناشــی از خريد و فــروش مــواد مخــدر 
ــان  ــه  مخالف ــی ك ــد؛ در حال ــوان كردن ــرح عن ــن ط ــی اي ــداف اصل را اه
ــازار  ــت، ايجــاد ب ــت دول ــل حماي ــاد به دلی ــش شــیوع اعتی ــکان افزاي از ام
ســیاه و نشــت مــواد بــه بــازار آزاد، ابــراز نگرانــی كردنــد. جهــت بررســی 
ــیب های  ــاد و آس ــم اعتی ــصت و يک ــمپوزيوم ش ــرح، س ــن ط ــب اي جوان
ــاد سیاســت های آزادســازی  ــه بررســی ابع ــه ب ــی در بیمارســتان روزب روان
ــر وضعیــت اعتیــاد اختصــاص داده  شــد و  و محدودســازی مــواد مخــدر ب

ــد. ــود پرداختن ــای خ ــان ديدگاه ه ــه بی ــان ب ــان و مخالف موافق

   دكتــر آذرخــش مکــری عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهــران، از موافقــان طــرح، گفــت: تأكیــد بیــش از حــد بــر ماهیــت ســمی 
مــواد مخــدر باعــث مخــدوش شــدن درک جامعــه از پديــده اعتیــاد شــده 
ــمی و  ــاده س ــك م ــاده مخــدر، ي ــه م ــاده انگارانه ك ــاور س ــن ب  اســت. اي
 drugs“ ــه تخريــب مغــز می شــود )تئــوری ــاک اســت و منجــر ب خطرن
ــا  ــاد ب ــتن اعتی ــی دارد. يکی دانس ــی در  پ ــج نامطلوب as toxins”( نتاي

ــا شــیطانی در »ذات«  ــه نوعــی نقــش مخــرب ي ــاد ب ــواد، اعتق ــرات م اث
مــواد، دادن اهمیــت بیش از حــد  بــه وجــود مــواد در محیــط و دور 
ــاد،   ــگیری از اعتی ــارزه و پیش ــل  مب ــوان راه ح ــراد به عن ــتن اف نگهداش
ــه  ــواد )ب ــط اســت. از ســوی ديگــر دســته بندی م ــاور غل ــن ب ــج اي از نتاي
ــه  ــای عامیان ــاد و باور ه ــت، اقتص ــاس سیاس ــر اس ــاز( ب ــاز و غیرمج مج
ــدی  ــازی ج ــاًل غیرقانونی س ــی. مث ــای علم ــر مبن ــه ب ــت و ن ــوده  اس ب
حشــیش در ســال 1۹۳۷در امريــکا، »توطئــه شــاهدانه«  به دنبــال توطئــه 

ــت. ــوده  اس ــی ب ــركت های آمريکاي ــرمايه داران و ش س

ــددی وابســته  ــه عوامــل متع ــاد، ب ــب ناشــی از اعتی ــزود: تخري    وی اف
اســت. اســتعداد فــردی و زمینه هــای روانــی فــرد، وضعیــت محیــط، ســن 
شــروع اعتیــاد و الگــوی مصــرف از مهم تريــن عوامــل تأثیرگذارنــد. 
برخــالف تصــور نــوع مــاده مصرفــی تنهــا يك پنجــم واريانــس تخريــب 
اعتیــاد را مشــخص می كنــد. همچنیــن تمايــل بــه شــروع مصــرف مــواد، 
بــا گرفتــار شــدن در مصــرف و تمايــل بــه ادامــه آن، يکــی نیســت. تمايــل 
بــه شــروع مصــرف، وابســته بــه وجــود مــاده در محیــط و گرفتــار شــدن 
ــا ۸0  ــه طــوری كــه ۶0 ت ــرد اســت، ب ــی ف ــر از وضعیــت روان در آن متأث

هدیه عرشيانی 
دستيار  روانپزشکی

ارغوان آیت اللهی
دستيار  روانپزشکی

 بررسی ابعاد سیاست های آزادسازی
 و محدودسازی مواد مخدر

در یک سمپوزیوم
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ــود آن  ــد خود به خ ــه می كنن ــواد را تجرب ــرف م ــه مص ــرادی ك ــد اف درص
ــد. ــار می گذارن  را كن

ــود  ــر وج ــد ب ــن تأكی ــری ضم ــر مک    دكت
تعــادل بیــن تکانــه لذت بخــش و كنترل تکانــه 
در رفتــار فــرد و جامعــه، افــزود: آن چــه در 
اعتیــاد به هــم می خــورد تعــادل میــان ايــن دو 
ــاًل  ــی باشــد، مث ــد درون ــرل می توان اســت. كنت
ــرل،  ــورد كانیبالیســم خويشــتن داری وكنت در م
بــه حــدی شــديد اســت كــه منجــر بــه پديــده 

»تنفــر« شــده و حتــی در غیــاب كنتــرل بیرونــی، مانــع بــروز ايــن رفتــار 
می شــود. در اغلــب افــراد، ايــن كنتــرل درمــورد مصــرف مــواد نیــز صــادق 
ــود. آن چــه مهــم اســت  ــرون نخواهــد  ب ــه كنتــرل از بی ــازی ب اســت و نی

نهادينــه كــردن ايــن كنتــرل اســت.

ــزود:  ــاد اف ــتم اعتی ــدن سیس ــه تجاری ش ــاره ب ــا اش ــری ب ــر مک    دكت
آن چــه اعتیــاد را بدخیــم می كنــد ســودآوری سیســتم اعتیــاد بــرای افــراد 
ــرای نهادهــای  ــه ســودآوری تجــاری حتــی ب ــث اســت. حــذف هرگون ثال

ــد.  ــگ كن ــر را كمرن ــن اث ــد اي ــه می توان ــی وخیري دولت

   دكتــر مکــری در نهايــت رهاكــردن  تــالش افراطــی بــرای كنتــرل مواد 
ــودآوری  ــای س ــذف  جنبه ه ــواد، ح ــرف م ــی از مص ــه، جرم زداي در جامع
ــرای  ــه و تــالش ب ــی جامع ــرل درون ــواد، افزايــش خويشــتن داری و كنت م
شــادكامی ملــی را به عنــوان گام هــای مؤثــر در جهــت كاهــش اعتیــاد در 

جامعــه پیشــنهاد كــرد.

   دكتــر حســن رفیعــی عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم بهزيســتی 
و توان بخشــی، از مخالفــان ايــن طــرح چنیــن بیــان كــرد: شــواهد 
بســیاری از رابطــه دسترســی-فراهمی بــا انــواع اعتیــاد وجــود دارد. كاهــش 
دسترســی می توانــد عــالوه بــر درمــان، در پیشــگیری از اعتیــاد نیــز مؤثــر 

باشــد. 

ــاير  ــق س ــات ناموف ــه تجربی ــه اين ك ــاره ب ــا اش ــه ب ــان در ادام    ايش
ــت  ــز دو ايال ــزود: به ج ــت اف ــن روش اس ــدی اي ــواه ناكارآم ــورها گ كش
ــاير  ــده، در س ــس آزاد ش ــی كانابی ــرف تفريح ــا مص ــه در آنه ــکا ك آمري
ايــاالت تنهــا مصــرف طبــی حشــیش بــا تجويــز پزشــك بــرای 
 )medicalized marijuana law( مشــخص  انديکاســیون های 
ــته   ــال داش ــادی به دنب ــات زي ــر، تبع ــن ام ــی همی ــه حت ــت ك ــاز اس مج
اســت. افزايــش مصــرف غیرقانونــی حشــیش، افزايــش اختــالالت وابســته 
بــه مصــرف، افزايــش حــوادث رانندگــی و مراجعــات بــه اورژانــس و مــرگ 
مرتبــط بــا مصــرف مــواد از جملــه پیامدهــای ايــن آزادســازی بــوده اســت. 
ــازی محــدود مصــرف  ــه آزادس ــادا ك ــد و كان ــال، هلن در كشــورهای پرتغ
ــج مشــابهی گــزارش شــده  اســت. ــز نتاي ــد نی ــه كرده ان كانابیــس را تجرب

   ايشــان همچنیــن اشــاره كردنــد كــه برخــالف تصــور موافقــان، ايــن 
طــرح منجــر بــه كاهــش ارتبــاط قاچاقچــی و مصرف كننــده نخواهــد شــد 
ــر رفیعــی در  ــا افزايــش مصــرف، آن را بیشــتر خواهــد  كــرد. دكت بلکــه ب
ــاک  ــع تري ــازی توزي ــه به نظــر نمی رســد آزادس ــت ك ــت نتیجــه گرف نهاي

راه حــل كارآمــدی در كشــور مــا باشــد.

   در ادامــه دكتــر محمــد عمــران رزاقــی عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
 Legalization ــا ــه ب ــود را در رابط ــرات خ ــران، نظ ــوم پزشــکی ته عل
اپیوئیــد بــا طــرح ايــن ســؤاالت عنــوان كــرد:

ــا را  ــد آنه ــازه تولی ــود اج ــت خ ــا دول 1- آي
دارد يــا قــرار اســت مــواد اولیــه را از خــارج از 

ــد؟ ــور وارد نماين كش

۲- آيــا تولیــد، توزيــع يــا انتقــال آنهــا نیــاز بــه 
مجــوز ســازمان ملــل دارد؟

۳- آيــا كارخانــه ای كــه تريــاک را تولیــد می كنــد بــازار ســیاه آن نیــز در 
دســت اوســت و قــرار اســت قاچاقچــی جديــد تولیــد شــود؟

ــد  ــی خواه ــم كنترل ــه مکانیس ــت چ ــیاه اس ــًا س ــه ذات ــی ك ۴- موضوع
ــت؟ داش

5- بــا توجــه بــه محدوديــت منابــع مالــی آيــا اقتصــاد قــرار اســت وابســته 
بــه مــواد شــود؟

۶- اگــر قــرار نباشــد شــاخص نظــام بهداشــتی باشــد چــه كســی 
پاســخگوی تبعــات آن خواهــد  بــود؟

۷- آيــا بــا اشــباع بیشــتر بــازار مــواد، جمعیــت بیشــتری بــه مــواد گرايــش 
ــد؟ ــدا نمی كنن پی

۸- تمهیدی كه در مقابل شکستن قباحت ترياک وجود دارد چیست؟

   وی در انتهــا و پــس از طــرح ايــن ســؤاالت، هــدف ايــن كار را 
اقتصــادی دانســت.

   ســخنران ديگــر، دكتــر علــی فرهوديــان، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
 Alternatives ــف ــه تعري ــدا ب ــی، در ابت ــتی و توان بخش ــوم بهزيس عل
for drug policy از رونــد ممنوعیــت مصــرف مــواد تــا قانونی ســازی 
آن پرداخــت و ســپس موضــوع Responsible Drug Use را مطــرح 
ــرد  ــئولیت هايی در ف ــا و مس ــد رفتاره ــه باي ــب ك ــن ترتی ــه اي ــرد. ب ك
ــه شــکل  ــادی خــود را ب ــد رفتارهــای اعتی ــه بتوان ــم ك ــاد ايجــاد كنی معت
ــه  ــر ب ــن زي ــر عناوي ــد ب ــا تأكی ــه ب ــد. او در ادام ــه ده ــئوالنه ای ادام مس

ــت: ــن پرداخ ــازی اين چنی ــد قانونی س فواي

   »جنــگ مــواد شکســت خــورده اســت؛ انســان ها رفتــار آزادانــه دارنــد؛ 
ــه كاهــش خشــونت، دزدی و تن فروشــی  ــواد منجــر ب ــت م كاهــش قیم
ــی  ــوارض طب ــش ع ــه كاه ــازی منجرب ــود؛ قانونی س ــی از آن می ش ناش
رفتارهــای پرخطــر و مــرگ ناشــی از ناخالصــی مــواد می گــردد؛ كاهــش 
ــت  ــان می شــود؛ دول ــه درم ــه افزايــش دسترســی ب ــواد، منجــر ب ــگ م ان

ــود.« ــد ش ــازی بهره-من ــی قانونی س ــع مالیات ــد از مناب می توان

وی افــزود مصــرف مــواد در كــودكان و نوجوانــان موجــب افزايــش 
ــد دسترســی  ــود و باي ــر می ش ــای پرخط ــالالت روانپزشــکی و رفتاره اخت

ــد. ــواد محــدود باش ــه م ــا ب آنه

گزارشی از نقد و ربرسی فیلم رباردم خسرو

آن چه اعتیاد را بدخیم می کند سودآوری سیستم 
اعتیاد برای افراد ثالث است. حذف هرگونه 

سودآوری تجاری حتی برای نهادهای دولتی 
وخیریه می تواند این اثر را کمرنگ کند. 
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   تحلیــل و نقــد و بررســی فیلــم »بــرادرم خســرو« بــه كارگردانــی احســان بیگلــری در حاشــیه ســی و چهارمیــن كنگــره ســاالنه انجمــن علمــی روانپزشــکان 
ايــران در روز پنجشــنبه، ۲۷ مهرمــاه 1۳۹۶، در ســالن دكتــر غرضــی بیمارســتان میــالد تهــران برگــزار شــد. در ايــن جلســه كــه بــا حضــور دكتــر امیــد ضمیــر، 

احســان بیگلــری كارگــردان و نويســنده و پريســا هاشــم پور نويســنده برگــزار شــد، ايــن فیلــم از منظــر روان شــناختی موردبررســی قــرار گرفــت.
در ابتــدای جلســه، احســان بیگلــری بــا اشــاره بــه مضمــون فیلــم گفــت: »خوشــبختانه ايــن فیلــم توانســت يــك حلقــه ارتباطــی بیــن جامعــه روانپزشــکان و 

هنرمنــدان ايجــاد كنــد و زمینه ســاز بحــث و نظــر شــد و از ايــن اتفــاق خوشــحالم.«
   بیگلــری در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه بــه چــه دلیــل بــه ســراغ نشــان دادن يــك بیمــار دوقطبــی رفتــه اســت، گفــت: مــن و خانــم هاشــم پور عالقه منــد 
ــائل  ــدا از مس ــود دارد و ج ــا وج ــه در خانواده ه ــتیم ك ــه يابی مشــکالتی هس ــه ريش ــد ب ــتیم و عالقه من ــی ازاين دســت هس ــناختی و موضوعات ــینمای روان ش س
و بحران هــای اجتماعــی كــه وجــود دارد، آنچــه بــرای مــا مهــم و جــذاب بــود شــکل اختالالتــی اســت كــه در هــر آدمــی می توانــد وجــود داشــته باشــد و بــا 

گزارشی از نقد و ربرسی فیلم رباردم خسرو
بهناز شيربانی

روزنامه نگار و مدیر روابط عمومی فيلم »برادرم خسرو«

] اخبار و گزارش  ها[
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توجــه بــه تجربیــات و زيســتمان بــا آدم هايــی در ارتبــاط بوديــم كــه از نزديــك 
ــاق  ــم و اتف ــاهد بودي ــان را ش ــکالت خانواده هايش ــا مش ــا و ي ــکالت آنه مش

اصلــی قصــه فیلــم هــم ازاينجــا شــروع شــد.
   او در بخــش ديگــری از صحبت هايــش گفــت: »پیــش از نــگارش 
ــی  ــك تصورات ــت. ي ــًا چیس ــاری دقیق ــم بیم ــتیم اس ــم نمی دانس ــه ه فیلم نام
ــتش  ــه دوس ــود ك ــخصیتی ب ــاری ش ــدا از بیم ــتیم و ج ــاری داش ــاره بیم درب
داشــتیم و قصــه ای كــه بــرای او شــکل می گیــرد. ايــن اســت كــه دو هفتــه 
ــور  ــرادر مجب ــد و ب ــت می مان ــی اس ــك موفق ــه دندان پزش ــرادرش ك ــش ب پی

اســت دو هفتــه از ايــن بــرادر بیمــار در خانــه پذيرايــی 
كنــد. همیــن بــرای مــا يــك موقعیــت بــود، به مــرور 
ــه را  ــن دو هفت ــه اي ــیديم ك ــه رس ــن نتیج ــه اي ب
ــن  ــه اي ــم. ب ــه يــك چالــش چندماهــه كنی ــل ب تبدي
ــد تحمــل  ــه انســان می توان ــه چگون ــم ك فکــر كردي
ــرور  ــود. به م ــم ب ــا مه ــرای م ــل ب ــن تحم ــد و اي كن
ــرادر  ــن دو ب ــی اي ــکالت قبل ــه مش ــم چگون می ديدي

ــد.« ــته باش ــر داش ــا تأثی ــر آنه ــال حاض ــه ح ــد در رابط می توان
ــه شــروع شــد  ــگارش فیلم نام ــرای ن ــا ب ــات م ــه داد: تحقیق ــری ادام    بیگل
و طــی ايــن تحقیقــات رســیديم بــه بیمــاری دوقطبــی و ديديــم جالــب اســت 
كــه تصــورات مــا نســبت بــه ايــن شــخصیت بــه بیمــاری دوقطبــی نزديــك 
اســت. هــر چــه جلــو رفتیــم بــرای مــا ايــن بیمــاری جذاب تــر شــد و ترديــد 
ــرس را  ــن ت ــه همی ــرای اينک ــه؟ ب ــا ن ــم ي ــاری را بیاوري ــم بیم ــتیم اس داش
داشــتیم كــه دچــار نقــد شــويم كــه به تمامــی جوانــب ايــن بیمــاری پرداختــه 
نشــده اســت. حساســیت جامعــه پزشــکی را می دانــم و اگــر بــه تمــام جوانــب 
ــه آن گارد  ــه پزشــکی نســبت ب ــه نشــود جامع ــاری درســت پرداخت ــك بیم ي
ــیم  ــته باش ــد داش ــی تردي ــد خیل ــث ش ــع باع ــرس در واق ــن ت ــرد و اي می گی
ــد  ــث می ش ــی درام باع ــون گاه ــه؟ چ ــا ن ــم ي ــاری بیاوري ــی از بیم ــه نام ك
بــه ســمتی برويــم كــه شــايد خیلــی مســائل پزشــکی در آن دخیــل نباشــد و 
نقــد وارد شــود كــه بیمــار دوقطبــی بــه ايــن شــکل نیســت. بــه هــر جهــت 
ايــن ترس هــا را كنــار گذاشــتیم و فکــر كرديــم و ســعی كرديــم دربــاره ايــن 
بیمــاری بیشــتر بدانیــم و يــك فراينــد تحقیــق بلندمــدت در بیمارســتان روزبــه 

داشــتیم و ايــن تحقیــق بــه فراينــد نــگارش داســتان كمــك كــرد.
ــت  ــن نشس ــی از اي ــر در بخش ــد ضمی ــر امی    دكت
گفــت: دربــاره پیونــد ســینما و مســائل روان شــناختی 
حــرف و ســخن زيــاد اســت. در طــول تاريــخ 
ــردن  ــذاب ك ــطه ج ــه به واس ــم ك ــاد ديدي ــینما زي س
ــمتی  ــه س ــه ب ــتان قص ــردن داس ــزه ك ــا دراماتی ي
حركــت می كنــد كــه اغلــب از بیمــاران روانپزشــکی 
شــخصیت تیــره و منفــی نشــان داده  شــده اســت يــا 

از طــرف ديگــر شــخصیت ها نــادان نشــان داده می شــوند و فیلــم بــه ســمت 
فضــای كمــدی مــی رود. خوشــبختانه در ســال های اخیــر بــا پیشــرفت ســینما 
تــا حــد زيــادی ايــن مشــکل برطــرف شــده اســت، امــا نکتــه اينجــا اســت كــه 
ــرادرم  ــده اســت و ب ــا پرداخته ش ــی در فیلم ه ــاران دوقطب ــه بیم ــم ب ــیار ك بس
خســرو »يکــی از نمونه هــای موفــق فیلم هايــی اســت كــه بــه ايــن بیمــاری 

ــه اســت.« پرداخت
   در بخــش ديگــری از ايــن نشســت پريســا هاشــم پور دربــاره شــکل گیری 
قصــه ايــن فیلــم گفــت: دربــاره شــکل گیری قصــه بايــد ايــن را بگويــم كــه 

ايــن نقطــه مشــترک بیــن مــن و احســان بیگلــری شــکل گرفــت كــه در ايــن 
فیلم نامــه از منظــر روان شــناختی بــه موضــوع نــگاه كنیــم. شــايد عالقــه بــه 
ايــن موضوعــات بــه كودكــی هــردوی مــا برمی گــردد. مــن در كودكــی بســیار 
ــدم  ــت می ش ــز ناراح ــدام از همه چی ــودم و م ــیب پذيری ب ــاس و آس آدم حس
ــل  ــا را تجزيه وتحلی ــای آنه ــردم و رفتاره ــا زوم می ك ــدت روی آدم ه و به ش
ــه  ــی در نظــر گرفت ــواده خیل ــن منظــر احساســاتم توســط خان ــردم. از اي می ك
ــی  ــردم و از دوران كودك ــل ك ــردم مســتقل عم ــروع ك ــن ش ــد؛ بنابراي نمی ش
بــه بحث هــای روانشناســی عالقــه نشــان دادم. كتاب هايــی می خوانــدم 
ــی را  ــد و آدم هاي ــن نمی خوان ــن م ــا س ــاًل ب ــه اص ك
ــودم  ــاط می ب ــا در ارتب ــا آنه ــد ب ــه نباي ــدم ك می دي
ــرای مــن  ــا ب ــه آدم ه ــل و تجزي ــن تحلی و كم كــم اي
ــن  ــبختانه اي ــد. خوش ــذاب ش ــازی ج ــك ب ــل ي مث
عالقــه درزمینــه ی نويســندگی نمــود پیــدا كــرد. مــن 
ــه خاطــر ايــن موضــوع  و احســان بیگلــری هــر دو ب
ــم  ــای آدم هــا ورود كنی ــه دنی كــه دوســت داشــتیم ب

ــتیم. ــد هس ــوع عالقه من ــن موض ــه اي ب
   او ادامــه داد: »حــس می كنــم بیشــترين آســیبی كــه جامعــه مــا می خــورد 
از آدم هايــی نیســت كــه بــه آنهــا بیمــاران روانــی می گويیــم، بلکــه از 
ــا  ــد، ام ــی می كنن ــادی زندگ ــد و ع ــه دارن ــاری خفت ــه بیم ــی اســت ك آدم هاي
ــم.  ــه آســیب می بینی ــا اســت ك ــق آنه ــم و از طري ــا در ارتباطی ــا آنه ــه ب روزان
مثــل چیــزی كــه در زندگــی ناصــر و همســرش در فیلــم وجــود داشــت، شــايد 
تلنگــری بــه ايــن موضــوع بــود كــه آدم هايــی به ظاهــر ســالم دچــار بیمــاری 
هســتند كــه خودشــان از آن بی خبــر هســتند و در بســیاری مواقــع بــه ديگــران 

ــد.« ــیب می زنن آس
ــه  ــاره تجرب ــه درب ــان جلس ــی از مخاطب ــت يک ــن نشس ــی از اي    در بخش
ــا  ــر فیلم ه ــا ديگ ــرادرم خســرو ب ــم ب ــاوت فیل ــت: »تف ــم گف ــن فیل ــدن اي دي
ــه  ــی ب ــه بیمــاری روان ــن ب ــر پرداخت ــه عــالوه ب ــن اســت ك ــر اي ــن ژان در اي
پديــده درمــان هــم پرداختــه اســت و بزرگ تريــن ويژگــی فیلــم ايــن موضــوع 

اســت.«
   در ادامــه پريســا هاشــم پور در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه بعــد از گذشــت 
ــی و  ــاتی اين چنین ــش در جلس ــران و نماي ــم و اك ــاخت فیل ــال از س ــه س س
ــر  ــد اگ ــت كرده اي ــردم درياف ــه از م ــی ك بازتاب هاي
ــا  ــم را بنويســید ي ــار ديگــر ايــن فیل قصــد داشــتید ب
ــه چــه بخشــی از فیلــم توجــه می كرديــد؟  بســازيد ب
ــخصیت  ــاری را از روی ش ــم بیم ــايد اس ــت: »ش گف
بســیار  روان شــناختی  موضوعــات  برمی داشــتم. 
ــا  ــن بیماری ه ــتن بی ــرز گذاش ــت و م ــترده اس گس

ــی ســخت اســت.« كم
   بیگلــری نیــز در ادامــه افــزود: »نکتــه ای كــه خانــم هاشــم پور آن اشــاره 
ــی  ــا اختالل ــه موضوعــی ي ــا ب ــر اســت م ــد درســت اســت. شــايد بهت می كنن
روانــی بپردازيــم تــا دســت و پــای مــا در درام بســته نشــود و درنهايــت بررســی 
دقیق تــر را بــه جامعــه پزشــکی بســپاريم. وقتــی نــام بیمــاری را در فیلــم ذكــر 
ــا از  ــود انتظاره ــويم و خودبه خ ــیاری می ش ــای بس ــار چالش ه ــم دچ می كنی
فیلــم بیشــتر می شــود. نکتــه بعــد ايــن اســت كــه اگــر بــار ديگــر ايــن فیلــم 
ــای  ــم و بعده ــتری می كن ــل بیش ــًا روی شــخصیت ناصــر تأم ــازم قطع را بس

ديگــر ايــن شــخصیت را نشــان می دهــم«.

حس می کنم بيشترین آسيبی که جامعه 
ما می خورد از آدم هایی نيست که به آنها 

بيماران روانی می گویيم

پيش از نگارش فيلم نامه هم 
نمی دانستيم اسم بيماری دقيقاً چيست.

اخبار و گزارش  ها
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   پرداختــن بــه بیمــاران اعصــاب و روان در ســینما همــواره بــرای مخاطــب 
جذابیــت بســیار داشــته اســت. از نمونه هــای خارجــی آن می تــوان بــه 
ديوانــه ای از قفــس پريــد، ذهــن زيبــا، جزيــره شــاتر و ســکوت بره هــا اشــاره 

كــرد.
   در ســینمای ايــران نــگاه بــه بیمــاران اعصــاب و روان اغلــب فرم كلیشــه ای 
بــه خــود گرفتــه اســت. به طوری كــه حضــور بیمــاران فیلــم را بــه ســمت ژانــر 

وحشــت هدايــت می كنــد )اشــاره بــه فیلــم پــارک  وی اثــر فريــدون جیرانــی( يا 
از بیمــار به عنــوان پرســوناژی بــرای پیشــبرد طنــز در فیلــم اســتفاده می كننــد 
)اشــاره بــه آثــار ساخته شــده توســط مهــدی فخیمــزاده(. بــا نگاهــی منصفانــه 
ــی( را ســراغ گرفــت كــه  ــوش مهرجوي ــر داري ــوان فیلمــی چــون گاو )اث می ت
ــاعدی،  ــین س ــك آن، غالمحس ــنده ی روانپزش ــانه ی نويس ــگاه كارشناس ــا ن ب
ــالل  ــخ )اخت ــون مس ــکی چ ــده ی روانپزش ــك پدي ــکل گیری ي ــی ش چگونگ

اخبار و گزارش  ها

باز هم درباره فیلم برادرم خسرو
دکتر عادله عسکری دیارجانی

دستيار روانپزشکی
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هويــت تجزيــه ای( را هنرمندانــه روايــت می كنــد. 
ــب  ــك، اس ــی و بوتی ــر مهرجوي ــون اث ــه هام البت
ــد  ــر حمی ــواب اث ــت، رگ خ ــی اس ــوان نجیب حی
نعمــت اهلل، نمونه هــای ارزنــده ای از ذوقــورزی 
ــان ايرانــی در زمینــه روانپزشــکی اســت. كارگردان

ــرادرم  ــد ب ــی و نق ــه بررس ــا را ب ــه م ــا آنچ    ام
ــگاه  ــی دارد، ن ــری وام ــان بیگل ــر احس ــرو اث خس
همدالنــه و حرفــه ای او بــه بیمــاران دوقطبــی بــا 
ــری  ــان بیگل ــت. احس ــه اس ــی انگ زدايان ديدگاه
ــی«،  ــاره ی ال ــم »درب ــی فیل ــه دســتیار كارگردان ك
ــود دارد  ــه ی خ ــادی، را در كارنام ــر فره ــر اصغ اث
ــن ســاخته ی  ــا جســارتی تحســین برانگیز در اولی ب
بلنــد ســینمايی خــود بــه انتقــاد از نــگاه قضاوتگــر 
جامعــه نســبت بــه بیمــاران اعصــاب و روان 
ــز  ــر چی ــش از ه ــرو بی ــرادرم خس ــردازد. ب می پ
ــم پور  ــا هاش ــترک پريس ــه ی مش ــون فیلم نام مدي
و احســان بیگلــری اســت. هرچنــد نقــش پررنــگ 
ــده  ــده را در دي ــوان تهیه كنن ــکان به عن ــعید مل س

ــت. ــده گرف ــوان نادي ــم نمی ت ــن فیل ــدن اي ش
ــور  ــه ای قصه مح ــا فیلم نام ــاخته ب ــن س    در اي
روبــه رو هســتیم كــه شــروع، میانــه و پايانــی 
مناســب دارد. در ســینمای معناگــرای ساختارشــکن 
ســینمايی  فیلم هــای  اغلــب  كــه  جديــد 
گرتهبــرداری از آثــار پرفــروش بــا پايــان بــاز 
اســت، ديــدن بــرادرم خســرو بــا روايتــی مســتقیم 
ــت. ــف نیس ــی از لط ــد خال ــدی هدفمن و پايان بن

   فیلــم، داســتان خســرو بــا بــازی شــهاب 
ــه ای  ــه خاطــر ســفر دوهفت ــه ب حســینی اســت ك
ــرادر  ــزل ب ــت در من ــه اقام ــور ب ــرش مجب خواه
دندان پزشــك خــود بــا بــازی ناصــر هاشــمی 
ــن  ــی بی ــا تالق ــه ب ــودرام روانکاوان ــود. مل می ش
قوانیــن خانــواده ای آراســته ولــی بدكاركــرد و 
بیمــاری دوقطبــی كــه از بی ثباتــی هیجانــی رنــج 
می بــرد پیــش مــی رود. فیلــم آغــازی گزيدهگــوی 
دارد كــه بــا نماهايــی از خانــه ای منظــم و اشــرافی 
ــه  ــاه ب ــی كوت و موســیقی كالســیك و ديالوگ هاي
ــده ای  ــردازد و چکی ــخصیت هايش می پ ــی ش معرف
ــدری  ــور پ ــرادر در حض ــش دو ب ــی پرتن از كودك

مســتبد و كنترل گــر بیــان می كنــد.
ــی  ــش مهم ــری نق ــم بیگل ــیقی در فیل    موس
ــیقی  ــه موس ــر ب ــه ی ناص ــد؛ از عالق ــا می كن ايف
كالســیك و نگهــداری وســواس گونــه اش، از 
ــکنی  ــا ساختارش ــی ت ــیقی خانوادگ ــه موس گنجین
خســرو بــا گیتــار زدن در خیابــان و درنهايــت 
فرزنــد پیانونــواز خانــواده كــه گیتــار عمــو خســرو 
امــا  پــدر ترجیــح می دهــد.  بــه ســلیقه ی  را 

ــا نواختــن گیتــار به صــورت سراســیمه بــر  بیشــترين كاربــرد موســیقی در انتقــال هیجــان بیمــار شــیدا ب
روی تخــت اســت. میانــه ی فیلــم برخــالف آغــازش از ريتــم می افتــد. بی اغــراق شــايد بتــوان ادعــا كــرد 
ــار  ــد و دچ ــان می افت ــم از زب ــه سلیســی فیل ــی اســت ك ــا جاي درگیری هــای مکــرر ناصــر و خســرو تنه

لکنــت می شــود.
ــرد. چنانکــه خســرو  ــرای پیشــبرد داســتان بهــره می گی ــا هوشــمندی از ديالوگ هايــش ب    فیلم نامــه ب
ــه ناصرخســرو قباديانــی اشــاره می كنــد و  ــدر ب ــه عالقــه ی پ ــرادرش ب ــا تمســخر نام گــذاری خــود و ب ب
ــو تیمــور می شــدی و مــن لنــگ، هرچنــد  ــه تیمــور لنــگ عالقــه داشــت ت ــد؛ اگــر خدابیامــرز ب می گوي
ــد  ــه ناصــر، تماشــاگر عالقه من ــم ك ــان می بینی ــاد )در پاي ــن می ــه م ــگ ب ــی لن ــاد ول ــو نمی ــه ت تیمــور ب
افســر گشــتاپو به صــورت اســتعاری در حــذف موانــع پیشــرفت خــود، كــم از تیمــور نــدارد(. هرچنــد نقــش 
ناصــر بــا آشــکار شــدن اســتثمار همســرش بــا بــازی هنگامــه قاضیانــی )اشــاره بــه خانه نشــین كــردن 
ــا ايــن حقیقــت روبــه رو می كنــد كــه آدم هــای  همســر بــه بهانــه نداشــتن تعــادل روانــی( مخاطــب را ب
ــا  ــری پ ــا بیگل ــم اســت، ام ــان بیمــار فیل ــی شکســت قهرم ــم، عامــل اصل ــق و موجــه فیل به ظاهــر موف
ــا  ــد. آنج ــاره می كن ــا اش ــر آدم ه ــی همه گی ــی و دگرفريب ــه خودفريب ــه ب ــذارد به طوری ك ــر می گ را فرات
ــت  ــت نیس ــه حواس ــد: »وقتی ك ــه می گوي ــر گرفت ــی از خواه ــه پنهان ــی ك ــح فیلم ــرو در توضی ــه خس ك
خودتــی«؛ و هنگامــه قاضیانــی در پاســخ می گويــد: »پــس مــا از ايــن بــه بعــد حواســمون باشــه«؛ و در 
ــا آنکــه تمامــی حواســش را جمــع می كنــد زمانــی كــه تنهاســت، خــود واقعــی اش  رونــد فیلــم، ناصــر ب
ــرای همــگان آشــکار می شــود. ــد و ماهیــت ســايکوپات او ب ــن خســرو آشــکار می كن ــل دوربی را در مقاب

ــا عنــوان بیمــاری     پايان بنــدی مناســب فیلــم كــه در آن خســرو بــرای نديــده گرفتــن ظلمــی كــه ب
ــی  ــدف غاي ــل ... ه ــاده و تون ــد و ج ــن می كش ــم ها پايی ــا چش ــده كاله را ت ــه او روا ش ــرادر ب ــط ب توس
فیلــم كــه همدلــی بــا بیمــاران اعصــاب و روان قربانــی شــده ی انــگ اجتماعــی اســت را آشــکار می كنــد. 
ــر  ــر و پس ــد همس ــز همانن ــب نی ــت و مخاط ــم اس ــخصیت فیل ــتنی ترين ش ــك دوست داش ــرو بالش خس
ــی ناصــر دارد. آنجــا كــه  ــکاوی تحلیل ــه روان ــز ب ــا نويســنده نیم نگاهــی نی ناصــر جــذب او می شــود، ام
ــود و  ــت و خ ــرو اس ــط خس ــوار توس ــر روی دي ــده ب ــبانده ش ــی چس ــای خانوادگ ــاهد عکس ه ــر ش ناص
ــش  ــه نماي ــرادر را ب ــن دو ب ــادت بی ــم و حس ــاس خش ــی احس ــه زيباي ــد، ب ــده می ياب ــدرش را بريده ش پ
ــالف  ــه برخ ــرد ك ــاره ك ــم اش ــك در فیل ــگ روانپزش ــش پررن ــه نق ــوان ب ــان می ت ــذارد. و در پاي می گ
نمونه هــای تصنعــی، روپوشســفید و نســخه نويس، همدالنــه ســعی در درمــان بیمــار بــا نگاهــی 

ــه دارد. ــی غیرايزول ــر در محیط جامع نگ
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     آقای دکتر فرنام لطفاً خودتان را معرفی کنيد.
ــگاه  ــی در دانش ــکی عموم ــه پزش ــام، دانش آموخت ــا فرن ــر علیرض ــن دكت م
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــکی در دانش ــته روانپزش ــل رش ــران و فارغ التحصی ته
ــتادی در  ــه اس ــر رتب ــال حاض ــتم. در ح ــك هس ــتاد و ي ــال هش ــز در س تبري
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبريــز دارم و در زمینه هــای شــخصیت، خودآگاهــی 
 ۲00۹ ســال  از  و  می كنــم  كار   »psychodynamic formulation« و 
عضــو كانــون بازنگــری اختــالالت شــخصیت در ســازمان بهداشــت جهانــی 

ــتم. ــن ICD-11 هس در تدوي
     جناب دکتر شما با بيمارانتان بيشتر با چه دیدگاهی کار می کنيد؟

ديــدگاه مــن هــم بیولوژيــك و هــم روان شــناختی هســت و بــه بیمارانــی در 
ــم. ــاق كمــك می كن ــت انطب ــش قابلی ــرای افزاي ــل شــخصیت ب تعدي

     ممکن است این موضوع تعدیل شخصيت را بيشتر توضيح بدهيد؟
اســاس فلســفی كار مــن بــر اســاس ديــدگاه هــگل و يونــگ و صدرالمتألهیــن 
مالصــدرای شــیرازی هســت كــه حركــت را دائــم می بیننــد و ســیر حركــت 
ــا فرويــد تفــاوت دارد. چراكــه  ــد. ديــدگاه مــن كمــی ب را بیشــتر مدنظــر دارن
ــگ  ــه يون ــاد دارد درحالی ك ــی اعتق ــته روان ــتم بس ــك سیس ــه ي ــد ب فروي
اعتقــاد دارد ايگــو بايــد منطبــق بــر جــان جهــان باشــد. ايــن نظــر بــه نظــر 
صدرالمتألهیــن مالصــدرا يعنــی نظريــه حركــت جوهــری نزديــك اســت. بــه 

ــان باشــد. ــه جــان جه ــد درحركــت و متصــل ب ــی ايگــو می باي عبارت
     درباره بيماری که موجب این حادثه شد کمی برای خوانندگان ما توضيح 

می دهيد؟

ــودم.  ــده ب ــار چهــارده ســال قبــل يعنــی ســال 1۳۸۲ دي ــرای اولیــن ب او را ب
ــم  ــور نامنظ ــال 1۳۸۴ به ط ــدداً از س ــتم و مج ــر نداش ــی از او خب ــه مدت البت
ــام  ــار در انج ــری بیم ــای فک ــخیص و مبن ــرد )تش ــه می ك ــن مراجع ــه م ب
ــخیص  ــود(. )تش ــر نمی ش ــا ذك ــظ رازداری در اينج ــت حف ــل جه ــن عم اي
اســکیزوافکتیو و مصــرف مــواد و هذيــان خورانــدن ســمی كــه رگ هــای وی 

ــت.( ــام هس ــر فرن ــت دكت ــز در دس ــکانده و داروی آن نی را خش
او دوســتانه بــه مــن نزديــك شــد و چاقــو را مــن در دســتانش نديــدم، تظاهــر 
ــا  ــه دارد ب ــردم ك ــس ك ــن ح ــد م ــد! بع ــن را ببوس ــد م ــه می خواه ــرد ك ك
ــودم. بعــد از اين كــه  ــو نب ــد و متوجــه جراحــات چاق ــم می كوب ــه بدن مشــت ب
رزيدنت هــا و كاركنــان بــه كمکــم آمدنــد و مــا را از هــم جــدا كردنــد متوجــه 
ــت بیســت ويك  ــا وجــود اصاب ــه خوشــبختانه ب ــزی شــديدم شــدم. البت خونري

ضربــه چاقــو بــه ارگان هــای حیاتــی بدنــم آســیب وارد نشــد بــود.
     اآلن ایشان در چه وضعيتی هست؟

ايشــان اآلن در بخــش روانپزشــکی بســتری هســتند و البتــه بهبــودی نســبی 
ــراز  ــن اب ــودن م ــدا از زنده ب ــه در ابت ــا اين ك ــتند و ب ــکی داش ــر روانپزش از نظ

تعجــب كــرده بــود ولــی بعــداً از كــرده خــودش اظهــار پشــیمانی كــرد.
     چه درخواستی درباره ایشان از دادگاه دارید؟

ــل دارم  ــه تماي ــه، بلک ــه دي ــم و ن ــن ايشــان را می خواه ــدان رفت ــه زن ــن ن م
دادگاه ايشــان را مجبــور بــه تحــت درمــان مادام العمــر قــرار گرفتــن بکنــد تــا 

ــر بشــود. ــه جامعــه كمت خطــر آسیب  رســاندن ب
     احساس خودتان از این اتفاق چه بود؟

تجربه    ای دشوار از ارتباط با بیمار
گفت وگویی با دکتر علیرضا فرنام

گفت وگو

محمدجواد پرورش 
دستيار روانپزشکی

افروز دژآباد
 دستيار روانپزشکی

مهدیه صالحی
 دستيار روانپزشکی
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 بــه دو صــورت می شــود بــه ايــن اتفــاق نــگاه كــرد. يکــی اين كــه بدشانســی 
اتفــاق افتــاده و حادثــه تصادفــی بــوده، بــه عبارتــی زندگــی تصادفــی اســت. 
ــی  ــر اتفاق ــتیم و ه ــداوم هس ــد م ــال رش ــی در ح ــا در زندگ ــه م دوم اين ك
به نوعــی می توانــد درجــه ای از رشــد بــرای مــا داشــته باشــد. بــه قــول حافــظ:

در طريقت هرچه پیش سالك آيد خیر اوست
راه عشق گرچه كمینگاه كمانداران است

هر كه دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد
ــاس  ــه احس ــد از آن واقع ــه بع ــود ك ــن ب ــن اي ــرای م ــر ب ــن تغیی مهم تري
ــت  ــزی نیس ــان چی ــه هم ــی دارد ك ــت و معلول هاي ــك عل ــی ي ــردم زندگ ك
كــه مــا فکــر می كنیــم. بــه عبارتــی زندگــی جريانــی اســت كــه مــا عناصــر 
تعیین كننــده آن را خــوب نمی شناســیم. مــن در چیــزی كــه يــك شــر ديــده 
می شــود، خیــر ديــدم. بــه عبارتــی خیــر و شــر نام هايــی هســت كــه مــا بــر 

ــم. ــذاری می كنی ــائل نام گ ــم روی مس ــه داري ــی ك ــی اندك ــاس آگاه اس
     آن لحظه حس کردید به مرگ نزدیک شده اید؟

نه ته دلم می دانستم شری در كار نیست.
     چقدر طول کشيد تا جراحات جسمی شما برطرف شد؟

حــدود ســه هفتــه، مشــکل به جــز جراحــات متعــدد، از دســت دادن حــدود دو 
لیتــر خــون بــود كــه مدتــی زمــان بــرد تــا جبــران بشــود.

     این واقعه اثر منفی هم بر روی شما داشت؟
بلــه، فکــر می كنــم راحتــی كار روانپزشــکی از مــن گرفتــه شــد و باعــث شــد 

كــه ترديــد در ايجــاد صمیمیــت در مــن ايجــاد بشــود.
     این موضوع باعث شد به خودتان شک کنيد؟
در اين مورد خاص نه و خطای كاری انجام ندادم.

     اگر بدانيد که قرار است این اتفاق فردا مجدداً رخ بدهد چه کار می کنيد؟
ــان  ــش نش ــريع تر واكن ــرم و س ــدی می گی ــی را ج ــونت فیزيک ــتر خش بیش
ــار  ــردم بیم ــر می ك ــات فک ــن در آن لحظ ــم. م ــك می خواه ــم و كم می ده
ــن  ــودم و اي ــات نب ــه جراح ــد و متوج ــم می كوب ــه بدن ــا مشــت ب ــط ب دارد فق

ــود. ــن وارد بش ــه م ــو ب ــه چاق ــت ويك ضرب ــد بیس ــث ش باع
ــد  ــرای بع ــا را ب ــر كاره ــم و ديگ ــی كن ــم زندگ ــم گرفت ــد از آن تصمی بع

نمی گــذارم. چــون نمی دانــم بعــدی در كار هســت يــا نــه!
     اگر این بيمار بخواهد مجدداً برای درمان نزد شما بياید او را قبول می کنيد؟

نــه قبــول نمی كنــم. اســاس كار روانپزشــکی اعتمــاد هســت كــه از بیــن رفتــه و من 
نســبت بــه ايشــان احســاس دارم. احساســات منفــی قــوی دارم؛ تركیبــی از خشــم، 
ترديــد، تــرس و نمی توانــد رابطــه پزشــك و بیمــار خوبــی بیــن مــا شــکل بگیــرد. 

البتــه نــه در مــورد ايشــان؛ در مــورد هركــس ديگــری هــم همین طــور هســت.
     به نظر شما بيماران روانپزشکی خطرناک ترند یا بيماران دیگر؟

ــزان  ــت و می ــتر اس ــرم بیش ــه نظ ــاران ب ــان بیم ــونت در همراه ــدار خش مق
خشــونتی كــه نصیــب پزشــك می شــود خیلــی بیشتراســت؛ امــا اگــر 
ــم، در روانپزشــکی بیشــتر اســت. چــون  ــار را حســاب كنی خشــونت های مرگب
ــه نقطــه ی جــوش برســد، مگــر  معمــواًل مــا روانپزشــك ها نمی گذاريــم كار ب
ــی  ــاری تصمیم ــی رفت ــاس بی ثبات ــر اس ــا ب ــرد ي ــکل بگی ــی ش ــه هذيان اينک

ــتیم. ــاع هس ــورت بی دف ــه در آن ص ــد ك ــل كن ــم عم ــرد و مصم بگی
     آیا این قضيه بر روی زندگی خانوادگی شما تأثير گذاشت؟

ــی  ــتم. ول ــان هس ــدردان ايش ــرد و ق ــل ك ــه عم ــرم پخت ــبختانه همس خوش

می بینــم كــه ايشــان اطمینــان ســابق را ندارنــد و اضطــراب دارنــد. فرزندانــم 
ــوام شــنیدند. ــا از اق ــع نشــدند و بعده ــان مطل هــم اصــاًل آن زم

     آیا جو بدی ایجاد نشد؟
نــه خوشــبختانه. مــن اعتقــاد دارم نــگاه دوالیســتیك نــگاه خوبــی نیســت و نبايــد 
پزشــك را از بیمــار جــدا كــرد و مــن اجــازه نــدادم ايــن ديــدگاه ايجــاد شــود. نبايــد 
بــه اين گونــه وقايــع كــه اســپوراديك هســتند، اجــازه داد كــه رابطــه ی پزشــك و 
بیمــار را خــراب كننــد. بــا وجــودی كــه خیلی هــا دســت بردنــد كــه ايــن رابطــه 
را خــراب كننــد، ولــی نبايــد اجــازه بدهیــم كــه اعتمــاد از دســت بــرود و حتــی در 
مســائل امنیتــی بیمارســتان ها طــوری رفتــار نکنیــم كــه مراجعــان حــس كننــد ما 
بــه آنهــا شــك داريــم؛ كــه ايــن هــم بــه رابطــه صدمــه میزنــد و هــم ترديــدی در 

ذهــن بعضــی از افــراد بــرای مجــاز بــودن خشــونت ايجــاد می كنــد.
     چه توصيه ای برای روانپزشکان جوان دارید؟

ايــن وقايــع تصادفــی و اســتثنايی هســتند. چیــزی كــه مــا را پزشــك می كنــد 
ــرای  ــا ب ــم ت ــه  كار می گیري ــه ب ــی از دانشــمان هســت ك ــی و حجم خیرخواه
بیمارانمــان كاری كنیــم و تنهــا همیــن نکتــه سرنوشــت نهايــی مــا را تعییــن 
ــم  ــام دهی ــان انج ــرای بیمارانم ــن كار را ب ــم بهتري ــعی كنی ــرد. س ــد ك خواه
ــنجیده و  ــه، س ــار محترمان ــا بیم ــان را ب ــم. رابطه م ــاال ببري ــمان را ب و دانش
خیرخواهانــه كنیــم. درعین حــال بهتريــن كارهــا را انجــام بدهیــم و روی ايــن 
اتفاقــات خیلــی مانــور ندهیــم و احتیاطــات را در حــد معقــول انجــام بدهیــم. 
ــفندان  ــون گوس ــتم همچ ــما را می فرس ــه ش ــه ك ــون گفت ــه حواري ــیح ب مس
ــید.  ــیار باش ــار هوش ــون م ــاده و چ ــر س ــون كبوت ــس چ ــرگان، پ ــان گ در می
درزمینــه ی رشــته ی روانپزشــکی كــه رشــته ی پیچیــده ای هســت ايــن پیــام 
ــر ســاده و مثــل مــار هوشــیار باشــیم. صــدق می كنــد و مــا بايــد مثــل كبوت
     اگر کسی بخواهد دیدگاه شمارا ادامه بدهد به چه صورت باید عمل کند؟

ــی را  ــئولیت زندگ ــد مس ــخصیت باي ــد ش ــرای رش ــه ب ــد ك ــر می گوي كلونینگ
ــته  ــی داش ــای بیرون ــت و معلول ه ــتی از عل ــم و درک درس ــده بگیري ــه عه ب
باشــیم. برنامــه ی خودمــان را بريزيــم و پیــش ببريــم. دوم همــکاری هســت 
كــه خودمــان را متعلــق بــه جمــع بدانیــم و در قبــال جمــع احســاس مســئولیت 
داشــته باشــیم و در تعامــل بــا جمــع بخشــنده باشــیم و در پــی انتقــام نباشــیم. 
ــی  ــی گاه ــیم و حت ــته باش ــان داش ــه اطرافی ــی نســبت ب ــی و خیرخواه همدل
خیــر آنهــا را بــه خیــر خودمــان ترجیــح بدهیــم. ســوم رابطــه ی مــا بــا هســتی 
هســت كــه مــا جزئــی از كل بــزرگ هســتیم. كارل گوســتاو يونــگ و ويکتــور 
ــتن  ــرای داش ــد ب ــا باي ــد؛ و م ــاد كرده ان ــا ايج ــرای م ــن را ب ــکل همی فران

زندگــی معنــادار جنبــه ی معنــوی را هــم در نظــر بگیريــم.
     و حرف آخر؟

سپاســگزاری و قدردانــی از همکارانــم كــه پشــت مــن ايســتادند و مايــه ی دلگرمی 
ــتند و  ــا نگذاش ــن را تنه ــای ســخت م ــکی در روزه ــع روانپزش ــدند. جم ــن ش م
دلجويی هــای متعــددی از طــرف همــکاران شــد و در مــن حــس تعلــق عمیقــی 
ــه در لحظــات  ــتان رازی ك ــوب بیمارس ــان خ ــتیاران و كاركن ــرد. از دس ايجــاد ك
اولیــه ی آســیب مــن را خــوب مديريــت كردنــد، سپاســگزارم. از تجربــه ی بســتری 
ــه دســت آوردم.  ــش پزشــکی ب ــه دان ــان ب ــام رضــا )ع(، اطمین ــتان ام در بیمارس
درگذشــته همیشــه به عنــوان درمانگــر نظاره گــر بــودم ولــی ايــن بــار درمانگــران 
را نظــاره می كــردم و در رفتارشــان تأمــل می كــردم و آنچــه می ديــدم توانايــی و 

حرفه ای  گــری بــاال در همکارانــم بــود كــه مايــه ی دلگرمــی بــود.
ــم،  ــتماتیك داري ــر سیس ــکالتی ازنظ ــه مش ــه ك ــم  آن ك ــرم علی رغ ــه نظ ب

ــت. ــادی هس ــکی قابل اعتم ــران پزش ــکی اي پزش

گفت وگو
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پيش درآمد

   در چنــد ســال گذشــته ارتبــاط میــان  مغــز، علــوم اعصــاب و روانپزشــکی، 
موردتوجــه قرارگرفته اســت و گرايشــی در روانپزشــکی بــه نام نوروســايکیاتری 
ــوم  ــکی و عل ــان روانپزش ــه می ــد فاصل ــالش می كن ــکی ت ــا اعصاب  روانپزش ي

اعصــاب را پــس از ســال های میانــی قــرن بیســتم كمتــر كنــد.

ــار و  ــوزه رفت ــاب در ح ــز و اعص ــکان مغ ــرن پزش ــش از نیم ق ــرای بی    ب
ــاری  ــم رفت ــان عالئ ــه درم ــتند و ب ــه داش ــس توج ــه دمان ــا ب ــناخت تنه ش
ــنده  ــی بس ــکار هذيان ــی و اف ــان های خلق ــون نوس ــزی همچ ــکته های مغ س
كــرده بودنــد. از ديگــر ســو روانپزشــکان نیازهــای خــاص بیمارانشــان هماننــد 
بســتری های طوالنــی در بخش هــای روانپزشــکی، درمان هــای تکمیلــی 
ــا و  ــم داروه ــز تنظی ــی و نی ــای اجتماع ــا و حمايت ه ــد روان درمانی ه همانن
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــی ب ــر ضرورت ــد و كمت ــری می كردن ــوک را پیگی الکتروش
ــا  ــك بیماری ه ــای نوروآناتومی ــن زمینه ه ــاب و يافت ــز و اعص ــکان مغ پزش
ــج  ــن دو رشــته به تدري ــن اي ــه بی ــد. بدين ســان در طــی زمــان، فاصل می ديدن
ــرداری و  ــن تصويرب ــای نوي ــك روش ه ــه كم ــون ب ــت. هم اكن ــش ياف افزاي
ارزيابــی عملکــرد مغــز، ابهــام در مــورد اختــالالت روانپزشــکی كم تــر شــده 
ــوم  ــن عل ــای نوي ــد از يافته ه ــالش می كن ــکی ت ــش اعصاب روانپزش و گراي
اعصــاب بــرای تشــخیص، درمــان و پیگیــری اختــالالت شــناختی، رفتــاری و 

ــد. روانپزشــکی اســتفاده كن

پيشينه

   بــرای آشــنايی بــا وضعیــت كنونــی اعصاب روانپزشــکی بهتراســت مــروری 
بــر تاريــخ روانپزشــکی و علــوم اعصــاب داشــته باشــیم.

   بعــد از دوران يونــان باســتان، اشــاره بقــراط مبنــی بــر اين كــه مغــز مركــز 
ــوم  ــکل گیری مفه ــر ش ــود ب ــروعی ب ــع ش ــت، به واق ــن اس ــا و ذه هیجان ه
ــردد.  ــان بازمی گ ــه و آلم ــم فرانس ــرن نوزده ــه ق ــه ب ــکی، ك اعصاب روانپزش

البتــه  هم زمــان بــا وقفــه طوالنــی رشــد علــوم  در اروپــا درقرن هــای میانــه، 
ــاط  ــی ارتب ــه به خوب ــتیم ك ــاهد آن هس ــالمی ش ــورهای اس ــران و كش دراي
میــان مغــز و عملکردهــای عالــی ذهــن و مــراض روانــی شــرح داده می شــود. 
ــك  ــود را پزش ــه خ ــی ك ــد اخوين ــن احم ــع ب ــر ربی ــال، ابوبک ــوان مث به عن
ــا و قطــرب  ــد، فرقــی در علت شناســی صــرع، تشــنج، مانی ــگان می خوان ديوان
ــت )1، ۲(.   ــز می دانس ــرد مغ ــالل عملک ــی ازاخت ــه را ناش ــود و هم ــل نب قائ
ــن ژان ژورژت )1۸۲۸- 1۷۹5( از شــاگردان  ــس از رنســانس در فرانســه اتی پ
پینــل و اســکیرول، بــر علــت عضــوی اختــالالت روانــی تأكیــد داشــت. پــس 
ــاور داشــت دمانــس و اختــالالت  ــورن بايــل )1۸5۸- 1۷۹۹( ب از او آنتونــی ل
ــر  ــم گريزينگ ــن ويلهل ــاری هســتند. در برلی ــك بیم ــره ي روانپزشــکی دو چه
)1۸۶۸- 1۸1۷( اســتاد نورولــوژی و روانپزشــکی كــه بســیاری او را به عنــوان 
 Psychische“« عبــارت  می شناســند  اعصاب روانپزشــکی  علــم  پــدر 
ــرد  ــرح ك Krankheiten sind Erkrankungen des Gehirns,« را مط
ــای  ــی، بیماری ه ــراض روان ــد: »ام ــادآور ش ــی را ي ــرف نوي و در آن دوره، ح

مغــز هســتند.« )۳(

   گريزينگــر بــا ايــن فراخــوان تــالش كرد نــگاه به بیمــاران روانپزشــکی را از 
يــك گناهــکار مســتحق تنبیــه و حبــس بــه رنجــوری دچــار بیمــاری و نیازمند 
درمــان تغییــر دهــد. ديــدگاه گريزينگــر بــر روی بســیاری از پزشــکان اروپايــی 
ــاكف،  ــاركو، كورس ــم، ش ــك، اوپن هاي ــن، پی ــرت، لیپم ــر، مین ــد می ي همانن
ــر و  ــن، بون  هوفل ــر، كرپلی ــون، بلول ــت، جکس ــکی، ژان ــف، بابینس ون  موناك
آلزايمــر اثــر گذاشــت. ايــن پزشــکان بــه روانپزشــکی می پرداختنــد و امیــدوار 
بودنــد كــه آسیب شناســی اختــالالت روانپزشــکی را بــه كمــك بافت شناســی 

ــد )۴(. ــدا كنن ــی پی و آسیب شناســی عصب

   در آن ســو در آمريکای شــمالی، بنیامین راش )1۸1۳ -1۷۴۶( ســعی داشــت 
ــد  ــد و معتق ــب ببین ــا در ط ــاير بیماری ه ــد س ــکی را مانن ــالالت روانپزش اخت
ــد و  ــکل می گیرن ــانی ش ــای يکس ــا عالمت ه ــکی ب ــالالت روانپزش ــود اخت ب

محمد اربابی
روانپزشک، رئيس کميته 
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روانپزشکان ایران

سرگذشت
 اعصاب  

روانپزشکی



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

پاییز  1396 19

مقاله  ها

ــرن  ــا در ق ــن تالش ه ــه اي ــا هم ــد. ب ــروی می كنن ــانی پی ــن يکس از قوانی
نوزدهــم، بیمــاران مغــز و اعصــاب در بیمارســتان درمــان می شــدند و بیمــاران 

ــت می شــدند )5(. ــداری مراقب ــای نگه روانپزشــکی در تیمارســتان و مركزه

ــه روانشناســی بوســتون توســط هشــت روانپزشــك     در ســال 1۸۸0 جامع
تأســیس شــد و بعــد از ده ســال تصمیــم گرفتنــد 
پزشــکان مغــز و اعصــاب را بــه عضويــت 
ــه  ــال 1۹01 »جامع ــت در س ــد و در نهاي بپذيرن
و  روانپزشــکی  »جامعــه  بــه   » روانشناســی 
يافــت.  نــام  تغییــر  بوســتون«  نورولــوژی 
درهمــان زمــان جیمــز جکســون پوتنــام )1۹1۸- 
ــش  ــز و اعصــاب و همکاران 1۸۴۶(، پزشــك مغ
ــته ای  ــای بین رش ــر كاره ــه خاط ــاروارد ب در ه

شــناخته می شــدند و توانســتند پزشــکان مغــز و اعصــاب، روانشــناس ها، 
فیلســوف ها و روانپزشــکان را گردهــم بیاورنــد )5(.

   در اوايــل قــرن بیســتم اعصاب روانپزشــکی يــك رشــته در حــال 
شــکل گیری در دنیــای آلمانــی و فرانســوی زبان بــود و در آمريــکا هــم 
ــی و  ــا معرف ــرن بیســتم ب ــدای ق ــا در ابت ــرد؛ ام ــدا می ك ــت پی ــج هوي به تدري
ــاط  ــن ارتب ــرای يافت ــه ب ــان، عالق ــی، به طــور هم زم رشــد رويکــرد روان  پوياي

ــد. ــته ش ــج كاس ــز به تدري ــای مغ ــا بیماری ه ــکی ب ــالالت روانپزش اخت

ــد  ــه جدي ــرد ذهن گرايان ــان و رويک ــناختن روان انس ــه ش ــکان ب    روانپزش
ــه  ــوژی فاصل ــکی و نورول ــان روانپزش ــر، می ــن تغیی ــده و اي ــد ش عالقه من
انداخــت. پزشــکان مغــز و اعصــاب همســو بــا ايــن تغییــر، از درمــان اختالالت 
توصیــف  روانپزشــکی،  در  جديــد  اصطالحــات  دور شــدند.  روانپزشــکی 
عالئــم، تشــخیص های متنــوع، عــدم آگاهــی از درمان هــای دارويــی، 
ــی  ــناختی و هیجان ــای ش ــا جنبه ه ــودن ب ــنا نب ــا، و آش ــواع روان درمانی ه ان
اختــالالت روانــی، ورود بــه روانپزشــکی را بــرای ســاير تخصص هــا ازجملــه 
ــه  ــن فاصل ــن دوران، برخــی نگــران اي ــز و اعصــاب دشــوار كــرد. در همی مغ
ــتان  ــه در انگلس ــد؛ از جمل ــالش كردن ــته ت ــی دو رش ــرای نزديک ــد و ب بودن
ــن  ــرد اي ــعی ك ــوژی، س ــزرگان نورول ــايموند )1۹۷۸-1۸۹0( از ب ــرچالز س س

جدايــی را كــم كنــد ولــی از طــرف همکارانــش 
ــع نشــد )۶(. ــول واق ــورد قب م

جدايــی  دوم،  جهانــی  جنــگ  از  بعــد     
شــد.  آشــکارتر  نورولــوژی  و  روانپزشــکی 
مجلــه آرشــیو نورولــوژی و روانپزشــکی در 
ــس  ــا پ ــود، ام ــرده ب ــه كارك ــروع ب 1۹1۹ ش

ــوژی  ــن نورول ــد. در 1۹۴۸ انجم ــل ش ــدا تبدي ــه ج ــه دو مجل ــگ ب از جن
ــد   ــیس ش ــوژی تأس ــًا نورول ــای صرف ــه بیماری ه ــن ب ــرای پرداخت ــکا ب آمري
ــال 1۹۶5  ــت. در س ــوژی شــکل گرف ــای نورول ــکا بخش ه ــر آمري و در سراس
ــوژی،  كمیتــه اعتباريابــی برنامه هــای آمــوزش دســتیاری روانپزشــکی و نورول
آمــوزش اجبــاری روانپزشــکی را بــرای پزشــکان مغــز و اعصــاب حــذف كــرد. 
ــا اســتفاده از نورولپتیك هــا، روانپزشــکی زيســتی قــوت گرفــت و  هم زمــان ب

ــرد )۷(. ــك ك ــوژی كم ــکی و نورول ــتر روانپزش ــی بیش ــه جداي ب

زمينه های نزدیکی دوباره روانپزشکی و علوم اعصاب

   مهاجــرت از اروپــا: يکــی از رخدادهــای تأثیرگــذار در تاريــخ 

علــوم  دانشــمندان  و  پزشــکان  اجبــاری  مهاجــرت  اعصاب  روانپزشــکی، 
اعصــاب آلمانی زبــان، بعــد از حکومــت نــازی بــوده اســت. حــدود ۳0 درصــد 
پزشــکان فعــال در نورولــوژی و روانپزشــکی رانده شــده، بــه آمريــکای شــمالی 
ــه ايــن تعــداد ۶00 محقــق در حــوزه علــوم اعصــاب را  ــد و ب مهاجــرت كردن
بايــد افــزود . بــه دنبــال مهاجــرت ايــن پزشــکان 
آنهــا  نگــرش  اثــر  به تدريــج  محقق هــا،  و 
ظاهــر شــد و نزديکــی نورولــوژی، روانپزشــکی، 
ــش  ــی رخ داد و دان ــی و آسیب شناس روانشناس
علــوم اعصــاب بالینــی يــك رشــته رو بــه رشــد 

ــك شــد. در طــب بیولوژي

   بســیاری از مهاجــران تحــت تأثیــر رويکــرد 
كل نگــر علــوم اعصــاب در اروپــا بــه مشــاركت 
ــاب  ــوم اعص ــه در عل ــرد تجربه گرايان ــخ و رويک ــی و تاري ــفه، روانشناس فلس
ــد كــورت گلدنشــتاين  ــراد سرشناســی همانن ــان، اف ــن می ــاور داشــتند. در اي ب
روانپزشــك )1۹۶5-1۸۷۸( ، فريتــز پرلــز روان درمانگــر )1۸۹۳-1۹۷0( و لــورا 
ــتند.  ــور داش ــتالت )1۹۹0-1۹05( حض ــی گش ــذاران روان درمان ــرل از پايه گ پ
ــی و  ــی عصب ــکی، آسیب شناس ــوژی، روانپزش ــن نورول ــادل بی ــارز تب ــه ب نمون
ــوان  ــتم )1۹۷5-1۸۷۸( می ت ــای كارل اس ــه را در كاره ــرد تجربه گرايان رويک
ديــد كــه از نوروپاتولــوژی در اروپــا بــه روانپزشــکی در دانشــگاه آردنــت كانــادا 
تغییــر رشــته داد؛ و يــا نورولوژيســت معــروف اهــل برلیــن فردريــش هنريــش 
ــرح  ــه ش ــود و ب ــرده ب ــی را كشــف ك ــام لوي ــه اجس ــی )1۹50-1۸۸5( ك لوي

عالئــم مختلــف نورولــوژی و روانپزشــکی دمانــس اجســام لويــی پرداخــت.

   به  نظــر می  رســد مهاجــرت اجبــاری و پیونــد مفاهیــم و روش هــای 
ــمالی، موجــب نزديکــی  ــکای ش ــی در آمري ــوم اعصــاب بالین ــا عل ــی ب اروپاي
ــی  ــکی، آسیب شناس ــوژی، روانپزش ــامل نورول ــز ش ــی مغ ــوم بالین ــان عل می
عصبــی و روانشناســی تجربــی شــد و زمینه ســاز يــك چارچــوب درهم تنیــده 

و به هم پیوســته بــوده اســت )۸(.

ــا  ــرن بیســتم ب ــه ق ــس از میان ــکی: پ ــای روانپزش ــرد داروه    کارک
كشــف كلرپرومازيــن و بــه دنبــال آن ســاير داروهــای روانپزشــکی دگرگونــی 
ــکی  ــالالت روانپزش ــان اخت ــمگیری در درم چش
ــروع  ــداری ش ــز نگه ــس  از آن مراك رخ داد و پ
بــه ترخیــص بیمــاران روانپزشــکی كردنــد و 
ــد.  ــال می ش ــرپايی دنب ــکل س ــه ش ــا ب درمان ه
درمــان  بــر  عــالوه  روانپزشــکی  داروهــای 
روانپزشــکی،  جايــگاه  تحکیــم  و  بیمــاران 
ــای  ــناخت فراينده ــق ش ــکی از طري ــالالت روانپزش ــر اخت ــم بهت ــکان فه ام
ــا  ــد. ب ــم كردن ــاب را فراه ــتم اعص ــای سیس ــرد گیرنده ه ــیمی و كارك نورو ش
شناســايی نوروترانســمیترها، محــل تجمــع آناتومیــك و كاركــرد آن هــا، بیــش 
از گذشــته نقــش نواحــی مختلــف مغــز و تعامــل آنهــا بــا يکديگــر در رفتــار و 
اختــالالت روانپزشــکی آشــکار شــد. البتــه بعــد از معرفــی پــروزاک در 1۹۸۷، 
ــن  ــت و اي ــده اس ــی نش ــکی معرف ــری در روانپزش ــاز ديگ داروی دگرگون  س
ــن اســاس  ــر اي خــود نوعــی بن بســت در درمان هــای روانپزشــکی اســت و ب
ــن  ــکی و يافت ــالالت روانپزش ــی اخت ــتر چگونگ ــناخت بیش ــرای ش ــزه ب انگی
ــه  ــش يافت ــاب افزاي ــوم اعص ــه ی عل ــه در زمین ــد ازجمل ــای جدي مداخله ه
اســت و بديــن شــکل ضــرورت آشــنايی بــا علــوم اعصــاب بیــش از پیــش در 

در ابتدای قرن بیستم بــا معرفی و رشــد 
رویکرد روا ن پویایی، به طور هم زمان، عالقه برای 

یافتن ارتباط اختالالت روانپزشکی با بیماری های 
مغز به تدریج کاسته شد.

بعد از جنگ جهانی دوم، جدایی روانپزشکی و 
نورولوژی آشکارتر شد. 



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

] ]

20پاییز  1396

مقاله  ها

روانپزشــکی حــس می شــود.

   فرضيه هــای نویــن در حــوزه علــوم اعصــاب: در نیمــه دوم قــرن 
بیســتم شــاهد ظهــور فرضیه هــای جديــدی در حــوزه ذهــن و رفتــار هســتیم 
كــه امــکان توضیــح دقیق تــر اختــالالت روانپزشــکی را فراهــم كــرده اســت. 

ــه  ــه نظري ــوان ب ــا می ت ــن فرضیه ه ــان اي از می
ــاره  ــی اش ــای نورون ــاب گروه ه ــن در انتخ ادلم
كــرد. او بــا رويکــردی تکاملــی چگونگــی 
ــی  ــای فعل ــط رشــد و دنی ــت، محی ــل وراث تعام
فــرد را شــرح می دهــد. در اواخــر قــرن بیســتم 
ــه ای  ــای آين ــتم نورون ه ــه سیس ــی ب ريزوالت
ــلول ها  ــن س ــه اي ــه چگون ــرد و اين ك ــاره ك اش
ــی را  ــوع و همدل ــکان درک هم ن ــد ام می توانن

ــه  ــان داد ك ــاب نش ــوم اعص ــا عل ــن فرضیه ه ــك اي ــه كم ــد. ب ــم كنن فراه
ــه روانپزشــکان كمــك  ــار و اختــالالت روانپزشــکی ب ــد در تبییــن رفت می توان

كنــد.

   پيشــرفت در شــناخت ســاختار و عملکــرد مغــز: در نیمــه دوم 
ــت؛  ــز صــورت گرف ــناخت مغ ــتم پیشــرفت های چشــمگیری در ش ــرن بیس ق
ــز را  ــف مغ ــی مختل ــگ نواح ــرد هماهن ــلی كارك ــر لش در 1۹50 كارل اسپنس
معرفــی كــرد. در 1۹۷۲ دســتگاه سی تی اســکن ســاخته شــد، در 1۹۷۳ 
گیرنده هــای مغــزی شناســايی شــد، در ســال 1۹۷۴ دســتگاه پــت و در ســال 
ــد و در 1۹۸۴  ــه ش ــه كار گرفت ــرداری ب ــرای تصويرب ــتگاه ام آر آی ب 1۹۹۲ دس
ــرای درمــان اختــالالت روانپزشــکی  روش هــای تحريــك مغناطیســی مغــز ب
اســتفاده شــد. همــه اينهــا به نوعــی بــه اهمیــت مغــز و نقــش آن در رفتــار و 

ــرد. ــاره می ك ــکی اش ــالالت روانپزش اخت

   اصطالح نوروســايکیتری در ســال 1۹1۸ هفتادســال بعد از كلمه ســايکیتری 
وارد زبــان انگلیســی شــده بــود و در نیمــه اول قــرن بیســتم برخــی از پزشــکان 
ــز و اعصــاب،  ــه متخصــص مغ ــه روانپزشــك محســوب می شــدند و ن ــه ن ك
در اروپــا آن را بــه كار می بردنــد. امــا بــا توجــه بــه عواملــی كــه ذكــر شــد از 
1۹۸0 بــه اين ســو دوبــاره نگاه هــا بــه ســمت خويشــاوندی میــان روانپزشــکی 
و علــوم اعصــاب بازگشــت. در 1۹۸۷ انجمــن بريتانیايــی نوروســايکیتری و در 

ــکل  ــکا ش ــايکیتری آمري ــن نوروس 1۹۸۸ انجم
گرفــت. پــس  از ايــن دو ســازمان در 1۹۹۶، 
ســال  در  و  ژاپــن  نوروســايکیتری  انجمــن 
نوروســايکیتری  بین المللــی  انجمــن   1۹۹۸
ــالگرد  ــن س ــد. در 1۹۸۹ در صدمی ــیس ش تأس
بیمــاری ژيــل دل التــوره، گزارشــی از آمريــکا 
ــه  در مــورد مبانــی عضــوی ايــن نشــانگان ارائ

شــد، درحالی كــه بســیاری از دانشــمندان فرانســوی بــر نقــش تمايــالت پــس 
ــتیتو  ــتان در انس ــال ها در انگلس ــان س ــد. درهم ــد می كردن ــده تأكی رانده ش
اعصاب  روانپزشــکی  ســرويس های  نورولــوژی،  انســتیتو  و  روانپزشــکی 

ــدازی شــد )۸(. راه ان

   به  عبارتــی در طــی قــرن بیســتم پــس از يــك همگرايــی اولیــه، جدايــی 
طوالنی مــدت، و درنهايــت نزديکــی دوبــاره میــان روانپزشــکی و علــوم 
ــکان  ــکان و پزش ــل اول روانپزش ــران هم نس ــود. در اي ــده می ش ــاب دي اعص
مغــز و اعصــاب، دانش آموختــه فرانســه بودنــد؛ دكتــر عبدالحســین میرسپاســی، 

دكتــر حســین رضاعــی و دكتــر ابراهیــم چهــرازی هــر ســه در مدارس پزشــکی 
ــد و در دهــه  1۳۲0-1۳11 در دانشــکده پزشــکی  فرانســه درس آموختــه بودن
ــدا  ــد. ايشــان ابت ــه تدريــس كردن ــوان اســتاد شــروع ب دانشــگاه تهــران به عن
ــی  ــارت »اعصــاب و روان« معرف ــادل عب خــود را پزشــك نوروســايکیتری مع
می كردنــد. تربیــت نســل دوم پزشــکان مصــادف بــا ســال های پــس از جنــگ 
ــران  ــارج از اي ــا خ ــود و هم ســو ب ــی دوم ب جهان
رشــته های روانپزشــکی و نورولــوژی مجــزا 
هاراطــون  دكتــر  نقــش  به طوری كــه  شــد، 
داويديــان در پیشــبرد روانپزشــکی و دكتــر جالل 
بريمانــی در گســترش نورولــوژی قابل توجــه 
اســت. بــا وجــود جدايــی تدريجــی روانپزشــکی 
از بیماری هــای مغــز و اعصــاب، نســل اول 
ــا نســل  ــان ب ــاتید اعصاب   روانپزشــکی هم زم اس
دوم در طبابــت و آمــوزش فعــال بودنــد و رويکــرد كل نگــر خــود نســبت بــه 

ــد. ــال می كردن ــان دنب ــکی را همچن ــوژی و روانپزش نورول

   در ســال های دهــه چهــل شمســی، دكتــر عبدالحســین میرسپاســی 
ــرازی  ــم چه ــر ابراهی ــرد و دكت ــزار ك ــی را برگ ــای روان تن ــمینار بیماری ه س
بــه درمــان بیمــاران روانپزشــکی مشــغول بــود )۹(. امــا به تدريــج بــا فزونــی 
ــز و  ــای مغ ــکی و بیماری ه ــته، روانپزش ــر دو رش ــکان ه ــداد پزش ــن تع گرفت
ــا پــس از ظهــور  ــه يافــت ت ــد ادام ــن رون ــز شــدند. اي اعصــاب از هــم متماي
ــه  ــه ده ــران از نیم ــارج از اي ــا خ ــو ب ــوم اعصــاب هم س ــن عل ــای نوي يافته ه
شــصت شمســی بــه بعــد، بــار ديگــر روانپزشــکی و علــوم اعصــاب در ايــران 
ــدن دوره  ــس از گذران ــی پ ــد جلیل ــر احم ــدند. دكت ــك ش ــر نزدي ــه يکديگ ب
ــفالوگرافی را  ــگاه الکتروآنس ــکا، درمان ــك آمري ــوژی در مايوكلینی الکتروفیزيول
ــان،  ــم نوروزي ــر مري ــس  از آن دكت ــرد و پ ــدازی ك ــه راه ان در بیمارســتان روزب
ــان  ــد و دپارتم ــکی ش ــروه روانپزش ــذب گ ــاب، ج ــز و اعص ــص مغ متخص
حافظــه و نورولــوژی رفتــار تشــکیل گرديــد. در ســال 1۳۸۸ در انجمــن علمــی 
ــد  ــی، بع ــد. از طرف ــکیل ش ــايکیتری تش ــه نوروس ــران، كمیت ــکان اي روانپزش
ــیس  ــال 1۳۸۷ تأس ــناختی، در س ــوم ش ــه پژوهشــکده عل ــای اولی از فعالیت ه
ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی تصويــب شــد و در ســال 
ــر  ــران، دكت ــکی اي ــوم پزش ــگاه عل ــرد. در دانش ــت ك ــه فعالی ــروع ب 1۳۹0 ش
حســن عشــايری از دانش آموختــگان آلمــان 
بــه گســترش رويکــرد اعصاب  روانپزشــکی و 
به كارگیــری توان بخشــی در علــوم اعصــاب 
ــران هماهنــگ  پرداخــت. به  نظــر می رســد در اي
ــه  ــا ب ــرب، رويکرده ــش در غ ــان دان ــا  جري ب
روانپزشــکی و علــوم اعصــاب در نوســان بــوده و 
ــی  ــه زمان ــه باكمــی فاصل ــی هم ســو البت تغییرات

ــت. رخ  داده اس

ــد  ــان می ده ــه نش ــن تاريخچ ــکی: اي ــاب روانپزش ــوم اعص    مفه
همان گونــه كــه ژرمــن بريــوس می گويــد مفهــوم اعصاب روانپزشــکی 
مفهومــی ســیال اســت و متأثــر از شــرايط و دگرگونی هــای هــر دوره زمانــی 
تغییــر می كنــد و بــه گمــان در آينــده بــا اثرپذيــری از يافته هــای نويــن ايــن 
ــر  ــال های اخی ــود. در س ــر می ش ــا محدودت ــد و ي ــدا می كن ــط پی ــوم بس مفه
ــت.  ــده اس ــام  ش ــکی انج ــدود اعصاب  روانپزش ــف ح ــرای تعري ــی ب تالش هاي
ــد. ــرار دارن ــری ق ــی و حداكث ــدوده حداقل ــنهادی در دو مح ــای پیش تعريف ه

در نیمه دوم قرن بیستم شاهد ظهور فرضیه های 
جدیدی در حوزه ذهن و رفتار هستیم که امکان 

توضیح دقیق تر اختالالت روانپزشکی را فراهم 
کرده است. 

مفهوم اعصاب روانپزشکی مفهومی سیال است 
و متأثر از شرایط و دگرگونی های هر دوره زمانی 

تغییر می کند.
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مقاله  ها

   آلويــن لیشــمن ضمــن رد رويکــرد محــدوده 
اعصــاب روانپزشــکی، نه تنهــا آن را در مــرز 
ــت  ــوژی نمی دانس ــکی و نورول ــان روانپزش می
ــالالت  ــی اخت ــیع تمام ــدی وس ــا دي ــه ب بلک
ــن  ــر از فورام ــزی )باالت سیســتم اعصــاب مرك

مگنــوم( و همچنیــن اغلــب اختــالالت روانپزشــکی را در ايــن محــدوده 
می دانســت و بــه عبارتــی در نظــر او اعصاب روانپزشــکی شــامل همــه 
ــف،  ــن تعري ــر اســاس اي ــود. ب ــوژی ب ــیعی از نورول روانپزشــکی و بخــش وس
اعصاب  روانپزشــکی نشــانگان های كالســیك نورولــوژی رفتــار )آفــازی، 
ــه،  ــکی اولی ــالالت روانپزش ــا، اخت ــوم، دمانس ه ــوزی(، دلیري ــی و آگن آپراكس
اختــالالت نورولوژيــك بــا ويژگی هــای شــناختی، هیجانــی و رفتــاری هماننــد 
ــیب های  ــکلروزيس؛ آس ــل اس ــرع، مولتیپ ــکته ها، ص ــی، س ــالالت حركت اخت
ــد  ــر می  رس ــود. به نظ ــامل می ش ــراه را ش ــالالت هم ــز و اخت ــك مغ تروماتی
ــم  ــتجوی فه ــاص، جس ــاری خ ــه بیم ــاع ب ــای ارج ــرد به ج ــن رويک در اي
مشــکالت بالینــی از طريــق پیشــرفت های علــوم اعصــاب و يافتــن پايه هــای 

ــت )10(. ــی اس ــت اصل ــکی غاي ــالالت روانپزش ــك اخت نورولوژي

ــکی  ــی روانپزش ــای داروي ــه در درمان ه ــی، اگرچ ــی بالین ــرايط واقع    در ش
قابل توجــه  پیشــرفت هايی  خلقــی  و  پســیکوتیك  اختــالالت  در  به ويــژه 
به دســت آمده، هنــوز روانپزشــکی بیولوژيــك نســبت بــه روانپزشــکی رفتــاری 
ــوم  ــان روانپزشــکی و عل ــن دوگانگــی می ــه اســت. بنابراي ــعه يافت ــر توس كمت

اعصــاب پابرجاســت.

ــاب  ــوم اعص ــده عل ــای عم ــد بخش ه ــر می رس ــك، به نظ ــده نزدي    در آين
ــای  ــیر از روش ه ــن مس ــد و در اي ــد ش ــکی وارد خواهن ــه روانپزش ــی ب بالین
ــخیص،  ــك در تش ــای بیولوژي ــك، ماركره ــل ژنتی ــز، تحلی ــرداری مغ تصويرب
ــر  ــی و درمــان اختــالالت روانپزشــکی اســتفاده خواهــد كــرد. عــالوه ب ارزياب
ــای  ــم داده ه ــتفاده از الگوريت ــکان اس ــری ام ــن كامپیوت ــای نوي ــن، روش ه اي
بالینــی بــزرگ بــرای فهــم و مديريــت يــك بیمــار بــر اســاس ســابقه بیمــار، 
فرايندهــای مغــزی و يافته هــای ژنتیــك وی را فراهــم می كنــد. به نظــر 
می  رســد عــالوه بــر روش هــای درمانــی نــو هماننــد تحريك هــای الکتريکــی 
و مغناطیســی كــه اكنــون در روانپزشــکی اســتفاده می شــوند، تغییــرات 
عصبــی از طريــق محرک  هــای شــیمیايی، ژن درمانــی و يــا درمان هــای 

ــود. ــد ب ــور خواه ــده متص ــم در آين ــوژی ه نوروايمونول

ــر  ــان تغیی ــی زم ــکی در ط ــی اعصاب  روانپزش ــای ذهن ــت پايه ه    درنهاي
روانپزشــکی  و  نورولــوژی  بالینــی،  اعصــاب  می كنــد. در شــروع علــوم 
در  رشــته ها  ايــن  و  گرفتنــد  شــکل  تخصص هــا  بعدهــا  درآمیختنــد. 
ــوم اعصــاب و  ــروزی عل ــش ام ــا دان ــد. ب ــت كردن ــه حرك ــیرهايی جداگان مس
ــوژی،  ــك و ايمونول ــر، ژنتی ــوم كامپیوت ــد عل ــط همانن ــل رشــته های مرتب تعام
مــرز میــان روانپزشــکی و علــوم اعصــاب كمرنــگ شــده و گرايــش 
به  نظــر  عمــل  در  اســت.  يافتــه  بیشــتری  كاركــرد  اعصاب    روانپزشــکی 
می  رســد اين كــه بتــوان تمامــی اختــالالت روانپزشــکی را بــا پايه هــای 
ــب  ــده ت ــوم اعصــاب تفســیر كــرد، خواســتی دســت نیافتنی باشــد و در آين عل
ــم  ــاب فه ــوم اعص ــك عل ــی بی ش ــرد، ول ــد ك ــش خواه ــج فروك آن به تدري
ــی رود  ــان نم ــد. گم ــر می كن ــکی كامل ت ــالالت روانپزش ــار و اخت ــا را از رفت م
ــرد  ــوژی را بگی ــا نورول ــکی و ي ــای روانپزش ــده ج ــکی در آين اعصاب  روانپزش
ــاب  ــوم اعص ــته عل ــك رش ــل در ي ــور كام ــته به ط ــن دو رش ــه اي ــا اين ك و ي
بالینــی تظاهــر پیــدا كننــد. امــا اعصــاب روانپزشــکی می توانــد بســتری جامــع 

ــوم  ــری عل ــا به كارگی ــوان ب ــا بت ــد ت ــم كن فراه
اعصــاب، روان شناســی و علــوم اجتماعــی در 
وســیع تر  نگاهــی  اعصاب روانپزشــکی  دامنــه 
ــژه  ــرايط وي ــار و ش ــر بیم ــه ه ــی ب و اختصاص
بین المللــی  انجمــن  به نوعــی  و  داشــت  وی 
اعصاب روانپزشــکی ايــن افــق را در تعريــف خــود از اعصاب  روانپزشــکی 
آورده اســت: »اعصاب  روانپزشــکی شــاخه ای از طــب اســت كــه ارتبــاط 
ــالش  ــد و ت ــز را جســتجو می كن ــار انســان و عملکــرد مغ ــان رفت ــده می پیچی
ــی  ــی اجتماع ــی روان ــتی عصب ــل زيس ــش عوام ــاس برهم كن ــر اس ــد ب می كن
بــر يکديگــر، رفتارهــای غیرطبیعــی و اختــالالت رفتــاری را تبییــن كنــد. ايــن 
ــته های  ــان رش ــی می ــرد و پل ــه می گی ــی ريش ــاب بالین ــوم اعص ــته از عل رش

روانپزشــکی، مغــز و اعصــاب و عصب  روانشناســی اســت.« )11(

ــه  ــرم و عضــو كمیت ــکار محت ــی، هم ــر رزا علی خان ــم دكت ــركار خان    ]از س
عصب روانپزشــکی كــه در تهیــه متــن نهايــی و ويراســتاری ادبــی آن زحمــت 

ــم.[ ــکر می كن ــیدند، تش كش
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   از دوران كودكــی بــا شــادروان اســتاد دكتــر مهــدی بیگدلــی بــه ســبب رابطــه 
ــار لطــف  ــن بسیـ ــه م ــم ب ــودم. ايشــان ه ــنا ب ــدرم آش ــوم پ ــا مرح نزديکشــان ب
داشــتند. زمانــي كــه بــه دبیرستـــان می رفتــم، بــا شــادروان پــدرم بــه بیمارستـــان 
روزبــه می آمــدم و از ارتبــاط نزديــك ايشـــان بــا پــدر شــاد می شــدم و ايشــان هــم 

ــد. ــن می ش ــال م ــامل ح لطفشــان ش
ــای  ــت و توصیه ه ــواره از حماي ــکی هم ــکده پزش ــل در دانش ــدت تحصی    در م
ايشـــان بهره منــد می شــدم. دوره اســتاژری روانپزشــکی در ســـال پنجــم بــود كــه 
ــازه از انگلستـــان برگشــته بودنـــد و در  ــادم می آيــد استـــاد دكتــر نراقــی كــه ت ي
ــد، آقــای  ــه مشــغول شــده و ممتحــن آزمــون شــفاهی مــن بودن بیمارســتان روزب
دكتــر بیگدلــی نــزد ايشــان رفتنــد و گفتنــد: »ايــن پســر دكتــر میرسپاســیه، اذيتــش 

نکنیــد«. ايشــان هــم كمــی حــال مــرا گرفتنــد ولــی بــه خیــر گذشــت.
   ايــن ارتبــاط و حمايت هــای اســتاد دكتــر بیگدلــی همــواره ادامــه داشــت؛ آن قــدر 
بــود كــه تصمیــم گرفتــم ايشـــان اســتاد راهنمــای پايان نامه دوره پزشــکی ام باشــند 
و بــا عنــوان »بررســی آمــاری بیماری هــای روانــی در ايــران« به ويــژه در بیمارســتان 

روزبــه، بــا راهنمايي ايشــان نوشــته شــد.
   باالخــره بــا راهنمايی هــای اســاتید روانپزشــکی اســتاد دكتــر بطحايــي، شــادروان 
ــص  ــدن تخص ــرای گذرانـ ــم ب ــم گرفت ــزم تصمی ــرادر عزي ــور و ب ــر ايران پ دكت
روانپزشــکی بــه انســتیتو روانپزشــکی لنــدن بــروم. ايــن كـــار را كــردم و مــدت چهار 
ســال در آنجا به گـــرفتن تخصص پرداختم. يك ســـال پس از عـــزيمت به لنـــدن 

پــدر فــوت كردنــد و كارهــای مديريــت بیمارستـــان میمنــت را بــرادرم و كارهــای 
پزشـــکی و نظــارت در امــور درمــان بیمــاران را استـــادان شــادروان دكتـــر بیگدلــی 
و دكتــر طريقتــی بــه عهــده گرفتنــد. مــدت ســه ســال بــا جــان ودل بــدون هیــچ 
چشم داشــتی بــه نظــارت و درمـــان بیمــاران پرداختنــد. ايــن برخــورد حمايتگرانــه 
اســتاد همــواره مدنظــر خانــواده شــادروان اســتاد دكتــر میرسپاســی بوده و سپاســگزار 

ايشــان بودنــد.
 MRCPsych در ســال 1۳5۸ پــس از اتمــام دوره تخصصی و گذراندن امتحانــات   
ــژه اســتاد  ــه به وي ــرم بیمارســتان روزب ــت اســاتید محت ــت و عناي ــا محب و DPM ب
دكتــر بیگدلــی و حمايــت وزيــر محتــرم بهــداری شـــادروان دكتــر كاظــم ســامی به 
اســتخدام دانشــکده پزشــکی و گــروه روانپزشــکی درآمــدم. اوايــل انقــالب، اســتاد 
مقام رياســت دانشــکده پزشــکی را داشــتند و در آغـــاز كارم درگـــروه روانپزشــکی از 
حمايــت مداوم ايشـــان برخـــوردار بــودم. راهنمايی های استـــاد همواره آويزه گوشــم 
ــود و اجــرا می كــردم و در مراحـــل مختلــف گرفتــن رتبــه و ارتقـــا حامــی مــن  ب
بودنــد. پــس از بازنشسته شــدن ايشـــان هـــر از گاهــی بیمـــاران را بــرای اظهارنظــر 
بــه اين جانــب ارجــاع می دادنــد. استـــاد در مراســم يکصدمیــن ســالگرد پــدرم كــه در 
بیمارستـــان روزبــه برگــزار شــد، در ســخنرانی خــود مراتب لطــف و قدرشناسی شــان 
ــی و مشــاور  ــراز داشــتند. از دســت دادن حام ــا شــفافیت اب ــدرم ب ــه مرحــوم پ را ب
ارزشــمندی چــون اســتاد دكتــر بیگدلــی موجــب تأســف اســت. ايــن ضايعــه را بــه 
خانواده محترم ايشـــان، جامعه روانپزشــکی، و همکاران و شــاگردان ايشـــان تســلیت 

ــم. روانشــان شــاد. می گوي
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 نظیر خويش بنگذاشتند و بگذشتند
خداي عّزوجل جمله را بیامرزد

   اســتاد عزالديــن معنــوي يکــي از آخريــن گنجینه هــای پیشکســوت روانپزشــکي 
ايــران بــود كــه بــه ديــار باقــي شــتافت. ســخن گفتــن از فضايــل اســتادي چــون 
او كاريســت ســهل و ممتنــع. ســهل از آن جهــت كــه خوبي هــاي او چنــدان اســت 
ــت  ــه عل ــع از آن رو كــه ب ــر اســت و ممتن ــي انجام پذي ــه راحت ــن آنهــا ب كــه يافت
همیــن كثــرت فضايــل، بیــان همــه آنهــا میســر نیســت. زيــره بــه كرمــان بــردن 
و گل بــه گلســتان بــردن اســت. اســتاد عزالديــن معنــوي در دو دهــه اخیــر كمتــر 
حاضــر بــه شــركت در مجامــع و حتــي بزرگداشــت خــود بودنــد و بــا آن كــه چهــره 
ــه  ــز توج ــس او را مرك ــر مجل ــار او در ه ــیريني گفت ــان و ش ــت بی ــدان و لطاف خن
كامــل مي كــرد، امــا ترجیــح مي دادنــد بــه كارهــاي علمــي و ادبــي خــود بپردازنــد 
و يك بــار در پاســخ بــه اصــرار مــن بــراي شــركت، حداقــل در مراســم بزرگداشــت 

خــود، بــا آن فروتنــي همیشــگي فرمودنــد:
عطار ز مدعي بپرهيز

در گوشه نشين و در ميان باش
ــن  ــد و عناوي ــي مي كردن ــود را معرف ــران خ ــي حاض ــاد دارم در مجلس ــه ي    ب
ــید  ــه رس ــتاد ك ــه اس ــت ب ــد. نوب ــت مي گفتن ــه تمام ــي و اداري را ب ــاب علم و الق
بــه ســادگي گفــت: مــن همانــم كــه هســتم. واقعــاً هــم حاجــت مشــاطه نیســت 
روي دالويــز را. نويســنده شــصت كتــاب روانپزشــکي، گذشــته از مقــاالت متعــدد 
ــد. او  ــب باش ــناختند عجی ــه او را نمي ش ــا ك ــراي آنه ــايد ب ــه ش ــددي ك ــود، ع ب
ســاعت چهارونیــم صبــح همیشــه از خــواب بــر مي خواســت و ديروقــت بــه بســتر 
مي رفــت و بــا نیرويــي كــه از انگیــزه مثبــت او سرچشــمه مي گرفــت بــه آمــوزش 

ــت. ــتان مي پرداخ ــواده و دوس ــان و خان ــش و درم و پژوه
ــده  ــروه روانپزشــکي و پرورش دهن ــر گ ــه و مدي ــتان روزب ــس بیمارس ــالها رئی او س
ــوب  ــص و محب ــور اخ ــکان به ط ــم، و روانپزش ــور اع ــکان به ط ــل ها از پزش نس

همــه بــود:
پس مرا منت از استاد بود

که به تعليم من اُستاد اِستاد
   چهــره گشــاده و تبســم همیشــگي او بــراي مــا شــاگردانش همیشــه جــذاب و 

يــادآور ايــن بیــت حافــظ بــوده اســت كــه:
با دل خونين لب خندان بياور همچو جام

ني گرت زخمي رسد آیي چو چنگ اندر خروش
   اســطوره فــرد در زمانــي كــه همــه بــه دنبــال اسطوره ســازی هســتند آن اســت 
كــه ادعــاي هیــچ اســطوره ای را نداشــته باشــد و ايــن همــان شــیوه اســتاد معنــوي 

بــود كــه در گوشــه مي نشســت امــا در میــان بــود.
   حرف هــاي خــود را همیشــه بــه صراحــت امــا بــه زبــان طنــز و بــا تبســم بیــان 
می كــرد. بــت عیــار نبــود كــه هــر لحظــه بــه رنگــي درآيــد و بــه همیــن دلیــل 

هــم بــود كــه در اوج شــکوفايي و توانايــي و در عیــن محبوبیــت ســي ســال پیــش 
بازنشســته شــد. امــا ايــن امــر كمتريــن خللــي در رويــه او پديــد نیــاورد بلکه بــا عزم 
راســخ گــروه روانپزشــکي واحــد پزشــکي دانشــگاه آزاد اســالمي را بنــا كــرد كــه 

امــروز پويــا و مؤثــر بــه تربیــت پزشــکان مشــغول اســت.
ــا ســخنرانیهاي او، بلکــه  ــران، نه تنه ــگ و ادب اي ــا فرهن ــق او ب    آشــنايي عمی
ــي و  ــدار علم ــور و پرطرف ــات پرش ــه جلس ــل ب ــش تبدي ــای او را در بخ ويزيت ه
ــی  ــي و ضرب المثل ــاب آن بیت ــان در ب ــه ايش ــود ك ــه ای نب ــرد. نکت ــري مي ك هن

را بیــان نکنــد.
مرا تا عشق تعليم سخن کرد
حدیثم نکته هر محفلي بود

ــت و  ــه را داش ــي و فرانس ــکي انگلیس ــاي روانپزش ــن كتاب ه ــه آخري    همیش
بــا گشاده دســتی بــه مــا قــرض مــي داد و پــس نمي گرفــت. كتاب هــا و 
ــرده  ــه ك ــه احاط ــرش را در روزب ــوار دفت ــار دي ــر چه ــه ه ــته های او ك دست نوش
ــا كتابخانــه خــود بیمارســتان كــُوس برابــري مــي زد. در دفتــر ايشــان بــود  بــود ب
كــه نخســتین بــار بــا DSM-III آشــنا شــديم و كتاب هــاي نويــن و ديدگاه هــاي 
ــَرب و  ــرب و َع ــگ غ ــق او از فرهن ــي عمی ــناختیم. آگاه ــد روانپزشــکي را ش جدي

ــرد: ــه رو می ك ــاب روب ــا اعج ــا را ب ــه م ــي همیش پارس
بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

می خواند دوش درس مقامات معنوی
   پیــام صريــح و حقیقت جويــی مصالحــه ناپذيــر او، دوســتان فــراوان و در عیــن 
حــال قلیلــي از دشــمنان قســم خورده پديــد آورد. از همــان آغــاز مخاطراتــي را كــه 
در كمیــن جامعــه روانپزشــکي بــود بــا روشــن بینی بیــان مي كــرد. او پرنــده ای بــود 
كــه بــا بــاد مخالــف اوج مي گرفــت. مــا اســتادان بزرگــوار خــود را در روزبــه دوســت 
داشــته ايم امــا برخــي را بیشــتر دوســت داشــته ايم كــه اســتاد معنــوي از آن جملــه 

اســت: همــه خوبنــد ولــي صحبــت ســعدي دگــر اســت.
   همیشــه خــود بــود و نخواســت كــه ديگــري باشــد و چــه خــوب رفتــار كــرد 
زيــرا آنان كــه همــواره پــا بــر جــاي پــاي ديگــران مي گذارنــد، هرگــز جــاي پايــي 

از خــود بــه يــادگار نخواهنــد گذاشــت.
ــم و اشــك در  ــزرگ روانپزشــکي متأثري ــرد ب ــدان م ــه از فق ــه هم ــم ك    می دان
چشــمان همــه حاضــران حلقــه زده اســت و عجیــب نیســت زيــرا كوه هــاي عظیــم 
پــر از چشــمه های زاللنــد و قلب هــای بــزرگ پــر از اشــك، اگــر او بــود بی شــك 

مي گفــت:
بر دوستان رفته چه افسوس می خوریم

ما خود مگر قرار اقامت نهادیم
و ختم كالم:

بعد از وفات تربت ما در زمين مجوي
در سينه های مردم عارف مزار ماست

به یاد استاد معنوی
فربد فدائی

]متن سخنراني مجلس یادبود استاد دکتر عزالدین معنوی؛ ۱4/٧/۱3۹6[
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سيد احمد جليلی
 عضو هيأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران

یادی از دکتر علی اصغر خوشنویس
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این گرد شتابنده که بر دامن صحراست

گوید چه نشینی که سواران همه رفتند

ــی  ــه جاودانگ ــنویس ب ــر خوش ــر علی  اصغ ــه دکت ــد ک ــر آم    خب
روانپزشــکان  از خیــل  دیگــر  یکه  ســواری  بدین  ســان  و  پیوســت 
صحنــه را واگذاشــت. آقــای دکتــر خوشــنویس روانپزشــکی حــاذق و 
ــانی  ــود. او انس ــی آگاه ب ــب و تاریخ   دان ــوان و ادی ــه ای کتاب   خ فرهیخت
کم نظیــر بــود و عمــری را بــه نیکنامــی و خدمــت بــه مــردم گذرانیــد.

   او از دهــه چهــل شمســی تــا اســفند 1395 کــه بــه علــت بیمــاری 
بســتری شــد هــر روز ســاعت شــش صبــح تــا پاســی از شــب گذشــته 
در مطــب خــود پذیــرای ســیل عظیمــی از بیمــاران بــود و بی  تردیــد 
ــه او  ــران ب ــر ای ــکی از سراس ــر روانپزش ــش از ه ــت بی ــوان گف می   ت
ــا  ــه او ب ــتند. رابط ــنود بازمی گش ــی و خش ــد و راض ــه می کردن مراجع
کتــاب چــه کتاب هــای پزشــکی و روانپزشــکی و چــه ادبیــات و تاریــخ 
تــا آخــر تنگاتنــگ بــود و بــرای همــکاران همیشــه مشــاوری آگاه و بــا 

اطالعــات روزآمــد بــود.

   ســال های پیــش در یــک روز تعطیــل پــس از ویزیــت بیمــاران در 
بیمارســتان بــه پیشــنهاد مــن بــه مراســم افتتــاح آزمایشــگاه پاتولــوژی 
و ژنتیــک رفتیــم و در آنجــا ضمــن بازدیــد از عملکــرد و شــرح  حال   های 
بیمــاران ژنتیکــی، ابتــدا بــه ســاکن بــه شــرح و توضیــح دقیــق بالینــی 
و فیزیوپاتولــوژی مــواردی پرداخــت کــه گویــی روزهاســت کــه خــود 
را بــرای ارائــه ســخنرانی و درســی در ایــن زمینــه آمــاده کــرده اســت. 
تســلط او بــه تازه   هــای روانپزشــکی و ســایر رشــته  های پزشــکی بــرای 
ــود و  ــراه آورده ب ــه هم ــدان ب ــای دردمن ــر و دع ــهرتی کم  نظی او ش

نســخه  های او نشــانه   ا ی از دانشــی روزآمــد داشــت.

   چنــد ســال پیــش ایــن فرصــت دســت داد کــه در همایــش ســالیانه 
ــار و  ــاهد وق ــر ش ــار دیگ ــه بزرگداشــت او بنشــینیم و یک  ب ــن ب انجم
آرامــش و تســلط او بــه مباحــث پزشــکی باشــیم. او نمونــه  ای از نســل 
ــای  ــد به ج ــه می  توان ــود ک ــتی ب ــدار و انسان   دوس ــکان اخالق   م پزش
ــای  ــکی راهنم ــالق پزش ــان اخ ــکده و دپارتم ــاب و دانش ــا کت صده

پزشــکان جــوان باشــد.

   رفتــن دکتــر علی   اصغــر خوشــنویس فقدانــی بــزرگ بــرای جامعــه 
ــی اســت کــه ســال  ها کلینیــک او پرستشــگاهی  پزشــکی و دردمندان

بــرای آنــان بــود.

   مطلــب زیــر در مراســم نکوداشــت دکتــر خوشــنویس در همایــش 
ســاالنه انجمــن توســط دکتــر ســید احمــد جلیلــی ارائــه شــده اســت.

   صبــح زود بــود و مــن دانشــجوی پزشــکی در یکــی از خیابان هــای 
پایتخــت آن روز کــه از خیابــان انقــالب امــروز عبــور می کــرد 
جماعتــی را در پیــاده رو خیابــان در آن لحظــات پــس از طلــوع دیــدم و 
بــا پرس وجویــی انــدک دانســتم کــه دردمندانــی هســتند کــه از شــب 
ــنویس  ــر خوش ــای دکت ــام آق ــکی بن ــروع کار روانپزش ــار ش ــه انتظ ب

ــد. ــح آورده ان ــه صب ــد و شــب را ب ــه کرده ان بیتوت

   ســال ها گذشــت و از همــه می شــنیدم کــه پــر بیمارتریــن 
ــام  ــا ش ــح ت ــین از صب ــک پایتخت نش ــم پزش ــاید ه ــک و ش روانپزش

خــود را در خدمــت بیمــاران قــرار داده اســت و متأســفانه مراکــز علمی 
ــخه هایی  ــدم و نس ــک ش ــه روانپزش ــد ک ــد. بع ــود او بی بهره ان از وج
ــه  ــق و موج ــده و دقی ــه حساب ش ــه هم ــم ک ــدم دریافت ــان دی از ایش
اســت تــا آن کــه در بیمارســتان مهــرگان ســعادت همــکاری نزدیــک بــا 
ــه روز«  ــل و »ب ــا روانپزشــکی کام ــه نه تنه ــم و دانســتم ک ایشــان یافت
ــوژی،  ــی، فیزیول ــترده آناتوم ــات گس ــا اطالع ــت ب ــکی اس ــه پزش بلک
ــای  ــه معن ــخ و ب ــات، تاری ــی و ادبی ــای داخل ــوژی و بیماری ه پاتول
ــبت  ــه مناس ــژاد ب ــر کریمی ن ــتاد دکت ــم. روزی اس ــک حکی ــی ی واقع
بازگشــایی آزمایشــگاه و کلینیــک مشــاوره ژنتیــک از این جانــب بــرای 
ــتان  ــود و در بیمارس ــه ای ب ــد. روز جمع ــرده بودن ــوت ک ــد دع بازدی
ــم و  ــتان را گفت ــدم. داس ــه رو ش ــنویس روب ــر خوش ــتاد دکت ــا اس ب
ــتاد  ــوژی اس ــگاه پاتول ــرب و آزمایش ــهرک غ ــه ش ــه ب ــا هم ــان ب ایش
کریمی نــژاد رفتیــم. اســتاد مــا را بــه گرمــی پذیــرا شــد و در بازدیــد از 
ــه مناســبت صحبــت از بیماری هــای  ــف آزمایشــگاه ب اتاق هــای مختل
ــال های  ــن از س ــه م ــود ک ــک ب ــای پاتولوژی ــک و بحث ه ــادر ژنتی ن
ــنویس در  ــر خوش ــای دکت ــتم. آق ــن داش ــا در ذه ــمائی از آنه دور ش
ــا  ــوژی م ــتاد پاتول ــراه اس ــی هم ــی و فوق تخصص ــای تخصص بحث ه
در تشــریح مباحــث علمــی شــرکت کــرد. بازدیــد کــه تمــام شــد مــن 
ــل از  ــر خوشــنویس از قب ــای دکت ــا آق ــه آی ــن پرســش ک ــدم و ای مان
ــب  ــه دیش ــرد ک ــور ک ــتی تص ــود و می توانس ــع ب ــد مطل ــن بازدی ای
ــه مــوارد کمیــاب و دور  ــوط ب ــا متــون مرب کتاب هایــی را ورق زده و ب
ــح  ــا پرواض ــت. ام ــته اس ــداری داش ــره کاری دی ــای روزم از فعالیت ه
ــؤال  ــتقیم س ــم مس ــوز ه ــم و هن ــم دریافت ــود و کم ک ــن نب ــه چنی ک
ــح  ــاران از صب ــه بیم ــت ب ــی خدم ــه وقت ــتم ک ــی دانس ــرده ام ول نک
تــا شــام یک ســره بــه پایــان می رســد و بیمــاران بســتری نیــز 
ــد  ــی و رفت وآم ــل میهمان ــر اه ــه کمت ــتاد ک ــوند، اس ــه می ش معاین
ــقه  ــه معاش ــاب ب ــا کت ــباهنگام ب ــت، ش ــج اس ــای رای و وقت گذرانی ه
مشــغول اســت و طلبــه وار آمــوزش را همــراه همیشــگی خــود دارد و 
ــا ایشــان  ــک ب ــار کار نزدی ــه افتخ ــن ک ــن اســت و م ــون هم چنی اکن
ــی و جراحــی بیمــاران نیــز  را یافتــه ام در بســیاری از مشــکالت داخل
ــا ایشــان مشــورت  ــی ترجیــح می دهــم کــه ب ــر مســائل روان عــالوه ب
کنــم. صدهــا هــزار بیمــار در نزدیــک بــه نیم قــرن مشــتاقانه بــه ایــن 
شــفاخانه شــتافته اند و شــفا گرفته انــد. چنیــن اعتقــاد و خیــل عظیــم 
دردمنــدان در سراســر کشــور عزیــز مــا، بــه ایــن مرتبه و شــکوه آســان 
بــه دســت نیامــده اســت. پــس بــا احتــرام در پیــش قدم هــای کســی 
ــه درمــان کــرده  کــه به یقیــن بیــش از همگنــان دردمنــدان را محبان

ــی دارم. ــر برم ــزم و کاله از س ــا می خی ــه پ ــت ب اس

ــکی،  ــکی و روانپزش ــه پزش ــان در حیط ــات ایش ــن مطالع    در ضم
ــود،  ــامل می ش ــز ش ــات را نی ــوم انســانی و ادبی ــخ و فلســفه و عل تاری
امــا آن چنان کــه همــکاران نزدیــک ایشــان هــم هیــچ گاه تظاهــری از 

ندیده انــد. آن 
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   برخــالف بهبــودی کــه در تحمل پذیــری داروهــای آنتی ســایکوتیک 
بــه وجــود آمــده اســت، همچنــان نگرانــی در مــورد پیشــرفت 
انتخاب هــای  بالینگــران  و  دارد  وجــود  تأخیــری  دیس کینــزی 
 ،)valbenazine( ــرای درمــان داشــته اند. داروی والبنازیــن محــدودی ب
یــک مهارکننــده ناقــل وزیکولــی مونوآمیــن نــوع 2 و تنهــا داروی مــورد 
تأئیــد ســازمان غــذا و داروی آمریــکا بــرای درمــان دیس کینــزی 

ــت. ــری اس تأخی
   بــا تعدیــل انتقــال دوپامیــن بــه وزیکول هــای پره سیناپســی، 
دوپامیــن سیناپســی کاهش یافتــه و در نتیجــه تحریــک پس سیناپســی 
دیس تونیــک  حــرکات  شــدت  و  دو  نــوع  دوپامینــی  گیرنده هــای 

کاهــش می یابــد.
ــه  ــن ب ــی محــوری شــش هفته ای، والبنازی ــی بالین ــک کارآزمای    در ی
ــاس  ــر اس ــری را ب ــزی تأخی ــدت دیس کین ــه ای ش ــزان قابل مالحظ می
مقیــاس اندازه گیــری حــرکات غیرطبیعــی غیــرارادی )AIMS( کاهــش 

داد.
ــان  ــر در درم ــا داروی مؤث ــن تنه ــن، تترابنازی    پیــش از ورود والبنازی
دیس کینــزی تأخیــری بــود. بــا وجــود اثــر شناخته شــده تترابنازیــن در 
ــاالت  ــال 2008 در ای ــا س ــن دارو ت ــری، ای ــزی تأخی ــان دیس  کین درم
متحــده آمریــکا تنهــا بــا اندیکاســیون درمــان حــرکات مرتبط بــا بیماری 
ــورت  ــن به ص ــرف تترابنازی ــزوم مص ــود. ل ــترس ب ــون در دس هانتینگت
 P450-2D6 ــیتوکروم ــتم س ــه سیس ــاز ب ــم در روز، نی ــای منقس دوزه
ــکالتی در  ــرم، مش ــتر از 50 میلی گ ــای بیش ــم در دوزه ــرای متابولیس ب
ــزار دالر،  ــا ده ه ــت ت ــه هش ــه ماهان ــن و هزین ــری تترابنازی تحمل پذی
اهمیــت دسترســی بــه دارویــی مؤثــر در درمــان دیس کینــزی تأخیــری 
ــه  ــاز ب ــی و نی ــوارض جانب ــم رخ ع ــی، نی ــای کینتیک ــه محدودیت ه ک

پایــش سیســتم CYP-2D6 را نداشــته باشــد را بیشــتر کــرد و ایــن امــر 
ــری شــد. ــزی تأخی ــان دیس کین ــادی در درم ــه پیشــرفت زی منجــر ب

کاربردهای بالينی
ــواردی  ــایکوتیک ها در م ــزون آنتی س ــرف روزاف ــه مص ــه ب ــا توج    ب
به جــز اندیکاســیون اصلــی آن هــا کــه اســکیزوفرنیا باشــد، دیس کینــزی 
ــت.  ــده اس ــی  ش ــالمت عموم ــوزه س ــی  در ح ــی مهم ــری نگران تأخی
آشــفتگی در نوروپالستیســیتی و محیــط )ماننــد اســترس اکســیداتیو( و 

ــد. ــش دارن ــری نق ــزی تأخی ــاد دیس کین ــی در ایج ــتعداد ژنتیک اس
   کارآزمایی هایــی از داروهــای مختلــف وجــود داشــته، ولــی دارویــی 
ــذا و داروی  ــازمان غ ــط س ــری توس ــزی تأخی ــان دیس کین ــرای درم ب
آمریــکا پذیرفتــه  نشــده بــود. داده هــای محــدودی از اثربخشــی تعــداد 
کمــی از  داروهــای موجــود )کلونازپــام، آمانتادیــن و عصــاره جینکوبیلوبا( 
ــت  ــری حمای ــزی تأخی ــان دیس کین ــک در درم ــر کوچ ــدازه اث ــا ان ب
می کنــد. غــذای دارویــی کــه شــامل اســیدهای آمینــه شــاخه دار 
ــردان،  ــری در م ــزی تأخی ــی دیس کین ــت غذای ــوان مدیری ــت، به عن اس
ــرای  ــتور پزشــک ب ــه دس ــط ب ــی فق ــه، ول ــد FDA قرارگرفت ــورد تائی م
ــا  ــادی در داروخانه ه ــورت ع ــود و به ص ــاخته می ش ــاص س ــار خ بیم

ــت. ــترس نیس در دس
بهبــود  بــه جهــت  دهــه 1950  اواســط  در  کــه  تترابنازیــن     
تحمل پذیــری رزرپیــن گســترش پیــدا کــرد، بــا عــوارض جانبــی جــدی 
مثــل ارتوســتاز همــراه بــود. بــه دنبــال آن، اثــر تترابنازیــن در درمــان 
ــی  ــی محیط ــوارض جانب ــه ع ــد ک ــف ش ــری کش ــزی تأخی دیس کین
رزرپیــن را نداشــت. ولــی بــا توجــه بــه کینتیــک تترابنازیــن، ایــن دارو 
نیــاز بــه مصــرف چندبــار در روز و دارا بــودن ژنوتیــپ CYP-2D6 بــرای 

دوزهــای بیشــتر از 50 میلی گــرم در روز دارد.

والبنازین
 در درمان دیس کینزی تأخیری

ترجمه: الهام حکی کزازی
دستيار روانپزشکی
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مقاله  ها

بلوک گيرنده
   در دهــه 1980 هنگامی کــه محققــان کشــف کردنــد، ناقل هــا 
ــی  ــای سیناپس ــی در وزیکول ه ــای عصب ــتن انتقال دهنده ه ــرای انباش ب
نورون هــای پره سیناپســی ضــروری هســتند، مکانیســمی کــه خاصیــت 
بالینــی تترابنازیــن و رزرپیــن را متفــاوت می ســاخت، مشــخص تر شــد. 
ــه  ــود دارد ک ــرم وج ــی )VMAT( در دو ایزوف ــن وزیکول ــل مونوآمی ناق
ــتم  ــاً در سیس ــه عمدت ــوع VMAT1( 1( ک ــد: ن ــاوت دارن ــی متف توزیع
عصبــی محیطــی، و نــوع VMAT2( 2( کــه عمدتــاً در ســلول های 

ــود. ــه می ش ــزی عرض ــی مرک ــتم عصب ــک سیس مونوآمینرژی
ــده اختصاصــی و قابل برگشــت VMAT2 اســت،  ــن مهارکنن    تترابنازی
ــر  ــت ناپذیر ه ــی و برگش ــت غیرانتخاب ــن آنتاگونیس ــه رزرپی درحالی ک
ــا  ــئله ب ــن مس ــت و همی ــی اس ــی وزیکول ــل مونوآمین ــرم ناق دو ایزوف
پروفایــل بهبــود تحمل پذیــری تترابنازیــن مرتبــط اســت. تحقیقــات در 
مــورد متابولیســم تترابنازیــن نشــان داد کــه ایــن دارو ســریعاً و به طــور 
گســترده بــه دو ایزومــر تبدیــل می شــود: آلفا- دی هیدروتترابنازیــن 
و بتا- دی هیدروتترابنازیــن. فرم هــای ایزومریــک دی هیدروتترابنازیــن 
آرایــش فضایــی متعــددی دارنــد، ولــی فقــط دوتــای آن هــا بــه میــزان 
قابل توجهــی در VMAT2 فعــال اســت. ایزومــر آلفا-دی هیدروتترابنازیــن 
از طریــق سیســتم CYP-2D6 و CYP-3A4 متابولیــزه شــده، درحالی کــه 
بتا-دی هیدروتترابنازیــن فقــط توســط 2D6 متابولیــزه می شــود. بــا 
ــن  ــه از تترابنازی ــن ک ــاه دی هیدروتترابنازی ــر کوت ــه نیمه عم ــه ب توج
ــب  خوراکــی تولیــد می شــود، وجــود پلی مورفیســم 2D6 و فعالیــت غال
ــا متابولیســم  ــن ســاخته شــد کــه ب ــر، مولکــول والبنازی فقــط دو ایزوم
ــا  ــن ب ــر، آلفا -دی هیدروتترابنازی ــن ایزوم ــه فعال تری ــته ب ــی آهس خیل
ــه  ــن ب ــته والبنازی ــل آهس ــود. تبدی ــل می ش ــوان NBI-98782 تبدی عن
NBI-98782 منجــر بــه بهبــود کینتیــک شــده و مصــرف یک بــار در روز 
را ممکــن می ســازد و چــون متابولیســم NBI-98782 فقــط وابســته بــه 
ــن ژنوتیــپ مرتفــع می شــود. هیچ کــدام  ــه ای ــاز ب CYP-2D6 نیســت، نی
ــبندگی  ــن، NBI-98782 و NB-136110، چس ــت والبنازی از دو متابولی

ــد. ــر از VMAT2 ندارن ــی غی ــه هدف ــی ب قابل توجه
استفاده در دیس کينزی تأخيری

   بــر اســاس طراحــی و نتایــج به دســت آمده از فــاز ســوم کارآزمایــی، 
ــدون  ــا ب ــا ی ــار در روز ب دوز پیشــنهادی شــروع دارو 40 میلی گــرم یک ب
ــش  ــرم افزای ــه 80 میلی گ ــه ب ــک هفت ــرض ی ــه در ع ــت ک ــذا اس غ
می یابــد. والبنازیــن بــا میانگیــن %30 کاهــش در نمــره AIMS در هفتــه 
شــش از ســطح پایــه )6/3±4/10(، بهبــود قابل مالحظــه در نمــره 
AIMS ایجــاد می کنــد. میــزان انــدازه اثــر )effect size( بــرای دوز 80 
میلی گــرم بــزرگ اســت )Cohen̓s d= 0.90(. بــر اســاس تحمل پذیــری 
در افــرادی کــه متابوالیــزر ضعیــف CYP-2D6 هســتند و یــا مهارکننــده 
ــرم  ــه 40 میلی گ ــه دوز روزان ــد ادام ــت می کنن ــوی CYP-2D6 دریاف ق
ممکــن اســت در نظــر گرفتــه شــود. در افــرادی کــه مهارکننــده قــوی 
3A4 دریافــت می کننــد، نبایــد بیشــتر از 40 میلی گــرم در روز مصــرف 
 Child-Pugh( شــود. بــرای افــراد با نارســایی کبــدی متوســط تــا شــدید
ــایی  ــت. در نارس ــرم اس ــه 40 میلی گ ــینه دوز روزان score=7-15( بیش
کلیــوی خفیــف تــا متوســط )کلیرنــس کراتینیــن 30 تــا90 میلی لیتــر 

در دقیقــه( نیــازی بــه تعدیــل  دوز نیســت.

پروفایل فارماکولوژیک و عوارض جانبی
 VMAT2 به جــز  گیرنده هایــی  بــه  اتصــال  بــه  تمایــل  عــدم     
ــتاز در  ــود ارتوس ــدم وج ــه ع ــر ب ــش، منج ــن و دو متابولیت در والبنازی
کارآزمایی هــای بالینــی شــد. در فــاز دو کارآزمایــی، در 76 درصــد 
دارو  دوز   ،)51=n( والبنازیــن  دریافت کننــده  شــرکت کننده های  از 
ــی  ــوارض جانب ــید. ع ــرم، رس ــه، 75 میلی گ ــدار روزان ــر مق ــه حداکث ب
شــایع )بــروز ≤ 5% و حداقــل دو برابــر میــزان دارونمــا( شــامل ســردرد 
ــل %4/1  ــتگی )9/8% در مقاب ــا(، خس ــل 4/1% دارونم )9/8% در مقاب
ــد. در  ــا( بودن ــل 2% دارونم ــی )5/9% در مقاب ــا( و خواب آلودگ دارونم
ــه  ــه س ــی ب ــورت تصادف ــرکت کننده ها به ص ــی، ش ــوم کارآزمای ــاز س ف
ــرم  ــن )n=72(، 80 میلی گ ــرم والبنازی ــده 40 میلی گ ــروه دریافت کنن گ
والبنازیــن )n=79( و گــروه دریافت کننــده دارونمــا )n=76( تقســیم 
اختــالالت  تشــخیص  کلینیکــی، شــایع ترین  مطالعــات  در  شــدند. 
ــود، 40 و 85 درصــد از شــرکت کننده ها  اســکیزوفرنیا و اســکیزوافکتیو ب
بــه ترتیــب در فــاز دوم و ســوم مطالعــات درمــان بــا آنتی ســایکوتیک را 
ادامــه دادنــد. در فــاز ســوم کارآزمایــی، عــوارض جانبــی بــا انســیدانس ≤ 

ــت. ــود نداش ــا وج ــر دارونم ــل دو براب 5% و حداق
   در اطالعــات جمع آوری شــده از همــه مطالعــات کنترل شــده بــا 
دارونمــا، فقــط یــک عارضــه جانبــی بــا بــروز ≤ 5% و حداقــل دو برابــر 
دارونمــا اتفــاق افتــاد؛ خواب آلودگــی بــه میــزان 10/9% بــرای والبنازیــن 
در مقابــل 4/2% بــرای دارونمــا بــود. بــروز آکاتیژیــا در گــروه والبنازیــن 
ــه  ــم این ک ــه مه ــد. نکت ــزارش ش ــا 0/5% گ ــروه دارونم 2/7% و در گ
در هیــچ مطالعــه ای نشــانه ای دال بــر افزایــش خطــر ایجــاد افســردگی، 
افــکار و رفتارهــای خودکشــی یــا پارکینسونیســم وجــود نداشــت. 
همچنیــن تغییــرات بالینــی مهمــی در میــزان عالئــم اســکیزوفرنیا وجــود 

نداشــت.
ــرای  ــالم ب ــرکت کننده های س ــدن QT در ش ــی ش ــن طوالن    میانگی
 2D6 ــوی ــده ق ــه مهارکنن ــرادی ک ــه و در اف ــزارم  ثانی ــن 6/7 ه والبنازی
ــف  ــای ضعی ــه متابوالیزره ــواردی ک ــا م ــد، ی ــت می کردن ــا 3A4 دریاف ی
2D6 بودنــد، میانگیــن طوالنــی شــدن QT 11/7 هــزارم  ثانیــه بــود. در 
ــزان  ــه دوز در می ــش وابســته ب ــرل، افزای ــا گــروه کنت ــی ب کارآزمایی های
ــور  ــه ط ــت. ب ــود داش ــن وج ــفاتاز و بیلی روبی ــن فس ــن، آلکال پروالکتی
کلــی ســه درصــد از بیمــاران درمــان شــده بــا والبنازیــن و دو درصــد از 
ــی مصــرف را قطــع  ــوارض جانب ــت ع ــه عل ــا ب ــدگان دارونم دریافت کنن

ــد. کردن
فارماکوکينتيک

   والبنازیــن از تــک دوز 40 میلی گــرم تــا 300 میلی گــرم دارای 
فارماکوکینتیــک دوز-نســبتی )dose-proportional( اســت و مصــرف 
ــا عــدم مصــرف غــذا تأثیــری در میــزان فعالیــت متابولیــت فعــال آن  ی
ــل  ــاعت حاص ــک س ــا ی ــم ت ــد ازنی ــرمی  بع ــت س ــر غلظ ــدارد. حداکث ن
ــمایی  ــر پالس ــی 40 دارد. نیمه عم ــتی خوراک ــی زیس ــود و فراهم می ش
والبنازیــن و NBI-98782 22-15 ســاعت اســت. حداکثــر غلظــت 
ــن 4  ــود بی ــد می ش ــن تولی ــه از والبنازی ــرمی  NBI-98782 وقتی ک س
تــا 8 ســاعت بــا بیشــینه غلظــت ســرمی حــدود ng/ml 30 اســت. ایــن 
نکتــه قابل ذکــر اســت کــه وقتــی NBI-98782 از تترابنازیــن خوراکــی 
تولیــد می شــود، میانگیــن نیمه عمــر و زمــان پیــک غلظــت ســرمی ، بــه 
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ــاعت و 1/5  ــب 6 س ــه ترتی ــت )ب ــر اس ــه ای کوتاه ت ــزان قابل مالحظ می
ــدود  ــت )ح ــتر اس ــرمی  بیش ــت س ــینه غلظ ــه بیش ــاعت(؛ درحالی ک س

.)77  ng/ml

-NBI 98782 و-NBI ــه ــدوژن ب ــق اســترازهای آن ــن از طری    والبنازی
136110 متابولیــزه می شــود. متابولیــت فعــال آن NBI-98782 از 
ــاً 3A4 و 2D6( بیشــتر متابولیــزه  طریــق چندیــن گــذرگاه CYP )عمدت
و  مهارکننــده  هیچ کــدام  متابولیت هایــش  و  والبنازیــن  می شــود. 
ــج  القاکننــده ی آنزیم هــای عمــده CYP نیســتند. جــدا از VMAT2، نتای
ــار  ــال مه ــه احتم ــد ک ــه مطــرح کرده ان ــات آزمایشــگاهی این گون مطالع
ناقلیــن دارویــی عمــده توســط والبنازیــن و متابولیت هــای فعــال آن در 
غلظت هــای بالینــی مرتبــط پاییــن اســت. والبنازیــن غلظــت دیگوکســین 
را بــه علــت مهــار گلیکوپروتئیــن P روده ای افزایــش می دهــد؛ بنابرایــن، 
ــه  ــش ســطح دیگوکســین توصی ــن دو دارو، پای ــان ای در مصــرف هم زم

می شــود.
مالحظات بالينی

ــت  ــه متابولی ــه آهســتگی، ب ــن ب ــرد: والبنازی ــواص منحصربه ف    خ
ــت،  ــد VMAT2 اس ــی و قدرتمن ــت انتخاب ــه آنتاگونیس NBI-98782 ک
ــر  ــار در روز امکان پذی ــن صــورت مصــرف یک ب ــه ای متابولیــزه شــده و ب

اســت؛ نیــاز بــه ژنوتیــپ CYP2D6 نــدارد و اثربخشــی معنــادار دارد.
ــاران  ــن، بیم ــط والبنازی ــده توس ــی ایجادش ــه خواب آلودگ ــه ب ــا توج ب
ــاز  ــه نی ــی ک ــد از فعالیت های ــتند، بای ــر دارو هس ــت اث ــه تح ــا وقتی ک ت
ــایل  ــا وس ــا کار ب ــی ی ــل رانندگ ــی دارد )مث ــیاری ازنظــر ذهن ــه هوش ب

ــد. ــودداری کنن ــاک( خ خطرن
   در بیمــاران بــا ســندرم های مــادرزادی QT طوالنــی یــا آریتمی هــای 
ــا QT طوالنــی، نبایــد والبنازیــن تجویــز شــود. در بیمــاران در  همــراه ب
معــرض ریســک طوالنــی شــدن QT، قبــل از افزایــش دوز دارو، بررســی 

انــدازه QT مفیــد اســت.
چرا تجویز می شود؟

ــری  ــزی تأخی ــاران دیس کین ــرای بیم ــن ب ــز والبنازی ــل تجوی    دالی
ــر اســت: ــوارد زی ــامل م ش

ــذا و داروی  ــازمان غ ــد س ــورد تائی ــل م ــا عام ــر تنه ــال حاض - در ح
آمریــکا بــرای دیس کینــزی تأخیــری اســت.

ــری  ــری کمت ــن، تحمل پذی ــر، تترابنازی ــر دیگ ــل مؤث ــا عام ــا تنه - ب
وجــود دارد.

- عالمتــی در جهــت اثــر روی پارامترهــای خلقی یــا میزان پارکینســونیم 
ــدارد. وجود ن

- عــدم نیــاز بــه مصــرف چنــد بــار در روز و ژنوتیــپ 2D6 کــه در تجویــز 
ــود دارد. تترابنازین وج

دوز دارو
ــار  ــه یک ب ــرم در روز اســت ک ــن 80 میلی گ    دوز پیشــنهادی والبنازی
ــرم در  ــا دوز 40 میلی گ ــذا، ب ــدون غ ــا ب ــا ی ــود؛ ب در روز مصــرف می ش
روز بــرای یــک هفتــه شــروع می شــود. در نارســایی خفیــف تــا متوســط 
ــا نارســایی  ــرای بیمــاران ب ــی ب ــدارد، ول ــه تعدیــل دوز ن کلیــوی نیــاز ب
شــدید کلیــوی توصیــه نمی شــود. در بیمــاران بــا نارســایی متوســط تــا 
ــه 40  ــینه دوز روزان ــدی )Child-Pugh score 15-7:( بیش ــدید کب ش

میلی گــرم اســت. والبنازیــن بــرای بیمــاران بــا نارســایی شــدید کلیــوی 
ــرا  ــود، زی ــه نمی ش ــر از ml/min 30( توصی ــن کمت ــس کراتینی )کلیرن
ــد. ترکیــب  ــه متابولیــت فعــال حــدود 75% کاهــش می یاب دسترســی ب
ــرم در روز،  ــتر از 80 میلی گ ــای بیش ــری دوزه ــی و تحمل پذی اثربخش
ــن  ــا تترابنازی ــده ب ــی مشاهده ش ــوارض جانب ــت. ع ــده اس ــی نش ارزیاب
ــی،  ــا، بی خواب ــامل آکاتیژی ــه ش ــت ک ــن دارو اس ــر ای ــای باالت در دوزه

پارکینســونیم، خســتگی و افســردگی اســت.
   بــر اســاس تحمل پذیــری بیمــاران، بــرای افــرادی کــه متابوالیزرهــای 
CYP- ــوی ــده ق ــرادی کــه مهارکنن ــا اف ضعیــف CYP-2D6 هســتند و ی

2D6 و 3A4 دریافــت می کننــد حداکثــر دوز 40 میلی گــرم در روز 
توصیــه می شــود. مصــرف هم زمــان والبنازیــن بــا القاکننده هــای 
قــوی 3A4، بــا توجــه بــه کاهــش 75 درصــدی دسترســی بــه متابولیــت 
فعــال توصیــه نمی شــود. درنهایــت، بــا توجــه بــه این کــه مهــار 
VMAT2 ممکــن اســت ســطح سیناپســی مونوآمین هــای دیگــر را 
ــای  ــا مهارکننده ه ــراه ب ــن هم ــود والبنازی ــه می ش ــد، توصی ــر ده تغیی
ســلژیلین  یــا  فنلزیــن  ایزوکربوکســازید،  مثــل  مونوآمین اکســیداز 

مصــرف نشــود.
موارد ممنوعيت

ــدارد؛  ــود ن ــن وج ــرای والبنازی ــده ای ب ــیون گزارش ش    کنترااندیکاس
ماننــد بیشــتر داروهــا، اطالعــات محــدودی در مــورد مصــرف والبنازیــن 
در زنــان بــاردار وجــود دارد. به کاربــردن والبنازیــن در موش هــای 
ــرده  ــای م ــداد توله ه ــش تع ــث افزای ــز، باع ــه ارگانوژن ــاردار در مرحل ب
بــه  دنیــا آمــده و مــرگ توله هــا بعــد از تولــد در دوز کمتــر از حداکثــر 
ــد در مــورد خطــر  ــاردار بای ــان ب ــرای انســان شــد. زن دوز توصیه شــده ب
احتمالــی بــرای جنیــن آگاه شــوند. بعــد از مصــرف خوراکــی، والبنازیــن 
غلظــت  از  بیشــتر  غلظتــی  در  مــوش  متابولیت هایــش در شــیر  و 
ــرای انســان  ــر دوز توصیه شــده ب ــر حداکث ــا دوز 1/2-0/1 براب پالســما ب
)بــر اســاس mg/m2( به دســت آمده اســت. بــر اســاس یافته هــای 
به دســت آمده از حیوانــات، در مــورد افزایــش مــرگ پری ناتــال در 
ــان در  ــه می شــود زن ــده، توصی ــا آم ــه دنی ــازه ب ــای ت ــا و توله ه جنین ه
زمــان درمــان بــا والبنازیــن و تــا پنــج روز پــس از دوز آخــر، شــیردهی 

ــاران ســالمند الزم نیســت. ــرای بیم ــل دوز ب نداشــته باشــند. تعدی
جمع بندی کلی

ــه اثربخشــی  ــی اســت ک ــا داروی ــن تنه ــن، والبنازی ــر از تترابنازی    غی
آن در درمــان دیس کینــزی تأخیــری در مطالعــات کنترل شــده بــا 
دارونمــا بــه اثبــات رســیده اســت. والبنازیــن به خوبــی تحمــل می شــود 
ــه  ــل ب ــا تمای ــردگی ی ــرفت افس ــث پیش ــنهادی باع ــای پیش و در دوزه
ــال  ــخصات اتص ــود. مش ــونیم نمی ش ــا پارکینس ــی ی ــی، بی خواب خودکش
ــرای  ــی ب ــاال و انتخاب ــل ب ــه تمای ــال آن NBI-98782 ک ــت فع متابولی
گیرنده هــای VMAT2 دارد، باعــث ایجــاد ترکیبــی شــده کــه در درمــان 
دیســکینزی تأخیــری مؤثــر بــوده و اثــری قابل مالحظــه بــر روی 

ــدارد. ــروتونرژیک ن ــا س ــک ی ــک، دوپامینرژی ــای آدرنرژی گیرنده ه
منبع

Meyer JM. Valbenazine for tardive dyskinesia. Current Psy-
.chiatry 2017:16)5(:40-46
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سلول های مغزی مادربزرگ

ترجمه و تلخيص: سوده محبی رسا
 روان پزشک

ــره  ــی ذخی ــورد چگونگ ــال ها در م ــاب س ــوم اعص ــان عل    متخصص
حافظــه بحــث و بررســی کردنــد. ایــن بررســی ها تــا بــه امــروز 
ــت  ــا یکدیگــر رقاب ــورد ب ــن م ــه دارد و نظریه هــای مختلفــی در ای ادام
می کننــد. یکــی از ایــن نظریه هــا می گویــد کــه نــورون واحــدی 
ــما و  ــزرگ ش ــورد مادرب ــه در م ــت ک ــت و اوس ــادآوری اس ــئول ی مس
ــه  ــد ک ــر می گوی ــه دیگ ــد. نظری ــخن می گوی ــینما س ــتارگان س ــا س ی
حافظــه در بیــن میلیون هــا نــورون پخــش  شــده اســت. اخیراً شــواهدی 
از جراحی هــای مغــز به دســت  آمــده اســت کــه می گویــد تعــداد کمــی 
نــورون در نواحــی ویــژه ای از مغــز مســئول کدگــذاری حافظــه هســتند. 
در آن  واحــد ایــن گروه هــای کوچــک ســلولی ممکــن اســت نمایانگــر 
چنــد نمونــه مختلــف از موضــوع واحــدی باشــند. مثــل تصویــر بصــری 
چهــره ی مادربــزرگ، یــا کل بــدن او، یــا حتــی تصویــر از روبــه رو یــا از 

پهلــو یــا صــدای یــک ســتاره ی هالیــوود مثــل جنیفــر آنیســتون.
نورون های جنیفرآنیستون

   چنــد ســال قبــل مطالعاتــی روی یــک نــورون در هیپوکامــپ 

ــر  ــه تصاوی ــبت ب ــدت نس ــورون به ش ــن ن ــم. ای ــام دادی ــاری انج بیم
مختلــف از هنرپیشــه ی ســینما، جنیفــر آنیســتون پاســخ مــی داد امــا 
ــه  ــا شــخصیت مشــهور دیگــری و همین طــور ب ــچ هنرپیشــه ی ــه هی ب
ــی  ــی پاســخ نمــی داد. در بیمــار دیگــری، نورون ــا مکان هیــچ حیــوان ی
در هیپوکامــپ وجــود داشــت کــه بــه تصاویــر هالــی بــری و حتــی نــام 
ــز دیگــری.  ــه هیچ چی ــه ب ــی داد و ن نوشته شــده ی او واکنــش نشــان م
ــه  ــری و ب ــرا وینف ــر اپ ــه تصوی ــی ب ــورت انتخاب ــری به ص ــورون دیگ ن
ــش  ــر واکن ــط کامپیوت ــام او توس ــظ ن ــه تلف ــده ی او و ب ــام نوشته ش ن
نشــان مــی داد. ایــن قبیــل مشــاهدات امــکان ثبــت مســتقیم فعالیــت 
نورون هــای خــاص را فراهــم می کنــد. تکنیک هــای دیگــر ماننــد 
ــزی را  ــت مغ ــی فعالی ــکان بررس ــز، ام ــردی مغ ــرداری عملک تصویرب
ــم  ــد فراه ــام می ده ــژه ای را انج ــتورالعمل وی ــرد دس ــه ف ــی ک درزمان

می کنــد.
بازبینی سلول های مغزی مادربزرگ

ــزرگ  ــلول های مادرب ــان س ــتون هم ــر آنیس ــای جنیف ــا نورون ه    آی
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سلول های مغزی مادربزرگ

هســتند؟ ابتــدا بایــد ببینیــم ســلول های مادربــزرگ چــه هســتند. یــک 
ــخ  ــوم پاس ــک مفه ــه ی ــورون ب ــک ن ــا ی ــه تنه ــت ک ــن اس ــه ای فرضی
ــه جنیفــر  ــورون پیــدا کنیــم کــه ب ــا اگــر بتوانیــم یــک ن می دهــد. ام
ــود دارد  ــی وج ــش از یک ــی بی ــاً خیل ــد حتم ــخ می ده ــتون پاس آنیس
ــورون  ــا ن ــن بیلیون ه ــورون در بی ــک ن ــردن ی ــدا ک ــال پی چــون احتم
ــورون مســئول پاســخ  بســیار ناچیــز اســت. به عــالوه اگــر تنهــا یــک ن
دادن بــه کل مفاهیــم مربــوط بــه جنیفــر آنیســتون باشــد بــا از دســت 
رفتــن آن نــورون بــر اثــر بیمــاری یــا تصــادف، هــر نشــانی از جنیفــر 
آنیســتون محــو خواهــد شــد کــه چنیــن چیــزی دور از انتظــار اســت. 
ــی  ــه خیل ــد ک ــا می کن ــزرگ ادع ــلول های مادرب ــری از س ــف دیگ تعری
بیش تــر از یــک نــورون بــه یــک مفهــوم پاســخ می دهــد. ایــن فرضیــه 

ــوار  ــیار دش ــات آن بس ــا اثب ــت ام ــی اس پذیرفتن
اســت. اگــر یــک نــورون بــه یــک مفهــوم پاســخ 
بدهــد نمی توانیــم ایــن احتمــال را رد کنیــم کــه 
بــه مفاهیــم دیگــری کــه بــه او نشــان داده نشــده 
ــا  ــال، در آزمایش ه ــرای مث ــد. ب ــخ ده ــز پاس نی
بــه جنیفــر  نورونــی کــه  مشــاهده کردیــم 
ــزا کــودرو کــه  ــه لی آنیســتون پاســخ می دهــد ب
ــتان«  ــی »دوس ــریال تلویزیون ــازی او در س همب

ــا  ــد. ی ــخ می ده ــود، پاس ــاند( ب ــهرت رس ــه ش ــا را ب ــر دو آنه ــه ه )ک
ــه یــودا، در جنــگ  ــه لــوک اســکایواکر پاســخ مــی داد ب نورونــی کــه ب
ســتارگان نیــز پاســخ مــی داد. در مــورد ســلول های جنیفــر آنیســتون 
ــه  ــی ب ــاًل انتخاب ــی وجــود دارد: اول اینکــه پاســخ هــر ســلول کام نکات
تعــداد کمــی تصویــر اســت. دوم، هــر ســلول بــه بازنمایی هــای مختلــف 
یــک فــرد یــا مــکان، فــارغ از یــک تصویــر خــاص از آن پاســخ می دهــد. 
ــردی  ــف از ف ــر مختل ــه تصاوی ــابه ب ــکلی مش ــه ش ــلول ب ــالوه س به ع
ــد.  ــا گفته شــده ی او پاســخ می ده ــام نوشته شــده ی ــی ن ــا حت واحــد ی
بنابرایــن نــورون بــه یــک مفهــوم، یعنــی بــه هــر نــوع بازنمایــی مربــوط 
ــا  ــت ت ــب تر اس ــس مناس ــد. پ ــخ می ده ــد پاس ــی واح ــه موضوع ب
ــزرگ.  ــلول های مادرب ــا س ــم، ت ــی« بنامی ــلول های مفهوم ــا را »س آنه
ــوم پاســخ  ــک مفه ــش از ی ــه بی ــی ممکــن اســت ب ســلول های مفهوم

ــد. ــم مرتبط ان ــا ه ــم ب ــن صــورت، آن مفاهی ــا در ای ــد ام بدهن
چرا سلول مفهومی؟

   تحقیقــات مــا مرتبــط بــا ایــن ســؤال اســت کــه مغــز چگونــه جهــان 
بیرونــی را تفســیر کــرده و ادراک را بــه حافظــه تبدیــل می کنــد. بیمــار 
ــرد را  ــج می ب ــاوم رن ــرع مق ــه از ص ــال 1953 ک ــروف، اچ. ام. در س مع
ــی  ــوان درمان ــد. یــک متخصــص جراحــی اعصــاب به عن در نظــر بگیری
ــم  ــه ه ــاور را ب ــی مج ــت و نواح ــپ او را برداش ــرع، هیپوکام ــرای ص ب
متصــل کــرد. بعــد از جراحــی اچ. ام. می توانســت وقایــع و اشــخاصی را 
کــه قبــل از جراحــی می شــناخت بــه خاطــر بیــاورد امــا نمی توانســت 
ــه  ــپ، هرچ ــدون هیپوکام ــپارد. ب ــر بس ــه خاط ــدی را ب ــوع جدی موض
بــرای او اتفــاق می افتــاد به ســرعت فرامــوش می شــد. بنابرایــن 
ــه بلندمــدت ضــروری  ــرای انتقــال حافظــه کوتاه مــدت ب هیپوکامــپ ب
ــورون  ــد. ن ــرار دارن ــه ق ــن ناحی ــز در ای ــی نی اســت. ســلول های مفهوم
جنیفــر آنیســتون بــرای شــناختن هنرپیشــه و این کــه او کیســت 
ضــروری نیســت امــا بــرای اینکــه آنیســتون را بــه خودآگاهــی بیــاورد 

و ارتباطــات و خاطــرات جدیــد از او بســازد ضــروری اســت. مغــز مــا از 
تعــداد کمــی ســلول مفهومــی بــرای بازنمایــی مــوارد مختلــف مرتبــط 
ــا یــک مفهــوم اســتفاده می کنــد. مــا جنیفــر یــا لــوک را بــه شــکل  ب
کلــی بــه خاطــر می آوریــم نــه جزییــات ریــز صورتشــان را. نیــازی هــم 

بــه یــادآوری همــه ی جزییــات نداریــم.
   اگــر مــا بــه شــکل تصادفــی در کافــه بــا شــخصی کــه می شناســیم 
ــه  ــه را ب ــن مواجه ــکات برجســته تر ای ــر اســت ن مواجــه شــویم، مهم ت
ــه  ــت، چ ــیده اس ــی پوش ــه لباس ــرد چ ــه آن ف ــا این ک ــم ت ــاد بیاوری ی
واژه هایــی به کاربــرده اســت یــا ســایر افــراد غریبــه در کافــه چــه شــکلی 
ــا  ــخصی ب ــر ش ــه ازنظ ــواردی ک ــه م ــی ب ــلول های مفهوم ــد. س بوده ان
یکدیگــر مرتبط انــد واکنــش نشــان می دهنــد زیــرا مــا وقایــع مرتبــط 
ــم  ــاد می آوری ــه ی ــی را ب ــخاص و چیزهای ــا اش ب
ــه  ــی ک ــتند و خاطرات ــنا هس ــا آش ــرای م ــه ب ک

ــازیم. ــد نمی س ــژه ای ندارن ــاط وی ارتب
منفــرد  مفهــوم  یــک  از  بیــش  خاطــرات 
جداگانه انــد. یــادآوری کامــل یــک خاطــره ی 
ــه  ــم جداگان ــن مفاهی ــاط بی ــد ارتب ــرد نیازمن منف
ــا مفهــوم  امــا مرتبــط اســت: جنیفــر آنیســتون ب
نشســتن شــما روی مبــل و خــوردن بســتنی و تماشــای ســریال 
ــا یکدیگــر مرتبــط باشــند،  دوســتان مرتبــط اســت. اگــر دو مفهــوم ب
ــه یــک مفهــوم واکنــش نشــان می دهنــد  برخــی از نورون هایــی کــه ب
ممکــن اســت در برابــر مفهــوم دیگــر نیــز واکنــش نشــان دهنــد. ایــن 
ــه  ــه چگون ــن مســئله اســت ک ــرای ای ــک ب ــح فیزیولوژی ــه توضی فرضی
نورون هــا تداعی هــا را رمزگــذاری می کننــد. تمایــل ســلول ها بــه 
واکنــش نشــان دادن بــه مفاهیــم مرتبــط ممکــن اســت اســاس ایجــاد 
ــه در  ــی ک ــژه از وقایع ــی وی ــد توال ــد )همانن ــک باش ــه اپیزودی حافظ
ــا اســاس ســیالیت آگاهــی و حرکــت  ــد( و ی ــاق می افت ــه اتف ــک کاف ی

ــر. ــوم دیگ ــه مفه ــوم ب ــک مفه ــود آن از ی خودبه خ
   ســلول های مفهومــی ادراک را بــه حافظــه مربــوط می کننــد. آن هــا 
ــی انتزاعــی و پراکنــده از دانــش ســمانتیک، اشــخاص، اماکــن،  بازنمای
ــازند،  ــا را می س ــردی م ــای ف ــه دنی ــاداری ک ــم معن ــه ی مفاهی و هم
ــه مغــز مــا ایــن امــکان  ــد. رمزگــذاری مناســب آنهــا ب فراهــم می آورن
ــته و  ــار گذاش ــت را کن ــات کم اهمی ــمار جزیی ــه بی ش ــد ک را می ده
ــا و  ــاخت تداعی ه ــه در س ــد ک ــتخراج کن ــی را اس ــته از معان آن دس
خاطــرات جدیــد می تواننــد مورداســتفاده قــرار گیرنــد. آنهــا آن چــه را 
کــه ضــروری اســت از تجربیاتمــان حفــظ کنیــم کدگــذاری می کننــد.

ــتند  ــزرگ نیس ــلول های مادرب ــان س ــاً هم ــی دقیق ــلول های مفهوم س
ــی- ــا اســاس فیزیکــی مهمــی از توانای ــن تصــور می کــرد، ام کــه لتوی

ــر و  ــی اجــزای ســخت افزاری فک ــای شــناختی انســان هســتند؛ یعن ه
حافظه انــد.

منبع
Quiroga RQ, Fried I, Koch C. Brain cells for grand-
.mother. Sci Am. 2013;308(2):30-5
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اول اینکه پاسخ هر سلول کاماًل 
انتخابی به تعداد کمی تصویر است. 

دوم، هر سلول به بازنمایی های مختلف 
یک فرد یا مکان، فارغ از یک تصویر 

خاص از آن پاسخ می دهد.
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معصومه رفيعی
دستيار روانپزشکی

محمدجواد پرورش 
دستيار روانپزشکی

الهه صمدی
دستيار روانپزشکی

شرحی از بیمار
ــتری  ــت بس ــک نوب ــابقه ی ــت. س ــرد اس ــوان و مج ــردی ج ــار م    بیم
روانپزشــکی داشــته و در حــال حاضــر جهــت تــرک متیل فنیدیــت 
ــت از حــدود دو ســال  بستری شــده اســت. او ســابقه مصــرف متیل فنیدی
قبــل داشــته اســت کــه ابتــدا جهــت افزایــش تمرکــز و بیــدار مانــدن در 
شــب امتحــان بــوده کــه به تدریــج دوز مصــرف را بــاال بــرده اســت. ابتــدا 
به صــورت خوراکــی و پــس از مدتــی استنشــاقی بــوده و گاهــی هم زمــان 
ــا  ــه ت ــل از مراجع ــای قب ــرده اســت. در روزه ــردو راه را اســتفاده می ک ه
ــر  ــی ه ــت؛ یعن ــرده اس ــرف می ک ــت مص ــدد متیل فنیدی روزی 150 ع
ــاعت ها  ــرف، س ــس از مص ــدد. پ ــاه ع ــدود پنج ــاعت ح ــج س ــا پن چهارت
)بیــن 24 تــا 72 ســاعت( در ســرویس بهداشــتی منــزل بــوده و ســناریوی 
ــه ای  ــای رایان ــف ســینمایی پرهیجــان خارجــی و بازی ه ــای مختل فیلم ه

ــرده اســت. ــب و اجــرا می ک ــر ترکی ــا یکدیگ را ب
مختلــف  شــخصیت های  صــدای  به خوبــی  مصاحبــه  حیــن  در     
ــود  ــش خ ــد و در نق ــر( را تقلی ــخصیت جوک ــژه ش ــه اش )به وی موردعالق
غرق شــده ولــی بــه اراده خــودش از نقــش بیــرون می آیــد. در ســاعت های 
ــوده  ــا ب ــن نقش ه ــردن همی ــازی ک ــت، کارش ب ــور در توال ــی حض طوالن
ــای  ــرون از آن دنی ــت اســت و بی ــن در توال ــی م ــای واقع ــد دنی و می گوی
مجــازی اســت. آن قــدر آب داغ می ریختــه تــا همه جــا پــر از بخــار شــود 
ــا موبایــل پخــش و نقش هــای گوناگــون را  و صــدای موســیقی فیلــم را ب
اجــرا می کــرده اســت. ســرویس بهداشــتی بایــد شــرایط خاصــی برایــش 
داشــته باشــد، ازجملــه آب گــرم و مــارک خاصــی از ســیگار. ســیگار را بــه 
ــد  ــا می کش ــگان فیلم ه ــی از هنرپیش ــد از یک ــه تقلی ــی و ب ــبک خاص س
ــد  ــد. می گوی ــام می کن ــیگار را تم ــف س ــک نص ــک پ ــا ی ــه ب به طوری ک
ــک  ــا تحری ــه مقعــد خــود و ب ــا ریختــن آب گــرم در ناحی ــل ب ــا قب ماه ه
ــذت داشــته،  ــی، احســاس ل ــه مــدت طوالن ــا انگشــت ب ــال ب ــه رکت ناحی
ــه دلیــل زخــم و خونریــزی ایــن کار را قطــع کــرده اســت. چنــد  ولــی ب
ــات  ــار توهم ــت دچ ــاد متیل فنیدی ــداد زی ــرف تع ــال مص ــت به دنب نوب
ــش دارد  ــه لباس ــرده یق ــاس می ک ــار احس ــن ب ــده و در آخری ــی ش بینای
ــدت  ــوع به ش ــن موض ــد. از ای ــه کن ــا او را خف ــد ت ــش می پیچ دور گردن
ــت  ــرک متیل فنیدی ــه ت ــم ب ــرده و تصمی ــاره ک ــش را پ ــیده و لباس ترس
ــرای  ــه ب ــذت بلک ــرای ل ــه ب ــت را ن ــد متیل فنیدی ــت. می گوی ــه اس گرفت
افزایــش قــوای ذهنــی و انجــام نقش هایــش مصــرف می کنــد و تــا همــه 

ــت نیســت. ــه خــروج از توال ــه اتمــام نرســد حاضــر ب ــا ب نقش ه
   بارهــا متیل فنیدیــت را در اختیــار داشــته ولــی چــون شــرایط خــاص 
ســرویس بهداشــتی برایــش فراهــم نبــوده از آن هیــچ اســتفاده ای نکــرده 

ــورده  ــا آب می خ ــت تنه ــور در توال ــی حض ــاعت های طوالن ــت. در س اس
و گاهــی بــرای چنــد دقیقــه کوتــاه ســری بــه یخچــال مــی زده اســت. در 
ــه  ــت. ب ــته اس ــرم داش ــدود 20 کیلوگ ــش وزن ح ــته کاه ــای گذش ماه ه
شــکل ظاهــری بــدن خــود بســیار حســاس بــوده و روزانــه تــا 80 عــدد 
ــهل  ــه مس ــتری ک ــش بس ــرده و در بخ ــرف می ک ــی الکس مص ــرص س ق
ــتفراغ  ــه اس ــک ب ــود را تحری ــذا خ ــرف غ ــس از مص ــدارد پ ــار ن در اختی
ــتری  ــل از بس ــم. قب ــا باش ــاه الغره ــم پادش ــد می خواه ــد. می گوی می کن
ــار شــرایط گفته شــده در ســرویس بهداشــتی را  هــر هفتــه حداقــل یک ب

ــت. ــده اس ــی دو روز می خوابی ــس از آن یک ــرده و پ ــه می ک تجرب
ــگری  ــار پرخاش ــت دچ ــاالی متیل فنیدی ــرف دوز ب ــس از مص ــار پ چندب
ــک زده  ــادرش را کت ــت م ــد نوب ــواده شــده و چن ــه خان شــدید نســبت ب
ــو خــود  ــا چاق ــار ب ــد. یک ب ــار خوشــحالی می کن ــن کار اظه اســت و از ای
را زخمــی کــرده اســت. چندبــار بــا مصــرف تعــداد زیــادی قــرص اقــدام 
ــه خودکشــی کــرده و در بیمارســتان مســمومین بســتری  شــده اســت.  ب

ــت. ــوان اس ــاتش نات ــم و احساس ــرل خش ــد در کنت می گوی
   اولیــن مراجعــه بــه روانپزشــک در دوران راهنمایــی بــه دلیــل 
پرخاشــگری و قشــقرق های زیــاد بــوده اســت. در دبیرســتان نیــز 
ــه  ــی ازجمل ــای مختلف ــه و داروه ــزد روانپزشــک رفت ــم ن ــن عالئ ــا همی ب
ــن  ــن و دزیپرامی ــن، کاربامازپی ــرازول، پره گابالی ــدیم، آریپیپ ــروات س  والپ
ــا  ــا ی ــی دوره مانی ــته ول ــی داش ــانات خلق ــت. نوس ــرده اس ــت ک دریاف
افســردگی اساســی تــا کنــون نداشــته و عالئــم ســایکوتیک بــدون ارتبــاط 
بــا مصــرف متیل فنیدیــت نیــز درگذشــته نداشــته اســت. می گویــد 
هنگامی کــه می خواهــد یــک لغــت را بــه خاطــر بســپارد تصویــر آن را در 

ــد. ــم می کن ــن مجس ذه
او ســابقه مصــرف گهــگاه گل )کانابیــس(، ماشــروم )Mushroom( و ال. 

اس. دی. )LSD( دارد.
سابقه عالئم وسواس در مادر و اسکیزوفرنیا در دختر خاله او وجود دارد.

   در کودکــی بــه خروس جنگــی معــروف بــوده، در مهدکــودک آب داغ 
ــن کارش  ــی زده و از ای ــک م ــا را کت ــه و دختره ــران می ریخت روی دیگ
ــا  ــی ب ــدان خوب ــی چن ــط اجتماع ــت. رواب ــند اس ــز خرس ــون نی هم اکن

ــدارد. همســاالن خــود نداشــته و ن
در مدرســه تمرکــز نداشــته و بیــش از پنــج دقیقه ســر کالس نمی نشســته 
ــته اســت.  ــرات درســی متوســط داش ــن و نم ــاط پایی ــره انضب اســت. نم
ــود را در  ــت خ ــی وق ــان طوالن ــرای زم ــی ب ــز گاه ــه نی در دوران مدرس
ــه  ــت، به طوری ک ــده اس ــردازی می گذران ــه خیال پ ــتی ب ــرویس بهداش س

گاهــی یــک کالس را از دســت مــی داده اســت.

چالش تشخیص های افتراقی یک بیمار واقعی
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   در کودکــی نیــز در نقــش پویانمایی هایــی کــه می دیــده فرومی رفتــه 
و تمایــل زیــادی بــه مشــاهده فیلم هــای بســیار خشــن داشــته اســت. او 
ــورد  ــرادرش به شــدت او را م ــادر و ب ــدر، م ــی پ ــد در کودک ــان می کن بی

ــکار می کننــد. ــواده ایــن موضــوع را ان ــد ولــی خان آزار قــرار می داده ان
ارزیابی یافته  ها

ــه اش  ــی مراجع ــت اصل ــه عل ــتیم ک ــه رو هس ــاری روب ــا بیم ــا ب    م
ــب و  ــم جال ــادی از عالئ ــش زی ــت و بخ ــت اس ــوءمصرف متیل فنیدی س
ــت؛  ــه اس ــل توجی ــت قاب ــوءمصرف متیل فنیدی ــه س ــوع او در زمین متن
 ،)depersonalization( خــود  از  گسســت  توهــم،  عالئــم  ازجملــه 
رفتارهــای تکــراری مشــابه آداب وسواســی، پرخاشــگری، نوســانات 
ــری  ــم دیگ ــال، عالئ ــش وزن. درعین ح ــتها و کاه ــش اش ــی، کاه خلق
ــا در نظــر  ــذا ب ــد. ل ــی را می طلب ــه توجــه تشــخیصی مجزای ــز دارد ک نی
 ،DSM-IV-TR ــکی در ــخیص های روانپزش ــج تش ــای رای ــتن محوره داش

می توانیــم تشــخیص های افتراقــی زیــر را در نظــر بگیریــم:
   در محــور یــک آنچــه ابتــدا بــه ذهــن می رســد تشــخیص ســوءمصرف 
ــه افزایــش دوز دارو و صــرف  ــاز ب ــه تحمــل و نی ــا توجــه ب دارو اســت؛ ب
زمــان زیــاد و ادامــه مصــرف دارو بــا وجــود مشــکالت زیــادی کــه برایــش 
ــه  ــل این ک ــی از قبی ــه نکات ــه ب ــال توج ــت. درعین ح ــرده اس ــاد ک ایج
بیمــار متیل فنیدیــت را بــرای لــذت مصــرف نمی کنــد بلکــه بــرای 
ــد و  ــرف می کن ــش مص ــام نقش های ــرای انج ــی ب ــوای ذهن ــش ق افزای
همچنیــن حتــی زمانــی کــه دارو را در اختیــار دارد ولــی شــرایط خــاص 
ــه  ــرف آن را ب ــا مص ــرای روزه ــد ب ــت می توان ــم نیس ــویی فراه دست ش
تأخیــر بینــدازد بــدون اینکــه عالئــم تــرک واضحــی داشــته باشــد، ایــن 

ــد. ــش می کش ــه چال ــخیص را ب تش
ــی  ــا همراه ــی ی ــخیص افتراق ــوان تش ــه به عن ــخیص هایی ک ــایر تش س

ــت از: ــارت اس ــت عب ــر گرف ــوان در نظ می ت
     اختــالل وسواســی-اجباری بــا توجــه بــه انجــام آداب خاصــی در یــک 
ــد  ــع آن می توان ــه نف ــی ب ــابقه خانوادگ ــن س ــاص و همچنی ــرایط خ ش
ــر عمــل  ــوان همراهــی مطــرح باشــد. در وســواس کلمــات و تصاوی به عن
ــد.  ــار صــدق می کن ــن بیم ــاره ای ــه درب ــرض می شــود ک ــر ف ــاً براب تقریب
ــرف  ــی مص ــق آداب وسواس ــام دقی ــرای انج ــت ب ــن متیل فنیدی همچنی
می شــده و نــه احســاس لــذت  کــه ایــن مســئله نیــز می توانــد احتمــال 

تشخیص وسواس را بیشتر کند.
ــاس  ــر اس ــا دارو ب ــواد ی ــرف م ــه مص ــوی ب ــی ثان ــالل دوقطب      اخت
ــرح  ــی مط ــا همراه ــی و ی ــخیص افتراق ــوان تش ــی به عن ــانات خلق نوس

است.
     تشــخیص دوره مقدماتــی )prodromal( اســکیزوفرنیا را بــر اســاس 
ــت:  ــر گرف ــی در نظ ــوان تشــخیص افتراق ــوان به عن ــر می ت ــای زی یافته ه
شــاید بیمــار بــا مصــرف دارو و قــرار دادن خــود در یــک محیــط خــاص 
ســعی دارد خــود )self( شــکننده و رودررو بــا ســایکوز خــود را بــا خلــق 
دنیایــی متفــاوت از متالشــی شــدن و فروریختــن حفــظ کنــد. بــه نظــر 
ــالل  ــار اخت ــار )ego boundaries( دچ ــود بیم ــای خ ــد مرزه می رس

شده و مصرف متیل فنیدیت می تواند نوعی خود  درمانی نیز باشد.
     تشــخیص اختــالالت تجزیــه ای به ویــژه اختــالل چنــد شــخصیتی و 
ــد  ــت خلســه )trance( نیــز می توان همچنیــن خودهیپنــوز و ایجــاد حال

مطرح شود.
     تشــخیص اختــالل آســپرگر بــا توجــه بــه روابــط اجتماعــی محــدود 

ــوی  ــیار ق ــم بس ــن تجس ــت و همچنی ــر نیس ــق و مؤث ــه عمی ــار ک بیم
ــادی در زمینــه تصــور و  ــرا بیمــار توانایــی زی ــد مطــرح شــود. زی می توان

تقلید نقش دیگران دارد که با این اختالل سازگار است.
     تشــخیص های افتراقــی بســیار مهــم، اختــالل ســاختگی و تمــارض 
اســت؛ بــا توجــه بــه تنــوع عالئــم بســیار غریــب و همچنیــن بــا شــک بــه 
اعتبــار یافته هــا. آیــا واقعــاً ممکــن اســت بیمــار 150 عــدد متیل فنیدیــت 

را تقریباً یک جا مصرف کرده باشد؟
ــل  ــری از قبی ــخیص های دیگ ــار تش ــم بیم ــی از عالئ ــن برخ    همچنی
ــه  ــد. اگرچ ــادر می کن ــن متب ــه ذه ــوردن را ب ــالالت خ ــا و اخت پارافیلی
شــاید بتــوان آنهــا را عالئمــی از یــک تشــخیص جامع تــر در نظــر گرفــت.

عــالوه بــر ایــن به راحتــی نمی تــوان گفــت آیــا بیمــار ســایکوتیک اســت 
ــز  ــارز )به ج ــان ب ــا هذی ــم ی ــودن توه ــم نب ــایکوتیک؟ به رغ ــر س ــا غی ی
ــنجش  ــار س ــد بیم ــر می رس ــه نظ ــاالی دارو، ب ــرف دوز ب ــان مص در زم
ــا توجــه  واقعیــت و قضــاوت خــود را از دســت  داده اســت. درعین حــال ب
ــه از تجربیــات خــاص و تشــخیص مــرز خیــال  ــه ورود و خــروج آگاهان ب
ــی  ــی به راحت ــاعات متوال ــرای س ــاال ب ــز ب ــن تمرک ــت و همچنی و واقعی

ــت. ــایکوتیک اس ــت او س ــوان گف نمی ت
ــگاه کــرد  ــه ایــن بیمــار ن ــوان از دیــدگاه آنالیتیــک ب    همچنیــن می ت
و توقــف نمــو ذهنــی در مرحلــه نارسیســیزم ترانســفرانس و ســایکوتیک 
ترانســفرانس را مطــرح کــرد. زیــرا او درک صحیحــی از واقعیــت بیرونــی و 
تمایــز آن از دنیــای درونــی نداشــته و تفکــری عینــی و غیرپردازش شــده 
دارد و فضایــی بــدون ارتبــاط بــا ســایر انســان ها در اطــراف خــود ایجــاد 
کــرده اســت. همچنیــن لــذت سادومازوخیســتیک از کتــک زدن دیگــران و 
مــادر و آســیب بــه خــود و تمایــالت هم جنس گرایانــه )نــه در رابطــه بــا 
هم جنــس بلکــه بــا فــردی کامــاًل مشــابه خــود؛ بــه عبارتــی بــا خــودش 
ــان دهنده  ــران ، نش ــر از دیگ ــدون تفک ــد ب ــابه( و تقلی ــرد مش ــک م ــا ی ی

عــدم عبــور از فضــای نارسیســیتیک ترانســفرنس هســت.
ــز اختــالل  ــی  )ADHD( و نی    تشــخیص اختــالل کم توجهی-بیش فعال
ســلوک )conduct disorder( بــر اســاس شــرح حال دوران کودکــی 

محتمــل اســت.
ــرزی  ــژه م ــالل شــخصیت دســته B، به وی ــوان اخت    در محــور دو می ت
ــه احســاس پوچــی عمیــق  ــا توجــه ب و خودشــیفته را در نظــر گرفــت. ب
ــق  ــد مطل ــا و تقلی ــخصیت های فیلم ه ــش ش ــن در نق ــه فرورفت ــاز ب و نی
ــت  ــتن هوی ــی و نداش ــمندبودن درون ــس ارزش ــاد ح ــرای ایج ــا ب از آنه
مشــخص و همچنیــن رفتارهــای دیگــرآزاری بــدون احســاس پشــیمانی 
)حتــی پــس از ضــرب و شــتم مــادر( نیــز مؤیــد ایــن تشــخیص اســت. 
و  گزیــن  دوری  ازجملــه   ،A ویژگی هــای شــخصیتی دســته  حتــی 

ــود. ــده می ش ــار دی ــن بیم ــم در ای ــکیزوتایپال ه اس
   در محــور ســه بایــد تشــخیص های افتراقــی مهمــی از قبیــل تشــنج 
ــتانه  ــه آس ــت ک ــاالی متیل فنیدی ــرف دوز ب ــابقه مص ــه س ــه ب ــا توج )ب
تشــنج را کاهــش می دهــد و عالئــم توهــم و گسســت از خــود طوالنــی( 

را در نظــر گرفــت.
   بــا توجــه بــه ایــن مــوارد بــه نظــر می رســد دســته بندی های 
معمــول روانپزشــکی همیشــه راهگشــا نیســت و برخــی بیمــاران انبوهــی 
ــم و تشــخیص های  ــا عالئ ــر شــدن ب ــد کــه درگی ــف دارن ــم مختل از عالئ
ــا دیــد  ــه چالــش می کشــد و کمــک می کنــد ت مختلــف آنهــا ذهــن را ب
ــیم. ــته باش ــی داش ــزی درمان ــی و برنامه ری ــاوت بالین ــری در قض جامع ت
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معرفی کتاب

عنوان کتاب: دستنامه روانپزشکی سالمندان )راهنمای عملی(
نویسندگان: جوئن رادا، نيال بویس، زوزانا واکر

مترجم: مهشيد فروغان

انتشارات: ارجمند

توضیــح: بــا توجــه بــه پديــده سالمندشــدن جمعیــت كــه واقعیتــی جهانــی اســت، آماده ســازی زيرســاخت ها و ابــزار الزم 
ــه نظــر می رســد. يکــی از كمبودهــای اساســی در ايــن زمینــه، فقــدان  ــه ايــن قشــر، ضــروری ب ــرای خدمت رســانی ب ب
نیــروی انســانی كارآزمــوده و آمــاده بــرای پاســخگويی بــه نیازهــای ســالمت ســالمندان در ابعــاد مختلــف اســت. ازايــن رو 
در چنــد ســال اخیــر، آمــوزش روانپزشــکی ســالمندی در برنامــه درســی دســتیاران روانپزشــکی گنجانــده  شــده اســت. ايــن 
ــی شــايع  ــا نیازهــای روان شــناختی و اختــالالت روان ــکان آشــنايی پزشــکان، روانپزشــکان و دســتیاران را ب دســتنامه ام
در ســالمندان فراهــم می كنــد. همچنیــن اطالعــات موجــز و مفیــدی را در زمینــه ی درمــان دارويــی و غیردارويــی ايــن 

ــد. ــه می ده ــالالت ارائ اخت

DSM-5 عنوان کتاب: فوریت های روانپزشکی بر اساس
نویسنده : فرهاد شاملو

انتشارات: ارجمند

ــی پزشــکی و  ــاب، ۲۳۲ صفحــه دارد و ســعی شــده در آن توصیفــی در مــورد موقعیت هــای فوريت ــح: ويراســت دوم كت توضی
اقدامــات الزم بــرای كنتــرل آنهــا و همچنیــن شــرايطی كــه يــك واحــد فوريــت روانپزشــکی بايــد داشــته باشــد ارائــه گــردد.

ــای  ــت؟، ۲- رفتاره ــکی چیس ــت روانپزش ــد از: 1- فوري ــن آن عبارت ان ــه عناوي ــت ك ــی اس ــش اصل ــج بخ ــاب دارای پن كت
تهاجمــی و خشــونت، ۳- خودكشــی، ۴- فوريت هــای مربــوط بــه مصــرف مــواد و داروهــا، 5- ســاير فوريت هــای روانپزشــکی.

 DSM-5 كلیــه مطالــب ذكرشــده بــر اســاس جديدتريــن منابــع روانپزشــکی ازجمله مجموعــه كتاب هــای كاپــالن و ســادوک و
. ست ا

عنوان کتاب: مصاحبه بالينی ساختاریافته برای اختالل های DSM-5 )نسخه بالين گر(
نویسندگان: مایکل ب. فرست، جانت ب. و. ویليامز، رونداس کرگ، رابرت ل. اسپيتزر

مترجمان: ونداد شریفی، بهرنگ شادلو، زهرا شهریور

انتشارات: ابن سينا

 DSM-5 ــر اســاس معیارهــای توضیــح : ايــن كتــاب يــك راهنمــای قدم به قــدم اســت كــه در آن، ســؤاالت مصاحبــه ب
تهیــه  شــده و شــامل اختــالالت متداولــی كــه در بالیــن بــا آن مواجــه هســتیم می شــود. نســخه جديــد نســبت بــه قبلــی 
تغییراتــی اساســی پیداكــرده اســت؛ نه تنهــا بخش هــای جديــدی )ماننــد اختــالل كم توجهی-بیش فعالــی( بــه آن اضافــه 
ــر از همــه اين كــه پاســخنامه در متــن نســخه   شــده، بخش هــای قبلــی هــم به طــور مفصــل تغییــر كــرده اســت. مهم ت
بالینــی مصاحبــه ادغام شــده و نســخه جداگانــه ای بــرای آن وجــود نــدارد. ايــن تغییــر، رونــد انجــام مصاحبــه را تســهیل 
ــان فارســی اســتفاده شــود؛  ــه زب ــج در مصاحبه هــای روانپزشــکی ب ــان راي ــاب ســعی شــده از زب ــد. در ترجمــه كت می كن

بااين حــال وامــداری بــه نســخه اصلــی حفــظ  شــده اســت.

زینب اميری مقدم
 دستيار روانپزشکی



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

] ]

34پاییز  1396

   مجمــع عمومــی انجمــن علمی روانپزشــکان ايــران در تاريــخ 1۳۹۶/۷/۲۷ 
و هم زمــان بــا ســی و چهارمیــن همايــش ســاالنه انجمــن در ســالن اصلــی 
ــی  ــا میرسپاس ــر غالمرض ــد. دكت ــزار ش ــالد برگ ــتان می ــات بیمارس اجتماع
رياســت جلســه را بــه عهــده داشــت و دكتــر نخجوانــی و دكتــر امیرحســین 

جاللــی در اداره جلســه كمــك كردنــد.

ــن  ــن، مهمتري ــس انجم ــولیان، رئی ــم رس ــر مري ــه دكت ــدای جلس    در ابت
ــر  ــپس دكت ــمرد. س ــته برش ــال گذش ــك س ــره را در ي ــات هیأت مدي اقدام
همايــون امینــی، دبیــر انجمــن مشــروح گــزارش هیأت مديــره را قرائــت نمود. 
آن گاه دكتــر امیــر شــعبانی، خزانــه دار انجمــن، تــراز مالــی يك ســاله را ارائــه 
ــع  ــای مجم ــی اعض ــؤاالت برخ ــه س ــره ب ــای هیأت مدي ــپس اعض ــرد. س ك
ــه  ــره ب ــه پیشــنهادی هیأت مدي ــج مصوب ــد. در انتهــا پن عمومــی پاســخ دادن
رأی گذاشــته شــد كــه بــه تصويــب مجمــع عمومــی رســید. ايــن مصوبــات 

بــه شــرح زيــر اســت:

گــزارش  انجمــن،  اساســنامه  و 1۷-5  بندهــای 1۳-1  اســاس  بــر   .1
ــورد  ــع آن را م ــید و مجم ــی رس ــع عموم ــتماع مجم ــه اس ــره ب هیأت مدي

ــرار داد.  ــد ق تأيی

۲. بــر اســاس بندهــای ۲-1۳ و ۶-1۷ اساســنامه انجمــن، ترازنامــه ســاالنه 
ــورد  ــع آن را م ــید و مجم ــی رس ــع عموم ــتماع مجم ــه اس ــن ب ــی انجم مال

ــرار داد.  ــد ق تأيی

ــا  ــع ب ــن، مجم ــنامه انجم ــد ۲-1۳ اساس ــاده ۹ و بن ــه م ــتناد ب ــا اس ۳. ب
پیشــنهاد هیأت مديــره مبنــی بــر افزايــش حــق عضويــت ســاالنه بــه مبلــغ 

ــود. ــت نم ــال موافق ــزار ري ــون و پانصــد ه ــك میلی ي

ــره  ــنهاد هیأت مدي ــا پیش ــع ب ــای ۲-1۳ و ۶-1۷ مجم ــاس بنده ــر اس ۴. ب
مبنــی بــر تعییــن ســال مالــی از اول مهــر هــر ســال تــا آخــر شــهريور ســال 

بعــد موافقــت نمــود.

5. بــا توجــه بــه بندهــای 5-1۳، ۴-1۷ و ۸-1۷ اساســنامه انجمــن، مجمــع 
ــیوه نامه ها  ــاله ش ــك دوره ی دوس ــرای ي ــد ب ــازه می ده ــره اج ــه هیأت مدي ب
و ضوابــط اجرايــی مــورد نیــاز بــرای اداره بهتــر هیأت مديــره، ارتبــاط 
ــی  ــی و تجهیزات ــركت های داروي ــا و ش ــاخه ها و كمیته ه ــا ش ــب تر ب مناس
و ســاير مــوارد الزم را تدويــن و بــه اجــرا گــذارد و نتیجــه آن را بــه مجمــع 

ارائــه نمايــد.

 برگزاری مجمع عمومی 
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   بــه اســتناد بندهــای 1-1۳ و 5-1۷ اساســنامه انجمــن علمــی روانپزشــکان 
ــع  ــتماع مجم ــه اس ــر ب ــرح زي ــه ش ــن ب ــره انجم ــزارش هیأت مدي ــران، گ اي

ــد: ــی می ر س عموم
ــی در روز ۹5/۷/۲۹  ــع عمو  م ــات در جلســه مجم ــزاری انتخاب ــس از برگ    پ
ــس از  ــزار و پ ــخ ۹5/۸/۶ برگ ــب در تاري ــره منتخ ــه هیأت مدي ــن جلس اولی
ــی  ــورد چگونگ ــه دار، در م ــر و خزان ــس، دبی ــب رئی ــس، ناي ــاب رئی انتخ
ــب  ــره منتخ ــد. هیأت مدي ــری ش ــث و تصمیم گی ــره بح ــت هیأت مدي فعالی
ــد  ــس از تأيی ــت.  پ ــمی( داش ــه )غیررس ــج جلس ــدن پن ــش از رسمی ش پی
ــورت  ــد به ص ــره جدي ــت، هیأت مدي ــط وزارت بهداش ــات توس ــه انتخاب نتیج
ــه  ــون 15 جلس ــا كن ــه ت ــود ك ــاز نم ــود را از ۹5/1۲/5 آغ ــمی فعالیت خ رس
هیأت مديــره برگــزار شــده اســت. بعضــی از مــوارد بررســی شــده و اقدامــات 

ــد از: ــه عبارت ان ــورت گرفت ص
       تعیین اولويت های برنامه سه سال آينده انجمن

       تقسیم مسئولیت های مختلف برای پیگیری امور
       جلسه مشترک با هیأت مديره مستقر انجمن

       پیگیری تصويب قانون سالمت روان
       بررسی موضوع تغییر قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

ــی  ــته روانشناس ــوزش رش ــال آم ــوع انتق ــت از موض ــری و حماي        پیگی
بالینی به وزارت بهداشت

ــا  ــق فضــای مجــازی ب ــا اعضــای انجمــن از طري ــاط ب        تســهیل ارتب
ــا  ــره ب ــای تلگرا  می هیأت مدي ــن و گروه ه ــی  انجم ــال تلگرا  م ــدازی كان راه ان
رؤســای شــاخه ها و رؤســای كمیته هــا و برنامه ريــزی بــرای فعال  تــر و 
ــی از  ــا كمــك جمع ــه انجمــن و وب ســايت انجمــن ب ــه روز شــدن خبرنام ب

دستیاران روانپزشکی
       برگزاری جلسه با رؤسای شاخه های انجمن در تاريخ ۹۶/1/۲۴

ــود  ــوروزی اعضــای انجمــن و مراســم يادب ــدار ن        برگــزاری برنامــه دي
همــکار عزيزمــان دكتــر افشــین يداللهــی در كنــار آن در تاريــخ ۹۶/1/۲۴ در 

موزه تاريخ علوم پزشکی ايران
ــا مجمــع انجمن هــای علمی گــروه پزشــکی در خصــوص         همــکاری ب
ــات نظــام پزشــکی و  ــری در مــورد تداخــالت بین رشــته ای، انتخاب تصمیم گی

نقش فعال  تر انجمن ها در آموزش فراگیران علوم پزشکی
       تدويــن و انتشــار مطالبــات ســالمت روان از نامزدهــای رياســت 

جمهوری و شورای شهر
       برگــزاری جلســه بــا رؤســا يــا دبیــران كمیته هــای انجمــن در تاريــخ 

۹۶/۲/۲۸
       تهیه »شیوه نامه داخلي انجمن در مورد هیأت مديره«

ــتانی و  ــاخه های( اس ــعب )ش ــی ش ــیوه  نامه داخل ــار »ش ــه و انتش        تهی
شهرستانی انجمن علمی  روانپزشکان ايران«

       تهیــه و انتشــار »شــیوه  نامه داخلــي انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران 
در مورد كمیته های تخصصی وكمیته های اجرايی«

       تهیــه و انتشــار »شــیوه  نامه ارتبــاط انجمــن علمــی  روانپزشــکان ايــران 
با شركت های دارويی و صنايع پزشکی با رعايت اصول حرفه ای« 

       برگــزاری جلســه بــا نماينــدگان شــركت  های دارويــی جهــت روشــن  تر 
شدن سیاست ها و مواضع انجمن 

       همــکاری در تدويــن ســامان دهی پرداخــت يــا برقــراری حــق ســختی 
ــون روال  ــا كن ــه ت ــی ك ــی و درمان ــأت علم ــو هی ــکان عض ــرايط روانپزش ش

يکسانی را در سراسر كشور نداشته است.
       برگــزاری انتخابــات شــاخه های آذربايجــان و البــرز بــا حضــور نماينــده 

هیأت مديره
       مکاتبــه بــا معاونــت درمــان وزارت بهداشــت در مــورد پوشــش بیمــه ای 

مصاحبه تشخیصی و معاينه كامل روانپزشکی بار اول )كد ۹000۴5(
       دعــوت بــرای حضــور همــه روانپزشــکان جــوان بــرای انتخــاب كمیتــه 
روانپزشــکان و گــروه مشــاوران جــوان انجمــن و برگــزاری جلســه و تشــکیل 

كمیته روانپزشکان جوان در تاريخ ۹۶/۳/۴
       تصويــب شــیوه نامه پیشــنهادی جايــزه اســتاد داويديــان بــرای همايــش 

ساالنه انجمن
ــر  ــش اخی ــت ها در چال ــت از پاتولوژيس ــه حماي ــار نام ــه و انتش        تهی

خطاب به معاونت آموزشی وزارت بهداشت
       تهیــه و انتشــار نامــه در اعتــراض بــه موضــوع اختیاری  شــدن كارورزی 
روانپزشــکی بــرای دانشــجويان پزشــکی خطــاب بــه معاونــت آموزشــی وزارت 

بهداشت
       انعــکاس موضــوع كاهــش ســهمیه متــادون كلینیــك برخــی 

روانپزشکان به وزارت بهداشت 
ــش  ــت پوش ــتی تح ــه بايس ــی ك ــای داروهاي ــت اولويت ه ــه لیس        تهی

 گزارش هیأت مدیره انجمن
 به مجمع عمومی
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ــد و درخواســت رســمی از وزيــر محتــرم بهداشــت و دبیــر  بیمــه قــرار بگیرن
محترم شورای عالی بیمه برای دستور اقدام الزم در اين مورد

ــا نايــاب شــده اند و         تهیــه لیســت داروهــای قديمی تــر كــه كمیــاب ي
درخواســت رســمی از رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــرای دســتور اقــدام الزم 

در اين مورد
ــران و  ــه اي ــه فارماكوپ ــد ب ــای جدي ــرای ورود داروه ــتی ب ــه لیس        تهی
درخواســت رســمی از رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــرای دســتور اقــدام الزم 

در اين مورد
       جلســه بــا آقــای دكتــر نوربــاال مشــاور ســالمت روان وزيــر بهداشــت 

و بحث و تبادل نظر در موارد زير:
       پیگیــری موضــوع انتقــال آمــوزش رشــته روانشناســی بالینــی و 

سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت 
ــی وزارت  ــگان روانشناس ــری دانش  آموخت ــت به كارگی ــنهاد اولوي        پیش

بهداشت در داخل وزارت بهداشت
       پیشنهاد بازنگری ساختار درونی انجمن جهت افزايش كارايی

ــودن دوره كارورزی روانپزشــکی  ــاری ب ــری موضــوع حــذف اجب        پیگی
برای دوره آموزشی پزشکی عمومی 

ــرح  ــکان و ط ــی روانپزش ــن علم ــات انجم ــارات و مطالب ــار انتظ        انتش
ــره نظــام پزشــکی و انتشــار پاســخ آنهــا  ســؤاالتی از كانديداهــای هیأت مدي

در كانال انجمن و بیانیه نهايی انجمن در مورد انتخابات نظام پزشکی
       برگــزاری انتخابــات مجــدد چنــد كمیتــه انجمــن و شــروع فعالیــت چنــد 

كمیته ديگر؛ در مجموع در حال حاضر 1۹ كمیته فعال هستند.
       پیگیــری و اطالع  رســانی در مــورد محدوديت  هــای مطرح  شــده 

دارويی برای زايرين بیت  اله الحرام
       مذاكــره بــا مســئوالن شــورای سیاســتگذاری ســالمت صــدا و ســیما 
به صــورت  روانپزشــکی  و  روان  ســالمت  موضوعــات  طــرح  مــورد  در 

مناسب  تر برای عامه مردم
       هماهنگی و پشتیبانی الزم برای برگزاری همايش ساالنه انجمن 

ــر  ــب نظ ــا كس ــواد ب ــازی م ــوع محدودسازی/آزاد   س ــری موض        پیگی
ــش  ــك هماي ــزاری ي ــت از برگ ــن و حماي ــاد انجم ــه اعتی ــی كمیت كارشناس

كارشناسی در اين زمینه
       تجهیز حسابداری انجمن به نرم  افزار حسابداری و مالی

       راه  انــدازی مجــدد بانــك اطالعــات روانپزشــکان ايــران روی وب  ســايت 
جديد انجمن و فراخوان عمومی برای تکمیل اطالعات آن

       تصويــب جايــزه ای بــه نــام »افشــین يداللهــی« بــه پیشــنهاد كمیتــه 
انــگ و رســانه بــرای اهــدا بــه افــراد غیرروانپزشــکی كــه فعالیــت چشــمگیری 

در حوزه سالمت روان داشته اند.
       قبــول حمايــت علمــی انجمــن از »جايــزه دســتیاری« در كنگــره دانــش 

اعتیاد كه از سال آينده برگزار خواهد شد.
       تشــکیل كمیتــه ای بــه منظــور پیگیــری موضــوع اصــالح كتــاب ارزش 
نســبی خدمــات ســالمت بــا مســئولیت آقــای دكتــر نصــر و بــا حضــور آقايــان 

دكتر همتی و دكتر خدائی
       برنامه ريــزی بــرای مشــاركت در تدويــن گايدالين هــا بــا وزارت 

بهداشت در حوزه سالمت روان 
ــول  ــرح تح ــنهادی ط ــه پیش ــوس برنام ــن رئ ــس مت ــه پیش  نوي        تهی
ــرم بهداشــت،  ــر محت ــه وزي ــه ب ــرای اراي ســالمت در حــوزه ســالمت روان ب

درمان و آموزش پزشکی
       همــکاری در برگــزاری همايــش  ســاالنه »ســالمت روان و رســانه« بــا 

كرسی يونسکو در آموزش سالمت
       آغاز همکاری با شورای شهر تهران در خصوص سالمت روان

ــرای چگونگــی گــزارش انعــکاس خبــر خودكشــی         تهیــه مســتندی ب
توسط كمیته پیشگیری از خودكشی

ــزان  ــد نمايیــم كــه می ــان ايــن گــزارش ضــروری اســت مجــدداً تاكی در پاي
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــن، ارتب ــداف انجم ــه اه ــل ب ــره  در نی ــت هیأت مدي موفقی
ــا  ــك اعض ــی يکاي ــدی و عمل ــاركت ج ــب مش ــت آن در جل ــزان موفقی می
دارد. بنابرايــن صمیمانــه تقاضــا داريــم كــه همــه همــکاران بــه هــر نحــوی 
كــه امــکان مشــاركت و همــکاری در فعالیت هــای مختلــف علمــی و صنفــی 
ــاخه  ــه و 1۳ ش ــب 1۹ كمیت ــژه در قال ــه وي ــون ب ــکال گوناگ ــن در اش انجم
ــا  ــه ت ــی ك ــام همکاران ــت تم ــد و از حماي ــغ نورزن ــد دري ــن دارن ــال انجم فع
كنــون يــار مــا بوده انــد و بــه ويــژه بــا نقدهــای مشــفقانه و مشــاركت عملــی 

ــگزاريم.  ــیار سپاس ــد بس ــان بوده  ان همراهم
در پايــان يــاد يــار فقیدمــان دكتــر افشــین يداللهــی عزيــز را كــه بســیار بــه 

ــم. ــد گرا  می   می داري ــدا ش ــا ج ــن راه از م ــدای اي ــتیم و در ابت ــاز داش او نی

هيأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

پاییز  1396 37

فعاليت های 
انجمن

تاریخ: ۱3۹6/۸/۱4

جناب آقای دکتر سيد حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام
   طــرح تحــول نظــام ســالمت بــا وجــود دشــواری هايی كــه بــا آن روبــه رو بــوده، توانســته اســت دسترســی بخــش وســیعی از مــردم ايــران را بــه خدمــات 
ــالمت  ــات س ــازی خدم ــازی و همراه س ــعه همسان س ــورهای درحال توس ــژه كش ــا و به وي ــه دنی ــدان دور، در هم ــته نه چن ــازد. در گذش ــر س ــی امکان پذي درمان
روان بــا ســاير خدمــات ســالمت همــواره بــا دشــواری های زيــادی روبــه رو بــوده اســت. جمهــوری اســالمی ايــران از پیشــتازان ادغــام ســالمت روان در شــبکه 
بهداشــتی در ســطح منطقــه بــوده و در ســال های اخیــر كــه گســترش شهرنشــینی مشــکالت جديــد روانی-اجتماعــی در كالن شــهرها بــه وجــود آورده اســت، 
ــرای گســترش ايــن خدمــات و كاربســت رويکردهــای نويــن در مناطــق شــهری و گروه هــای هــدف ويــژه آغــاز  وزارت بهداشــت تالش هــای باارزشــی را ب

نمــوده اســت.
   جامعــه روانپزشــکي كشــور افتخــار دارد كــه در تدويــن برنامــه كشــوري بهداشــت روان نقشــی فعــال داشــته و اســناد ايــن دســتاورد ها در ســازمان جهانــي 
ــاي طبیعــي و  ــي ماننــد دفــاع مقــدس، بالي ــر ايــن، روانپزشــکان در مديريــت كشــوري ســالمت روان در شــرايط بحران بهداشــت منعکــس اســت. عــالوه ب
ــن  ــان همچنی ــد. آن ــز خدمت رســانی كرده ان ــان عزي ــه هموطن ــال داشــته و ب ــه دوش ســاير مســئوالن وزارت بهداشــت حضــوري فع حــوادث آســیب زا دوش ب
در برنامه هــای پیشــگیري و ارتقــای ســالمت روان فعــال بــوده و بــا ســاير فعــاالن ايــن حــوزه ازجملــه روانشناســان بالینــي در طــرح ادغــام برنامــه ســالمت 

ــته اند. ــدي داش روان كشــوري نقشــی كلی
انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران بــر آن اســت تــا در رونــد بازنگــری طــرح تحــول نظــام ســالمت، وظیفــه خــود را در قبــال مــردم و وزارت بهداشــت بــه 
انجــام رســاند. ايــن انجمــن از محدوديت هــای مالــی طــرح نظــام ســالمت آگاه اســت و مايــل بــه تحمیــل هزينــه ای ســنگین بــه بودجــه وزارتــی و بیمه هــا 

ــا هزينه-اثربخشــی بیشــتر اســت. ــه خدمــات دارای اولويــت باالتــر و ب ــع از عرصه هــای كم اولويــت ب نیســت، و در واقــع در پــی انتقــال مناب
الف - پيشنهادهای عمومی:

الــف ۱. پیگیــری مندرجــات مکاتبــه هیأت مديــره ســابق انجمــن بــا معاونــت محتــرم آموزشــی وزارت بــه شــماره ۷۷/۳1۳5۷ مــورخ 1۳۹۶/5/۶ و »مشــروح 

نامه رئيس انجمن به وزیر بهداشت
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و خالصــه اجرايــی ســند اجتماعــی انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران در زمینــه ســالمت روان - ويراســت 1۳۹۳« )پیوســت(.
الف ۲. گسترش برنامه های سالمت روانی-اجتماعی نوين در ارتباط پیوسته با برنامه كشوری سالمت روان.

الف 3. برقراری ارتباطی پويا میان برنامه های دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد با برنامه های معاونت اجتماعی تازه   تأسیس.
الــف 4. ارتقــای جايــگاه ســازمانی دفتــر فــوق در راســتای هماهنگــی بیشــتر میــان جنبه هــای بهداشــتی و درمانــی مرتبــط بــا ســالمت روانی-اجتماعــی: 

ــت بســیار اســت. ــد اهمی ــی واج ــه كنون ــه روال تجربه شــده و صیقل  يافت ــداوم ســاختار ســازمانی ســالمت روان در كشــور ب ــظ و ت ــال، حف درعین ح
الــف 5. خاتمــه دادن بــه تأســیس بیمارســتان های روانپزشــکی تك  تخصصــی و الــزام كلیــه بیمارســتان های عمومــی و چندتخصصــی دولتــی و دانشــگاهی 

بــه تخصیــص ده درصــد تخت هــای خــود بــه بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت روانپزشــکی
ــه هیــأت وزيــران )بنــد »حفاظــت و حمايت  يابــی از بیمــاران صعب العــالج، خــاص و نیازمنــد«(  ــف 6. تخصیــص بخشــی از بودجــه ذكــر شــده در مصوب ال

بــه بیمــاران روانپزشــکی.
الــف ٧. پیگیــری ممنوعیــت صــدور مجــوز درمــان در زمینــه اختــالالت روانپزشــکی و از جملــه اعتیــاد )از قبیــل مداخــالت روان درمانــی(، خــارج از حیطــه 

مديريــت و نظــارت وزارت بهداشــت
الف ۸. پیگیری توقف روند صدور مجوز مراكز درمانی، از جمله روان درمانی، توسط سازمان بهزيستی

الــف ۹. محــدود نمــودن تولیــت و نظــارت بــر آمــوزش كلیــه رشــته هايی كــه بــه درمــان، از جملــه درمــان اختــالالت روانپزشــکی، می پردازنــد بــه وزارت 
بهداشــت

الــف ۱0. پیگیــری در مــورد مراكــز تشــخیصی و درمانــی كــه تــا كنــون مجــوز فعالیــت گرفته انــد، از جهــت اخــذ مجــوز از وزارت بهداشــت و منــوط نمــودن 
ادامــه فعالیــت آنهــا بــه رعايــت ضوابــط ايــن وزارت )ايــن درخواســت پیــش از ايــن به وســیله انجمــن علمــی روان درمانــی ايــران نیــز مطــرح شــده اســت(.

الــف ۱۱. حمايــت از اجــرای خدمــات ويزيــت در منــزل و فعالیــت مراكــز بهداشــت روانــی مبتنــی بــر جامعــه: ايــن برنامه هــا، در صــورت اجــرای درســت، 
ــت  ــت بهداشــتی و معاون ــکاری معاون ــد. هم ــوارد بســتری مجــدد بینجامن ــق كاهــش م ــات از طري ــه خدم ــه كاهــش هزين ــد ب ــدت می توانن ــی در میان م حت

درمــان در ايــن زمینــه ضــروری اســت.
الــف ۱۲. ممانعــت از به  كارگیــری واژه هايــی ماننــد »متخصــص« بــرای كســانی كــه فاقــد »گواهینامــه تخصصــی پزشــکی« هســتند. پیشــنهاد می شــود از 

اصطــالح »حیطــه فعالیــت« در مــوارد فقــدان مــدرک گواهینامــه تخصصــی پزشــکی اســتفاده شــود.
الــف ۱3. عــالوه بــر دســت اندركاران بالینــی ماننــد روانپزشــکان، روانشناســان بالینــی و روانشناســان ســالمت، بهره   گیــری از خدمــات مــددكاران اجتماعــی 

و روانپرســتاران در شــرايطی كــه بیمــاران و خانواده هايشــان دچــار مشــکالت خانوادگــی، شــغلی و محیطــی هســتند بســیار واجــد اهمیــت اســت.
ــراوان مدت هاســت در  ــراز و نشــیب هاي ف ــذر از ف ــس از گ ــون پ ــن قان ــه اي ــح اســت ك ــه توضی ــون ســالمت روان: الزم ب ــري اليحــه قان ــف ۱4. پیگی ال

نوبــت طــرح در كمیســیون لوايــح دولــت اســت.
ب - پيشنهادهای مرتبط با بسته های خدمتی و تعرفه ها:

ــه  ــد از جمل ــويق می كن ــا، عکــس آن را تش ــن تعرفه ه ــی تعیی ــال حاضــر سیاســت كل ــتری: در ح ــات بس ــر خدم ــرپايی ب ــات س ــت دادن خدم ب ۱. ارجحی
ــه مــوارد بســتری. ــه تشــخیصی روانپزشــکی« )كــد ۹000۴5( ب ــه و معاين محــدود شــدن خدمــت »مصاحب

ب ۲. تهیــه و اجــرای راهنماهــای بالینــی بــراي درمــان اختــالالت روانپزشــکی، بــا راهبــری فنــی انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، و بــا تأكیــد بــر ممانعــت 
از به  كارگیــری نادرســت مــواردي كــه شــواهد علمــي گســترده يــا اجمــاع كافــي بــراي كارآمــدی آنهــا وجــود نــدارد؛ از قبیــل نوروفیدبــك و نقشــه مغــز.

ب 3. تعیین تعرفه های ويزيت در منزل و برنامه های جامعه نگر.
ب 4. حمايت از پوشش مناسب بیمه ای انواع خدمات روانپزشکی سرپايی و روان درمانی ها.

ب 5. حمايت از تقويت نقش روانپزشك در كلینیك های ترک اعتیاد.
انجمن علمی روانپزشکان ايران آمادگی دارد تا پیشنهادهای تفصیلی خود را در همه زمینه های فوق  ارائه نمايد.

دکتر مریم رسوليان
رئيس انجمن علمی روانپزشکان ایران

رونوشت:
- معاونت محترم اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدير محترم دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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   هیأت مديــره انجمــن علمــی روان پزشــکان 
ايــران روز پنج شــنبه، بعدازظهــر ۲۷ مهــر1۳۹۶، 
در حاشــیه ســی و چهارمیــن همايــش ســاالنه 
ــاخه های  ــئوالن ش ــا مس ــه ای ب ــن، جلس انجم
ــا  ــه ب ــن جلســه ك ــرد. در اي ــزار ك انجمــن برگ
ــی )از  ــر میالن ــوان و دكت ــر نخج ــور دكت حض
ــر شــاپور كريمــی )از كرمانشــاه(،  مشــهد(، دكت
دكتــر ناصــر دشــتی و دكتــر مجتبــی ياســینی 
)از يــزد(، دكتــر مهــران ضرغامــی )از مازنــدران(، 
ــر  ــان(، دكت ــام )از آذربايج ــا فرن ــر علیرض دكت
واعظــی )از اصفهــان(، دكتــر رئیســی )از گیالن( 
و دكتــر شــاملو )از قزويــن( برگــزار شــد. پــس 

ــر  ــه شــرح زي ــی ب ــف، تصمیمات ــورد موضوعــات مختل از بحــث و بررســی در م
گرفتــه شــد:

1. موضــوع برگــزاری كنگــره تماتیــك انجمــن بــا همــکاری شــاخه ها در فصــل 
بهــار مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. مقــرر شــد موضــوع در شــاخه ها مــورد 
ــه  ــا پايــان آبــان 1۳۹۶ ب بررســی قــرار گیــرد و هرشــاخه ای كــه آمادگــی دارد ت
هیأت مديــره اعــالم نمايــد تــا برنامه ريــزی الزم صــورت گیــرد و كنگــره تماتیــك 

)همــراه بــا برنامــه جانبــی بــرای گردشــگری( در بهــار برگــزار شــود.
۲. موضــوع نحــوه تعامــل انجمــن بــا شــاخه ها و افتتــاح حســاب شــاخه ها مــورد 
بحــث و بررســی قــرار گرفــت. روش مناســب توســط انجمــن بررســی و پــس از 

تأيیــد هیأت مديــره بــه شــاخه هــا ابــالغ خواهــد 
 . شد

۳. پیشــنهاد شــد از طريــق نظــام پزشــکی 
پرداخــت  امــکان  تــا  گــردد  پیگیــری 
علمــی  انجمــن  يــك  در  حق عضويــت 
به عنــوان پیــش شــرط الزم جهــت تمديــد 
ــود. ــی ش ــکی بررس ــام پزش ــت در نظ عضوي

۴. پیشــنهاد شــد در مــورد تغییــر ســاختار انجمن 
ــه شــاخه  ــرد؛ به شــکلی ك بررســی صــورت گی
انجمــن در اســتان تهــران به طــور مســتقل 
ــط  ــره توس ــپس هیأت مدي ــود و س ــکیل ش تش
ــه  ــا ب ــود و ي ــاب ش ــاخه ها انتخ ــه ش مجموع
هــر شــکل ديگــری ســاختار تغییــر كنــد يــا مشــاركت شــاخه ها در هیأت مديــره 

ــد. افزايــش ياب
5. مقــرر شــد هــر شــاخه تعــداد اعضايــی كــه حــق عضويــت پرداخته انــد را در 

ــد.  ــروه شــاخه ها اعــالم نماين گ
۶. مقــرر شــد موضوع پوشــش بیمــه ای درخواســت MRI مغز توســط روانپزشــك، 
مجــدداً پیگیــری شــود تــا بخشــنامه ای كــه قبــاًل توســط ســازمان های بیمه گــر 
ابــالغ شــده، در كانــال انجمــن بارگــذاری شــود. همچنیــن شــاخه ها بــا نامــه ای 

ــه هیأت مديــره و ســازمان های بیمه گــر منعکــس نماينــد.  مشــکالت را ب
۷. انتخابات شاخه ها به روز گردد.

ــخ  ــران در تاري ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــوان انجم ــکان ج ــه روانپزش    كمیت
1۳۹۶/۳/۴ تشــکیل شــد. اعضــای كمیتــه عبارت انــد از: دكتــر محمدرضــا 
ــدی،  ــر آرزو صم ــر(، دكت ــالبافان )دبی ــا ش ــر محمدرض ــس(، دكت ــم زاده )رئی قاس
دكتــر حســن رنجبــر، دكتــر میتــرا اشــرف پوری، دكتــر عطیــه گلبــن، دكتــر احمــد 

ــی رســا ــر ســوده محب ــد كريمــی، دكت ــم محم ــر مري ــور، دكت احمــدی پ
اقدامات انجام شده:

ــرای  ــخ 1۳۹۶/۳/۹ ب ــال تلگرامــی روانپزشــکان جــوان در تاري ــدازی كان 1- راه ان
رايزنــی و تعامــل بــا همــکاران روانپزشــك جــوان.

ــخ 1۳۹۶/۳/1۹ و  ــه در تاري ــی كمیت ــأت اجراي ۲- برگــزاری نخســتین جلســه هی
بررســی مطالبــات و راهکارهــای همــکاران روانپزشــك جــوان، تعییــن اهــداف و 

ــی. ــتراتژی های اجراي ــی اس ــرای آن، و بررس ــی اج ــدی در چگونگ اولويت بن

جلسه مشترک هیأت مدیره انجمن و مسئوالن شاخه ها

خبرهایی از کمیته روانپزشکان جوان

سوده محبی رسا
روان پزشک

ــال 1۳۹۶،  ــن در س ــاالنه انجم ــره س ــه در كنگ ــت كمیت ــزاری هم نشس ۳- برگ
ــهاب  ــر ش ــه دكت ــا ارائ ــکان ب ــه ای روانپزش ــگاه حرف ــش جاي ــه بخ ــامل س ش
شــیرخدا، دغدغه هــای مالــی روانپزشــکان بــا ارائــه دكتــر محمدرضــا قاســم زاده 
ــا ارائــه دكتــر محمدرضــا شــالبافان و دكتــر  و نیازهــای آموزشــی روانپزشــکان ب

ــدی. آرزو صم
۴- برگــزاری جلســه مشــترک بــا آقــای دكتــر ســامان توكلــی در تاريــخ 
ــل آن  ــی حل وفص ــای اجراي ــه و راهکاره ــکالت بیم ــون مش 1۳۹۶/۳/۲5 پیرام
و اســتفاده از تجربیــات ايشــان در مــورد چگونگــی رســیدن بــه وضعیــت فعلــی و 

ــود. ــام ش ــد انج ــه می باي ــی ك ــات آت اقدام
5- نــگارش و ارســال نامــه ای در خصــوص مشــکالت روانپزشــکان جهــت ورود 

بــه درمــان اعتیــاد، خطــاب بــه رئیــس انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران.
۶- نــگارش و ارســال نامــه ای در خصــوص پیگیــری واقعی شــدن تعرفــه 
ــه رئیــس انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران. مداخــالت روانپزشــکی خطــاب ب

ــره  ــو هیأت مدي ــی، عض ــی همت ــر محمدعل ــای دكت ــا آق ــه ب ــزاری جلس ۷- برگ
ســازمان بیمــه تأمیــن اجتماعــی، در تاريــخ 1۳۹۶/5/۲۲، پیرامــون مشــکالت بیمه 
به خصــوص بیمــه تأمیــن اجتماعــی و مســیری كــه بايــد بــرای ادامــه مطالبــات 

ــود. ــه ش در پیش گرفت
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علی زجاجی، روانپزشک و رئیس کمیته روانپزشکی اجتماعی و جامعه نگر

ــت  ــی را پش ــتان فعال ــر تابس ــی و جامعه نگ ــکی اجتماع ــه روانپزش    كمیت
ســر گذاشــت زيــرا در كنگــره ســی و چهــارم انجمــن، برگــزاری پنــل خشــم 
و ســمپوزيوم پیگیــری ســند مطالبــات انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران از 
نامزدهــای انتخــاب دوازدهمیــن دوره رياســت جمهــوری ايــران را بــه عهــده 

گرفتــه بــود.
   در ارديبهشــت 1۳۹۶ موضــوع ســند مطالبــات ابتــدا در كمیتــه روانپزشــکی 
اجتماعــی و جامعه نگــر مطــرح شــد و اعضــای كمیتــه بــا همــکاری 

ــد. ــاده كردن ــه را آم ــن اولی ــیار مت ــت بس ــری و صــرف وق حداكث
ــالم  ــه ی س ــه جامع ــود ك ــن ب ــر اي ــات ب ــند مطالب ــی س ــز اصل    تمرك
و سیاســی  اجتماعــی  اقتصــادی،  آمــدن ســازوكارهای  فراهــم  بــدون 
ســالم دســت يافتنی نیســت و بــرای دســت يابی بــه هــدف ســالمت 
ــود  ــی وج ــی و جهان ــات گســترده ايران ــر اســاس مطالع ــی و ب روانی-اجتماع
حداقل هايــی در بخش هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 

ــت. ــی اس الزام
   پــس از آمــاده شــدن متــن اولیــه، ســند مطالبــات توســط رئیــس محتــرم 
انجمــن بــرای افــراد صاحب نظــر ارســال و اصالحاتــی در آن به عمــل آمــد و 
در نهايــت در هیأت مديــره انجمــن مطــرح، بررســی، تصويــب و منتشــر شــد.

   ازآنجاكــه ايــن بــاور وجــود داشــت كــه انتشــار ســند كــه در ابتــدا بیانیــه 
ــکی  ــه روانپزش ــود، كمیت ــر نمی ش ــه تغیی ــر ب ــی منج ــت به تنهاي ــام داش ن
ــه  ــزوم توج ــتمر ل ــری مس ــا پیگی ــت ب ــم گرف ــر تصمی ــی و جامعه نگ اجتماع

ــد. ــه كن ــادآوری و اجــرای آن را مطالب ــه ســند ي ــت را ب دول
ــارم،  ــی و چه ــره س ــی كنگ ــه علم ــمپوزيوم در كمیت ــد س ــس از تأيی    پ
ــرای طــرح  مقدمــات اجــرای آن فراهــم و پــس از پیشــنهاد های گوناگــون ب
مطالــب و حضــور افــراد تصمیــم گرفتــه شــد آقــای دكتــر رفیعــی در مــورد 
ــر  ــر راغف ــای دكت ــی، آق ــی ســالمت روانی-اجتماع ــای اجتماع تعیین كننده ه
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبايــی در مــورد وضعیــت تعیین كننده هــا 
در ايــران و آقــای دكتــر ربیعــی وزيــر محتــرم تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی 
ــده  ــای انجام ش ــوص فعالیت ه ــان در خص ــات وزارت متبوعش ــورد اقدام در م
ــا برنامه هــای در دســت اقــدام درزمینــه ی كاهــش فقــر، بیــکاری و غیــره  ي

ســخنرانی كننــد.
ــاوت داشــت و  ــزی انجام شــده تف ــا برنامه ري ــن ســخنرانی ها ب    اگرچــه مت
ــه پاســخ بســیاری از ســؤاالت  ــه روانپزشــکی اجتماعــی و جامعه نگــر ب كمیت
ــع  ــك جم ــر در ي ــك وزي ــع ي ــا تواض ــراه ب ــور هم ــا حض ــید ام ــود نرس خ

ــود. ــی ب ــاق خوب دانشــگاهی از دو جهــت اتف
ــاز شــد تــا مســئوالن بداننــد كــه الزم اســت از  جهــت اول اين كــه راهــی ب
ــه ســخن امــام  ــه مــردم كــه ب ــد و ب ــن بیاين ــام پايی ــرج عــاج پســت و مق ب

ــد. ــخ بگوين ــد و پاس ــزارش بدهن ــتند گ ــا هس ــت آنه ــل ولی نعم راح
ــه  ــك ب ــکاران روانپزش ــتر هم ــه بیش ــمپوزيوم توج ــن س ــن دوم اي    حس
عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســالمت بــه مفهــوم عــام و انشــاءاهلل رســیدن بــه 
ايــن بــاور بــود كــه همــه مــا ايرانیــان ســوار بــر كشــتی ايــران هســتیم و راه 

نجــات، همــکاری و مشــاركت همــه آحــاد ملــت اســت.
ــزاری  ــر برگ ــی و جامعه نگ ــکی اجتماع ــه روانپزش ــر كمیت ــت ديگ    فعالی
پنــل خشــم بــود. عــالوه بــر روانپزشــکان حاضــر در پنــل دو تــن از 
متخصصــان انسان شناســی، آقايــان دكتــر مهــرداد عربســتانی رئیــس انجمــن 
ــا  ــل ب ــتند. پن ــركت داش ــور ش ــهاب دانش ــر ش ــران و دكت ــی اي انسان شناس
اســتقبال خوبــی مواجــه شــد و ماحصــل پنــل تأكیــد براثــر تعیین كننده هــای 

ــود. ــه ب ــر خشــم و خشــونت در جامع ــی ب اجتماع
ــکی  ــه روانپزش ــرای كمیت ــود ب ــی ب ــت مغتنم ــره فرص ــزاری كنگ    برگ
اجتماعــی و جامعه نگــر تــا توجــه روانپزشــکان را بیشــتر از پیــش بــه 
نقــش عوامــل اجتماعــی در اختــالالت روانپزشــکی جلــب كنــد. خوشــبختانه 
اســتقبال خــوب شــركت كنندگان نشــان داد راهــی كــه آغــاز گشــته موردنیــاز 

ــار خواهــد نشســت. ــه ب ــوده و ب ــه ب جامع
ــیار  ــانه ها بس ــتفاده از رس ــه اس ــداف كمیت ــه اه ــدن ب ــك ش ــرای نزدي    ب
مؤثــر اســت كــه متأســفانه در جريــان كنگــره ايــن اتفــاق صــورت نگرفــت.

از اهــداف كمیتــه روانپزشــکی اجتماعــی و جامعه نگــر حمايت طلبــی از 
ــت. از  ــان اس ــردن آن ــخگو ك ــئوالن و پاس ــری از مس ــرای مطالبه گ ــردم ب م
ــن بخــش  ــا در اي ــه م ــن كار رســانه ها هســتند كــه متأســفانه كمیت ــزار اي اب

ــی نداشــت. توفیق
   درمجمــوع هفتــه آخــر مهرمــاه هفتــه ی خوبــی بــرای انجمــن و كمیتــه 
بــود، كمیتــه ای كــه از ســال 1۳۸۴ بــا ابتــکار دكتــر حســن رفیعــی تشــکیل 
ــر حســن رفیعــی مشــخص و  شــده و در همــه ی موفقیت هايــش نقــش دكت

پابرجاســت.
   در مســیر حركــت كمیتــه، مــا دو نفــر از همراهــان دوست داشــتنی خــود 
را از دســت داديــم كــه جايشــان همیشــه در كمیتــه مــا و روانپزشــکی ايــران 
ــن  ــید ضیاءالدي ــر س ــز و دكت ــی عزي ــر اله ــر اصغ ــد؛ دكت ــد مان ــی خواه خال

ــاد. ــی ب ــن، روحشــان شــاد و يادشــان گرام ــی نازنی ــام فراهان قايم مق
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فعاليت های 
انجمن

   »كمیتــه هنــر و روانپزشــکی« انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران در تاريــخ پنجشــنبه ۲۶ مــرداد 1۳۹۶ در دفتــر انجمــن بــا حضــور فرهیختــگان هنرمنــد 
و هنردوســت فعالیــت دوبــاره ی خــود را آغــاز كــرد. در ايــن نشســت بــا آرای حداكثــری شــركت كنندگان عالقه منــد بــه حــوزه ی هنــر و روانپزشــکی، اعضــای 
هیــأت اجرايــی كمیتــه انتخــاب شــد. در ايــن جلســه، اســاتیدی چــون دكتــر جلیلــی، دكتــر فدايــی، دكتــر عکاشــه، دكتــر معــزی و دكتــر توكلــی بــه بیــان 
اهــداف كلــی انجمــن پرداختنــد. اعضــای هیــأت اجرايــی، دكتــر رازافشــا، دكتــر باجغلــی، دكتــر شــالبافان و دكتــر عســکری طــی جلســه ای بــا رياســت دكتــر 
مجیــد صادقــی رئیــس كمیتــه ی هنــر و روانپزشــکی، تاريــخ جلســات كمیتــه بــه همــراه ســخنرانی را تــا پايــان ســال 1۳۹۶ بــه شــرح زيــر تصويــب كردنــد:

   ۲۳ شــهريور: ســخنرانی دكتــر فربــد فدايــی؛ ۲0 مهــر: ســخنرانی دكتــر مجیــد صادقــی؛ ۲5 آبــان: ســخنرانی دكتــر عادلــه عســکری ديارجانــی؛ ۳0 آذر: 
ســخنرانی دكتــر محســن رازافشــا؛ ۲۸ دی: ســخنرانی دكتــر گــودرز عکاشــه؛ ۲۶ بهمــن: ســخنرانی دكتــر ناصــر همتــی.

   در تاريــخ ۲۳ شــهريور ۹۶ پــس از جلســه ی اعضــای هیــأت اجرايــی و تصويــب برنامه هايــی بــا پیشــبرد افزايــش فعالیت هــای كمیتــه و اســتفاده از ظرفیــت 
ــا موضــوع »روايتــی بی نهايــت از حکايــت  ــی ب ــر فداي ــه روانپزشــکی، ســخنرانی دكت ــد ب ــدان عالقه من ــر و هنرمن ــه هن ــد ب ــری روانپزشــکان عالقه من حداكث
هدايــت« بــه مــدت يــك ســاعت بــرای مخاطبــان ايــراد گرديــد. در ايــن ســخنرانی بــه بررســی زمــان پیدايــش آثــار هدايــت و ارتبــاط آن بــا دوره هــای خلقــی 
نويســنده پرداختــه شــد. تراكــم آثــار خلق شــده توســط نويســنده در دورانــی كــه طــی شــواهد و اســناد به جــای مانــده در فــاز خلقــی هايپومانیــا بــوده اســت 
ــه  ــه خودكشــی او هســت كمتــر ب ــا اقــدام ب ــه ايــن واقعیــت ســوق می دهــد كــه هدايــت در دوره هــای خلــق افســرده كــه اغلــب هم زمــان ب ســخنران را ب
زايــش هنــری و خالقیــت پرداختــه اســت. دكتــر فدايــی طــی ســخنرانی مذكــور بــدون در نظــر گرفتــن درون مايــه و محتــوای داســتان های هدايــت فقــط بــه 
بررســی تطبیــق زمانــی پیدايــش آثــار و بــروز دوره هــای خلقــی می پــردازد. در تاريــخ ۲0 مهرمــاه ۹۶ بعــد از جلســه ای بــا حضــور افتخــاری دكتــر عکاشــه و 
ــه ی  ــت حلق ــدان شناخته شــده جهــت تقوي ــا حضــور هنرمن ــزاری ســمپوزيوم هايی ب ــه به صــورت برگ ــی كمیت ــش كاراي ــی در جهــت افزاي ــب برنامه هاي تصوي
ارتباطــی هنرمنــدان و روانپزشــکان، دكتــر مجیــد صادقــی بــه مــدت يــك ســاعت ســخنرانی بــا موضــوع »جريــان ســیال ذهــن« بــرای مخاطبــان ارائــه نمــود. 
ــان احساســات،  ــه داســتان ها را بی ــان ســیال ذهــن اشــاره كــرد و موضــوع اصلــی اين گون ــه ويژگی هــای جري در ايــن ســخنرانی دكتــر صادقــی در شــروع ب
ــرض و  ــدف و غ ــچ ه ــدون هی ــر ب ــب و به ظاه ــم و ترتی ــدادی بی نظ ــورت روي ــه به ص ــت ك ــتان دانس ــی داس ــخصیت اصل ــی ش ــات درون ــه ها و ذهنی انديش
ــورت  ــوی ص ــد نح ــتن قواع ــا شکس ــان و ي ــل زب ــتان مث ــر داس ــی عناص ــم منطق ــن نظ ــا به هم ريخت ــی ب ــد و گاه ــم قرارگرفته ان ــار ه ــی در كن ــت خاص عل
می پذيــرد كــه در اوايــل قــرن بیســتم توســط هنــری جیمــز و ادوارد دوژاردن و چنــد ســال بعــد نويســندگانی چــون مارســل پروســت، جیمــز جويــس، دوروتــی 
و ريچاردســون، ويلیــام فاكنــر و ويرجینیــا وولــف بازگــو شــد. در ادامــه دكتــر صادقــی بــه بیــان تداعــی معانــی از ديــدگاه لغت نامــه دهخــدا و فرهنــگ معیــن 
پرداخــت. او ســپس از منظــر دكتــر سیاســی روابــط را عبــارت از مجــاورت و مشــابهت و تضــاد دانســت و بــه بیــان ايــن اصــول پرداخــت و در انتهــا بــا طــرح 

دو پرســش زيــر، ضــرورت لــزوم پیدايــش جريــان ســیال ذهــن در ادبیــات را بــه چالــش كشــید.
ــه روانپزشــکی در فهــم بیمــار و در نتیجــه درمــان  ــه شــیوه جريــان ســیال ذهــن نگاشــته شــده اند چــه كمکــی ب    پرســش 1: مطالعــه كتاب هايــی كــه ب

او می كنــد؟
   پرسش ۲: تفاوت جريان سیال ذهن با سستی تداعی ها در بیماران مبتالبه اسکیزوفرنیا يا پرش افکار در بیماران مانیك چیست؟

   پــس از پاســخگويی اســاتید شــركت كننده در جلســه پیرامــون ســؤاالت مطرح شــده، تصمیــم بــه ادامــه شــرح و بررســی جريــان ســیال ذهــن در داســتان 
»خشــم و هیاهــو« اثــر ويلیــام فاكنــر در جلســه ســوم كمیتــه هنــر و روانپزشــکی گرفتــه شــد.

در کمیته هنر چه می گذرد

عادله عسکری دیارجانی
دستيار روانپزشکی
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