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بقراط (حدود سال ٣٧٧ـ٤٦٠ ق.م)، شخص�ت برجستهÏ طب باستان، براى نخست�ن�بار نابهنجارى�هاى
روانى را وارد مكتوبات پزشكى كرد. نوشته�هاى او در باب آس�ب�شناسى روانى به همان اندازه كه
بدJع�اند، جدلى و بحث انـگ�ز ن�ز هستـند. وى در مكتوباتش دربارهÏ «ب�مـارى مقـدس» (صرع) از
نادانى راJج آن عــصـر چن�ن انتـقـاد مـى�كند: «بنابراJن، به نظـر من اJن ب�ـمـارى به ه�ـچ وجـه الهى
ن�ست و از ب�مارى�هاى دJگر ن�ـز مقدس�تر ن�ست، بلكه همانند ساJر امـراض علتى طب�عى دارد كه

(Zilboorg, 1941, pp. 43-44)« از آن نشأت مى�گ�رد
Ïست�پزشكى عـقالنى و عـرضـهJكـرد زJـركانه، روJبقـراط اسـاساً به دل�ـل مشـاهدات بال�نى ز
صـرJح و صـبورانـه دJدگاه�هاJـش مشـهـور است. او مـعـتقـد بود كـه ب�ـمـارى از عدم تعـادل مـزاج
سـرچشـمه مى�گـ�ـرد. با اصطالح مـزاج اول�ن�بار در نوشـتـه�هاى امپـ�ـدوكلس (٤٣٣ـ�٤٩٣ ق.م)
برخورد كرده�اJم كـه عناصر اساسى ارائه شده از سوى تالِس (آب)، آناكـس�منس (هوا)، هراكل�ت
(آتش)، و گـزنوفانس (خـاك) را درهم آم�ـختـه بود. نوشتـه�هاى امپـ�دوكلس شـالودهÏ نظرJهÏ مزاج

بقراط و نظرJه�پردازى ش�مى ارسطو قرار گرفتند.
زJلبـورگ١ (1941) نقل مى�كند كـه Jـك�بار از بقـراط خـواسـتند كـه به دJدن فـ�لسـوف بزرگ
دموكرJتوس، كه دوستانش تصور مى�كـردند كه به ب�مارى روانى دچار شده، برود. از قرار معلوم
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بقراط با نظر عـوامانه موافـقت كرده و گ�ـاه خربق را جتوJز مى�كند. بقـراط پادشاهِ مقـدون�ه را از آن
ب�مـارى�اى كه دJگران، سل (ب�مـارى پ�شرونده و رو بـه وخامت) تشخـ�ص داده بودند، ولى خود
وى منشـأ آن را روانى مى�دانست، جنات بخـش�د. لـ�ونز٢ و پتروسلى٣ (1978) سهم بقراط را در
فهم ب�ـمارى روانى چن�ن خـالصه كرده�اند: نوشـته�هاى وى دربارهÏ حالت عاطفى بـ�مار و به طور
ـارى روانى، براساس برداشت امروزى بسـ�ار زJركانه و دقـ�ق است. تع��ن مـغز به كلى دربارهÏ ب�م

.(p. 214) «باالى فهم اوست Ïمهم مرتبه Ïعنوان عضو تفكر و احساس، شاخصه

ÊuÞö�« Ë ◊«dIÝ

بقراط عم�قًا به فلسفهÏ طب�عى (علم جتربى) تعلق خاطر داشت، اما حال و هواى زمانه آرا و نظرهاى
هم�عـصـر او، ســقـراط (٣٩٩ـ٤٧٠ ق.م) را ترجـ�ح داد. نظر بـه دلبـسـتگى ســقـراط به اخـالق و
معرفت�شناسى، و نه علوم عقلى، جاى تعجب ن�ست كه مردم مى�گفتند سقراط الهامات خود را به
شــ�ـاط�ن و اجـنه نســبت مى�دهد (Beker, 1978; Gibson, 1889). زJلبـورگ (1941) حـدس
ـات شن�دارى و خود سقراط فردى مبتال به ب�ـمارى اسك�زوفرنى بوده مى�زند كه اJن ش�اط�ن، توهم
است. افالطون (٤٢٩ـ٣٤٧ق.م)، شـاگرد سـقراط، نظام آس�ب شناسى روانـى�اى را پذJرفت كه
از بسـ�ـارى جـهات بقـراطى است و اولـ�ن دوگانـه�گراJى روشـن نفس�ـ بدن را مطرح كـرد. به زعم
افـالطون، روح از ســه جـزء تشكـ�ل شـده است. جــزء عـقلى نفس، نـامـ�ـرا و الهـى است. نفس
غـ�ـر�ناطقـه، فناپذJـر است و كل حـ�طهÏ احـسـاسـات (خـشم، تـرس، لذت، درد و امـثـال آن�ها) را
ـر خشم و ترس در دل جاى مى�گ�رند، در حالى كه ام�ـالى نظ�ر شهوت در�بر�مى�گ�رد. عواطفى نظ�
و آرزو در بخش فـوقانى شكم قـرار دارند. نفس ناطقه بر نـفس غ�ـر ناطقه سلطه دارد. هنگامـى كه
نفس غ�ـر ناطقه دچار اختـالل شود، از ضبط و مـهار نفس ناطقه خـارج مى�گردد. نت�ـجهÏ حاصله،
دJوانگى است كـه به سـه صـورت بروز مى�Jابد: مـال�ـخـول�ـا (افـسـردگى)٤، ش�ـداJى٥ و اختـالل
مشـاعر٦. بنابراJن، هر نوع ه�ـجـان شدJدى (مـثـًال بس�ـار غمگـ�ن Jا بس�ـار خـوشحـال) به فقـدان
عقالن�ت و در نت�جه به جنون مى�اجنامد. افالطون از نظرJهÏ مزاج بقراط طرفدارى مى�كرد. هنگامى

كه مزاج�هاى ب�مارى با هر جزئى ازنفس غ�ر ناطقه برخورد كنند، نت�جه�اش دJوانگى است.

uDÝ—«

ارسطو (٣٢٢ـ٣٨٤ق.م) حـدود ب�ـست سال تا زمـان مـرگ افـالطون، Jكى از دانشجـوJان آكـادمى وى
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بود، امــا به ه�چ�وجــه مـرJد او نبــود. ارسطو به عنـوان فـ�لســوفى عـقـل�گـرا و داراى عــالJق طبـ�ــعى
(على�االصول، زJست شناختى) و رJاضى، عرفان را رد مـى�كرد و بس�ارى او را پاJه�گذار روان�شناسى علمى
مى�دانند. او كه مطمئناً در بحث احـساس و ادراك پ�شگام است، معتقد بود كـه ما از طرJق حواس خود
ـادى را ادراك و در نت�جه، به طَور فهم درمى�آورJم. افـالطون به حواس اعتماد نداشت و نتـ�جه جهان م
مى�گرفت كـه حقاJق نـهاJى را باJد از الهامـات اخذ كرد. ارسطو الهـام را رد مى�كرد، امـا مى�پذJرفت كه
حواس غالباً منبع غ�ر قابل اعتمادى براى داده�هاى [Jافته�هاى] ع�نى�اند. بنابراJن، ارسطو منطق را براى

درJافت واقع�تى ابداع كرد كه در ع�ن رمزآلود [عرفانى] نبودن، به طور فهم ناپاJدار درمنى�آJد.
ارسطو نفس انسان را به نفس ناطقه، شامل حكمت، منطق، قوهÏ عاقله، و بص�رت٧ و نفس
غ�ر ناطقه دربردارندهÏ فضاJلى از قب�ل خوJشنت�دارى٨ [ك�ّ نفس]، انصاف٩، اخالق، و شجاعت
تقـس�م مى�كـرد. ارسطو، برخالف افـالطون، معـتقـد بود كه عناصـر مخـتل� تشك�ل�دهندهÏ نفس
جتزJه�نـاپذJرند و هماهنگ عـمل مى�كنند. رفتـار انسان رخـدادى مجـزا و منفرد ن�ـست، بلكه اثر و

نت�جهÏ احتاد و Jكپارچگى است.
ـارى�هاى روانى علل عضوى دارند. درد و رجن�ها كـامالً روانى بنابر روان�شناسى ارسطو، ب�م
ـارى�هاى روانى منجر شوند، از اJن�رو، منشأ آن�ها جسمى ن�ستند. ب�مارى�ها ممكن است به ناهنج
ـوجودات فناپذJر وجود دارد و بدJن�ترت�ب، از اثرات مخرب است. عالوه بر اJن، عقل مستقل از م
ب�ـمارى مـصـون است. از آجنا كـه عـقل هم خالّق است و هـم از ب�مـارى�ها تأث�ـر منى�پذJرد، ممكن
است ب�مارى و خـالق�ت هم�زJست باشند. ارسطو وقوع مكرر تصـورات ب�ن خواب و ب�دارى را در
افراد بهنجار متـذكر شده و نت�جه گـرفته است كه برخى اختالالت روانى ممكن است عـمالً خالق�ت
را افزاJش دهند. او اظهار داشته است: «آن دسته از كسانى كه در فلسفه، س�است، شعر و هنرهاى
مخـتل� سـرشناس هستند، همگى متاJالتـى مال�ـخول�ـاJى داشتـه�اند». همچن�ن اJن نظر را كـه «ه�چ
نفس متـعالى�اى از آم�ختگـى با جنون مبرّا ن�ست»، به ارسطو اسناد مى�دهـند. زجن�رهÏ منطقى ارسطو

به اJن نت�جه اجنام�د كه ب�مارى روانى منشأ جسمى دارد و منحصر به گونهÏ انسانى است.

ÂË— È—uð«dá�« Ë ”u�KÝ

به نظر مى�رسد كه در حتول طب باستان، سه نقطهÏ اوج وجود داشته باشد: عصر بقراط در قرن سوم قبل
از م�الد، دوران سلسوس در حول و حوش عصر م�الد، و دورهÏ جال�نوس در قرن دوم پس از م�الد.
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آئولس اورل�وس كـورنل�وس سلسـوس (٣٠ق.م تا ٥٠م) اساساً مـحقق، وقـاJع�نگار، و مورخ
طب بود. از آجنـا  كـه طب�ـب نبود، مـعـاصـرانش عمـدتاً نوشـتـه�هاى پر�حـجم او را به بوتهÏ فرامـوشى
سپـردند. نوشتـه�هاى او در طب مـوضوعات مـتعـددى، از جمله ب�ـمارى روانى را در�بر مى�گـرفت.

اقدامات درمانى براى معاجلهÏ هذJان ن�ز در نوشته�هاى او در باب ب�مارى روانى درج شده بود.
Jكى از معاصران سلسوس، گائ�وس پل�ن�وس س�س�ل�وس سكاندJوس Jا پل�نى ارشد (٧٩ـ٢٣م)
است. وى Jكى از مـحـقـقـان سرشنـاس روم بود كه نـوشتـه�هاى خـالّقـانه�اش در آن دوران نافـذ بوده
است. اگـر در سرتاسـر نوشتـه�هاى او Jك مضـمون وجـود داشتـه باشد، آن مـضمـون عبـارت از اJن
عـق�ـدهÏ كـالمى Jونانى است كـه هر چ�ـزى هدفى دارد. پل�نى مـعتـقـد بود كه متام امـراض درمـان�پذJر

.(Gordon, 1949) هستند
�پل�نى طب�ب نبود و نسبت به طبابت بس�ار بدگـمان بود. گوردون اظهار مى�دارد كه «او مخال
اطباء و به وJـژه اطباء Jونانى بود و آنان را به انواع تخلفـات و ضع��هاى اخـالقى متـهم مى�كرد.»
(p. 671 ,1949). با اJن حـال، وى با خـاطـرنشـان كـردن اثرات تنقـ�ـه�اى مـاهـى اژدر در تسك�ن
دردهاى زاJمان در زنان باردار، بر دوران چند صد�سالهÏ طبابت تأث�ر گذاشت (در ضمن باJد گفت
كـه درمـان با شـوك الكـتـرJكى را حـدود ١٧٠٠ سـال بعـد دو پزشك رمى بـه نام�هاى سـرلتى١٠ و
ب�نى١١ رسمًا به حرفهÏ طبابت وارد كردند.) آرا و نظرهاى پل�نى، هرچند غالباً  دور از ذهن�اند، اما
با آرا و نظرهاى مـعـاصـرانش ناسـازگـار ن�ـست. در واقع، بسـ�ـارى از اعتـقـادات جـزمى او را در

نوشته�هاى ١٦قرن بعد مى�توان سراغ گرفت.
ـال ٤٥ بعد از م�الد، از ماهى اژدر براى اسكرJبون�وس الرگوس،١٢ معاصر پل�نى، در حدود س
ـانى ب�مار قرار مى�داد و كارى مى�كـرد كه ماهى تسك�ن سردرد استـفاده كرد. او ماهى اژدر را روى پ�ش
انرژى خـود را تخل�ه كند. گـرچه معلوم ن�ـست كه در اJن مـعاجلـات از ماهى در چـه اندازه�اى استـفاده

مى�كرد، اما ماهى اژدر مدJترانه�اى مى�تواند انرژى�اى در حدود ١٠٠ تا ١٥٠ ولت آمپر تول�د كند.

”uM}�Uł

طرفدار دJگر اسـتفاده از ماهى اژدر، كـالدJوس جال�نوس اهل پرگامـوم (١٢٠ـ١٩٩م.) بود كه پس از
بقـراط، مشهـورترJن پزشك باسـتانى و احـتمـاالً نافذترJن نوJسنده در باب مـوضوعـات پزشكى در متام
دوران�ها است (Lyons & Petrucelli, 1978) ف�زJولوژى جال�نوس تا حد زJادى بر نظرJهÏ مزاج بقراط
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مـبـتنى بود. هنگامى كـه چهـار عنصـر خـون نسـبت مـتناسـبى با هم داشـتند، مـوجـود زنده سـالم بود.
همـچن�ن از نظر وى، سـه نفس وجـود داشت كـه Jكى مـسـئول رشـد (طبـ�ـعى)، دJگرى براى تول�ـد و
پخش گرما (ح�اتى) و سومى براى احساس و حركت (ح�وانى) بودند. اگر بتوان ف�زJولوژى جال�نوس
را با اصطالحـات امـروزى ب�ان كـرد، مى�توان آن را به منزله Jكى از مـهم�ترJن كـمك�ها به طب بقـراطى
قلمداد كرد. تالبوت١٣ (1970) بر اJن نظر بود كه نفس حـ�اتى را مى�توان به اكس�ـژن و نفس ح�وانى را
به ن�ـروى برق Jا رَسانش نورونى تفـس�ـر كرد. فـ�زJولوژى جـال�نوس با عقـاJد قلب مـحورى١٤ ارسطو
Clarke & O’Mal-) ادى براى اثبات نادرستى آراى ارسطو صـرف كردJـرت داشت و او ن�روى ز Jمغا
ley, 1968). بس�ارى از اطالعات جال�نوس بر پاJهÏ متاس بال�نى و جتربى با م�مون�هاى انسان�منا (اساسًا

با م�ـمون�هاى بى�دُمِ افـرJقاJى١٥ استـوار بود و در نت�جـه، لزوماً اشتـباهات و خطاهاى فـراوانى مرتكب
ـان مى�كنند كه «على رغم خطاهـا و سوءبرداشت�هاى شده بود. اما ل�ـونز و پتروسلى (1978) خاطرنش

(p. 254) .مJما از فراوانى جزئ�ات دق�ق در نوشته�هاى وى شگفت�زده مى�شو Ïجال�نوس، همه
جـال�نوس همـانند پل�نى، داراى عـقـاJد راسخ انسـان�مـحـورانه١٦ بود. همهÏ اشـ�اء گـ�ـتى را
خـداوند براى دل�ل Jا هدف خـاصى آفـرJده است. او به اJن نظر ارسطـو كه «طبـ�ـعت كـارى بدون
هدف اجنام منى�دهد»، اJن نـكته را مى�افزاJد كـه وى اJن هدف را درJافته است. چنـ�ن دJدگاهى بر
آن بود كه هر گ�اه Jا ح�ـوانى كه براى انسان�ها به درد كار مف�دى (نظ�ر اسـتفاده غذاJى، پوشاكى Jا
داروJى) نخـورد، تنهـا براى اJن هدف وجـود دارد كـه[به مـا] درسى اخـالقى ب�ـامـوزد. با اJن كـه
غاJت�شناسى جال�نوس با راه و رسـم بقراط سازگار نبود، اما به طور مـسلّم ش�وهÏ درمانى�اش با آن
سـازگـار بود و در فـراJند مـعاجلـه از طرJق رژJم غـذاJى، اسـتـراحت و ورزش، به طبـ�ـعت كـمك
مى�رساند. او به تأثـ�ر حاالت عـاطفى بر ب�مارى�هاى جـسمى حسـاس�ت و توجـه خاصى داشت.
بى شك طب جـال�نوس، گـام عظ�مى به جلو بـود كه بر شـ�وه�هاى درمـان پانزده قـرن بعد از خـود
تأث�ر گـذاشت. حتى وسال�ـوس معروف، كه غـالباً با «جزم�ـات جال�نوس» مخـال� بود، «جرئت

.(Foster, 1901, p.14) «ن گل سر�سبد طب تخطى كندJنكرد سر سوزنى از تعال�م ا

vDÝË ÊËd�

ـرفت اساسى چندانى در درمان ب�مارى روانى روى نداد. اما Jكى از تا حدود قرن دهم م�الدى، پ�ش
شـخـصــ�ت�هاى جـالب اJن دوره، پزشكـى است به نام كـائل�ــوس اورل�ـانوس١٧ در قـرن پنجم كـه
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نوشـتـه�هاى پـزشك مـحـتـرم Jونانى، ســورانوس افـسـوسى١٨ را به الت�ن برگــرداند. اورل�ـانوس،
نوشته�هاى سـورانوس را در دو بخش ب�مارى�هاى حاد و ب�ـمارى�هاى مزمن تنظ�م كـرد. نوشته�هاى
اJن دو،شناختى عالى نسبت به تفكر كنونى دربارهÏ تشخ�ص و درمان ب�ـمارى روانى فراهم مى�كند.
قطعات زJر از بخش «ب�مارى�هاى مزمن» سورانوس را گوشن١٩ (pp.30-31 ,1967) نقل مى�كند:
برخى بر آنند كه باJد به ب�مار مشروب خوراند، اما واقع�ت اJن است كه بالهت و
جنون غـالباً نتـ�جـه شراب�خـوارى است. برخى مى�گوJند باJد او را كـتك زد، به
طورى كـه گـوJا ب�ـمـار در اثر تازJانه زدن عـقل خـود، سـالمت عـقلى خـوJش را
بازمى�Jابد. امـا وارد كـردن ضـربات پى�درپى مـشت و لگد بر اعـضـاى ملتـهب،
فقط باعث وخـ�م�تر كردن التـهاب اJن  عـضوها خواهد بود؛ و هنـگامى كه دست
از كتك زدن برداشـت�م و ب�مار مـجدداً هش�ـارى خود را به دست آورد، درد ناشى

از اJن ضربات به او هجوم خواهد آورد….
برخى پزشكان، باز كـردن مجراى Jك سـرخ�رگ را توص�ه مى�كنـند، اما اJن نوع

درمان بدون ه�چ سودى باعث آس�ب رس�دن به سر مى�شود.
و بنابراJن، درمان جنون ن�ز از اJن روش�هاى بى�ثمر و درهم رJخت اثر مى�پذJرد.
همان�گونه كه از آخرJن اظهارنظر معلوم است، سورانوس و اورل�انوس شدJداً مخال� روش�هاى
متداول آن روزگار براى معاجلهÏ ب�مارى روانى بوده�اند. اورل�انوس تزرJق مواد مـحرك به گوش ب�مار را

به عنوان بدJلى براى غل و زجن�ر كردن، اِعمال خشونت، و گرسنگى دادن توص�ه مى�كرد.
شـاJد بزرگتـرJن پزشك قـرون وسطى، ابوعلى حـس�ـن ابن�على ابن�عبـدالله�بن سـ�نا Jا ابوعلى سـ�نا،
متـولد بخارا در آسـ�اى مركـزى در سال ٩٨٠ مـ�الدى باشـد. تالبوت (1970) در سلسله مراتب فـ�لسوفان
بزرگ، ابن�سـ�نا را تـنهـا Jك رتبـه پا�Jن�تر از ارسطـو قـرار مى�دهد. دامنهÏ تفكر فـوق�العـادهÏ وى حـوزه�هاى
مخـتل� معرفتى گـوناگونى را از مابعدالطـب�عه، الهـ�ات، و شعر گـرفته تا ه�ئت، فلسـفهÏ طب�عى، و طب،
شامل مى�شود. اJن نظرJهÏ وى كه ب�مارى روانى را مى�توان به اختالالت جـسمانى در مغز نسبت داد، همان

قدر بدJع ـ�و فراموش�شده�ـ است كه فرض�هÏ خورش�د مركزى ارJستارخوس در حدود ٣٠٠ قبل از م�الد.
دو شخصـ�ت ارزشمندِ دJگر در قرن Jازدهم وجـود داشتند. كسى كه جـاJگاه پزشكى ابن�س�نا،
اگـر نگو�Jم جاJگاه جـغرافـ�اJى او را به دسـت آورد، ابوعمـران موسى ابن�مـ�مـون ابن�عبـدالله Jا ربّى
Ïهودى و عرب بود كه در قـرطبهJ ـون (١١٣٥ـ١٢٠٤)، پزشكى موسى�بن مـ�مون، مشـهور به ابن�م�م
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اسپـان�ا متولد شـد. نوشته�هاى وى به وضـوح بازتاب نظرات بقراط، جال�نوس، و ابن�سـ�نا بود، گو
اJن�كه خـود وى تأث�ر قابل�توجـهى بر طب اروپا داشت (Talbott, 1970). ابن�م�ـمون دربارهÏ مسأله
ب�مارى روانى در كتاب اخالق خود به بحث پرداخت و «حاالت روانى» را در زمرهÏ «نواقص اخالقى»
طبقه�بندى كرد (Goshen, 1967, p.36). او صرJحاً و به�شدت اسنادهاى عرفانى، خرافى، و الهى را
مـحكوم كـرد و عقـ�ـده داشت كه وقـتى رفـتـار به Jكى از جـوانب افراط و تفـرJط («شـهـوت مُفـرط و

.(Goshen, 1967, p.37) بى�احساسى [سردى]») م�ل مى�كند، روح ب�مار مى�شود
شـخصـ�ت نه�چندان مشـهـور دJگر راجر فـروگاردى است كـه در حدود سـال ١١٥٠، روش
تِرِفـ�ـن كـردن٢٠ را ابداع كـرد. در اJـن روش كـه اول�ن تالش در مــداخلهÏ روان�جـراحى٢١ است،
ـ�اط�ن Jا ارواح بتوانند از آن�ها بگرJزند. اJن سوراخ�هاJى را با مته در جـمجمه اJجاد مى�كردند تا ش
نوع عمل جراحى هم براى ب�مارى�هاى كم�اهم�تى نظ�ر سردردها و هم براى ب�مارى�هاى مهم�ترى

همانند ش�داJى و مال�خول�ا [افسردگى] اجنام مى�گرفت.
نقطهÏ عط� دJگر در درمان ب�مارى روانى، تأس�س نخست�ن موسسه روانى در والنس�اى اسپان�ا
در ١٤١٠ بود. سه ت�مارستان نخست همه در اسپان�ا قرار داشتند و ت�مارستان دوم در شهر زاراگوزا
(١٤٣٢) و ت�مـارستان سـوم در شهر گـرانادا (١٤٥٢) بودند. پ�شرفت اسـپان�ا در اJن زمـ�نه را شاJد
بتوان به شاه فـردJناند و ملكه اJزابال منتسب دانست. صد سـال دJگر گذشت تا «ب�مارسـتان سلطنتى

ب�ت�اللَحم» در لندن تأس�س گردJد (١٥٤٧)، مؤسسه�اى كه سراجنام به بِدلَم٢٢ شناخته شد.

 U}Š b|b& Ë ”u�KÝ«—UÄ

Jكى از شـخــصـ�ت�هاى بسـ�ــار فـوق�العـاده در تارJخ پـزشكى و ن�ـز Jكى از چهــره�هاى دوران�سـاز در
روان�پزشكى، پزشك و كـ�مـ�اگـر سوئ�ـسى به نام ف�ل�ـپوس تئـوفراسـتوس بومـباستـوس فون هوئنهـاJم
(١٥٤١ـ١٤٩٣م) معروف به پاراسلسوس («بهتر از سلسوس») بود كه نشانگر شروع انتقال تدرJجى از
ش�مى پزشكى (ك�م�اگرى) به ش�ـمى بود. او عارف و طالع�ب�نى متعهد بود و به چهار عنصر Jونانى�ها و
سـه عـنصـر عـرب�هـا (جـ�ـوه، گــوگـرد، و منك) اعــتـقـاد داشت و اوقــات زJادى از عـمــر خـود را در
جـست�وجوى حـجر الفـالسفـه٢٣ سپـرى كرد. او به راه و رسم رابله و لوتر انقـالبى بود و در واقع، از
سـوى ِسـر وJل�ـام اوسلر «لوتر طب» نام گـرفت. دJـدگاه راJـج دوران او، شدJـداً در مكتب جـال�نوس
حتك�م Jافـتـه بود. ب�ـمـارى روانى هم�چنان مـوضـوع حتـقـ�ق كـالمى Jا اهرJمن [دJو]شناخـتى به شـمـار
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مى�رفت و اطالعـات جتــربى بسـ�ـار اندكى براى تأJـ�ـد هر نوع دJدگـاه نظرى مــخـال� وجـود داشت.
مخالفت پاراسلسوس با طب جال�نوسى در سه مقولهÏ كلى جاى مى�گرفت: ال�) طب جال�نوسى ب�ش
Ïى پ�روى مى�كرد؛ ب) همهJست�زاJر بود و از الگوى خشك و متصلبانه زJاز حد نظام�مند و انعطاف�ناپذ
ـاى آن�ها، به تأث�ر بى�چون و چراى مـزاج�ها متكى بود؛ جنبه�هاى روانى فـرد را كنار مى�گذاشت و به ج

.(Zilboorg, 1941) نده منافع محافظه�كاران و شهرت و ح�ث�ت مؤسسات حرفه�اى بودJج)�منا
Malleus Maleficarum ـارى روانى در دوران پاراسلسوس، كـتاب منبع معـتبر دربارهÏ ب�م
(چكش جادوگران) بود. اJن كتاب نوشته شده به دست هنرJش كرامر و ج�مز اشپرنگر، دو تن از
راهبان رستهÏ دوم�ن�كى، در سال ١٤٨٤ اسـاساً محصول فتواى [فـرمان] پاپ اJنوسنت هشتم بود
(Veith, 1965). اJن منت، كه زم�نه را براى آزار و اذJت، شكنجه، و مـرگ ب�ماران فراهم كرد،
ـ�ارى از افراد از هر دو جنس… خود را به شـ�اط�ن، جن�هاى پ�ش�فرض�اش اJن اعـتقاد بود كه «بس
بغل خــواب [بخــتك�ها]٢٤، و پرى�هاى بغـل خـواب٢٥ واگــذار كــرده�اند… عـالوه بـر اJن، اJن
مـوجودات بد�ذات زنان و مـردان را به دردهاى وحـشتناك و رجن�آور و بـ�مـارى�هاى دردناك، چه
ب�ـمـارى�هاى درونى و چه ب�ـرونى، مبـتـال مى�كنند و آنان را مـورد آزار و اذJت قـرار مى�دهند. اJن
مـوجـودات مردان را از عـمل جنسى و زنـان را از آبسنت شدن بـاز مى�دارند و اJن هنگامى است كـه
Veith,) «رش شوهرانـشان سـر�باز مى�زنندJا زنان از پذJ شـوهران قادر به شناخت زنـانشان ن�ـستـند
pp. 59-60 ,1965). به عق�دهÏ اJن راهبان، همكارى ش�طان و جـادوگر تنها از طرJق افراط «در هر

نوع كـامـجـوJى شــهـوانى با جن�هاى بغل خـواب و پرى�هـاى بغل خـواب و همـهÏ راه و روش�هاى
Ïك دورهJ كتاب اشـاره شده در طول .(Veith, 1965, p.61) و قب�ح» رخ مى�دهد �لذت�جوJى كثـ�
٢٠٠ساله در سـراسر اروپا ٣٠بار به زJر چاپ رفت و در دورهÏ رنسانس، كـه به نحوى دJگر مـظهر
ـات و رشد هنرها و دانش�ها بود، به اوج شكوفاJى خـود رس�د. وJث٢٦ (1965) متذكر جتدJد ح�
مى�شود كه «مطالعهÏ دق�ق اJن سند [كتاب] عـج�ب و غرJب، بى شك نشان�دهندهÏ آن است كه اگر
نگو�Jم همـه، دست�كم بس�ـارى از جادوگـران و ن�ز تعـداد زJادى از قربان�ـان آنان كه در اJن كـتاب
ـتال به ه�سترى بوده�اند كه دچار بى�حسى، گنگى، كورى، و توص�� شده�اند، صرفاً اشخاص مب

.(p.61) «ان�هاى جنسى٢٧ بوده�اندJن�ها، دچار انواع هذJتشنّجات جزئى و باالتر از ا
The diseases that deprive man of his ن عنوانJپاراسلسوس در ١٥٢٦ كـتابى نوشت با ا
reason, such as st. falling sickness, Melacholy, and insanity, and their correct treatmant
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[امـراضى كه عـقل انسـان را زا�ل مى#كند، نظ�ـر داءالرقص سن و�تـوس٢٨، صـرع، مال�ـخول�ـا، و جنون و
:(Sigerist, 1941) سدJن شاهكار خود مى�نوJدرمان صح�ح آن#ها]. وى در مقدمه ا

در طبـ�ـعت، نه�تنهـا ب�ـمـارى�هاJى وجـود دارند كـه بر جـسم و سـالمـتى مـا تأث�ـر
مى�گـذارند، بلكه ب�مـارى�هاى فـراوان دJگرى هم هستـند كه عـقل سالم را از مـا
Ïن ب�مـارى�ها هسـتند. هنگامى كـه دربارهJـن ب�مـارى�ها خطرناكـتـرJمى�گـ�رند و ا
ب�مارى�هاى طب�عى سخن به م�ان مى�آورJم و مشاهده مى�كن�م كه اJن ب�مارى�ها تا
چه حد و به چه شـدت اعضاى مخـتل� بدن ما را مبـتال مى�سازند، نباJد از تبـ��ن
منشـأ ب�ـمـارى�هـاى زاJل�كنندهÏ عـقل، كـه از روى جتـربه پى بـرده�اJم كـه از طبـاJع
آدم�ان سرچشـمه مى�گ�رند، غفلت كن�م. كش�ـشان امروز اروپا چن�ن امراضى را
به موجـودات شبح�گونه و ارواح سـه�گانه نسبت مى�دهند؛ مـا متاJلى به باور كردن
حـرف�هاى آنان ندارJم، زJرا طـبـ�عـت اثبـات كـرده است كـه چن�ن جـمـالتى كـه
خـداJان زمــ�نى بر زبان مى�آورند، كـامــًال ناصـواب�اند و همـان�گــونه كـه در اJن

.(p.142) گانه منشأ بروز ب�مارى�هاستJ فصول تب��ن خواه�م كرد، طبع آدمى
همان�گونه كه زJگرJست٢٩ خاطرنشان مى�كند، پاراسلسوس مشخص كرده است كه سالمت
و ب�مـارى را مى�توان در پنج قلمرو تب�ـ�ن كرد: ١)�ens astrale (اخترها Jا گذر�زمـان ـ�ب�مارى�هاJى
كه امـروزه مرگـبارند، امـا چه�بسا فردا قـابل پ�شگ�ـرى باشند)؛ ٢)��ens veneni (مح�ط، كـه فراهم
كننده غـذاJى است كـه موجب تغـذJه و پرورش جـسم است و هم فـراهم�كننده سـمومى است كـه به
هالكت مى�رساند)؛ ٣) �ens naturale، (طبع Jا شخـص�ت فردى)؛ ٤)��ens spirituale، (ساحت
معـنوى (ساحت مـعنوى Jا روانى كه احـتمـال دارد منجر به ب�ـمارى روانى شـود Jا از آن جلوگـ�رى

كند)؛ ٥) �ens Dei، (ساحت الهى).
پاراسلسوس با فـراهم آوردن اول�ن روJكرد توص�فى مـشاهده�اى به فهم ب�مـارى روانى، انقالبى در
روان�پزشكى اJجاد كرد. او آس�ب به سر را با فلج، كرت�ن�سم٣٠ را با اختالل عملكرد ت�روئ�د، و متاJالت
جنسى را با ه�سترى مرتبط دانست. او در علت�شناسى صرع مداخلهÏ الهى سَن وJتوس را كنار گذاشت و
احـتمـاالً اول�ن كسى بود كـه نقش ن�روهاى ناهـش�ـار را در ب�مـارى تشخـ�ص داد. او ب�ن ب�مـارى طب�ـعى
(جـسـمى) و روانى مت�ـز قـائل شـد. او در بحث در باب «خـفگى عـقلى٣١» خـاطرنشـان مى�كند كـه شـاJد
ـترJن اختالل عقلى، نسبت به اخـتالل روانى در درجهÏ دوم اهم�ت قرار داشتـه باشد. نوشته�هاى وى مهم
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دربارهÏ عالJم بال�ـنى ش�داJى و ه�ـستـرى در طول چند صد سال بى�رقـ�ب بود. از قرار مـعلوم او نخسـت�ن
كسى بود كه مفهوم شخص�ت فـردى را، كه تا اواسط قرن نوزدهم رسماً به وجود ن�امده بود، درك كرد.
Zilboorg,) طب وارد شـد Ïتنهـا حـدود ٣٠٠ ســال بعـد بود كـه روش بال�نى و توصــ�ـفى وى در عـرصـه
1941). پاراسلس�وس را همان�قدر به سبب روJكرد بدJع و انقالبى�اش به ب�مارى روانى مى�توان به خاطر

آورد كه به دل�ل مبارزهÏ بى�امانش براى از ب�ن بردن طب مبتنى بر ك�هان�شناسى و اخترگوJى.

∫U¼ÅXýu½ÅvÄ

* مشخصات كتاب�شناختى اJن مقاله به شرح زJر است:
Prentky, R. A., “Mental Illness: Early History” in craighead, W. E. & C. B. Nemeroff,

Corsini Encyclopedia of Psychology and Behavioral Science, 3rd, ed., 2001, pp. 942-945.

1. Zilboorg

2. Lyons

3. Petrucelly

4. melancholia

5. mania

6. dementia

7. discretion

8. self-control

9. dispassion

10. Cerletti

11. Bini

12. Scribonius Largus

13. Talbott

14. cardiocentric

�١٥. Barbary ape. ت�ره�اى از م�مون�هاى بى�دم (با نام علمى macaca sylvanas) متعلق به آفرJقاى شمالى
و گ�برالتار (Gibraltar).م.

16. anthropocentric

17. Caelius Aurelianus

18. Soranus of Ephesus

19. Goshen
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�٢٠.  روشى كـه در آن با استـفاده از مـتّه مـخصـوصى براى سـوراخ كردن داJره�اى Jا دكـمه�مـانند بافت�هاى
سخت از جمله جمجمه به كار مى�رود.م.

21. Psychosurgical

�٢٢. نام مـشهـورى براى ب�ـمـارستـان قـدJس مـرى ب�ت�اللحم واقع در لندن است كـه به عنوان داراجملـان�ن
(ت�مارستان) Jا آساJشگاه مورد استفاده قرار مى�گ�رد.م.

�٢٣. philosopher’s stone (در اصطالح كـ�مـ�اگـران، ماده�اى از مـعدنـ�ات است كـه اكسـ�ر از آن سـاختـه
مى�شود. م.

�٢٤. موجود خب�ثى كه به اعتقاد مردم قرون وسطى با زنان در حال خواب آم�زش مى�كرد.م.
�٢٥. روح خب�ث ماده كه بنابر اعتقادات قرون وسطاJى با مردان خواب�ده هم�آغوش مى�شد. م.

26. Veith

27. sexual delusions

�٢٨. قدJس شه�د قرن سوم كه اJن ب�مارى به نام او معروف شده است.م.
29. Sigerist

�٣٠. نوعى عقب�ماندگى ذهنى توأم با كوتولگى.م.

31. suffocatio intellectus
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