
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              

http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.cadyar.com/?product_cat=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.cadyar.com/
https://t.me/Cadyar60
https://t.me/Cadyar60
https://t.me/Cadyar60
https://t.me/Cadyarmemar
mailto:Vrya.cadyar@gmail.com
http://www.cadyar.com/?cat=473
http://www.cadyar.com/?cat=262
http://www.cadyar.com/?cat=1377
https://t.me/cadyar1


 

 

 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

   بیمارستان روانپزشکی طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد: 151 در

 

 اهداف و روش تحقیق .1-1

جهت تهيه مباني نظري طراحي مجتمع بيماران روانی و براي شناخت 

کلي مسئله به دليل خاص و چند جنبه ايي  بودن موضوع  ابتدا به 

شناخت بيماران روانی و موشکافي در فضاي زندگي آنها و سپس به 

 شناخت اختالالت رفتاری و فضاي مناسب براي تجمع و زندگي بيماران و

چگونگي رفتار با بيماران روانی در آخر به ترکيب اين دو بخش 

فضاهاي مناسب براي بيماران روانی را استخراج و مشخص مي نماييم 

. 

سپس به شناسايي فضاهاي موجود که در اين بخش فعالند مي پردازيم  

)نمونه هاي موردي( و به نوعي کمبودها نقاط ضعف و قوت اين فضاها 

 قرار خواهيم داد .را مورد بررسي 

 در آخر به نتيجه گيري و طراحي فضا خواهيم رسيد.

http://www.cadyar.com/?cat=206
http://www.cadyar.com/?cat=1300
http://www.cadyar.com/?cat=283
http://www.cadyar.com/?cat=1245
http://www.cadyar.com/?cat=1245
http://www.cadyar.com/?p=2732
http://www.cadyar.com/?p=2732


 

 

 شناخت موضوع طراحی .1-9

عبارت است از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و 

اصالح محيط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمايالت شخصی به طور 

عبارت  منطقی، عادالنه و مناسب. نتيجه آنكه مفهوم بهداشت روانی

خواهد بود از: تأمين رشد و سالمت روانی فردی و اجتماعی، پيشگيری 

 از ابتالء به اختالل روانی، درمان مناسب و بازتوانی آن. 

سالمت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد. به طور 

کلی افرادی که از سالمت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی 

دارند. آماده برخورد با مشکالت زندگی هستند. در مورد نگرش مثبت 

خود و ديگران احساس خوبی دارند. در محيط کار و روابطشان مسئوليت 

پذير می باشند. زيرا وقتی از سالمت روانی برخوردار باشيم انتظار 

بهترين چيزها را در زندگی داريم و آماده برخورد با هر حادثه ای 

 هستيم. 

ويژگی های سالمـت روانی بهتر می توانيم به روح و  ما با آموختن

روان متعادل و شاد دست يابيم. سالمت روانی در بسياری از موارد 

مانند سالمت جسمی است و بايد به آن توجه کافی داشت. بسياری از 

مردم برخی اوقات احساس افسردگی می کنـند همـان طـور که بسيـاری 

شوند. از همين رو، نمی توان از همه  از آن ها دچار سرماخوردگی می

ناراحتی های روحی جلوگيری کرد، همان طور که از بروز همه بيماری 

های جسمی نيز نمی توان ايمن بود. سالمت روانی و جسمی هر دو برای 

خوشبختی انسان ضروری اند. رسيدن به سالمت روانی به هيچ وجه تصادفی 

زحمت محقق می شود. همچنين  نيست، نيل به اين هدف با صرف زمان و

نبايد فراموش کرد که اعتماد به نفس، کليد سالمت روانی است. وقتی 

که اعتماد به نفس باال باشد از زندگی رضايت داريم، هدف های زندگی 

را مشخص می کنيم و به آنها می رسيم، برای حل مشکالت به خود اتکا 

ناماليمات و پستی  می کنيم، روابط سالم و قوی ايجاد می نمائيم و

 و بلندی های زندگی را می پذيريم. 

طبق آخرين گزارشات منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، بسياری 

از کشورها بخش بسيار اندکی از بودجه بهداشتی خود را صرف بهداشت 

روانی می کنند. يک پنجم يکصد کشوری که آمارهای خود را به اين 

کمتر از يک درصد بودجه بهداشتی خود را  سازمان ارائه داده اند،

برای سالمت روانی هزينه می کنند. در حالی که طبق آمارهای اين 

درصد هزينه های درمان بيماريها، به دسته گسترده ای  31سازمان، 

از اختالالت عصبی روانی مربوط می شود. يافته های جديد حاصل از 

ت است که مراقبت از تحقيقات اين سازمان نيز بيانگر اين واقعي

بهداشت روانی هنوز در اولويت قرار نگرفته است و منابع جهانی 

برای مبتاليان به اختالالت روانی و عصبی به منظور رفع نيازهای 

روزافزون بهداشت روانی ناکافی و توزيع آنها در جهان نابرابر 

 است.



 

 

. 3-3شکل شماره

تصويربرداری از مغز 

 انسان

 ضرورت انتخاب موضوع .1-7

شمار مي آيند، بنابراين  جزيي از جامعه انساني به بيماران روانی

به عنوان عضوي از جوامع شهري، بايد از حقوق شهروندي به نحوه 

مطلوبي برخوردار باشند، و اين در حالي است که با نيم نگاهي به 

و فضاهاي  بيماران روانیفضاهاي عمومي موجود مي توان دريافت؛ 

 لحاظ اجتماعي و عمومي  مرتبط، به عنوان عناصر فراموش شده اماکن

 و ها پارک در تفريح و بازي هاي مکان ديگر عبارت به. شوند مي

، فضاهاي جمعي را تشکيل مي دهند که بي ترديد در مراکز تفريحی

فضايي بوده؛ و  -بسياري موارد فاقد ضوابط و استاندارد محيطي 

فاقد مکاني ايده آل با چيدمان فضايي مطلوب هستند. از سوي ديگر 

جامعه اي در گرو بهره گيري از استعدادها و رشد و شکوفايي هر 

توانايي هاي موجود در آن جامعه است، لذا يکي از راه هاي مطمئن 

در تحقق اين آرمان، فرآهم آوردن بستري مناسب جهت آماده سازي 

 فعاليت هاي جمعي، فراروي همه استعدادهاست.

 هدف از انتخاب موضوع .1-4

افزون جوامع شهری به چنين خاص و بکر بودن موضوع و نياز روز 

مراکزی و  کمبود فضاهای نگهداری بيماران روانی و مظلوميت اين 

قشر از جامعه به دليل بيماريشان و همچنين طراحی فضای مفيد و 

کاربردی در رابطه با بيماران روانی از داليلی بود که اين موضوع 

 را انتخاب نمودم.

 تاریخچه روانپزشکی .1-5

شود که بسياری از : امروزه چنين تصور میمغزساده از  آرآیاميک 

 دارند. دستگاه عصبیهای روانی ريشه در بيماری

تخصصی به بررسی  ٔ  های پزشکی است. اين رشتهروان پزشکی يکی از تخصص

مسايل رفتاری، هيجانی و پيشگيری و درمان اختالالت روانی آدمی 

پردازد. ارزيابی روانپزشکی معموالً شامل اخذ شرح حال و معاينه می

وضعيت روانی است. معاينه فيزيکی، انجام آزمايش و گاه تصويربرداری 

ل طبی هايی هستند که برای بررسی و ردکردن علاز مغز از جمله روش

 هادرمانیروانو  داروهاروند. احتمالی ايجادکننده عاليم به کار می

 شده در روانپزشکی هستند.های انجاماساس درمان

 تاریخچه روانپزشکی در جهان .1-6

 دوران پيش از تاريخ برای درمان رد : پيش از تاريخ

 .کردندها روانی، جمجمه را سوراخ میبيماری

 هایعلت بيماری :خاورميانهو  مصرها در اولين تمدن

 دانستند و درمانگران اصلیروانی را نيروهای جادوئی می

 که از مناسک مذهبی و جادوئی جهت بودند جادوگران

 .کردندکنترل اين نيروها استفاده می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:MRI_head_side.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 

 

 .توصيف مشکالت روانی با فلسفه درآميخته بود :روم باستانو  يونان

نيز نگاه فلسفی به  ارسطوو  افالطونرا مطرح کرد و  اخالط اربعه بقراط

ه وجود اخالط به بزرگترين پزشک رومی ب جالينوس .اين موضوع داشتند

شکل طبيعی وغيرطبيعی و چهارحالت گرم، سرد، خشک ومرطوب وهمچنين 

های طبيعی وحيوانی اعتقاد داشت. نه در يونان و نه در روم روح

مسئوليت اجتماعی در مقابل بيماران روانی وجود نداشت و به جز 

موارد معدود بيماران يا در خانه محبوس و يا به زنجير کشيده 

 .دشدنمی

دراروپای غربی مسيحی علت اصلی بيماری را علل  :های ميانهسده

راهنمای اصلی علمی برای هدايت  اخترشناسیدانستند و فراطبيعی می

درمانگران بود. در دوره اسالمی جامعه درمقابل حفاظت مشفقانه 

ميالدی( ۰۵۷)ازافراد مجنون مسئول بود و بيمارستان هائی در بغداد 

های روانپزشکی يالدی( تاسيس گرديد که دارای بخشم ۳۰1و قاهره )

بودند. همچنين چند آسايشگاه ويژه بيماران روانی در دمشق 

ميالدی( و بعضی از شهرهای ديگر ازجمله شهرهای اسپانيايی تحت ۳۷۷)

نظريه مسيحی درمورد جنون بين طرد  .فرمان مسلمين برقرار گرديد

رقرن سيزدهم بود که کردن و تحمل کردن متغير بود و تنها د

های روانی در فرانسه، آلمان وسوئيس ايجاد بيمارستان هائی با بخش

اسپانيا  بالنسيایگرديد. نخستين آسايشگاه در اروپای مسيحی در شهر 

 .تحت تاثير فرهنگ اسالمی بنا گذاشته شد 3۰۷۱در سال 

در کتاب قانون  ابوعلی سيناترين دانشمندان اسالمی يکی از معروف

های جسمی ناشی از اختالت هيجانی خود توضيح داد که بعضی از بيماری

ای توسط درمانگران مسيحی و مسلمان باشد. کتاب وی به طور گستردهمی

: پاراسلسوس معروفترين طبيب زمان  مورد استفاده قرار گرفت. رنسانس

اين پزشک آلمانی االصل متولد سوئيس نظرات مبهمی درمورد  .خود بود

ه درمورد وی توضيح بعضی بيماريهای روانی داشت ولی مهمترين نکت

داروهای ويژه برای بيماريهای روانی وهمچنين مطرح کردن 

هلندی -آلمانی برای بعضی بيماران روانی بود. وير طبيب درمانیروان

را منتشر کرد و در اين  Description of Demons کتابی به نام 3۵۵1که درسال 

کتاب جادوگرانی را که نسبت به اعمال خود مسئول نبوده و خود از 

نظر روانی بی ثبات بودند را مورد خطاب قرار داده ومطرح نمود که 

فرد ناديده اين افراد خود نياز به طبيب دارند. برای سالها اين 

گرفته شد ولی در سالهای اخير با ايجاد تئوريهای سايکوديناميک و 

درمانی نقش وير به عنوان پيشتاز اين تفکرات مشخص تر گرديد. روان

های شناخته شده تا آن پالتر دوکتاب بزرگ منتشر کرد و همه بيماری

 .زمان را تقسيم بندی نمود

سيدنهام بسياری ازعالئم هيستری را  :قرن هفدهم

کرد آن ناشی از ارواح حيوانی شرح داد و فکر می

اهل ايتاليا که  Paloo Zacchia .باشدغيرطبيعی می

 تاکيد بر ارزيابی

ونه وکال وقضات  وضعيت روانی توسط درمانگران

 داشت.اين ديدگاه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Philippe_Pinel.jpg


 

 

 کتاب آناتومی 3۵۶3شروع روانپزشکی قانونی بود. بارتو درسال 

 .را نوشت ماليخوليا

 دها وروشنگريها دراين قرن بود کهدستاور :قرن هجدهم

 تئوريهای جديد بيماريهای روانی را جايگزين تفکرات قديم

ديگرانی که فکرمی کردند بيماری روانی ناشی از ارواح است بقراط و 

و  Neurosis نمود. جالينوس برای اولين بار اصطالح بيماری اعصاب يا

Neurotic های جدا را شرح داد. جالينوس بيان کرد که مغز شامل ارگان

باشد که هرکدام فضای خاصی را اشغال کرده وشخصيت را شکل از هم می

ائل اين قرن مجانين را به عنوان بيماريهای غيرقابل دهند. دراومی

زدند ولی کم کم کارهائی که بقيه عالج زندانی وزنجيرکرده وکتک می

 3۰۱۰پزشکان کردند زمينه ساز يک اتفاق مهم گرديد. پينل درسال 

زنجيرهائی را که به پاهای بيماران بيمارستانی درپاريس بسته شده 

بندی جديدی ازبيماران روانی را ارائه بود را باز نمود. وی طبقه 

وبيان نمودعلت بيماريهای روانی ناشی از توارث و تاثير محيط 

باشد وهمچنين با ارائه متد درمان اخالقی توانست بعضی از عالئم می

 .جنون را کاهش دهد

کارهای پينل با افرادی چون اسکيرول، فالره و بيالژه  :قرن نوزدهم

ادامه پيدا کرد. در انگلستان توک و در آمريکا بنجامين راش 

بنجامين راش پدر روانپزشکی  .نهادند روانپزشکی جديد را بنيان

 .استآمريکا نام گرفته

عالئم توهم وهذيان  -کرپلين  :قرن بيستماواخر قرن نوزدهم و اوائل 

بود. ساکل  اسکيزوفرنیکننده اصطالح را توضيح داد. بلولر ابداع 

شوک با انسولين را ابداع نمود. بينی و کراتی  3۱1۵ونيزی درسال 

ابداع کننده  د فرويدزيگمون .را معرفی کردند الکتروشوک 3۱1۳درسال 

کاوی که ناخودآگاه وخودآگاه را مطرح کرد ومعتقد بود بسياری روان

تئوريهای  -از مشکالت بعدی، ناشی از تعارضات زمان کودکی است. 

و ديگران  کارن هورنایروانکاوانه با دانشمندانی چون آدلر، يونگ، 

ادامه پيدا کرد. بويژه بعد ازجنگ جهانی دوم درمان هائی غيراز 

های روانکاوی آناليتيک مطرح گرديد که در درمان بيماريهای درمان

های جديد به مختلف روانپزشکی تاثير به سزائی داشت. روان درمانی

های کوتاه مدت مطرح شد ودرادامه رفتاردرمانی و رواندرمانی ويژه

شناخت درمانی وارد کارزار گرديد. و همزمان با اين وقايع کشف 

داروهای مختلف که خود انقالب ديگری دردرمان بيماران بودبه وقوع 

 مورد تائيد 3۱۰۷که البته درسال 3۱۰۱معرفی لتيوم درسال  -پيوست. 

FDA  .داروهای ضد  - 3۱۵۶ف داروی کلرپرومازين درسال کش -قرارگرفت

 MAO هایای نظير ايميپرامين و همچنين مهارکنندهافسردگی سه حلقه

الی  3۱۵۷معرفی کلرديازوپوکسايد وديازپام درسالهای  - 3۱۵۰درسال 

 3۱۳۰معرفی فلوکستين)پروزاک( درسال  - 3۱۵1

 ایراندر روانپزشکی  چهتاریخ .1-3

روانپزشکی قدمتی همچون طب دارد. در قرون وسطی در ايران تاريخ 

جادوگری يا جنزدگی تنبيه  ٔ  که بيماران روانی را در غرب به بهانه

 پيليف. ۶-3شکل شماره

 را او یاريبس. نليپ

 یروانپزشک پدر

 .دانندیم
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C


 

 

شکنجه يا غل و زنجير ميکردند در ممالک اسالمی بخصوص ايران  يا

رفتاری انسانی با انان در پيش ميگرفتند و با گياهان داروئی، 

ره آنان را درمان کرده يا عطريات، موسيقی و روشهای مشابه مشاو

در آسايشگاههای خاصی نگهداری ميکردند. رازی وابن سينا در 

کتابهايشان به اختاللهای روانی همچون ماليخوليا، شيدائی )مانيا( 

اند. آنان برای بيماران خود  دليريوم( اشاراتی داشته(و سرسام 

عروقی شرح  –روان درمانی کرده و اثر هيجان را بر دستگاه قلبی 

دادهاند. روان پزشکی نوين ايران با تاسيس دانشگاه تهران در سال 

ده طب شروع به آموزش دپارتمان در دانشک 313۵آغاز شد. در سال  3131

دانشجويان کرد. نخستين استادان روانپزشکی عمدتا در فرانسه آموزش 

 ديده بودند و در اين بين نام دو استاد گرانقدر دکتر عبدالحسين

ميرسپاسی و دکتر حسين رضاعی که در واقع پيشگامان علم روان پزشکی 

نوين در ايران بودند ميدرخشد. پيش از تاسيس بيمارستان روزبه در 

، بيماران روانی در تيمارستانهايی نگهداری ميشدند که 31۶۵سال 

وضع مناسبی نداشتند. اما روانپزشکی نوين ايران با تاسيس 

  .د مرحله نوينی شدبيمارستان روزبه وار

در بيمارستان دولتی )محلی کنونی مرکز  3۶۱۰از سالها قبل تا سال 

چند زيرزمين با درهای آهنی به بيماران روانی اختصاص  )پزشکی سينا

داشت. در اين سال در اثر حادثهای اين قسمت از بيمارستان دولتی 

را به  جدا شد. و به شهربانی واگذار گرديد. شهربانی نيز بيماران

ساختمانی در باغ اکبر آباد انتقال داد و به اين ترتيب بيمارستان 

تهران که مبدا تاريخچه روانپزشکی نوين ايران است به وجود آمد. 

متر که فقط سوراخهای  3×۶طبقه نامبرده چندين اتاق  ۶در ساختمان 

کوچکی برای روشنايی و نيازهای ضروری در آنها تعبيه شده بود وجود 

بيمار زن در آنجا نگهداری شده و توسط  3۵بيمار مرد و  ۶۵که  داشت

تيمارستان به شهرداری  3۶۱۱نفر پاسبان مراقبت ميشدند. در سال  1

واگذار شد و بودجهای برای پرستار، لباس نظافت و غيره در نظر 

گرفته و غل و زنجير به قفلهای آهنی تبديل شد. سردخانه در باغ 

ن شد. و تعداد بيماران به يک صد و پنجاه شمالی ضميمه تيمارستا

دکتر لقمان  313۱نفر رسيد. از بدو تاسيس تيمارستان تا سال 

دکتر رضاعی و سال  313۵السلطان مسئول بنگاه تيمارستان بود. سال 

دکتر ميرسپاسی پس از گرفتن تخصص روانپزشکی به ايران مراجعت  313۰

کار کردند و با سعی و و در سمت پزشک بيمارستان دولتی شروع به 

اوضاع بيماران بهتر شد. و  313۱تا  313۰کوشش آنها بين سالهای 

تيمارستان تهران شامل  311۳کم کم بيمارستان وسعت يافت. تا سال 

دو قسمت بود که يکی از آنها واقع در خيابان سينا به نگهداری 

 بيماران حاد و خطرناک و دومی بخش مرکزی در خيابان سی متری به

خدمات درمانی برای بيماران آرام تر ميپرداختند. هر دو قسمت در 

به محل فعلی آن در امين آباد انتقال يافت. در پايان  311۳سال 

اين سال تعداد بيماران روانی به هزار و پانصد و پنجاه نفر افزايش 

اين تيمارستان به پاس خدمات محمد  31۰۷تا  311۱يافت. از سال 

به وزارت بهداری  31۰۰نام وی ناميده شد و در سال زکريای رازی به 

رييس فرانسوی دانشکده پزشکی ابرلين  313۱واگذار گرديد. در سال 



 

 

 311۰آموزش روانپزشکی را در تيمارستان تهران بنيان گذاشت. سال 

به جمعيت بهداشت روانی  311۵جمعيت حمايت از ديوانگان )که در سال 

تان صد تخت خوابی را در باغ تغيير نام يافت( بنای بيمارس

بيمارستان روزبه شروع کرده و آن را نيمه تمام به دانشکده پزشکی 

آموزشگاه پرستاری و بهياری روانی  311۳اهدا نمود. در مهر ماه 

با همکاری وزارت بهداری و دانشکده پزشکی تاسيس شد و امور پرستاری 

نيز  31۷۳و  31۷۶، 31۷۷بيمارستان را زير نظر گرفت. در سالهای 

به ترتيب بيمارستانهای روانی مشهد، همدان و اصفهان و در سالهای 

بيمارستانهای روانپزشکی تبريز و شيراز تاسيس شدند.  31۶۰و  313۶

بيمارستان خصوصی شامل بيمارستان روانپزشکی ميمنت توسط دکتر 

( بيمارستان روانپزشکی چهرازی توسط دکتر 313۰عبدالحسين ميرسپاسی)

(آسايشگاه دکتر رضاعی توسط دکتر حسين 313۳د ابراهيم چهرازی)سي

( بيمارستان روانپزشکی آزادی توسط دکتر حسين 313۱رضاعی)

( و بيمارستان روانپزشکی 31۵۵( بيمارستان اعصاب مهرگان)31۵۰فوده)

( نيز به تدريج وارد فعاليتهای درمانی شدند. در 31۳۷ايرانيان)

تان چهرازی بقيه مراکز در حال فعاليت حال حاضر به غير از بيمارس

پزشکی هستند و همچنين بسياری بيمارستانهای دولتی و خصوصی بخش روان

 د.ان افزوده خودرا به فعاليت 
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 اولين بيمارستان طهران )تهران(
ن يکی ديگر ازمظاهر تمدن. او بازهم ناصرالدين شاه، باز هم آورد

در يکی از سفرهايش به کشورهای غربی، بيمارستان های غربيان را 

تصميم گرفت تا  تهرانديده بود. ناصرالدين شاه پس از بازگشت به 

داير کند. او ناظم االطباء، پزشک مخصوص خود  تهرانبيمارستانی در 

 کرد. تهرانرا مامور تاسيس اولين بيمارستان 

تهران و  بيمارستان اولينهجری قمری،  3۶۱۷ناظم االطباء در سال 

ای به نام هشت گنبد، تاسيس ايران را در ميدان حسن آباد و در محله

 نمود.

شد. ناميده می” مريضخانه دولتی“ها به نام اين بيمارستان تا سال

پس از آنکه اين بيمارستان شروع به فعاليت کرد، ناظم االطباء به 

ناصرالدين شاه پيشنهاد کرد تا در اين بيمارستان، پزشکان تربيت 

شده ايرانی به معالجه بيماران بپردازند. پس از آن و با موافقت 

ين شاه، تدريس رشته طب در مدرسه دارالفنون پذيرفته شد و ناصرالد

هر ساله تعدادی دانشجو، به منظور فراگيری دانش پزشکی وارد اين 

شدند و بر اساس تعاليم ناظم االطباء به فراگيری اين دانش مدرسه می

پرداختند. اين عده، همزمان در مريضخانه دولتی و تحت نظر پزشکان می

نسل از پزشکان تربيت  اولينزی پرداخته و توانستند غربی به کارآمو

 شده دارالفنون شوند.

ديگر نيز در تهران داير شد،  بيمارستان، چند تانبيمارسپس از اين 

می توان از بيمارستان نظامی طهران نام برد که موسس آن شاهزاده 

 عليقلی ميرزا بود.

http://www.darcoob.com/1389/06/%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://www.darcoob.com/tag/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://www.darcoob.com/tag/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86


 

 

به پاس زحمات پدر  313۱ال پس از چندی و در س” مريضخانه دولتی“

های طب ايران به بيمارستان سينا تغيير نام داد. اين بيمارستان سال

 متمادی، محلی برای معالجه و درمان امراض بيماران بود.
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تيمارستان در ايران سابقه چندان طوالني ندارد و احتماال از دوران 

دارالمجانين در نظر گرفتند  سلطنت ناصرالدين شاه محلي را به نام

و بيماران رواني را با وسايل ابتدايي و ناقص و تقريبا به صورت 

فراموش شده در آنجا ماوا دادند. با بيماران اعصاب و روان در 

شد و اغلب در رويارويي با آنان به کتک ايران بسيار بد رفتار مي

بل بود که به سال ق ۳۷شدند. تازه حدود و شالق و تازيانه متوسل مي

و درمان بيماران  آمدند وجود هاي جديد در ايران بهتدريج تيمارستان

  .گرفتن وساماسر رواني 

هاي زيادي از بازديد ناصرالدين شاه از دارالمجانين و متلک داستان

.آورده شده است هاهاست يا درکتابهاي مردم به او بر سر زبانپراني

 
الدوله نام داشت که روزي که در حضور يکي از دولتمردان قاجاري آصف

کرد و درباره نحوه سرکوب عشاير متجاوز ترکستان روس شاه صحبت مي

راند پيشنهاد کرد آنها را با شليک خمپاره توپ منکوب کنند سخن مي

و ناگهان از جا برخاسته با دهان صداي شليک توپ را درآورد و مرتبا 

 متوجه شاه و ودردرودر، در گرمب گرمب، گرمب، ورورور –گفت در رر مي

مدتي  و شودداد مرخص  دستور رو اين از است شده ديوانه او شد

  .استراحت کند

درباره حسينعلي خان صدرالسلطنه نوري معروف به حاجي واشنگتن که 

تا اوايل زمان سلطنت رضا شاه هم زنده بود شايعاتي وجود داشت که 

حاج »مرحوم علي حاتمي در فيلم کرد و حکايت از ديوانگي شديد او مي

که چند ماه پيش از تلويزيون پخش شد تا حدودي جنون او « واشنگتن

را نشان داده است. حاج واشنگتن روز عيد قربان گوسفندي در هتل 

بزرگي در شهر واشنگتن که موقتا در آنجا اقامت داشت در وان حمام 

به خيابان  سر بريد که خون آن گوسفند از شيرواني سرازير شد و

ريخت و باعث وحشت و اجتماع مردم شد و کار به مداخله پليس و 

بازداشت موقت جناب ايلچي رسيد، در ايران نيز او در صحبت پرت و 

  .نهادندگفت و از اين رو چندان به او وقعي نميپال مي

  ايجاد دارالمجانين در تهران

سروساماني يافت. در گزارش  31۷۷دارالمجانين تهران از اوايل دهه 

آورده  31۷1/  3۱۶1هيات بهداشتي اعزامي جامعه اتفاق ملل در سال 

دارالمجانين( به وسيله دايره صحيه )شده است که ديوانه خانه تهران 

شود. در آن زمان بهداشت و درمان بلديه )شهرداري( تهران اداره مي

اي به نام صحيه زير قدر ناشناخته بود که تنها دايرهآندر ايران 

نظر بلديه تاسيس شده بود که امور بهداشت شهري را زير نظر داشت. 

هاي بعد تاسيس شد تشکيالت صحيه که بعدها اداره کل صحيه شد در سال

که جزو وزارت داخله )کشور( بود و تنها پس از اينکه رضا شاه از 

ز ايران رفت دولت فروغي وزارت بهداري را سلطنت مستعفي شد و ا



 

 

تاسيس کرد زيرا به قدري وضعيت بهداشت و بهداري و درمان اسفناک 

وزارت  کرد که ايجادها مردم را تلف مياي بيماريبود و به گونه

  .تشخيص داده شد بهداري ضروري

هاي بعد نام آن به خانه يا دارالمجانين تهران که در دههديوانه

 3131–31۶۷هاي تان )پس از تصويب لغات جديد فارسي در سالتيمارس

 بيمارستان را آنجا پنجاه و چهل هايدهه در و يافت تغيير( ش.هـ

 3۷۷هم به آن گذاشتند، در ابتدا فقط « رازي»نام  و خواندند رواني

که پزشکان هيات صحيه جامعه اتفاق  31۷1نفر ظرفيت داشت ولي در سال 

 9۱مريض در آنجا بستري بودند که شامل  33۶ملل از آن ديدن کردند 

نفر زن و دو کودک بودند. تقريبا نيمي از بيماران در  13تن مرد، 

پا(  ۳پا در  ۳متر ) 5/۶در  5/۶تقريبي  هاي کوچکي به اندازهاتاق

ها کامال تحت نظر بودند که مانند سلول زندان بوده است. اين اتاق

شد. ولي از نظر نور اي در آنها ديده نميلخت بوده و هيچگونه وسيله

در شرايط خوبي بود. درب آنها آهنين و کف آنها کاشي بود. در ميان 

ت که به منظور شستشوي اتاق به کار هر اتاق يک جوي فاضالب قرار داش

شد. حصيري کف هر اتاق پهن شده بود که به منزله رختخواب برده مي

ها شدند اما اتاقبود. افراد مريض در شرايط ابتدايي نگهداري مي

پاکيزه بود و پزشکان خارجي بازديدکننده هيچ عالمت آلودگي، ادرار، 

تشمام نکردند. اين مدفوع و بوهاي کريه در آنجا نديدند و اس

هايي نگهداري ديوانگان افراد خطرناکي بودند که در چنين سلول

هاي عمومي که در هر کدام تر بودند در بخششدند. مابقي که آراممي

که  بردند. بعضي از ديوانگانتخت چوبي قرار داشت به سر مي ۳-9

  .کردنداختصاصي زندگي مي هايازطبقات مرفه بودند در اتاق

شدند. موهاي سر کليه هاي زن نيز در بخش جداگانه نگهداري مييوانهد

ها اعم از زن و مرد را تراشيده بودند. پزشکان خارجي اظهار ديوانه

نظر کرده بودند در ايران آن زمان که سيفليس رواج زيادي داشت 

رفت که فلج به علت سيفليس زياد وجود داشته باشد اما انتظار مي

يد پزشکان جامعه اتفاق ملل از تيمارستان تهران فقط در زمان بازد

خانه وجود داشت. سيفليس دو مورد بيمار مبتال به سيفليس در ديوانه

  .مغز هم در ايران بسيار کم بود

مريض از دارالمجانين مرخص شده بودند. اين  ۰۱.ش، هـ 31۷۶در سال 

د زندگي توانستند با کمک دوستان خوافراد يا معالجه شده يا مي

ليره در  280کنند. بودجه دارالمجانين در آن زمان بسيار کم و فقط 

هاي بعد تعداد ديوانگان بسيار شد. بيشتر ماه بوده است. در سال

داران شد. بعضي از سرمايههاي گرم تابستان آغاز ميها در ماهديوانگي

زدند و به شدند خود را به ديوانگي ميو تجار وقتي ورشکست مي

يافتند تا طلبکاران سراغشان نروند. هنگامي يمارستان انتقال ميت

که قانون نظام اجباري وضع شد نيز بعضي از مشموالن دست به اعمال 

سربازي معاف  اند و از اعزام بهزدند تا بگويند ديوانهآميز ميجنون

  .شوند

اي چون ديوانگان درباره جنايت و جرايم فاقد مسووليت هستند عده

زدند اما شدند نيز خود را به ديوانگي ميکساني که مرتکب قتل مياز 

گذاشتند هاي همه اين مدعيان جنون را کشف کرده و نمياطباء حقه



 

 

ترين کسي که او را در سال آنها به حال خود گذاشته شوند. معروف

الدين گيالني مدير آخر حياتش به تيمارستان بردند مرحوم سيداشرف

و طنزنامه نسيم شمال بود که عمرش در تيمارستان  روزنامه فکاهي

ش بوده است. همين طور .هـ 3131به پايان رسيد و آن گويا در سال 

دکتر حسان يکي از باسوادترين و با استعدادترين پزشکان ايراني 

کرد حين تحصيل و در حالي که پس از پايان نيز که در پاريس تحصيل مي

گذراند مبتال به جنون شد و را ميدوره عمومي، دوره عالي تخصص 

سرپرستي محصلين ايراني در اروپا تصميم گرفت او را در معيت يکي 

از دانشجويان رشته پزشکي که تحصيالتش تمام شده بود به ايران 

تا حدود دو دهه و  3131بازگرداند اما دکتر حسان که از حدود سال 

ود و در تيمارستان هـ.ش زنده ب 3115هاي نيم بعد يعني تا حدود سال

زيست، حين بازگشت از اروپا دست به کارهاي عجيبي زد و تهران مي

هللا باستان چشم پزشک موجبات زحمت همسفر خود را که همان دکتر نصرت

معروف بود فراهم آورد. اين ماجرا به قدري خواندني و شيرين است 

 .که در آينده آن را جداگانه خواهيم آورد
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