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__________________________________________________________________________________  

 .دانشـکده پزشـکی  گـروه پزشـکی اجتمـاعی،    ، دانشـگاه شـاهد  متخصص پزشکی اجتماعی،  )2(دانشکده پزشکی؛  ،دانشگاه شاهددانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی،  )1(
دانشـجوي دکتـراي تـاریخ     )3( ؛E-mail: jafari@shahed.ac.ir )نویسـنده مسـئول  ( 02188966310 :دورنگار .دانشکده پزشکی شاهد،گروه پزشکی اجتماعی بلوارکشاورز، تهران،

  .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتیگروه تاریخ، ، دانشگاه فردوسی مشهدایران اسالمی، 

  تاریخچه بیمارستان روانپزشکی مشهد

  )3(گلشنی ، سید علیرضا)2(فرهاد جعفري ، دکتر)1(نیا مریم صالحی

  چکیده
در . هاي مختلف تـاریخی، داراي اهمیـت بـوده اسـت    هاي دور تا کنون از جنبهاست که از گذشته مشهد شهري کهن و با سابقۀ تمدنی درخشان

هـایی ماننـد   به همـین علـت در مکـان   . آمدند که در اجتماع جایگاهی نداشتندمزاحمی به شمار می خواسته وگذشته، بیماران روانی موجودات نا
هاي مهم تاریخ روانپزشکی این شهر اسـت کـه در طـول سـالیان     یکی از مکان تیمارستان مشهد. شدندو با غل و زنجیر بسته می نگهداري زندان،

 ییر و تطور این مرکز نگهداري بیماران روانـی، از دارالشـفاء رضـوي کـه بیشـتر بـه زنـدان شـبیه بـود،         سیر تغ. دراز دچار تغییر و تحول شده است
در این مکان، دیگر غل و زنجیـر و بنـد و سـلول    . شروع و امروزه به یکی از بزرگترین مراکز نگهداري بیماران روانی در کشور تبدیل شده است

مقاله حاضر به بررسی رشـد و تکامـل و تحـول    . شوند ، مراقبت و درمان می ي درمانی علمی و جدیدهاشود و بیماران روانی با شیوهنمی مشاهده
  .دهد هاي مختلف تاریخی مورد بررسی و تحلیل قرار میپردازد و این نهاد تمدنی را از جنبهتیمارستان مشهد از ابتداي تأسیس تاکنون می

   خچهتاری ؛مشهد ؛دارالمجانین ؛تیمارستان :کلیدواژه
  

  ] 12/5/1395: ؛ پذیرش مقاله11/4/1395: دریافت مقاله[
   

  
  مقدمه

مشــهد، مرکــز اســتان خراســان رضــوي، شــهري بــا ســابقۀ 
بـه دالیـل فرهنگـی، مـذهبی،      سـاله اسـت کـه    1200تـاریخی  

هاي دور تا کنون از اهمیت جغرافیایی واستراتژیکی، از گذشته
در  )ع(امـام رضـا   وجـود بارگـاه  . زیادي برخـوردار بـوده اسـت   

مشهد، بر تاریخ اجتماعی و سیاسی این شهر تأثیرات آشکاري 
 .داشته و زمینه رشد وتوسـعۀ ایـن شـهر را فـراهم آورده اسـت     

ثیر این تحوالت بر مشاغل، تحصیالت، آموزش، پزشـکی و  أت
، 2، 1( بهداشت و درمان این شهر بسیار مشهود و پررنگ است

ل سالیان دراز، تحت تـأثیر ایـن   تیمارستان مشهد نیز در طو). 3
تحوالت قـرار گرفتـه، تحـول و تکامـل یافتـه و بـه بیمارسـتان        

 .روانی امروزي تبدیل شده است
دارالشفاء رضوي، در نیمه اول سدة نهم هجري قمري، در 

در این مکان، بیماران روانی را ). 5، 4(شهر مشهد تأسیس شد 
به وسـیلۀ زنجیـر   کردند و آنها را درون یک اتاق نگهداري می

اگرچه بیماران روانی، گاهی ). 6(بستند هاي آهنین میبه حلقه
ــ ــی أت ــردم را برم ــف م ــا را   ثر و تاس ــراً آنه ــا اکث ــد، ام انگیختن

آوردنـد کـه در   اي به شـمار مـی  موجودات مزاحم و ناخواسته
تصور عامه این بود که ایـن بیمـاران   . جامعه جایگاهی نداشتند
و بـه غـل و زنجیـر کشـیده شـوند تـا        باید در مکانی نگهداري

  ).8، 7( جایی که یا بمیرند و یا بهبود یابند
هـجري شمسی، وضعیت بیمـاران روانـی در    1296تا سال 

شهر مشهد به همین ترتیب بود، تا این که در همین سال دکتـر  
 امیـرعلم بـه ریاسـت ایـن بیمارسـتان منصـوب شــد و      امیرخـان  

او بیمـاران را  . ان بخشـید وضعیت دارالشفاء رضوي را سروسام
از محل این دارالشفاء به محل دیگري، که در خیابان الندشـت  

اداره ومـدیریت ایـن دارالمجـانین،    . واقع شده بـود، انتقـال داد  
دیگر به عهدة دارالشفاء رضـوي نبـود و از آنجـا کـه یکـی از      

، حفظ حراست و امنیت شهر و )شهربانی(وظایف ادارة نظمیه 
گان از سطح شهر بود، دولت اداره و مدیریت آوري دیوان جمع

Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, Vol. 22, No. 2, Summer 2016, 162-165 
 

  تاریخ روانپزشکی و روانشناسی
History of Psychiatry and Psychology 

mailto:jafari@shahed.ac.ir


 

  
  انو همکار نیا مریم صالحی 

 

 

163

ال 
س

دوم
ت و

بیس
 /

مار
ش

/ 2 ه 
ان 

ابست
ت

139
5

  
V

ol
. 2

2 
/ N

o.
 2

 / 
Su

m
m

er
 2

01
6

  
  

در آن  ).6( این مکان را به ادارة نظمیه یا شهربانی واگذار نمود
زمان، ادارة نظمیه هرکسی که هرزگی، شرارت، مستی، قمار و 

، گـاهی  )10، 9( کرددزدي کرده بود را راهی دارالمجانین می
فرسـتادند  می نیز مردم عاقل را به جرم دیوانگی به دارالمجانین

 ها آسوده شوند و یا ثروتشـان را ضـبط کننـد   تا از شر زبان آن
بـد و مـبهم بـود و در     افـراد،  در این مکان، وضعیت). 12، 11(

واقع به تبعید گاهی شباهت داشت که افراد را مانند حیوانی در 
جا دیوانگان را به غل و زنجیـر  در آن. کردندآن نگهداري می

وظیفـۀ  . ها یک تخته چوب پهن بـود آن بستند و رختخوابمی
هـاي ادارة نظمیـه   مراقبت و پرستاري از مجانین به عهدة پاسبان

دیوانـه،  ( بود و همۀ افرادي که در دارالمجانین حضور داشـتند 
شــدند و مــورد ، بــه غـل و زنجیــر کشــیده مـی  )عاقـل و مجــرم 

  ).6( گرفتندشکنجه قرار می
دید هیئت وزرا از ي شمسی، بعد از بازهجر 1300در سال 

ــۀ تیمارســتان ــه تیمارســتان مشــهد  کلی ــاي کشــور، از جمل و  ه
ها و وضعیت مبهم دیوانگان، اوضاع نابسامان این مکان مشاهدة

) شـهرداري (هـاي کـل کشـور بـه ادارة بلدیـه      ادارة تیمارستان
از آن زمان بـه بعـد، دارالمجـانین در کـلِ     ). 13، 7(سپرده شد 

شـد و  بلدیـه اداره و مـدیریت مـی    کشور زیر نظر ادارة صـحیۀ 
ــانین     ــیس دارالمجـ ــه، تأسـ ــن بلدیـ ــایف انجمـ ــی از وظـ یکـ

پـس از  ) . 15، 14(آوري دیوانگـان از سـطح شـهر بـود      وجمع
 هايتحویل دارالمجانین مشهد به ادارة بلدیه به تدریج پیشرفت

) هـجري شمسی( 1300که در سال جزئی نمایان شد؛ به طوري
ان سوم اسفند، به نگهداري از بیماران محلی را، نزدیک به مید

پـس از چنـدي ایـن موسسـه بـه محـل       . روانی اختصاص دادند
دیگري به نام خیابان فردوسـی در کوچـۀ دیوانـه خانـه انتقـال      

و از آن جا که این مکان وسعت کافی و موقعیت ) 6، 2(یافت 
الزم را براي نگهداري و مراقبت از بیماران روانی نداشت، بـه  

). 16(الندشــت منتقــل شــد  گــري در انتهــاي خیابــانمکــان دی
 1305بنابراین سـاختمان دارالمجـانین جدیـد مشـهد، در سـال      

هاي موقوفه آستان قدس رضوي کـه  در زمین هـجري شمسی،
هاي مردمـی   در انتهاي خیابان الندشت واقع شده بود، با کمک

ی یک). 16، 6(ساخته شد و دیوانگان به این مکان انتقال یافتند 
از ایـن افـراد خیـر کــه در سـاخت دارالمجـانین جدیـد مشــهد       
کمک شایان توجهی کرد، خلیل آقا علـی اصـغراف، از تجـار    

محمـد ولـی   (او از تولیت آستان قدس . بزرگ شهر مشهد بود
درخواســت نمــود کــه بــه علــت نبــود امکانــات ) خــان اســدي

بهداشتی در دارالمجـانین قـدیم، مکـانی را در اختیـار او قـرار      

هند تا دارالمجانین جدید مطابق با اصول بهداشتی صـحیح و  د
تولیـت آسـتان قـدس نیـز     . با بودجۀ شخصی وي سـاخته شـود  

دستور داد که از اراضی قسمت انتهایی الندشت که متصـل بـه   
محلی را بـراي انجـام ایـن کـار در      شود،اراضی گل ختمی می

. نظر بگیرند و کار سـاختمان دارالمجـانین مشـهد شـروع شـود     
همچنین مقرر گردید که این مکان زیر نظـر دارالشـفاء آسـتان    

وآسـتان  ) 18، 17(قدس رضوي و ادارة بلدیه مدیریت گـردد  
قدس نیزموظف شد که کلیۀ دیوانگان مزاحم وافـرادي را کـه   
مبتال به اختالل حواس بودند و باعث اختالل در نظم حرم امام 

از آن ). 18( شــدند را تحویــل دارالمجــانین بدهــد مــی )ع(رضــا
زمان به بعد، وضعیت تیمارستان مشهد ارتقاء یافـت، پرسـتاران   

ها شـدند و پزشـکانی کـه تـا آن     دوره دیده جایگزین پاسبانان
کردنـد، بـه طـور مرتـب بـه      زمـان بـه تیمارسـتان مراجعـه نمـی     

 از جملـه ایـن پزشـکان،   . کردنـد وضعیت بیماران رسیدگی می
دکتـر حسـین یگانـه، دکتـر     اله معالی، دکتـر شـیخ،    عطاءدکتر 
بودند که متأسفانه هیچ کدام در رشـتۀ امـراض روحـی     امینیان

تخصص نداشتند، ولی وضعیت دارالمجانین جدیـد نسـبت بـه    
امـا بـاز هـم بیمـاران طبـق اصــول و      . گذشـته بهبـود یافتـه بـود    
هـا را بــه صـورت لخــت   شــدند و آنمقـررات نگهــداري نمـی  

وب بلنـدي بـه تخـت بسـته     وعریان، به وسیله زنجیري که به چ
 ).6(کردند شده بود، مراقبت می

 
  مشخصات ساختمان دارالمجانین جدید شهرمشهد

ســاختمان ایــن دارالمجــانین دو قســمت داشــت کــه یــک  
قسمت آن مخصوص بیماران مرد و قسـمت دیگـر مربـوط بـه     

نفـر بـود در    80گنجایش این دو قسمت جمعاً . بیماران زن بود
قسـمت  ). 16 ،6(شـدند  آن نگهداري می نفر در 300حالی که 

زنانــه و مردانــه بــه وســیلۀ دیــواري کــه داراي یــک درب       
مسـاحت قسـمت   . شـد بود، از هم جدا مـی ) متر 2حدوداً (بلند

اتاق عمومی داشت کـه عـرض و    4متر مربع بود،  812مردانه، 
متـر   192متر بود؛ مسـاحت بخـش زنانـه،     8در  4طول هراتاق 

تاق عمومی داشت که عرض و طول یکی مربع بود و فقط دو ا
عالوه بر ایـن، در  . متر بود 2در  6و دیگري  متر 7در  4ها از آن

و  دواتاق مخصوص پرستاران زن وجـود داشـت   قسمت زنانه،
در قسمت جنوب شرقی دارالمجـانین یـک اتـاق جهـت دفتـر      

یـک درب  ( پرستاران مرد ساخته شده بود که دو درب داشت
ــان و درب د ــه خیاب ــی  ب ــاز م ــه ب ــه قســمت مردان ــدیگــر ب   ). ش

  در قسمت جنوب غربی عمارت، پشت قسمت زنانه، آشپزخانه
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  مردانه تیمارستان مشهد قسمت زنانه  و -1شکل

  
دارالمجانین واقع شده بود که به وسـیلۀ یـک داالن تنـگ بـه      

در قســمت شــمال شــرقی . شــدحیــاط قســمت مردانــه بــاز مــی
انین، پشـت قسـمت مردانـه، حمـامی وجـود      ساختمان دارالمج

داشـت کـه داراي چهــار نمـره بـود، یــک درب آن بـه حیــاط      
  . شدبه حیاط قسمت زنانه باز می قسمت مردانه و درب دیگر

حیاط هـر دو قسـمت، مردانـه و زنانـه، آجـر فـرش بـود و        
  .)1شکل ( )6(هاي هردو قسمت سفیدکاري شده بودند  اتاق

به ) هجري شمسی(1314تا سال اوضاع دارالمجانین مشهد 
که در این سال اولین فرهنگستان ایـران  همین منوال بود، تا این

) هجري شمسـی  (  1314-1320هاي ایجاد شد؛ در فاصلۀ سال
هاي عربی و اروپـایی  این فرهنگستان تالش کرد که براي واژه

هـا کلمـۀ تیمارسـتان، بـه     معادل سازي نماید، از جملۀ این واژه
کنند، ی که دیوانگان را در آنجا پرستاري وعالج میمعنی جای

ایـن تغییـر نـام،    ) 19(دارالمجـانین شـد   واژة بود که جـایگزین 
تحول عظیمـی را در تـاریخ روانپزشـکی ایـران ایجـاد کـرد و       

هاي کشور از جمله تیمارسـتان  سبب شد که اوضاع تیمارستان
   .مشهد تا حدي بهبود یابد

 
  ستان مشهد به بنگاه تیمارستان واگذاري ادارة امور تیمار

مدیریت و تـامین بودجـۀ دارالمجـانین مشـهد، در ابتـداي      
ــود   ــه ب ــده ادارة نظمی ــه عه بعــد از واگــذاري ادارة . تأســیس ب

، بودجـه و تشـکیالت اداري و   )بلدیـه (تیمارستان به شهرداري 
مالی و پرسنلی این تیمارستان به بهداري بلدیـه واگـذار شـد و    

، بـه  )شـتند چه استطاعت داشتند و چه ندا(کلیۀ بیماران روحی 

ــی   ــان م ــهد درم ــهرداري مش ــۀ ش ــدندهزین ــر  . ش ــوم دکت مرح
عبدالحسین میرسپاسی، از اولین فارغ التحصیالن ایرانـی رشـته   

، به این نتیجه رسـیده بـود کـه مـانع     1316روانپزشکی در سال 
هـاي کشـور، عـدم اسـتقالل مـالی و      بزرگ اصالح تیمارستان

ــا مســئو  لین بهــداري اداري آنهــا اســت، بنــابراین موضــوع را ب
شهرداري نیز که در آن زمـان بـه فکـر    . شهرداري مطرح نمود

ها بود، تصمیم بهبود بخشیدن وضعیت اداري و مالی تیمارستان
. هـاي مسـتقل واگـذار نمایـد    ها را به بنگـاه گرفت که ادارة آن

، آیــین نامــه 1324بنــابراین در تــاریخ پــنجم اردیبهشــت ســال 
صویب رسید و دکتر میرسپاسـی  مربوط به بنگاه تیمارستان به ت

  . به ریاست آن منصوب شد
هـاي  از آن زمان به بعد، کلیـۀ امـور مربـوط بـه تیمارسـتان     

کشور، به بنگاه تیمارستان واگذار شد و ایـن بنگـاه بـه منظـور     
ــوگیري از تلفــات آن  حمایــت هــا تأســیس از دیوانگــان و جل
بعـــد از احـــداث بنگـــاه تیمارســـتان، دکتـــر ). 7، 6( گردیـــد

هـاي کشـور بازدیـد نمـود و بـه      سپاسی از کلیـۀ تیمارسـتان  میر
ــین پــس از بازدیــد از . اوضــاع آنهــا رســیدگی کــرد  او همچن

ــدامات    تیمارســتان مشــهد و مشــاهدة اوضــاع نابســامان آن، اق
از دسـت   را متعددي انجام داد، از جمله این که غل و زنجیرها

ی را و وضعیت بهداشـت بیمـاران روانـ    و پاي بیماران باز نمود
سروسامان بخشید، به نحوي کـه ایـن بیمـاران مـاهی یـک بـار       

کردنــد، اي یــک بــار اســتحمام مــی هفتــه شــدند،اصــالح مــی
شــد و اي یــک بارجوشــانیده مــی  هــاي آنهــا، هفتــه   لبــاس

 ).6(گردید هایشان با دود و گوگرد ضدعفونی می رختخواب
 

  هاي روانی به شکل نوین در شهر مشهدتأسیس بیمارستان
  رستان روانی دکتر حجازيبیما

بعد از اصالحاتی که دکتر میرسپاسی براي بهبود وضـعیت  
تیمارستان مشهد انجام داد، روانپزشـک دیگـري بـه نـام دکتـر      
موسی حجازي، بـراي اصـالح وضـعیت بیمـاران روانـی شـهر       
 مشهد، تصـمیم بـه سـاخت بیمارسـتان روانـی بـه شـکل نـوین        

وانی دکتر حجـازي، در  بنابراین بیمارستان ر). 20، 18( گرفت
هاي مردمـی و آسـتان قـدس رضـوي در     ، با کمک1328سال 

 موقوفـه متر مربع تأسیس و به صورت  9968زمینی به مساحت 
در حـال حاضـر بیمـاران    . در اختیار بیماران روانی قرار گرفت

بستري در این بیمارستان، عمدتاً بیماران مزمنی هسـتند کـه بـه    
فراینـدهاي شـناختی، وجـود     دالیل مختلف از جملـه پسـرفت  

عالئم استقرار یافته و همچنین نداشـتن حـامی و سرپرسـت، از    
زندگی طبیعی در اجتماع محـروم هسـتند و بخـش دیگـري از     

کنندگان به این بیمارستان را وابستگان به مـواد افیـونی   مراجعه
 ).20(دهند که متقاضی ترك هستند، تشکیل می

 

 



 

  
  انو همکار نیا مریم صالحی 
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  بیمارستان روانی ابن سینا
رستان و مرکز آموزش روانپزشکی ابـن سـینا، فعالیـت    بیما

هجري شمسی، تحت عنوان مرکز جامع  1359خود را در سال 
. روانی، در محلی واقع در خیابان احمد آباد مشهد آغـاز کـرد  

چیزي نگذشت که این مرکز به مکانی دیگـر واقـع در خیابـان    
ظـر  فردوسی انتقال یافت و تحت عنوان بیمارستان روانی، زیر ن

در همین . هاي خود ادامه دادسازمان تأمین اجتماعی به فعالیت
سال مسئولیت اداره و خدمت رسانی به بیمارستان روانی دکتـر  

 1367در سال . حجازي نیز بر عهدة این بیمارستان گذاشته شد
تغییـر  ) بیمارسـتان رازي آن زمـان  (مجدداً بیمارستان ابـن سـینا   

همان محـل کنـونی اسـت،    مکان یافت و در محل جدیدي که 
مستقر شد و نام آن از بیمارستان رازي به بیمارستان ابن سـینا و  
سپس بیمارستان و مرکز آموزش روانپزشـکی ابـن سـینا تغییـر     

از آن تاریخ به بعد این مرکز به عنوان یکی از واحدهاي . کرد
در سـال  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت خود را ادامه داد

بهداشت روانی و روانپزشـکی شـفا کـه یکـی از     ، مرکز 1379
هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود منحل بیمارستان

ــه    ــانی ب ــۀ وظــایف آن اعــم از آموزشــی و درم ــد و کلی گردی
ــد   ــول گردیـ ــینا محـ ــن سـ ــتان ابـ ــر  . بیمارسـ ــال حاضـ در حـ

هاي روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجـازي مشـهد از    بیمارستان
شوند هاي روانی نوین کشور محسوب میتانبزرگترین بیمارس

اي درمـانی الزم را  هـ   که عالوه بر خدمات آموزشی، سـرویس 
 دهنـد به گروه وسیعی از بیمـاران بسـتري و سـرپایی ارائـه مـی     

)20 .(  
  

  سپاسگزاري
اطالعات مفیدي  از استاد گرامی آقاي محسن روستایی که

شــتند بســیار را بــراي تهیــه ایــن مقالــه در اختیــار اینجانــب گذا
  .سپاسگزارم

بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایـت مـالی از پـژوهش و    [
  .]تعارض منافع وجود نداشته است
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