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 چکیده

ارتبطا  م بطه سسطفقط  سالمتی  ایآ ست؟یچ سالمتی منظور از که ها استپرسشاین به  درصدد پاسخپژوهش  نیا

 بطر سنبطهه عطالو یخوارزمشطاه رهیذخ در کتاب یسرسان ایآ ؟هم ارتبا  دارد روحفس یا به ن بر سسم عالوه ای دارد؟

 دارند؟ تأثر و تأثیر گریکدیدر سرسانی این ابعاد  نظر از ایآ ؟پرداخته استسالمتی هم  ابعاد به سایر یو بدنسسمی 

 و اسطناد یسطبطا بررابتطدا  آن دراسطت کطه  یلطیتحل -یفیروش توصو  یاکتابخانه وهیاز ش یریگبا بهره قیتحق نیا

ایطن نتطایم منیقطی  هاداده لیو تحلتجزیه  بر اساس و سپس شدهپرداختهتوصیف مسئله به  یخیتار یهاو داده مدارک

 متیشطامل سطال نطدارد بلکطهسسمانی اختصطا   یو سالمتفق  به سالمتی بدن  «المتیس» استخراج گردیده است که:

قبطل  مطورد دو از کطه اهمیطتش کمتطرهطم سالمت را یعد استماعبُ، عددو بُ نیبر اه ، عالوشودیمهم  ینفسان ایروحی 

 رهیذخ کتابه ب با مراسعهولی  به سالمت استماعی سابقه چندانی ندارد هرچند پرداختن. نادیده گرفت شودینم ،نیست

 یفراوانط ردمطوا در شته وآگاهی دا یو استماعسسمی، روحی  یسالمت بُعدکه سرسانی به سه  میابییدرم یخوارزمشاه

 بیان کرده است. نیز ار هر کدامحفظ  یهاو راهتصریح داشته  اشاره و یکدیگر با هاآن و ارتبا به اهمیت این سه سنبه 
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 مقدمه -1

 یهادهتدا با استفاده از داکه اب بیترت نیشده است، بداستفاده یلیتحل-یفیپژوهش از روش توص نیدر ا 

رتب  م مینتا ها پرداخته وآن یو بررس لیسپس به تحل است و شدهفیموردمیالعه توص تیوضع شدهیگردآور

 است. آمدهدستبه

از  ولی داشتند ییآشنا یابعاد سالمت نیاز بارزتر یکی به عنوان یو بدن یسسم یبا سالمت ربازیاز د هاانسان

 ترقیعم ه مراتبب یراتیتأث یو روح یروان یهابیآس کهیدرحال داشتند یکمتر آگاهآن  تیو اهمروحی  یسالمت

نسبت به  تواندینظر کند نمصرف یاز سالمت سسم تواندینمهمچنان که  انسان، و ماندگارتر در انسان دارند

 ،یدارمردم ،یستدو ،انیداشتن فرزند، خانواده و اطرافق به گروه، احساس تعل ،شدنواقعوردعالقه دیگران م

در  «یوانر بُعد»ه بکه البته این توسه  باشد تفاوتیب یسالمت روان جهی...درنتتیخالق ،یآزاد تیحس امن ،تیامن

: لیاز قب اندکرده گوناگون به آن اشاراتی موارد در ما هرچند بزرگاننبوده است  رسومگذشته خیلی م یهادوره

 شوندیها افسرده مها همانند بدنلد نیهمانا ا« حِکَمِ.فَ الْهَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِ إِنَّ»

 (1) .دییرا بجو زیآمحکمت یبایها سخنان زدل یشاداب یپس برا

 وی دگاهیاز دتعریف سالمتی به « خیره خوارزمشاهیذ»کتاب در  یسرسان ینظرها یبا بررسپژوهش  نیا

 و روحسسم  محدود به یسالمت ایآ ست؟یچ یمنظور از سالمتدهد که یمپاسخ  هاپرسشاین  و به پردازدیم

 ت؟پرداخته اس یاز سالمت یبه چه ابعاد یخوارزمشاه رهیدر کتاب ذخ یسرسان نکهیو ا ؟ریخ ایاست 

رامی الزم گ نیبر محققتحقیقی  نیچن بودنکتاب وی وسدید  تیو اهمسرسانی  یعلم ژهیو گاهیسا به توسه با

 .ارزشمند بپردازندکتاب  نیدر اموارد  نیا ترقیعم یبررسبه  یقو یازهیباانگاست 

 ابعاد آنو « المتیس» -2

 حجم مگان خواهان آن هستند،است که ه یاله یهاها و موهبتنعمت نیترو باارزش نیاز برتر یکی یسالمت

 ستحبات بهسبات و ماز وا یاریموهبت است بس نیحفظ هم ایاعیا  یما از خداوند برا یهااز دعاها و خواسته ییباال

سان، واسد ان یتعارض بودن با سالمت ربه علت د زیها نها و مکروهاز حرام یارینعمت ارتبا  دارد و بس نیحفظ هم

 .انددهیگرد یحکم شرع ایصفت  نیچن

 «سالمت»در نظامنامه خود  یمرسع سازمان دهنده بهداشت سامعه سهان به عنوان 2WHOیاشت سهانسازمان بهد

 :کندیم فیتعر گونهنیرا ا

 یروان ،یو یک وضعیت کامل فیزیک یاستماع ،یروان ،یکامل سسم یحالت آسودگ کیعبارت است از  یسالمت»

 (2«).ودشیاطالق نم ییا ناتوان یو تنها به نبود بیمار یو استماع

                                                 
2 world health organization 
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 وسه به آنکه با ت ردیگیرا در برم یارزشمند پروردگار ابعاد گوناگون اریبس یهااز نعمت یکی به عنوان یسالمت

 ،یوانر-یسالمت روح ،یمند باشد: سالمت سسمبهره یاست که از سه گونه سالمت یگفت انسان سالم انسان توانیم

ت: آمده اس راالنوابحار . درردیگیموردتوسه قرار نم ارده وسود دک ینعمت همواره زمان نیو البته ا یسالمت استماع

قَالَ  .یالمتو س تیامن شودیو اله و سلم فرمود دو نعمت است که قدر آن دانسته نم هیعل اهللیحضرت رسول صل

 .(3) ةُیَکْفُورَتَانِ الْأَمْنُ وَ الْعَافِاهلل ) (: نِعْمَتَانِ مَرسول

 بهه مربو  که نه سسمانی است و ن میشویروبرو م یبخش با میریبگ نظر در یطورکلبه رااگر سالمت انسان 

نظرها عامل عمده از صاحب یگروه از نظراست که  یارکان سالمت، سالمت استماع از یکیروان است،  سالمت

 این بخش از کهییجاازآن حالنیدرع آورند و یبه شمارم یاست و امروزه آن را بُعد سوم سالمت هایماریاز ب یاریبس

اند و نستهود داتیابق و سازگاری فرد با محی  پیرامون خ یآن را نوع یسالمت بسیار مبهم و غیرملموس است، گروه

 از ار یوناگونگ عوامل خیدر طول تار هاانسانولی همواره  اندبازگردانده یو فرد یروان یهابه سنبه ینوعلذا آن را به

 ... دره خوب وپوشاک مناسب، سرپنا ،یامن، خواب کاف  یسالم، مح ستیز یسالم، مح هیتغذ ،یکیعوامل ژنت لیقب

 انیفراانواده و اطخداشتن فرزند،  گران،ید یشناخته شدن از سو تی، به رسمعشق نفس،: اعتمادبهزیون یسسم بُعد

الم در نظر س یزندگ کی یبرای روان عددر بُ راو...  تیخالق ،یآزاد ت،یحس امن ت،یامن ،یدارمردم ،یدوست

 .اندگرفتهیم

 تعدد نیا به زین یاخامنه اهللتیحضرت آ یهبررشده از طرف مقام معظم ابالغ« سالمت» یکل یهااستیاز س ییبندها

 اشاره دارد:سالمتی  ابعاد

 ییاسرا یهااستیس ن،یسانبه و انسان سالم در همه قوانسالمت همه کردیتحقق رو»

 ،یرانیا - یاسالم یسبک زندگ میسامعه با ترو یارتقاء سالمت روان -

 یهاو ارتقاء شاخص یو معنو یاخالق یهاآموزش میترو ،یو استماع یفرد یدر زندگ نیآفررفع موانع تنش -

 (4) « .یسالمت روان

 ذخیره خوارزمشاهی در کتاب« المتیس» -3 
 یان فارسبه زبهجری قمری  504 در حدوداسماعیل سرسانی آن را که  یدر پزشک است یکتاب یخوارزمشاه رهیذخ 

تاب ک لیاب تفصبخود در  یسرسان بود یبه زبان فارس یکتاب پزشک نیتربزرگ این کتاب درزمان تألیفاست.  نوشته

 :دیگویم اثردر مقدمه 

 دیاببه ن باب آندر را ا بینچه طبآ یاست از بهر آنکه قصد کرده آمده است تا اندر هر باب یکتاب تمام نیا تیو خاص»

 (5) «.ستیموسود ن یکتاب چینسق ه نیو معلوم است که بر ا دیآ ادکردهی یدانست از علم و عمل به تمام

ولی به ق بنا است و شدهیمکتب طبی شمرده  سزو ارکانتألیف به بعد همواره  از زمانکتاب ذخیره خوارزمشاهی »

دقت  را به بود هیذخیره خوارزمشا هااز آنیکی پنم کتاب عمده که  ستیبایم ماهر شود یدر پزشک خواستیمهرکه 

 (6) «میالعه کرده باشد

 1107 و باب 75واژه، در  750000 بیاست شامل قر یپزشک در علم یبزرگ المعارفدائرة نکهیاعالوه بر  این کتاب

میالب آن بخش را  رهیکتاب ذخ میر تنظد یگوناگون است سرسان نیشامل ده سلد با عناو رهیکتاب ذخ ،فصل است
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به  یابتالاز  یریشگیو پ یو تندرستبه مسئله بهداشت  ازسمله پردازدیممیالب  حیبه تشر بیبه ترت و سپسذکر 

 و مباحثمسائل بهداشت مو و ناخن  ،هاآنآن و روش درمان  یهایماریب بهداشت دهان و دندان و ،هایماریب

 داده است. حیتوض را هاآنمفصل  طوربهو نموده  توسه ... ی، بهداشتیشیآرا

مراض ا، حرکت و سکون و شناخت یداری، خواب و بیتتندرس ینگهدار ریدر تدب»سرسانی  راعنوان کتاب سوم 

 است. یو روانروحی  یهایماریبایشان نسبت به  یو آگاهشناخت  کنندهانیبکه  قرارمی دهد« ینفسان

 یماریب و یتو درستن مردم  یهااندر حال یاز و بیاست که طب یطب صناعت» :دیگویمطبابت  فیدر تعرسرسانی 

چاره  پس .کندیدرم یواز  یماریب کارانیز یزهایچ دور داشتن و سودمند یزهایداشتن چ کینزد و به ... کند او نگاه

که به سالمتی  یندگدر ز یرهر اموی  نظر از براینانب( 7)؛ «یماریب و یتن درست یهاسببشناختن  از را بیطب ستین

 یاستماع ونفسانی  یهایماریببه اینکه  با توسهکه البته  شودیمهم  بیکار طببیماری ارتبا  داشته باشد مربو  به  و

 .دهدیم امور راهم نیدر ابه طبیب اسازه دخالت  داندیم هایماریباقسام  از را

و  شمردهالزم ان انس یحفظ تندرست یبرا را و آنرداخته است پ هاآنبه  یسرسانکه ارزشمند  اریاز مباحث بسیکی 

خواب و ، ونحرکت و سکهوا، آب، غذاها، ؛ گانهشش یاصول ضرور، مبسو  به شرح آن پرداخته است طوربه

 یاناعراض نفس ای یو روان یروح حاالت بین معتقداست نیا در و ؛ استیاعراض نفسانو  احتباس و استفراغ ی،داریب

  قوا و افعال را تحت ترتمام به سرعت هرچه رایز دارندعهدهبر  هایماریبو درمان  ینقش را در حفظ تندرست نیترمهم

 .دارندزمانبه  اجیاحت یاثربخش یبرا گانهششاصول  گریاست که د یدر حال نیا دهدیمقرار  ریتأث

 ازوم خودش س کتاب درکه  طوریه باست  دادهمیسسمانی به سالمت روحی هم اهمیت  سالمت برعالوه  سرسانی

 وبیداری  و ابخو و هوا تأثیر قبیل از مباحثی وتن و روان پرداخته است  بهداشت وده کتاب به تندرستی  مجموعه

ست که منافع امعتقد است بر اطبا الزم  وداده است  قرار موردبحث راانسان  مصرف مورد عیرهای و سکون و حرکت

 هایماریب اب بتوانند تا بشناسند را …و غم، ترس و خشم و  یمختلف اعم از شاد یانو رو یو مضرات حاالت روح

 (8) .بازگردانندرا به فرد  یو تندرست ندیمبارزه نما

 هادادهب نیز شهر و هخانواد درمیلوب  وزندگی رفتاربه نحوه  به سالمت استماعی، اعتقاد به شناخت و توسه با البته و

و سالمت استماعی  (9«)هاخانه و شهرها هایحال وکه بیرون تن است  است چیزها هایحالگونه سوم » :گویدمی و

 .داندمیزندگی دارای اهمیت فراوانی  دردانند میسالمتی  سوم بُعد عنوان بهامروزه  که را

 یریگجهینت -4

ه پست و د است و بدن مرتبو مجر افتهیاملو تک ینفس و بدن است نفس مرتبه عال یوسود بُعد دو یانسان دارا -1

 است. دو سنبهدارای  یسالمت نیبنابرا ن،یینازل و سیح پا

 انسان است و فیرت عتیبا طبی میابق برآورده شدن معتدل همه نیازها« المتیس»-2

 ییتنهابهابعاد  نیاز ا ر کدامه؛ سالمتی قرار نماند را عضوها دگر روزگار، آورد به درد یچو عضوبه مقتضای؛  -3

 یست.ن سریم
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ین ا تیو اهمداشته  اعتقاد زنی استماعی و سالمت، نسبت به سالمت روحی و بدنسسم  بر سالمتسرسانی عالوه  -4

در استماعی  یو سالمتراهکارهایی هم برای سالمتی روحی  نیو بنابرااست  دانستهیمسالمت سسم  از بیشتر را دو

 بیان کرده است.ذخیره  کتاب
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