بيماري ماليخوليا در طب

اسالمي*

دكتر مهدي محقق

كلمة «ماليخوليا» كه به صورت «مالتخوليا»( )1نيز بهكار رفتهه مره ّب كلمهة
 Melancholiaاست كه جزء اول آن  MELANOSبه مرني سياه و جزء دوم
به مرني خلط است كه در ع بي از آن به «الم ة السوداء» و به ف نگي

Chole

Black Bile

تربي مي شود .سيد اسماعيل ج جاني در وجه اشتقاق اين كلمه ميگويد« :مولي»
«نام سودا» و «خولش» نام خلط است چون خواستند كهه گوينهد «خلهط سهوداء»
گفتند «ماليخوليا» و خداوند اين علت را «ماليخولي» گويند.

()2

در طب اسالمي از «ماليخوليا» تربي به «الوسواس السوداوي» شده اسهت

()3

و گفته اند كه م كز آن دماغ يرني مغز است زي ا در رگهاي دماغ خونههايي اسهت
كه به سودائيت يرني سياهي ميگ ايد( )4و غلبة آن موجب پديد آمدن آراي فاسد
و انديشههاي نادرست ميگ دد و از آنجا كه دمهاغ يرنهي مغهز را «سيداالعضهاء»
ميدانستند ميگفتند حه

و ح كهت از آن نشه ت ميگيه د و بهه بلهب و كبهد

ميرسد و ه گاه اين بيماري ب آن چي ه گ دد درمان آن دشوار است زي ا ح

و

ح كت بلب و كبد بدان پيوسته است )5(.از عالمات ابتدايي و نشانههاي آغهازين
* .كتاب درخت مر فت ،ته ان .1377
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بيماري ماليخوليها دوسهت داشهتن تنههايي و خلهوتگزيني اسهت «حهب التفه د
والتخلي» كه فقط پزشكان ماه ميتوانند آن را تشخيص دهند و در همان آغاز به
دفع آن بپ دازند وگ نه اين حالت به اندوه و غه  depressionگه ايش پيهدا كنهد
درمان دشوارت ميگ دد زي ا به م ور زمان ه خلط جايگزينت ميگه دد و هه
بيمار از پذي ش درمان امتناع ميكند.

()6

اخويني بخاري ميگويد :بدان كه تفسي ماليخوليا ت سي بود بيمرني و اين
بيماري بيتب بود و سخنان بيمرني گويند و گاه بگ يند و گاه بخندنهد و چهون
چيزي بپ سيشان به جواب اندر مانند يا جوابي دهنهد دروغ و همهه سهخن دروغ
گويند.

()7

سيد اسماعيل ج جاني ميگويد:
و ببايد دانست كه اوهام و خياالت خداوند اين علت از بسيار گونه باشهد
برضي را وه افتد كه او را زه دادهاند يا خواهند داد و بهدان سهبب از طرهام و
ش اب باز ايستد و هالك شود .و برضي را وه افتد كه زود بخواهد م د و سخن
م گ گويد و از آن ت سد .و برضهي را وهه افتهد كهه او را بخواهنهد گ فهت و
بخواهند كشت و برضي را وه افتد كه او را س نيسهت .و برضهي را هه وهه
افتد كه پوست او چون كاغذ شدست .و برضي را وه افتد كه ماري به حله او
ف و شده است.

()8

و ه او در ادامة اين گفتار ميگويد:
و بيشت اوهام ايشان از جن

كاري باشد كه اندر تندرسهتي عهادت كه ده

باشند و بدان مشغول بوده ،مثالً اگ لشك ي بوده باشهد دعهوي پادشهاهي كنهد و
سخن مملكت و تدبي ح ب و بلره گشادن و مانند آن گويد ،و اگ دانشمند بوده
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باشد دعوي پيغامب ي و مرجزات و ك امات كند و سخن خداي گويد و خله را
دعوت كند .جالينوس گويد م دي را ديدم كه عل نجوم دانست و او را اين علت
افتاد هميشه ت سيدي كه اگ فلك ف و افتد ب س م دمهان افتهد دسهتها ب داشهته
بودي تا اگ ف و افتد به دست بگي د تا ب س او نيايد .و ديگ ي را ديدهاند كه به
تندرستي م غف وشي ك دي چون در آن علت افتاد وه او چنان شد كه او م غي
گشتست ه وبت بازوها بجنبانيدي و بانگ خ وس ك دي و ديگه ي را ديدهانهد
كه سفالف وشي ك دي چون در آن علت افتاد او چنان شد كه او سفالين شدسهت
ت سيدي كه اگ به ديواري باز آيد بشكند.

()9

دانشمندان اسهالمي روشههاي گونهاگوني را به اي درمهان ماليخوليها بيهان
داشتهاند .روش اول كه ميتوان آن را روش مستقي ناميد بها دخهل و تفه ر در
بدن بيمار صورت ميگ فت و آن عبارت از اين بود كه نخست با «تدبي ملطه »
به «ت طيب بدن» يرني رطوبتدار ك دن و ت و تازه گ دانيدن تن ميپ داختنهد

()10

و به بيمار داروهاي اسهالآور ميخوراندند تا بدن پاك و ت و تازه گ دد و سپ
درمورد لزوم ففد از رگهاي (كحل و بيفال و اسلي و باسلي را تجويز ميك دند
تا خون آلوده به خلط سهياه بيه ون آيهد و از ايهن عمهل تربيه بهه «اسهتف اغ دم
سوداوي» ميك دند )11(.و آنگاه نوشيدنيها و غذاها و نقلها و ميوههاي خاصي را
به بيمار ميدادند و روغنهاي خاصي را ه ب اي ماليدن به س و نيز استحمام را با
ش ايطي مخفوص ب اي بيمار تجويز ميك دند.

()12

روش دوم اين بود كه بيمار را به شغلهاي اصط اري كه فك و انديشه را به
خود مشغول دارد و هم اه با سود و زيان و ت س و وحشت باشد وا دارند و يا او
را به سف هايي كه ح كت و فرل و انتقال مداوم در آن است بف ستند زي ا مرتقهد
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بودند كه بيكاري و بيفك ي منش انديشههاي نادرست و توليد اين بيماري است
و اگ مشاغل و اسفار ب اي بيمار ميس نشد وسهايل صهيد و شهكار و شهط ن و
سماع موسيقي ب اي او ف اه آورند تا نف

بيمهار بهه افكهار عميقههء بريهده كهه

س انجام به حزن و اندوه و غ منتهي ميشود متوجه نگ دد .و نيهز ميگفتنهد كهه
گاهي يك حادثة اضط اري موجب بهبود يافتن اين بيماري شده اسهت هموهون
خ ابي و آتشسوزي و يها ته س و وحشهت از سهلطان و ن هاي آن و همونهين
گفتگو با بيمار و كوشيدن در گشودن دشهواريهاي روحهي او كمهك بهه درمهان
بيماري ميك ده است ،هموون كسي كه در اين انديشه و غ بوده است كه خهدا
از كجا آمده است و جهان را چگونه خل ك ده است و پزشك بهه او ميفهمانهد
كه اين مشكل او تنها نيست بلكه فك ي است كه همة خ دمندان جهان را به خود
مشغول داشته است و سپ

بيمار از شنيدن اين گفتار آرام گ فته است )13(.و اين

همان مفداق گفته ناص خس و است در بيت زي :
فسونگ به گفتار نيكو همي
ب ون آرد از دردمندان سق

()14

روش سوم درمان اين بوده است كه با لطائ الحيل انديشههاي دروغين و
افكار نادرست را از ذهن بيمار بي ون آورند كه نمونة آن داستانهاي زي است:
علي بن ربن طب ي نقل ميكند كه م دي از خواب بيدار شد و پتداشت كه
در هنگام خواب ماري به حل او ف و رفته است و از اين روي دچار اندوه و غ
ف اوان گ ديد .پزشك با ب رسي از حل و شك او به او فهماند كهه چنهين امه ي
رخ نداده ولي بيمار نپذي فت .از اين روي پزشك ماري را در كيسه ك د و با خود
پنهاني نزد بيمار آورد و به او گفت داروي بيآوري ب اي او آورده اسهت و بايهد
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چش خود را ببندد و بي كند و درحين بي ك دن مار را در طشت افكند و گفهت
اكنون راحت شدي زي ا مار از شك تو بي ون آمهد و بها ايهن حيلهه بيمهار از آن
انديشة نادرست رهايي يافت.

()15

ابن مط ان ميگويد صاحبان ماليخوليا بيش از ه نوع بيمهار ديگه اصه ار
دارند كه نزد پزشك ب وند ولي وبتي كه ميروند از دستور او سه پيوي ميكننهد،
همو از بول اسح بن عم ان در كتاب ماليخوليا نقل ك ده اسهت كهه در بيه وان
م دي را ديده است كه ميپنداشت س ندارد و از اين روي در اندوه و غ بهسه
ميب د .اسح بهت ين درمان را در اين ديده است كه ب اي بيمار كالهي از سه ب
بسازد و هموون خود ب س او بگذارد .سنگيني اين كاله س بي موجهب گ ديهد
كه بيمار از آن انديشة فاسد و گمان نادرست بي ون آيد و يقين كند كهه هموهون
ديگ ان او ه س دارد.

()16

ن امي ع وضي ميگويد كه «ماليخوليا» علتي است كه اطبا در مرالجت او
ف و مانند اگ چه ام اض سوداوي همه مزمن است ،ليكن ماليخوليا خاصهيتي دارد
به دي زايل شدن ».او سپ

داستان جواني را كهه ميپنداشهت گهاو شهده اسهت

ميآورد و كيفيت درمان او را كه به دست ابنسينا انجام گ فت چنين بيان ميكند:
پ

خواجه (يرني ابوعلي ابنسينا) ب نشست همونان با كوكبه ب در س اي بيمار

آمد و با تني دو در رفت و كاردي به دست گ فته گفت اين گاو كجاست تا او را
بكشي  .آن جوان هموو گاو بانگي ك د ،يرني اينجاست .خواجه گفهت بهه ميهان
س اي آريدش و دست و پاي او را ببنديد و ف و افكنيد .بيمار آن شهنيد بدويهد و
به ميان س اي آمد و ب پهلوي راست خفت و پاي او سخت ببستند .پ

خواجهه

بيامد و كارد ب كارد ماليد و ف و نشست و دست ب پهلوي او نهاد چنانكه عادت
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بفابان بود .پ

گفت وه اين چه گاو الغ ي است ايهن را نشهايد كشهتن عله

دهيدش تا ف به شود و ب خاست و بي ون آمد و م دم را گفت كه دست و پاي او
بگشاييد و خوردني آنوه ف ماي پيش او ب يد و او را بگوييد بخور تها زود ف بهه
شوي .چنان ك دند كه خواجه گفت .خوردني پهيش او ب دنهد و او هميخهورد و
برد از آن ه چه از اش به و ادويه خواجه ف مودي بدو دادندي و گفتند كهه نيهك
بخور كه اين گاو را نيك ف به كند .او بشنودي و بخوردي به آن اميهد كهه ف بهه
شود تا او را بكشند .پ

اطبا دست بهه مرالجهت او ب گشهادند چنانكهه خواجهه

ابوعلي ميف مود يك ماه را به صالح آمد و صحت يافت و همه اهل خه د داننهد
كه اين چنين مرالجت نتوان ك د ،اال بهه فضهلي كامهل و علمهي تمهام و حدسهي
راست.

()17

در بيمارستانهاي اسالمي بخش ويژهاي به بيمهاران سهوداوي و مهاليخولي
اختفاص داشته است .كشهك ي از پزشهكان به ن چههارم هجه ي تج بيهات و
مشاهدات باليني خود را دربارة ماليخوليا و وسواس سوداوي كه در بيمارستانهاي
صاعد و بدر و سيده مادر المقتدر خليفه عباسي ( 295-320ق) داشته به تففهيل
در كتاب خود بيان ك ده است و او ميگويد نخستين آزمايشهي كهه از ايهن نهوع
بيماران بايد به عمل آيد زي ن

داشتن خواب بيمار است زي ا تسلط م ة سهوداء

يرني خلط سياه ب دماغ موجب ديگ گوني خواب و ورود انديشههاي فاسد و غ
و اندوه ميگ دد.

()18

دانشمندان و پزشكان اسالمي در كتابهاي خود ففلي را اختفاص به ايهن
بيماري دادهاند كه از ميان آنها ميتوان از كاملالفناعة علي بن عباس مجوسهي و

حاوي و الطب المنفوري رازي و بانون ابنسهينا بهه زبهان ع بهي و هداية
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المترلمين اخويني بخاري و ذخيه ة خوارزمشهاهي بهه زبهان فارسهي نهام به د و
همونين كتابهاي مف د يا تكنامه و به بول غ بيان مونوگ ار  Monographههايي

دربارة اين بيماري تحت عناوين فهي الماليخوليها ،و فهي المه ة السهوداه ،و فهي
الوسواس السوداوي نوشته شده است كه از ميان آنها ميتوان از مقالة فهي
الماليخوليا اث اسح بن عم ان نام ب د .متن ع بي ايهن كتهاب همه اه بها ت جمهة
التيني آن كه به بل بسطنطين اف يقي

Africanus

 Constantinusصورت گ فته در

سال  1977در هامبورك از بالد آلمان چاپ شده است.
در آغاز كتاب چنين گويد:

مؤل

اين كتاب مختف ي است كه اسح بهن عمه ان متطبهب دربهارة بيمهاري
مر ور به ماليخوليا كه همان «وسواس سوداوي» است ت لي

ك ده تا يادداشت و

يادآوري ب اي خود او باشد ب اي وبتي كه او به س اشيبي پي ي كه افالطون آن را
«ام النسيان» ميخواند ميرسد.
پ

از اين مقدمه كتاب را بدينگونه آغاز ميكند:

اسح بن عمه ان گفهت :مهن در ميهان آنوهه پيشهينيان دربهارة ماليخوليها
نوشتهاند كتابي م ضي و كالمي شافي نديهدهام مگه مه دي از متقهدمان بهه نهام
روف

افسي

ت لي

ك ده و در آن از عوارض و راههاي درمان آن به نيكي بحه

of Ephesus

 Rufusكتابي مشتمل ب دو مقالهه دربهارة ايهن بيمهاري
كه ده اسهت

جز آنكه او فقط يك نوع از ايهن بيمهاري را كهه «علهت ش اسهيفيه»( )19خوانهده
مي شود ياد ك ده و انواع ديگ آن را رها ك ده است .در ه حال عمل او در ت لي
اين كتاب محمود و ممدوح است چه آنكه ه ك
كه دانشمندان از آن سود ب ند مانند همان كه

كمت ين خدمت به دانشي كند
اسهت كهه پيوسهته در آن دانهش
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متوغل بوده و به عنايت آن رسيده است و چون اين دانش مورد غفلت پيشهينيان
ب ار گ فته و حتي جالينوس كتابي مف د دربهارة آن نسهاخته و فقهط بهه صهورت
پ اكنده از آن در كتابهاي خود ياد ك ده است مفم به نگارش اين كتهاب شهدم
كه در آن انواع اين بيماري و روش درمان آن را ياد كن .
نگارنده بفد داشت در همين گفتار به مر في تففيلي كتهاب ماليخوليهاي
اسح بن عم ان بپ دازد ولي به جهت محدوديت وبت از اين ههدر صه رن
ك د و آن را به ف صتي مناسبت موكول نمود .والسهالم علهيك و رحمة هللا و
ب كاته.
يادداشتها:
.1

ابن سينا در االرجوزة فيالطب (پاري

 ،)1956ص  93هنگهام ب شهم دن بيماريههاي سهوداوي

گويد:
و داء مانخوليا في ال اس

و ما دهي البول من احتباس

.2

ذخي ة خوارزمشاهي (ته ان  1355چاپ عكسي) ،ص .297

.3

مفتاح الطب ،ابوالف ج ابن هندو (ته ان  ،)1368ص .121

.4

الحاوي ،محمد بن زك ياي رازي (حيدرآباد  ،)1974ج /1ص .100

.5

ف دوس الحكم  ،علي بن زين طب ي (ب لن  ،)1928ص .141

.6

الحاوي ،ج /1ص  120و .123

.7

هداي المترلمين (مشهد  ،)1344ص .242

.8

ذخي ة خوارزمشاهي ،ص .298

.9

م خذ پيشين ،ص .298

 .10الحاوي ،ج /1ص  108و .109
 .11م خذ پيشين ،ص .101
 .12الموجز فيالطب ،ابن نفي

(باه ه  ،)1406ص .121

 .13الحاوي ،ج /1ص  112و .113

بيماري ماليخوليا در طب اسالمي

25

 .14ديوان ناص خس و (ته ان  ،)1352ص .63
 .15ف دوس الحكم  ،ص .538
 .16بستان االطباء (ته ان  ،)1368ص .141
 .17چهارمقاله (ليدن  ،)1909ص .83
 .18الكناش في الطب (ف انكفورت  ،)1985ص .261
 .19جمع «ش سور» به مرني استخوانهاي پهلو از سوي شك  ،مقدم االدب زمخش ي ذيل همين
كلمه .از روف

نقل شهده كهه ب خهي از پزشهكان بيمهاران مبهتال بهه ماليخوليها را «ش اسهيفيين»

ميناميدند زي ا مرتقد بودند كه آغاز پديدار شدن م ه سوداء يرني خلط سياه از زيه ش اسهي
دهانة مرده است .الكناش في الطب ،كشك ي ،ص .125
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