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 سایکیاتری: تاریخ و تعریف اول:  فشردۀ کانفرانس
 

 گرفتاری ایجاد همانا آن به عالقمندی دلیل و شده عرضه مطلب این عالقمند مراکز تقاضای به مرتبه سه کانفرانس این

 نا از بود و عبارت شد تبدیل پذیر نا جبران جدایی یک به و داد روی غزنوی محمود سلطان در عصر که فکری

 تسکین دیگری و است( سایکوتیراپی شروع که مالیمت شیوۀ (دوا بی روانی یکی عالج :مداوا  شیوۀ دو سازگاری

 امروز تا سایکایتری در مراوده نوع دو بین ناسازگاری )راولفیا سرپنتینا( این بوته کرمک عصارۀ استفاده   با زجرت

 . میدهد تاریخی جوالنگاه من کانفرانس به و داشته ادامه
 

 :(Shamanism)شمانیزم  دوم: کنفرانس فشردۀ
 

 در هم امروز و داشته رواج قدیم بسیار از سایبیریا در و میانه آسیای در که است گری عالج شیوۀ قدیمترین این

 .میشود عمل حاشیه

 میرود فرو خود در حد چه تا نگری درون در عملکردش و است کسی چه چمان یا شمان که شده گفته کانفرانس درین

روان  کلمۀ گران ایجاد اینها میگویند. روانی یا درونی زندگی آنرا که میشود تماس در چیز چه به سفر درونی درین و

 .است وزین و سنگین این مطلب هستند. شرح )روح(
 

 پرستی: یکتا و پرستی یزدان ماقبل های پرستش شرح سوم:  فشردۀ کانفرانس
 

 چرا که شود دیده تا شده تالش دیگر طرف از و ام آور شده یاد ها پرستیدن انواع از یکطرف از کانفزانس درین

 عالقمندان مرا کانفرانس این است. نپرستیده که نبوده چی را اش طوالنی تاریخ طی در و پرستیدن است؟ محتاج انسان
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 2از 2

 یاد سیستان نمکسارهای دور پرستان آفتاب حماسۀ از کانفرانس اند. درین تقاضا کرده مرتبه دو یکی آنتروپولوژی

 آب به و خود را زدند جمعی دسته انتحار به دست اشتیاقی یک بحران در گرفتگی آفتاب روز یک در که ام شده آور

 .است الیزال معبود پی در انسان که روست اشتیاقی است. ازهمین جمعی دسته انتحار اولین این عبادتگران تاریخ در و انداختند
 

 تصوف: بر جنون انداز و جنون بر تصوف سایۀ جنون، بر فالسفه نظر چارم: فشردۀ کانفرانس
  

 شانرا "حال" مناسب جای هم قلندر و ملنگ تا شود تشریح آنها تفاوت و فقیر و صوفی تا شده کوشیده کانفرانس درین

 چه و فردی شکل در چه نیست. (Schizophrèneشایزوفرن ) هم یکی و دارند فرهنگی باشند. همه صبغۀ داشته

 مالمتیۀ طریقت در مثأل باشد داشته افسردگی طبع چه نماست، رو ها طریقت در که آن جمعی دسته حاالت در

 طریقت باشد، مثل تفکر و سکوت در عبادتگری چه و هرات چشتیۀ طریقۀ مثل باشد مستان و رقصان چه خجندی،

 .می شود روانی استفاده مریضان یابی شفا منظور به ها روش این پیشوایان اکثر مزار بخارایی. از نقشبندی
 

 افغانستان: های کوچی نزد اتنوپسیکیاتریک پنجم: مشاهدات کانفرانسفشردۀ 

 یک به مصافحه حین ها کوچی چنانچه حرکت بیان شده، در سالمت بر مبنی کوچی فکری اساس از کانفرانس درین

 .شده است تشریح آن جویی چاره و روانی های بسامانی نا علل هم و "ستړی مشی"میگویند: 

 افغانستان: کوچک شهرهای و دهات در اتنوپسیکیاتریک مشاهدات ششم: فشردۀ کانفرانس
 

 آن.  انواع تمام به روانی چه و جراحی چه دوایی، چه شده، انداخته افغانستان سنتی طبابت بر نظری کانفرانس درین

 مثل بخش شفا اشیای ذکر همچنان شویست، هم و تعویض دو یکی درون مطالعۀ آنها، استعمال و و شویست تعویذ

 شان.  مؤثریت دالیل و دردناک ناحیۀ در یک سوزن یا تار آویختن
 

 

 درسهای پوست گرجویت
 
 درس اول: دالیل بدنی نابسامانی های روانی 
 

 درس دوم: ارتباط محاکم قضا با سایکیاتری
 

 درس سوم: اکسپرتایز سایکیاتریک درفقرهُ جنایی کریمینل
 

 اعراض و علل آن با امکانات عالج و نظر قانون گزار در ضمینه.درس چارم: مریض عقلی خطرناک، 
 

 درس پنجم: اساسات طب عدلی، مدیکو لیگل سایکایتری.
 

 درس ششم: اساسات سوسیو سایکایاتری.
 

 درس هفتم: کانون خانواده، معضلهُ ایدیپ و گرفتاری های روانی فرزندی گرفتن.
 

 درس هشتم: اساسات اتنوسایکایتری
 
 

 م نشر شده است.2013سپتامبر  این فشرده ها در سایت دکتوران برای افغانستان به تاریخ
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