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بررسي سالمت معنوي از ديدگاه ابنسينا و ضرورت توجه به آن در طب جديد
2

مریم شمسایی ،*1سیدضیاءالدین تابعی

زمينه و هدف :از دیر زمان یکی از ارکان مهم درعلم پزشکی توجه به بعد معنویت و روح انسانها بوده استت ننانکته در شتشتطه ب یت را کتیم
مینامیدند نرا که وی عالوه بر علم ب ابت درعلوم دیگر از جمله فقه ،فلسفه ،کمت ،طی ریاضیات و نجوم نیز ت حر داشت؛ اما معنویت به تمتامی
امور جهت الهی و معنوی داده و آثار و ثمرات زندشیساز آن در تمام سطوح ،سالمطی و یات معنوی را برای انسانها به ارمغان میآورد؛ لتا توجه به
بعد رو انی و معنویت در انسان کمک شایانی به کاهش بیماریها کرده و سالمطی و یات معنوی را برای انسانها به ارمغان میآورد .در ایتن مقالته
هدف بررسی سالمت معنوی از دیدشاه ابنسینا و ضرورت توجه به آن در ب جدید است.
روش :این مطالعه مروری و نیز ارائه نظریه نویسندشان است.
يافتهها :امروزه اندیشمندانی نند در جهان به سالمت معنوی توجهی خاص نشان دادهاند .در ایران اسالمی این امر دارای قدمطی بس بوالنی است.
مطالعه آثار ابوعلیسینا ،بیانگر شناخت و نگاه عمیق و م نایی اسالمی وی به بعد معنوی سالمت است .وی معطقد بود که سالمت جسم و نفس انسان
به سالمت روح بسطگی دارد .نفس انسان رابط میان روح و بدن او و معنویت براساس نظریه ابنسینا ودیعه ای است که خداوند به وسیله عقل نظری و
عملی به انسان هدیه کرده است «نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُُّو ِی».
نتيجهگيري :کیم ابوعلی سینا به این بعد معنوی سالمت قائل بوده ،این بعد را بر م نای آموزههای اسالمی شناسایی و توصیف و توصیه نموده ،در
کنار ابعاد دیگر سالمت (جسمی ،روانی و اجطماعی) ،جامعیت و کلنگری در ب و سالمت را معرفی و توصیه نموده

است.

كليد واژهها :ابنسینا ،سالمت معنوی ،نفس -بدن ،هویتشناسی

مقدمه
ابن سینا یکی از فیلسوفان و پزشکان بزرگ جهتان استالم استت کته
آوازه وی در شرق و غرب عالم پیچیده است .میتوان اذعان داشت که وی
اندیشمندی است مط حتر در ننتدین بعتد .نخستطین بُعتد ،بُعتد ب ابتت
جسمانی بوده که در اکثر کشورهای جهان شناخطه شتده استت و دانتش
وی در جهان تحت عناوین :ب هندی ،ب نینی ،ب بینالنهرینتی و
ب یونانی که امروزه به ب سنطی کشورهای مخطلف معروف استت یتاد
میشود .ابنسینا با اسطفاده از بت جالینوستی براستاس تعتادا عناصتر
نهارشانه بیرونی و اخالط نهارشانه درون انسان که آن را مطحوا میکند

شکل 1

و نظریه مزاج را مطرح میسازد ،یک مزاج مرکزی را در نظتر شرفطته کته

یتتا روان ایجتتاد و باعتتم بیمتتاری جستتمانی متتیشتتود امتتروزه بتته عنتتوان

مزاجهایی وابسطه به اخالط (سودایی ،بلغمی ،صتفراوی ،ختونی (دمتوی))

سایکوسوماتیک یا بیماری روان تنی که به صورت اخطالا بدنی تحتتأثیر

هسطند .ابنسینا براساس ارت اط میان نفس با این اخالط آن را بته شتکل

ذهن قرار دارد ایجاد میشود(( )1روزنهان ،سلیگمن.)252 :1731 ،

پدیده نفس و بدن در نظر میشیرد در صورتی که اخطالالتی که در نفس

بنابراین ابنسینا ب یونانی جالینوس را با اسطفاده از آموزههای قرآن

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 * .1نویسنده مسئوا :دانشیار شروه معارف اسالمی و مرکز تحقیقات قرآن ،دیم و ب
.2
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چکيده

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

و اهل بیت ،تعالی بخشیده و ت دیل به ب سینوی کرد .در اینجا بود که

ابنسینا معطقد است که "النفس قوة فی الجسم تکتون م تدأ لصتدور

ابنسینا در ب سینوی از روشهای تجربی بسیار استطفاده کترده استت،

افاعیل لیست علی و تیرة وا دة عادمة لالرادة؛ «نفتس نیرویتی در جستم

مانند دانش پزشکی امروزه که بر م نای تجربه اسطوار است ابنسینا نیز از

است که م دأ صدور کارهایی میشود که یکنواختت غیترارادی نیستطند».

روش تجربی اسطفاده میکرد مانند عمل تشریح که در کطاب قانون بته آن

(( )5ابنسینا ،1715 ،ج ،2ص )211

اشاره کرده بنابراین مشخص است که به عمل کال د شکافی نیتز پرداخطته
است(( .)2ابنابی اصی عه)131 :1721 ،

در میان آثار فالسفه با نند نوع نفس مواجه می شویم بهبتور مثتاا
ارسطو معطقد است که نفس سه شونه است:

فلسفی اوست که بر روی م ا م نفس و عقل بسیار کار کرده استت .در

که جتب و دفع ،رشد و تولیدمثل میکنتد .ایتن نفتس در شیاهتان و

زمان ابنسینا ترجمه آثار یونانی در جهان اسالم بسیار قوت شرفت .منطها

درخطان وجود دارد که با آن ،از دیگر اجسام مطمایز میشوند.

ابنسینا یک مطرجم ساده نیست؛ نرا که با تعمق در فلسفه یونانی که از

 .2نفس یوانی کماا اوا است برای جسم ب یعی عضوداری که افزون

سقراط ،افالبون و ارسطو به جا مانده و در زیر توجهات وی به قترآن و

بر جتب و دفع ،رشد و تولیدمثل دارای نیروی ا ساس است و با اراده

اهل بیت(ع) فلسفه یونان را بارور کرده که باعم ایجاد و اعطالی فلستفه

رکت میکند .همه یوانات دارای این نفس هسطند.

اسالمی شتده استت .اشرنته وی را از لحتات تفکترات فیلستوفی جتزء

 .7نفس انسانی که اسطن اط آرا میکند و افعاا فکتری و دستی انجتام

فیلسوفان مشایی میدانند؛ اما برخالف این تصور مشتی وی برشرفطته از

میدهد .انسان افزون بر قوای نفس ن اتی و یوانی ،دارای نیروی عقل

ترجمه دیدشاه مشاییان یونان نیست؛ بلکه برشرفطه از آموزههتایی استت

و نابقه است و با همین قوه از دیگر یوانات تمایز مییابد؛

که از قرآن صامت و قرآن نابق (اهل بیت) اخت کرده است که این امتر

موجوداتی که دارای نفس ن اتی هسطند فقط واجد قوه غاذیهانتد؛ امتا

باعم خلق فلسفهای به نام فلستفه استالمی شتده .ابتنستینا نخستطین

نفس یوانی عالوه بر قوه غاذیه دارای قوای سی استت و همتین قتوای

فیلسوفی است که اساس فلسفهاش را بر انسانشناستی شتاشتطه استت.

سی نفس یوانی را از نفس ن اتی مطمایز متیستازد .نفتس یتوانی از

انسان معاصر مهمترین دغدغهاش بازیابی هویتت انستانی و خویشتطن و

آنجایی که دارای قوه ساسه استت ،واجتد قتوه شتوقیه هتم متی باشتد؛

آشاهی از جایگاه انسان است این بدون فهم عوالم معنویت و عقالنیتت و

همچنین برخی از نفوس یوانی دارای قوه رکت مکانی هم هسطند؛ امتا

یات اخروی امکانپتیر نیست .سومین بعتد از وجتود ابتنستینا ،بعتد

همه یوانات دارای ننین قوهای نهسطند .نفس انسانی ،نفسی استت کته

عرفانی وی است .که در اواخر عمر به عرفان شرایش عمیقی پیتدا کترد

واجد تمامی این قواست ،یعنی عالوه بر قوه غاذیه و ساسه و شوقیه و قوه

بهبوری که در کطاب اشارات و تن یهات در نمط  1 ،1و  11به م ا تم

رکت مکانی ،دارای قوه نابقه یا عقل هم میباشد و توسط قوه نابقته از

عرفانی پرداخطه است .ابنسینا را میتتوان پایتهشتتار کمتت مطعالیته

یوان مطمایز میشود(( .)1ارسطو)111-111 ،1711 ،

مالصدرا دانست؛ نرا که وی فلسفه مشاء ،فلستفه اشتراق را بتا قترآن و
برهان تکمیل کرده است که این سرآغاز کمت مطعالیه است.
برایناساس میتوان ابنستینا را پایتهشتتار بت ستینوی و خصوصتا
پیشرفتهایی که در علم روانشناسی و روحشناسی ایجاد شده ،دانست.

انسان بهوسیله عقالنیت و نابقیت میتوانتد عتروج یافطته و از جتن و
ملک درشترد ( فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى .تا جایى که فاصلهاش به انتدازه
دو کمان یا کمطر شد( .سوره نجم آیه  )1در تتفتستیتر قتمتتى بته ستند
خود از ابنسنان روایت آورده که در ضمن آن شفطه استت  :امتام صتتادق
(علیهالسالم) در متعتنتاى (قتاب قتوستیتن) فترمتود :نتون آن جتنتاب،

نفسشناسی

یتعتنى رستوا ختدا (صتلىاللُّه عتلیتهوآلهوستلم) ،نتزدیتکتتریتن خالیق

نفس در لغت به معنای شخص ،روح ،خون ،قیقت شیء ،قصد و نیت

بود به خدا ،و آنقدر نتزدیتک بتود کتته در شتت متعتتراج وقتطتتى بتته

به کار رفطه است( .بریحتی ،ج )721 -723 ،1735 ،2افالبتون نفتس را

آستمتان بتاال متىرفتطتنتد جت ترئیتل مترت متىشفتت :جلتوتر بترو اى

اینگونه تعریف میکند" :النفس م دأ الجسم و رکطه:نفتس علتت یتات

محمد ،برو که در جایى قدم نهادهاى که نه هیچ ملکى مقرب قدم نهاده و

جسم و رکت جسم است ( یات به معنای عامل تغتیه ،رشد و تولیدمثل

نه هیچ رسولى مرسل و اشر روح و جان آن ضرت نمونتهاى از آن عتتالم

استتت)(( )2کاپلستتطون ،1711 ،ج .)217 ،1ارستتطو نیتتز نفتتس را کمتتاا

نت ود ،هرشز نمى توانست به آنجا برسد ،و در نزدیکى بته ختدا بته تدى

نخسطین برای جسم ب یعی دارای اندام (ارشانیک) تعریف کرده .در اینجتا

رسید کته ختداى تتعتالى دربتارهاش فترمود( :قاب قوسین او ادنى) یعنى

"کماا" در اصطالح به نیزی شفطه میشود که نوع (مانند :انسان ،درخت

بلکه کمطر از دو قوس(( .)3قمی)772 :1713 ،

سی  ،اس ) در ذات یا صفات خود با آن تمام شود .بنابراین نفس نیتزی
است که قیقت اجسام ب یعی دارای عضو را تشکیل میدهد.
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دومین بعد ابنسینا که مهمتر از بعد ب جسمانی وی استت ،بعتد

 .1نفس ن اتی کماا اوا برای جسم ب یعی و عضودار (ارشانیتک) استت

بررسي سالمت معنوي از ديدگاه ابنسينا و ...

" دث االنسان ،و تجطمع فیه جمیع اقوی الن اتیه و الحیوانیه ،و تزداد نفسا
تسمی نابقه .ولها قوتان :قوه مدرکه عالمه و قوه محرکه عالمه"(( )1الم دأ

هويت شناسی
انسان باید بطواند از عقل عملی و نظری خود یتاری جستطه تتا بطوانتد

و المعاد )11 :1717 ،ابنسینا این قوا را اینشونه تعریف میکند:

هیجانات دفعی و جتبی خود را شناخطه تا ارادهاش را قوی کرده تا بطوانتد

نفس نباتی :کماا اوا برای جسم ب یعی آلی ازجهت تولید مثل و نمو و

جتب و دفع را مطعادا نماید .برای روشن شدن موضوع میتوان هویتهای

تغتی است.

انسانها را از پایین به باال اینگونه تقسیمبندی کرد:

نفس حيوانی :کماا اوا برای جسم ب یعی آلی ازجهت ادراک جزئیات و

 .1هویت جمادی و جسمانی

رکت ارادی است.
نفس انسانی :کماا اوا برای جسم ب یعی آلی است ،ازآنجهت کته بتا

 .7هویت یوانی

اخطیار فکری به فعل میپتردازد و دارای استطن اط رأی و متدرک کلیتات

 .2هویت معرفطی  -ارادی

است(( )1ابنسینا ،بیتا  221 :و )711

از دیدشاه امروزی میتوان هویت انسانی را بر اساس تقسیمبندیهای بتاال

ابنستینا متیشویتد :انستان در قتوای یتوانی دارای دو قتوه استت:
 -1شهوت  -2غض  .امروزه به آن هیجان مث ت یتا جتتبی و یتا هیجتان

اینگونه عنوان کرد:
 .1پایینترین و درعین اا ملموسترین هویت انسان بتدن فیزیکتی او
1

منفی یا دفعی تع یر میشود .اساس خلقت کل موجتودات هماننتد ختالق

است .به این هویت سرمايه بدنی شفطه میشود .اشر بدن انستان بته

خود براساس عدا و تعادا استت .جتتب و دفعتی کته در عتالم ن تاتی و

درسطی تربیت شتود از ایتن سترمایه ،هوشتی تحتت عنتوان هووش
2

یوانی است بایسطی مطعادا باشد .در انسان تعادا هیجان جتبی و دفعی

جسمانی بهوجود میآید .این هویت تحتت تتأثیر ژنهتای بته ارث

بر عهده عقل او است .لتا ابنسینا برای نفس انسانی یک قوه قائل شده به

رسیده از پدر و مادر فرد ایجاد شدهاست .شخص بدون این هویت قادر

نام عقل که دارای دو جن ه است :عقل عملی (یا قوه عامله) و عقل نظتری

به انجام دادن فعالیتهای روزانه خود نیست و کارکرد این هویتت در

(یا قوه عالمه) تقسیم کرده است .ابنسینا کار عقل نظری را صدق و کتب

پاسخ به پرسش «? »What do I doمشخص میشود.

و کار عقل عملی را خیر و شر در جزئیات میداند به ع تارت دیگتر ،عقتل

 .2هویت دوم انسان به عنوان بخش هیجانی فرد شناخطه میشتود .اشتر

عملی آن است که اخالق از آن آید و اسطن اط صناعات کار او باشد و هتر

این هویت و هیجانات فرد بهصورت صحیح تربیت شود ،به آن هتوش

شاه بر شهوت و غض و دیگر قوههای بدنی نیره شود ،از وی اخالق نیکو

7

هیجانی یا هوش عابفی شفطه میشود کته تشتکیل ثروتتی بته نتام
2

بر آید و هر شاه که مقهور شهوت و غض شردد از وی اخالق بد آید .عقل

سرمايه اجتماعی میدهد  .افرادی کته از هتوش اجطمتاعی بتاالیی

نظری آن است که درک معقوالت کند یعنی نیرویی کته قتادر بته ادراک

برخوردار هسطند ،دارای روابط اجطماعی ختوبی هستطند ،در اجطمتاع

عقلی باشد .عقل نظری ،بالقوه قادر بته آن استت کته بته جانت علتوی و

منشأ اثر هسطند و اشخاص موفقی خواهند بود.
5

مألاعلی و به سوی باال اوج شیرد تا از آن ستو ،از م تادی نظتری و مجترد

 .7سومین هویت یا هوش انسان ،هوش ذهنی نتام دارد .ایتن هویتت،

مسطفیض شود .ابنسینا برای عقل نظری یا نفس نابقه نهار مرت ه قائتل

ضری هوشی افراد را در سنین مخطلف بتهصتورت درصتد مشتخص

شده که ع ارتند از(ابنسینا ،الم دء و المعاد ،پیشتین ،ص  - 1 )11عقتل

میکند و منشأ هنر و علم در انسان است.
6

هیوالنی :قوهای است که نفس را برای دریافطن معقوالت آماده کند (آن را

 .2نهارمین و آخرین هویت انسان ،هوش معنوي نام دارد .این هویتت

عقل بالقوه نیز مینامند) -2 .عقل بالملکه :زمتانی کته نفتس دانتشهتای

جایگاه جسمانی ندارد و به دو صورت «عقل نظری» و «عقل عملتی»

نخسطین را دریافطه و برای دریافطن معقوالت ثانویه آماده باشد - 7 .عقتل

بیان میشود« .عقل نظری» وسیله ای برای شناخت و معرفت است و

بالفعل :زمانی است که عقل به یاری معقوالت اولیه و بتدیهی ،ختود را بته

«عقل عملی» ابزاری برای به فعلیت رساندن و اجتراکتردن کشتفیات

درک معقوالت ثانوی ،که اکطسابیاند میرستاند .ایتن معلومتات در نفتس

عقل نظری است(( .)5ابنسینا :1715 ،ج)15 ،1

انسان ذخیره میشوند و خود فرد نیز به ایتن آشتاهیهتا وقتوف دارد- 2 .

در شکلهای  2و  7هویتهای انسان به صورت دایرههتایی مشتخص

عقل مسطفاد :آن است که نفس بهبور واقعی و فعال به مشاهده معقتوالت

شده است که هر دایره بخش و زیرمجموعهای از دایرهی دیگر است .ایتن

میپردازد .نفس متیدانتد کته بالفعتل بته تعقتل آنهتا اشتطغاا دارد()1

شکل عالوه بر نشان دادن محاط و محیط بودن این هویتها ،ننتد نکطته

(ابنسینا ،الم دأ و المعاد ،پیشین ،ص )11

مهم و قابلتوجه را در قال رنگهای مخطلف هر دایره بیان میکند:

«3. EQ »Emotional quotient
»6. SQ «Spiritual quotient

«2. PQ »Physical quotient
«5. IQ »Mental quotient

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Body Capital
4. Social Capital
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شکل 7


هویت جسمانی به رنگ سفید در مرکز مشخص شده است پس این

ه ویتتت و هیجانتتات ختتود توجتته الزم را نداشتتطه و مطالعتتات

هویت کونکترین هویت انسان است .هرنند هنوز ابهامات زیتادی

نندانی در این وزه انجام نداده است پتس متی تتوان شفتت

از این هویت وجود دارد؛ اما بی سالیان زیادی که بشتر از ابطتدای

هویت هیجانی هم برای خود فرد هم برای دان شم ندان تا تد

تاریخ مشغوا شناخت جسم خود بوده ،نس ت به سایر هویتها علم

زیادی تیره رنگ و نامشخص است  .جایگاه بتروز هیجانتات در

و دانش بیشطری به آن پیدا کردهاست؛ بنابراین این هویت به رنتگ

قاعده مغز است .

سفید مشخص شده است.




قسمت بعد هوش معمولی فرد استت و بته هشتت نتوع هتوشِ شتامل:

هویت هیجانی محیط بر بدن است و به رنتگ ستیاه مشتخص

هوش ریاضتی ،هتوش افظتهای ،هتوش متدیریطی ،هتوش هنترهتای

شده است  .دلیل سیاه رنگ بودن این هویت آن است که انسان

تصویری ،هوش هنرهای تجسمی ،هوش هنرهتای دراماتیتک و هتوش

به میزانی که سعی در شناخت جستم ختود داشتطه  ،بته ایتن

نظامیشری تقسیم میشود .جایگاه این نوع هوش در  Cortexمغز است.
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هوش بدنی ،هیجانی و معمولی را میتوان در یک مجموعه قرار دادکه

قاعده مغز شخص تحت اثر عوامل بیرونی تحریک شد ،تمام اندامهای بدن

به آن « Natureب یعت» متی شوینتد و براستاس ژنطیتک فترد شتکل

نظیر نشم ،غدد بزاقی ،قلت  ،ریته ،دستطگاه شتوارش ،دستطگاه ادراری -

میشیرند .به هویت نهارم انسان ،عالوه بر هتوش معنتوی متیتتوان

تناسلی و  ...را تحت تأثیر هیجانات قرار متیدهتد .ایتن هیجتان از بریتق

اسامی دیگر مانند ،فطرت ،عقل نظری ،عقل عملی و  Nurtureداد کته

رشطههای عص ی مسطقیم سمپاتیک و پاراسمپاتیک و ترشحات هورمتونی

در قرآن به این مطل اشاره شده است و هنگامی که بحم از فطترت

ناشی از هیپوتاالموس ،هیپوفیز و آدرناا به همه قسمتهای بدن پخش و

انسان میشود ،شفطه شده:

بدن برای پاسخشویی به آن آماده میشود ،به این معنتی کته اشتر عوامتل

وَ نَفْسٍ وَمَا سَوَُّاهَا ،فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا و سوشند به نفس و آن که

محرک اثر تخری ی داشطه باشند ،فرد از آنها فاصله میشیرد و بالعکس اشر

نیکویش بیافریده ،سپس بدیها و پرهیزشاریهایش را به او الهام کرده

اثر خوشآیند داشطه باشند به سمت آنها میل مییابد.
بیماریهایی که در ارت اط مسطقیم در ایجاد آنها و یا پیشرفت آنهتا

(آیه 3و 1سوره شمس) «فجور» ،مربوط بته  Natureانستان و «تقتوا»
مربوط به ( Nurtureشکل )2

در اثر عدم تعادا هیجان به وجود میآید:

در شکل  5قسمت قاعده مغز ،که با فرمان آن بدن به هیجانات پاسخ



بیماریهای پوسطی



بیماریهای دسطگاه عص ی



بیماریهای قل ی و عروقی

میدهد نشان داده شده است.
در شکل  1مسیر بروز هیجان ،در بدن را نشان متیدهتد .زمتانی کته
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مقدمات ترمیم بافت را بهوجود میآورد .وظیفه ایجتاد عفونتت در بتدن
انسان ،برعهده سیسطم ایمنی او استت .در مطالعتات اخیتر ثابتت شتده
سیسطم ایمنی ،تحت تأثیر هیجانات قرار میشیرد؛ بنتابراین زمتانی کته
فرد دنار هیجانات میشود ،این سیسطم از بریق ش کههتای نتورونی و
هورمونی آثار خود را در بدن نمایان میکند.
شکل  1نشان میدهد هیجانات نامطعادا نگونه سالمت جسم ،فکر و

نتيجهگيري
تاکنون انسان برای کشف عامل بیماری ،مطوجه عالم بیرون از جستم
خود بوده است .او ابطدا بیماری را به عواملی مانند اجنته ،اجترام آستمانی

شکل 3

مانند سطارهها ،ماه و خورشید ،عناصر نهارشانه ،اخالط نهارشانه و بعد به



بیماریهای مفاصل و عضالت

عناصر ذرّهبینی مانند ویروسها ،میکروبها ،باکطریها ،قارچها و  ...نس ت



بیماریهای تنفسی

داده است .هرنند که تمام این عوامل ممکن است صحیح باشند؛ اما رشطه



بیماریهای دسطگاه شوارش

مرکزی این عوامل درون او قرار دارد و تاکنون بته جهتان دیتد صتحیحی



بیماریهای دسطگاه ادراری تناسلی

نداشطه است .انسان ابطدا باید به خودش و کل کائنات به دیتد تو یتدی و

بیماریها میتواند از یک زخم و الطهاب ساده تا الطهابات بسیار مزمن و

و دت نگاه کند ،سپس از دریچه و دت به کثرات عالم بیرون نگاه کنتد،
سپس براساس این و دت در کثرت و کثرت در و دت ،سالمطی ختود را

پیچیده و طی پدیده سربان را شامل شود.
ب تتتتق مطالعتتتتات جدیتتتتدی کتتتته امتتتتروزه تحتتتتت عنتتتتوان
« ،،»psychoneuroendocrinologyدر زمینتتته روح و روان و ریشتتته یتتتابی

تعریف و فرمولی جامع برای سالمطیش ارائه کند .روند این فرموا در شکل
 1به خوبی مشخص شده است.
ب ق ابالعات جدیدی که از داروشناسی و روحشناسی بهدست آمده

بیماریها در انسان انجام شده ،مشخص شده است که تقری ا منشتأ تمتام

است ،سالمت انسان براساس این شکل خالصه شده است و نقشته آینتده

بیماریها عدم تعادا در سیسطم هیجانی فرد است.
در شکل  3نشانداده شده نقطه مرکزی در ضایعهشناسی جسمانی،

پزشکی و سالمت انسان را به خوبی نشان میدهد .براین اساس روح فرد از

پدیدهای به نام « »Inflammationاست .هنگتامی کته نقطتهای ختاص از

بریق اپیژن بر ژنهای او اثر میشتارد ،این ژنها در مر له بعد سیستطم

بدن دنار ضایعه متیشتود ،بتدن بتا ایجتاد  Inflammationدر آن نقطته

روانی ،عص ی ،هرمونی و ایمنی فرد را تحت تأثیر قرار میدهتد .سترانجام

شکل 1
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فرد براساس عالئم بتدنی ختود متوادی بته نتام دارو را بترای درمتان استطفاده

اراده و شناخت انسان ،نه به شکل فردی یا جمعی (که به صورت فرهنگ

میکند .پس برای اثربخشتر بودن داروها الزم است ابطدا سیسطمهای ایمنتی،

مطجلی میشود) ،میتواند سالمت انسانها و کل کائنات را تضمین کند.

هورمونی ،نورونی و روانی شخص درمان شوند و این عمل جز بتا ایجتاد رابطته

بسماهللالر منالر یم هست کلید در شنج کیم(( )12نظامی شنجوی)

صحیح با روح انسان و فظ سالمت رو انی او مقدور نمیشود.
دوائک فیک و التشعر

خداوند کل کائنات را براساس ر مت ر مانی خود ایجاد متیکنتد و
آنرا توسعه میبخشد ،سپس براساس صتفت ر یمتی ختود ،آنهتارا بته

ودائک منک و التعقل()11
(صدرالدین شیرازی)71 :1712 ،

تکامل میرساند و انسان را به هدف نهایی خود نائل میکند.

انسان قرن  21باید مطوجه شود عامل بیماریش خود اوست و درمتان

مهمترین مسئله این است که نظرات اصیل ابنسینا که امروزه نیز بتر

آن نیز نزد خودش است ،هرنند تاکنون قوهی درک این موضوع را نداشت

سر آنها بحم می باشد میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت انسانهای

اما اکنون برایش مقدور شدهاست.

امروزه نیز باشد و آن این است که سالمت جسم و نفس بته ستالمت روح

بفیل هسطی عشقاند آدمی و پری

ارادتی بنما تا سعادتی ب ری()11
( افظ شیرازی ،غزا )252

این بیت سالمت و زی ایی را در آینده نشان میدهد .براساس این شعر

بسطگی دارد .نفس انسان رابط میان روح و بدن او است که براساس نظریه
ابنسینا خداوند (نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُُّو ِی) بدینوسیله عقل نظری و عملی به
انسان هدیه کرده است.
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Abstract
Background: One of the most important pillars in medical sciences is attention to spirituality and soul of human
beings. In the past, physicians learned sciences such as jurisprudence, philosophy, mathematics and astronomy in
addition to medicine. Spirituality gives divinity to all things. Therefore, attention to the spiritual aspect and
spirituality in human helps battle diseases. The aim of this article was to examine spiritual health from Ibn Sina's
point of view.
Methods: This study was a review article and also presents the author’s opinions and theories.
Results: Nowadays, scientists pay more attention to spiritual health worldwide. It has long history in the Islamic
republic of Iran. Abu Ali Sina's research reveals his deep cognition and Islamic view on spiritual aspect of health. He
believed that human body health depends on health of the soul. According to Ibn Sina's theory, spirituality is a gift
that God has given to man for theoretical and practical reasons.
Conclusion: Abu Ali Sina believed in the spiritual aspect of health, identified it based on Islamic teachings and
recommended its comprehensive effects in medicine and health beside other aspects of health (physical, mental, and
social).
Keywords: Ibn Sina, Identity, Soul-Body, Spiritual Health
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