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Abstract 
Ever since the creation of mankind, there have been different and 

variable viewpoints about the aspects of the human being. Words such 

as "Body", "Psyche", "Soul" and "Spirit" have usually been employed 

regarding human by philosophers, religious scholars, physicians, 

psychiatrists, and psychologists. Hippocrates, Plato, Aristotle, Galen, 

Rhazes, Avicenna, Engle, and World Health Organization have each 

pointed to some aspects of the human being. In this article, we have 

alluded to Quran's point of view of humanity. We believe that at this 

moment, it is time to propose a five-dimensional model of humanity to 

address the formation of his personality and the causes of his illnesses: 

a) Materialistic (bodily or physically), b) Psychologically or mentally,  

c) Selfdom or predisposition, d) Environmental or socially,      

e) Spirituality or soul. 

 
Keywords: Human dimensions, Physically, Psychologically, Socially, 

Selfdom, Spirituality, Quranic 
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  چكيده

ف نظرهاي جـدي بيـان شـده اسـت. غالبـاً      ز آغاز خلقت بشر تا به حال در مورد ابعاد انسان اختالا

توســط فيلســوفان، عالمــان دينــي، پزشــكان،  "روح"و  "نفــس"، "روان"و  "جســم " هــايي چــونواژه

شناسان در مورد انسان مطرح بوده است. بقراط، افالطون، ارسطو، جالينوس، روانپزشكان و روان

هركـدام جنبـه هـايي از     اشت جهـاني، و نيز سازمان بهد انگل محمد بن زكرياي رازي، ابوعلي سينا،

به  ابعاد انساني از ديدگاه قرآني پرداخته شده است. ابعاد آدمي را مطرح نموده اند. در اين مقاله به

نظر اينجانب، در اين موقعيت از تاريخ علم، زمان آن فرا رسيده اسـت كـه مـدل انسـان را از جهـت      

خاكي ( مدل پنج بعدي: يعني زيستي ه صورتهاي او بگيري شخصيت و اسباب و علل بيماريشكل

عـاطفي)، اجتمـاعي (پيرامـوني و اكتسـابي) و معنـوي (روحـي) در زمينـه         قلبي و( مادي)، رواني و

  نفساني) ترسيم نماييم.(استعداد و سازوكار اوليه 

  قرآني معنوي، نفساني، اجتماعي، رواني، زيستي، انساني، ابعاد كليدي: هاي واژه
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 قرآني ديدگاه از انسانيابعاد

  مقدمه
از آغاز خلقت بشر تا به حال در مورد ابعاد انسان 

فرودهاي متعددي  اختالف نظرهاي جدي همره با فراز و
، "روان"و  "جسم " هايي چونوجود داشته است. غالباً واژه

توسط فيلسوفان، عالمان ديني، پزشكان،  "روح"و  "نفس"
در مورد انسان مطرح بوده  شناسانروانپزشكان و روان

است. جالب است بدانيم كه تعاريف هركدام از اين واژه 
گاهي متناقض بوده  و متفاوت ها، از ديدگاه هر گروه نيز

نفس از ديدگاه  است. به عنوان مثال تعريفي از روح و
 جان از ديدگاه فيلسوفان و عالمان ديني با تعاريف جسم و

ده بر آن نيست كه به طبيبان، يكنواخت نيست. نويسن
يا تعارضات لفظي بين صاحب نظران شاخه  تفاوت ها و

صحت و سقم هر كدام  هاي مختلف دانش بشري و
آن است كه به سير تاريخي مفاهيم كلي  بلكه بنا بر بپردازد.

نگاه تاريخي و ديني، آن هم عمدتاً مطابق  ابعاد انساني از
كاربردي نيز يافته هاي سالمت و بيماري آدمي كه جنبه 

هماهنگ با تخصص اينجانب هم مي باشد به شرح  و دارد
  زير بپردازم.

  
ده هزار سال قبل از ميالد نگاه ماقبل تاريخ به انسان (

  مسيح)
تن را شاهد  نظر به اينكه انسان هاي بدوي تنها بعد جسم و

بودند و از طرفي با تأثيرات غير قابل انكار سوء نيروهاي 
آن هم از نوع  آن را با نام روح ي شدند كهناپيدائي مواجه م
خبيث نا مگذاري مي نمودند. آنچه كه كتب  ارواح ناپاك و

شود كه از حدود ده هزار اند، معلوم ميتاريخي نقل نموده
جسم و "سال پيش از ميالد مسيح جوامع بدوي، عالوه بر 

عيني داشت به مقوله ديگري  آدمي كه جنبه آشكار و "تن
اي سيال باور داشتند كه روح را به عنوان ماده "حرو"به نام 

 "نيك"و ناپيدا، چون باد مي دانستند كه اين ارواح با انواع 
، "خبيثه"و يا  "شر"و  "ناپاك"ونيز  "طيبه"يا  و "پاك"و 

جسم  بر ناميده مي شدند. آنان بر اين باور بودند كه ارواح
يع تاريخي و آدمي تسلط و غلبه دارند. بنابراين از اين وقا

مشاهده برخي جمجمه هاي سوراخ شده از فسيل هاي 

اين برهه از  گيري نمود كه درآدمي، مي توان چنين نتيجه
 "روح"و  "جسم"شامل  تاريخ، نگاه به انسان دوبعدي و

روح  برداشت آنان از جسم و بوده است كه البته، تعريف و
اين دو  يا نگاه امروزي، به متفاوت از نگاه ادوار بعدي و

  مقوله مي باشد.
  

سال  500تا  2500آشور به انسان ( نگاه دوران تمدن بابل و
  قبل از ميالد مسيح)

افراد ساكن در نواحي بين النهرين، جزء تشكيل دهنده هاي 
در  نخستين تمدن هاي روي زمين مي باشد. به همين نحو

نگرش به انسان، نيز تغييراتي ايجاد شده بود، بدين معني 
جسم ظاهري، به نيروهاي تأثيرگذار  تن و الوه بركه ع

يا ارواح  ناپيدا، تحت عنوان نيروهاي مرتبط با خدايان و
گذشتگان، حساب باز مي كردند. از ديدگاه پزشكي، در 

پنداشتند: بيماري آشور مردم مي –دوران تمدن بابل 
اي است كه از جانب خدايان به منظور گوشمالي عارضه

گردد و در نظر آنان خص گناهكار حادث ميدادن و تنبيه ش
بيمار كسي است كه به غضب خدايان گرفتار شده است يا 

حرمتي گناهي مرتكب شده و يا به ارواح گذشتگان بي
بنابراين در اين  نموده و خاطر مردگان را رنجانده است؛

دوران زماني نيز، نگاه به انسان، شامل جسم و جان و يا تن 
  و روان بود.

  
  اه دوران تمدن يونان به انساننگ
كه سرآغاز نگاه فلسفي و خردورزانه به همه  تمدن يونان 

طبيعت و از جمله انسان مي باشد. در اين دوران چهره 
پزشكي درخشيدند كه هر  هاي بزرگ علمي، فلسفي و

اين مقاله  در كدام نگاه ويژه اي به انسان داشتند. اينجانب
ها مي پردازم. گرچه به يدگاهبه اختصار به برخي از اين د

تن و روان، به عنوان يك  طور كلي، در اين مقطع زماني،
واحد وابسته به هم نگريسته مي شدند و موبد، طبيب و 
راهنماي مذهبي و روحي، يك شخص است، پس او بايد 

  تن بيمار را به كمك روح و روان شفا دهد.
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  قبل از ميالد) 460-370( 1بقراط
 مي را تركيبي متوازن از اخالط چهارگانهبقراط، بدن آد

خون، صفرا، بلغم و سودا) مي دانست و نگاهي ماده (
گرايانه به انسان داشت گرچه، او منكر پديده اي بنام روح 

مكمل آدمي نبود، اما  ضروري و و به عنوان جزء جداناپذير
به  يا جسم و درمان بيماري ها به تن و در سبب سازي و
 تعادل اخالط، اهميت زيادي قائل بود. خصوص توازن و

كه او را پدر پزشكي و بنيانگذار اين رشته از دانش  بقراط
گيري از تجارب غني مصريان و دانند. با بهرهبشري مي

يونانيان باستان پايه و اصول جديدي در امر شناخت 
بيماريها و درمان آنها بنيان نهاد. نگرش جديدي كه او ابداع 

تأثير بودن ارواح در ن از روان و اعالم بينمود، تفكيك ت
ظهور بيماري است. به نظر بقراط بيماري در بدن بيمار 
وجود دارد و علت اصلي بروز و ظهور بيماري هيچ گونه 

هم  ارتباطي به ارواح نداشته بلكه نتيجه و حاصل به
خوردن و عدم توازن مايعات يا اخالط بدن است. بقراط 

اين بيماري است كه "گويد: مي " سبيماري مقد"در كتاب 
  ." دهد نه خدابدن را رنج مي

  قبل از ميالد) 427- 347( 2افالطون
كه نماينده درخشان ذهن گرايان است در مقابل  افالطون
كند گيرد و سعي ميگرايان قرار ميهاي يكطرفه مادهانديشه

تا حداقل از نقطه نظر بيماري و درمان ارتباط بين تن و 
  گويد:ا همچنان پايدار نگه دارد. او ميروان ر

. نيز " گرددناراحتي روان باعث بروز ناراحتي در بدن مي"
عصر خود را از لحاظ افالطون خط مشي پزشكان هم

جداسازي روح از تن به عنوان بزرگترين خطاي عصر 
اين فيلسوف بزرگ  بنابراين، افالطون، خويش دانسته است؛

روح مي  جان و يا جسم و و از تن يوناني، انسان را تركيبي
توجه فزاينده به  داند كه تأثير متقابل روي يكديگر دارند و

 مقوله روح در برابر جسم دارد.
  
  

                                                                  
Hippocrates ١  
Plato ٢ 

  قبل از ميالد) 348- 324( 3ارسطو
نيز همانند افالطون بر اين باور است كه روان و تن  ارسطو،

در به هم وابسته بوده و بر يكديگر تأثير متقابل دارند. او 
گويد كه احساسات آدمي نظير بيان مشاهدات خود مي

خشم، ترس، شجاعت و خوشحالي هريك به نوبه خود بر 
بدن و فعاليت آن اثرگذارند، به اين ترتيب به نظر ارسطو 
احساسات يعني پديده هاي رواني در بروز و ظهور بيماري 

لذا مي توان، ارسطو راهم  جسماني نقش اساسي دارند. و
 اي دانشمندان با نگرش دو بعدي به انسان (جسم ودر راست

 روان) محسوب نمود.
  ميالدي) 22- 130( 4جالينوس

جالينوس كه يك پزشك يوناني است و در دربار امپراطور 
روم به ارائه خدمات پزشكي اشتغال داشته است، با تلفيق و 

گرايي تركيب سه چيز يعني دانش قديمي بقراط، روح
ها، اصول و قوانين تميستگرايي امادهافالطون و سرانجام 

را طراحي نمود كه تا هزار سال بعد از  ييونان طب جديد
وي در اروپا جاويدان ماند. از نظر جالينوس مغر انسان به 
عنوان عضوي با خصوصيات و اهميت ويژه، جايگاه 
پراهميتي در علم و طب و بروز بيماري و درمان آن دارد. 

كز حواس و احساسات و استدالل از ديدگاه او مغز، مر
بنابراين، جالينوس، نيز با درك جامع تري در  آدمي است؛

خصوصيات تن آدمي و به خصوص نقش مغز، به  رابطه با
   .)1- 7( مقوله روان آدمي نيز اهميت درخور توجه قائل بود

  
  ميالدي) 1500تا  500به انسان ( نگاه دوران قرون وسطي
در مغرب زمين بار ديگر بيماري  با انقراض امپراطوري روم

و درمان و به طور كلي طبابت به طرف اعتقادات و 
باورهاي خرافي كشيده شد و مجدداً ارواح خبيثه، شياطين، 
جادوگران و ارتكاب گناه و نظاير اينها عامل و باعث 
بيماري شمرده شدند و بيمار براي درمان درد خود به 

اي با ذكر ادعيه و يژهكرد و طي مراسم وكشيش مراجعه مي
خواندن نماز به گناهان و قصور در ايمان خود اعتراف 

                                                                  
Aristotle ٣ 
Galen ٤ 
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كرد و با انجام اين اعمال بيمار اميدوار بود بتواند ارواح مي
هاي پليد دروني خويش را از خود بيرون خبيثه و انگيزه

براند و دوباره سالمت خويش را بازيابد. البته همزمان با 
كي در مغرب زمين، در منطقه قرون وسطي يا عصر تاري

جغرافياي ايران، داستان ديگري و نگاه متفاوتي وجود 
داشت كه در اينجا به دو مورد از نگاه دانشمندان ايراني 

  اشاره مي كنم.
  ميالدي) 925-865( 5محمد بن زكرياي رازي

كه به طبيب المسلمين و جالينوس  محمد بن زكرياي رازي
او به زبان عربي يعني زبان  العرب (بخاطر آنكه اكثر كتب

علمي عالم اسالم در آن زمان نوشته شده) معروف است در 
اين دوران ظهور كرد. او يك طبيب و معلم اخالق و 
شيميدان و مسلط به فلسفه بود. نه تنها اخالط چهارگانه 
مزاج كه توسط بقراط مطرح شده بود را قبول دارد بلكه 

داند اي ميعلي و اسوه حسنهاعمال و رفتار سقراط را مثَل ا
كه طبيب بايد از آن پيروي كند. محمد بن زكرياي رازي 
كتاب الحاوي را كه جامع اطالعات پزشكي است در بيش 

جلد تدوين نمود و به علت جامع بودن براي اولين  20از 
ميالدي به التين ترجمه شد و تا قرن  1279بار در سال 

ر اروپا و بخصوص هفدهم ميالدي آثار پزشكي رازي د
فرانسه و دانشگاه سوربن مورد توجه و تدريس اهل علم و 

ميالدي  1842تا  1488فن بود و نيز اين كتاب بين سالهاي 
 پنج بار در اروپا تجديد چاپ شد.

نظريات اخالقي  " الطب الروحاني"رازي با نوشتن كتاب 
نمايد و در فصل اول اين كتاب به خود را منعكس مي

پردازد و در فرازي چنين مي " رد و ستايش از آنبرتري خ"
نويسد كه با خرد به امور غامض و چيزهايي كه در ما مي

بريم. محمد بن زكرياي نهان و پوشيده است پي برده و مي
رازي در عين حال كه شيميدان بزرگي است، از مشاهير 
منطق و هندسه و صاحب نظر در علم فلسفه بود و از همه 

ر فن و هنر و علم كاربردي طب حداكثر اين علوم د
  استفاده علمي و مهارتي را به عمل آورد.

                                                                  
Rhazes ٥ 

كرد و معتقد بود كه اوالً رازي، جسم و روان را تفكيك نمي
نيروهاي رواني، نيرومندتر از نيروهاي بدن هستند و ثانياً 

شود واكنشهاي رواني هم به هرگاه مزاج مغز دگرگون 
هند كرد و بر همين اساس سبب آن دگرگوني، تغيير خوا

بندي بيماري هاي جسمي و رواني را در يك راستا طبقه
  . )8( نمود

 1037-980( 6شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبداله بن سينا
  ميالدي)

فيلسوف شهير و طبيب و حكيم نامور ايراني  ابوعلي سينا،
كه كتاب قانون او صدها سال در دانشگاهها و مدارس عالي 

گرديد، معتقد بود كه خيلي از بيماريها و يس مياروپا تدر
هاي هيجاني ها و رنجشاختالالت جسمي توسط ناراحتي

داند كه طب را دانشي مي گردند. ابوعلي سينا،ايجاد مي
توان بر كيفيات تن آدمي آگاهي يافت و بوسيله آن مي

هدف آن را حفظ تندرستي در موقع سالمت و اعاده آن به 
در فلسفه بنيادي بيان شده است  كند.ذكر مي هنگام بيماري

كه شناخت هر چيز مشروط به درك منشأ و علل آن است. 
به شرطي كه منشأ و علل آن بطور آشكار خودنمايي كند 

هاي عالئم و وگرنه بايد آن را از طريق رويدادها و ويژگي
مادي، فاعلي، ( چهارگانه هاي آن كشف كرد. او عللنشانه

ي يا غائي) را براي بيماري ها توصيف نمود. صوري و تمام
اش، به منظور حفظ بهبودي و طبيب به اقتضاي حرفه

بخش بيماري، بايد برخي از اين امور را تنها معالجه رضايت
به تصور علمي خود درك كند و به مشاهده خود چنين 

هاي وي از طرف يكي از گيرياعتقاد پيدا كند كه نتيجه
ته شده است و درباره برخي ديگر از علماي طبيعي پذيرف

اين امور بايد بوسيله حرفه خود، دليلي بر وجود آن حالت 
ها هر آنچه به مثابه اصول (مبادي) داشته باشد. در اين زمينه

گيري روند بر طبيب است كه از مشاهده و نتيجهبشمار مي
آن پيروي كند، زيرا مبادي علوم جزئي بي چون و چرا 

د اين جزئيات در علوم ديگر و قديمي تر، است و در مور
دانيم كه منشأ همه داليلي و بياناتي آورده شده است و مي

                                                                  
Avicenna ٦ 
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گيرد و آن حكمت علوم به سوي حكمت اولي اوج مي
  نامند.اولي را علم ماوراءالطبيعه مي

ابوعلي سينا ديدي جامع و همه جانبه از جهات جسمي، 
انسان داشته شناختي، اجتماعي و روحي نسبت به روان

است و همه ابعاد و تعامل و تداخل آنها را در سالمت و 
دانسته است. در حقيقت ابوعلي سينا، بيماري دخيل مي

تن و روان به مقوله محيط و اجتماع و نيز به  عالوه بر
حياتي روحاني و يا معنوي آدمي توجه وافري  پديده مهم و

و را در اين به عمل مي آورد و شايد بتوان از اين بابت ا
 به انسان، به صورت مدون و علمي اولين و نگرش جامع

   .)9،10( پايه گذار ناميد
  

  ميالدي) 18و  17، 16نسانس (قرون عصر ر
ميالدي)  1500تا  500پس از حدود يك هزار سال (حدود 

عصر تاريكي يا قرون وسطي كه با سلطه مطلق باورها و 
امور و جزئيات اعمال خرافي مذهب تحريف شده بر كليه 

زندگي مردم اروپا همراه بود با آغاز دوران رنسانس عالوه 
هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي بر تغييرات فاحش در زمينه

هاي چشمگيري در پزشكي و درمان بيماريها نيز دگرگوني
  به وقوع پيوست.

  ميالدي 1650تا  1400سال هاي حدود 
مادي دوباره جان  اين ايام، بررسي و پژوهش درباره بعد در

گرفت و رونق يافت، دنياي مادي در مركز توجه قرار 
هاي معنوي نيز يكسره به فراموشي سپرده گرفت و جنبه
 ي خفقان حاكم در دوره سلطه خرافات يكشد. در نتيجه

گرايي با شتاب و شدت زياد هزار ساله، حركت بسوي ماده
ر يك فت و به اين ترتيب به جاي استتقراصورت مي گر

گرايي حاكم تعادل منطقي و عاقالنه بين ماده و روان، ماده
گرايي به قهقرا رفت و به مطلق زمان گرديد و روح

  فراموشي سپرده شد.
گرايي به با اختراع تلسكوپ و ميكروسكوپ دانش ماده

هاي جديد و بسيار جالب توجهي دسترسي پيدا كرد. يافته
م و سريع در العاده مههاي فوقكشفيات و پيشرفت

رياضيات و فيزيك و شيمي، دانش مادي را گسترش 

فراواني داد و دانش علمي به باروري بسيار چشمگيري 
هاي علوم در طب هاي نوين رشتهها و پديدهرسيد. يافته

هايي مانند بيوشيمي و بكار گرفته شد و در رشته
  برداري شايان توجهي قرار گرفت.شناسي مورد بهرهباكتري

علم اتوپسي را مطرح نمود. او  )،1771-1682( 7گاگنيمور
هاي بدن انسان اعالم داشت با بررسي و تحقيق درباره بافت

وقتي يك عضو از بدن آسيب ببيند و كار آن مختل "كه 
. او اظهار داشت كه " گرددشود، بيماري و مرگ حادث مي
تنهايي عامل ايجاد  تواند بهعدم تعادل در اخالط بدن مي

ماري شود. به اين ترتيب اطالعات و دانش و كار بي
يافت، در حالي كه روان رفته پژوهش درباره بدن فزوني مي

گرديد. آن بخش از رفته از حيطه تحقيقات علمي خارج مي
شود بايد فقط توسط فيلسوفان روان كه انديشه ناميده مي

گرفت. آن جنبه از انسان كه مورد بحث و گفتگو قرار مي
شود بايد در حيطه اختيار علماي ديني و وانده ميروح خ

بندي به آن قسمت از روان مذهبي قرار گيرد. در اين تقسيم
كه مربوط به عواطف و احساسات انساني است اصالً 

شد. در طور كلي ناديده گرفته مي توجهي نداشتند و به
واقع تحت تأثير چنين بينش و پنداري بود كه در علم طب 

   .)3،5،6 ( " كردند نه بيمار راري را درمان ميبيما"فقط 
  

  نگاه دوران قرن دوازدهم به انسان
در اين دوران است كه دوگانگي و جدايي تن و روان به 

رسد. با شناخت بيشتر و كاملتر ياخته يا حد اعالي خود مي
شود. سلول و ساختمان آن، سلول غايت و نهايت تن مي

پديده براي توجيه مظاهر  سلول مركز توجه و مهمترين
گردد. سلول سالم باعث سالمت بدن و سلول حيات مي

  بيمار سبب بيماري آن است.
هاي از طريق آزمايش )،1902- 1821( 8رودلف ويرشو

خاستگاه هر بيماري در "كه  دهدآزمايشگاهي نشان مي
  ." بيماري سلول است

                                                                  
Morgagni ٧ 
Rudolf Virchow ٨ 
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هاي خود در نيز بر اساس يافته )،1895- 1822پاستور (
دارد كه بروز و ظهور هر نوع بيماري آزمايشگاه اظهار مي

بايد نتيجه و حاصل تغييراتي باشد كه در ساختمان سلول 
روي داده است. در نظر پاستور آزمايشگاه معبد آينده 

ها است. شدت عالقه و توجه به اين ديدگاه طبي و انسان
توماس "پزشكي به قدري است كه دانشمندي همچون 

دارد كه حاالت رواني اظهار مي )،1895- 1825( "هاكسلي
خودي خود داراي هيچگونه اهميت و علت عارضي  به

هاي مختلف باشند، بلكه فقط نتيجه و حاصل فعاليتنمي
  . )2،5،6( بدن هستند

  
  نگاه دوران قرن بيستم به انسان

در اين قرن يكپارچگي و يگانگي تن و روان دوباره مورد 
گيرد. زيگموند وهشگران قرار ميتوجه دانشمندان و پژ

در راه اثبات يكپارچگي و يگانگي  )،1939-1856( 1فرويد
دهد. براي او تن و هاي فراواني انجام ميتن و روان بررسي

اند. حافظه از ديدگاه روان يك واحد به هم وابسته و پيوسته
هاي فرويد آزمايشگاه روان انسان است. او طي بررسي

حساسات و هيجانات را در ايجاد گوناگون، اهميت ا
هاي جسماني هاي رواني و همچنين بروز بيماريناراحتي

ها در ها و روميدهد. در تكميل آنچه يونانينشان مي
اند، فرويد تحقيق و بررسي درباره دوران باستان انجام داده

عواطف و احساسات كودكي را به صورت يك علم مستقل 
نها را به جسم در قالب رشته كند و وابستگي آعنوان مي

  آورد.به ميدان مي "روانپزشكي"تازه تأسيس 
تحقيقات فراواني در  )،1964-1891( 2فرانتز آلكساندر

هايي مورد ارتباط بين تن و روان و همچنين درباره بيماري
اختالالت "دهد و آنها را كه بر اثر فشار رواني روي مي

كه در خور تقدير و ناميده، انجام داده است  "روان تني
ستايش است. در حقيقت پس از حدود پانصد سال، مجدداً 
نگاه شيخ الرئيس ابوعلي سينا در مورد بيماري روان تني 
جاي خود را در علوم پزشكي، توسط آلكساندر باز يافت. 

                                                                  
Sigmund Freud ١ 
Frantz Alexander ٢ 

معتقد بود كه اگر محركات يا تنش  1950آلكساندر در سال 
واكنش معيني معين و خاصي روي دهد اثر آن به صورت 

توان آن را از پيش شود كه ميدر عضو معين ظاهر مي
مشخص نمود. وي از نظريه هشدار و جنگ و گريز در 

توسط  1932كرد كه در سال ها جانبداري ميبرابر تنش
هم يك  "تضاد"مطرح گرديده بود. در نظر آلكساندر  3كانن

شود سعي تنش است. وقتي شخصي با تضاد روبرو مي
آن را فرونشاند و به كمك دستگاه عصبي ارادي  كندمي

واكنشي به وجود آورد كه از جهاتي مانند واكنش تبديلي 
است كه فرويد مورد بررسي قرار داده بود، همين شخص 

هاي دستگاه ممكن است پس از فرونشاندن تنش، واكنش
سمپاتيك خود را به كمك سلسله اعصاب خودمختار براي 

هشيار و آماده و گوش به زنگ نگاه جنگ يا گريز بيشتر، 
دارد و يا واكنشهاي پاراسمپاتيك خويش را براي 

هاي نباتي بيشتري بكار گيرد. اين هشياري ها و فعاليت
تواند منجر به بروز هاي مداوم و طوالني ميآمادگي

 اختالالت جسماني و سرانجام بيماري شخص گردد.

بين فرد و به  بر اهميت ارتباط متقابل 1958روش در سال 
طور كلي نحوه ايجاد و ارتباط بين بيمار و محيط او تأكيد 

  داشت.
هاي رابطه فشارهاي زندگي و واكنش )،1943ولف (

ارتباط بين تضادهاي ناخودآگاه  4فيزيولوژيكي و مارگولين
 5هاي فيزيولوژيكي را مطرح نمود. هورنايو واكنش

در ايجاد  تأثير فرهنگ را )،1948( 6) و هاليدي1939(
اند. در زمينه تني مورد توجه قرار دادهاختالالت روان

تأثيرات متقابل جامعه و فرد، تحقيقات و نظريات قابل 
 9و كوب 8و موس 7توجهي توسط دانشمنداني چون كريتس

انجام شد كه در جايگاه خود از  1و كاسل و هوفر 9كوب
 .باشدنقطه نظر تأثير عوامل محيطي بر انسان قابل تأمل مي

                                                                  
W.B Cannon ٣ 
Margolin ٤ 
Horney ٥ 
Halliday ٦ 
Kritiz ٧  
Moos ٨  
Cobb ٩  
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عوامل بروني (محيط  )،1970) و ليپوسكي (1953( 2گرنيكر
و عوامل دروني   زيست، فرهنگ و محيط اجتماعي

، وراثت، وضع جسماني، ساختار  )عواطف و احساسات(
بدن و زندگاني گذشته و شيوه زندگي شخصي، همگي را 
داراي نقش مهم و اساسي در ارتباط با فرد ذكر نمودند و 

ر يك بايد توسط شخص مربوطه مورد معتقد بودند كه ه
 . ) 6،12( بررسي و پژوهش قرار گيرد

 1977در سال  3بر پايه همين شواهد و مدارك بود كه انگل
را به جاي مدل زيستي  4مدل زيستي رواني اجتماعي

براي توجيه جوانب گوناگون بيماريها در انسان  5پزشكي
  عه به شكل يكمراج ).13- 15(  معرفي نمود

  
 

قدماني بود كه نشان داد يكي از پيش )،1969( 6مونسول
گذارد و شناختي يا محيطي بر ايمني تأثير مياسترس روان

را به جامعه  7"شناسيايمني روان"هايي، با انجام پژوهش
هايي در مورد رابطه علمي معرفي كرد. بعداً پژوهش

استرس و سيستم عصبي و عملكرد ايمني توسط 
) پيگيري شد و در حقيقت 1970( 8دندانشمنداني چون ها

ها را با دستگاه اعصاب او براي اولين بار ارتباط لنفوسيت
                                                                                                 

Hofer ١  
Grineker ٢ 
Engel ٣  
Biopsychosocial ٤  
Biomedical ٥  
Solomon ٦  
Psychoimmunology ٧  
Haden ٨  

ايمني را اثبات كرد.  –پاراسمپاتيك و ارتباط نوروآندوكربن 
شناس معروف دانشگاه روچستر، روان "آدر" 1974در سال 

شرطي شدن كالسيك دستگاه ايمني را مطرح كرد و 
 - روان"براي اولين بار اصطالح  1980سرانجام او در سال 

  )11،13را ابداع و معرفي نمود. ( 9"شناسيايمنيعصب
اي روي گروهي از طي مطالعه 1990در سال  10پرسمن

زنان سالمند با شكستگي لگن، مشاهده نمود كه آن دسته از 
زناني كه داراي ايمان مذهبي بيشتري بودند و مراسم 

دادند در قياس با زنان انجام مي "دعا و نيايش"مذهبي 
غيرمذهبي، شيوع افسردگي كمتري و وضعيت حركتي 

 "جوش خوردگي استخوان و نداشتن عوارض جانبي"
روانپزشك كاروليناي شمالي در  11بهتري داشتند. ميدور

اي دريافت كه در گروهي از اقليت طي مطالعه 1992سال 
شيوع افسردگي به مراتب  12هامذهبي به نام پنتاكستال

يشتر از افرادي با وابستگي و گرايش مذهبي معمول جامعه ب
  )16، 5كاروليناي شمالي وجود دارد. (

بنابراين امروزه نه تنها عوامل زيستي، جسماني، 
شناختي و محيطي بلكه باورهاي ديني و عرفاني و روان

گيري شخصيت چگونگي توجه به مبدأ و معاد نيز در شكل
و جالب آن  ها نقش داردماريو به تبع آن بروز و شيوع بي

عصب ايمني شناسي  -روان"است كه تحت لواي دانش 
)PNI("  امكان مطالعه تأثير رفتار، باور، شناخت و حتي

مذهب و عرفان و عوامل محيطي و اجتماعي بر دستگاه 
در  13ايمني بدن فراهم شده است و به همين دليل شليفر

به عنوان  )PNIاز روان عصب ايمني شناسي ( 1999سال 
كند كه در آينده حلقه اتصال فيزيك و متافيزيك ياد مي

تواند افق جديدي را در برابر ديدگاه دانشمندان قرار مي
  . )5،13،16(  دهد

  ديدگاه اسالم و قرآن نسبت به انسان

                                                                  
Psychoneuroimmunology ٩  
Pressman ١٠  
Meador ١١  
Pentacostal ١٢  
Schleifer ١٣ 
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و داعيه دار  دين اسالم به عنوان آئين تكاملي اديان توحيدي
دارد كه در حد هدايت بشري، نگاهي جامع تر به انسان 

مقدور و مختصر اينجانب تالش مي كنم به ابعاد آدمي از 
و عمدتاً مستند به آخرين نوشتار وحي الهي  ديدگاه اسالمي

 يعني كتاب قرآن مجيد به شرح زير اشاره اي داشته باشم
)20 -17( . 

  تن) به آدمي مادي (جسم، نگاه خاكي و -الف
از ويژگي مادي آفريدگار دانا، بخشي از وجود آدمي را 

جوارح است در ابتدا  (خاكي) كه دربرگيرنده اعضاء و
اين موضوع را در آياتي چند از سور قرآن مجيد  آفريد و

كه به چند نمونه آن در اين قسمت اشاره مي  اعالم نمود؛
  كنم.

لَّذي أَحسنَ كُلَّ شَيء اسوره سجده، چنين فرمود:  7در آيه 
خَلَقَه  ◌ۖ أَ خَلْ ودينٍبن طانِ مهمان كسى كه : ﴾7( قَ الْإِنس

آفرينش انسان را از  و  آنچه را آفريد نيكو ساخت
لغايت  12همچنين در آيات  .درآغاز ك (خاك و ماده)گل
ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ من  فرمايد:يمچنين  مؤمنونسوره  14

 ﴾13﴿في قَرَارٍ مكينٍ  ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً ﴾12﴿ سلَالَةٍ مّن طينٍ
ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ 

فَتَبارك  ۚ◌  عظَاما فَكَسونَا الْعظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ
عصاره  ما انسان را ازيقيناً  و: ﴾14﴿اللَّـه أَحسنُ الْخَالقينَ 

اى در  سپس آن را نطفه ، )12( اى از گل آفريديم چكيده و
.  )13( ] قرار داديم چون رحم مادر قرارگاهى استوار [

، پس آن علقه را به  گاه آن نطفه را علقه گردانديم آن
گوشت را  ، پس آن پاره گوشتى درآورديم صورت پاره

ها گوشت   بر استخوان هايى ساختيم و استخوان
پس  ; ، سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آورديم پوشانديم

بابركت است خدا كه نيكوترين  هميشه سودمند و
سوره الحجر، به  26 نيز در آيه ).14( آفرينندگان است

ولَقَد خَلَقْنَا  يادآور مي شود:را شكلي مشابه اين موضوع 
ما انسان را از  و: )26( ونٍصلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُاإلِنسانَ من 

 ،رنگ است تيره گلى خشك كه برگرفته از لجنى متعفّن و
سوره ص نيز بدين 71مشابه اين مطلب در آيه  . آفريديم

مّن إِذْ قَالَ ربك للْملَائكَةِ إِنّي خَالقٌ بشَرًا است:  نحو آمده

ان هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگ  ياد كن ﴾71﴿ طينٍ
  . : همانا من بشرى از گل خواهم آفريد گفت

  نگاه قلبي (جان و روان) به آدمي - ب
در قرآن مجيد، از واژه قلب مكرر استفاده شده است و از 

گاه به صورت  اين اصطالح، گاه به صورت سالم (سليم) و
بيمار و يا سخت و غيره استفاده شده است. مرحوم عالمه 

از قلب، معني جان و روان  طباطبائي، مفسر بزرگ قرآن،
فكر مي كنم ، موضوع  ) اينجانب21( 1آدمي را نموده اند.

با اصطالح  "قلب"سيال بودن و مستمراً تغيير پذير بودن 
كه ما در فارسي از آن ياد مي كنيم قرابت زيادي  "روان"

دارد و در برگيرنده عواطف، احساسات، ادراكات، رفتار و 
. پر واضح است كه اين واژه با فرآيند هاي رواني مي شود

) كه مقصود عضو اصلي دستگاه Heart( "قلب "واژه
گردش خون مي باشد كامالً متفاوت است. در اينجا به چند 

يا أَيها مورد از آيات مربوط به شرح زير اشاره مي نمايم: 
ل اكُمعولِ إِذَا دلرَّسلو لَّـهوا لتَجِيبنُوا اسينَ آمالَّذيِيكُمحا يم  ◌ۖ 

وأَنَّه إِلَيه تُحشَرُونَ  أَنَّ اللَّـه يحولُ بينَ الْمرْء وقَلْبِهواعلَموا 
! هنگامي كه خدا  اى اهل ايمانسوره انفال.  ﴾24﴿
حيات معنوى  پيامبرش شما را به حقايقى كه به شما [ و
اجابت  كنندي، دعوت م بخشد ] مي واقعى ] زندگى [ و

مانع   حائل و او دل بدانيد كه خدا ميان آدمي و و  كنيد
مسلماً همه شما به سوى او گردآورى خواهيد  و شوديم

اين آيه حكايت از آن دارد كه انسان عالوه بر بعد . شد
؛ جسماني( خاكي)، بعد ديگري بنام بعد رواني (قلب) دارد

دازد. در آيات ديگر به برخي از ويژگي هاي آن مي پر كه
 سوره آل عمران، چنين مي فرمايد: 159 كما اينكه در آيه

ملَه نتل ه  غَليظَ الْقَلْبِولَو كُنت فَظا  ۖ◌  فَبِما رحمةٍ مّنَ اللـَّ
كلونْ حلَانفَضُّوا م  ◌ۖ  مهشَاوِرو مرْ لَهتَغْفاسو منْهع ففَاع

هفَإِذَا عزَمت  ۖ◌  في الْأَمرِ ه يحب  ۚ◌  فَتَوكَّلْ علَى اللـَّ إِنَّ اللـَّ
پس به !] اى پيامبر  [سوره آل عمران ﴾159﴿الْمتَوكّلينَ 

اگر  و رحمتى از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى مهر و
سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده مي  درشت خوى و

براى آنان آمرزش  و  از آنان گذشت كن ، بنابراينشدند
                                                                  

  ٣١۵تفسير الميزان، جلد دوم صفحه - ١ 
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چون تصميم  و  در كارها با آنان مشورت كن  و  خواهب
زيرا خدا توكل كنندگان را دوست  ;كنگرفتى بر خدا توكل 

اين  يكي از خصوصيات به در اين آيه خداوند متعال، دارد.
 و درقلب، يعني سخت دلي و يا غلظت قلب اشاره دارد. 

سوره الشعراء به ويژگي ديگري از اين قلب، يعني،  89آيه 
يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنُونَ ب سالم و پاك اشاره مي نمايد. قل
﴿88﴾  ه روزى كه هيچ : ﴾89﴿ بِقَلْبٍ سليمٍإِلَّا منْ أَتَى اللـَّ

مگر كسى كه دلى سالم  )88( ، دهدياوالدى سود نم مال و
قرآن  ).89( ، بياورد پيشگاه خدا ] بهيثاز رذايل و خبا [

بر و نيز مهر زدن  متكبريگري به قلب مجيد، در آيات د
الَّذينَ يجادلُونَ في آيات  به شرح زير اشارت دارد: قلب

ملْطَانٍ أَتَاهرِ سبِغَي ينَ  ۖ◌   اللَّـهالَّذ ندعو ه كَبرَ مقْتًا عند اللـَّ
 باٍركُلِّ قَلْبِ متَكَبِّرٍ ج ٰ◌ لك يطْبع اللَّـه علَىٰ◌ كَذَ ۚ◌  آمنُوا

آنكه دليلى  كسانى كه در آيات خدا بىسوره غافر:  ﴾35﴿
اين عمل  كنند [ ستيزه مي دله وجا، م براى آنان آمده باشد

نزد اهل ايمان مايه دشمنى بزرگ  ] نزد خدا و زشتشان
، مهر  گونه خدا بر دل هر گردنكش زورگويى اين ، است

ره، چنين مي سوره بق 7يه در آيا  ؛ ونهدي] م بختى تيره [
ه  فرمايد:  ٰ◌ وعلَى ۖ◌  سمعهِم ٰ◌ وعلَى قُلُوبِهِم ٰ◌ علَىخَتَم اللـَّ

ها  خدا بر دل )7(ولَهم عذَاب عظيم ۖ◌  أَبصارِهم غشَاوةٌ
اى   هايشان پرده بر چشم و  نهاده هايشان مهرِ گوش و
  ).7( استبراى آنان عذابى بزرگ  و
  ي به آدمينگاه با بعد نفسان -ج

 مواجهيم و "نفس"در ديدگاه قرآني با كاربرد فراوان واژه 
قياس آن با موازين  كمتر واژه اي است كه در تطبيق و

ديني و  جايگاه اصطالحات دانش بشري و يا كاربرد آن در
تا اين حد اختالف نظر باشد. به  فلسفي و روان شناسي

اند اميدهن "روان "گونه اي كه برخي اين كلمه را معادل 
كه  در زبان عربي  "طب النفس "، و يا"علم النفس"مانند 

جالب  مقصود علم روان شناسي و روان پزشكي است.
است كه در مقاطعي از دوران گذشته نه چندان دور، در 
ايران، نيز اين دو واژه عربي، براي رشته روان شناسي و 

تر البته ، به شكلي وسيع  روان پزشكي مطرح بوده است. و
اين اشتباه برداشت در بين علماي ديني و فالسفه هم 

مشهود بوده و مي باشد. به گونه اي كه برخي از بزرگان در 
 دقت نظر "روح "با معني  "نفس "كاربرد معني كلمه

  تفكيكي به خرج نمي دهند.
نفس،  اينجانب بنا دارم به برخي آيات ذيربط در موضوع

لنَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم مّن يا أَيها ا اشاره اي بنمايم.
وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالًا كَثيرًا  نَّفْسٍ واحدةٍ

اءسنو  ◌ۚ امحالْأَرو لُونَ بِهاءي تَسالَّذ ه إِنَّ اللَّـه  ۚ◌  واتَّقُوا اللـَّ
! از  اى مردمالنساء، يعني سوره  ﴾1﴿كَانَ علَيكُم رقيبا 

، آنكه شما  ] پروردگارتان بپرهيزيد هاىِ مخالفت با فرمان [
جفتش را از [جنس] او پديد آورد  آفريد و نفسرا از يك 

منتشر  زنان بسيارى را پراكنده و  ، مردان و نفساز آن دو  و
از خدايى كه به نام او از يكديگر درخواست  ؛ و ساخت

] خويشاوندان  قطع رابطه با از [ يد و، پروا كن كنيديم
نگهبان  . يقيناً خدا همواره بر شما حافظ و بپرهيزيد

وهو  سوره انعام چنين مي فرمايد: 98). نيز در آيه 1( است
قَد  ۗ◌  فَمستَقَرٌّ ومستَودع نَّفْسٍ واحدةٍالَّذي أَنشَأَكُم مّن 

او همان كسى  انعام.: و ﴾98﴿ هونَفَصلْنَا الĤْيات لقَومٍ يفْقَ
پديد آورد. پس [براى شما]  يك نفساست كه شما را از 

ترديد، ما آيات [خود] قرارگاه و محل امانتى [مقرر كرد]. بى
يا در  .ايمفهمند به روشنى بيان كردهرا براى مردمى كه مى

هو الَّذي  سوره اعراف چنين اشاره دارد: 189بخشي از آيه 
 وجعلَ منْها زوجها ليسكُنَ إِلَيها... نَّفْسٍ واحدةٍخَلَقَكُم مّن 

وست آن كس كه شما را از نَفْس واحدى ا اعراف: 189
 .آفريد و جفت وى را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد

يد كه شما را از نفس خداوند در اين آيات فوق مي فرما
اين نفس، نيز زوجي آفريد  و ازواحده (ِيك نفس) آفريد 

نظر مي رسد  به كه منجر به گسترش نسل آدمي شده است.
اين نفس واحده، يعني مجموعه توانمندي ها و استعداد 

و جسمي، رواني  و تكاملهاي نهفته آدمي براي رشد 
دمي در ي باشد كه با توجه به خصوصيت انحصاري آمعنو

در جهت رشد و شكوفائي و يا  و حركتآزادي انتخاب 
تواند او را ممتاز از يمحركت در جهت هبوط و سقوط، 

ي و توانمنداين استعداد  ؛ وساير پديده هاي آفرينش نمايد
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با رعايت  كه به صورت سازوكاري هوشمند طراحي شده
ي متفاوت تا حدهمانندي كلي، در انسان مذكر و مؤنث 

ه همين جهت، در آيه شريفه به مقوله آفرينش است. ب
البته از امتزاج اين  ؛ كهزوجي با همين ويژگي اشاره دارد

زوج بخشي از توانمندي اين نفس در قالب توانمندي 
  يدمثل، منجر به گسترش نسل مي شود.تول

از جمله ويژگي هاي اين نفس، آمادگي و تمايل آن در 
گسيختگي و حركت  حالت رهاشده و تربيت نشده، افسار

 53به طرف رفتار سوء و بد مي باشد به گونه اي كه در آيه 
إِنَّ النَّفْس وما أُبرِّىء نَْفسي  سوره يوسف، چنين مي فرمايد:

وءةٌ بِالسارألَم يمحر ي غَفُوربإِنَّ ر يبر محا رمن خود . إِالَّ م
، بسيار به  گر نفس طغيان زيرا ; كنميرا از گناه تبرئه نم

 ; مگر زمانى كه پروردگارم رحم كند دهديبدى فرمان م
. از طرفي، مهربان است زيرا پروردگارم بسيار آمرزنده و

متفاوتي دارد كه آدمي با تالش و  و سطوحاين نفس مراتب 
ي دقيق آفريننده (آموزه هاي ديني)، رهنمودهمت بر اساس 

وفا نمايد و البته هر نفسي را بارور و شك آن توانديم
تواند بارور شود و به همان يمفراخور ظرفيت اسمي خود 

نفساً االّ  ال يكَلف اهللاَ (اندازه هم بر او تكليف مقرر است 
  .سوره بقره) 186وسعها، آيه 

(ع) در نهج البالغه  كه حضرت علي جالب است بدانيم 
 و باروررساندن پيامبران، براي به شكوفائي  كه يدفرمامي 

كردن استعداد هاي نهفته آدمي، به رسالت برانگيخته شده 
در بخشي از خطبه شماره يك نهج البالغه چنين مي اند. 

 خوانيم:

س خداوند رسوالنش را برانگيخت و پيامبرانش را به پ
 عهد اداى تا داشت گسيل آنان سوى هم به دنبال
 شده فراموش يهانعمت و بخواهند مردم از را الهى فطرت

و با ارائه داليل بر آنان اتمام حجت آرند  يادشان به را او
كنند و نيروهاى پنهان عقول آنان را برانگيزانند و 

  ).22(الهي را به آنان بنمايانند  هاى نشانه

بدين معني كه تمام توانمندي ها و استعداد هاي نهفته در 
اين نفس، با هدايت درست و نشو و نماي صحيح از 

نب پيغمبران الهي، آدمي را به سر منزل كامل سعادت ( جا
نفس مطمئنه) مي رساند و اگر انسان در مراحلي از اين 
مسير درمانده و يا با كندي در حال حركت به طرف 
شكوفائي باشد اين نفس از اين عقب ماندگي ، نادم و گله 
مند است ( نفس لوامه). در اينجا بي مناسبت نمي دانم كه 

  ت ذيربط در اين موضوع اشاره نمايم:به آيا
  نفس لوامه -الف

لَا أُقْسم  سوره قيامت، از نفس لوامه، ياد مي شود. 2در آيه 
روز قيامت  ).2( بِالنَّفْسِ اللَّوامةِولَا أُقْسم  .)1( بِيومِ الْقيامةِ
 خورميگر قسم م به نفس سرزنش ؛ و)1( خورميسوگند م

)2.(  
  ئنهنفس مطم - ب

يا أَيتُها  سوره فجر، از نفس مطمئنه، ياد مي شود: 27در آيه 
 ).28( ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرْضيةً ).27( النَّفْس الْمطْمئنَّةُ

 نفساى يعني  30( وادخُلي جنَّتي ).29( فَادخُلي في عبادي
ى پروردگارت در به سو )27( ! يافتهاطمينان  آرام گرفته و

،  او هم از تو خشنود است حالى كه از او خشنودى و
در بهشتم  و )29( پس در ميان بندگانم درآى .)28( بازگرد

). بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه 30( وارد شو
نفس شامل مجموعه توانمندي و استعداد و به عبارتي 

به طرف ديگر، سازوكاري كه مي تواند با رشد و شكوفائي 
قله كمال هدايت و سعادت، يعني، جايگاهي باالتر از 
مالئكه و البته پائين تر از جايگاه الهي (بلكه در مقام عبد 
خدائي) صعود نمايد و يا با حالت بي توجهي و 

يگاهي نازل تر و جاافسارگسيختگي به طرف مسير سقوط 
  از حيوانات سقوط نمايد.

  نگاه با بعد پيراموني به آدمي -ج
و در نگاه قرآني، انسان عالوه بر ابعاد جسماني (خاكي 

و برخورداري از همه  ي رواني ( قلبي)هاجنبهي) و نيز، ماد
( نفس)، از  هاي رشد و سقوط، با اختيار خويشتنيتوانمند

تمامي شرايط خانواده و محيط و جامعه و همه امور 
اه در حقيقت، با نگ يرگذار بر فرد نيز، شكل مي گيرد.تأث

بعد اجتماعي را وسيع تر و جامع تر، بلكه به صورت  ديني،
سوره االسراء اشاره  84كند. اينجانب به آيه يماكتسابي ياد 
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فَرَبكُم أَعلَم بِمنْ هو  علَى شَاكلَتهقُلْ كُلٌّ يعملُ  مي كنم.
:  بگو كه ترجمه ساده آيه بدين صورت است: .أَهدى سبِيالً
هاى اكتسابى خود  عادت خوى و ر پايه خلق وهر كس ب
تر  ، پس پروردگارتان به كسى كه راه يافته كنديعمل م
به عبارتي، در ديدگاه اسالمي، بعد   .، داناتر است است

پيراموني، بسيار همه جانبه و گسترده تر از بعد اجتماعي 
ديده شده است زيرا ممكن است تداخل ابعاد و شرايط بر 

وع متفاوتي از تك تك شرايط را سامان و موض همروي 
  شكل دهد.

  نگاه با بعد روحاني ( معنوي) به آدمي - د
يم، در قرآن مجيد در ادامه داستان و حكآفريدگار دانا 

آفرينش آدمي، اينگونه اشارت دارد كه پس از آراستن 
انسان به جنبه اي از گوشت و استخوان و ساير ويژگي 

گري را پديد آورد كه آن هاي خاكي و مادي، خلقت دي
است. يك بار  "روح الهي"خلقت جديد، همانا دميده شدن 

ولَقَد  سوره مؤمنون را مرور مي كنيم: 14تا  12ديگر آيات 
ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في  ﴾12﴿خَلَقْنَا الْإِنسانَ من سلَالَةٍ مّن طينٍ 

طْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً ُثم خَلَقْنَا النُّ ﴾13﴿قَرَارٍ مكينٍ 
ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ عظَاما فَكَسونَا الْعظَام لَحما 

ه أَحسنُ الْخَالقينَ  ۚ◌  آخَرَ يقيناً ما انسان  و: ﴾14﴿فَتَبارك اللـَّ
سپس آن را  ،)12( اى از گل آفريديم چكيده عصاره و را از
 ] قرار داديم چون رحم مادر اى در قرارگاهى استوار [ نطفه

، پس آن علقه را به  گاه آن نطفه را علقه گردانديم آن .)13(
گوشت را  ، پس آن پاره گوشتى درآورديم صورت پاره

ها گوشت   بر استخوان هايى ساختيم و استخوان
پس  ; ورديم، سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آ پوشانديم

بابركت است خدا كه نيكوترين  هميشه سودمند و
). اين آفرينش ديگر بر اساس آيات 14(  آفرينندگان است
إِذْ قَالَ ربك سوره ص:  72و 71آيات  ديگر از جمله

ونَفَخْت فَإِذَا سويتُه  ﴾71﴿للْملَائكَةِ إِنّي خَالقٌ بشَرًا مّن طينٍ 
] هنگامي  ياد كن: ﴾72﴿فَقَعوا لَه ساجِدينَ  حيفيه من رو

: همانا من بشرى از  را كه پروردگارت به فرشتگان گفت
پس زمانى كه اندامش را درست  .)71( گل خواهم آفريد

، براى او سجده   از روح خود در او دميدم نيكو نمودم و و

سوره  29تا  26). مشابه همين معنا در آيات 72( كنيد
ين مي توان نتيجه گرفت ؛ بنابرانيز تكرار شده است الحجر

كه دميده شدن روح خداوندي، در حقيقت پديد آوردن 
خلقت ديگري ( انشاي الهي) براي موجود خاكي (جسمي) 
و قلبي(رواني) است كه اين مقوله سبب امتياز آدمي بر 
مالئك شده است و شايستگي سجده آنان را بدنبال آورده 

 "تبارك اهللا"ن موضوع ، منجر به گفتن يز همين ؛ واست
از جانب خداوند منان شده است (آيه  "احسن الخالقين"و

  سوره مؤمنون). 14
كه به تعبير قرآن  "روح"كه در مورد بعد  و بايد دانست

پروردگار است، اطالع كمي داريم.  1"امر"كريم از مقوله 
بي و ما اوتيتُم منَ ر أمرِ يسئَلونَك عنِ الرّوحِ قُلِ الرّوح من"

توانيم منكر اما نمي )؛85آيه  –(سوره اسراء  "العلمِ إلّا قَليالً
اين روح يعني بعد معنوي و عرفاني و الهي شويم چرا كه 

ها به صورت فطري، توجهات به قادر متعال و همه انسان
دارند و  "و ... Godخدا، اهللا، "كمال مطلق يعني 

 دهندآلي خود را با او تطبيق مي هگيري تكاملي و ايدجهت
طلبند و دست و او را در شرايط اضطراري و نيازمندي مي

كنند و در نهايت مسير بازگشت نياز به سوي او دراز مي
كنند و به عبارتي تمامي خويشتن را بسوي خدا ذكر مي

مسير زندگي از آفرينش تا مرگ را در حيطه و حول محور 
ين خدا نيز بين انسان و قلب او حائل دانند و البته اخدا مي

تر است و پر واضح است و از رگ گردن به فرد نزديك
است كه اين توجهات عرفاني و معنوي به صورت عميق 

ها در باور و شناخت و حتي رفتار و آداب و رسوم انسان
گذارد و بديهي است كه اين تأثيرات در تأثير متقابل مي

ها نيز ير و درمان بيماريگيري و به تبع آن در سشكل
  دخيل و مؤثر باشد.

كه حكايت از بعد خاكي  با تعاريف برشمرده شده فوق
             مادي)، بعد قلبي (رواني)، بعد نفساني (جسمي و

                                                                  
أال لَه الخَلقِ و االَمرِ تَبارك اهللاُ رب "است؛  "خلق". امر= در مقابل 1

). مقوله امر آني و بدون علت و معلول 54آيه  -(سوره اعراف "العالَمينِ
است و به اراده خداوند بستگي دارد. برخالف خلق كه يك پديده 

  معلول است. تدريجي و با رعايت علت و
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(استعدادي)، بعد روحاني (معنوي) و بعد پيراموني 
اجتماعي)، از ديدگاه قراني دارد، شايد بتوان،  (اكتسابي و
 مالي زير را براي روشن شدن موضوع بيان نمود.تمثيل احت

 كه اگر انسان را به مثابه كامپيوتر يا رايانه بدين صورت
 "آن را به عنوان  سخت افزاريبنگريم، مي توان، قسمت 

و  "روان "آن را در حكم  نرم افزاريآدمي و قسمت  "جسم
تأثيرات گرما ، "نفس"آن را به مثابه  سازوكار و قابليت هاي

چگونگي سطح و زاويه و ارتفاع قرار گرفتن سرما و و 
دستگاه و ساير مقوالت نحوه كاربري از دستگاه در حكم 

و برق  نيروي محركهو سرانجام  "محيطي و اجتماعي "بعد 
پشت دستگاه را در  استقرار كاربري هوشمندو نيز  دستگاه
  )2(شكل دانست.  "روح"حكم 

 
 Bio تي رواني اجتماعي معنويتمثيل رايانه به خود زيس .2شكل 

psycho socio spiritual – self  
  

در حال حاضر، گرچه در منطقه حوزه مديترانه شرقي، به 
و بسياري  داردبعد معنوي اهميت شايان توجهي مبذول مي

از واحدهاي اين سازمان جهاني، به موضوع مقوله معنوي و 
به  مذهبي و فرهنگي، توجه وافري دارند اما كماكان،

در تعريف  صورت رسمي، سازمان جهاني بهداشت،
سالمتي، سه بعد زيستي، رواني و اجتماعي را كه در 

ميالدي مي باشد  1946تعريف سالمت، مربوط به سال 
). ولي به نظر مي رسد، 12( مورد بررسي وامعان نظر دارد

دير يا زودف بشر، اين موجود ناشناخته ( به تعبير آلكسيس 
عاد بيشتري از ناشناخته هاي فعلي خود پي كارل)، به اب
  كه تا آن زمان دير نيست. خواهد برد

به نظر اينجانب، در اين موقعيت از تاريخ علم، زمان آن فرا 
گيري رسيده است كه مدل انسان را از جهت شكل

هاي او به صورت پنج شخصيت و اسباب و علل بيماري
قلبي و بعدي: يعني زيستي( خاكي و مادي)، رواني( 

عاطفي)، اجتماعي (پيراموني و اكتسابي) و معنوي (روحي) 
به همان نحو  در زمينه استعداد و سازوكار اوليه ( نفساني)،

  .)13شود معرفي نماييم (كه در شماي شكل سه ديده مي
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 نورباال

  نتيجه گيري
گذاري و كمك جامع  براي شناخت كافي جهت تشخيص

رواني، اجتماعي، نفساني  زيستي، درماني، بايد تمامي ابعاد:
فرد را مورد توجه قرار داد و به همين  "معنوي"و روحي 

جهت است كه در فرهنگ ايران زمين در ازمنه تاريخ لفظ 
گفتار كردار، راستدانشمند فيلسوف درست"، يعني "حكيم"

بردند و براي پزشك به كار مي "حكم و استوار و صاحب
و مشهور شدن  شايد هم يكي از داليل موفق بودن

دانشمنداني چون ابوعلي سينا و محمد بن زكرياي رازي در 
امر طبابت و پزشكي، اشراف آنها به علوم طبيعي، 

شناسي، فلسفه، مذهب و عرفان بوده شناسي، جامعهروان
  است.

هاي البته در وضعيت عصر حاضر به علت گستردگي دانش 
همه  آموزي فردي واحد درمورد اشاره، امكان مهارت

هاي علمي ميسر نيست و به همين دليل هركسي در شاخه

رشته خاصي توانايي آموختن را دارد، اين بدان معني است 
كه امروزه بايد بپذيريم براي طبابت مؤثر و جامع الزم است 
از ابزار كار گروهي و تيمي استفاده شود كه اين گروه 

شناس، مركب از پزشك متخصص، روانپزشك، روان
هاي احتمالي شناس، عالم ديني و ساير تخصصجامعه

مرتبط با بيمار و بيماري است و در برخي كشورها 
هاي اميدبخشي در زمينه تشخيص و درمان گروهي حركت

شروع شده است و يقيناً سير تكاملي آن اميدبخش خواهد 
  بود.

و  اميدوارم كه اين مقاله فتح بابي براي مطالعات وسيع
پنج گانه زيستي، رواني، اجتماعي و روحي جانبه ابعاد همه
نفساني انسان باشد و در حقيقت روزنه اميدي براي  و

معرفت بيشتر ارتباط فيزيك و متافيزيك و علوم مادي و 
 شاءاهللا.معنوي باشد. ان
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