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بیمارستان روانپزشکی رازی در گذر تاریخ
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چكیده
ايرانيان در ايجاد و اداره بيمارستانها پيشرو ملتهاي متمدن بودهاند و در واقع بيمارستان در عالم اسالم و جهان پيشرفته از طريو ايوران شوناخته
شده است .در نمونههايي از اين مراكز كه عناوين «بيمارستان»« ،ديوانهسوتان»« ،مارسوتان»« ،دارالمجوانين» و «تيمارسوتان» بوه خوود گرفتوه بودنود،
بيماران رواني نگهداري ميشدند و تحت درمان قرار ميگرفتند .اسناد و شواهد تاريخي بيانگر برخورداري حوداقلي ايون مراكوز از امكانوات در
مقايسه با ساير مؤسسات درماني است .در دوره معاصر ،وقوع اتفاقوات تلوو و نواگوار گونواگون در گوشوه و كنوار شوهر تهوران توسو بيمواران
رواني ،منجر به تأسيس اولين بيمارستان روانپزشكي با نام «دارالمجانين» در باغ اكبرآباد واقع در خيابان سينا گرديد .بدين ترتيو بيمواران پوس از
جمعآوري از سطح شهر ،در اطاقكهاي بسيار كوچك و در وضعيتي نامساعد نگهداري ميشدند .به دنبال تأسويس دانشوكده پزشوكي و ايجواد
كرسي بيماريهاي رواني در سال  3333در دانشگاه تهران ،كار آموزش دانشجويان نيز در اين مؤسسه صوورت مويگرفوت .شوهرداري در سوال
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 336۱باغ روزبه (محل كنوني بيمارستان روزبه) را نيز جهت توسعه دارالمجانين به مكاني براي نگهداري بيماران روانوي اختصواد داد و ايون دو
مكان يعني باغ اكبرآباد و باغ روزبه تا سال  3338يعني زمان انتقال آنها به امينآباد ،بوه فعاليوت خوود اداموه دادنود .پوس از انتقوال بوه اموينآبواد،
اقدامات زيادي در جهت توسعه بيمارستان و ارائه خدمات نوين روانپزشكي از جمله توانبخشي بيماران رواني صورت پویيرفت .در سوال 33۱2
در جهت ايجاد تغيير نگرش مردم به بيماريهاي رواني ،نوام دارالمجوانين و تيمارسوتان بوه «بيمارسوتان روانپزشوكي رازي» تغييور يافوت .توا زموان
تأسيس وزارت بهداري و بهزيستي در سال  ، 33۱۱اين مركز به صورت پيوسته به جوز چنود مواه زيرمجموعوه اداره شوهرباني يوا شوهرداري بووده
است .از سال  3373پس از تشكيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاه علوم بهزيستي و تووانبخشوي ،ايون بيمارسوتان
به عنوان زيرمجموعه دانشگاه به بس و گسترش خدمات متنوع درماني و توانبخشوي پرداخوت و از سوال  3372بوا اسوتقرار گوروه روانپزشوكي
دانشگاه در بيمارستان ،فعاليتهاي آموزشي ،درماني و پژوهشي در حوزه روانپزشكي به شكل جديدي ارائه ميگردد.

کلیدواژه :دارالمجانين؛ تيمارستان؛ بيمارستان؛ تاريو؛ روانپزشكي؛ رازي
]دريافت مقاله3333/2/3 :؛ پیيرش مقاله[3333/2/62 :

سابقه تاریخی بیمارستانهای روانپزشکی و بیماران روانی در ایران

ايرانيوان در ايجواد و اداره بيمارسوتانهووا پيشورو ملوتهوواي
متمدن بودهاند و در واقوع بيمارسوتان در عوالم اسوالم و جهوان
پيشرفته از طري ايران شوناخته شوده اسوت .در جسوتجو بوراي
يافتن رد پاي بيمارستان در ايران قبول از اسوالم ،بوا دانشوگاه و
بيمارستان جندي شاپور مواجه ميشويم كه در حدود سال322
ميالدي و پس از تأسيس شهر جندي شاپور توسو شواپور اول

ساساني داير شد .آوازه و شهرت اين بيمارستان و پزشكان آن،
چنان بود كه در سال  3۱8هجري قمري ،براي مداواي منصور
خليفه عباسي پزشكاني را از جنودي شواپور بوه بغوداد احضوار
نمودند .علم پزشكي نيز در جهان اسالم از جندي شاپور نشأت
گرفته است .طب گزارشات نقل شده ،پزشكان اين شهر به غير
از خود ،كسي را سزاوار پزشكي نميدانسوتند و مسولمانان نيوز
غالباً بر اين باور تأكيد داشتند(.)3

__________________________________________________________________________________

( )3دكتراي داروسازي ،دستيار مديريت و اقتصاد دارو ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ ( )6روانپزشك ،دانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موورر
بر سالمت و گروه روانپزشكي؛ ( )3روانپزشك ،استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي .مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مورر بر سالمت و گروه روانپزشكي .بيمارسوتان روانپزشوكي رازي.
تهران ،ولنجك ،خيابان كودكيار ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،گروه روانپزشكي .دونگار( 263-66382333 :نويسنده مسئول) E-mail:aramirab@gmail.com
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از زمان هاي دور ،مكان هايي هم به صورت مسوتقل و هوم
وابسته به يك بيمارستان عمومي به منظور نگهداري از بيماران
روانووي ،اختصوواد داده شووده بووود .ايوون اموواكن را عموموواً
«بيمارسووتان»« ،ديوانووهسووتان»« ،مارسووتان»« ،دارالمجووانين» يووا
«تيمارستان» ميناميدند .مكانهاي مزبور تنها بوه منظوور حفو
بيماران و اطرافيوان از مخواطرات احتموالي كوه ممكون بوود از
جان بيمار متوجه خود يا ديگوران شوود موورد اسوتفاده قورار
نميگرفت ،بلكه در هر زمواني درموان متعوار و مرسووم نيوز
اعمال ميشده است .در هر تيمارسوتان يوا بيمارسوتان مسوؤول،
متصدي ،محواف و كليوددار بوه فعاليوت مشوغول بووده اسوت.
متصدي آن نيز به احتمال قوي بوا دانو پزشوكي روز و علوم
داروشناسي معاصر آشنايي داشته اسوت .رهوا سواختن بيموار از
بند و يا مرخص كردن او از بيمارستان هم با صالحديد مسؤول
بيمارستان انجام ميگرفت(.)6
از بين دانشمندان و پزشكان قديم ايراني كه در تعودادي
از بيمارستانها به طبابوت مشوغول بودنود ،محمود بون زكريواي
رازي (متوفي  333قمري) در كتاب الحاوي ،علوي بون عبوا
مجوسي اهوازي (متوفي  38۱قمري) در كتاب كامل الصوناعه
الطبيه ،و يعقوب كشكري (متووفي نيموه دوم قورن چهوارم) در
كتاب الكناش في الط  ،در مورد بيماري هاي رواني و عصبي
و درمووان مبتاليووان بووه آن كووه اصووطالحاً آنهووا را ماليخوليووايي
(مالنكولي) و سوداوي مي ناميدند ،به تفصويل سوخن بوه ميوان
آورده اند .در اين ميوان ،ابووبكر بون ربيوع ابون احمود اخوويني
بخووارايي (متوووفي حوودود 372قمووري) مؤل و كتوواب هدايووه
المتعلمين فوي الطو  ،بوه ميزانوي در امورا روانوي و درموان
جنون تخصص داشوت كوه او را بچشوك ديوانكوان (پزشوك
ديوانگان) ناميده بودند .ابوعلي سينا (متوفي  ۱68قمري) عالوه
بر بحث مفصل درباره بيماري هاي مغز و اعصواب ،بوه تفصويل
در مورد در هوم شودن حافظوه و پريشوانگوويي ،زوال عقول و
حماقت ،فراموشكاري ،تباهي پندار و ماليخوليا در كتاب سووم
قانون سخن رانده است( .)3همچنوين سويد اسوماعيل جرجواني
(گرگاني) (متوفي  ۱33قمري) مؤل منبع عظيم طو فارسوي
يعني ذخيره خوارزمشاهي نيز انواع مختل ماليخوليوا را شور
داده و براي درمان آن محي آرام ،زيبا و خوش بو و داروهاي
مختل خوابآور و آرامبخ را تجويز ميكرده است(.)۱
در گیشووته ،بيموواران روانووي را در اتووا هووايي مجووزا در
تيمارستان نگهداري مي كردند و به درمان آنها مي پرداختند .با
توجه به اين كه در اين بيمارستان ها به جز بيماران رواني ،بيمار
ديگري بستري نميشد ،آن مكانها را به عنووان «ديوانوهخانوه»

يوا «دارالمجووانين» مويناميدنوود .نقول شووده اسوت كووه در مووورد
بيماران خشومگين يوا گواهي پرخاشوگر و خطرنوا موضووع
متفاوت بوده است و آنها را در زيرزمين بيمارستان و يوا احيانواً
خانه ،به بند كشويده و سوپس بسوته بوه موورد ،بوه درموان آنهوا
ميپرداختند و گواهي نيوز آنهوا را كتوك مويزدنود و شوكنجه
ميكردند تا «ديوانگي» را فراموش كنند! (.)3
در كتاب تاريو اجتماعي شهر تهران ،شايد به طنز اشاره
شده است كه« :تيمارستان يوا دارالمجوانين محلوي بوود كوه در
حكومت رضا شواه بوه وجوود آمود جهوت معالجوه و حفو و
حراست ديوانگان ،الكن در بواطن بوه خواطر راحوت شودن از
دست با سوادها و چيز فهوم هوا و فضوول باشوي هوا و پرگوهوا و
مخالفوان و زبواندرازهوا و امثوال آن كوه كوم و بوي و بنوا بوه
مصلحت ،ديوانگاني هم به آن راه داده مي شدند»(.)۱
عوامل زمينهسواز تفكور راه انودازي مراكوز نگهوداري و
درمان بيماران رواني در عصر حاضور ،اتفاقوات تلوو و نواگوار
گوناگوني بوود كوه در گوشوه و كنوار كشوور ر مويداد .بوه
عنووان مثوال ،در حووالي سوال  3633موادري بوه دسوت فرزنود
بيمارش به قتل رسيد و يوا چنودي بعود ،بيموار روانوي ديگوري
اشرا زاده اي را با تبر به قتل رساند .بر ارور ايون پوي آمودها،
شهرباني وقت به فكر جموع آوري ايون بيمواران از سوطح شوهر
افتاد و در نتيجه در همان سال در بيمارستان دولتي (بيمارسوتان
سيناي كنوني) در طول داالنوي تنو و تاريوك ،چهوار اطوا
بسيار كوچك با در و پنجره آهني ساختند و چنود نفور از ايون
بيماران ناآرام را در آن مكان جاي دادند .وقوع اين حوواد،،
مقامووات مربووو را بوور آن داشووت كووه بووراي جلوووگيري از
رويوودادهاي مشووابه ،نگهووداري ايوون بيموواران را بووه شووهرباني
بسپارند(.)2
دكتوور حسووين رضوواعي (متوووفي  3376شمسووي) و دكتوور
عبدالحسوووين ميرسپاسوووي (متووووفي  33۱۱شمسوووي) اولوووين
فارغ التحصيالن ايرانوي روانپزشوكي (بوه ترتيو در سوالهواي
 3332و  ،)3337براي انتخاب واژه مناسبي به زبوان فارسوي در
مقابل اصطال فرانسوي « »Psychiatrieو بوه ويوژه بوه منظوور
جايگزين كردن واژههايي به جاي لغتهاي متداول ديووانگي،
جنون ،اختالل مشاعر و اختالل حوا در آن زمان ،مدتها با
يكووديگر بحووث و گفووتوگووو موويكردنوود و واژههووايي ماننوود
«بيمووواريهووواي دمووواغي»« ،بيمووواريهووواي روحوووي» و حتوووي
«رو پزشكي» را كه كم و بي در آن زمان مورد استفاده قرار
مي گرفت ،مورد پسند اين روانپزشكان جوان ايرانوي نبوود .در
نهايت ،واژه «روانپزشكي» توس دكتر عبدالحسين ميرسپاسوي

بيمارستان روانپزشكي رازي در گیر تاريو

پيشنهاد شد كه مورد استقبال ساير پزشكان اين حوزه نيز قورار
گرفت .اين واژه عنوان كتاب تأليفي شادروان دكتر ميرسپاسي
در سال  3332نيز قرار گرفت .الزم به ذكر است پوي از ايون
تاريو ،استفاده از كلمه «روان» در زبان علموي توسو مرحووم
دكتر علي اكبر سياسي (متوفي  3323شمسوي) صوورت گرفتوه
بود .ايشان در كتابي كه در سال 3337انتشار يافته است ،كلموه
«روان» را جانشوووين كلموووه «نفوووس» كووورده اسوووت و لغوووت
«روانشناسووي» را در مقابوول «علوومالوونفس» بووه زبووان عربووي و
« »psychologicalبه زبان فرانسه آورده است(.)6
بدين ترتي تا پاييز سال ،33۱2كه نام «بنگاه تيمارستان» به
شكل رسمي بوه مركوز روانپزشوكي رازي تغييور يافوت ،كوم و
بي از اصطالحات پي گفته ،بوه جواي بيمارسوتان و بيمواران
رواني استفاده ميشد ولي پس از اين تاريو نه تنها كاربرد آنها
محدود گرديد ،بلكه در بسياري از موارد به كوار گورفتن ايون
لغات چه در جامعه علمي و چه در مجامع عمومي میموم تلقي
شد.
تأسیس اولین بیمارستان روانپزشکی با نام «دارالمجاانین» در
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در سال 3637قطعه باغي به وسعت چهار هزار متر مربع واقوع
در اكبرآباد (خيابان سيناي كنوني ،محلوهاي نزديوك بيمارسوتان
روزبه) كه در اختيار دولوت قورار داشوت بوا توالشهواي رئويس
شهرباني وقت كه درصدد تهيه محلوي بوراي نگهوداري بيمواران
رواني بود ،به «دارالمجانين» اختصاد يافت و بدين ترتيو ايون
بيموواران از بيمارسووتان دولتووي بووه آنجووا منتقوول گرديدنوود و در
اطاقكهاي كوچكي شوبيه سولول يوا زنودان در سواختمانهواي
قديمي نگهداري مي شدند .كار مراقبوت و پرسوتاري از بيمواران
در آن زمان توس آجان يا پاسبان صورت ميگرفوت .در سوال
اول بووراي تووأمين خووورا چهوول و دو بيموواري كووه در آنجووا
نگهداري مي شدند ،روزانه مبلغ چهارده تومان بوه طوور مقاطعوه
اختصاد داده شده بود .نظافت بيماران به واسوطه نبوود حموام و
سلماني و رخت شويي در عمل وجود نداشت .آنها را روزهوا بوا
غل و زنجير در محوطه آفتابگيور مويبسوتند و شو هوا نيوز در
سلولهاي قفلشده زنداني ميكردند .سياهي صورت بيماران بوه
واسطه سوختگي آفتاب هموراه بوا موهواي بلنود سور و صوورت،
ظاهري ترسنا را از اين بندگان خدا بوه نمواي مويگیاشوت
كه عموماً ايجاد رع و وحشت مينمود(.)2
متعاقوو بازديوود هيووأت وزرا از «تيمارسووتان» و مشوواهده
نابساماني هاي آن در سال  ،3322مقرر گرديد پوس از تحويول

تيمارستان به شهرداري ،نسبت بوه توسوعه آن اقودام گوردد .در
آن زمووان بووا مسوواعدتهوواي شووهرداري تهووران ،بووه توودري
پيشرفتهاي جزيي نمايان شد .انتصواب يوك مودير بوه هموراه
يك ناظم و استخدام تعدادي پرستار همراه با اقدامات مناسو
جهت تهيه لبا كامل براي بيماران و تخصيص مخارج حمام
و سولماني و رخوتشوويي شووروعي اميودبخ بوراي برخووورد
مناس تر با بيمواران روانوي بوود .بوه تودري داروخانوه هوم در
تيمارستان تأسيس گرديد و چند پزشكيار نيز استخدام شدند.
با توجه بوه افوزاي بيمواران و كمبوود جوا ،بوه منظوور توسوعه
تيمارستان و خدمترساني ،چندين خانه در اطرا محل فو ،
خريداري و اجاره شد و به تيمارستان اضافه گرديود .بوه مورور
زمان ،تهيه تختخواب هاي چوبي و آهني همراه با پتو و ملحفوه
و سوواخت آشووپزخانه ،حمووام ،رخووتشووويخانووه و توودار
سيمكشي براي چراغهاي برقي در دستور كار قرار گرفت(.)2
در سال هاي  3337تا  3333به دنبوال توجوه خواد اوليوا
امور ،پيشرفت هاي زيادي در ارائه خدمت بوه بيمواران حاصول
شد ،به طوري كه در تيمارسوتان ،ديگور خبوري از سولولهواي
تن و تاريك نبود و به جاي آن ،اتا هواي روشون و بوزر
ساخته شده بود .اهتمام مسؤوالن وقوت شوهرداري در اصوال
اوضاع تيمارستان بدان حد بود كه مقورر شوده بوود تيمارسوتان
داراي قسمت هاي متنوع و مختلو بوراي هموه انوواع بيمواران
روانووي باشوود و كوول مجموعووه توسوو پزشووك متخصووص
روانپزشكي اداره شود .معهیا اين امر به واسطه انتقوال مؤسسوه
بهداري شوهرداري بوه وزارت فرهنو توا سوال  3333محقو
نگرديوود .از بوودو تأسوويس تيمارسووتان در سووال  ،3637دكتوور
«لقمان السلطان پزشكان» به سمت رئيس و پزشوك تيمارسوتان
برگزيده شد و توا تواريو بازنشسوتگي در سوال  3333بوه طوور
متوالي و بدون انقطاع در اين سمت انجام وظيفه مي كرد(.)2
تا سال  3333در تشكيالت نوين دانشكده پزشوكي تهوران
كه پروفسوور اوبورلين پايوهريوزي كورده بوود ،بخو روانوي و
آموزش رشته روانپزشكي وجود نداشت .در اين سوال كرسوي
روانووي ،بووه رياسووت دكتوور حسووين رضوواعي ايجوواد گرديوود و
آموزش باليني رواني در تيمارسوتان تهوران شوروع بوه فعاليوت
كرد .اگرچه اداره تيمارستان براي چند ماه در اختيار دانشوكده
قرار گرفت ،پس از مدتي بوه علوت نوواقص زيواد و تشوخيص
«غير قابل اصال » ،اداره تيمارستان مجدداً به شهرداري واگیار
گرديد ،ولي امر آموزش در آن متوق نشد و هم چنان اداموه
پيدا كرد .در آن زمان بوراي رياسوت تيمارسوتان ،آقواي دكتور
عبدالحسين ميرسپاسي انتخاب شد(.)7

دكتر جعفر باباپور و همكاران

از سال 3363تا  336۱براي كليه بيماران ،پروندههاي فني
و دفتووري جداگانووهاي تشووكيل داده شوود و روشهوواي جديوود
معالجه اعموال گرديود .در آن زموان مشوكالت اداري و موالي
موجود در مسوير فعاليوت مؤسسوات تحوت امور شوهرداري بوه
واسطه تفويض استقالل مالي بوه آنهوا كواه پيودا كورد و در
همين راستا و در جهوت اداره موالي تيمارسوتان ،هيئوت موديره
«بنگاه تيمارستان» از اول تير ماه سال 336۱مشغول به كار شود.
در واقع استقالل مالي و اداري تيمارسوتان ،نقطوه عطفوي بوراي
اصال امور آن تلقي گرديد(.)6
گسترش «دارالمجانین» به باغ روزبه

انتقال «تیمارستان تهران» به امینآباد و تغییر نام آن
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يكي از عمدهترين مشكالت تيمارستان از بدو تأسيس آن،
مشووكل كمبووود جووا بووراي نگهووداري بيموواران بووود .بووه منظووور
جلوووگيري از تووراكم و ازدحووام و «توول انبووار شوودن» بيموواران،
مسئولين وقت همواره به دنبال آن بوودهانود كوه حوداقل بوراي
«بيماران مزمن و غير قابل عالج» در نقطهاي خوش آب و هووا
و در پاركي وسيع و با فضواي فيزيكوي كوافي و در عوين حوال
نزديك شهر« ،تيمارستاني فراخور حال و بوا آخورين اسولوب»
داير نمايند ( .)2بدين منظوور ،هرچنود امواكن متعوددي موورد
بررسي و مطالعه قرار گرفت ،هر بار به علل گوناگون ،از جمله
اهمال مسؤوالن ،طول كشيدن مكاتبات و يا پي دسوتي سواير
ارگانها ،مكان مورد نظر به ديگران واگیار گرديود .از جملوه
اماكن در نظر گرفته شده كوه بوه هموين سرنوشوت دچوار شود
مي توان به دهستان يوس آباد ،قصور فور آبواد ،دوشوانتپوه و
چندين مكان ديگر در اطرا كرج اشاره نمود .اين توالشهوا
توس دكتر احمد نظوام (متووفي  3376شمسوي) ،كوه از سوال
 3363تا  33۱3پيوسته مسوؤوليت اداره بيمارسوتان را عهودهدار
بود ،ادامه پيدا كرد تا اين كه در سال  3332سرانجام شهرداري
تهران ،محل ساب نگهداري متكديان و معلووالن شوهر (محول
گداها و ولگردها :گداخانه) را كه در اموينآبواد وراموين قورار
داشت براي اين منظور پيشنهاد نمود .با اين كه مكان مزبور چه
از لحاظ آب و هواي گرم آن ناحيه و چه از لحاظ نزديكي به
كارخانه سيمان و قرار داشتن در معر فورود گورد و خوا ،
مكان مناسبي براي اين منظور محسوب نمي شد ،بوراي رهوايي
از تنگي جوا در تيمارسوتان ،ايون پيشونهاد موورد پویيرش قورار
گرفت ( .)6الزم به ذكر است كه تالشها و پيگيريهواي بوانو
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در سووال  336۱شووهرداري تهووران محوول فعلووي بيمارسووتان
روزبه واقع در خيابان كارگر جنووبي (سويمتوري سواب ) را بوه
بنگاه تيمارستان واگیار نمود كه باغي بود به وسعت حدود ده
هزار متر مربع ،پر از گل و گياه و درختان سر به فلك كشويده.
در شمال اين باغ ،باغ ديگري بود به همين وسعت كه در وس
آن ساختمان دو طبقه كواله فرنگوي شوكلي بنوا شوده بوود كوه
اند زماني پيشتر ،جهت راهانودازي بيمارسوتاني بوه دانشوگاه
واگوویار شووده بووود و دانشووكده پزشووكي در آن ،بخ و هوواي
اعصاب ،داخلي و جراحي را افتتا نموده بوود .آن بيمارسوتان
به افتخار نويسنده و مترجم بزر قورن دوم هجوري« ،روزبوه»
نامگیاري شده بوود .پوس از واگویاري قطعوه جنووبي بواغ بوه
تيمارستان ،بنگاه مزبور با انجام دادن تعميراتي جزيوي در چنود
اتا موجود ،مكاني براي پیيرايي از سي بيمار آماده نمووده و
نام «پلي كلينيك» بر آن نهاد .گرچه اقدام مزبور در نووع خوود
موفقيت محسوب ميشد ،ولي مشكل كمجايي را مرتفع نكرد
و مسئله كمبود محول نگهوداري و ازديواد روزافوزون بيمواران
همچنان باقي ماند؛ به خصود با توجه به اين كوه بيمواراني از
شهرستانها ارجاع ميشدند و تيمارستان ناگزير از پیيرش آنها
بود(.)6
در سال  3367پس از انتقال بخ هاي داخلوي ،جراحوي و
اعصاب از بيمارستان روزبه قوديم (واقوع در نيموه شومالي بواغ
بزر روزبه) به بيمارستان امام خميني (ره) ،دانشكده پزشكي
ايون قطعووه بوواغ را بووه شوهرداري برگردانوود .شووهرداري هووم در
مقابل ،نيمه جنوبي باغ روزبه را بوه دانشوكده سوپرد .در نتيجوه
«پلي كلينيك» وابسته به تيمارستان كه در آن محل دايوره شوده
بود به نيمه شمالي باغ منتقل شد .با ايون نقول و انتقوال ،امكوان
جابه جايي حدود صد نفر از بيماران تيمارسوتان بوه ايون مكوان
ميسر شد .ساختمانهواي قوديمي نوسوازي شود و سوالني بوراي

سرگرمي و اشتغال بيماران بنا گرديود .ايون مكوان «تيمارسوتان
روزبه» يا «تيمارستان مركزي» خوانده شد و تيمارستان قوديمي
را كه در خيابان سينا قرار داشت ،بوه پوا خودمات ارزنوده و
نوعدوستانه دكتور لقموانالسولطان پزشوكان« ،بخو پزشوكان»
ناميدنوود .ايوون دو قسوومت تووا سووال  3338يعنووي زمووان انتقووال
تيمارستان به امين آباد ،به فعاليت خود ادامه داد(.)7
با وجود تمام تالش هايي كه براي اصال اموور مورتب بوا
بهداشت رواني و علمي كردن فعاليتهاي مرتب با نگهداري،
درمان و آموزش بيماران رواني و روانپزشكي از بودو تأسويس
تيمارستان تا آن زمان صورت گرفته بوود ،پروفسوور كورو ،
مشاور بهداشت رواني در سازمان جهاني بهداشت ،تيمارسوتان
را چونان لكهاي بر دامان كشور گزارش كرده بود(.)8

بيمارستان روانپزشكي رازي در گیر تاريو
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ستاره فرمانفرمايان كه مدرسه مددكاري در آن زمان زيور نظور
او اداره مي شد ،در متقاعد كوردن شوهرداري بوراي واگویاري
امال امينآباد به تيمارستان بيتأرير نبود(.)3
پس از تحويل گرفتن ساختمان هاي گداخانوه سواب اموين
آباد توس تيمارستان ،تعميورات و تغييراتوي در آنهوا صوورت
گرفووت و منضوومات الزم از قبيوول سووالن كووار و اجتماعووات،
رخووتشووويخانووه مركووزي ،محوول اطوكشووي ،انبووار ،نووانوايي،
اطووا هوواي اداري ،كتابخانووه و سووالن كنفوورانس و غيووره در
بيمارستان ايجاد گرديد .باالخره در سال  3338بيماران هور دو
قسمت پي گفته تيمارستان به تدري به اين مكان منتقل شدند
و در  ۱6سالن كه مجزا از يكديگر آماده و مجهز شده بود جوا
گرفتند .پس از انتقال بيماران به مكوان جديود ،دكتور نظوام بوا
جديت تمام و با به كارگيري مديريت صحيح ،توانست ظر
مدت دو سال نواقص ساختماني را تا حد زيادي مرتفع سازد و
بر تعداد پزشكان و پرستاران و مستخدمين تيمارستان بيفزايد و
امور اداري و فني تيمارستان را بر پايهاي محكم بنا نمايد(.)6
پس از اقدامات مؤرر و سازندهاي كه در جهوت ارتقواي
خدمات روانپزشكي در اين مجموعه صورت گرفت ،ضروري
به نظر مي رسيد كه براي زدودن خاطرات ناگواري كوه عمووم
مردم از بيماري هاي اعصاب و روان و بيماران رواني ،بوه ويوژه
اوضاع نامناس تيمارسوتان داشوتند بوا تغييور نوام آن ،افكوار را
نسبت بدان تغيير دهند .بدين مناسبت نام «تيمارستان» به منظور
تجليل و بزرگداشت يكي از مفاخر پزشكي ايران ،محمود بون
زكرياي رازي ،كه در شهر ري زيسوته و بودرود حيوات گفتوه
بود و بيمارستان در موطن او قرار داشت ،به «بيمارستان روانوي
رازي» تغيير يافت( .)7مراسم نامگویاري در يكوي از روزهواي
پوواييز سووال  33۱2بووا حضووور متصووديان اموور وزارت بهووداري،
شوووهرداري و دانشوووگاه و در جموووع كاركنوووان بيمارسوووتان و
دوستداران و همكاران دكتر نظام صورت گرفت(.)6
در سال  33۱3به منظور رفع نوواقص پرسوتاري بيمارسوتان،
آموزشگاه بهياري رواني به سرپرستي يكوي از مربيوان سوازمان
جهوواني بهداشووت (خووانم مووك ايوووان) در بيمارسووتان تأسوويس
گرديد .همچنين در اين زمان اشتغال بيمواران در كارگواههواي
بيمارستان عالوه بر داشتن اررات درماني ،برخوي از احتياجوات
بيمارستان را نيز برآورده ميكرد ( .)6در خوالل ايون سوالهوا،
بيمارستان داراي دو درمانگاه در شوهر بوود؛ يكوي در يوسو
آباد و ديگري در خيابان ري .اين دو درمانگاه يكي صبح هوا و
ديگري بعد از ظهرها بيماران سرپايي را مي پیيرفت و بيمواران
معموووالً پووس از توورخيص از بيمارسووتان ،بووه ايوون دو درمانگوواه

فرستاده مي شدند تا بقيه درمان هواي خوود را بوه طوور سورپايي
دريافت نمايند(.)7
با توجه به محدوديتهايي كه ساختمانهاي ضولع جنووبي
جاده امين آباد براي نگهداري و درمان بيماران داشت ،فعاليوت
براي توسعه بيمارستان در اراضي شمال جواده اموينآبواد آغواز
گرديوود و بووه موورور از سووال  33۱۱برخووي بناهوواي آموزشووي و
درماني در آن قسمت ايجاد شد و مورد اسوتفاده قورار گرفوت.
بعدها و پوس از تأسويس وزارت بهوداري و بهزيسوتي در سوال
 ،33۱۱اين بيمارستان در اختيار انجمن توانبخشي كوه ادارهاي
مستقل و در عين حال وابسوته بوه وزارت بهوداري و بهزيسوتي
بود ،قرار گرفت و در سايه تحوالتي كه در آن زموان صوورت
گرفته بود ،سواختمان هواي مربوو بوه دهكوده روانوي تكميول
گرديد و به طور كلوي بخو هواي پوايين (در قسومت جنووبي
جاده امينآباد) به ساختمانهاي جديد (در شمال جاده) انتقوال
يافت(.)32،33
پس از پيروزي انقالب اسالمي در سوال  ،33۱7بيمارسوتان
زير نظر سازمان منطقه اي بهداري و بهزيستي اسوتان تهوران بوه
فعاليت خود ادامه داد و اقدامات آموزشي ،فرهنگي و درمواني
بسياري در عرصه خدمات روانپزشكي در آن صورت گرفوت.
طي و گسووتردهاي از فعاليووتهووا از جملووه تربيووت دانشووجويان
گروه هاي مختل پزشكي ،برگوزاري كنفورانس هواي علموي،
بازديدهاي علمي و آموزشي ،تشكيل كال هاي بازآموزي و
چاپ انواع نشريات عمومي و تخصصي از جمله اين فعاليتها
بوده است .الزم به يادآوري است كه پيشنهاد نامگیاري ايامي
از سال به عنوان «هفته بهداشت رواني» براي اولوينبوار توسو
مسؤوالن ايون بيمارسوتان ارائوه شود و موورد تصووي وزارت
متبوع قرار گرفت(.)33
در آن سووالهووا ،بخوو هوواي درموواني بووا عنوواوين فعووال،
توانبخشي ،نيموهتووان بخشوي ،و نگهوداري نامگویاري شود و
پزشووكان هوور يووك از ايوون بخ و هووا بووه اقوودامات درموواني و
توانبخشوي خواد بيمواران خوود مويپرداختنود .بوا تشوكيل و
گسترش فعاليت كارگاههواي تووانبخشوي ،شور انصوا آن
است كه اين روزگار را ،دوران طاليوي فعاليوت كارگواههواي
توانبخشي بيمارستان به حساب آوريم.
واگذاری اداره امور «بیمارستان روانپزشکی رازی» به دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی

پس از تشكيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
و چند ماه بالتكليفي ،باالخره بيمارستان روانپزشوكي رازي در
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بيمارستان آموزشي درمواني روانپزشوكي رازي بوا وسوعت
 323هكتار در حال حاضر داراي چهار بخ فعوال آموزشوي،
پن بخ فعال درماني ،دوازده بخ مراقبتي درازمدت براي
بيموواران روانپزشووكي بووا سووير طوووالني (مشووهور بووه بلووو يووا
پرديس) ،يك بخ فو تخصصي كود و نوجووان ،يوك
بخ داخلي و مغز و اعصاب ،دو كارگاه توانبخشوي بوزر
مخصود زنان و مردان ،يك درمانگاه روانپزشكي ،اورژانس
 6۱سوواعته روانپزشووكي و دو فضوواي ورزشووي بووزر اسووت.
بخ هاي سالمندان و مركز پژوهشي نوروسواينس و سوايكوز
هم در حال راهاندازي است.
تعداد تختهاي مصووب روانپزشوكي بيمارسوتان در حوال
حاضر  337۱تخت و ضري اشوغال تخوت حودود  8۱درصود
است .از تعداد تخت هاي موجود ،حدود  662تخت به بيماران
زن و  ۱2تخووت هووم بووه كودكووان و نوجوانووان تعلوو دارد و
باقيمانده در اختيار بيماران مرد است .در هور بخو درمواني و
آموزشووي توويم كاموول درموواني شووامل روانپزشووك ،روانشوونا
باليني ،روانپرسوتار ،موددكار اجتمواعي و كاردرموانگر حضوور
دارند و زير نظر رئيس بخو بوه فعاليوت درمواني و آموزشوي
مشغول هستند.
در مجموع هفوده روانپزشوك عضوو هيئوت علموي (يوك
استاد ،ش دانشيار و ده اسوتاديار) ،بيسوت و سوه روانپزشوك
كووادر درمووان ،دو متخصووص داخلووي ،دو متخصووص مغووز و
اعصوواب ،يووك متخصووص بيهوشووي ،يووك دكتووراي علوووم
آزمايشگاهي ،يك داروساز ،سه دندانپزشك و دوازده پزشك
عمووومي بووه فعاليووت مشووغولانوود .تعووداد كنوووني دسووتياران
روانپزشكي سي و يك نفر است .به تعداد كل پزشوكان مركوز
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سال  3373به سوازمان بهزيسوتي واگویار شود .دانشوگاه علووم
بهزيسووتي و توووانبخشووي كووه در آن زمووان زيوور نظوور سووازمان
بهزيستي فعاليوت مويكورد ،بوا اسوتقرار گوروه روانپزشوكي در
بيمارستان و ارائه فعاليت هواي آموزشوي و پژوهشوي هموراه بوا
جیب و تربيت دستياران روانپزشكي ،آغازگر فعاليت علمي با
نگاهي نو بود .به دنبال واگویاري بيمارسوتان بوه دانشوگاه و بوا
توجووه بووه توسووعه فضوواهاي آموزشووي و پژوهشووي ،راهانوودازي
كتابخانوههوواي تخصصوي در حوووزه روانپزشوكي ،دايوور كووردن
سايت هاي اينترنتي ،آغواز بوه كوار برخوي مراكوز تحقيقواتي از
جمله مركز تحقيقوات بواليني و نيوز اسوتقرار واحود بوينالملول
دانشگاه متبووع ،بيمارسوتان و دانشوگاه وارد مرحلوه توازهاي از
انجام رسالت هاي آموزشي ،پژوهشي و درماني خوود در كنوار
سوواير دانشووگاههوواي پايتخووت گرديوود .هووماكنووون دانشووجويان
رشته هاي مختل مانند روانشناسي ،كاردرمواني ،موددكاري و
پرستاري در مقاطع كارشناسوي ،كارشناسوي ارشود و دكتوراي
تخصصووي از دانشووگاههوواي مختلوو شووهر تهووران و حتووي
دانشگاههاي استانهاي همجوار ،بوراي طوي كوردن دورههواي
آموزشووي و پژوهشووي ،انجووام كارهوواي تحقيقوواتي و اجووراي
پايانناموههواي خوود و يوا سوپري نموودن دوران كوارآموزي و
كارورزي از بستر مناس آموزشي و پژوهشي ايون بيمارسوتان
استفاده ميكنند .طي چند سال گیشته ،بخ فوو تخصصوي
روانپزشكي اطفال و درمانگاه تخصصي سو مصر موواد در
بيمارسوووتان راهانووودازي شووود و بخوو هووواي ديگوووري ماننووود
روانپزشكي سالمندي در مراحل آمادهسازي براي افتتوا قورار
دارد .درمانگاه داخل شهر ،همچنان بوراي مراجعوان سورپايي و
بيماران ترخيص شده از بيمارستان بوراي پيگيوري درموان دايور
بوووده و بخوو اورژانووس در كنووار در ورودي بيمارسووتان در
سال هاي اخير مورد بهرهبرداري قرار گرفتوه اسوت .عودهاي از
بيماران پس از ترخيص ،براي استفاده از خدمات كارگاههواي
توان بخشي ،به صورت روزانه به بيمارستان مراجعوه مويكننود.
برنامههاي ارائوه خودمات مراقبوت از بيمواران روانوي در منوزل
توس پرسنل بيمارستان به تناوب اجرا شده و ميشود.
هماكنون دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در راسوتاي
رسالت خود و در مسير ارتقاي رفاه ،سالمت و بهداشت رواني
آحاد جامعه و ارائه خدمات درماني و توان بخشوي بوه بيمواران
روانپزشكي ،چشمانداز «قط تخصصي سالمت روان» را براي
«مجتمع بيمارستاني آموزشي درماني روانپزشكي رازي» تبيوين
نموده و بوا ايون رويكورد ،روانپزشوكان عضوو هيئوت علموي و
پزشكان كادر درمان در كنار ديگر اعضاي تيم بهداشت روان

و درموووان از جملوووه پرسوووتاران ،روانشناسوووان ،موووددكاران و
كاردرمانگر ها همگام بوا ديگور كاركنوان بيمارسوتان خودمات
گسترده و متنوع روانپزشكي را به بيماران رواني و خانوادههاي
آنان عرضه مينمايند(.)33
همچنان كه در تمام طوول سوال هواي فعاليوت بيمارسوتان،
كمكهاي انساندوستانه مادي و معنوي خيرين همواره هموراه
و كمكحال مسوؤوالن آن بووده اسوت ،در سونوات اخيور نيوز
نيكوكاران ،به ويژه با مرمت و احدا ،بناهاي گوناگون ،ضمن
بهبود و توسعه فضاهاي فيزيكي بيمارستان ،قدمهاي مؤرري در
خوودمترسوواني مناس و توور بووه بيموواران و خووانوادههوواي آنهووا
برداشتهاند.

بيمارستان روانپزشكي رازي در گیر تاريو

بايد  ۱32نيروي پرستاري و مامايي ۱8 ،روانشونا بواليني36 ،
كاردرمانگر 68 ،مددكار اجتماعي و دو فيزيوتراپيسوت اضوافه
كرد .تعداد كول نيروهواي درمواني و پشوتيباني مركوز در حوال
حاضر  322نفر است.
سخن پایانی
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آن چه گیشت ،خالصهاي از سرگیشت بيمارسوتاني بوود
كه در طول نزديك به يوك قورن ارائوه خودمات روانپزشوكي
خود به جامعه ايراني ،همواره مورد قضاوتهواي گونواگون از
طوور شخصوويتهوواي حقيقووي و حقوووقي قوورار گرفتووه اسووت؛
بيمارستاني كوه هوم اكنوون بوه عنووان بوزر تورين بيمارسوتان
روانپزشكي خاورميانه با پیيرش بي از يك هوزار و دويسوت
بيمووار در هوور زمووان ،نقوو قابوول مالحظووهاي در درمووان و
توووانبخشووي بيموواران روانپزشووكي كشووور عهوودهدار اسووت.
قضاوت هاي متفاوت در مورد بيماران رواني شايد نه بوه دليول
ظور و مظوورو بيمارسووتان و بيمووار ،بلكوه بووه دليوول ماهيووت
اختالالت رواني باشود كوه ايون بيمواران نوه تنهوا در كوچوه و
خيابان مورد تمسخر و سن پراني افراد ناآگاه واقع ميشدند و
هنوز هم مي شوند ،بلكه دلسوزان و افراد آگاه اروپوايي قورون
وسطي نيز «ديوانگان» را مأمن شياطين ميدانستند و براي وادار
كردن اروا خبيثه به تر بدن «جنزدگوان» انوواع آزارهوا و
شكنجهها را نسبت به آنان روا ميداشتند .اين جفوا نوه تنهوا بوه
تن هاي نحي و رنجور بيمواران روانوي غالبواً روا داشوته شوده
است ،بلكه سرنوشت محتوم بيمارستانهاي روانپزشكي و امور
وابسته به بيماران رواني نيوز عمومواً هموين بووده اسوت كوه در
ص نوبت اسوتفاده از تسوهيالت و خودمات بوه عقو رانوده
مي شوند و هرگاه نيز نوبت به آنها مي رسد «كفگير به ته دي
خورده است»! واقعيت آن است كه به سختي بتووان مشوكالت
اداري و مضيقه مالي و نظاير آنها را موانع اصلي بهبود بخشيدن
بووه وضووع بيموواران روانووي دانسووت .جنووون را دردي بوويدرمووان
انگاشتن و مجنون را همچون درختي بي رمر دانستن ،گاه چنان
در اذهان برخي ريشه مي دواند كه صر هر نوع هزينوه بوراي
آنان مانند «آفتابه خرج لحيم كردن» تلقي موي گوردد و بوه هور
حال مظلوميت بيماران رواني هنوز آنقدر هست كه بسياري از
بيمارستان هاي كشور از اختصاد چند تخوت خوود بوه بخو
رواني استنكا مي ورزند و اين بيماران براي دريافت خدمات
روانپزشكي گاه مجبور به جالي شهر و ديار خود ميشوند.
سالنامه تيمارستان كه در سال هواي  336۱و  3362بوه قلوم
دكتر عبدالحسين ميرسپاسي نگاشته شده اسوت حواوي نكوات

دقيقي است كه پس از گیشت هفتاد سال هنوز تازگي مطال
آن حس مي شود؛ انگار كه مشكالت امروزين بيمارستانهواي
روانپزشكي به رشته تحرير در آموده باشود .ايون توازگي ،تلوو
اسووت و شووايد بهتوور باشوود كووه علووت آن را نيووز در دل توواريو
بيمارستان جست وجو كنيم؛ آنجا كه دكتور حسوين رضواعي،
روزگاري چنين شنيده بود...« :هر وقت من در مالقات با مردم
تخصص خود را اعصاب و روان بيان ميكوردم ،چيوزي از آن
نميفهميدند .ناگزير بودم بگويم من طبي ديوانگوان هسوتم و
ديوانگووان را معالجووه موويكوونم؛ شوونونده لبخنوودي موويزد و
ميگفت :خدا عاقبتت را بهخير كند.)6( »...
]بنا به اظهار نويسنده مسئول مقاله ،حمايوت موالي از پوژوه
تعار

و

منافع وجود نداشته است[.
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