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 امراض روانی به تعریف و تاریخ نظر مختصر

بیماری های روانی از خود  ،در هر عصر و زمان ریخ امراض روانی را نمی توان از هم جدا کرد. أتعریف و  ت

شده از بیماری های روانی یاد آور ادات خود به اعتق ءمردمان به اتکا فی داشته. نامی و تعری

توان به  ب را میوانی مسیر ارتقائی داشته، این مطلازین روست که تعریف امراض ر  .اند

ئی گرا ءنام ارتقاه در یک فصل عمده ب (anthropologie ) سهولت در انسان شناسی 

(Evolutionnisme.جاگزین کرد ) حوادث تکان ها از  همیشه نابسامانی های روانی بر انسان 

 د. ند چاره جویی کننرا وادار به شناخت آن ساخته تا بتوان نانو آ بوده  ندهده

یر و تعریف بیماری های روانی سبر تنوع  در شناخت، در تف آن ست دلیلا این .است گذارینامهر شناخت مستلزم 

را در مسیر ارتقایی  اگر انسان گی کرده اند.ن زندآ ها در انسکه ان هاییدر زمانه  ها ننظر به سطح دانش انسا

ته انات داشریخ بیأاز ت هر گاهالعمل تدریسی  طرزبر طبق  خوریم.  به مطالب جالب بر میطوالنی اش همراهی کنیم 

  .خواهیم خوردبر هم های پیچیدهدرین صورت است که به سوال از شروع مورد توجه قرار دهیم. باشیم باید مطالب را 

 نزد انسان های اولی:

 یاه انسان نسی انسان اولیشنا ست.  به اساس توصیِه انسانا انسان دیروزی ۀان امروزی ادامسان ،منطقیطبق فکر 

ایستاده اند که این به  پا برآمده به دو چار پاحالت بوده اند که از  یهای انها انس این  .( بوده اندPrimates) "یمتپر"

ا در بین ست که آیا ینا ال درؤس ست.ا فکری وسعتدیدگاه را وسیع تر ساخته، این اتساع بینش شروع  دو پا ایستادن

ا را ه "پریمت"زندگی  ۀل جواب ندارد. اما نمی شود شیواؤشناسی به این س ناانسها دیوانه بوده؟ یا نبوده؟  "پریمت"

هم  کرد مجرب تر باشند و مین میأرا ت ها به شکار که زندگی شان "پریمت"گفته شده که برای اینکه   .نادیده گرفت

قرار بیانات یکی از مکاتب  کردند.  گی میدفاع بهتر بتوانند در جمعیت زندخود در برابر حیوانات قوی پنجه از 

روانی دفاع ( بیماری های Sociogenèseجمعیت است و تئوری را به نام ) جنون زادهِ » :شناسی که ادعا دارد روان

 ها چون جمعیت بوده باید دیوانه هم بوده باشد.  "پریمت"اگر بیان این مکتب درست باشد، در میان   .«کند می

 

 بخش اول در افریقا

 افریقای وسطی و افریقای غربی در

. خاص با یک حیوان است ۀیک رابط که هر انسان در ستا ینا مردمان را عقیده بر طرف سال به این 15000از 

عالم  هاز تنوع حیوانات است ک افریقاییبه فکر  ن کننده دارد. یر تعیثیأانسان ت ئلاین حیوان در سرنوشت و در خصا
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 گویند به دو ترتیب نوشته می میرا رب انسان  یوان سرنوشت ساز انساناین حباشد.   انسانی به این حد متنوع می

یکی از استادان فرانسوی که  حکمفرماست.هنوز هم ل افریقایی این طرز دید یدر بسی قبا (Rabb( و یا )Rab) شود

یک خانم جوان را که مصاب  آن دیار بود و همه کاره در شفاخانه پوهنتونی(  Dakarدر عین زمان استاد پوهنتون )

 است و باید چاره سازی شود.  عتابو قرار بیان خود مریض و اطرافیانش رب این مریض در جنون حاد شده بود 

ن من ای هکرد این عالج گر فلم برداری کرد یک عالج گر محلی را خواستند و دست به کار شد و پروفیسر از عمل

عالج گر ایجاد یک صحنه دیدم عمل  دمورد برگزار شده بو به همین ن مطلب وفلم را در یک سیمیناری که به همی

 کند  به عالج گری که آنرا عمل می و ( میگویند.N’Doppت این شیوه عالج را )حمل اسدور از ت

(N’DOPKA) است: قرار گویند عملش ازین  می  

د. وش می( مستانه و رقصان وارد صحنه ندیگویافریقایی ها آنرا تمتم م) بدست داردلک  ودعالج گر که  یک 

او اختند پاهای گند به زمین اندبه فرمایش عالج گر تهیه دیده ا اطرافیان مریض که سرعت یک گاو راشاگردانش به 

 کنند میی تنه گاو رسن پیچ مرض را باال یک درخت.  ۀگاو را به تن های ند و سر و شاخبند را به یک چوب می

شاگردان باالی بدن شد  ی که خارج میرد از خون زود نمیگاو  ند تایک کارد رگ گردن گاو را نیمه می بربعد با 

اند می پرو پائین را ارتعاشات بلند  وقتی که گاو در ارتعاش و اختالج قبل از مرگ داخل شد زن کنند زن مالش می

تا خون بر زن اثر  گزارند پارچه پیچانده و همینطور تا شام میوقتی که همه چیز خاموش شد بدن زن را در یک 

ثیر أت وفیسر بهدر حالی که پر خوب شده بود. مالا اکند. فردای این جلسه پروفیسر با مریض صحبت داشت مریض ک

  شود. فیلم هم ختم می . اشتفشاری دامعجزه آسای عمل پ

دماغ  دشوار در ظۀاثر معجزه آسا نیست بلکه این لح در مؤثریتدر ختم فلم من به شاملین سیمینار گفتم که دلیل 

را  العمل ها زطر  ازین عقب گرایی کرد و امروز نمی شودکند.  یزی را ایجاد کرد که الکتروشوک میچمریض 

قت فه نظرم موابینار . اکثریت شاملین سیمو انسانی تر است ک بهتروتطبیق الکترو ش  کرد.ن پیروی آ و ازد ئید  نموأت

 داشتند.

 

 در افریقای شرقی
 

 نیسال به ا15000هم از  این داریم.  یرود نیل از مدنیت های قدیم در مورد امراض روانی گفتنی هایدر دو کنار 

ا ر انانسشته این فر مایت خود داردحیک فرشته در  دیار عقیده داشتند که هر انسان را مردمان این  .سو عمر دارد

 کلمه ملک باشد؟ شروع هملکهم گفتند شاید  ( میMalakaبه این فرشته ملکه )  کند. در تمام امور هدایت می
 

 :سال  پیش از امروز 7000سال تا به  15000از  (Dynastie) در زمان سلطنت های اولی
 

اید کند ب امر فرعون سرکشی می زف اظمؤ ۀملکگون اکه بنا به دالئل گونشد  ته میفدر مورد بیماری های روانی گ

 اب میبیمار نمیرد شفای آن اگر در نتیجه شد.  می تجویز بیمار روانی روزانه چندین بار شالق کاری بهببیند و  ءازج

 ست: ه اامروز شناخته شد دلیل این شفایابی شد.
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جسمانی مسلط شود دستگاه روانی دیگر نیروی عرض سازی ندارد، از سوی دیگر با الهام این مطلب در  دهر گاه در

Auto-) پیااوتو همو تیر آن ج بود و بهئرا (1) وصولی شروع این قرن در بین جنگ جهانی اول و دوم در اروپا

hémothérapie )د گویا یکگردی ق میرر عضله زشد و د خون گرفته میورید مریض از گفتند. طوری بود که  می 

 ودش ثیر ناگوار ایجاد میأبه فاصله های نزدیک در بدن یک تد از تکرار این کار ش ( تشکیل میHématome) همتوم

گامت های  ریقزت ان آنرا ندارد که سمتوم ساز باشد.ودیگر مریض روانی ت ،به بعد بهران بیولوجیکی  ازین و

ل شد بر همین اص از جنگ جهانی عمل می( که قبل Malariathérapie) و مصاب ساختن مریض به مالریا یمالریائ

 استوار است.

 

 فرعونی بدست رومن ها: ط عصرسال به بعد الی سقو 7000ر سلطنت های بعدی از د
 

اش ف عیظملک مؤشد که  گفته می ی گردیدفرعونی هرگاه انسانی به بیماری روانی مبتال مدرین بخش دوم عصر 

 محبوس بدین منظور بیمار روانی را در یک اتاق : ببیند ءازیفه اش را انجام نمی دهد باید جظوو تن پرور شده و 

ته یاف ءماند از نبودن اعراض مرض شفا یر زنده مارم و پنجم اگهروز های چ ددادنی ذا نمبرایش غ ،کردند می

  1927 در طبابت غربی در سال شد. فته میرعالج از سر گ کرد می تشد. گاهی هم اگر مرض عود پنداشته می

نگی را به طور طبی و کیمیائی ایجاد س( با استفاده از انسولین که گویا همین گرManfred Sakel نام ) ه یک طبیب ب

بسیار  (Insulinothérapie) ی جنگ دوم جهانی زیر ناموالحدر  شود نام این شخص یام میه ج شد و بئکند را می

ه ب که ایجاد گرسنگی استایشایع شد اینکه آیا کاشف آن الهام مصری داشته درین مورد چیزی نگفته است اما عملیه 

 ج منفی و مثبت آن از وصول مصری فرعونی فرقی ندارد. ئبا نتا کمک انسولین

 

 در افریقای شمالی یا افریقای عرب زبان:
 

ه دو را ب وی های که درین دیار تحقیق کرده اند باید این منطقه افریقاسفرانقرار نوشته های همکاران الجزیره و هم 

سال آن  800قبل از  سال.  800 از سال است و دیگری بعد 800تقسیم نمائیم، یکی آن قبل از  تمتفاو اا عصر مطلق

ه در دار اندوپکه ک کردند از قبیل اندوپ و گیر و یقای غربی عمل میرمثل سائر اف لیبخش های غربی افریقای شما

 ست چنانچها ثیر فرهنگ عربیأار زیر تسال این دی 800الهام رود نیل داشته، بعد از  همیش فوق دیدیم، بخش شرقی

عبیر عربی دارند پس دیوانگی برای شرح بیماری های روانی ت بمبره، است نه  نه اوولوف شده زبان شان هم عربی

در پی عالج می  گویند و همین است که دیوانه را مجنون می  .کانون بدنگویند حلول ارواح جن آساست در  را می

شخص  نگوید کار ای . اولین چاره جوئی مراجعه است به عالج گر اولی که آنرا باشندۀ افریقای شمالی فقیه میبرایند

 را مربو رود که او نزد یک عالج گر دیگر می آن چاره نشد خیم تر بود و بهخواندن آیات است اگر مرض و

(Maraboutم ) ا دارد اما از خواندنه این هم خواندن است کهگویند عمل این شخص در بین عمل فقیه و عمل اندوپی 

کند الهام اندوپ دارد به فرق  لش مییضش را مارلیمو سینه و دست و پای م چندبا فشردن  ددارد بع فقیه فرقهای 

                                                           

دن دریافت کر وبعضی حاالت رسیدن معنی آن دریافت است میتوان در  .صل استوصول کلمه عربی و اسم صفت است ریشه آن و (1)
ا  هم معنی میدهد. چیزی « سنت»رسم و رواج « رسم»م صفت است از ریشه اصل آمده و معنی آن باید اصول باشد. اصول عربی و اس حتما

قانون ها یا »ده یا سنت در یک جامعه رواج و حاکم باشد و به صورت سلیقه، رسم یا قاعده درامده باشد. دیگر معانی آن که به صورت قاع
 ادیتور(ن.  ا. و.) و صد ها معنای دیگر« اصول علمی»، «قوانین
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ست ا کند ازین صورت مریضش را با لعاب دهن مالش می سر و از لیمو بعد گاو آب لیموست.  ونوض خعاینکه 

وب نشد بعد به و مریض خاگر تکلیف شدید تر بود  کند. و لعاب دهن را زیاد می که لیمو به خودش هم مفید است

یشتر ایم که این مریضان ب هضان داریم دیدیمرنوع ه بیشتر از سی ساله که با این ه برای عالج می آید با تجربسفران

گویند: مربو گفته  می اا اکثر بعد تداوی شفاخانهرا  دلیل خوب شدن خودب و چسپ مربو مانده اند به حدی که ذدر ج

 دانم چه وقت. ی شوی اما نم بود تو یک روز به یک کمک ناچیز خوب می

 

 پایان بخش اول

 ادامه دارد

 بخش دوم در آسیا

 

 

 

 


