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Abstract
In traditional medicine, physicians believe in the spirit and soul as well as their effects on 
the health of the body; therefore, an important part of the medical texts is devoted to in-
troducing the causes and treatments of mental illnesses and their disorders. The treatment 
method of mental patients is different depending on the type and severity of the disease. 
Prescribing suitable medicine, advice to exercise, proper nutrition, being away from lone-
liness and sadness were among therapeutic methods. Based on the severity of the disease, 
the patient sometimes needed special care and then was taken care of by the doctor’s 
diagnosis at a therapeutic center. The establishment of  asylum is one of the significant 
and outstanding features in the Islamic civilization which has the same history of building 
hospitals. In this article, the history of building psychiatric hospitals is reviewed through a 
descriptive-analytical method resorting to authentic historical documents and references.
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خالصه مقاله
درطبسنتی،پزشکانبهروحوروانوتأثیرآنبرسالمتیجسماعتقادداشتند.
ازاین روبخشمهمیازمتونپزشکیبهمعرفی،علتودرمانبیماریهایروحی
توجه با روحی بیماران درمان روش شدهاست. داده اختصاص آن اختالالت و
تغذیهی ورزش، به توصیه دارو، تجویز داشت. تفاوت بیماری وشدت نوع به
مناسب،دوریازتنهاییوغمواندوهازجملهروشهایدرمانگریبهشمارمی
رفت.درمواردیبیماریدرمرحلهایبودکهبهتشخیصپزشکبایدبیماردر
مراکزدرمانیموردمراقبتونگهداریقرارمیگرفت.تأسیسدارالمجانینیکی
ازجلوههایبارزوبرجستهدرتمدناسالمیاستکهپیشینهایبهدرازایساخت
بیمارستاندارد.درنوشتارپیشروتالشمیشودبهشیوهیتوصیفیتحلیلیبا
بنایآسایشگاههایروانیمورد تاریخچهی تاریخی معتبر منابع و اسناد بر تکیه

بازکاویوبررسیقرارگیرد.
واژگان کلیدی:بیماریهایروحی،دارالمجانین،تمدناسالمی

مقدمه
درحوزهی مستقل رشتهای عنوان به روانپزشکی دانش از نوین پزشکی در
پزشکییادمیشود.امادرگذشتهیتاریخپزشکی،پزشکان،درمانومراقبتاز
بیمارانروحیوروانیرابرعهدهداشتند.واکاوینسخومتونتولیدیپزشکان
مسلماننیزنشانگرهمیننکتهاست.تاجاییکهپزشکانازعواملضروریکه
حیاتانسانبهآنوابستهبود،باعنوان»ستّهضروریه«یادکردهاند.درمجموعهی
اینعواملحاالتروحیوروانیکهاعراضنفسانینامیدهمیشد،نقشمهمی
درحفظوارتقایسالمتیبرعهدهداشت.پزشکانبهتقابلجسموروانوتأثیر
آندوبریکدیگرونیزاثربخشیروانبرعملکرداندامهااعتقادداشتند.ازاین
روبخشمهمیازمتونپزشکیبهمباحثروانپزشکیوبهداشتآناختصاص
دارد.درمانومراقبتازبیمارانروحینیزمانندسایربیماریهاباتوجهبهشرایط
بیمار،نوعوشدتبیماریانجاممیشد.چنانکهبیماریدرمرحلهایبودکهنیاز
بیمارستانها در روحی بیماران پزشک، تشخیص به داشت، ویژه درمانهای به
و سرپرستی برای ویژهای بخشهای درمانی، مراکز تمام در میشدند. پذیرش
نگهداریبیمارانوجودداشت.بهتدریجباتکاملدانشپزشکی،مراکزیایجاد
به بیمارانروانیمزمنبود. شدکههدفازساختآنها،نگهداریومداوای
گواهیتاریخاینبیمارستانها،دارالمجانیننامیدهمیشدند.1درایننوشتارتالش
میشودبرپایهیمتونمکتوب،بهتاریخچهیبنایآسایشگاههایروانیدرادوار
تاریخیتمدناسالمیتاآغازسدهیدهمهجریقمریاشارهشود.اینپژوهش
شرایط ایجاد و بیمار آرامش حفظ از نشان و است پزشکی علم تکامل بیانگر

مناسببرایبهبودوضعیتجسمیوروحیبیماراندارد.

روش پژوهش 
نوشتارپیشرو،مطالعهایتوصیفیتحلیلیاستکهباتکیهبرمتونپزشکی
وآسایشگاههای مراکز نخستین است، تاریخیدرصدد متقدم منابع بازخوانی و
بازنمایی ضمن و دهد قرار شناسایی مورد را روانی و روحی بیماران درمانی
فرایندتاریخیتکوینوتکاملتیمارستانها،بهروشهایدرمانیآنمراکزنیز
اشارهگردد.دراینمطالعهبهجهتنظموانسجامدادهها،معیارنقلگزارشهای
تاریخی،منطقهومحدودهیجغرافیاییاست.ازاینرومناطقمهمقلمرواسالمی
مانندشام،عراق،ایرانومصرکهدردورهایازادوارتاریخیخود،شاهدتشکیل
از قرارگرفتهاند. تحقیق اولویت بودهاند،در نیمهمستقل و مستقل حکومتهای
تحقیق و مطالعه است، تاریخی تحقیقات الینفک جزء زمان چون دیگر سوی
گرفته صورت هجری نخست سدهی ده در شده، یاد مناطق درمانِی تحوالت

است.
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انواع بیماری های روحی 
تشریحمغزومعرفیانواعبیماریهایسریکیازموضوعاتمهممتونپزشکی
معالجهیمشکالتروحیو و بهدرمان ازآن قابلمالحظهای استکهبخش

اختالالتروانیاختصاصیافتهاست.
امراض یا مالیخولیا عنوان به روان و اعصاب بیماریهای از سنتی، طب در
سوداوییادشدهکهعنوانعمومیبرایانواعبیماریهایروحیبودهاست.2-5 
گرچهپزشکانمسلمانانواعبیماریهایاعصابوروانراازهمتفکیککرده
وباتوجهبهمنشأبیماری،طولبیماریوشدتآناسامیخاصیبرایاختالالت
روحیدرنظرگرفتهاند؛بااینحالتعاریفارائهشدهچندانمشخصنیستوحدو
مرزیندارد.6، 7تحقیقاتوبررسیهایانجامشدهحکایتازآنداردکهپزشکان
دردانِشروانپزشکینیزتخصصداشتهوبهسبباهمیتموضوع،بخشیمهم
ومبسوطازنسخومتونتألیفیخودرابهاینمبحثاختصاصدادهاند.ابنربّن
تمدن در پزشکی متن کهنترین عنوان به که فردوسالحکمه اثرش در طبری
انواع از بخش، بهسه آن تقسیمبندی و مغز تشریح با میرود، بهشمار اسالمی
بیماریهایسروتأثیرشدرایجاداختاللهاینفسانیسخنگفتهاست.8زکریای
رازینیزدرتمامیآثارپزشکیاشبهناراحتیهایروانیواختالالتروحیمانند
از کاملالصناعه نخست بخش در اهوازی مجوسی است.9-11 پرداخته مالیخولیا
آشفتگیهایروانیوتأثیرآنبرسالمتجسمیادمیکند12وابنسیناهمدیدگاه
ونظراتخوددربارهیعالیمودرماناختالالتذهنیوروانیراذیلمقالهی
چهارمازفناول،آوردهاست.13جرجانیپزشکفارسینویسایرانیجنونرا
کرده یاد آثارش تمامی در را بیماران حاالت و معرفی و دانسته بیماری نوعی

است.14، 15
گرچهنظراتوآرایپزشکاندربارهیرواندرمانیوبیماریهایروحیدر
متونعمومیپزشکینقلشدهاست؛بااینحالتکنگاریهاییدردستاست
کهبهطورمستقلدربارهیمالیخولیاودرمانآننگاشتهشدهاست.درفهرست
بن اسحاق )260194ق(، اسحاق بن حنین )م:243ق(، ماسویه بن یوحنا آثار
عمران)م:279ق(واحمدبنابیاشعث)م:360ق(ازدستنوشتههایینامبرده
شدهکهموضوعومحتوایآنهابیماریسوداویومالیخولیابودهاست.16، 17 در
میانآثاریادشدهتنهااثرمقالهفیالمالیخولیانوشتهیاسحاقبنعمران18برجای
ماندهاستومتوندیگربهسببنقلهاینویسندگانبعدی،شناختهشدهاند.از
نخستین عنوان به میتوان درمانی، روان حوزهی در مستقل دستنوشتهی این
رساله این کرد. یاد اسالمی تمدن در روانپزشکی حوزهی در بازتولیدی سند
تکنگاریاستکهنویسندهبهجهتشناساییومعرفیبیماریمالیخولیا،نوعی
ازانواعاختالالتروانی،بهرشتهیتحریردرآوردهاست.اسامی،مراحلبیماری
بیماری،نشانههایخاّصهرنوع،عللوعوارضو انواعآن،ریشههایبروز و
روشهایدرمانیازاهّمموضوعاتیاستکهدرایناثرازآنسخنگفتهشده
است.19 بهسببحساسیتوشرایطخاّصبیماریونیزخطراتوتهدیدهاییکه
درمواردیازسویاینبیمارانبرایخودشخصویاجامعهوجودداشت،بیمار
درمراکزدرمانی،تحتمراقبتقرارمیگرفت.ازنکاتشایانتوجهآناست
کهبستریوترخیصبیمارانباتجویزپزشکبود،گرچهگزارشهاییمبنیبر
صدورحکمازطرفقاضیدربارهیزندانیودربندکردنبیمارانروحینیزدر

دستاست.21،20

سابقه ی تاریخی مراکز روان پزشکی 
برای که دارد مراکزی و اماکن وجود از نشان دارالمجانین اصطالح گرچه
مراکزدرمانیو پای رّد اما دادهشدهاست؛ اختصاص بیماریها نوع این درمان
و اسناد یافت. بیمارستانها در میتوان را روان و اعصاب بیماران از نگهداری
این برایمداوای بیمارستانها از بیانگرآناستکهبخشهایی تاریخی شواهد

Establishment of Asylum in Islamic Civilization
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تمدن و فرهنگ تحول و تکامل تکوین، با میشد. گرفته نظر در بیماران نوع
اسالمیبهتدریجمراکزدرمانیبرایدرمانومراقبتازانواعبیماریهاتأسیس
شد.گزارشتوصیفیمورخانازبخشهایمختلفبیمارستانهایبزرگنشانگر
آناستکهدرتمامیاینمراکز،قسمتهایمجزامانندچشمپزشکی،جراحی،
درمانهایسرپایی،تاالرهایجداگانهبرایدرمانزنانومردانیابیمارانروحی
درنظرگرفتهمیشد.22شیوهیمعالجهبیمارانروانینیزباتوجهبهنوعوبهویژه
تجویز مانند درمانی معمول روشهای بر عالوه بود. متفاوت بیماری مرحلهی
دارو،ماساژبدنباروغن،تغذیهیمناسب،داغکردن،پاکسازیمعده،23پزشکان
بهبیمار،شادبودن،استفادهازهوایمطلوب،ورزش،مسافرت،دوریازتنهایی
رانیزتوصیهمیکردند.26-24اگربیماریدرمرحلهیحادبودوبیمخودآزاریو
یادیگرآزاریوجودداشت،بهدستورپزشک،بیماربهبندکشیدهمیشد.ابنسینا
وجرجانیازجملهپزشکانیبودندکهحبسبیمارراتوصیهکردهاند.27بهگفتهی
ابنسینا:»دربیماریمانیاوداءالکلب،دستوپایبیمارراببندوآنرامحکمکن
تابخاربهسویپایینکشیدهشودواگربیمآنبودکهبیمارخودرابههالکت
بلندیقراردهند.28« ]بیماررا[درقفسودرجای بایدطنابپیچشودو اندازد
البتهحبس،چنانکهپیشتراشارهشد،دربارهیبیمارانیبودکهبیمآنمیرفتبه
خودیااشخاصآسیببرسانند؛چونگزارشهاییدردستاستکهبرخیاز

دیوانگاندرجامعهآزادبودند.29

تاریخچه ی آسایش گاه روان پزشکی
1- شام 

مرکزخالفت عنوان به )13265ق( امویان دورهیحکومت در دمشق شهر
انتخابشد.درایندورانشاهدنخستینتکاپویبرخیازخلفایامویدرساخت
مراکزعلمیودرمانیهستیم.ازبیمارستاندمشقکهبهسال88قبهدستورولیدبن
عبدالملک)حک:9685(ساختهشد،بهعنواناولینبیمارستانمستقرومجهزدر
اسالمیادمیشود.بهگزارشمورخاندراینبیمارستانومرکز،بیماران،جذامیان
ونابینایانمداواودرمانمیشدندوبرایآنهامقرریتعیینشدهبود.30گرچه
روایتتاریخِیمعتبریمبنیبرنگهداریمجانیندراینمرکزدردستنیست؛اما
باتوجهبهتوصیفیکهبرایبیمارستانهایبزرگآمدهاستوباتوجهبهمراقبت
ازبیمارانخاصدراینمرکز،چنداندورازذهننیستکهدربیمارستاِندمشق
برخی رو این از باشد. شده گرفته نظر در روحی بیماران مداوای برای مکانی
بیماران برایدرمان رادارالمجانینوآسایشگاهی ازمعاصرین،دارالشفایولید
سرزمین کردهاند.31 توصیف مسری بیماری به مبتالیان و مجانین صعبالعالج،
شامباردیگربهدورانحکومتزنگیان،شاهدتکاپویعلمیوفرهنگیاست.
زمانیکهسلطاننورالدینمحمودزنگی32بهسال549قبیمارستانشهردمشقرا
بنیادگذاشت،33دستوردادکهتنهانیازمندانوبینوایاندرآنمرکز،درمانشوند.
اینمرکزشاملبخشهایمتنوعازجملهچشمپزشکی،شکستهبندی،داروخانه
این از شام به سفرش شرح در ابنجیبر بود.34 )روحی( باطنی امراض مرکز و
بیمارستاننامبردهاست.ویدرذکربناوشرحامکاناتاینبیمارستانبهنگهداری
ودرمانمجانیندراینمرکزاشارهکردهونوشتهاست:»بیمارانروحیدراین

مرکزبازنجیربستهمیشدند.35«
عالوهبرسالطین،گاهامیرانوالیات،مراکزدرمانیمیساختند.درشهرحلب
در شد. ساخته بیمارستانی )م758ق( کاملی36  ارغون سیفالدین امیر فرمان به
توصیفاینمرکزدرمانیآمدهاست:»دراینبیمارستانحجرهایکوچکوجود
داردکهمجانیندرآننگهداریوسرپرستیمیشوند.دراطرافصحنبیرونی،
حوضوانواعگلهابرایتماشایاینبیمارانکاشتهاند.ازروشهایدرمانیکه
برایشادشدنبیماراِناختاللروحیاستفادهمیشد،حضورآوازخواناندراین

مرکزبود.37«فعالیتاینبیمارستانتاسالدهمهجریادامهداشت.

22- Elgood, 1977: 206.
23-Gorgani, 2012: 83.
24- Gorgani, 2012: 70.
25- Avicenna, 2003, Vol. 2: 276- 281.
26- Razes, 2001: 121.
27- Gorgani, 2012: 84.
28- Avicenna, 2003, Vol. 2: 270-271.
29- Ounsor Al-Maali, 1963: 37.
30- Yaghobi, 1960: 290.
31- Kavyani Pouya, 2013: 113.
)حک:541577ق(: شام آل زنگی دولت -32
این نیای سلجوقی. غالمان از ترک نژاد سلسله ای
سلسلهآق سنجرحاجبغالمآلب ارسالنسلجوقی
که بود زنگی عمادالدین سلسله این مؤسس بود.
و جزیره موصل، شام، در جانشینانش وی از پس
نورالدین دادند.درشام سنجاردولتهاییتشکیل
محمودزنگی)حک:541569ق(موفقشددولت
آل زنگییااتابکانشامراتأسیسکند.اتابکانشام
فرزند )حک:569577ق( صالح الملک مرگ با

نورالدینمحمودخاتمهیافت.
33- Ibn Asir, 1979: 404.
34- Sekhnini, 1997: 18.
35- Ibn Jobair, 1964: 256.
36- امیرسیفالدینأرغونکاملینایبالحکومه
الناصر ملک مصر سلطان سوی از حلب و دمشق

حسنبحری)حک:748752ق(بود.
37- Esa Bak, 1992: 150-151.
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2- عراق 
شهربغدادحدود5سدهدردورهخالفتعباسیان)656132ق(مرکزخالفت
بود.گرچهازبیمارستانهاومراکزدرمانیکهبهعصراولعباسی)232132ق(
دربغدادساختهشدهبود،اثریبرجاینماندهاست؛امامدارکتاریخیحاکیاز
آناستکهخلفایایندودمانسعیدربنایمراکزدرمانیداشتهاند.38باتأسیس
شهربغدادکهتوسطمنصور)حک:158136(دومینخلیفهعباسیساختهشد،
بیمارستانیدرقسمتجنوبغربیبناشدکهبانام»بیمارستانقدیم«تایکسده،
فعالیتپزشکیودرمانیدرآنانجاممیگرفت.گرچهتشریحتاریخِیمبسوطدر
خصوصاینمرکزدردستنیست؛اماباتوجهبهحضوروفعالیتپزشکانمرکز
اظهار بیمارستان این بیمارانروحیدر مداوای جندیشاپور،میتواندربارهی
یادشده نام»ضربات« به ازمحلی بنایآن، ایندرتوصیف بر نظرکرد.عالوه
کهمحلسکونترامشگرانبودهاست39کهمیتوانگمانهزنیهاییدرخصوص
میتوان است، معتقد زیدان بدینجهت داشت. مرکز درآن بیماران نگهداری
تیمارستانی بغداد احتمالدادمنصورعباسی)حک:158136(وجانشینانشدر
بناکردهباشند.40ازایندورهگزارشیبهنقلازمحمدبنیزیدمبرد،ادیبدوره
متوکل)حک:247232(،دردستاستکهبهدرمانونگهداریمجانیندر
دیرحرقل،ناحیهینعمان)میانبغدادوواسط(اشارهمیکند.41البتهشواهدوقرائن
نشانازفعالیتآنناحیه،درروزهایآغازینسدهیسومهجریدارد.چنانکه
درتاریخطبریروایتیمبنیبرنگهداریمجانیندراینمکانبهدورانخالفت
باتوجهبهاطالعاتیکهمورخاندربارهی مأمون)218198ق(موجوداست.42
اینبیمارستانبهدستدادهاند،اینمکانرامیتوانقدیمیترینآسایشگاهبرای
نگهداریبیمارانروانیدانست.عالوهبراینشواهدتاریخیخبرازدرمانمجانین
مقتدرعباسی)295 مادر بیمارستانسیده،45 و بدر44 بیمارستانصاعدی،43 در
320ق(دادهاند.چنانکهکشکری46دردستنوشتهیخودکنّاشفیالطببه
طبابتوتجربیاتشدربارهیدرمانبیمارانروحیوروانیدربیمارستانهاییاد
دردست سندی بغدادگرچه دارالمجانین فعالیت از است.47 کرده اشاره شده،
نیست؛امابنابهگزارشعنصرالمعالیتاآغازسدهیچهارمهجریهمچنانفعالیت
داشتهاست.بهنقلازوی،چونمنصورحالجبهسال309قبهدارآویختهشد،
پریشانی فراوانداشت،دچار اودوستی با ابوبکردلفشبلی)334247ق(که
افکارشدواورابهدارالمجانینبغدادمنتقلکردند.48، 49بغدادمرکزخالفتبه
مهمترین و بزرگترین ساخت شاهد 447334ق( )حک: بویهی امیران دوره
بیمارستانبودهاست.بهگزارشمنابعتاریخی،عضدالدولهدیلمی)حک:338
بیمارستان بیمارستانعضدیبغدادرابهسال371قتأسیسکرد.50این 372ق(
معاینات به آن قسمتهای بزرگترین از یکی بود. جداگانه بخشهای دارای
عمومی،تشخیصتب،اسهال،سرماخوردگیودیوانگیاختصاصداشت.51در
بیمارستانعضدیبیمارانروحیوروانیودیوانگاننگهداریمیشدند.دراین
مرکزبیمارانیکهامکانداشتبهخودودیگرانآسیببرسانند،زنجیرمیشدند
ودرنهایتتحتمعالجهودرمانقرارمیگرفتند.گفتگویعضدالدولهبایکیاز
دیوانگاناینبیمارستانکهبرایبازرسیبهآنجارفتهبود،حکایتازتخصیص
بخشیازاینمرکزبراینگهداریبیمارانروحیدربیمارستانوشیوهیمراقبت
بنیامین اما نماندهاست، برجای اثری اینمرکز از امروزه آنهادارد.52گرچه از
طلیطی)م568ق(گزارشیدربارهیآندادهاستکهنشانازفعالیتبیمارستان
و بغداد عضدی بیمارستان از وی دارد. مغول حملهی ویرانی از پیش تا بغداد
اسایشگاهیکهبهبیماراناعصابورواناختصاصداشت،باشگفتییادکرده
هواِی گرمای دلیل به که بیمارانی از مرکز این در طلیطی گزارش به است.53
تابستاندچاراختاللروحیمیشدند،نگهداریمیشد.بیمارانتافصلزمستان
درآنجاتحتمراقبتقرارمیگرفتندوگاهیبهبندکشیدهمیشدند.ازخانهی
خلیفهبهآنهاغذامیدادندوهنگاممرخصیپولیبهآنهاپرداختمیشد.54بهجز

Establishment of Asylum in Islamic Civilization

38- Ibn abi Usaibea, 2001: 108.
39- Elgood, 1973: 114.
40- Zeidan, 1990: 608.
41- Masoudi, 1984: 89.
42- Tabari, 1967: 660.
بیمارستان این درباره صاعدی، بیمارستان  -43
نوشته برپایه ی نیست. دست در کاملی گزارش
نخستین و قدیمی ترین از صاعدی بیمارستان متز
خالفت دوره به که بوده است بغداد بیمارستانهای
معتضدعباسی)279289ق(مخارجبیمارستاناز
جملهحقوقپزشکان،مراقبانمجانین،چشمپزشکان

و..بهبیشاز450دینارمی رسیدهاست.
(Metz, 1983: 117.)
خلیفه معتضد غالم 311ق( )م. بدر ابوالنجم  -44
این می رسد نظر به 279289ق(. عباسی)حک:

بیمارستانبهدستورویدربغدادتأسیسشد:
(Ibn abi Usaibea, 2001: 210.)

نام که عباسی خلیفه مقتدر مادر سیّده  -45
سال به بیمارستان این بود. َشَغب وی اصلی
ابوسعید پزشک توسط وی دستور به 306ق
شد. افتتاح بغداد در حّرانی ثابت بن سنان

)Ghefti, N. D.: 194-195.(
از کشکریه ابوالحسن یا کشکری یعقوب  -46
که بود )م:356ق( حمدانی سیف الدوله پزشکان
بغداد)372ق( عضدی بیمارستان ساخت زمان در
این در و آمد بغداد به عضدالدوله فرمان به
از الطب فی کناش شد. طبابت مشغول مرکز
مانده است باقی خوشبختانه که اوست آثار

)Sezgin, 2000: 436.(
47- Kashkari, 2007: 230.
48- Ounsor Al-Maali, 1963: 291.
49- Ibn Kholakan, 1968-1972:273.
50- Ghefti, N. D.: 438.
51- Elgood, 1977: 186, 206.
52- Moustoufi Ghazvini, 1983: 415-
416.
53- Douri, 2008: 35.
54- Dalas, 2016: 201.
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بیمارستانعضدیبغداددرسایربیمارستانهایاینناحیهنیزمجانینتحتدرمان
ومراقبتبودند.چنانکهپیشتربهمداوایبیمارانروانیدربیمارستانهایصاعد
نواحی و بینالنهرین سرزمین شد.55 اشاره 420387ق( )حک: مقتدری بدر و
شرقیآنازسدهیاولهجریشاهدبرپاییدارالمجانینبودکهمداوایبیماران
بنایدارالمجانیندرموصلو به درآنجاانجاممیشد.عالوهبربغداد،میتوان

بصرهنیزاشارهکرد.

3- مصر
نخستینسندمکتوبدربارهیرسیدگیومراقبتبیمارانروحیومجانیندر
مراکزدرمانیمربوطبهگزارشیاستکهازبیمارستاناحمدبنطولون56)ساخته
شدهبهسال259ق(بهدسترسیدهاست.57اینبیمارستانبهسال261قبازگشایی
شدوپیشازآندرمصربیمارستانیوجودنداشت.بیمارستاناحمدبنطولوندر
فسطاطبهتریننمونهمراکزیبهشمارمیرفتکهمحلدرمانبیماریهایجسمی
وروحیبودهاست.ازاینرواینبیمارستاندرتاریخروانپزشکیاهمیتبسیار
مخصوص بیمارستان این که بود شده ذکر بیمارستان این وقفنامهی در دارد.
معالجهیبیمارانعمومیومجانینباشد.ابنطولونامالکزیادیوقفآنکرده
بیماران، اموالومالقات به برایرسیدگی بهشخصهدرروزهایجمعه وخود
معلولینودیوانگانمحبوسبهبیمارستانمیرفت.دریکیازاینبازدیدهابود
نرفت. بیمارستان به بازرسی برای امیردیگر ازآن بعد کهحادثهایرویدادو
اناردرخواست امیر از بیماری درگزارشحادثهآمدهاست،دربخشمجانین،
کردوبعدازدریافت،آنرابهسویویپرتاپکرد.بعدازاینواقعهبهدستور

ابنطولونبیماراناینبخش،تحتنگهبانیومراقبتویژهقرارگرفتند.58
نیزدردست ایوبی59 بیمارستانصالحالدین دربارهی ازمصرگزارشیدیگر
ساخت.60 قاهره شهر در ایوبی، 587قصالحالدین سال به را مرکز این است.
»از است: آورده خود گزارش در اندلسی، مسلمان جهانگرد و سیاح ابنجیبر،
جملهاماکنیکهدراینشهردیدمبیمارستانقاهرهاست«کهآنراازمفاخرو
اقداماتمهمسلطانصالحالدینبهشمارآوردهاست.ویدرتوضیحبخشهای
بیمارستاناشارهبهمکانیداردکهاختصاصبهمجانینداشتهاست. مختلفاین
بهنوشتهیابنجبیر:»دربیمارستانمقصورههاییوجودداردکهتختهاییبرای
زنان درمان به مکانی بخش، آن روبروی شدهاست. تعبیه بیماران استفادهی
اختصاصدارد.بخشیوسیعدرمیانایندومکانقرارگرفتهکهدرآناتاقهایی
این میشدند. نگهداری دیوانگان آن در که شده ساخته آهنین پنجرههای با
بیمارانپرستارانونگهبانانیداشتندکهازآنهامراقبتمیکردندونیازهایشانرا

برطرفمیکردند.61«
مرکز )689678ق( قالوون سیفالدین منصور ملک ممالیک،62 دوران در
مرکز این در کرد.63 تأسیس 684ق سال به را منصوری بیمارستان( ( درمانی
مجانینوبیماریهایروحیدرمانمیشدند.دراینبیمارستانعالوهبرداروخانه،
نوع به توجه با جداگانهای بخشهایی حمام، و مسجد کتابخانه، آزمایشگاه،
مجانین به اختصاص قسمتها این از یکی بود. شده گرفته نظر در نیز بیماری
امیر 726ق سال به مملوکی64 ناصرمحمد ملک حکومت دورهی در داشت.
جمالالدینآقوش،ناظراوقافبیمارستانشدوبهفرمانویآنرابازسازیو
نوسازیکرد.65دردورهینظارتآقوشبراینمرکزبهبیمارانرسیدگیبسیار
میرفت. بیمارستان به اوضاع، سرکشی برای امیر،شبهنگام که چنان میشد.
سپسبهبیمارستاندیوانگانمیرفتوحالآنهاراجویامیشد.66شرحبیمارستان
قالوونرامیتوانهمچناندرگزارشهیئتاعزامیناپلئونبهمصردرفاصلهی
سالهای18011798ممشاهدهکرد.بهروایتتصاویرونقشههایمربوطبهاین
و بیماران و ناتوانان که داشته وجود بیمارستانهایی و مراکز قاهره، در هیئت،
افرادیکهاختالالتروانیداشتند،درمانمیشدند.ازمجموعهاینمراکزتنها

55- Kashkari, 2007: 230.
طولونی)حک:254292ق(. دولت مؤسس  -56
به که بود کوچکی دولتهای از طولونیان دولت
دورانضعفوتجزیهیقدرتدرخالفتعباسی

مصرشکلگرفت.
57- Kendi, 2000: 243.
58- Meghrizi, 1997: 267.
567648ق(: )حک: ایوبی دولت مؤسس  -59
در ایوبی یوسف صالحالدین که کردنژاد دولتی

مصرتشکیلداد.
60- Badlisi, 1998: 68.
61- Ibn Jobair, 1964: 26.

62- ممالیکبحری)حک:647792ق(:ممالیک
سلسلهفرماندهانترککهدرشامومصرحکومت
بودند چرکس و ترک بردگانی ممالیک داشتند.
صالح ملک دوره در نظامی غالمان عنوان به که

نجمالدینایوبی)م648ق(بهحکومتراهیافتند.

63- Meghrizi, 1997: 268-269.

فرزند مملوکی محمد الناصرناصرالدین  -64
سیفالدینمنصورقالوونکهدرفاصلهیسالهای
)709742ق(سه و )698708ق( )692694ق(،

مرتبهبهحکومترسید.
65- Meghrizi, 1956: 273.
66- Al-Hovari, N. D.: 135.
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بیمارستانقالوونبرجایماندهبودکهبهمرکزنگهداریمجانیناختصاصیافته
مکان این پنجرههای که است آمده فرانسوی هیئت گزارش ادامهی در است.
آهنینوبیمارانبازنجیرهاییکهبرگردنشانبستهشدهبود،مراقبتمیشدند.68،67 
بایدنخستینآسایشگاهروانپزشکییامرکزدرمانی بیمارستانقالوونقاهرهرا
برایبیمارانروحیدانست.زیراباتوجهبهقرائنموجود،اینبیمارستاندرآغاز
تنهابهمجانیناختصاصداشتوسپسسایربیمارانبرایدرمانپذیرششدند.69 
ازنکاتحایزاهمیتدراینمرکزقرائتقرآنبرایآرامشبیمارانبود.عالوه
برآنبرایبیمارانمبتالبهبیخوابیوبرایآرامشآنها،موسیقینواختهمیشد
وقصهگویانبرایبیمار،قصهنقلمیکردند.70، 71چنانکهدروقفنامهییاین

بیمارستان،هزینههایمربوطبهخنیاگراننیزذکرشدهاست.

4- ایران و مناطق شرقی
ایران شهرهای در که بیمارستانهایی درمانی روشهای جزئیات از اگرچه
کامل طور به ، و... شیراز خوارزم، ری، درمانی مراکز مانند بود شده ساخته
اخوینی ابنسینا، رازی، مانند پزشکانی طبابت از اما نیست؛ دست در گزارشی
نیز و گذرانیدهاند سرزمین این در را خود عمر بیشتر که جرجانی و بخاری
گزارشمداوایبیمارانروحیتوسطپزشکانایرانی،میتواندریافتکهبخشی
اعصابوروان بیماران مداوای و بهرسیدگی ایران سرزمین بیمارستانهای از
بخاری اخوینی به اینزمینهمنسوب بود.مهمترینسنددر اختصاصدادهشده
نخستینپزشکفارسینویسایرانیاستکهبهگفتهخودبهجهتدرمانبیماران
روانی»بچشکدیوانگان«خطابمیشد.72مهمتریندستاورداخوینیدرپزشکی
شناساییومعالجهیبیماریهایاعصابوروانبودهاست.سبکعلمیاخوینی
زمینه این در باشد.وی پیشگام روانپزشکی بیماریهای در سببشدهکهوی
موفقیتهایچشمگیریداشتهاست.اخوینیابواب57تا76دستنوشتهیخود
رابهبیماریاعصابواختالالتروانیوذهنیاختصاصدادهاست.دقتنظرو
احاطهیویدربارهیتوصیفودرمانبیماریهاومطالعاتروشمندویسبب
شدکهویدردانشروانپزشکیبهنوآوریهایعلمیوجدیدیبرسد.73در
کنارشواهدوقرائن،گزارشهایصریحیازمراکزدرمانیکهدرسدههایاخیر
درشهرهایایرانمانندیزدوشیرازبناشدهبودند،دردستاست.دارالشفاییزد
بهسال666قساختهشدکهبخشیازآنبرایدرمانومراقبتازبیمارانروحی
درنظرگرفتهشدهبود.بهدستوربانیآن،هرساله،اموالیوقفبیمارانروحی
با کردند«.74 مجانین و عمله بهخرج سال هر بقعه این مبارکباد »جهت میشد:
بنایربعرشیدیتوسطخواجهرشیدالدینفضلاهللهمدانی،وزیرایلخانیانمغول
)حک:750654ق(درشهرتبریز،فعالیتعلمیبزرگترینبیمارستانومرکز
بنابهروایتهایتاریخی،حدود50پزشکاز آموزشیوپژوهشیشروعشد.
تمامیسرزمینایرانومناطقهمجوارمانندمصروچیندرآنبیمارستانخدمات
پزشکیداشتندومداوایتمامبیمارانوازجملهبیماریهایاعصابوروانانجام

میشد.75
است. شده یاد »خشمزدگان« مداوای از شیراز مظفری بیمارستان وصف در
بیمارانساخته تلطیفروحیهی برای بوستانی بیمارستان، ایندرجوار بر عالوه
بیماران، مرکز این در که میتوانگفت موجود شواهد به توجه با بود.76 شده
اختالالتروانینیزتحتمراقبتبودهاند.شاردندرشرحگزارشخودازشهر
اصفهان،بهبیمارستاناینشهراشارهکردهاست.وینوشتهاست:»اینبیمارستان
هیچشباهتیبهبیمارستانهایماندارد.بناییاستکهباغیدراطرافآناست
یا تنهاهفت نبود بیماری اینمرکزهیچ اطاقهایکوچکدردوطبقه...در و
هشتدیوانهکهبازنجیرازدستوگردنوپابستهشدهبودندکهدرمیانچهار
دیواریبدوناثاثیهولوازمجایشاندادهبودند.«ویدرادامه،وضعیترسیدگی
بهبیمارانآنجارابسیاربدتوصیفکردهاست:»چنانکهازفالکتمیمردند.77«بنا
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67- Al-Hovari, N. D.: 138-139.
68- Esa Bak, 1992: 81-82.
69- Esa Bak, 1992: 81.
70- Zarinkoub, 2005: 58.
71- Montazer Al-gaem, 2012: 202.
72- Akhvaini Boukhari, 1965: 246.
73- Kalantari Meibodi, 2014:82.
74- Yazdi, 1964: 112-113.
75- Broushki, 1986: 133.
76- Vasaf, 1993: 94.
77- Sharden, 1983: 56-57.
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بهتوصیفیکهویارائهکرده،بهنظرمیرسداینمرکزبهمحلنگهداریمجانین
اختصاصداشتهاست.

نتیجه گیری
ایرانی پزشکی درمکتب رواندرمانی استکه آن نشانگر تحقیق یافتههای
اسالمیجایگاهیویژهداشتهاست.مطالعاتپزشکانمحدودبهشناختدرمانی
نبودهاست،بلکهآنهابانگرشیعقلیوروششناسیعلمیبهدرمانومعالجهی
ایرانی پزشک بخاری اخوینی ابوبکر از پرداختهاند. روان و اعصاب بیماران
دانش حوزهی در پیشگام  و روانپزشک نخستین عنوان به میتوان مسلمان
یافته انعکاس المتعلمین هدایه اثرش در وی خدمات که کرد یاد روانپزشکی
است.دقتنظر،تجربیاتبالینیمبتنیبراصولعلمیوسبکپزشکیویسبب
نوآوریهاییدردرمانبیمارهایذهنیبود.درمانوشرایطنگهداریازبیماران
باتوجهبهنوعوشدتبیماریتفاوتداشت،گاهیباتوجهبهصالحدیدپزشک،
مراقبت میگرفت. قرار معالجه تحت درمانی مراکز و بیمارستان در باید بیمار
بیماراندرمحیطیخارجازخانه،نشانازاهمیتحفظآرامشبرایبیمارانو
بهوجودآوردنشرایطمناسببرایروحیهیآنهابودهاست.درتماممناطقدر
بیماران این نگهداری برای مجزا اتاقهایی یا سالن شده، ساخته بیمارستانهای
وجودداشت؛هرچندشواهدیبرنگهداریبیماراندرزنداننیزدردستاست.
اماباتوجهبهشواهدموجود،بیمارستانمنصوریقاهرهرابایدنخستینآسایشگاه
روانپزشکیدرتمدناسالمییادکردکهبامراکزامروزیمطابقتداشتهاست.
ساختاینآسایشگاهدرمنطقهخوشآبوهواوبنایباغدرمجاوتآن،قرائت
و بیماران روحیهی تلطیف برای که بود روشهایی از موسیقی کاربرد و قرآن

مداوایآنهادراینمرکزانجاممیگرفت.
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