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 چكيده
گيري يكي از معضالت امروزي جوامع  هاي همه نظر برسد بيماري ميالدي، شايد به 2020سال  در19-كوويد گيري به علت مواجهه جهان با همه سابقه و هدف:

هاي درماني داشته است. يكي از مكاتب طبي كه در مواجهه با اين گيري مواجه بوده و براي آن راهكار هاي همه با بيماري هاست قرنبشر  كه  يدرحالبشري است؛ 
ي در ريگ همههاي  و پيشگيري از بيماري ابتالاعراض نفساني در  ريتأثراهكارهاي درماني ارائه كرده است، مكتب طب ايراني است. در اين مطالعه به  ها يماريب

 طب ايراني پرداخته شده است. 
ذخيرة خوارزمشاهي، اي است كه به گردآوري اطالعات در منابع معتبر طب سنتي از قبيل  يك مطالعة مروري با روش كتابخانه پژوهش حاضر ها: مواد و روش

ائه ي و اربند دستهي معتبر، الملل نيبي اطالعاتي داخلي و ها گاهيپاوجو در  پرداخته است كه اطالعات با جست نامه، دستور االطبا في دفع ااطاعون و الوبا نصيحت
 شدند.

قرار  توجه مورد تواند يمهاي واگيردار از دو منظر  اعراض نفساني در بيماري ريتأثها خواهد كرد.  گيري اعراض نفساني، افراد را مستعد ابتال به همه :ها افتهي
شود. حكماي ايراني در اعراض نفساني در اين ايام  انفعال بدن مي و و فعل ريتأثاعراض بر روي بدن است. عالوه بر آن تصورات نفساني موجب  ريتأثبگيرد؛ اول 

هاست؛ روش اول آنكه به اثري كه هركدام از  گيري اند. اين تدابير شامل دو روش است كه متناظر با دو روش تأثير ابتالي اعراض بر همه تدابيري انديشيده
 ش دوم طرز نگرش افراد به اين حادثة ناگوار است.، توجه كنند و آن را به ضد اثر آن درمان كنند و روگذارند يماعراض در بدن 

ها دارد كه اين عمق آگاهي حكماي ايراني را به مسائل مربوط به بهداشت رواني  گيري رواني در همه بهداشترابطه با در ي ا ژهيوطب ايراني تدابير  ي:ريگ جهينت
 دهد. افراد اعم از بيمار و سالم نشان مي

 ، ترس، نگراني، طب ايرانيريگ همههاي  بيماري ها: كليدواژه
 

 

 مقدمه:
هايي است كه جهان را  گيري از همه يكي 19-كوويدامروزه 

). در دوران معاصر 1ي بزرگي مواجه كرده است (ها چالشبا 
ها وجود دارد؛ از  گيري مقابله با همههاي متعددي براي  روش

تة نك گذاري اجتماعي و غيره. جمله اقدامات بهداشتي و فاصله
ي نقشي اساسي شناخت روانفاكتورهاي اين است كه  توجه قابل

 كند. ها ايفا مي در موفقيت يا عدم موفقيت هركدام از اين روش

ي در پيروي از دستورالعمل تجويز شناخت روانعوامل  درواقع
ي اجتماعي نقش گذار فاصله، رعايت بهداشت و ها واكسن

 يج است. حياتي دارند اگرچه عدم تبعيت يك مشكل را

كه تأثير وضعيت رواني افراد بر عاليم و سير  هاست قرن
). جالينوس از اطباي يونان 2شناخته شده است ( ها يماريب

داب آ«و  »نوادر الفالسفه و الحكماء«باستان در بخشي از كتاب 
هم «گويد:  به اين نكته اشاره كرده و مي »القدماءالمعلمين 

جالينوس ». قلبي است رفتن قلب و غم مرض موجب ازبين
گيرد اين مطلب را امتحان كند، لذا حيواني را  تصميم مي

دهد و وقتي او را  گيرد و آن را چند روز غصه و غم مي مي
كند كه قسمت اعظم قلب حيوان الغر و  كشد، مشاهده مي مي

). مكتب طبي ايراني نيز 3پژمرده و از هم پاشيده شده است (
ترين مكاتب طبي جهان  و باقدمت نيتر بزرگيكي از  عنوان به

  1400مرداد : افتيدر خيتار
 1400هر م تاريخ پذيرش:
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به نقش حاالت رواني در سالمتي و بيماري توجه داشته است 
هاي مورد استفاده  ). طب ايراني شامل مجموع دانش و روش4(

ايجاد بيماري،  در صورتالصحه) و  در حفظ سالمتي (حفظ 
ها در  هاي الزم براي بازگرداندن سالمتي است. اين روش روش

ها در ايران از دوران  بردن بيماري ري و ازبينتشخيص، پيشگي
باستان تا به امروز مورد استفاده است. در اين زمينه منابع 

هاي مختلف علوم پزشكي نگاشته  مكتوب بسياري در حوزه
  ).5شده است (

بررسي دقيق منابع طب سنتي ايران و اسالمي مشخص 
شش قانون  عنوان به الصحه  حفظكند كه قوانين پيشگيرانه و  مي

 و  آبشامل  گانه ششي شده است. اين قوانين گذار ناماساسي 
ي، خوردن و آشاميدن، داريب و  خواب، حركت و سكون، هوا

ة انداز بهاحتباس و استفراغ و اعراض نفساني است. اين قوانين 
كافي و جامع هستند كه شامل بسياري از عوامل خطرناك ديگر 

هاي  در بروز بيماري ها آنقش باشندكه ن مرتبط با سالمتي مي
). اعراض نفساني در طب ايراني 6مختلف تأييد شده است (

اند از حركت و سكون نفساني كه شامل كلية حاالت  عبارت
ترين نقش را براي حفظ  روحي و رواني انسان است كه مهم

قوا و  سرعت بهسالمتي و درمان بيماري به عهده دارد؛ زيرا 
كه موارد ديگر براي  دهند درحالي رار ميق ريتأثافعال را تحت 

). اعراض نفساني با توجه به 8، 7اثربخشي به زمان نياز دارند (
حركت روح شامل شش نوع غضب، فرح، فزع، غم، هم و 

). اين مقاله با مرور متون پزشكي طب ايراني به 9( خجل است
گيري در اين  هاي همه بررسي نقش اعراض نفساني بر بيماري

پرداخته است و نگاهي به مقاالت تأييدي موجود در طب متون 
شود  رايج نيز دارد. اهميت بررسي اين مطلب زماني آشكار مي

كه بيشتر  مينيب يموجو و مطالعة مقاالت منتشرشده  كه با جست
پرداخته شده و  19-گيري كوويد به تأثير رواني ناشي از همه

به  ندهمنجرشومطالعات اندكي در مورد شرايط رواني 
 گيري وجود دارد. همه

 ها:  مواد و روش
پژوهش حاضر، يك مطالعة مروري است كه به روش 

اي صورت گرفته است. اطالعات مربوط به طب سنتي  كتابخانه

نور و بدون  افزار نرمهدفمند و با استفاده از  صورت به
گرفتن دورة زماني خاص در كتب طب سنتي معتبر از درنظر
 »االغراض الطبيه«، »خفي عالئي«، »زمشاهيذخيرة خوار«قبيل 

الدوله رازي،  بهاء »خالصه التجارب«سيد اسماعيل جرجاني، 
حاجي  »ايه منصوريفك«حكيم ارزاني،  »مفرح القلوب«

ي مستقل در زمينة طاعون و وبا از ها رسالهالدين عطار و  زين
 »نامه نصيحت«حكيم حسيني تبريزي،  »قانون العالج«قبيل 

حكيم  »دستور االطبا في دفع ااطاعون و الوبا«ارك، حكيم مب
ساوجي، و با استفاده از كلمات كليدي وبا، طاعون، هواي 

وجوي مقاالت با  وبايي گردآوري شد. همچنين به جست
گيري، وبا، طاعون، استرس، نگراني، ترس،  ي همهها دواژهيكل

هيجانات، اعراض نفساني در طب ايراني، 
ي اطالعاتي داخلي نظير ها گاهيپاي در پسيكونوروايمونولوژ

Magiran, Irandoc, SID  در  ها آنو معادل انگليسي
 ,Pubmed, Scopusي نظير الملل نيبي علمي ها گاهيپا

Google Scholar  پرداخته شد. اطالعات مرتبط با موضوع
ي ها دادهي گرديد و سپس بند دستهي و آور جمعمورد پژوهش 

 دات امروزي ارزيابي شد.متون طب ايراني با مستن
 ها و بحث:  يافته

در متون طب ايراني، عارضة نفساني هم سببي براي 
سالمت و هم سببي براي بيماري است و اين وابسته به طول 

ة عارضة نفساني دارد جادكننديامدت و شدتي است كه عامل 
حاالت رواني، هيجانات از اهميت بيشتري  نيدر ب). 10(

). يك دسته از افرادي كه از استعداد 11برخوردار هستند (
ها برخوردارند، افرادي هستند كه  گيري بيشتري در ابتال به همه

نسبت به ديگران  ها آنعواطف و احساسات هيجاني در 
هيجاناتي كه افراد را  نيتر برجسته). 12كند ( بروز مي دتريشد

كند، خوف و فزع (ترس) و  گيري مي هاي همه مستعد بيماري
 ريتأث). 9ي حزن و اندوه (نگراني و اضطراب) است (ديگر

ارتباط تنگاتنگ  ليدل بههاي واگيردار  اعراض نفساني در بيماري
 نفس و بدن از دو منظر مورد بررسي قرارگرفته است: 

اعراض نفساني بر بدن در ابتال به بيماري  ريتأث. 1
 گيري همه
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اضطراب و ها بايد از غم و اندوه،  گيري در زمان بروز همه
كلي اندوه و  طور بهنگراني، ترس و عصبانيت اجتناب كرد. 

مضر است. اندوه و ترس،  ها انسانترس براي تندرستي تمامي 
، مزاج را سرد كشاند يمخون و حرارت غريزي را به قعر بدن 
شود، رنگ و روي را  و خشك كرده، سبب پيري زودرس مي
و همة قوا را  ردب يمزرد كرده و رونق و تازگي را از بين 

، بيماري مستولي ها قوتكند و به سبب ضعف  ضعيف مي
 . دشو يم

ي است كه اگر بيماريِ ا گونه بهمضرت نااميدي و اندوه 
سختي به فرد غلبه كرده باشد و اميد بزرگي به وي رسد به آن 

شده و حتي از بيماري خالصي يابد  تر كينزدسبب به سالمت 
ان باشد و آن كار ناگهاني براي وي و بالعكس اگر از كاري ترس

). اگر اين اندوه 13شود ( مي تر سختحادث شود، بيماري وي 
، گردد يبازمو ترس از حد گذشته شود، حرارت به درون قلب 

در قلب جمع گرديده و حرارت در آن خفه شده و به مرگ 
 ).14ناگهاني بميرد (

ردم ي چون غالب مريگ همههاي  بنابراين در ايام بيماري
ترسان و غمگين هستند و به سبب عالئق و ارتباطي كه قواي 

، قواي نفساني و روح و ترسند يمنفساني به بدن دارد از مرگ 
؛ كنند يمي داخل حركت سو بهيا دفعتاً از خارج  جيتدر بهخون 
شود و اگر به سر حد احتقان  روح در بدن محتقن مي جهيدرنت

ترويجي  الجمله يفگر شود و ا رسيد، مرگ بر بدن عارض مي
افتد. ترس بسيار، توليد رطوبات فضليه  شد، غشي اتفاق مي

و اين سببي است كه موجب توليد خلط و رطوبات  دكن يم
شنود و از  خصوص از اخبار هولناكي كه فرد مي شود به مي

استعداد ابتال به بيماري  جهيدرنت. نديب يماموات و بيماراني كه 
و افرادي كه خوف و غضب دارند و  شود زياد مي رداريواگ

؛ دگردن يممبتال  رداريواگهاي  القلب هستند به بيماري ضعيف
هاي واگيردار خوف  بنابراين يكي از اسباب اصلي بيماري

 ). 11( باشد يم(ترس) 
ة پسيكونوروايمونولوژي به نيزمتحقيقات امروزي نيز در 

عداد فرد نقش حاالت رواني بر سيستم مغز و دفاعي بدن و است
كند كه  ) و بيان مي12اشاره كرده است ( ها يماريبدر ابتال به 

). 15( به افزايش دماي بدن و تب منجر شود تواند يماسترس 

سبب اثبات تأثير درمان پريشاني در مبارزه با التهاب،  همچنين به
، 16آيد ( شمار مي به 19-هاي مقابله با كوويد رفع آن يكي از راه

17.( 
 گيري هاي همه اط فكركردن در ابتال به بيماري. ارتب2

عالوه بر تأثيري كه اعراض بر بدن دارند، تصورات نفساني 
). درواقع يكي 18شود ( بدن مي وانفعال فعلو  ريتأثنيز موجب 

گيري، ترس و وهم است و به  از اسباب سرايت امراض همه
 گيري زودتر همين دليل مردم وهمناك و ترسناك در ايام همه

چون اين وهم بسيار بر بدن تأثير خواهد داشت  شوند يمهالك 
)19.( 

تخيالت و توهمات در تحريك اخالط  نايس ابناز ديدگاه 
نقش اساسي دارند. او در مورد اثر تصورات نفساني بر بدن 

وقتي نفس خيالي را تخيل كند و وقتي وجود «گويد كه:  مي
عتقاد حاصل صورت آن خيال در نفس قدرت بگيرد و اين ا

در بسياري اوقات اين اتفاق  ابدي يمشود كه آن خيال تحقق 
خواهد افتاد. پس اگر بيماري گمان كند كه صحت يافته يا 
سالمي به اين فكر كند كه بيمار شده چه بسا صورت بيماري يا 
سالمتي در نفس و وهم جا افتاده، بدن از آن صورت منفعل 

؛ زيرا قدرت قوة دگرد يمشود و صحت يا مرض حاصل  مي
 شود يمي است كه باعث استحالة مزاج ا گونه بهواهمه 

جسماني ناشي  وانفعال فعلكه اين استحالة مزاج از  يطور به
شده است؛ بنابراين حرارتي بدون حار و برودتي بدون بارد در 

شود، به عبارت ديگر فعل و انفعاالت در بدن  بدن ايجاد مي
ضور واقعي ندارد، و زماني كه گيرد كه فاعل آن ح صورت مي

گيري را تخيل كند و در  هاي همه نفس خيال ابتال به بيماري
)، طبيعت مزاج را فاسد، به قي و اسهال 20نفس قدرت گيرد (

، حتي اينكه از ديآ يبرمخيال كرده و درصدد دفع فساد  ها نياو 
اصالح بدن دست كشيده و متوجه مجاهد با خيال خود 

اين سبب اخالط را عفونت حاصل شود و پس به  گردد يم
گيري  سرايت به قلب و روح كرده باعث تب يا بيماري همه

و به تجربه معلوم شده كه به شخص متوهم از اين  گردد يم
كند؛ لذا  مرض و ساير امراض كه مسري نبوده، سرايت مي

شخصي كه خوف و واهمه بر او غلبه كرده به جهت دفع توهم 
ها سرايت  گيري يي كه همهها محله از و توحش الزم است ك
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) و نيز بايد در تقويت روحيه بكوشد و از 21كرده، دور شود (
بيماري  19مثال در قرن  عنوان به )؛19» (فكر و خيال دوري كند

به بعد ميزان  1880هزار نفر را كشت، اما از دهة  ها دهسل 
كسي  ناشي از آن كاهش يافت؛ زيرا تا قبل از آن دهه ريوم مرگ
شود به همين دليل  چه عاملي سبب بيماري سل مي دانست ينم

ي از رمز و راز وحشتناك پوشيده شده ا هالهاين بيماري در 
شد كه  نائلبه اين كشف بزرگ  Koch 1882بود، اما در سال 

. هنگامي كه اين ديآ يموجود  بيماري سل از يك باكتري به
از اين بيماري از دانش به گوش مردم رسيد، ميزان مرگ ناشي 

هزار نفر  100نفر در هر  200هزار نفر به  100نفر در هر  600
فروكش كرد. اين در حالي است كه تا زمان پيداشدن دارو براي 

 ).22درمان مؤثر نيم قرن باقي مانده بود (
 . تدابير درماني3

حكماي ايراني در اعراض نفساني در اين ايام براي 
بار  زيان آنچهافع است و دفع مضرت ن آنچهآوردن سود  دست به

» طب روحاني«اند كه طبيبان آن را  است تدابيري انديشيده
گويند. اين تدابير شامل دو روش است كه متناظر با دو روش 

 هاست. گيري تأثير ابتالي اعراض بر همه
روش اول آنكه به اثري توجه كنند كه هركدام از اعراض 

د اثر آن درمان كنند؛ براي مثال و آن را به ض گذارند يمدر بدن 
و سرد و  كند در مورد ترس و اندوه كه حرارت را كاهش مي

كند براي دفع مضرت آن بر انجام اموري كه حرارت  خشك مي
، بپردازد و هر فرد با توجه به عاليق و دهد يمرا افزايش 

 بخش لذتو  كننده سرگرم، آور نشاطروحياتش، آنچه براي او 
شامل: الف) اميدهاي قوي؛  تواند يميرد. اين امور كار گ است، به

؛ د) بخش فرحب) شنيدن آوازهاي بلند؛ ج) شركت در مجالس 
؛ ه) مشغول ساختن خود كننده گرمي ها مفرحنوشيدن شربت و 

توان براي زنان،  به خواندن و شنيدن افسانه و داستان باشد. مي
ي، باز شعبدههستند  تر شكنندهكودكان و افراد عاطفي كه 

كه باعث  كننده گرمي ها سماعي جذاب و معماگونه و ها يباز
 شود، در نظر گرفت.  ها آنلذت و شادي 

روش دوم طرز نگرش افراد به اين حادثة ناگوار است. هر 
رويي اين وقايع باال ايوكس بايد ظرفيت وجودي خود را در ر

تلقي كند تا بدان  تياهم يببرده و اين مسئله را كوچك و 
بب تغييري از حاالت روحي در او ايجاد نشود يا اگر تغييري س

). همچنين طب ايراني از 13در او پديد آمد، نامحسوس باشد (
ديگر تدابير مانند تدابير خوردن و آشاميدن و استفاده از گياهان 
دارويي يا حتي اعمال يداوي براي كاهش اعراض نفساني بهره 

 گيرد. مي
 ي:ريگ جهينت

از مشكالت حوزة سالمت، جداكردن  امروزه يكي
ي از مسائل مرتبط با سالمت و مداخالت شناخت رواني ها جنبه

با مبحث رابطة  رابطهنمونه در  عنوان بهبهداشتي است؛ 
در پزشكي امروزي گيري  هاي همه فكركردن در ابتال به بيماري

هاي  نيز شواهدي وجود دارد كه فكركردن زياد به بيماري
). افرادي كه 23تواند بدن را ناتوان و ناسالم كند ( گير مي ههم

با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند براي تلقين، ارزش 
حرف و تلقين روي غدد  نديگو يماند و  ي قائلا العاده فوق

و موجب بهبود يا بيماري شخص  گذارد يمداخلي بدن اثر 
ف و . ترس، اندوه، اضطراب و بسياري از عواطدشو يم

ة تلقين اعم از خيالي يا حقيقي ليوس بهاحساسات منفي ديگر 
شود  هاي متنوعي مي سبب بيماري جهيدرنتوارد مغز شده، 

)24 .( 
از امتيازات ويژة طب ايراني توجه به تقويت رواني بيماران 

هاي جسمي آنان است. حتي در  ضمن درمان بيماري
ورد توجه قرار هاي حاد عفوني و ميكروبي، اين مهم م بيماري

گرفته است. اطباي ايراني منفعت و مضرت اعراض نفساني را 
و از آن در نگاهداشت تندرستي و  شناختند يمخوبي  به

سالمتي بيماران منفعت برده و تدابيري نيز براي  بازگرداندن
در  تنها نه. طب ايراني بودنددفع مضرت اين اعراض انديشيده 
ية روحودكان و زنان كه مورد بيماران، بلكه در مورد ك

داشته است و اين  در نظري ا ژهيورند تدابير داي تر حساس
عمق آگاهي آنان را به مسائل مربوط به بهداشت رواني افراد 

دهد. امروزه در اين شرايط  اعم از بيمار و سالم نشان مي
ي ها زهيانگتوان  شدن اين موارد، مي عملي در صورتبحراني 

 ي بهداشتي ايجاد كرد.ها اقبتمرجديدي براي بهبود 



 و همكاران شعباني 
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