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85 -91، 1393بهار ، 1، شماره بیستمسال مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 

 تاریخچه روانپزشکی در تبریز      

  )1(زاده دکتر سید محمد علی قریشی

  چکیده
ن در این مقاله سرگذشت بیماران روانی در تبریز و پیشینه روانپزشکی در این شهر مرور شده است و نگاهی به تاریخچه روانپزشکی قـدیم و نـوی  

هـا و خـدمات پزشـکی آن    شکی  در تبریز، نام دانشگاه ربع رشیدي و بیمارستاندر تبریز  و سیر تکاملی آن دارد. در تاریخچه قدیم طب و روانپز
ترین بیمارستان در ایران در قرن هشتم هجري یا سیزدهم میالدي که مقارن با قرون وسطی در غرب بـود، توسـط خواجـه    قابل ذکر است. بزرگ

بـزرگ ایـران در دانشـگاه ربـع رشـیدي بنـا نهـاده شـد و در آن مـداواي          اله همدانی در شهر تبریز، پایتخت آن زمان امپراتوري الدین فضلرشید
شد؛ با این حال، متأسفانه فقط بیست سال دوام داشت و پس از قتـل خواجـه   بیماران از جمله بیماران روانی به طرز اخالقی و با علم روز انجام می

، 1331شمسـی و دانشـکده پزشـکی و بخـش روانپزشـکی در سـال        1329با خاك یکسان شد. بعد از آن تا زمان تأسیس دانشگاه تبریز در سـال  
  وضع روانپزشکی و مراقبت بیماران دورانی بسیار نابسامان و آشفته را گذرانده است.

   تبریز ؛روانپزشکی ؛تاریخچه :کلیدواژه
  

  ] 3/10/1392؛ پذیرش مقاله: 19/8/1392دریافت مقاله: [
   

  
  مقدمه

اي مهم ایران و زادگاه بزرگانی هآذربایجان یکی از استان
اي، چون قطران، خاقانی، ابـوالعالي گنجـوي، اوحـدي مراغـه    

شیخ محمود شبسـتري و اسـتاد محمدحسـین شـهریار اسـت و      
شـمار  یکی از مهدهاي فرهنگ غنی ایران در ادوار مختلف بـه 

عنـوان بـازوي توانـاي    ). تبریز مرکـز ایـن اسـتان، بـه    1آید (می
ه به منزله سـر و گـردن  ایـران از آن یـاد     آذربایجان که هموار

شده یکی از مراکز مهم تحوالت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 
کشور در طول قرن ها بوده اسـت. ایـن شـهر در طـول تـاریخ      

ــت؛ دوران    دوره ــاخته اس ــپري س ــددي را س ــی متع ــاي طالی ه
پایتختی، ولیعهدنشینی و عصر شـکوفایی تجـاري، اقتصـادي و    

ریز از بالیاي زمینی و آسمانی در امان نمانده؛ ). اما تب2هنري (
خـود دیـده و   ها بههاي واگیر و جنگها، بیماريها، سیلزلزله

اثــرات مخــرب فراوانــی را تحمــل کــرده اســت. چهــار زلزلــه  
و  671، 434، 244ویرانگر و مهم تاریخی در تبریز در سالهاي 

نی ). نخستین مدرسه ایرا3هجري قمري رخ داده است ( 1193
توسط حاجی میـرزا حسـن رشـدیه بنـا      1267در تبریز در سال 

نهاده شد که مدرسه رشدیه نام داشت. نخسـتین کودکسـتان و   
ها در ایران بـاز هـم در تبریـز توسـط     نخستین مدرسه کر و الل

رغم مخالفت رئیس فرهنگ علی 1303بان در سال جبار باغچه
خچــه تــوان گفــت تاری). در واقــع مــی4وقــت تأســیس شــد (

روانپزشکی تبریز بـا تاریخچـه فرهنگـی و اجتمـاعی آن و نیـز      
تاریخچه پزشکی، علوم و تأسیس دانشـگاه و مراکـز آمـوزش    
عالی رابطه نزدیک دارد و قـدمت روانپزشـکی در ایـن اسـتان     

خصـوص مراکـز   کم و بیش به قدمت مراکز آموزش عـالی بـه  
کـز  ). در طـول تـاریخ ایـران، سـه مر    5، 4گردد (پزشکی برمی

ــز وجــود داشــته کــه شــامل    ــدیم در تبری آمــوزش عــالی در ق
رصدخانه مراغه، ربع رشیدي و دارالفنون تبریـز اسـت و یـک    

طـور خالصـه در اینجـا    که به ؛مرکز جدید یعنی دانشگاه تبریز
  ).6شوند (توصیف می

  
  رصد خانه مراغه -1

تــرین مرکــز آمــوزش عــالی آذربایجــان بــه شــمار قــدیمی
ز هشتصد سال قبل تأسـیس شـده اسـت. ایـن     آید که بیش ا می
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الـدین طوســی،  مرکـز دانشـگاهی قـدیم توســط خواجـه نصـیر     
هـاي ریاضـی،   دانشمند نامی ایران، بنا نهاده شد و شـامل رشـته  
اي بـا بـیش از   فیزیک و نجوم بود. ایـن مرکـز داراي کتابخانـه   

جلد کتاب بوده  و دانشمندان زیادي از نقاط مختلف  400000
  ).6، 5اند (آوردهن روي میجهان به آ

  
  ربع رشیدي تبریز -2

بزرگترین بیمارسـتان در ایـران در قـرن هشـتم هجـري یـا       
سیزدهم مـیالدي کـه مقـارن بـا قـرون وسـطی در غـرب بـود،         

خـان در  اله همدانی وزیر غازانتوسط خواجه رشیدالدین فضل
شهر تبریز، پایتخت آن زمان امپراتوري بزرگ ایران بنـا نهـاده   

. ربع رشـیدي در واقـع شـهرکی علمـی بـود کـه در دامنـه        شد
هاي سرخاب در محله باغمیشـه تبریـز تأسـیس گردیـده و      کوه

المللی و نخستین شهرك دانشگاهی جهان عنوان مرکزي بینبه
شناخته شده است. این شهرك علمی شامل کتابخانه، مدرسـه،  

عتی هـاي صـن  مسجد، بیمارستان، دانشگاه، داراالیتام و کارگـاه 
پزشــک از  50درمــانی ایــن مرکــز، بــود. در بخــش آموزشــی

دار خـدمت بودنـد و همـه    کشورهاي هند، مصر و چین عهـده 
کردنـد.  هـاي روانـی را مـداوا مـی    نوع بیماري از جمله بیماري

خواجه براي تـأمین مخـارج آن، امـالك فراوانـی را در نقـاط      
مختلــف جهــان از جملــه ایــران قــدیم، افغانســتان، عــراق،       

رجستان، روم، آذربایجان و سوریه وقـف ایـن مرکـز کـرده     گ
بود. خوشبختانه نسخه اصلی و خطی وقفنامـه تـا کنـون حفـظ     

اکنون در کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز نگهـداري  شده و هم
شود . وقفنامه ربع رشیدي یا منشور دانشـگاه هفتصـد سـال    می

ان، در جزو اولین آثـار مکتـوب ایـر    1386پیش تبریز، در سال 
بـودن  حافظه جهانی یونسکو ثبت شده است. بـه دلیـل پزشـک   

خــان و ســایر خــود خواجــه رشــیدالدین و عالقــه وافــر غــازان 
ایلخانیان به امـر طبابـت، دارالشـفا و یـا بیمارسـتان و دانشـکده       

اي برخـوردار بـود.   پزشکی ربع رشیدي تبریز از اهمیـت ویـژه  
جـالینوس زمـان   نیلـی بـود کـه بـه     رئیس دارالشـفا محمـد ابـن   

جا عالوه بر مداواي بیمـاران،  معروف شده بود. هر پزشک آن
چنـین هـر اسـتاد،    داد. هـم پنج تا ده دانشـجو را نیـز تعلـیم مـی    

ــن   ــب ای ــراي خــود داشــت و جال ــتیاري ب ــکان و  دس ــه پزش ک
دستیاران، مقیم بیمارستان بودند و در کنار بیمارستان خوابگـاه  

وقـت بـودن پزشـکان    و تمـام  داشتند؛ یعنی چیزي شبیه پاویون
امروز. مدت تحصیل در دانشکده پزشکی پنج سال بـود. پـس   

که دانشجو قادر به معالجه بیمـاران شـناخته   از این مدت، چنان

دریافــت » دانشــنامه«یــا بــه تعبیــر امــروزي » اجــازت«شــد، مــی
شکل صورت نظري و عصرها بهها بهکرد. دانشجویان صبح می

که گفته شد دانشجویان طـب  چنانو دیدند عملی آموزش می
روزي در مرکـز بودنـد و همـه    ها به طور شـبانه مانند سایر طلبه

(پول » بهاصابون«شد. آنها مایحتاج آنها به نحو احسن تأمین می
(پـول پوشـاك)   » بهـا جامـه «(پول تغذیه) و » حلوابها«نظافت)، 

  ).5 -8کردند(دریافت می
مصـر، شـام، چـین،     پزشکان خارجی زیادي از کشـورهاي 

هند و... در دارالشفا گرد آمده بودنـد و دانشـگاه کـامالً جنبـه     
جلـد کتـاب    60000المللی داشت. کتابخانه مرکز بـیش از  بین

هاي مختلـف جهـان را   هاي گوناگون علمی و به زباندر زمینه
دارا بود. این دانشگاه به مدت بیست سال دایر بـود و متأسـفانه   

هجــري قمــري  718ن خواجــه در ســال پــس از بــه قتــل رســید
شـاه و در دوره حکومـت سـلطان    الدین علیتوسط رقیبش تاج

ابوسعید، این مجتمع غارت و بـا خـاك یکسـان شـد. در سـال      
هجــري قمــري شــاه عبــاس صــفوي بــر روي بخشــی از   1019
هاي ربع رشـیدي بـا اسـتفاده از مصـالح ربـع رشـیدي و       ویرانه

اي حاکم تبریز ساخت. در سال اي برهاي تبریز، قلعهگورستان
هاي منحصر به فـرد ایـن   هاي اخیر با توجه به اهمیت و ویژگی

اي در جهـت  هاي ارزندهآموزشی و وقفی، تالش-مرکز علمی
  ).5 -8( احیاي ربع رشیدي شده است

 
  دارالفنون تبریز -3

ــد در      ــالی جدی ــوزش ع ــه آم ــین مدرس ــز اول ــون تبری دارالفن
هجـري قمـري در    1293و در سـال   آذربایجان به شـمار مـی آیـد   

عهد ناصرالدین شـاه قاجـار در تبریـز گشـایش یافـت. ایـن مرکـز        
دومین مرکز آموزش عالی جدید ایران است و پـس از دارالفنـون   

هــاي ارزنــده تهـران تأســیس شـد. دارالفنــون تهـران یکــی از گـام    
هـاي نوسـازي او   خان امیرکبیر در راستاي برنامـه یاد میرزا تقی زنده

دوران صدارتش بود. دارالفنون تبریـز سـهم مهمـی در تربیـت      در
التحصـیالن  که فارغطوري نسلی از روشنفکران آذربایجان دارد، به

هـاي مهمـی در ادارات لشـکري و کشـوري     این مدرسه بـه شـغل  
» مدرسـه مظفـري تبریـز   «شدند. دارالفنون تبریز که بـه  برگزیده می

ه خـود اطبـاي حـاذقی    سـال نیز معروف است در طول حیات بیست
تـرین پزشـکان شـهر تبریـز در     تربیت کرده، به طوري که معروف

صد سال گذشته از میـان آنهـا بـوده و منشـأ خـدمات بسـیاري بـه        
بیماران از جمله بیماران روانی شدند. افسـوس کـه ایـن مرکـز نیـز      

  ).9، 8مانند ربع رشیدي بیش از بیست سال دوام نداشت (
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  دانشگاه تبریز -4
 1325تأسیس دانشگاه در تبریز بـراي اولـین بـار در سـال     فکر 

وري سـرکرده   شمسی و بعـد از جنـگ جهـانی دوم  توسـط پیشـه     
ــت   ــتی دس ــه کمونیس ــام    فرق ــا ن ــوروي ب ــانده ش ــان «نش آذربایج

ــا   » ســییونیورســیته ایجــاد شــد. ایــن مرکــز بعــد از یــک ســال، ب
شدن حزب و به قـدرت رسـیدن حکومـت مرکـزي از بـین       منحل

هـاي مکـرر    ما با همت و پافشاري  مردم و بنا به درخواسترفت، ا
ــاالخره     ــین نرفــت و ب ــز از ب ــا فکــر تأســیس دانشــگاه در تبری آنه

عنــوان دومــین دانشــگاه ایــران بعــد از  بــه» دانشــگاه آذرآبادگــان«
شسـمی تأسـیس شـد. ایـن دانشـگاه       1326دانشگاه تهران، در سال

بـا   1329. در سـال  ابتدا شامل دو دانشکده پزشـکی و ادبیـات بـود   
عنـوان اولـین رئـیس دانشـگاه، ایـن      بابا بیـانی بـه  انتخاب آقاي خان

). دانشـکده  11طـور رسـمی شـروع بـه کـار نمـود (      مرکز علمی به
تختخـوابی فعالیـت خـود را آغـاز      150پزشکی با یک بیمارسـتان  

صورت استیجاري در داخـل شـهر   کرد. ساختمان دانشکده ابتدا به
به محل اصلی در دانشـگاه فعلـی تبریـز منتقـل      1345بود و از سال 

شش سال بـود کـه از آن    1336شد. دوره پزشکی عمومی تا سال 
پس به هفت سال تغییر کرد. این دانشکده در اولین دوره خـود در  

التحصـیل  نفـر فـارغ   61در مجمـوع   1332و  1331سال تحصـیلی  
ش دانشـکده پزشـکی تبریـز اقـدام بـه پـذیر       1346داشت. از سال 

هــا نمــود. پــس از دســتیار تخصصــی (رزیــدنت) در برخــی رشــته
انقالب اسالمی نام آذرآبادگان بـه دانشـگاه تبریـز تغییـر کـرد. در      
اجراي قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی،  

دانشـگاه علـوم پزشـکی تشـکیل گردیـد و       1365از تابستان سـال  
ا شــدند. بــا تأســیس هــاي وابســته از دانشــگاه تبریــز جــددانشــکده

هـاي آموزشـی و درمـانی از    دانشگاه و دانشکده پزشکی و بخـش 
جمله بخش روانپزشکی، مانند همه شهرهاي دانشگاهی ایـران، در  
ــرد و       ــاحش ک ــري ف ــی تغیی ــاران روان ــت از بیم ــز مراقب ــز نی تبری

گذاري گردیـد. دو بیمارسـتان روانپزشـکی    روانپزشکی مدرن پایه
پیدایش دانشگاه وجود داشته که شامل  آموزشی در تبریز در طول

بیمارستان تپلی باغ و بیمارستان رازي تبریز اسـت. مـرور تاریخچـه    
ــز      ــکی تبری ــه روانپزش ــه تاریخچ ــراي مطالع ــتان ب ــن دو بیمارس ای

جـا بـه ایـن دو موضـوع پرداختـه      ضرورت تام دارد و لـذا در ایـن  
  ).10، 9( شود می

 
  بیمارستان تپلی باغ تبریز -5

تأسـیس دانشـگاه تبریــز در محلـه تپلـی بــاغ،     پـیش از  
ســـاختمانی بـــراي نگهـــداري بیمـــاران روانـــی بـــه نـــام  

وجود داشت. این مرکز در کنار دارالتربیه » دارالمجانین تبریز«
  ). 1شـکل  بـرداري بـود (  مورد بهره 1312قرار داشت و از سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دارالمجانین تبریز -1شکل 

  
اي مرکـب از آقایـان جلیلـی،    ط هیئـت مـدیره  این مرکـز توسـ  

رفیعــی، واعــظ، جاویــدمنش، ســرهنگ ســیف، دکتــر توفیــق، 
ــدقیانی،      ــه، ص ــوانی، بافت ــانی، نخج ــایچی، کمپ ــانگیر، چ جه

الـه و  نوبخت، ارومچـی، میـرزا محمـد حسـین شـجاعی، بیـت      
). در این مکان، بیماران روانی 2شکل شد (عمیدي مدیریت می

شـدند و نگهـداري آنهـا بـه     شـیده مـی  شدید به غل و زنجیر ک
اي غیر انسانی بود. سالها بعد، دارالمجـانین بـه تیمارسـتان    شیوه

تغییر نام یافت اما از روانپزشک خبري نبود و گاه یک یا چنـد  
ایـن مرکـز    1353کردنـد. تـا سـال    پزشک عمومی نظارت مـی 

ــا ظرفیــت   ــب  90یــک مرکــز غیرآموزشــی ب تخــت بــود. ترتی
هـاي اسـتان،   گونـه بـود کـه شـهرداري    ه ایـن پذیرش بیماران ب

  عنوان هزینه درمان که درلغ واریزي بهـراه با مبـاران را همــبیم

 

 



  
 

 

  
   تاریخچه روانپزشکی در تبریز
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  هیئت مدیره دارالتربیه و دارالمجانین تبریز -2شکل             
  
صد و ده تومان در ماه بود، توسـط مـأموري بـه    آن زمان یک 

اران بـدون هرگونـه تشـریفات و    فرسـتادند و بیمـ  این مرکز می
شــدند. ســالها پــس از بــدون پرونــده روانپزشــکی بســتري مــی

هاي )، جهت آموزش بیماري1326تأسیس دانشکده پزشکی (
روانی و با احساس ضرورت وجود بخـش روانـی، تیمارسـتان    
تپلی باغ بـه بیمارسـتان روانپزشـکی تپلـی بـاغ تغییـر نـام داد و        

ــ  ــکی در آن مرک ــوزش روانپزش ــان  آم ــد. از آن زم ــاز ش ز آغ
هاي علمی روز مورد مراقبت قرار گرفتند، امـا  بیماران با روش
هـاي اجتمـاعی یـا    جا به دلیل نداشتن حمایـت بیماران مقیم آن

چنان در بیمارستان ماندگار شـدند. آمـوزش بـه    خانوادگی هم
شـد و بیمـاران حـاد    صورت نظري با بیماران سرپایی انجام می

 شـدند دلیل نبـودن تخـت خـالی بسـتري مـی     روانی کمتري به 
گذار نوروپسـیکیاتري در تبریـز شـادروان دکتـر     پایه ).8 -10(

التحصیل فرانسـه بـود کـه در اواسـط سـال       خاقانی فارغهدایت
خورشیدي بخش اعصاب دانشکده پزشکی تبریـز را در   1330

طـور  تقاطع خیابان ارتش و باغشمال امروزي بنیان  نهاد. همـان 
شد در آن زمان تپلـی بـاغ مرکـز نگهـداري بیمـاران      که گفته 

مانـده بـود. آقـاي دکتـر خاقـانی گـاهی بیمـاران         مزمن و عقب
روانی را از تپلی باغ بـه منظـور تـدریس عملـی روانپزشـکی و      

هـاي روانـی و   هاي بیماريآشنایی دانشجویان با عالیم و نشانه
کـز  هـاي مصـاحبه بـه ایـن مر    طرز رفتار بیماران و نیز تکنیـک 

تنهـــا اســـتاد  1346آوردنـــد. دکتـــر خاقـــانی تـــا ســـال   مـــی
نوروپسیکیاتري بود. اولین دستیار اعصاب و روان این بخـش،  

 الـه خاقـانی بـرادر کوچـک اسـتاد هـدایت      آقاي دکتر نصرت

وارد دوره آموزشی شد و مدتی  1338خاقانی بود که در سال 
ــس از     ــد. او پ ــی را گذران ــور دوره تکمیل ــارج کش ــز در خ نی

ازگشت به ایـران، بـه مـدت یـازده سـال مسـئول آمـوزش در        ب
بـه   1346بخش اعصاب و روان دانشـگاه تبریـز بـود. در سـال     

ــایع اعتصــاب   ــال وق ــر هوشــنگ  دنب ــزرگ دانشــجویان دکت ب
ــی در     ــه ریاســت دانشــگاه منصــوب شــد و تغییرات منتصــري ب
ــرات،    ــن تغیی ــه وجــود آورد. در ای ــی دانشــگاه ب وضــعیت کل
چهارده استاد اخراج یا بازنشسته شدند کـه از آن جملـه دکتـر    
هدایت خاقانی نیز بازنشسته شد. دکتر منتصري تعدادي اسـتاد  

ایاالت متحده آمریکـا را اسـتخدام   هاي التحصیل دانشگاهفارغ
پزشـک بودنـد؛ دکتـر گلچـین و     کرد که دو نفر از آنـان روان 

دکتـر امانـت. در آن زمــان دکتـر محمـد خــانلو هـم رزیــدنت      
روانپزشــکی بــود. امــا اســتادانِ از آمریکــا آمــده، خیلــی دوام  

جا رسـید  نیاورده و باالخره دانشگاه را ترك کردند. کار به آن
سال آموزش روانپزشکی توسط اساتید پـروازي  که براي چند 

شـد و بـراي   سـتان از تهـران تـأمین مـی    مانند آقاي دکتر جهان
مدتی چند پزشک عمـومی در بخـش روانپزشـکی بـه درمـان      
اشــتغال داشــتند. بخــش روانپزشــکی (کــه آن زمــان جزیــی از 

دکتـر حسـین    1353اعصاب بود) بـدون اسـتاد مانـد. در سـال     
ــته  ــانلو در رشـ ــد خـ ــز   محمـ ــگاه تبریـ ــکی از دانشـ روانپزشـ

اي کوتـاه ریاسـت بیمارسـتان    التحصـیل شـد و بـه فاصـله     فارغ
روانپزشکی تپلی باغ را به عهده گرفت و این بیمارسـتان محـل   

ها توسط دکتـر خـانلو   آموزش روانپزشکی شد. این مرکز سال
که خانم دکتر اورسوال مهرگان آلمـانی کـه   شد تا ایناداره می

 



  
 

 

  
  زاده سید محمد علی قریشی
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و استاد فلسفه بود به بیمارستان تپلی باغ (بخش  همسرش ایرانی
آموزشی روانپزشکی) آمد. دکتر اورسوال مهرگـان بـه خـوبی    

کرده و پیـرو مکتـب آلمـان و روانپزشـکی     فارسی صحبت می
در ایران اقامـت داشـت. در ایـن     1356فرویدي بود. او تا سال 
ــرت   ــر نص ــال، دکت ــدة    س ــناخته ش ــره ش ــاري چه ــه پورافک ال

کشورمان به گروه اعصاب و روان تبریز پیوست و روانپزشکی 
  همراه با دکتر خانلو گروه را اداره کردند.

دکتــر پورافکــاري کــه فــارغ التحصــیل ایــاالت متحــده     
آمریکا بود با شـروع بـه کـار در بیمارسـتان تپلـی بـاغ تحـولی        

هـاي  جدید و تغییراتی فاحش به وجود آورد. اولین شرح حال
 1363سط او نوشـته شـده اسـت. در سـال     بیماران این مرکز تو

ــر      ــتن او دکت ــا رف ــرد و ب ــران عزیمــت ک ــه ته ــانلو ب ــر خ دکت
، تنها روانپزشک بیمارستان تپلـی بـاغ   1365پورافکاري تا سال 

هـا بیمـاران   بود و ریاست آن را نیز به عهده داشت. در آن سال
مانـده بـود و دکتـر    تپلی باغ منحصر به بیمـاران مـزمن و عقـب   

ــار ــاران     پورافک ــی از بیم ــکی عمل ــدریس روانپزش ــراي ت ي ب
کـرد. دکتـر پورافکـاري در    بیمارستان رازي تبریز استفاده مـی 

هـاي مهـم روانپزشـکی    کنار کار خود، اقدام به ترجمـه کتـاب  
کرد و بیشتر از این طریق شهرت یافت و در سراسر کشـور بـه   

ــیهن   ــوب م ــک خ ــوان روانپزش ــر   عن ــد. دکت ــناخته ش ــان ش م
سال آخر خدمت خود در بیمارستان تپلی بـاغ،  پورافکاري در 

یک نفر رزیدنت روانپزشکی پیـدا کـرد کـه بعـدها بـه گـروه       
ــاغ برچیــده شــد و   1365پیوســت. در ســال  بیمارســتان تپلــی ب

بیماران آن بـه بیمارسـتان رازي تبریـز انتقـال یافتنـد. آمـوزش       
روانپزشکی در این مرکز با همکاري دکتر پورافکاري و دکتر 

زاده ادامه یافت و وضعیت آموزش بهتر شد؛ چون ایـن  قریشی
مرکز امکانات بیشـتري داشـت و از فضـاي آموزشـی و کـادر      

زاده در آن زمـان عضـو   بیشتري برخوردار بـود. دکتـر قریشـی   
بـه عضـویت هیئـت علمـی      1368هیئت علمی نبـود و از سـال   

درآمد. بیمارستان تپلی باغ پس از تغییراتی که در ساختمان آن 
کماکـان در اختیـار دانشـگاه علـوم پزشـکی      اکنـون  ده شد، دا

برداري قرار می گیـرد  است، اما به منظورهایی دیگر مورد بهره
)6 ،10.(  

  
  بیمارستان رازي تبریز -6

گلی در زمینی به در جاده ائل 1351این بیمارستان در سال 
انـدازي بسـیار زیبـا و سرسـبز، در     هکتار با چشـم  5/8مساحت 

ــ ــراي نگهــداري  یکــی از من ــز ب اطق خــوش آب و هــواي تبری
بیماران روانی و ریوي (مسلولین) احداث شد که در آن زمـان  

بخشی بود. فضاي فیزیکـی ایـن   وابسته به اداره بهزیستی و توان
اي بـا  هـاي سـاختمانی دو طبقـه   بیمارستان با قرار گرفتن بلوك

متــر مربــع و بــا فواصــل مناســب از یکــدیگر،  1200زیــر بنــاي 
 1353یبایی خاصی را به این بیمارسـتان داده اسـت. در سـال    ز

تخـت   250متر مربـع،   11000این بیمارستان با زیربناي تقریبی 
، رادیولـوژي و  EEG1 ،ECT2مصوب و امکانات پاراکلینیکی 

بـا سـه بخـش     1354برداري رسید و در سال آزمایشگاه به بهره
غـــاز روانــی، معتـــادین و ریــوي، در عمـــل کــار خـــود را آ   

کـه توسـط انجمـن    نیزساختمان جدید  1378از سال )10نمود(
در  متـر مربـع   8400تخت و زیربناي  300خیریه نوبر با ظرفیت 

بـرداري قـرار گرفـت. هـر     مورد بهرهاحداث شده،  چهار طبقه
اسـت.  متـر مربـع مسـاحت     1600تخت و 96داراي  بخش آن 

 تنهـا توسـط یـک روانپزشـک     1362بیمارستان رازي تـا سـال   
ــه      ــور ترکی ــه از کش ــعاري، ک ــی ش ــر عل ــوم دکت ــت، مرح ثاب

التحصیل شده بود با کمـک چنـد پزشـک عمـومی و نیـز       فارغ
ــه طــرح یــک  ماهــه کــه از تهــران  روانپزشــکان مشــمول برنام

جانـب (نویسـنده   ایـن  1362شـد. در سـال   آمدنـد اداره مـی   می
مقاله) در این مرکز مشغول به کار شدم و با تالش خـود سـعی   

هاي درمانی نمودم؛ اقدام به د وضعیت بیماران و بخشدر بهبو
نوشتن شـرح حـال بیمـاران کـردم و بیمـاران مـزمن و نیـاز بـه         

هـاي مختلـف   حمایت را جدا از بیماران حاد قرار دادم. بخـش 
با نام تازه ایجاد شدند، داروهـاي مـورد نیـاز درخواسـت و بـه      

عاري روش روانپزشکی روز درمان بیماران شروع شد. دکتر ش
ــب تنهــا روانپزشــک بــا فاصــله انــدکی کنــار رفــت و ایــن جان

بیمارستان بودم و با کمک همان پزشکان عمـومی و طرحـی و   
اله خاقانی که بازنشسته گاه همکاري جناب آقاي دکتر نصرت

دانشگاه بودند و کمک تنهـا رزیـدنت روانپزشـکی تپلـی بـاغ      
ز تـالش  شـد. پـس ا  هاي روانپزشکی بیماران انجام مـی مراقبت

گونه که پیشـتر ذکـر   زیاد و با همکاري دکتر پورافکاري همان
ــد، در ســال   بیمارســتان تپلــی بــاغ منحــل و دکتــر      1365ش

پورافکاري و بیماران آن مرکز به این بیمارستان انتقال یافتند و 
اي گرفـت. از آن  وسـیله جـان تـازه   امر آموزش و درمان بدین

د و بیمارستان رازي بـه  هاي بیشتري به دست آمتاریخ پیشرفت
درمانی روانپزشکی به فعالیت خود ادامـه  عنوان مرکز آموزشی

بخــش ریــوي ایــن بیمارســتان منحــل و بــه  1362داد. در سـال  
مرکز درمـانی سـیناي تبریـز انتقـال یافـت و آن بخـش نیـز در        

ــارغ    ــا ف ــت. ب ــرار گرف ــکی ق ــار روانپزش ــیلاختی ــدن التحص ش
آنهـا در بیمارسـتان رازي،    هاي مرکز و شروع به کـار  رزیدنت

_______________________________________ 
1- Electroencephalography 
2- Electroconvulsive Therapy 



  
 

 

  
   تاریخچه روانپزشکی در تبریز
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درمـانی   تعداد روانپزشکان روز به روز بیشتر و وضعیت آموزشی
درمـانی رازي  شد. بیمارستان رازي که به مرکـز آموزشـی   بهتر

ترین و تنها مرکز روانپزشـکی در  معروف است، امروزه بزرگ
تخـت   650بخـش،   18سطح استان به شمار مـی رود و  داراي  

تخــت غیــر روانپزشــکی  68پزشــکی و تخــت روان 582فعــال (
هاي پاراکلینیک از ) و بخشICU1شامل نورولوژي، داخلی و 

جمله رادیولوژي، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، آزمایشـگاه  
اسـت. در   ECTو نیـز   EEGو  EMG2تخصصی، فیزیوتراپی، 

تبریــز تــا بــه امــروز بیمارســتان روانپزشــکی خصوصــی وجــود 
تــرین مرکــز ه شــد رازي مهــمطــور کــه گفتــنداشــته و همــان

روانپزشــکی اســتان اســت. تنهــا بیمارســتان قابــل ذکــر دیگــر   
بیمارســتان روانپزشــکی فجــر، وابســته بــه بنیــاد شــهید و امــور  

تأسـیس شـده و تنهـا     1381ایثارگران تبریز، است که در سـال  
باشـد کـه بـه    تخـت مـی   30-50داراي بخش مردانه با ظرفیت 

  ).10، 9زان اختصاص دارد (هاي روانپزشکی جانبامراقبت
  

  نیروهاي تخصصی و انسانی مرکز
نفر عضـو هیئـت    11در حال حاضر در گروه روانپزشکی، 

علمی شامل دو استاد، پـنج دانشـیار و چهـار اسـتادیار فعالیـت      
دارند که از این تعداد یک نفر دکتر روانشناسی بالینی، سه نفر 

تخصـص  فوق تخصص روانپزشکی کودك و نوجوان و بقیه م
روانپزشــکی عمــومی هســتند. عــالوه بــر ایــن تعــداد، دو نفــر   

تنی هاي فلوشیپ طب روانروانپزشک مشغول گذراندن دوره
و طب سالمندي هستند که بـه زودي بـه اعضـاي فـوق اضـافه      

چنین چند روانپزشک غیر عضو هیئـت علمـی   خواهند شد. هم
مکانات هاي درمانی بیمارستان فعالیت دارند. از سایر ادر بخش

تـوان بـه بخـش و درمانگـاه روانپزشـکی کـودك و       گروه مـی 
نوجـوان و نیـز  مرکـز تحقیقــات علـوم روانپزشـکی بــالینی در      

  .اشاره کردبیمارستان رازي 
به عنوان گروهـی مسـتقل    1375گروه روانپزشکی از سال 

هـاي پوسـت،   شروع به کار کرده و پیش از آن مدتی با گـروه 
نی با گروه داخلی و سه سال نیـز بـا   عفونی و نورولوژي  و زما

گروه نورولوژي توأمان فعالیت داشته است. اولین مدیر گـروه  
هـا تکـرار گردیـد.    دکتر پورافکاري بود که مـدیریت او سـال  

زاده و دکتر ایوب مالک مدیریت گـروه را  سپس دکتر قریشی
ــده ــروه شــامل پورافکــاري،   عه ــین اعضــاي گ دار شــدند. اول
ی، ارفعی، مالک، سیروس مبینـی (کارشـناس   زاده، وفایقریشی

یـاد دکتـر سـعید شـهرآرا     ارشد روانشناسی بالینی) و نیـز زنـده  
دکتـر   1360(روانشناس بالینی) بودند. اولین رزیدنت در سـال  

دکتر اصغر ارفعی به عنـوان رزیـدنت    1365باقر وفایی بود. در 

 دکتر مالک؛ پس از آن پی در پی 1370پذیرفته شد و در سال 
در هــر ســال رزیــدنت مــورد پــذیرش قــرار گرفتــه اســت. در  

هاي اخیر، هر سال هفـت یـا هشـت نفـر رزیـدنت جدیـد        سال
نفر رزیدنت روانپزشکی  24شوند. در حال حاضر، پذیرش می

در این مرکز مشغول گذراندن دوره آموزش خود هستند و تـا  
 التحصیل روانپزشکی از تبریز واردنفر فارغ 100کنون بیش از 

). انجمـن روانپزشـکی   8جامعه روانپزشکی کشور شده اسـت ( 
زاده بـا انتخـاب دکتـر قریشـی     1384شاخه تبریـز نیـز در سـال    

عنوان رئیس و دکتر نابدل به عنوان دبیر شروع به کار کـرد.   به
اکنون دکتر نابدل ریاست انجمن را به عهده دارد و نزدیک هم

ــت     ــتان فعالی ــک در اس ــر روانپزش ــاه نف ــه پنج ــیب ــد. از م کنن
اله توان آقایان دکتر نصرتکسوت استان میروانپزشکان پیش

ــه پورافکــاري، محمــدعلی خاقــانی، محمــد خــانلو، نصــرت  ال
زاده و بــاقر وفــایی را نـام بــرد؛ دکتــر خـانلو بــه تهــران   قریشـی 

چنـان در تبریـز مشـغول فعالیـت     انـد و بقیـه هـم   عزیمت کـرده 
  هستند.
  

  گیرينتیجه 
زشــکی در تبریــز جــدا از تاریخچــه آن در تاریخچــه روانپ

ــز     ــدایش مراک ــوم و پی ــرفت عل ــب، پیش ــه ط ــران و تاریخچ ای
دانشگاهی نیست. روانپزشکی مدرن در تبریز از زمـان تأسـیس   

بـه   1331دانشگاه تبریز و بخش آموزشی روانپزشـکی از سـال   
  1  وجود آمده است.

  
  سپاسگزاري

ــدل،   از ــونس ناب ــر ی ــان دکت ــرم آقای ــر  همکــاران محت دکت
اله خاقـانی کـه اطالعـات    اله پورافکاري و دکتر نصرت نصرت

  جانب گذاشتند بسیار سپاسگزارم.مفیدي در اختیار این
بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایـت مـالی از پـژوهش و    [

  .]تعارض منافع وجود نداشته است
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1- Intensive Care Unit 
2- Electromyography 



  
 

 

  
  زاده سید محمد علی قریشی
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