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Objective Among the Setah Zaroriah, psychological events, they produce very fast and powerful effect 
on the human body. The most important factor to maintaining  health or creating disease is mediation 
spirits that is created from steamy, very delicate, and fluid, which influences to power and verbs fastly.
Methods In this review study, available resources related to the subject of research from in Iranian physi-
cans Mohammad ebn Zakaria Razi, Ali ebn Abbas Ahwazi, boAli Sina  and Seyed Esmaeel Jorjani was in-
vestigated. Therefore, the vocabulary related to the psychological events were searched from the books 
of such writers such as al-Hawi, tebe rohani, Kamel Alsanaa Altabyh, Ghanoun fe alteb and Zakhireye 
Kharazmshahy 
Results Zakari Razi has written an independent book called , Tebe Rohani. Ali ebn Abbas Ahwazi has 
studied all branches of medicine in al-Sinachr (‘39’)a al-Tebeye. Al-Qanoonchr (‘39’)s book is the most 
systematic book writed to temperamental medicine, and the book of  Zakhireye Kharazmshahy is a com-
prehensive medical book, which is Aaraze Nafsani the most important part of these books.
Conclusion The scientific scholars of Iranian medicine have considered is Aaraze Nafsani and to treat the 
illnesses caused by this Aaraze Nafsani differently from the treatment Physical illnesses. Aaraze Nafsani 
are signs of peoplechr (‘39’)s appearance, and these signs are some of a sign of health and some signs of 
a disease. Must be strengthened his strength, he must be strengthened by forces hemfar off the patient 
from Aaraze Nafsani.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

Introduction

he word psychology means the science 
of the psyche, which some scholars 
have defined as mental states or men-
tal activities. Some scholars consider it 
a description of states of consciousness 

T
or self-awareness such as feelings, perceptions, reason-
ing, decisions, emotions, and desires. However, most 
psychologists consider it science that studies human 
behavior. 

Razi believed that if a new situation does not arise from 
reason, it will govern the desires, tendencies, behaviors, 
and decisions of the individual. Mental health is the rul-
ing of reason over man. Huy is an injury that threatens 
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the position of the reason and deprives it of its natural 
status, in which case mental illness occurs. Accordingly, 
the first superiority of man over animals is the queen of 
will and action after measurement.

Mental disorders are the states that affect the soul, and 
following the effect of those states, reactions are created 
in the soul that changes the body. These symptoms are 
crucial in maintaining and promoting health and treat-
ing the disease. Moderation in mental disorders (mental 
states) has a unique role in the health of the psyche and 
body, creating moderation in temperament, helping the 
body, preparing and empowering it to maintain and im-
prove health, vitality, and coping with the disease since 
they affect all forces and actions as quickly as possible. 

Methods

In this review and descriptive study, the latest ar-
ticles related to the psyche and mental disorders were 
searched with the keywords of “stress appraisals,” “cop-
ing strategies,” and “subjective well-being” in scientific 
databases of Google Scholar, PubMed, Web of Science, 
and Scopus. Also, the subject of research was exam-
ined from the point of view of Mohammad Ibn Zakaria 
Razi (313-251 AH), Ali Ibn Abbas Ahwazi (384-318 
AH), Bu Ali Sina (370-427 AH), Seyyed Ismail Jorjani 
(531-434 AH) using the books of these physicians such 
as Al-Hawi Fi Al-Tib, the law in medicine, Kamel Al-
Sanae Al-Tabiye, Zakhireye Khwarazmshahi, Yadegar, 
Al-Aghraz Al-Tabiye, and Al-Mabahes Al-Alaeiyee, 
with the keywords such as the “essential set,” “men-
tal disorders,” “anger and rage,” “joy and happiness,” 
“fear and sorrow,” “sorrow and shame.” After taking 
notes from the texts of the mentioned articles and books 
(materials were collected from the copies available in 
Noor software, printed books in libraries, and pictures 
of manuscripts in museums and libraries), the materials 
were analyzed. Finally, the common points were identi-
fied and cited in the article by comparing physicians’ 
findings in modern and traditional medicine, and the dif-
ferences were also explained. 

Results

Self and mental disorders and self-purification and 
their role in health and disease have been considered 
by researchers. In traditional medicine, mental disor-
ders include anger and rage, joy and happiness, fear 
and sorrow, sadness, embarrassment, etc. According to 
the great physicians of traditional medicine, these cases 
can be highly effective in people’s health. Zakaria Razi 
wrote about mental diseases and studied the effects of 

mental disorders in detail and how they affect health and 
disease. Ali Ibn Abbas Ahwazi examined all branches 
of medicine in Kamel Al-Sanae Al-Tabiya. Al-Ghanun 
Fi Al-Teb is the most methodical book written about 
temperament medicine, and Zakhire Khwarazmshahi 
is a comprehensive medical book that mental disorders 
are one of the significant pillars of these books because 
traditional medicine is based on six fundamental prin-
ciples, one of which is mental disorders. 

Discussion

The great scholars of Iranian medicine paid particular 
attention to mental disorders and considered the man-
agement of these disorders necessary to maintain and 
promote the health of the soul and body. Psychological 
events are one of the most valuable topics in health and 
illness. It is necessary to strengthen the patient by keep-
ing them away from mental disorders. Mental disorders 
prevent the drug from effect. Mental states strongly in-
fluence human temperament. 
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* نویسنده مسئول:
محمدحسن حاجی  رحیمیان  طسوجی

نشانی: پژوهشگر و کارشناس پژوهشی قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
تلفن: 3519579 )912( 98+

mmhrahimian@gmail.com :رایانامه

هدف اَعراض نفسانی یا رویدادهای روانی، یکی از اصول سّته ضروریه به  شمار می رود. این عامل، آثار بسیار سریع، شدید و قدرتمندی بر 
جسم انسان پدید می آورد. درواقع، مهم ترین عاملی که موجِب پایدارِی سالمت شده یا به ایجاد بیماری می انجامد، وساطت ارواحی است 

که در ناحیه بخارگونه، بسیار لطیف و سّیال اخالط به وجود آمده، قوا و افعال را به  سرعت تمام تحت  تأثیر قرار می دهند. 

روش ها در این پژوهش، عالوه  بر بررسِی آخرین مقاالِت مرتبط با موضوِع َنْفس و اَعراض نفسانی، منابع مرتبط با محتوای تحقیق از دیدگاه 
ـ.  ـ. ق(، بوعلی سینا )370ه ـ. ق، 384ه ـ. ق(، علی  بن عباس  اهوازی )318ه ـ. ق، 313ه دانشمندانی نظیر محمدبن زکریای رازی )251ه
ـ. ق( و سید اسماعیل جرجانی)531-434 ق( بررسی شده است؛ بنابراین در پژوهش حاضر، واژگان مربوط به اعراض نفسانی  ق، 427ه
از اُمَّهات ُکتب مؤّلفان یادشده )الحاوی، طّب روحانی، کامل الصناعه الطبیعه، قانون فی الطب، ذخیره خوارزمشاهی و برخی از کتاب ها و 

وب گاه های معتبر( جست وجو شده است.

یافته ها امروزه َنْفس، اَعراض نفسانی، تزکیه َنْفس و نقش آن ها در سالمت و بیماری مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. زکریای 
رازی کتاب مستقلی به  نام طب روحانی را به رشته تحریر درآورده و علی  بن عباس اهوازی نیز در کامل الصناعه الطبیعه به همه شاخه های 
پزشکی پرداخته است. همچنین کتاب القانون فی الطب، منظم ترین و روشمندترین کتابی است که درباره پزشکی مزاجی تألیف شده و 

ذخیره خوارزمشاهی هم یک کتاب جامع پزشکی است که اَعراض نفسانی از مهم ترین ارکان آن محسوب می شود. 

نتیجه گیری درحقیقت، دانشمندان طب ایرانی، هریک به  نحوی اَعراض نفسانی را مورد توجه ویژه قرار داده، تدبیر این اَعراض را جهت 
حفظ و ارتقای سالمت روح و جسم ضروری دانسته اند. از آنجا که رویدادهای روانی از ارزشمندترین مباحث اسباب تندرستی و بیماری 
است، الزم است با دور داشتن بیمار از اعراض نفسانی به تقویت قوای او پرداخت. همچنان  که اعراض نفسانی دارو را از اثرگذاری باز می دارد، 

مزاج انسان به  شدت از حاالت روحی و روانی تأثیر می پذیرد.

کلیدواژه ها: 
اعراض نفسانی، سّته 

ضروریه، الحاوی، 
کامل الصناعه الطبیعه، 

قانون فی الّطب، ذخیره 
خوارزمشاهی
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مقاله پژوهشی

بررسی نقش اَعراِض نفسانی در پایدارِی سالمت یا ایجاد بیماری

، محمدحسین اسدی1 ،  سید عبداهلل  ،  محمدرضا رجب نژاد3  ،*محمدحسن حاجی  رحیمیان  طسوجی2  سید امیرحسین لطیفی1 
محمودی4

مقدمه

تاریخچه روان شناسی و روان پزشكی 

یکی از شاخه هاى علوم پزشکی که توسط مسلمانان تکامل یافته 
و به شکوفایی رسید، روان پزشکی  بود. ابوعلی سینا از پزشکان 
معروف جهان اسالم در معالجه بیماران روانی و تشخیص بیماری 

از طریق بررسِی نبض مهارت عجیبی داشته است. 

روان شناسی که از آن با عناوینی نظیر: »علم روح« یا »علم النَّفْْْْْس« 

نیز یاد می شود، دانشی است که بعضی از صاحب نظران آن را 
از  برخی  کرده اند.  تعریف  روانی  فعالیت های  یا  حاالت  بررسِی 
کارشناسان نیز از آن با عنواِن شرح و توضیح حاالت هوشیاری 
یا خودآگاهی از قبیل احساس، ادراک، تعّقل، تصمیم، عواطف و 
تمایالت یاد می کنند، اما امروزه بیشتِر روان شناسان آن را  دانشی 

می شمرند که رفتار و کردار انسان را مطالعه می کند ]1[.

 زکریای رازی معتقد است اگر بر خرد آدمی وضعیت جدیدی 
عارض نشود، عقل بر خواسته ها، گرایش ها، رفتارها و تصمیم های 
فرد حاکم خواهد بود. سالمت روح، درحقیقت به  منزله حاکم 
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بودن عقل بر انسان است. هوا، آسیبی است که جایگاه عقل را 
تهدید کرده و آن را از منزلت طبیعی اش خارج می سازد. در این 
 صورت است که بیماری بر َنْفس عارض می شود. بر این  اساس، 
نخستین برتری انسان بر سایر موجودات این است که آدمی ملکه 

اراده و انجام فعل پس از سنجش است. 

باید دانست هر موجود ذی َنْفسی از سه جزء »َنْفس، روح بخاری 
و بدن« ترکیب یافته است. به  عقیده بوعلی سینا از آنجا  که روح 
بخاری واسطه تعامِل میان َنْفس و بدن است، هر کیفیت نفسانی 
که در َنْفس پدید می آید، اثر خود را ابتدا بر روح بخاری نهاده و 
به  واسطه آن به بدن منتقل می کند. به  همین  سیاق، رخداد بدنی 
نیز تأثیر خود را بر روح بخاری گذاشته و این تأثیر به  واسطه 
روح بخاری به َنْفس منتقل می شود. لّذات، آالم و سایر کیفّیات 
نفسانی، سبب انبساط و انقباض روح بخاری می شوند و با حرکت 
خون در بدن )خون، مرکب این روح است( روح بخاری نیز در 
همه بدن جریان یافته و انبساط و انقباض آن باعث ایجاد تغییراتی 

در بدن )مانند تغییر رنگ و سایر حاالت آن( می شود ]2[.

اَعراض نفسانی، یعنی حاالتی که بر َنْفس عارض می شوند. به  
دنبال تأثیر این حاالت است که انفعاالتی در َنْفس ایجاد شده و 
موجب حصول تغییراتی در بدن می  شوند. این اَعراض مهم ترین 
نقش را در حفظ و ارتقای سالمت -حتی درمان بیماری- بر عهده 
نقش  روحی-روانی(  )حاالت  نفسانی  اَعراض  در  اعتدال  دارند. 
ویژه ای در احراِز سالمت روح و جسم ایفا می کند. به  عالوه، به 
ایجاد تعادل در مزاج منجر می شود و بدن را برای حفظ و اعتالی 
سالمت، شادابی و مقابله با بیماری ها آماده و توانمند می سازد، 
زیرا به  سرعت هرچه تمام، قوا و افعال را تحت تأثیر قرار می دهد. 

از آنجا که از یک سو َنْفس و روح بر جسم حاکم هستند و از 
سوی  دیگر، به  سبب دگرگونی در اَعراض نفسانی )در اثر حصول 
عواملی( تغییرات اساسی در بدن ایجاد می شود، ضروری است 
با هدِف حفظ و ارتقای سالمت جامعه و همین طور پیشگیری 
از ابتال به بیماری ها تدابیر اَعراض نفسانی و عوامل روحی- روانی 
به  صورت مؤثر بررسی شود؛ هر چند تاکنون چارچوبی نظری و 
منحصربه فرد برای روان شناسی اسالمی ایجاد نشده، اما بر پایه 
برخی مطالعات و بر اساس گفت وگو با خبرگان، توأم با بررسِی 
ماهیِت روح و نفس، الگوی اسالمِی روح و َنْفس پیشنهاد شده، 
ولی در این مطالعات، نقش اَعراض نفسانی و ارتباط بین َنْفس و 

بدن همچنان مغفول مانده است ]3[.

ِستّه ضروریه

انسان ها  مزاج  و  اخالط  ساختار  در  که  دارند  وجود  عواملی 
دخالت دارند. این عوامل، همچنان که نگهدارنده سالمت به  شمار 
می روند، می توانند موجبات زوال و از بین رفتن سالمت را نیز 
می گویند،  ضروریه«  »ِسّته  آن ها  به  که  عواملی  آورند،  فراهم 
و  خواب  احتقان،  و  استفراغ  شراب،  و  طعام  هوا،  از:  عبارت اند 

بیداری، حرکت و سکون و اعراض نفسانی. در طّب سنتی برای 
هریک از این شش اصل تدابیری توصیه شده که اگر به  درستی 
مورد توجه قرار گیرند، موجب حفظ سالمت می شوند. در این 
بین، اَعراض نفسانی یا رویدادهای روانی از ارزشمندترین مباحث 
اسباب تندرستی و بیماری است، چراکه به  سرعت و با نیروی 
هرچه تمام، بدن را تحت تأثیر قرار می دهند. اموری که بر َنْفس 
انسان عارض شده و به وساطت ارواح با تغییر در افعال اثر بسیار 

سریعی بر جسم انسان پدید می آورند ]5 ،4[. 

حکیم سید اسماعیل جرجانی در کتاب االغراض الطبیعه چنین 
آورده است: »اَعراض نفسانی، شادی است و غم و خشم و لذت و 
ایمنی و ترس و خجلی و اندیشه کارهای مهم و عمل های باریک 
و امید و نومیدی و هر یک را اندر تن مردم اثری ظاهر است، فزون 

از اثِر طعام و شراب و غیر آن...« ]6[.

تعریف اَعراض نفسانی

درحقیقت، قوت حیوانی و به تبع آن روح حیوانی، از انفعال َنْفس 
متأثَّر شده، موجب ایجاد تغییراتی در بدن می شود که به آن اعراض 
نفسانی گویند ]7[. به   عبارت دیگر، اثر پذیرفتن قوت و روح حیوانی و 
حرارت غریزی و تغییر وضعیت آن ها اَعراض نفسانی نامیده می شود 
]8[. این اَعراض، مشتمل بر حرکاتی است که موجب تحریک َنْفس 
است، حرکاتی مانند غضب، لذت، فرح، ترس، بی قراری دل، ُحزن، 

غم، خجالت، خیاالت، تصّورات و تفّکرات ]9[.

اقسام اَعراض نفسانی

فرح و شادی

شادی، اصطالح پرکاربردی است که تعابیر و معانی متنوعی از آن 
می توان به  دست داد. تعابیری که فرهنگ ها و تصّورات افراد در آن 
نقش دارد و از حس خوب تا رضایت شخصی و طوالنی از زندگی 
و همین طور احساسات فعلی را در بر می گیرد ]10[. امروزه شادی 
طی مطالعاتی تحت عنواِن »رفاه ذهنی«1 بررسی شده است ]11[.

شادی، حالتی ذهنی یا احساسی است که مبتنی  بر رضایت، 
بر  است  تفسیر می شود که مشتمل  لذت  یا  عشق، خشنودی 
حرکت تدریجِی َنْفس به خارج برای درک آنچه با طبع سازگار 
است. به  بیان دیگر، شادی عبارت است از حرکِت تدریجِی َنْفس 
به خارج برای درک امر مطلوب ]12[. باید اذعان کرد سرور و 
شادی، رفته  رفته خون را به سطح بدن کشانده، آن را در تمام 

بدن گسترش داده و منتشر می کند.

شادی و فرح با تمام بدن ها موافق است، به ویژه با بدن های معتدل. 
درحقیقت، هیچ  نوع شادى وجود ندارد که روان را خوش نیاید. شادی 
افزاینده نیرو و برانگیزاننده سرشت آدمی است و انسان را در رفتارها کمک 

1. Subjective Well Being
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می کند. این عنصر، براى همه کسانی که تندرست هستند، سودمند است. 
به  سبب شادی زیاد برای روح تحلیل و گشادی حاصل می شود ]13[.

محققان تأثیر مثبِت شادِی همراه با خنده را در بهبوِد عملکرد 
سامانه عروقی بدن اثبات کرده اند. گفتنی است اگر امر شادی به 
 شکِل قوی و ناگهانی بر جسم عارض شود )به سبب کثرت و افراط 
میل روح( ممکن است باطِن بدن و فضای قلب از روح و حرارت به 
 اندازه ای خالی شود که برودت مستولی گشته، غش عارض شود.

عارضه ای که گاه می تواند به مرگ نیز منجر شود. گزارش هایی در 
دست است که نشان می دهد افرادی از شدت شادی و فرح، به 

 صورت ناگهانی درگذشته اند ]14[.

شادِی به  اندازه، حرارت غریزی را اندر تن بگستراند و رنگ روی 
]را[ برافروزد و فربه کند و بدین سبب است که بر مردم شادکام 
اثر پیری کمتر پدید آید ]6[. علی  بن عباس اهوازی نوشته است: 
»اگر نعمتی بر افرادی که هّم و غم مدام بر آن ها عارض بوده 
و بدن های شان الغر و نحیف شده ، حادث شود و به آن شاد و 
خرسند شوند، از الغری خالص شده و بدن های شان به  حالت اول 
و بلکه بهتر از آن بر می گردد. ]همچنین[ اگر کسی که برای شان 
هّم و غم غلبه کرده  است و مزاج مغز و ذهنش دارای حرارت و 
یبوست است، بر شادی و سرور مداومت کند؛ تا آنجا که حرارت 

غریزی اش پراکنده نشود، مفید و سودمند است« ]14[. 

شاید از این  رو است که زکریای رازی عقیده دارد لذت، نوعی 
آرامش و بازگشت محسوِس بدن به حالت طبیعی است. حالتی که 
بر پایه آن، پیشتر بدن-خواه به طور ناگهانی و محسوس و خواه به 

 تدریج و نامحسوس از آن منحرف شده بود. 

یکی از ویژگی های بارز طب سنتی ایرانی، توجه به تفاوت های 
بین فردی -متناسب با مزاج افراد- در ظهور و بروز اَعراض نفسانی 
و تأثیر آن ها بر بدن است. موضوع تفاوت های فردی در مدیریت و 
کنترل فشارهای روحی2 و اضطراب، طی رویداِد همه گیرِی کرونا3 
مورد توجه قرار گرفت. مطالعات اخیر روی بیماران مبتال به کرونا 
نشان داد دو اصل ارزیابی استرس4 و راهبرد مقابله5 )با هدف 
ایجاد شادی و رفاه ذهنی(، ارتباط معناداری با تفاوت های فردی 
انسان ها داشته است. از این  رو، توصیه شده این موضوع مورد 

توجه روان درمانگران قرار گیرد ]15[.

ترس و اندوه

و  می رود  شمار  به   خطر  احساس  به  آدمی  واکنش  ترس،   
فرایندی پایه ای است که عقل با هدِف دفاع از حیات، در پاسخ 
به ُمحّرکات ویژه )درد، خطر و...( بروز می دهد. درواقع، حرکت 

2. Stress
3. Covid-19
4. Stress Appraisals
5. Coping Strategies

ناگهانِی َنْفس )دفعتًا روح( به داخل -به منظوِر فرار از امر نامطلوب- 
ترس نامیده می شود ]16 ،12[.

اندوه و ترس، خون و حرارت غریزی را به تن و حتی به قعر 
از  انسان همواره تمایل دارد که  باز می گرداند، زیرا طبع  بدن 
حالت ترس و اندوه به  دور باشد. به  همین  خاطر است که چهره 
فرِد ترسیده یا اندوهگین، زرد می شود. الزم است اشاره شود 
که اگر اندوه یا ترس بیش از اندازه باشد، همه حرارت به درون 
بازگشته، درنتیجه شخص ترسیده یا غمگین به  صورت  بدن 
ناگهانی می میرد. این امور، مزاج را سرد و خشک کرده، فرایند 
در شرایط  بدین  سبب،  می بخشد.  آدمی سرعت  در  را  پیری 
تازگی چهره  و  و رونق  اندوه،  رنگ صورت زرد شده  یا  ترس 
از بین می رود. درحقیقت این حاالت، همه قوت ها را ضعیف 
می کند. به  سبب ضعف در قوت ها طِی حاالِت غم یا اندوه است 

که بیمارى بر انسان مستولی می شود ]12[.

اصلی  شاخص  یک  اضطرابی،  اختالالت  در  ترس  امروزه 
محسوب می شود. انجمن روان پزشکاِن آمریکا اضطراب را به  عنواِن 
پیش بینی یک  خطر یا رویداد منفی در آینده همراه با احساس 
بدبختی6 یا همراه با نشانه های جسمی به  عنِوان عالئم تنش- 
معرفی کرده است ]17[. در این  خصوص، ترس فیزیولوژیک از 

ترس پاتولوژیک تفکیک می شود. 

در طب ایرانی، ترس به  عنوان یکی از اعراض نفسانی ارزیابی 
می شود. حالتی که به  صورت یک فرایند، واکنش طبیعی بدن 
محسوب می شود و ناشی از حرکت روح حیوانی در قلب است 
دهد.  را صورت  الزم  انفعال  و  فعل  مناسب،  زمان  در  باید  که 
ترس در بیمارِی مالیخولیا مؤّلفه اصلی بیماری )به  صورت ترس 

غیرطبیعی( ذکر شده است.

خشم و غضب

خشم7 ، حالتی عاطفی است که همراه با پرخاشگری و خصومت 
نسبت  به کسی یا چیزی بروز می یابد. اغلب، خشِم بیش  از حد8 
خشونت آمیز است. خشم همچنین می تواند از نظر جسمی هم 

خشونت آمیز باشد ]17[.

از نظر طّب سنتی، این  حالت درنتیجه جوشش خون در قلب و 
حرکت حرارت غریزی به  وجود می آید که با خروِج دفعِی خون و 
حرارت با هدِف انتقام از چیزی آزاردهنده، اذیت کننده یا بدجنس 
همراه است. به  عبارت  دیگر، خشم، حرکت ناگهانِی َنْفس به خارج 
برای دفع امر نامطلوب است. اخوینی می گوید: »خشم، بدن را 
گرم می کند و قبل از انتقام خون قلب را به جوشش درآورده، به  

طور ناگهانی و دفعی از بدن بیرون می ریزد« ]16 ، 14 ،12[. 

6. Disforie
7. Anger
8. Rage
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خشم، خون را یک باره به سطح بدن کشانده، رنگ چهره را 
سرخ می کند. نبض شخص خشمگین عظیم است. خشم رعشه 
ایجاد می کند. این  حالت، هنگام تناول غذا یا بعد از آن، فساِد طعام 
را در پی دارد. درحقیقت، پیش از اینکه معده به  شکِل طبیعی 
غذا را هضم کند، چربی های هضم نشده از معده خارج و در کبد 
نیز چربی غلیظی تولید می شود. از این  رو، ُسَدد، گرفتگی ها و 
عفونت ها افزایش می یابد. از سوی  دیگر، اگر غذای هضم نشده، در 
معده فاسد شود، همه غذاهایی که به  دنبال آن خورده می شود 

هم فاسد شده، بدن را به فساد و بیماری می کشاند ]18[.

خشِم به  اندازه و معتدل، خون، قوت روح و حرارت غریزی را به 
حرکت درآورده، پس از گسترش این عناصر در تمام بدن، آن ها را 
در بیرون به  ظهور می رساند، اما خشِم به  افراط صفرا را می سوزاند 
و آثارش را در بدن پخش می کند. به  همین  خاطر، رنگ چهره 
به زردی می گراید. از این  رو، برای افراِد َمحرور و صفرایی بسیار 
زیان آور است. کسی که مزاج صفراوی، گرم و خشک دارد، نباید 

در شرایطی قرار گیرد که موجب هیجان یا خشم او شود.

حرکت و خروج ناگهانِی حرارت غریزی به  واسطه بروز خشم، 
به برودت درون می انجامد. افراط در غضب، باعث تحلیل حرارت 
غریزی، غش یا حتی مرگ می شود. از سوی  دیگر، تفریط در 
و غلظت  برودت  و حرارت غریزی،  به  دلیل حرکت  نیز  خشم 
روح و دم را در پی خواهد داشت، ولی غضب در شکل افراطی، 
کارکردش را مبنی بر صیانت ذات از دست داده، به تخریب ذات 

تبدیل خواهد شد ]4[.

اهوازی در کامل الصناعه می گوید: »غضب، جوشش و غلیان 
خوِن قلب و حرکت حرارت غریزی و خارج شدن آن به سمت 
بیرون به  صورت دفعی برای گرفتن انتقام از موذی و اذیت کننده 
است. دلیل بر قوت حرارت و خارج شدن آن به  سمت بیرون، 
این است که در موقع غضب، چشم ها سرخ و رخسار سرخ تر 
زیادتر  خون  هم  رگ ها  در  و  بدن  بقیه  در  همچنین  و  است 

می شود« ]14[.

بر پایه دیدگاه طّب سنتی ایرانی، خشم به  عنوان یکی از اَعراض 
نفسانِی مهم که از حرکت روح حیوانی و حرارت غریزی موجود 
در قلب ناشی می شود، به  صورت طبیعی نیازمند تدبیر، تخلیه و 
واکنش مناسب روانی و جسمی است؛ بنابراین سرکوب یا تدبیر 
نکردِن آن -متناسب با مزاج زمینه ای- به شرایط جسمی و روانی 
با بررسِی  فرد آسیب جدی وارد خواهد کرد. مطالعاِت مرتبط 
خشم در روابط اجتماعی نشان می دهند که سرکوب خشم به 
عوارض ناشی از بروز غیرطبیعی خشم یا عوارض ناشی از سرکوب 

آن در جامعه منجر می شود ]17[.

خجلت

این حالت، کیفیتی نفسانی است که به  تبع آن، روح، حرارت 

غریزی و َنْفس به  تدریج به درون بدن و سپس به  سوی خارج 
حرکت می کند. حرکات َنْفس در فرد خجالتی، گاه به سمت داخل 
و گاه به خارج است. همچنین حرکت حرارت، گاه به  سوی بیرون 
و گاه به درون باشد. این  حال، بدن را گرم می کند، به  طوری  که 
ابتدا حرارت به  سوی درون و در پایان، از درون به بیرون بدن 
خواهد بود. به همین  خاطر، این حالت بدن را گرم کرده، به  دنبال 
آن چهره سرخ شده و در ادامه عرق جاری می  شود. در نهایت از 
آنجا که حرارت َلختی تحلیل می رود، چهره زرد می شود، پس 

خجالتی موافق با بدن نیست ]19 ،12[.

 غم

هرگاه چیزی ضروری از دست برود یا دست یابی به آن ممکن 
نشود یا اینکه امر ناخوشایندی روی دهد، به  طوری  که جبران 
نامیده  ممکن نباشد، در َنْفس حالتی به  وجود می آید که غم 
می شود. غم به معانی حزن، اندوه و آشفتگی هم آمده است. هنگام 
بروز حالت غم به تدریج، روح حیوانی و حرارت غریزی متوجه 

باطن می  شوند ]19 ،8 ،4[. 

غم همچنین موجب بروز رعشه در بدن انسان می شود. کسانی 
که غم دارند، بدن های شان الغر و ضعیف شده، چشم های آن ها 
گود می افتد و رنگ شان نیز ناخوشایند و فاسد است. کسانی که 
اندوهگین هستند، الزم است پس از استحمام، غذاهای مرطوبی 
که خون تولید می کند، بخورند، چراکه بدن های شان خشک شده 
است. همین طور، کسی که از بیماری بهبود یافته، اما هنوز ناتوان 
است، باید از غم و رنج دوری کند. به  سبب غم شدید در قوه 

حیوانی اختناق، خفگی، قبض و گرفتگی حاصل می شود ]13[.

هّم

 کیفیتی است که بر َنْفس عارض می شود و می تواند عامل خیر 
یا شّر باشد. به همین سبب، در این حالت، روح و حرارت غریزی هم 
به سوی داخل و هم به سوی خارج از بدن حرکت می کنند. این 
کیفیت، مرّکب از دو حالت ترس و امید )خوف و رجا( است و 
هرکدام بیشتر بر فکر شخص غلبه داشته باشد، َنْفس به آن تمایل 
پیدا می کند. پس اگر امید وقوع خیر غالب باشد، روح و حرارت 
غریزی به  سمت خارج حرکت می کنند و در صورت غلبه شر نیز 
به  سوی داخل متمایل می شوند. به  تعبیر دیگر، حرکت گاه به 
 سوی داخل و گاه به  سوی خارج است؛ بنابراین چنانچه حرکت 
حرارت غریزی در یک  زمان باشد، هّم عارض می شود ]19 ،12[.

هّم حالی است نفس را؛ زمانی که کسی با همه تالش بخواهد 
کاری انجام بگیرد، ولی تالشش با توفیق همراه نباشد. در این 
 صورت، غریزه او برمی افروزد و دل او بر می جوشد و روح بدان سبب 
گرم شود و تب تولید می کند. کسی که دارای هّم است، بدن 
و چشم هایش خشک می شود. عالوه  بر این، چشم ها فرو رفته 
براى  اندوه زا  امور  می گراید.  زردی  به  هم  بدن  رنگ  و  هستند 
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افرادسالم و تندرست زیان بار هستند ]12[.

ویژگی های اَعراض نفسانی

همه اَعراض نفسانی با حرکت روح حیوانی همراه هستند. این  
حرکت یا از درون به بیرون یا از بیرون به درون یا مرّکب از هر 
دو حرکت است. همچنین می توان گفت این حرکت یا ناگهانی 
یا اندک  اندک و تدریجی است. احساسات از حرکت روح نشأت 

گرفته و به سه  روش بر بدن تأثیر می گذارند:

1- برخی از آن ها سبب حرکت حرارِت غریزی و روح به  سوی 
خارج بدن می شوند؛ خواه ناگهانی )غضب، شادی و...( و خواه به 

 تدریج )لذت و...(.

2- برخی سبب حرکت حرارت غریزی و روح به  سوی داخل 
بدن می شوند؛ خواه ناگهانی )ترس و...( و خواه تدریجی )اندوه 

و...(.

3- برخی از احساسات نیز ابتدا سبب حرکت حرارت و روح به 
 سوی داخل و آن گاه باعث حرکت به  سوی خارج می شوند )غضب 

توأم با ترس و...( ]14[.

عوارض نفسانی و نقش آن در بدن

پیکر هر موجود ذی روحی، از اَعراض نفسانی تأثیر می پذیرد. 
به  همین  سبب، تغییراتی در آن ها ایجاد می شود. این تغییرات، 
گاه به بروز بیماری و زمانی به صحت و تندرستی منجر می شوند. 
از این  رو، کسانی که به  خاطر کوچک ترین علتی، خشمگین و 
برافروخته می شوند، بر آن ها غم و اندوه چیره می شود. این گروه، 
از کوچک ترین رخداد می ترسند و گمان های کاذبی دارند؛ چه 
 بسا به  همین  سبب به بیماری ها و امراضی مبتال شوند. آن گونه  
که بر بعضی از این افراد به سبب بروز این  نوع بیماری ها مرگ 

عارض می شود. 

و  معرفت  عقل،  نیروی  به  را  و غضبش  اما کسی که خشم 
نگهداری خویش مهار کرده، فطانت، هوشمندی و لطافت َنْفسش 
از بروز بی موقع خشم جلوگیری کند، به بیماری های عارِض بر 
َنْفس مبتال نمی شود. برای چنین فردی، چنانچه از اسباب موجبه 
و موجده وجهی عارض شود، از اعتدال تجاوز نمی کند. اگر از آن 
اَعراض نفسانی بیماری و مرضی عارض شود، با مراجعه به خود و 
تمیز و تشخیص زیبا و تسکین و آرامش ظّن و خیال های کاذب و 
دروغینی که در نفسش واقع شده، به  زودی خوب شده، سالمت 

خود را باز می یابد ]14[.

مطالعات مروری جدید بر نقش اَعراض نفسانی از منظر طب 
ایرانی در بروز بیماری هایی نظیر سرطان ]5[ نازایی، بی خوابی 
و... ]20[ تأکید کرده اند. روشن است که توسعه این مطالعات، 
زمینه ساز انجام مطالعات مداخله ای و آینده نگر خواهد بود. هرچند 
بررسِی ارتباط بین رعایت ِستَّه ضروریه، به ویژه اعراض نفسانی 

از منظر طب سنتی و اضطراب بیماران کرونا اخیراً مورد توجه 
محّققان قرار گرفته است ]21[.

تأثیر اَعراض نفسانی در هضم و جذب غذا

نفسانی در هضم و جذب غذا نقش بی بدیلی دارند.  اَعراض 
مشاهده چهره مِتبّسم و بانشاط، شادابی و حال خوب در هضم 
غذا کمک می کند. در صورتی  که در اثر ناهماهنگ بودن یا افراط 
در اَعراض نفسانی، غذا به  خوبی هضم نشده و قوا هم به درستی 
کار نمی کند. این اَعراض سبب می شود اخالط بدن به  هم بریزد. 
برای  نمونه، بدِن کسی که در اثر بروز خشم و عصبانیت، گرم و 
داغ شده، خلط صفرا تولید کرده و گرمی و خشکی در وجودش 
ایجاد شده است. باید دانست صفرایی که در اثر ناراحتی و غضب 
در بدن تولید می شود، صفرای سوخته است و برای بدن زیان بار 
بدِن کسی که غمگین است،  و مسموم کننده است. همچنین 
سردی و رطوبت جمع می کند و این حالت، مزاج بدن را تغییر 
می دهد. خوشحالی، شادابی و بی خیالی ُمفرط هم باعث سردی 
بدن می شود. از این  رو، وجود مقداری از اضطراب و هیجان در 

احراز سالمت بدن ضروری است ]6[.

 وجود اعتدال در لذت و شادی، حرارت غریزی را برمی افروزد 
و اندر همه تن بگسترد و مزاج را گرم و تر می کند و تن را فربه 
و قوت ها را قوی تر می گرداند و بدین سبب، هضم طعام بهتر شود 
و تن از طعام بهره بیشتر یابد و رنگ روی تازه و بر وفق شود 
و بیماری ها از تن دفع شود و بر مردم شادکام اثر پیری پدید 
نیاید. اَعراض نفسانی سرزنش کننده و حرکات بدنی سخت، مانع 
هضم می شوند. سوء هضم باعث زردی صورت می شود، باد کردن و 
قرمزی رخسار به  سبب هیجاناتی است که در اثر سوء هضم در اثر 

اَعراض نفسانی همانند غضب حاصل می شود ]9[.

سرعت تأثیر اَعراض نفسانی در مزاج 

مزاج انسان به  شدت از حاالت روحی و روانی تأثیر می پذیرد. 
برخی از این حاالت با سرعت بسیار و برخی دیگر با سرعت کمتر 
مزاج انسان را تحت تأثیر قرار می دهند. به  عنوان  مثال، لذت، 
حرارت را اندک  اندک، اما خشم آن را به طور ناگهانی به بیرون 
می راند. همچنین ترس، حرارت را به طور ناگهانی به داخل می راند 
)رنگ چهره به سفیدی می گراید(؛ درحالی که اندوه، آن را کم کم 
بیماری های سودایی  بروز  رانده، در درازمدت موجب  به داخل 

می شود.

تأثیر اَعراض نفسانی بر سالمت پوست

پوست، بزرگ ترین سازمان بدن به  شمار می رود که به عنوان 
مانعی مؤثر و در شکل سپری دفاعی، از بدن در برابر فشارهای 
و  افسردگی  است  بدیهی  می کند.  محافظت  خارجی  و  داخلی 
اضطراب باعث می شود پوست آسیب ببیند. اختالالت روحی و 
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روانی موجِب پیری زودهنگام اندام ها مخصوصًا پوست می شود. 
وقتی غم و غصه، اضطراب و نگرانی افزونی می گیرد، پوست و زیر 
چشم ها سیاه می شوند. خشم ُمفرط )عصبانیت شدید(، صفرا را 
سوزانده، در بدن منتشر می کند. به  دنبال آن، رنگ رخسار نیز 
به زردی می گراید؛ چراکه پوست، واسطه ارتباط اعصاب بدن با 
بیرون است. باید دانست به  کمک روغن یا از طریق مشت ومال، 

پوست بدن نرم شده، اعصاب آرام می گیرد ]22[. 

تأثیر اَعراض نفسانی بر اخالط و تولید سودا در بدن

ویژه  اعمال  رفتاری،  ویژگی های  روانی،  و  روحی  حالت های 
به  طور کلی، هر اختاللی که در ساختار شخصیت و  و  آدمی 
روان انسان ایجاد شود، بر اخالط تأثیر می گذارد. وقتی غم، غصه، 
اضطراب و نگرانی فکری زیاد می شود، روند تولید سودا در بدن 
افزایش می یابد و این افزایش، سوزش معده، یبوست، ریزش مو 
و مشکالت دیگر را به  دنبال خواهد داشت. در این  حالت، گفته 

می شود فرد دچار غلبه سودا شده است. 

الزم است به  منظور حفظ و ارتقای سالمت، از اَعراض نفسانی 
، غضب، خوف، خجالت و فرح مفرط، احتراز کرد و نْفس  مانند همَّ
را به فرح و سرور معتدل مشغول داشت و انبساط و َبهجت و 
سرور را شیوه خود ساخت و به اندک عارضه ای خود را ملول و 
ر نکرد و اگر روزی یکی از اعراض نفسانی روی نماید، باید به  مکدَّ
خوردن ُمفّرحات َمقّوی دل پرداخت و خود را با شنیدن حکایاِت 

فرح بخش و نشاط افزا سرگرم کرد. 

اخالقی  و  جسمانی  ویژگی های  و  نفسانی  قوای  حالت های 
مزاج ها 

ظاهر  به   و  آب ورنگ  خوش  جسمانی،  ازنظر  دموی مزاج ها 
قوی بنیه و به  لحاظ اخالقی نیز خوش بین، خوش گذران، ِجّدی، 
نظر جسمانی،  از  و سطحی هستند. صفراوی مزاج ها  سبک سر 
باریک اندام و زردرنگ و به  لحاظ اخالقی نیز باحرارت، خشن، 
ظاهری  بلغمی مزاج ها  هستند.  ثابت قدم  و  جاه طلب  زودخشم، 
قطور و کم بنیه دارند و در اخالق هم خوش مشرب، خونسرد، 
سست عنصر و ُکندذهن ارزیابی می شوند. سوداوی مزاج ها عمومًا 
نوعًا  نیز  اخالق  در  و  دارند  باریک اندام  و  سیه چهره  ظاهری 

مضطرب، ناراضی و بدبین نشان می دهند ]12[.

برای  مثال،  نمایانگر مزاج آدمی است.  نفسانی  قوای  حاالت 
خشم زیاد، بی تابی و آشفتگی، زرنگی، زودفهمی، اقدام، بی شرمی، 
خوش بینی، امیدواری، سنگدلی، چاالکی، ُخلق مردانه، تنبلی و 
تأثیرپذیرِی اندک از هر چیز، نشانه گرمِی مزاج و عکس آن ها دلیل 
بر سردِی مزاج است. پایداری در خشم، در آشتی، خیال پردازی، 
تودار بودن و نظایر آن نشانه خشکِی مزاج است. گفتنی است 

تأثیرپذیری های زودتر بر مزاج تر داللت دارد ]9[.

همچنین کثرت غضب، ناظر بر گرمی مزاج است و بالدت از َتری، 
شجاعت و ُمرّوت از گرمی و تری، بخل، حقد، حسد و بی قراری از 
َتری و  از سردی و  گرمی و خشکی، بالهت، خمودی و کاهلی 

سوء ظن و نفرت از سردی و خشکی مزاج حکایت می کند ]23[. 

یافته ها

اَعراض نفسانی در همه افراد به یک اندازه نیست؛ بلکه بستگی 
به مزاج و میزان توانایی هر فرد دارد. بعضی زودخشم و گروهی 
دیرخشم هستند؛ عده ای از امور ترسناک می هراسند و شماری 
آن را هیچ می انگارند ]24[. درمان بسیاری از بیماری های جسمی 
از طریق درماِن روان امکان پذیر است. تصّور سالمت یا بیماری 
روانی  بیماری جسمی و حاالت  و  بر آن ها سالمت  و مداومت 
یا اَعراض نفسانی، اثر سریع و قدرتمندی بر جسم انسان پدید 

می آورند. 

بدن و مزاج تن بر حاالت روحی و روانی تأثیر گذاشته، آن ها 
اما تغییر حالت های بدنی به  سبب تغییرات  را تغییر می دهد، 
نفس قوی تر است. نیروهای روانی، نیرومندتر از نیروهای جسمی 
هستند. باید سودها و زیان های حاالت روانی گوناگون را شناخت 
بازگرداندن سالمت موفق شد.  و  تندرستی  تا در جهت حفظ 
موضوعاتی که به افزایش حرارت بدن کمک می کنند یا از داخل 
بدن هستند یا از خارج یا از هر دو منبعث می شوند؛ عوارضی مانند 
رنج، غضب و فزع بدن را گرم می کنند و عوارضی نظیر غم، غضب، 

خوف و ترس نیز بدن را خشک می کنند ]25[.

نتیجه گیری 

توصیه های  رعایت  و  حکیمان  یافته های  به  عمل  و  توجه 
بسیاری  به  ابتال  از  می تواند  نفسانی  اَعراض  راستای  در  ایشان 
یا  امیدواری  کند.  پیشگیری  روانی  و  جسمی  بیماری های  از 
دل خوشی بیمار به درمان در بهبود مرض مؤثر است؛ بنابراین 
دادن دل خوشی به بیمار از ارکان اصلی معالجه است و در تسریع 
روند بهبود، بسیار با ارزش HSJ. طبیب باید علم فراوان داشته 
باشد و رقیق القلب، خوش خو، خوش اخالق، خوش برخورد، دقیق، 

اهل میانه روى و عارف باشد. 

سردرد هّم و هغم و ضعِف دماغ از عوامل نازایی است. باید 
روان شناختی،  جسمی،  جهات  از  همه جانبه  و  جامع  نگرشی 
نگاه داشتِن  با دور  انسان داشت.  به  اجتماعی و روحی نسبت 
بیمار از اَعراض نفسانی می توان در تقویت قوای او کوشید. اَعراض 
نفسانی، دارو را از تأثیر بازمی دارد. شناختن و به  کار گرفتِن فواید 
و ضررهای حاالت روحی و روانی، اصل بزرگی در حفظ سالمت و 

درمان بیماری ها است. 

غم، غصه، اضطراب و نگرانی فکری زیاد، تولید سودا را در بدن 
نفسانی  اَعراض  می کند.  غلبه سودا  دچار  را  فرد  داده،  افزایش 
سرزنش کننده هستند و حرکات بدنی سخت، مانع هضم درست 
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غذا می شوند. لذت و شادِی به  اعتدال، حرارت غریزی را برافروخته 
و در همه بدن می گستراند و مزاج را گرم و تر می کند و تن را 
فربه و قوت ها را قوی تر می گرداند؛ بدین  سبب هضم طعام بهتر 

می شود و بیماری ها از تن دفع می شوند. 

اندوه و ترس، مزاج را سرد و خشک کرده و رونق و تازگی را 
از بین برده و همه قوت ها را ضعیف می کند و به سبب ضعیفی 
قوت ها بیماری مستولی می شود. با شناخت مزاج و کیفیت حاالت 
روانِی مختلف، می توان تأثیر این حاالت را بر افراد پیش بینی و 
ارزیابی کرد و زمینه بهبود، کنترل عواطف و حاالت روحی و روانی 

را فراهم آورد. 

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تماما در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه 
داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین 
همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آن 

ها محرمانه نگه داشته شد.

حامی مالی

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمانهای تأمین مالی در 
بخشهای عمومی ، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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