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 تشخيص و درمان بيماري هاي اعصاب و روان از نظر ابوبكر محمد بن زكَرياي رازي

 
 صبرا موسوي زادگان

 

 )خوراسگان( روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهاندانشجوي كارشناسي ارشد رشته 
 

 چكيده
اعصاب و  روان و عدم موفقيت كامل درمان هاي جديد در ايـن حـوزه،  و در پاسـخ بـه ايـن      هاي  با توجه به شيوع و روند رو به افزايش بيماري :سابقه و هدف

 .چه بوده اين مقاله نوشته شدها  جمله ابوبكر محمد زكريا رازي در مورد تشخيص و درمان اين بيماريسوال كه نظرو ديدگاه پزشكان و دانشمندان طب سنتي از 
با مراجعه به آثـار و نظريـات دانشـمندان و پزشـكان قبـل از      . تحقيق به روش مطالعه كتابخانه اي و استفاده از سايت هاي اينترنتي انجام گرفت :مواد و روش ها

رازي بويژه مهمترين كتاب او يعني الحاوي كه يك دانشنامه كامل پزشكي تـا دوران اوسـت بـا    هاي  اعصاب و روان و نيز آثار و نوشتههاي  رازي در زمينه بيماري
 .شويم مي آشنا...  اعصاب و روان ، بويژه بيماري هاي ماليخوليا ، قطرب، مانيا، اختالالت شعور وهاي  عقايد و نظريات رازي در مورد تشخيص و درمان بيماري

اعصـاب و روان را  هـاي   تشـخيص و درمـان بيمـاري   هـاي   رازي با مطالعه عقايد و نظريات دانشمندان ديگر و نيز تجربيات بيمارستاني خود، روش :نتيجه گيري
، ورزش، رايحـه درمـاني، روان   غـذايي هـاي   مرطوب كردن مزاج، پاكسازي بدن از اخالط سودايي، استفاده از رژيم: مطرح و روش هاي درماني متعددي از جمله 

 .را پيشنهادكرده است... درماني و
 .اعصاب و روانهاي  رازي، الحاوي، بيماري  :ها كليدواژه

 

 
 :مقدمه

شـايع بـوده و   هـاي   اعصاب و روان از بيمـاري هاي  بيماري
بعـالوه طـب جديـد تـا كنـون در      . روندي رو به افزايش دارد 

، به موفقيت كامل دست نيافته ها  تشخيص و درمان اين بيماري
از جملـه رازي   سوال اين است كه نظر دانشمندان پيشين. است

 چه بوده است؟ها  در باره اين بيماري

 251صـيرفي رازي زاده   يـي ابوبكر محمد بن زكَريا بـن بح 
ــته  –م 865/ه ــب  )م در ري 925/ ه 313درگذش ــيم، طبي ، حك

ــل،   ــه علــوم اوائ ــايي، طبيعــت شــناس، شــيمي دان، عالم كيمي
فيلسوف منطقي جدلي، جالينوس مشـرق زمـين كـه بزرگتـرين     

يني و بيمارستاني، حكيم انسـان گـراي و خـرد آئـين     پزشك بال
 ) 1. (سترگ ايران در سده هاي ميانه به وصف آمده است

سـپس  . رازي در كودكي به موسيقي عالقه اي وافر داشـت 
عالقه وي به علم طب موقعي . هم خود را مصروف فلسفه كرد

اثـر   28اثر مفصل و   113.جلب شد كه به سن رشد رسيده بود

قسـمت اعظـم   . دهند مي الوه دو منظومه به او نسبتمختصر بع
اين آثار از بين رفته ولي آن چـه بـاقي مانـده بـراي تخمـين و      

 ) 2.(تعيين كيفيت علم او كافي است
منطق عملي رازي يا روش شناسي جاري در فلسفه علمـي  
او حاصل علم اثباتي و فلسفه نظري اش مبتني بر عقل و اصوال 

ي او هم بر پايه تجربـه و آزمـايش   خردگراست و حكمت طبيع
توان گفت كه رازي مبرزتـرين فيلسـوف انتقـادي     مي .قرار دارد

رود و كمتـرين تقليـد و تبعيـت از     مي   سراسر اعصار به شمار 
 )1.(غير را برنمي تابد

در حقيقت مقام رازي در علـوم پزشـكي مخصوصـا نشـانه     
در طـب   به عبارت ديگر مقام او. شناسي در رديف بقراط است

آنچـه  .رود مـي  عملي از جالينوس و ابـن سـينا برتـر بـه شـمار     
مشخص رازي است و نام او را تا ابد جاودانه سـاخته توجـه و   
دقت نظري است كه در نوشـتن شـرح حـال بيمـاران خـويش      
داشته ، زيرا بر خالف آثار ديگر دانشمندان از افكـار فلسـفي و   
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ات عيني او را تئوري هاي مختلف به دور است و صرفا مشاهد
الحـاوي بزرگتـرين و مهمتـرين    . آن چنان كه بـوده در بـر دارد  

از خصوصيات كتاب الحاوي بحـث در بـاره   . كتاب رازي است
عقايد پزشكان معروف و پايه گذار طب قديم از جمله بقراط و 
جالينوس بوده كه رازي در بحث هاي خود نظرات عـده اي از  

رد كـرده و شـهامت او جـاي     آنها را آشكارا يا به طور تلويحي
 )3. (تقديس است

مغـزي و    بيماريهاي الطب به  في  رازي در جزء اول الحاوي 
توسط استاد  1369اين كتاب در سال . پرداخته    اعصاب و روان

گرانقدر دكتر سيد محمود طباطبايي به فارسـي ترجمـه شـده و    
ــل از ــه فص ــي  آن   س ــاي روان ــاري ه ــه بيم ــاص    ب .  دارد اختص

ماليخوليا، خوراك هـاي پديـد آورنـده      سوم كتاب در باره فصل
سودا و از بين برنده آن، كساني كه براي گرفتاري بـه ماليخوليـا   
  آمادگي دارند و كساني كه دچار ماليخوليـا نمـي شـوند، فصـل    

نيروهاي مغزي، آسيب هاي سه گانه رواني يعني   در باره چهارم 
شود  مي كه باعث تقويت آنهاتخيل، انديشيدن و حافظه و آنچه 

آنهـا و بـراي مغـز و ذهـن زيـان آور اسـت،        و آنچه كه بـراي  
همچنين در باره دگرگون شـدن مـزاج مغـز و كليـاتي در بـاره      
نيروهاي مغزي، كاهش و افزايش آن نيروها و آنچـه كـه بـراي    

آور است و آنچه باعث ديدن  سودمند يا زيان  ذهن و عقل آدمي
شـود و عـواملي كـه باعـث درسـتي و       مـي  خواب هاي آشـفته 

بــه  ، رازي  دهـم  و در فصــل   گـردد، بـوده   مــي سـالمت خـواب  
، مانيا  ، قُطرُب ، جنون )انسفاليت= ورم مغز = فرنيطس (قرانيطس 

همراه با بيخـوابي و انـواع مختلـف بيخـوابي و پديـد        و هذيان
آمدن اخالط گرم و آماس هاي گرم در سر آدمي و ساير انـدام  

، عموماً  ناهمگون بيماريهاي   اين  اشتراك  وجه.  اي او  پرداخته ه
از منـابع يونـاني و     او از شـمار زيـادي  .  اسـت   صفراوي اخالط 
آنهـا صـرفاً از طريـق     ما در باره  آگاهي  كه   نيز سود برده هندي 

 ) 4. ( اوست 
 

 :بيماري هاي روان از نظر رازي
رازي مانند دانشمندان پيش از خود بيماري هـاي روانـي را   
به ماليخوليا، اختالالت شعور يا جنون، مانيا  و بيمـاري قطـرب   

رازي همچنـين در بـاره بيمـاري وسـواس سـخن      . تقسيم كرده
 . گفته و آن را از ماليخوليا افتراق داده است

 
 اخالط و مزاج هاي چهارگانه
ازي در باره بيماري هاي روان قبل از پرداختن به نظريات ر

طـب باسـتان   . يادآوري نكاتي از طب باسـتان ضـروري اسـت   
و چهـار   )آتش و هوا آب، خاك،(به چهار عنصر )طب اخالطي(

معتقد بـوده   )خشكي و تري سردي، گرمي،(خاصيت اين عناصر
و به وجود چهار مايع اصلي در بـدن انسـان و حيوانـات قائـل     

 صفرا ،)سرد و تر( بلغم ،)گرم و تر( نخو  :بودند كه عبارتند از
و دخالـت ايـن    )5(،)سـرد و خشـك  ( سـودا  و) گرم و خشك(

ــم از     ــدني اعــ ــاالت بــ ــه حــ ــايع را در كليــ ــار مــ چهــ
و بهبود حال بيمـاران  ها  و پيدايش بيماري فيزيولوژيك تغييرات

چهار مايع به نسبت طبيعي   هر گاه اين: گفتند مؤثر دانسته و مي
يكديگر در بدن وجود داشته باشد بدن سالم است، و متعادل با 

ولي اگر يكي از اين مايعات يـا چنـد تـا از آنهـا از نظـر كمـي       
يا از نظر كيفي متحمل تغييراتي شـوند  ) نسبت به ساير اخالط(

تعادل اين مايعات برهم خورده، و در اين حال ساختمان طبيعي 
بر حسب كـم  آيد كه  بدن تغيير كرده و مواد مختلفي بوجود مي

 )6(.گردند و بيشي مقدار يا كيفيت آنها كم و بيش زيان آور مي
مشرب يا  خوش اساسي، شخصيت نوع چهار بر اين اساس

 خلـق يـا صـفراوي    بـد  ،) اجتماعي و فعال، مند، عالقه( دموي
يـا ماليخوليـايي    سـودايي  ،)پـذير  تحريـك  يا و سريع، تندخو،(
 )جـو  صـلح  و آرام( اجمـز  بلغمـي  و ،) آرام و فكور، تحليلي،(

 )7(. دارد وجود
  

 )Melancholia(ماليخوليا 
به معنـي سـياه    Melas/μελαςكلمه مالنكوليا ازكلمه يوناني

 )8.(صفرا مشتق شده  ، به معنيChole/χοληوكلمه 
ونـه اي مـرض   ماليخوليا گ: در لغت نامه دهخدا آمده است

اسـت  عصبي است كه با اختالل قواي عضالني و دماغي همراه 
و معموالً در دنباله فلج عمومي يا تحت شكنجه شـديد روحـي   

و يا بر اثـر  ) دهند مي محبوساني را كه شكنجه شديد(و جسمي 
مـادرزادي    طـور ه و يا ب  مرض صرع يا در اشخاص هيستريك
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مبتاليان به ايـن مـرض گـاه از خـوردن و آشـاميدن      . پديد آيد
رسـند و   مـي  نمايند به نحوي كه به حالـت مـرگ   مي خودداري

براي معالجه ايـن بيمـاران اسـتراحت    . كنند مي گاهي خودكشي
كامل و مسافرت به نقاط خوش آب و هوا و جدا بودن از افراد 

 )9(. ديگر و از حوادث الزم است
اصطالح روانشناسي يكـي از عواطـف مركـب    ماليخوليا در 

است و آن از تذكر حاالت مطبوع مفقود، و از اندوه فعلـي كـه   
 )10(. را احاطه كرده است و غيره تركيب شده  آنها

بيماري ماليخوليا از نظر طب سنتي به گروهي از سايكوزها 
شد و با آن چـه امـروزه تحـت عنـوان مالنكـولي در       مي اطالق

 )3. (شود تفاوت هايي دارد مي كتاب هاي روانپزشكي مطرح
 

 ماليخوليا از نظر رازي
منـابع فراوانـي بهـره     رازي در باب مربوط بـه ماليخوليـا از  

گرفته ولي  منبـع اصـلي او  كتـاب هـاي بقـراط، جـالينوس و       
 . روفس است

بيمـاري ماليخوليـا شـديدترين عارضـه اي     : گويد مي رازي
او به نظر جالينوس . آيد مي است كه به علت خشكي مزاج پديد

براي مرطوب كردن مزاج بيمـاران ماليخوليـايي اعتقـاد زيـادي     
به نظر من گفتار جالينوس در همـه  : ورد گفتهداشته و در اين م

موارد ياد شده از اين رو درسـت اسـت كـه ايـن بيمـاران را از      
 دهـد و بـه مرطـوب كـردن مـزاج آنـان       مـي  گرمي مزاج پرهيز

پردازد و براي اثبات درستي اين نظر هيچ دليلي باالتر از اين  مي
نهـا،  نيست كه بيماري مورد گفتگو به نسبت بسيار ناچيزي در ز

رازي اين افـراد  (آيد  مي و سرد مزاجان پديدها  بچه ها، خواجه
رازي با نظر پيشينيان كه گفتـه  ). داند مي را داراي مزاج مرطوب

اند خشكي مزاج براي ذهن انسان مضر است مخالفت كـرده و  
خشـكي مـزاج هميشـه باعـث تشـديد و تنـدي فعـل و        : گفته 

شخص مبتال به چيرگي حركاتي كه در . شود مي انفعاالت رواني
شوند حركاتي است كه به تندي بـيش از   مي خشكي مزاج ديده

شود خشـكي   مي اما اين كه گفته. گردد مي اندازه طبيعي پديدار
مزاج به تنهايي براي ذهن آدمي زيان آور اسـت چنـين نيسـت    

شود ولـي در اثـر    مي بلكه هميشه باعث افزايش احساس ذهني

ي روانـي بـه انـدازه اي زيـاد     چيرگي خشكي مزاج واكنش هـا 
 )3. (شود مي خواهند شد كه نياز به درمان پيدا

، در مجموعـه  ) سوم باب(ماليخوليا  به  مربوط  رازي در فصل 
  وسواس  كند كه مي را بيان  جالينوس  از نقل قولها، حكم  متنوعي  

يـا صـفراي    بلغـم   نـه   از سوداسـت   ناشـي  ) ماليخوليـا ( سوداوي
  ديـدگاههاي  كـه   يـابيم  درمي رازي  قولهاي  نقل  طريق  از.  سوخته 

 پزشكان مورد پذيرش   طور وسيع ماليخوليا به   در باب جالينوس 

 )4. ( است بوده  اسالمي  دوره  
پزشكان قبل از رازي از جمله جالينوس ماليخوليا را به سـه  

كردند و معتقد بودند كه منشا بيماري وسـواس   مي دسته تقسيم
يا تنها در خود مغز است يا ايـن كـه عـالوه    ) ماليخوليا(ييسودا

بر تغيير يافتن خون رگهاي داخلي مغـز، خـون همـه بـدن هـم      
نـوع ديگـري از   . است) سودايي شده(دچار همان تغيير شده و 

كه آغاز آن از معده بـود را بـه نـام    ) ماليخوليا(وسواس سودايي
 .خواندند مي مراقي

شي از وجود سودا در مغز يـا همـه   رازي نيز ماليخوليا را نا
او بـه  . دانست ولي به ماليخوليـاي مراقـي معتقـد نبـود      مي بدن

صراحت عنوان كرده كه معده در اين بيماري دخـالتي نـدارد و   
به نظر من : گويد مي رازي. ماده مولد بيماري در خود مغز است

البته خودم . مراقي همراه با نشانه هاي شديد ماليخوليايي نيست
در ضمن معاينه بيماران به اين موضوع پي برده ام كه معده آنان 
يا گرفتار چيـزي از عـوارض يـاد شـده نيسـت و يـا عـوارض        

بنـا  . ناچيزي دارد و به هر حال منشا بيماري در خود مغز اسـت 
بر اين با توجه به نشانه هايي كه قبال يادآوري شده دقت كنيـد  

. شود يا در همه بدن مي كه آيا خون سودايي در خود مغز توليد
را نيافتيد و وضعيت بدن هم آن چنان نبود ها  پس اگر آن نشانه

كه توليد سودا كند، اين امر را بپذيريد كـه منشـا بيمـاري درون    
باشد و اين گرفتاري معموال به دنبال بيماري هـاي حـاد    مي سر

ورم (سر، همچون سوختگي سر به علت آفتاب زدگي، قرانيطس
ردرد هميشگي مزمن و ديگر عواملي كه سر آدمـي  س) پرده مغز

 كند و گاهي هم در پي بي خوابي هاي طوالني اتفـاق  مي را داغ
افتد و من براي درمـان ايـن نـوع بيمـاري، از مـداومت بـر        مي

شستشــوي بــدن و مصــرف غــذاهاي مولــد اخــالط خــوب و  
. كنم بدون اينكه اقـدام ديگـري الزم باشـد    مي مرطوب استفاده
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ن درمان در آغـاز بيمـاري كـه از جـاي كنـدن و زدودن      البته اي
اخالط بيماري زا از محل جايگزيني خود هنوز دشـوار نشـده،   
موثر است ولي در صورت مزمن شدن بيماري، نياز بـه درمـان   

 .بيشتر و قوي تري دارد
رازي تاكيد كـرده كـه در ماليخوليـاي مراقـي، علـت پديـد       

آماس گرم، بـاقي مانـدن    آورنده بيماري به هيچ وجه نمي تواند
غذاي هضم نشده در معده،آروغ ترش، ترشح زياد بزاق رقيق و 
يا قي كردن مواد با احساس سوزش شديد باشد و باالتر از همه 

بنا بر اين نه . اينها نبودن تب در اين بيماران شگفت انگيز است
تنها هيچ نشانه اي براي تاييد ايـن نظـر كـه منشـا ماليخوليـاي      

معـده اسـت، وجـود نـدارد، بلكـه همـه نشـانه هـاي          مراقي از
 ) 3.(كنند مي بيماري، نظريه ياد شده را رد

 
 :نظر رازي در باره ماليخولياي فصلي

رازي گفته به نظر من كساني كه در فصل بهـار دچـار نـوع    
شوند، مبتال به بيمـاري مغـزي نيسـتند، بلكـه      مي حاد ماليخوليا

سودايي اسـت و در فصـل    خوني كه در رگهايشان جريان دارد،
رازي . رسد مي بهار به جوشش درآمده تا جايي كه سودا به مغز

معتقد است با توجه به اين كه هنگام منتشر شـدن سـودا از راه   
شـود،   مـي  كند تغذيـه  مي خون، مغز از خون سياهي كه دريافت

گردد كه ماليخوليا بيشتر در فصل بهار و در كساني كه  مي معلوم
شود زيرا طبيعت فصـل بهـار    مي است برانگيخته خونشان سياه

 ايــن اســت كــه اخــالط را برانگيختــه وخــون را بــه جوشــش 
 )  3.(آورد مي

 
 :نظر رازي در باره درمان ماليخوليا

به طور كلي براي درمان ماليخوليا الزم است كه در دو نـوع  
نوعي كه به علت وجـود سـودا در رگهـاي مغـز اسـت و      (اول 

بـه  ) سـودايي بـودن خـون همـه بـدن اسـت      نوعي كه به علت 
مرطوب كردن مزاج همه بـدن بپردازيـد زيـرا اگـر مـزاج بـدن       

 .مرطوب شود، بهبودي حتمي است
همزمان با اين، نبايد از زدودن اخالط سودايي از راه اسهال 
. هاي پي در پي و در صورت لزوم از رگ زدن بيمار غافل شـد 

ورنـده سـودا و   همچنين بايد از مصرف خـوراك هـاي پديـد آ   

لطيف كردن مزاج، خودداري نمـوده، بـه غلـيظ كـردن اخـالط      
زيرا فزوني بلغم در بـدن، باعـث رهـايي از وسـواس     . پرداخت
 . شود مي )ماليخوليا(سودايي

به نظر رازي درمان انـواع ماليخوليـاي غيـر مراقـي عبـارت      
رگ زدن، اسهال هاي پي در پـي بـراي بيـرون رانـدن     : است از

، سرد كردن كبد كه نقش ويژه اي از نظـر درمـاني   سودا از بدن
دارد، تقويت طحال براي جـذب اخـالط سـودايي، بـاز كـردن      
دهانه هاي بواسير، مداومت بر آب تني ، شرابخواري و خـواب  

براي درمان ماليخوليايي كه منشا آن تنها در مغز . در حد اعتدال
يرين است ،  نوشيدن زياد شراب آميخته با آب، نوشيدن آب ش

پـس از اقـدام هـاي    . و گوارا، مرطوب و سرد كردن سـر بيمـار  
درماني به منظور تقويت سر، درمان بايد طوري ادامـه يابـد كـه    
مزاج سر، پذيرش بخارهاي باال آمده از شكم را نداشته باشد و 
دادن شربت سكنجبين به بيمار براي پـاك كـردن  معـده  و در    

ماليـدن عطرهـاي تقويـت     صورت لزوم  تنقيه با مواد ماليم  و
نسخه عطـر مـورد اسـتفاده عبـارت     . كننده سودا در بيني بيمار 

مشك يك بخش، كافور نيم بخش، زعفران و صبر هر : است از
دو بخش، همـه را بـا شـير    ) نبات(كدام يك بخش، شكر طبرزد

آميخته و يك دانـق آن را  ) شيرِ زني كه دختر زاييده است(دختر
براي درمان اين نوع از بيمـاري الزم  . ر بريددر بيني بيمار به كا

 . است مغز را تقويت كرد ولي گرم كردن سر بيمار الزامي نيست
براي درمان مراقي بايد به مراقبت همه جانبه و درمـان كبـد   
ــدازه در آن    ــيش از ان ــوداي ب ــدن س ــد آم ــا از پدي پرداخــت ت

ولي اگر چنين كـاري نشـد بايسـتي بـه زدودن     . جلوگيري شود
ط سودايي از راه اسهال هاي پي در پي پرداخت، سـپس از  اخال

رانند استفاده كـرد و بـه    مي جوارشاتي كه سودا را از بدن بيرون
تقويت فم المعده در روزهاي استراحت بيمار پرداخت تـا نفـخ   

به اين بيماران بايد غذاهاي چـرب و  . شكم وي بر طرف گردد
ــودا، رگ زدن   ــد از زدودن سـ ــيرين داد و نبايـ ــر روي  شـ بـ

، گذاشتن بادكش بر ناحيه طحـال و بـه   )رگي در دست(باسليق
قـي كـردن، مصـرف    . كار بردن داروهاي سرخ كننده غافل شـد 

شراب و اقدام هاي كاهش دهنده سودا يا زداينده سـودا  بـراي   
اين كه سودايي جذب طحال نگردد كه بـه سـوي معـده رانـده     

فاده از غذاهاي ، است) وريد نجات دهنده(شود، رگ زدن اسليم 



 صبرا موسوي زادگان          

  95 ---1396اول، بهار  ي سال هشتم، شماره 

لطيف و خوش هضم، آب تني پي در پي از ديگر درمـان هـاي   
 . پيشنهادي رازي است

به طور كلي روش درمان اين بيماران و هر بيماري كه مبتال 
به بيماري سودايي باشد اين است كه از مواد مولد اخالط نيكـو  
 و مرطوب كننده مزاج استفاده شود و از آنچه كـه توليـد سـودا   

 . كند پرهيز گردد مي
، )ترشـي هـا  (اين بيمـاران نبايـد غـذاهايي ماننـد رواصـيل     

، عدس و پنير ) آنچه با نان بعنوان نان خورش درآميزند(كواميخ
مصرف دراز مدت نان سبوس دار، به كـار بـردن   . كهنه بخورند

تخم هاي گياهي نامرغوب و آشاميدن شراب غلـيظ سـياهرنگ   
ند و چـون آدمـي در مصـرف    ك مي بيش از هر چيز توليد سودا

شراب زياده روي نمايد سپس بـه علـت خسـتگي يـا عارضـه      
ديگري بدنش گرم شود و يا اين كه پنير كهنه مصرف نمايـد و  
بيش از اندازه ورزش كند و يا مبتال به تب طـوالني يـا حـادي    

يا داروهـاي گرمـي زا اسـتفاده كنـد يـا      ها  شود و يا از خوراك
وان شود، همه اين عوامل در رابطه طحال وي از جذب سودا نات

توانند راهنمايي براي اين  مي با چگونگي آب و هوا و سن بيمار
؟ پس اگر همه ايـن  باشند كه آيا خون بيمار سودايي است يا نه

براي رسيدن به تشخيص صحيح رگ بيمـار  شد بررسي  عوامل
را بزنيد اگر رنگ خون سياه بود بايسـتي بـه آن انـدازه كـه بـه      

بيمار آسيبي نمي رسد از وي خون بگيريد اما اگر رنـگ   نيروي
البتـه بهتـر   . خون، سرخ روشن بود فورا خونروي را بند آوريـد 

انجام  )رگ مياني دست(است كه اين كار را بر روي رگ اكحل
  .دهيد

يعني انـواع مختلـف   (همچنين براي درمان آنان به طور كلي
حبت بـا ديگـران،   بايد به مشغول كردن بيمار بـه صـ  ) ماليخوليا

خوشــحال كــردن و شــركت دادن وي در صــحنه هــاي شــاد،  
خورشي است از سـركه و  (انتخاب خوراك وي از انواع زيرباج 

ميوه هاي خشك كه با زعفران و زيـره خوشـبو شـده و بـه آن     
و دادن آشاميدني هـاي خوشـمزه و گـوارا    ) شيريني اضافه شده

 ) 3. (بپردازيد 
راي درمان ماليخوليـا سـودمند   به گفته رازي ورزش كردن ب

است و خودداري كردن از ورزش باعث ابتال به نوع شراسـيفي  
شود ، زيرا ماليخوليا عبارت است از خشكي مـزاج   مي ماليخوليا

 و به همين جهت فزوني خـون خـوب و مرطـوب آن را بهبـود    
 . بخشد مي

جوشــانده اي را كــه رازي بــه تجربــه بــراي ايــن بيمــاري  
) هليلـه (يك رطـل زردآلـو، اهلـيلج    : نين استسودمند يافته چ

ــق       ــم، خَرب ــت دره ــدام بيس ــر ك ــون ه ــنا و اَفتيم ــياه و س س
ده درهم، اسـپند  ) مرو(پنج درهم، مرماخور) كريسمس رز(سياه

ايـن كلمـه در   (ده درهم،كما شـرم ) هزار چشان(ده درهم، فاشرا
ده درهم، همه را با چوب ) آنقوزه= كُما . هيچ منبعي يافت نشد

خت انگور آنچنان بپزيد كـه لـه شـوند سـپس جوشـانده را      در
صاف كرده و محلول به دست آمده را به صورت خـوراكي بـه   

شود  مي بيمار دهيد زيرا باعث آرامش و زدودن اخالط سودايي
و اگر تاثير آن كم بـود بايـد مقـداري اسـپند در مخلـوط فـوق       

اليخوليايي به كار بردن آب پنير براي اسهال بيمار م. افزوده شود
خوبست زيـرا ايـن بيمـاران تحمـل دواي اسـهال آور قـوي را       

 . ندارند
از غـذاهاي تنـد و تيـز و شـور     ) ماليخوليـايي (اين بيماران 

شراب رقيـق بياشـامند و   . همچون مري و خردل و پنير نخورند
آب تني كردن با آب شيرين براي آنها بسيار سودمند است زيرا 

مبـادا آب  . زدايـد  مـي  و مواد زائد را كند مي اخالط آنها را نيكو
بسيار گرم بر سر آنان ريخته شود، بلكه تنها آب ولـرم بـه كـار    
رود و پس از آب تنـي ، مبـادرت بـه ماليـدن روغـن بنفشـه و       
روغن گل بر بدن آنان نموده، سرشان را با خطمي و لعاب تخم 

چنانچه بيمار پـس از آب تنـي و   . شستشو دهيد) اسبرزه(قطونا 
. ون آمدن از گرمابه دچار تشنگي بود، كم كم به او آب دهيدبير

اگر هنوز هم دچار بدگماني و انديشه هاي نادرست بود، سـعي  
ــتن و     ــخن گف ــارگيران از راه س ــدهاي م ــون ترفن ــد همچ كني

را از بـين  هـا   و انديشـه ها  مصاحبت و چاره انديشي ، آن گمان
ـ . ببريد ود، بلكـه نشـانه   چنانچه نشانه گرمي زيادمزاج در آنها نب

چيرگي سودا كامال آشكار بود بـه ايـن گونـه آنـان را وادار بـه      
در فصل تابستان افتيمون همراه با آب پنير بـه كـار   : اسهال كنيد

آب عسـل  ) گـرم  262(بريد و در زمستان به اندازه يك قوطولي
همراه هفتاد و دو قيراط افتيمون و به همين اندازه ايـارج فيقـرا   

تركيبي ازمصـطكي، دارچـين، زعفـران، اسـارون،      :ايارج فيقرا(
بـه مقـدار   ) دارچين(بلسان، عودبلسان، سليخه الطيب، حب سنبل
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ابتدا مواد را جداگانه نرم كـرده و دو برابـر   . مساوي از هر كدام
وزن آنها صبر زرد كه قبالً پودر شده داخـل نمـوده همـه را در    

يـا مطبـوخ   جا مخلوط نموده همراه آب عسل و نيم گرم و  يك 
سپس چند روز . به كار بريد) گرم ميل شود 10افتيون به مقدار 

آنان را به استراحت وادار كنيد و به مرطـوب كـردن مزاجشـان    
. بپردازيد و پس از استراحت بار ديگر به اسهال آنـان بپردازيـد  

نتيجه اي به دست آمد به همان بسنده كنيد و ها  اگر با اين اقدام
يارج جالينوس استفاده كنيد زيرا باعث اسـهال  گر نه بايستي از ا

اگر اين درمان هم اثري نداشـت چـاره   . شود مي و زدودن سودا
البتـه پيشـينيان   . اي جز استفاده از خربق و سنگ ارمنـي نيسـت  

كردند ولي من استفاده از سنگ ارمنـي   مي تنها از خربق استفاده
ـ   مي را برتر از خربق ق نيسـت و  دانم زيرا تاثيرش كمتـر از خرب

: بـرم چنـين اسـت    مـي  تركيبي كه من به كار. خطري هم ندارد
افتيمون نـيم  ) گرم 38= مثقال 8هر اوقيه (ايارج فيقرا نيم  اوقيه 

 6هـر غرامـي   (چهـار غرامـي  ) يك نـوع قـارچ  (اوقيه، غاريقون
دانه، سنگ ارمني چهـار   50سمقونيا يك غرامي، قرنفل ) قيراط

بـه يـا همـراه بـا افشـره بـرگ       غرامي ، همه را با گالب و آب 
خميـر كـرده و انـدازه هـر بـار مصـرف       ) بالنـگ  -تـرنج (اترج

خوراكي چهار تا چهارده غرامي است كه باعث تقويت معـده و  
 . شود مي زدودن سودا از بدن

نسخه رازي براي درمان ماليخولياي همراه با جنون تهاجمي 
سـياه  ) يلـه هل(اهليلج : به نقل از ابن ماسويه  به شرح زير است 

و افتيمون هر كدام دو مثقال، نمك هندي نيم مثقـال، بسـفايج،   
سنگ ارمني، غاريقون و خربق سياه هر كدام يك مثقال، مقـدار  

 . هر بار مصرف دو مثقال
مشـك،  : نسخه دارويي براي تقويت سر بيماران ماليخوليايي

زعفران و صبر هر كدام يك بخـش، كـافور نـيم بخـش، شـكر      
، همه را با شير دختر آميخته يك دانگ در بيني طبرزد دو بخش
 .بيمار به كاربريد

رازي همچنين با نظريات جالينوس در باره درمان ماليخوليا 
ــي  . موافــق اســت ــن كــه نيروهــاي روان ــاره اي جــالينوس در ب

نيرومندتر از نيروهاي بدني هستند گفته كه بايسـتي بـه هنگـام    
اعتـدال مصـرف كـرد    دچار شدن به ماليخوليا شراب را به حـد  

. زيرا براي درمان ماليخوليا، چيزي مناسب تر از شـراب نيسـت  

همچنين براي ماليخوليا، درماني برتر و سودمندتر از آن نيسـت  
كه بيمار را وادار به كارهاي پرسود يا هولناك كردكه همه فكـر  
و ذهــن وي را بــه خــود مشــغول كنــد، همچنــين جابجــايي و 

زيرا به تجربـه ديـده ام كـه    . د استمسافرت براي بيمار سودمن
بيكاري ، عدم اشتغال فكري و انديشيدن بـه حـوادث گذشـته،    

بنا بر ايـن بـراي   . موثرترين عوامل پديدآورنده ماليخوليا هستند
درمان اين بيماري الزم است بيمار را به كاري يا چيزي مشغول 

ختن كرد و اگر نتوان وي را به كار واداشت بايستي او را با پردا
به شكار، بازي شطرنج، نوشيدن شـراب، اشـتغال بـه موسـيقي،     
شركت در مسابقات و مانند آنهـا كـه ذهـن و روان آدمـي را از     

زيـرا  . دارد، درمان كـرد  مي فرو رفتن در انديشه هاي گذشته باز
ــد، در مســائل و    ــزي مشــغول نباش ــه چي ــن و روان ب ــر ذه اگ

مي تواند بـراي  رود و چون ن  مي رويدادهاي گذشته و دور فرو
و ناكامي هاي گذشته چـاره اي بينديشـد و بـر آنهـا     ها  شكست

چيره شود، غمگـين و انـدوهناك شـده، عقـل خـود را بـه بـي        
كند و چون اين عارضه فراتـر رود و بيشـتر در    مي كفايتي متهم

در . آيـد  مـي  آدمي جايگزين گردد و شدت يابد ماليخوليا پديـد 
دي از ايـن بيمـاران بـه دنبـال     همين زمينه بايد دانست كه تعدا

افتادن ديواري بر روي آنها يا غرق شدن در آب يا گرفتار شدن 
در آتش سوزي و يا در نتيجـه وحشـت از فرمـانروا يـا حـاكم      
بهبود يافته اند و اينها نشان دهنده اين است كه رو به رو شـدن  
ناگهاني با يـك امـر بسـيار مهـم، ذهـن و انديشـه آدمـي را از        

 و اهميت دادن به امـور گذشـته و ديگـر مسـائل بـاز     انديشيدن 
 ) 3. (دارد مي

 
 :درمان روانشناسانه

رازي معتقــد اســت پديــد آمــدن ماليخوليــا، ممكــن اســت 
همزمان با نيكو بودن اخالط و طبيعي بودن مزاج باشـد كـه در   
نتيجه، نياز به درمان دارويي ندارد زيرا ايـن نـوع از ماليخوليـا ،    

به چيزي است كـه از ذهـن و انديشـه ناپديـد     در اثر انديشيدن 
نمي شود و درمان آن تنها بـه وسـيله از بـين بـردن آن انديشـه      

 رازي در بـاره درمـان ايـن نـوع از ماليخوليـا     . گيرد مي صورت
در همين رابطه مردي نزد من آمد و درخواسـت كـرد   : گويد مي

دم از او پرسـي . كه به درمان وي براي بيماري ماليخوليا بپـردازم 
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بينـد و چـه    مـي  كه چه نشانه هايي از ايـن گرفتـاري در خـود   
روم كـه خداونـد    مـي  احساسي دارد؟ گفت به اين انديشه فـرو 

متعال از كجا پديد آمده و همه چيزهـا را چگونـه پديـد آورده    
است؟ در پاسخ براي او روشن ساختم كه اين انديشه اي است 

آن مـرد  . كه ذهن همه خردمندان را بـه خـود مشـغول سـاخته    
پنداشـت   مـي  همان وقت بهبود يافت ، در حالي كه پـيش از آن 

دچار نوعي ديـوانگي شـده و چيـزي نمانـده بـود كـه زنـدگي        
البته تعداد ديگـري  . شخصي و كارهاي روزانه اش مختل شوند

از اين بيماران را با از بين بردن موضـوعي كـه فكرشـان را بـه     
 . خود مشغول كرده بود درمان كرده ام

ازي گفتـه در ايـن بيمـاري ، چيـزي را از تنهـا زيسـتن و       ر
از همين رو اگـر  . دوري جستن از ديگران زيان آورتر نمي بينم

البتـه نبايـد بـا    . شـود  مـي  اين بيماران تنها بمانند حالشان بـدتر 
كساني ماننـد خودشـان همنشـين شـوند، بلكـه بايـد بـا افـراد         

فتـه، لغـزش   خردمندي همنشين شوند كه با آنان نيكو سـخن گ 
 )  3. ( هايشان را به آنها بفهمانند

 
 :تفاوت بين وسواس و ماليخوليا از نظر رازي

رازي بين ماليخوليا و وسـواس تفـاوت قائـل بـود او نظـر      
علت بيماري وسواس عبـارت اسـت از   : طبري را نقل كرده كه

به تحقيق ايـن  : گرمي و خشكي مزاج و در تاييد حرف او گفته
يرا ماليخوليا وسواس نيست بلكه عبـارت  سخني است درست ز

 )  3. ( است از ترس ، وحشت و گمان هاي نادرست و بي پايه
 
 : )دمانس(قُطْرُب  

  chorea)(قطرب را معادل بيماري كرهها  در بعضي واژه نامه
ذكر كرده اندكه در اين زمينه يا هدف كره هانينگتون است و يـا  

ره كـ ) 3.(است ) pressnile(اصوال قطرب نوعي دمانس پيري يا
ارثـي اسـت كـه روي مغـز و      يا بيماري هانتينگتون يك بيماري

در اين بيماري اعصاب به تدريج . گذارد سيستم عصبي تأثير مي
روند و در نتيجه آن فرد دچـار اخـتالالت حركتـي ،     تحليل مي
هـاي ايـن بيمـاري     از نشـانه  . شـود  پريشي مـي روان شناختي و

. شـود  ناميـده مـي   (Chorea) كه كـورآ  حركات غير ارادي است
هاي بيماري معموالً تا دهه سـوم و چهـارم زنـدگي     اولين نشانه

شود، هر چند اين عالئم ممكن اسـت در ميـان افـراد     نمي ظاهر
هاي اوليـه حتـي    سن بروز نشانه. دهد تر نيز رخ  كم سن و سال

. تواند تفـاوت داشـته باشـد    در ميان اعضاي يك خانواده نيز مي
سـاله بعـد از    20تـا   10 شكالت بيماران در طـول يـك دوره  م

 )12(.شود تدريج بيشتر ميظهور عالئم اوليه به 
كند گـرگ   بيمار تصور مي  در آن  كه هذياني (  قُطْرُب مفهوم 

  ششـم   سـده   ، پزشـك  آمـدي  از آئتيـوس    در اصـل )  است شده  
را از   فهـوم م  بود و او خود ايـن   شده  ، گرفته شرقي  ميالدي روم

معنـا    هـم   غالبـاً بـا جنـون     قطـرب .  بود  گرفته  سيدي ماركلوس
رازي در باره قطرب نظري از خود نياورده و ) 4( .شد مي  گرفته

بـه  : تنها سخنان شمعون، اليهودي و بولس را نقـل كـرده اسـت   
 بيمار مبتال به قطـرب داراي چشـماني حيـرت زده     بولس  گفته 

صـورت او  . بيمـاري در سـر بيمـار اسـت    باشد و علت اين  مي
 مسخ شده دچار ضعف بينايي و خشكي چشم و فرورفتن آنهـا 

. شـود  مي زبانش خشك و تمام بدنش نحيف و خشك. شود مي
 شـوند و زبـان آنهـا زخـم     مـي  اين بيماران دچار تشنگي شديد

به دليل عوارض فراوان، اين بيماري بـه نـدرت رو بـه    . شود مي
اين بيمار هميشه بر روي صورت خود به  رود و چون مي بهبود
افتد، حالت گردآلودي در چهره و پاهايش ديده شـده،   مي زمين

ايـن  . شـود  مـي  گاهي هم آثار گزيدگي سـگ در بـدن او ديـده   
بيمـار همـه شـب را تـا     . آيـد  مي بيماري از خلط سودايي پديد

گذرانـد و   مي سپيده صبح به سرگرداني و به ويژه در گورستانها
زبانش به شدت خشك و ترشح بزاقي . ديوانگان است همچون

اين بيماري نوعي از ماليخوليا اسـت و  . در دهان او وجود ندارد
زماني كـه  . بهترين درمان آن خون گرفتن در آغاز بيماري است

شود، در صورت لزوم بايد آنقدر خـون از   مي بيمار دچار حمله
آن سه روز پـي   او تخليه كرد تا به حالت غش بيفتد و به دنبال

تهيه شـده  ) مسهل  -داروي اسهال آور(در پي آب پنير با ايارج 
دو يا سه مرتبه در روز به او ) هندوانه ابوجهل(از شحم الحنظل

ســپس  از تريــاق . بدهنــد تــا مــواد زائــد بــدنش زدوده شــوند
و بقيـه  ) بدسـت آرنـد  هـا   داروئي كـه از گوشـت افعـي   (الفاعي

روند به او بدهنـد   مي يخوليا به كارداروهايي كه براي درمان مال
و چون بيماري شدت يابد از جوشانده هاي خواب آور بر سـر  
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او بريزند و مقداري افيون يا مواد مشابه بر سوراخ هاي بيني او 
 . بمالند

رازي در باره استفاده از افيون در اين بيماري گفته بـه نظـر   
بيخوابي است براي من تجويز افيون در بيماري هايي كه توام با 

استفاده از اثر خواب آور آن است كه در نتيجـه حركـات بيمـار    
البته بايد به همراه . رود مي كاهش يافته و نيروي او كمتر تحليل

 . افيون به مرطوب كردن و تقويت سر بيمار پرداخت
رازي همچنين نظر شمعون را در باره درمان بيماري قطرب 

مان قطرب هيچ درمـاني مـوثرتر   براي در: چنين شرح داده است
از اين نيست كه بر سر بيمار شير بدوشيد و سعي در خوابانيدن 

بـه هنگـام بيـداري    . او براي از بين بردن شـدت بيمـاري كنيـد   
كساني را گرد او فراهم آوريد كه بيمار از آنان شرم داشته باشد 

اندامهاي . و از پراكنده گويي خودداري كند و به آن عادت نكند
و تنقيـه اسـتفاده كنيـد تـا     هـا   اييني او را مالش داده و از ميـوه پ

چون به تدريج رو به بهبـودي  . دستگاه گوارش او مرطوب شود
پيش رفت، از رگ او خون گرفتـه، چنانچـه در بـدنش اخـالط     
. محسوسي بود، از آب هليلج بـه عنـوان مسـهل اسـتفاده كنيـد     

 سـنگين  شربت عسل فراوان به او بدهيـد زيـرا باعـث خـواب    
غـذاي بيمـار در درجـه نخسـت از حبوبـات سـپس       . شـود  مي

گرفتن خون تا جـايي كـه   . گوشت پرندگان و گوشت بره باشد
بيمار به حالت غش بيفتد، اسـتفاده از رژيـم غـذايي مايعـات و     
آبجو ، نشاندن بيمار در آب شيرين ، ماليدن مواد مرطوب كننده 

اليهـودي بـراي    و خواب آور روي سرش بيمار نيز از تجويزات
 ) 3. ( بيماري قطرب است 

 
 

 :مانيا
مانيا حالتي است كه در آن خلق و سـطح انـرژي بـه طـور     
. ناهنجار و مداوم باال، گشاده، بي تكلف يا تحريك پذير اسـت 

عزت نفس كاذب يا بزرگ منشي، كاهش نيـاز بـه خـواب، پـر     
ــد،   ــت هدفمن ــزايش فعالي ــرش افكار،حواســپرتي، اف ــي، پ حرف

 ) 13.(رواني حركتي از ويژگي هاي اين دوره هستند سراسيمگي
خود رازي هيچگاه كلمه مانيا را به كار نبرده و به جـاي آن  

رازي در . ازكلمات اختالل شعور و جنون اسـتفاده كـرده اسـت   

در ايـن زمينـه بيمـاري    : گويـد  مي باره مانيا از قول ابن سرابيون
شبيه قـرانيطس  ديگري وجود دارد كه بسياري از نشانه هاي آن 

است و مانيا نام دارد و معني آن جنون پرتحرك و پـر جنـب و   
منشا آن از صـفراي سـوخته يـا سـوداي سـوخته      . جوش است

فـرق مانيـا و   . شـود  مي است كه گرماي آن پس از مدتي آشكار
قرانيطس آن است كه در مانيا غالبا تـب وجـود نـدارد و بيمـار     

شـود و   مـي  ختالل شعوردچار بيخوابي، بيقراري و آشفتگي و ا
براي درمان مانيـا سـر بيمـاران را بتراشـيد و     . نبض او پر است 

و پوست خشخاش تهيه كرده ، ) مهرگياه(جوشانده اي از يبروح
پنج مرتبه در روز بر روي آنان بماليد، سپس با استفاده از روغن 
بادام، كدو و بنفشه به صورت داروي بيني و ماليـدني بـر سـر،    

خوراك بيمار انـار و خورشـت   . نان را مرطوب كنيدمزاج مغز آ
حبوبات باشد و اگر بيماري در ديافراگم هم بود نبايـد آب يـخ   

ادرار كـردن ايـن بيمـاران بسـيار مشـكل اسـت و       . مصرف كند
بايستي در دوره نقاهت از خستگي ، آفتاب زدگي و اسـتفاده از  

 . غذاهاي نامناسب بيش از بقيه بيماران پرهيز كنند
عون نام طبيبي است كـه بـه طيبويـه هـم شـهرت دارد،      شم

اطالع ديگري به جز آن چه رازي در باره او نوشته در دسترس 
الكلب مـع  "رازي از قول شمعون درمان بيماريي به نام . نيست

دهد كـه در ترجمـه كتـاب حـاوي،      مي را شرح "الوقاحه الوجه
. جنـون همـراه بـا ســتيزه جـويي و پرخاشـگري ترجمـه شــده      

الوجـه،   وقاحـه  مـع  عون گفته براي درمان هـذيان و الكلـب  شم
و پاچـه گوسـفند را بـر سـر بيمـار      ) پيلگـوش (جوشانده راسن

ماليده، بر آن شير بدوشيد و مقداري هـم مـدفوع پرنـده بـر آن     
مقداري بنفشه آميخته در شير آدمي را درون بينـي او بـه   . بماليد

 پـر و مرطـوب   كار بريد و هر غذاي سرد و چربي را كه مغز را
 ) 3. ( كند به او بخورانيد مي

 
   :اختالل شعور

رازي اختالالت شعور را به دو دسته تقسـيم كـرده و گفتـه    
يكـي  كـه بـه     -1: به نظر من اختالل شعور بر دو گونـه اسـت  

ــر بيمــاري    ــه دراث ــوني ك ــدار اســت همچــون جن صــورت پاي
ديگري آن است كه بـه   -2.آيد مي مخصوص به خود مغز پديد

آيـد و ايـن نـوع     مـي  صورت عارضه يك بيماري ديگري پديد
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شـود،   مي غالبا در پي آماس گرم برخي از بخش هاي مغز توليد
، مراحل شدت يـافتن  )التهاب مغز= انسفاليت(همچون قرانيطس

تب سه روز (، تبهاي غب )بروسلوز= تب سوزان(تبهاي محرقه 
ذات الجنـب  ، )مننژيـت ( بسيار شديد، آماس پرده مغز) در ميان

 ) 3. ( ، آماس مثانه و دردهاي بسيار شديد)سينه پهلو= پلورزي(
رازي اختالل رواني، اختالل شعور و جنون را به يـك معنـا   

او از بقراط، جالينوس، جورجس، اليهودي و اهـرن  . به كار برده
نقل قول كرده و  بيش از همـه بـه نظـرات جـالينوس در بـاره      

رازي از بقراط نقل كرده اسـت كـه   . اختالل شعور استناد كرده 
هر كس درد شديدي داشته باشد و آن را احساس نكنـد دچـار   

باشد، اگر در پستان زن خون توليد شود نشانه  مي اختالل شعور
هر اختالل شعوري كه همـراه بـا سـتيزه جـويي و     . جنون است

سوء ظن باشد ناشي از سوداسـت،  هـر اخـتالل شـعوري كـه      
خوش خيم تر است و اگر همراه بـا غـم و   همراه با خنده باشد 

افسردگي باشد بدخيم تر است و چنانچه همراه با پرخاشـگري  
و ستيزه جويي باشد بسيار بد است، زيرا در نوع اول كه همـراه  
با خنده است منشا بيماري خون سياه يا حرارتي است كه خلط 
. بدخيمي به همراه ندارد مانند اختالل شعور ناشي از ميگساري

اما نوعي كه همراه با پرخاشـگري اسـت، ناشـي ازسوداسـت و     
نوعي كه همراه با حمله به ديگران است ناشي از سودايي است 

شود و ايـن خلـط بسـيار بـدخيم      مي كه از سوختن صفرا توليد
 )3. (است
 

 اختالالت  رواني
بايـد دانسـت كـه اوال    : رازي در باره اختالالت رواني گفته

ندتر از نيروهاي بدني هسـتند و ثانيـا هـر    نيروهاي رواني نيروم
گاه مزاج مغز دگرگون شود واكنش هاي رواني هم به سبب آن 

رازي طبق نظرجالينوس اخـتالل  . تغيير خواهد كردها  دگرگوني
در نـوع اول ادراك    -1: هاي رواني را به سه دسته تقسيم كرده

. شود درحالي كه تفكر و انديشه او سـالم اسـت   مي بيمار مختل
رسد نهنـگ يـا اژدهـايي     مي نمونه آن كسي است كه به نظرش

دانـد چنـين    مي روي لباسهايش قرار دارد در حالي كه به خوبي
 چيزهايي نبايد حقيقت داشته باشد و اين مسـائل را بـه خـوبي   

نوع دوم آن است كه ادراك سـالم اسـت و بيمـار     -2. فهمد مي

د ولـي تفكـر و   كن مي تمام چيزها را همان طور كه هستند درك
نمونه آن مردي است كه فرش پشـمي  . انديشه اش مختل شده 

و همه ظرفهاي خود را از پشت بام به سوي زني كه در حيـاط  
البته ادراك اين شخص سالم بود زيـرا  . كرد مي منزل بود پرتاب

بـرد و بـه آن    مي شناخت و نام مي هر چيزي را با نام درست آن
را نمي فهميد كه نبايد آن چيزها  كرد ولي اين موضوع مي اشاره

نوع سوم آن است كـه هـر دو    -3.را از باال به پايين پرتاب كند
رازي . حالت يعني اختالل درك و اختالل تفكر با هم پديد آيند

گويد به نظر من كساني كه  مي ضمن موافقت بانظرات جالينوس
شوند در سخن گفتنشان دچار بي ربطي  مي دچار اختالل شعور

شوند نه در شناخت و ناميدن هر يك از چيزها بـه   مي ختاللو ا
او همچنين گفته به نظر من اين نـوع از بيمـاري    . طور جداگانه 

بسيار سخت است و براي درمان آن بايد از گفتـار  ) نوع سوم( 
در گفتـار  . سوم كتاب االعضاءااللمه و جوامع آن اسـتفاده كـرد  

اخـتالل روانـي   : مده استسوم از كتاب جوامع االعضاء االلمه آ
اين است كه مزاج بيمار به گرمـي غيـر طبيعـي دگرگـون شـده      

نشانه دگرگوني مزاج مغز به گرمي غير طبيعي اين اسـت  . است
شوند  مي كه فعاليت هاي رواني و حس و حركت بيمار متوقف

و در حقيقت از بين رفتن حس و حركت بـراي شناسـايي ايـن    
شـبانه نشـانه خشـكي مـزاج و     اما بي خـوابي  . نوع كافي است

اختالل شـعور  . خواب آلودگي نشان دهنده رطوبت مزاج است
به همراه بيخوابي شبانه نشـان دهنـده گرمـي و خشـكي مـزاج      
است و از بين رفتن حركات بدني بـه همـراه خـواب آلـودگي     

اخـتالل شـعور بـه همـراه     . نشانه سردي و رطوبت مزاج اسـت 
طوبت مزاج است و از بـين  خواب آلودگي نيز نشانه گرمي و ر

رفتن حركات بدني به همراه بي خوابي نشان دهنـده سـردي و   
 )3. (خشكي مزاج است

 
تفــاوت جنــون بــا بيمــاري هــاي ديگــر از جملــه صــرع و 

 :ماليخوليا
رازي در توضيح جنون و تفاوت آن با بيماري هاي ديگر از 

ان از نظر عامـه مـردم، بيمـار   : گويد  مي جمله صرع و ماليخوليا
صرعي و ماليخوليايي و كساني كه اختالل شعور دارنـد، ديوانـه   

شوند، در حالي كه سه بيمـاري يـاد شـده اختالفـات      مي ناميده
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بيمـاران صـرعي، بـه جـز     : فراواني با هم دارند به اين معني كه
از طرفـي  . هنگام حمله بيماري، هميشه سالم و طبيعـي هسـتند  

شگري و حمله بـه ديگـران   ماليخوليا، همراه با بي خوابي، پرخا
تنهـا  . نبوده، بي ربطي بيش از اندازه اي در سخنان بيمار نيسـت 

ممكن است اظهاراتي كه مخـالف نظـر افـراد سـالم باشـد ، در      
گفتار بيمار پيدا شوند، البته بيمار به مقدار كمي هم افكـار غيـر   
طبيعــي دارد و در صــورت مــزمن شــدن بيمــاري، اخــتالالت  

شوند و روي هم رفتـه در شـمار افـراد     مي ترگفتاري او افزون 
. عاقل است ولي دچار ترس، وحشت، اندوه و افسردگي اسـت 

اما جنون، همراه با پرخاش و ستيز با ديگـران، حركـات تنـد و    
قوي، بي خوابي و اختالل شـعور هميشـگي اسـت كـه گـاهي      

رازي نيز مانند جالينوس معتقـد اسـت كـه    . خيلي شديد نيست
از او  نقـل  و بـه  . يه به صفراوي بودن مزاج داردجنون حالتي شب

و  است  سوزاننده   از خلطي ناشي   جنون پديد آمدن  گويد كه  مي
از حـد   سـودا اگـر بـيش     دارد، همچنـين    اي ويژگي صفرا چنين 

گويد اگـر   مي رازي. يابد مي ويژگي شود چنين  و عفوني  سوخته 
در   آب شـدن    جمـع  (يا استسـقاء  خوني   پس از جنون تغييرات

او نيـز ماننـد    . پديد آيد نشانه خـوبي اسـت    زدگي يا بهت) بدن
  صـفراي  افـزايش    دليل  در پاييز، به  جنون گويد كه  مي جالينوس 

 . شود مي  و بد، عارض  رقيق
رازي نظر بولس در باره درمان جنون را نيز نقـل كـرده بـه    

است و آنچه در نظر بولس درمان جنون همچون درمان ماليخولي
اينان الزم است انجام شود اين است كه سركه شراب و روغـن  
گل بر روي سرشان بايـد گذاشـته شـود و از رگهـاي سرشـان      
خون گرفته شود، براي اسهال آنان از ايارج فيقرا استفاده شود و 
چنانچه جوشانده تخم رازيانه بري و همچنين نيم درهم ريشـه  

ا خيسانده در آب بياشـامند بسـيار   ر) انگور جنگلي(كرمه البيضا
 رازي در بـاره درمـان اخـتالل شـعور مـزمن     . سود خواهند برد

يكي از پزشكان به من اطالع داد كه همسـرش دچـار   : گويد مي
اختالل شعور مزمني شده بود و هيچ درماني در او تاثير نداشت 

ميـل كـرد و   ) گل شيرمال(تا اين كه چند مرتبه خيسانده فاشرا 
تجـويز خـود رازي اسـتفاده از روزي يـك مثقـال      . افتبهبود ي

رازي در . جوشانده ريشـه فاشـرا بـه صـورت خـوراكي اسـت      
اگر در بيماري، اخـتالل شـعور   : تجارب بيمارستاني خود گفته 

شديد بدون چيرگي بيخوابي و همراه با سرخي سـر و صـورت   
 )  3.(خون بگيريد) ساق پا و ران(و پري آن بود، از سافن

 
 :ط اندازه مغز با بيماري هاي روانيارتبا

رازي در باره ارتباط اندازه مغز با بيماري هاي رواني گفتـه  
ممكن است در اثر كاهش اندازه يا فعاليت مغز بيماري هايي در 

يابـد زيـرا    مـي  آن پيدا شود و از همين رو عقل افراد پير كاهش
 شاندازه يا فعاليت مغز سر و مغـز اسـتخوان آنهـا رو بـه كـاه     

البته مغز حيواناتي كه تولدشان نزديك است بيشترين . گذارد مي
اما نشانه بيماري هاي رواني ناشي از كـاهش  . حجم را داراست

اندازه يا فعاليت مغز اين است كه عالئم دگرگوني غيـر طبيعـي   
باشد چنانكه افراد پير چنـين   مي مزاج را نداشته و بيمار شنگول

ي كه باعث كاهش اندازه يا فعاليت از جمله عوامل. حالتي دارند
شـوند خسـتگي درازمـدت، كمتـر      مـي  مغز سر و مغز استخوان

استفاده كردن از خوراك هاي خوب و مناسـب، زيـاده روي در   
امـا عـواملي كـه    . آميزش جنسي و بي خوابي هاي پـي در پـي  

شـوند   مي باعث فزوني اندازه يا فعاليت مغز سر و مغز استخوان
عوامل ياد شده و همجنين مـداومت بـر    در پيش گرفتن عكس

شستشوي بدن و آب تني، خوردن مغزهاي گياهي مقوي همراه 
با شكر و پالوده و ساير خوراك هاي لذيذي كـه ارزش غـذايي   
زيادي دارند و همچنين فندق و بادام بويژه اگر همراه بـا شـكر   

 ) 3.(خورده شوند
 

 :نتيجه گيري
ايران هنوز چنانكـه بايـد   رازي با وجود شهرت جهاني، در 

بـا توجـه بـه ايـن كـه كتـاب معـروف او        . شناخته نشده است 
الحاوي به زبان عربي نوشـته شـده اسـتفاده از آن بـراي افـراد      
ناآشنا با زبان عربي امكان پذير نيست و با وجود اين كه كتـاب  

سـال بـه عنـوان كتـب درسـي در       400الحاوي رازي در طـول  
زبـان زنـده دنيـا     17شـده و بـه    مي سدانشگاه هاي اروپا تدري

ترجمه شده ولي متاسفانه در ايران اين كتاب هنوز هم به طـور  
كامل ترجمه نشده و ايرانيان آخرين كساني هسـتند كـه از ايـن    

اميـد اسـت بـا ترجمـه كـل       .شوند مي كتاب ارزشمند بهره مند
كتاب امكان دسترسي پژوهشگران ايراني به ايـن اثـر ارزشـمند    
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ود همچنين با توجه به مقـام بـاالي علمـي رازي الزم    فراهم ش
و روش هـاي درمـاني پيشـنهادي او مـورد     هـا   است كه كتـاب 

 .بررسي و استفاده دوباره قرار گيرد
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