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The legal definition of healthiness and illness is important philosophical issues that 

have been introduced as a psychic qualities witch does not belong to body and only 

exists for the sole. But in current definitions of health and illness, focuses are on the 

body and its function. Medical science mainly tries to cure body diseases. Medical 

problems such as incurable diseases and the prolongation of the treatment process 

in some apparently well-known diseases create the suspicion that the explanation of 

health and disease needs to be changed. This article studied the health and illness in 

philosophies based on the authenticity of existence, especially transcendental 

wisdom, with a descriptive-analytical and library method. The result was that it is 

better to explain health and illness as a way of existence or manifestation of beings. 

Considering the priority and comprehensiveness of the soul means sole is the agent 

of health and disease control. Therefore sole should be paid attention to improve 

cure. The use of common drugs are only for sole-improvement. Among the 

consequences of this change is the introduction of treatment for incurable diseases. 

In the treatment of curable diseases, it is expected to shorten the treatment process 

and reduce treatment costs.  

Cite this article: Hosseini Shahroudi, Seyyed Mortaza; Roudi, Massoumeh. (2022). Healthiness, Illness and Treatment 

Definitions in Mulla Sadra's Point of View. Journal of Philosophical Investigations, 16 (40), 476-489. DOI: 

http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.52469.3284 

 © The Author(s).                                                                           Publisher: University of Tabriz. 

 DOI: http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.52469.3284 

https://orcid.org/0000-0003-2451-9088


Journal of Philosophical Investigations, Volume 16, Issue 40, 2022  477 

 

JPI, 2022; 16 (40): page 477  

Extended Abstract 

Introduction 

Legal definitions of healthiness, illness and treatment are important philosophical issues. These frases are 

the foundations of medical Science too. In past generations of philosophers healthiness and illness have 

been introduced as psychic qualities. According to fundamentality of quiddity soul is completely different 

from body. That means Soul is a non-material object and psychic qualities are immaterial adjectives 

belonging to the soul instead of the body. So it seems incorrect to generalize these phrases to describe body 

manners. Vice versa in medical Science healthiness and illness have been mentioned as body characteristics, 

and their signs are introduced via body manners, its formations /malformations and its abilities /disabilities. 

Suggested treatment procedures mainly influence in the body and its functions too.  

On the other side different medical problems such as incurable diseases, prolonged treatment processes 

of some well-known diseases and even different personal reactions to the same diseases and treatments, 

underpin the possibility of a mistaken point in fundamental definitions in this theme. So it is suggested a 

hypothesis to be reviewed the explanation of healthiness, illness and treatment in another root. 

This article studied the healthiness, illness and treatment definitions in philosophies based on the 

authenticity of quiddity and authenticity of existence; especially in transcendental wisdom, with a 

descriptive-analytical method. According to the authenticity of quiddity healthiness and illness were 

introduced as psychic qualities, the same idea that was mentioned by Ave sina and Mulla Sadra in their 

textbooks. There are many flaws in authenticity of quiddity attitude. So philosophers traced another 

fundamentality Authenticity of existence.  

 This last thesis is divided into three parts: Diversity of beings, gradation of beings, and Individual unity 

of beings. The first one is the pioneer philosophic base of traditional medicine witch was implied by Ave 

Sina, who named healthiness and illness psychic qualities again. Though different obvious dilemmas were 

discussed against this point of view by Mulla Sadra, there is an unrequited question that why Ave Sina kept 

the same phrase from followers of the authenticity of quiddity for healthiness and illness? 

The similarity of the diversity of beings and the authenticity of quiddity opinions makes treatment to be 

scheduled in treating the temperament and maintaining its balance and improving body's stamina to be 

healthy bilaterally. But Mulla Sadra rebutted these two opinions and led off the gradation of beings as his 

first-line thought. In this vision soul and body are different rankings of human existence while the soul’s 

grade is higher than the body one. This article clarified healthiness and illness as different grades of 

existence in this structure that healthiness cause's human's works to be done correctly. Illness induces 

human's activities to be incorrect in some manners. In this mainstream healthiness and illness are attributed 

in the soul at first step and at the second degree it is assigned to the body. Vaporous spirit, temper and blood 

are some intermediates in soul and body relationship. These interconnections have been discussed in 

previous mainstreams too. Therefor in this field treatment means upgrading the existence of the soul, 

Vaporous spirit, temperament, blood or body to reform the actions of the body. 

In the last turn Mulla Sadra asserted multifarious insufficiencies in gradation of beings view and 

reviewed his instructions by the Individual unity of beings. In individual unity, all creatures are Divine 
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manifestations without independent essences. Soul and body are human’s manifestations too, while body is 

soul’s manifestation again. In Other words in this mainstream soul is the perceiver who may manifest 

anything to manage and govern the body. In addition soul is in unity with the body by means of the presence 

of the soul in different cosmoses manifests an individual body for the same location. In other words, the 

appearance of the body in the present world means the soul’s unveiling in tangible world. All necessities to 

be formed the body including the movements of planets, material compounds, environmental changes, 

genealogy and genotypes, poisons and various drugs are the soul’s manifestations. We explain healthiness 

in this view as the soul’s self-disclosure to manifest him/herself as perfect as possible. Therefor illness is 

another soul’s unveiling him/herself to hide the most perfection of him/herself. According to Mulla Sadra’s 

writings diseases are manifested in descent levels of the soul where it is difficult for soul to manifest 

him/herself entirely. 

All teeters and evolutions of healthiness across illness and converse movements and all provisions as 

medicine, physician and treatment processes are managing by the 0 illness of the soul. Because the soul is 

manifestation itself, its authorship is a manifestation of Divine authorship. This means soul is a mirror 

against God and its manners and different abilities are Kinds of gleams. Mulla Sadra attributes these abilities 

to the soul's simpexity and immaterial nature. 

Result: The current explanations of healthiness, illness and treatment are insufficient definitions and it 

is better to be explained as gradations of manifestations for the soul or at least as gradations of existence. 
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 ها: واژهکلید

سالمتی، بیماری، درمان، نفس، 

 .وجودصالت ابدن، 

 

 
تبیین سالمتی و بیماری از مسائل مهم فلسفی است. سالمتی و بیماری در مکاتب فلسفی به عنوان کیف نفسانی معرفی شده است 

اما در تعریف سالمتی و بیماری توجه بر بدن و عملکرد  ؛آید گیرد و فقط در موجودات صاحب نفس به وجود می که به اجسام تعلق نمی

یر بخشی بدن است. معضالت علم پزشکی نظ پزشکی نیز برای تأمین سالمتی و رفع بیماری، عمدتاً در پی آرامآن بوده است. علم 
شده  های به ظاهر شناخته العالج و طوالنی شدن پروسه درمان در بعضی بیماری های صعب ها، بیماری ناپذیری بعضی بیماری درمان

ای به واخوانی  خانهتحلیلی و کتاب-یازمند تغییر باشد. این مقاله با روش توصیفیاین ظن را میآفریند که تبیین سالمتی و بیماری ن
های مبتنی بر أصالت وجود خصوصاً حکمت متعالیه پرداخت. نتیجه این بود که متناسب با گزینش  حقیقت سالمتی و بیماری در فلسفه

لسفه متعالیه در فجود یا تجلیی از موجودات تبیین گردد. ای از و حکمت متعالیه به جای فلسفه سینوی، سالمتی و بیماری نیز نحوه
تعالی است که خود دارای ظهورات نفس و بدن است. نفس نسبت به بدن دارای اولویت و جامعیت بوده و هر موجود ظهوری از حق

اید از امور متی و بیماری بنفس است. بنابراین در تبیین سال برقراری سالمتی نفس و بدن، ایجاد بیماری و درمان آن تحت تدبیر
بخشی بخشی نفس دانست و استفاده از دارو را معدّ تعالی توان منوط به تعالیمربوط به نفس استفاده کرد. بر این اساس درمان را نیز می

 نفس خواند. 
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  مقدمه
حفظ سالمتی و درمان بیماری از مسائل مهم بشر است که منجر به تاسیس علم پزشکی شده است. فالسفه ماهیت سالمتی و 

 ور صحیحطگردد افعال بدن بهسینا سالمتی را ]ملکه یا حالتی از بدن خوانده که باعث میاند. ابنبیماری را کیف نفسانی خوانده
خوانده به معنی هیأتی غیرطبیعی برای بدن که باعث  (21 :1ج ،2220)بیماری را نیز ]نبود تندرستی[ (. 21: 1ج ،2220انجام گیرد[ )

ننده عملکرد کافی ک اند که بیانگردد. در تعاریف موجود در علم نوین سالمتی را حالت یا کیفیتی از بدن گفتهنادرستی افعال فرد می
]رفاه  سازمان جهانی بهداشت نیز سالمتی را .(10: 1ج ،2222پارک،  .ای .)جی محیطی معین باشد نتیک و زیستبدن در وضعیت ژ

 1کامل جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط بیمار یا معلول نبودن[ دانسته است.
تی از یف واژه سالمکند که این تعاریف عموماً تعاریفی دوری هستند که در تعردقت در تعاریف سالمتی و بیماری روشن می

بیماری و در تبیین واژه بیماری از سالمتی استفاده شده است. اصلی منطقی نیز نادیده گرفته شده و آن تعریف سالمتی و بیماری 
پس تعریف  .(100-101: 0ج ،1201)شیرازی،  اندبه وسیله افعال موجود است. سالمتی و بیماری را علت و مبدأ فاعلی افعال دانسته

( نامیده 122 :1142)سجادی،  ه افعال، تعریف علت به وسیله معلول است. چنین برهانی در علم منطق برهان اِنّی یا اکتشافیآنها ب
یماری( )در اینجا سالمتی و ب کننده حقیقت فاعلدانند به این معنی که مشخصشود که اکثر فالسفه آن را مفید یقین نمیمی

  باشد.نمی
 د.تر از حقیقت این واژگان فراهم آورتر از سالمتی، بیماری و درمان است تا درکی قوییینی صحیحتالش این مقاله ارائه تب

 پژوهشپیشینه 

المت و سای با عنوان  تاکنون در این زمینه تحقیقات جامع و کامل انجام نشده است. کارهای اندکی که انجام گرفته شامل مقاله
سینا رابطه سالمتی و بیماری را ملکه و  تر از ابن آن اشاره شده است مالصدرا صریحاست که در بیماری از منظر حکمت متعالیه 

به وجود نفس از آن حیث که در مرته سالمت را نحو» عدم ملکه شمرده است. نویسندگان این مقاله بر اساس اصول حکمت متعالیه
ند. این مقاله مراتب سالمت و بیماری را مراتبی ا تبیین نموده« کند بدن مادی و عنصری افعال خود را بدون مشکل جاری می

 .(02-122: 1120همکاران،  و زاده )احمدی ای وجود ندارد است که میان آنها مرز و واسطه مشکک یافته
سینا و طب رایج مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان سالمت را در  ای نیز تعریف سالمت و بیماری از منظر ابن در مقاله

ینا به دلیل س اند و تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت را نسبت به تعریف ابن سینا کیف نفسانی و ملکه خوانده ابنمنظر 
دارای نقطه قوت و به دلیل عدم جامعیت بخشیدن به « وضعیت بهینه در ابعاد مختلف»محدود نمودن مرزهای مفهوم سالمت به

  .(124-220: 1022)رمضانی گیوی و همکاران،  اند دارای نقطه ضعف خوانده های غیرطبیعی به عنوان بیماری تمام وضعیت
باشد بلکه بدن  نیز اشاره شده که بیماری محدود به بدن بیولوژیک بیمار نمی سالمتی و بیماری از منظر پدیدارشناسیدر مقاله 

مقاالتی نیز حول محور چرایی  .(11-01: 1122 اصغری، ؛)رفیقی کند او را که بدنی است با ابعاد مختلف دچار اختالل میه زیست
اند که با توجه به اعم بودن موضوع از بحث بیماری در حد اشاره ذکر گردید.  رنج و چرایی درد در زندگی بشر به پژوهش پرداخته

درا روشن مالص با توجه به قلت مطالعات اساسی در این زمینه ضرورت کنکاش دقیق در تبیین سالمتی، بیماری و درمان از نگاه
 گردد. می

 آزمایی تعریف سالمتی و بیماری در نظام أصالت ماهیتراستی
کیف نفسانی دانستن سالمتی و بیماری نظر به سالمتی و بیماری در نظام أصالت ماهیت است. کیف نفسانی از مقوالت ماهوی و 

ای از ماهیات باشد، نشان آن است که گردد مقولهچه که در معرفی یک شیء مطرح میاگر همه آن 2کیفیتی مربوط به نفس است.

                                                 
1. World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International 

Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records 

of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. 

http://www.who.int/governance/eb/WHOconstitutionen.pdf. 1948. 
 رددگشوند اما چیزی بر آنها به حمل ذاتی حمل نمیمقوالت ماهوی اجناس عالی بسیطی هستند که باالتر از آنها جنسی نیست و بر اشیاء به حمل ذاتی حمل می. 2

حکمای مشاء مقوالت را در ده دسته شامل جوهر، کم، کیف، وضع، أین، متی، تعداد مقوالت در نزد فالسفه مختلف متفاوت است.  .(102: 1ج ،هالحکم ه)طباطبایی، نهای
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در نزد گوینده ماهیت آن شیء اهمیت بیشتری نسبت به وجود آن داشته است و دانسته یا نادانسته قائل به أصالت ماهیت شده 
ت. مالصدرا نیز سسینا فیلسوفی معتقد به أصالت وجود است سالمتی و بیماری را کیف نفسانی خوانده اکه ابنعلیرغم این 1است.

جسم  خواند. در تبیین نخست سالمتی را ملکه یا حالتی دردر تعالیم رایج خود سالمتی و بیماری را به دو تبیین کیف نفسانی می
د که دانشود و در تبیین دوم آن را هیأت حاصل از مزاج و ترکیب بدن مینامد که باعث صدور صحیح افعال بدن میحیوانی می

ردد گگردد. بیماری نیز در تبیین اول ملکه یا حالتی است که باعث صدور ناصحیح افعال بدن مییح افعال بدن میباعث صدور صح
 (.100: 0ج ،1201)شیرازی،  شودو در تبیین دوم هیأت حاصل از مزاج است که موجب انجام ناصحیح افعال می

که بر أصالت ماهیت وارد است و بسیاری فالسفه را به ضمن صحه بر صحت این تبیین در نگاه اولیه، با توجه به معضالتی 
گذر از أصالت ماهیت و اعتقاد به أصالت وجود کشاند، کیف نفسانی خواندن سالمتی و بیماری را به دلیل نکاتی عمیق نیازمند 

پس سالمتی و  .(104: 0ج ،1201)شیرازی،  گذارندبازنگری دیدیم. مثالً کیف نفسانی اثری است که تغییرات بدن بر نفس می
ما بدن را دارای که حکبیماری نیز تأثیر تغییرات بدن بر نفس هستند و بدن خود عامل ایجادکننده سالمتی و بیماری است. حال این

شود؟ در علم منطق دانند چگونه توجیه می( می104: 0ج ،1201)شیرازی،  استعداد سالمتی و بیماری یا پذیرنده سالمتی و بیماری
بدن را دارای استعداد یا پذیرنده حالتی دانست که خود فاعل آن است. حکماء بر عدم جواز اجتماع فاعل و قابل استدالل توان نمی

 انددمالصدرا نیز قبول به معنای انفعال، تأثر و استکمال را با فاعلیت قابل جمع نمی .(202: 1ج ،1020سینا، )ابن اندارائه کرده
 .(102-144: 2ج ،1201؛ 41: 1ج ،1100)شیرازی، 

از طرفی وقتی بدن را مادی و نفس را غیرمادی معرفی کنیم، قائل به جدایی بدن و نفس هستیم. پس سالمتی و بیماری در 
هر سمت باید معطوف به همان سمت تبیین گردد. کیف نفسانی خواندن سالمتی و بیماری یعنی این دو صفاتی برای نفس هستند. 

شود؟ مالصدرا اشاره داشته که کیف نفسانی ر بدن که جدای از نفس است و ماهیتی مادی دارد حمل میصفات نفسانی چگونه ب
پس استعمال سالمتی و بیماری  .(204-200: 2، 1201)شیرازی،  ماهیتی کامال مادی ندارد؛ بلکه نزدیک به افق ماده جسمانی است

اب سالمتی و بیماری به بدن به جای نفس چالش اصلی این مقاله به عنوان کیف نفسانی برای بدن مادی زیر سوال است. انتس
 است.

جهت سوم اشکال در کیف نفسانی نامیدن سالمتی و بیماری معطوف به نحوه تأثیر نفس بر بدن و تدبیر آن است. حکما 
اثر تغییرات بدن بر  اگر کیف نفسانی .(022 :1ج ،1111؛ افلوطین، 02: 1011)سهروردی،  شودمعتقدند بدن توسط نفس تدبیر می

گیرد و تواند تدبیر نفس توسط بدن لقب بشود. این تغییر مینفس باشد، باید گفت حداقل حاالتی از نفس توسط بدن ایجاد می
 کند.جامعیت حکم کلی تدبیر بدن توسط نفس را نقض می

مان شامل تغییر اری کیف نفسانی باشد درکیف نفسانی دانستن سالمتی و بیماری در شیوه درمان نیز تاثیرگذار است. وقتی بیم
اهد عدم کند. اما امروزه شمجدد کیف نفسانی از طریق تغییر بدن است و انواع بیماری یا سطح آنها تفاوتی در این روند ایجاد نمی

این فکر را تقویت  1درمانیو تلقین 2هایی چون هیپنوتیزمها هستیم. پیشنهاد استفاده از درمانکفایت شیوه درمان بسیاری بیماری
کند که افق واژگان سالمتی و بیماری باالتر از بدن و حتی باالتر از کیف نفسانی باشد و درمان اساسی باید به ساحتی غیر از می

 ساحت بدن تعلق داشته باشد. 

                                                 
کیف نفسانی از دسته کیفیات است و به معنی کیفیتی است که در نفس حاصل  .(102: 1ج ،هالحکم ه)طباطبایی، نهای اندینفعل معرفی نمودهبفعل و انجده، اضافه، ان

 گیرد.شود و به ماده تعلق نمیمی
ت خارجی یأصالت وجود اعتقاد به این است که واقعیت خارجی توسط هستی و وجود موجودات پر شده است و مقصود از أصالت ماهیت این عقیده است که واقعمنظور از . 1

الت حکماء معتقد به أص سینا و مالصدرااند. در مقابل ابنتوسط ماهیت و چیستی موجودات اشغال شده است. میرداماد و سهروردی فالسفه أصالت ماهیت معرفی شده
ینا را از ساند به این معنا که وجودها ذاتا با یکدیگر هیچ قدر مشترکی ندارند. ابنوجود هستند. فیلسوفان معتقد به أصالت وجود، نسبت میان وجودها را گاهی تباین خوانده

معنی که وجود مشترک معنوی بوده و موجودات مختلف از نظر رتبه برخورداری از وجود اند به این اند. بعضی نیز نسبت میان وجودها را تشکیکی نامیدهاین دسته خوانده
جود اصل ا یک ودارای تقدم و تاخر، کمال و نقص یا شدت و ضعف هستند. مالصدرا از أصالت وجود تشکیکی أصالت وجود شخصی را نتیجه گرفت. در این تفکر تنه

 اند.یک وجود هستند. از این رو این نظریه را وحدت شخصی وجود نیز نامیده است و سایر موجودات ظهور، تشأن و تجلی همان
 .(102: 1142، اورماند) شودپذیری شدید میواضح و تلقین پذیری فرد در اثر تخیلمانند است که باعث افزایش توجه، تمرکز و تلقینهیپنوتیزم حالت روانی خلسه. 2
 .(210: 1100)گولد جولیوس،  کندآن، یک شخص افکار، احساسات یا رفتار خود یا شخص دیگری را هدایت می ٔ  ه وسیلهشناختی است که بتلقین فرایندی روان. 1



 

 
 6046، 04، شماره 61 دوره ،های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (40): page 482  

482 

فعالی آن حیث انمالصدرا کیف نفسانی خواندن سالمتی و بیماری را متناسب با علوم طبیعی دانسته که به عوارض جسم از 
نماید و با توجه به اولویتی که وی برای وجود جوهر نسبت به وجود عرض اثبات می .(111: 0ج ،1201)شیرازی،  شود نگاه می

خواند، تغییرات کیف نفسانی نیز باید به وجود جوهر برگشت داده شود. پس سالمتی و تغییرات عرض را نشان تغییر در جوهر می
ترین نتیجه این است که مراحل اگر سالمتی و بیماری مراتبی وجودی باشند، کوچک 1ر وجود فرد داشته باشد.بیماری باید ریشه د

 .(100: 0ج ،1201)شیرازی،  2گنجند و مفاهیمی متضاد نیستندسالمتی، کمون، نقاهت و بیماری در مقوله کیفیات نمی

 دالیل وجودی بودن سالمتی و بیماری
را  کند که سالمتی و بیماریبر اصیل بودن وجود و پذیرش حداکثری أصالت وجود، این ظن را ایجاد میدرپی حکماء تأکیدات پی

ترین دلیل بر وجودی بودن سالمتی اطالق آن به خداوند است. سالمتی از اسامی خداوند است باید اموری وجودی تلقی نمود. مهم
د، سالمتی را باید عین وجود خداوند دانست. اگر سالمتی را کمال بنامیم نیز و بنا به این اعتقاد که اسامی خداوند عین ذات او هستن

( باید تعبیری 110: 1ج ،1201)شیرازی،  چون کماالت به خداوند منتسب هستند و مبدأ همه وجودها و کماالت، وجود خداوند است
ات قابل صدق است، وقتی به سایر موجودات که از نظر مفهومی بر سایر موجودصفات خداوند عالوه بر این وجودی داشته باشد.

)شیرازی،  جا که وجود کشیده شده به همان میزان جریان دارد در هر موجود و تا هر .(110: 1ج ،1201)شیرازی،  شودنسبت داده می
د هپس سالمتی نیز صفتی وجودی و جاری در سایر موجودات است. به تبع سالمتی، بیماری نیز وجودی خوا .(112: 1ج ،1201

 بود.
چه متن واقعیت خارجی را پر کرده است، وجود است. دلیل دوم بر وجودی بودن سالمتی این است که بنا بر أصالت وجود آن

: 1ج ،1201)شیرازی،  1)وجود رابطی( نامید صفات نیز باید وجودی باشند تا واقعیت داشته باشند. مالصدرا صفت را نوعی وجود
آملی نیز همه حاالت و ملکات اله جوادیت، حاالت و ملکات انسان اموری وجودی هستند. آیت( و تأکید نمود که کلیه صفا101

مالصدرا صفات را مانند خود وجود دارای مراتبی با  .(011: 12ج ،1120)جوادی آملی،  انسان را دارای صبغه وجودی خوانده است
تر از وجود موصوف باشد و  تواند قوی وی صفت می( که مراتب ق114-110: 1ج ،1201)شیرازی،  کندآثاری خاص معرفی می

 مراتبی از آن به حدی ضعیف است که ممکن است حکم شود که موصوف چنین صفتی را ندارد.
ات نیز شود. بنابراین صفاستناد اصلی مالصدرا به وجودی بودن صفات این است که واقعیت هستی فقط توسط وجود پر می

ای از وجود است و معنی اتصاف موجود به سالمتی یعنی مرتبه سالمتی  مالصدرا سالمتی مرتبه وجودی هستند. بنا به این سخنان
اگر مرتبه سالمتی موجود ضعیف  .(114-110: 1ج ،1201)شیرازی،  شوددر او به حدی باالست که حکم به سالمت او داده می

 راین در نزد مالصدرا اصطالحاتی چون بیماری موقت، بیماریشود. بنابباشد حکم به فقدان سالمتی یا اصطالحاً بیماری فرد داده می
این جمله به این  .(110: 1ج ،1201شیرازی، ) گردد.-المزاج نیز بسته به میزان ضعف سالمتی به فرد اطالق میدائمی یا علیل

 معنی است که بیماری نیز صفتی وجودی است.
 ،1201 )شیرازی، به تأکید دوباره بر وجودی خواندن کیفیات نفسانی چه واقعیت دارد وجود است، مالصدرا رااین عقیده که آن

 خواندهای مختلف وجود میایشان همچنین امور متضاد را گونه .(01: 1ج ،1201)شیرازی،  داردو حرکت جوهری وامی (111: 0ج
 کت جوهری، یا حتی اموریپس سالمتی و بیماری حتی اگر در سخن کیف نفسانی باشند یا حر .(110-110: 1ج ،1201)شیرازی، 

أصالت وجود  هایبا وجودی دانستن سالمتی باید تبیین آن را در فلسفه متضاد، با استناد به سخن مالصدرا اموری وجودی هستند.
مطرح نمود. با توجه به طرح سه نظام در أصالت وجود یعنی أصالت وجود تباینی، أصالت وجود تشکیکی و أصالت وجود شخصی، 

 نماییم.بررسی می بیماری و درمان را در هر نظام سالمتی،
                                                 

توان سالمتی و بیماری در جوهریت نفس بحثی نیست و می .(210: 0ج ،1201)مالصدرا،  مالصدرا جوهر را به عقل، نفس، جسم، صورت مادی و ماده تقسیم کرد. 1
 س منتسب دانست.نفس را به جوهر نف

. (111-110: 2ج ،1201)مالصدرا،  وجود داشته باشد اختالف نهایت شان( و ثانیاً میان111: 0ج ،1201)مالصدرا،  سینا تضاد به اعراض اختصاص داردبر اساس نظر ابن. 2
ا نهفتگی به شود. کمون یمرحله نقاهت به سالمتی تبدیل میشود و بیماری به تدریج با طی در حالی که سالمتی به تدریج با طی مراحل کمون به بیماری تبدیل می

 شود. نقاهت نیز بازیابی تدرجی سالمتی و نیروی شخص پس از بیماری یا آسیب است.زا به بدن تا ظهور عالئم بیماری گفته میمدت زمان ورود عامل بیماری
ند وجود رابط ااند که کامالً تداعی صفت را دارد. نیز گفتهاز بیاناتی چون وجود محمولی استفاده نموده اند و در تبیین آنوجود رابط را بعضی فالسفه وجود رابطی نامیده. 1

شود. وی همه موجودات را رابطی و بلکه صرف ای است که مستقالً تعقل نمیثبوت چیزی است برای چیزی دیگر. در نظر مالصدرا وجود رابطی به معنی وجود تعلقی
 .(010-012: 1142؛ سجادی، 124: 1ج ،1201شیرازی، ) ربط خوانده است
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 تبیین سالمتی و بیماری بر اساس أصالت وجود تباینی
ند نظری به این اسینا را معتقد به أصالت وجود تباینی دانستهمالصدرا گرایشی به أصالت وجود تباینی نداشته است. اما چون ابن

ت ای است که معتقد است متن واقعیت خارجی را وجودهایی با ذاتباینی فکر فلسفیرسد. اصالت وجود تفکر نیز ضروری به نظر می
اند. خط فکری أصالت وجود تباینی به شدت شبیه اعتقادات اصالت ماهیت است. به عبارتی أصالت وجود بسیط و متباین پر کرده

( و در عین 142 :1241سینا،  )ابن خواندمیقق سینا نیز وجود را نفس موجودیت و عین تحرسد. ابنتباینی به أصالت ماهیت می
توان مصادیقی از سالمتی و بیماری را نیز می .(10 :1140)شیرازی،  اندحال او را معتقد به تباین و تفاوت بالذات موجودات دانسته

اند شده اند و مثالیدهسینا به عنوان کیف نفسانی که از مقوالت و اصطالحات ماهوی است تبیین شوجود دانست که از سوی ابن
 برای تشابه عقاید تفکر أصالت وجود تباینی و أصالت ماهیت.

ند. کاگر کسی با اعتقاد به اصالت وجود تباینی در پی معرفی سالمتی و بیماری برآید سالمتی و بیماری را نوعی وجود تبیین می
س سالمتی و بیماری نیز وجودهایی متباین و در عین حال اما در این اعتقاد وجودها به ذات بسیط خود با هم متباین هستند؛ پ

وجود فرد هستند. نیز مراحل میان بیماری و سالمتی و بالعکس مانند نقاهت و کمون وجودهایی متباین به تمام ذات تلقی  متباین با
اعث صدور شود که بین میشود. پس گرچه سالمتی در این شیوه نوعی وجود تبیشوند و میان آنها هیچ سنخیتی تعریف نمیمی

یان شود، اما به دلیل تباین ذاتی مشود و بیماری نوعی از وجود است که باعث صدور فعل ناصحیح از فرد میفعل صحیح از فرد می
 گر رابطه تضاد نیستند بلکه هیچ ارتباط دیگری نیز با هم ندارند. این موجودات، نه تنها نمایش

 باشد که از محاالت عقلیی یا بیماری در حکم اضافه شدن وجود آن صفت به وجود فرد میاز طرفی اتصاف موجود به سالمت
 ورد اماآگردد. کیف نفسانی خواندن صفات در ابتدای امر محال عقلی اضافه شدن وجودی بر وجود دیگر را پیش نمیمحسوب می

دی است که بر اساس تفکر وجودات تباینی، بسیط با کمی تامل، عروض مقوالت بر وجود نیز به معنی اضافه شدن صفت بر وجو
 است. اضافه شدن چیزی بر وجود بسیط به معنی ترکیب شدن آن وجود است و از محاالت عقلی است.

با محال دانستن اضافه شدن سالمتی یا بیماری به وجودهای تباینی، تفکر اصالت وجود تشکیکی را در این امر مورد بررسی 
 دهیم.قرار می

 سالمتی و بیماری در نظام وحدت تشکیکی تبیین
ای از وجود دارند اما در میزان بهره از وجود با یکدیگر متفاوت بر اساس نظام تشکیک وجود اصیل است؛ و همه موجودات بهره

تر ایینتب پالوجود است؛ و سایر موجودات وجودات امکانی هستند و مراترین مصداق وجود و واجبهستند. در این تفکر خداوند بزرگ
 وجود را واجدند.

که باالترین رتبه صفات و کماالت به خداوند همه صفات و کماالت نیز به گونه تشکیک در موجودات وجود دارند بدین معنی 
تر واجد صفات و کماالت هستند. سالمتی به معنی خیر مطلق تعلق دارد و سایر موجودات بسته به رتبه وجودی به درجات پایین

)شیرازی،  ترین شکل سالمتی خوانده شده استو تمام (12: 12ج ،1121)طباطبائی،  ده است و خداوند به ذات خود سالمگفته ش
رازی، )شی تر از صفت سالمتی برخوردارند( و سایر موجودات به دلیل برخورداری از وجود امکانی، به درجات پایین122: 1ج ،1201
رود. حکیم سبزواری تخلق به اسم سالم را در این جود از وجود انتظار سالمتی میپس به میزان بهره هر مو .(110: 1ج ،1201

 .(120: 1024)سبزواری،  شناساند که فعل، قول، وجود و ذات انسان از سالمتی برخوردار باشدمی
جام فعل اثر داشتن و انشوند و وجود داشتن به معنی ای از وجود تبیین میکه در این نظام صفات به عنوان نحوهبا توجه به این

ود ای از وجگردد و بیماری نحوهتوان نوعی از بودن موجود دانست که افعال آن به نحو تمام و کامل انجام میاست، سالمتی را می
 گردد. طور تامّ و کامل از او صادر نمیاست که افعال فرد به

نفس و بدن دو مرتبه از اصل وجود هستند و اختالف آنها بر اساس این نظام نفس مرتبه متعالی و حقیقه بدن است طوری که 
مالصدرا برای بیان این مطلب بدن را به عنوان موجود  .(120: 4ج ،1120)جوادی آملی،  به شدت و ضعف یا کمال و نقص است

قد است ز این رو معتیابد. ا خواند و وجود بدن را عین وجود صرف نفس می تر عین ربط به نفس به عنوان مرتبه علت می رده پایین
الحدوث و  هدر ابتدای حدوث نیز نفس جسمانی .(120: 1ج ،1100)شیرازی،  آیندطور حضوری به ادراک نفس میوقایع بدن به

( و با استکمال تدریجی از صورت جسمانی بالقوه 011: 1111)شیرازی،  یابدالبقاء است و با اضافه ذاتی به بدن حدوث می هروحانی
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عین  گیرد و در طی تدبیر بدنیابد. نفس پس از حدوث تدریجاً بدن را تحت تدبیر میو تدریجا فعلیتی روحانی می خود خارج شده
  .(100: 0ج ،1201شیرازی، ) گرددمی قوا و ابزار آن

به دلیل  ،کند. اما در موقعیت تأثیریابیتوان گفت که نفس از ادراکات خود برای تدبیر موقعیت جدید بدن نیز استفاده میمی
ه بدن اصابت گیرد بلکه اشیاء خارجی ابتدا بماهیت ذاتا مجرد و رتبه متعالی نسبت به بدن، مستقیما مورد تاثیر اشیاء خارجی قرار نمی

، به نفس کنندهایی مثل خون، مزاج و روح بخاری که تاثیرات بدن را به نفس منتقل مینموده و سپس این تأثیر از طریق واسطه
  .(124: 1ج ،1201)شیرازی،  شودمنتقل می

فسانی شود. به این معنی که در این نظام تدبیر امور نظاهراً در این نظام، تشکیک میان نفس و بدن به دایره تدبیر نیز کشیده می
پس باید  .شود. تدبیر سالمتی و بیماری نیز از این قاعده مستثنا نیستبه نفس ناطقه و تدبیر بدن به نفس حیوانی نسبت داده می

ا توجه به شود. از طرفی بگفت سالمتی و بیماری نفس به نفس ناطقه و سالمتی و بیماری بدن به نفس حیوانی نسبت داده می
 گردد. تر به بدن منتسب میکه طبق نظام تشکیک فعل در مرتبه شدیدتر به نفس و در مرتبه ضعیفاین

ی از وجود نفس حیوانی است که افعال نفس حیوانی صحیح انجام گردد. اتوان گفت: سالمتی بدن در رتبه نخست نحوهپس می
ی از اگیرد. در مرتبه آخر نحوهباشد که افعال بدن به طور صحیح صورت میای از وجود نفس حیوانی میتر نحوهدر مرتبه پایین

 میان نفس و بدن، سالمتی به نحوههایی گیرد. با دخیل دانستن واسطهوجود بدن است که افعال بدن به طور صحیح صورت می
ه گردد، در مراتب بعد بگردد. بیماری بدن نیز در مرتبه اول به نقص وجودی نفس حیوانی اطالق میها نیز اطالق میوجود واسطه

انیی مای در نظام نفس و بدن صحیح باشد، تدابیر درشود. اگر چنین قاعدهها برگشت داده مینقص وجودی بدن و هر یک از واسطه
رمان تر از درمان مدنظر این تفکر است. چون در دای بسیار پایینپردازند مرتبهکه به اصالح بیماری با تأثیر بر بدن فرد بیمار می

 د.های بدنی نفس حیوانی تغییر و ارتقاء یابهای نفسانی باید عامل اصلی ایجاد بیماری یعنی نفس ناطقه و در بیماریبیماری
است، تبیین سالمتی و بیماری نیز در این تفکر با معضالتی مواجه است.  تی که در تفکر تشکیک مطرح شدهعالوه بر معضال

ا مثالً هشود سالمتی و بیماری بدن باید فعل یا اثر نفس باشد. اما در بعضی بیماریمثالً وقتی تدبیر بدن به نفس نسبت داده می
این حالت  گردد ودهد، نفس پذیرنده این حوادث میدر تصادمات عالم طبیعت رخ میهایی که بیماریهایی با منشأ محیطی و بیماری

به معنی تغییر نقش نفس از حالت فاعلی به انفعالی است. به بیانی دیگر در نظام تشکیک، سالمتی و بیماری بدن باید مرتبه نازله 
سالمتی  خورد. این موارد به حدیس وابسته به بدن رقم میسالمتی و بیماری نفس باشد. اما در بسیاری موارد سالمتی و بیماری نف

 الواقع ارتباط تشکیکی میان این دو در مورد سالمتی و بیماری مشهود نیست.سازد که فیو بیماری بدن و نفس را از هم جدا می
دبیر بیماریهای براین در طی تواسطه بر بدن را ندارد. بناکه در نظام تشکیک نفس توانایی تأثیر مستقیم و بیاشکال دیگر این

ها و موادی از محیط خارج به عنوان دارو و درمان است. وابستگی نفس به عوامل و داروهای خارجی بدن ناگزیر از استفاده از فرصت
بدن ر از تبرد. بر اساس نظام تشکیک اگر نفس در مقامی متعالیدر تأمین درمان بدن، نقش فاعلی نفس بر بدن را زیر سوال می

بدن خواهد بود. پس نیاز  دارد و نفس فاعلقرار داشه باشد به این معنی است که بدن همه مایحتاج خود را از نفس دریافت می
 نفس به دارو برای تدبیر بدن نقض نظام تشکیک است.

 تبیین سالمتی و بیماری بر اساس وحدت شخصی

ت وجود شخصی بازنگری سالمتی و بیماری در نظام وحدت شخصی با گذر مالصدرا از نظام أصالت وجود تشکیکی و طرح أصال
رسد. در تفکر أصالت وجود شخصی تنها مصداق حقیقی وجود، خداوند است و سایر موجودات تجلی و جلوه نیز ضروری به نظر می

در حیطه صفات نیز تنها مصداق حقیقی صفات،  ناپذیر است.شان اجتناباویند و چون موجودات تجلی خداوند هستند، موجودیت
-شان به صفات کمالیه اجتنابو سایر موجودات چون تجلی خداوند هستند، اتصاف (100: 0ج ،1201)شیرازی،  صفات خداوند است

ند. کمیرو حمل صفات بر آنها به گونه مجاز صدق ناپذیر است؛ اما همچون وجودشان به تبع خداوند دارای صفات هستند. از این
منظور از مجاز این است که سایر موجودات نیز واجد این صفات هستند اما عامل موثر وجود این صفات در موجودات دیگر وجود 

 تعالی است. حق
سالمتی از صفات کمالیه خداوند است و تنها مصداق حقیقی آن خداوند است. وجه اطالق سالمتی به خداوند مصون بودن 

توان خیر پس می .(121: 1ج ،1141)طیب، د های مختلف ذات، صفات و افعال ذکر شده استنقصی در حیطه خداوند از هر عیب و
نقص بودن و تامّ بودن از سوی  نقص بودن و تامّ بودن را معنای سالمتی خداوند دانست. خیر محض بودن، بیمحض بودن، بی
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شود. پس باید گفت سالمتی ظهور بساطت و جامعیت خداوند است شیخ اشراق و مالصدرا به عنوان بساطت وجود خداوند تبیین می
ردد گکه سالمتی عالوه بر صفات خداوند به ذات او نیز اطالق میهای ذات، صفات و افعال الهی قابل طرح است. اینکه در حوزه

 گواهی متقن بر وجودی بودن و عین وجود بودن صفت سالمتی است.
خداوند هستند، سالمتی به معنی ظهور آنها به نحوی خواهد بود که بساطت خداوند را به  جا که سایر موجودات تجلیاز آن

گذارند و چنانچه موجودی با هر مرتبه ظهور، تا حدی بساطت را مخفی نگه دارد یا به طریقی اندازه مرتبه ظهور خود به نمایش می
 .شود. به عبارتی بیماری مخفی نمودن سالمتی مطلق استینقصی و تمامیت گردد، تعبیر به بیماری مموجب عدم تجلی کامل بی

که در نظر نهایی مالصدرا سالمتی و بیماری صفت نفس است یا بدن باید گفت در حکمت متعالیه خود وجود در پاسخ به این
یز ف هر موجود نتعالی است. نفس و بدن نیز مراتبی از تجلی ظهور انسان هستند. بین ظهورات مختلانسان ظهوری از وجود حق

رابطه تشکیک واقع است. به این معنی که مثال در انسان نفس دارای ظهوری حقیقه نسبت به ظهور بدن است و ظهور بدن رقیقه 
 ود. شیافته بیشتری است و خود باعث شکوفایی و تفصیل یافتن ظهور بدن میظهور نفس است. پس نفس دارای صفات تفصیل

األشیاء بودن است. مالصدرا نفس انسانی را به دلیل سازد کلکه نفس در این مسیر متجلی میترین صفات کمالیه از مهم
داند که که ظل بساطت و وحدت الهیه است. بسیط الحقیقه سنخیت ملکوتی آن و قدسی بودن، بسیط و واجد وحدت جمعی می

ظهور را داراست که جامع قوه عاقله، قوه حیوانیه از ای از بودن یعنی هیچ نوع ترکیب و کثرتی در آن راه ندارد. پس نفس نحوه
تخیل تا احساس و قوه نباتیه از غاذیه تا مولده و قوه محرکه نطقیه است و با همه جامعیت، ترکیب در آن راه ندارد. نفس این 

که نفس مظهر صل اینحا. (110-110: 0ج ،1201)شیرازی،  باشدکماالت را به دلیل لطافت و بساطت خود به وجود واحد دارا می
االشیاء یا کل القوی بودن باشد این است که در تهیه لوازم و انجام افعال و امورات خود کامالً خودکفاست و مثالً در اداره بدن کل

رو مالصدرا تدبیر بدن را فعل باطنی انسان محسوب و تدبیر آن که ظهور خاصی از نفس است به غیر خود نیازمند نیست. از این
  .(102-101: 1ج ،1201)شیرازی،  کندمی

ی توان گفت نفس در ظهورهاکه نفس مظهر کل القوی بودن باشد میبا حقیقه بودن ظهور نفس نسبت به ظهور بدن و این
ر وشود نیز به غیر خود نیازمند نیست. پس بدن و کلیه امطور رایج ایجاد بدن نامیده میمتنوع بدن از جمله در ظهور اولیه آن که به

 شود مانند اینکه نفس توسط بدن حدوثشود و کلیه روابطی که میان نفس و بدن توضیح داده میآن از مجرای نفس متجلی می
ت، وقتی نفس مظهر کل األشیاء اس کننده و تعلیمی هستند.یابد و یا لزوم وجود واسطه میان نفس و بدن، همه مطالبی کمکمی

در  ای، دارویی و همه تمهیداتی کهدر بطن نفس مخفی است. ملزومات امور بهداشتی، تغذیه کلیه مایحتاج بدن برای ظهور یافتن
بطن نفس منطوی است و برقراری سالمتی، بروز  مسیر ظهور سالمتی، بیماری و درمان بدن و نفس مورد نیاز انسان است نیز در

 ردد.گانکشاف باطن نفس است و با توجه نفس متجلی میانواع بیماری و کلیه حوادث وارد بر بدن، همه به معنی ظهور نفس و 
با توجه به این نقش نفس، برقراری و حفظ سالمتی بدن در مرتبه اول تجلی نفس است و در مرتبه بعد ظهور و تالش بدن. 

ر رتبه نخست دکه نفس خود تجلی خداوند است، این نمایش سالمتی اگر در فردی سالمتی به نمایش گذاشته شود، با توجه به این
ر تنقصی نفس در انجام تدبیر بدن است و در مراتب پایینبرداری از کمال و بساطت خداوند است و در رتبه بعد نشان کمال و بیپرده

 نقصی بدن. نشان کمال و بی
در درجه  ست. بیماریگر اکننده کمالی از خداوند باشد، بیماری را نشانای از سالمتی را بروز دهد که مخفیچنانچه نفس مرتبه

ود. شنقصی نفس مخفی میظهور بدن طوری است که کمال و بی گردد به این معنی کهدوم به مخفی ماندن کمالی از نفس برمی
ط در جا که تجلیات کماالت نفس فقگردد. ااز آننقصی بدن نیز تعبیر میدر درجات بعدی بیماری به معنی به اختفاء کمال و بی

: 1ج ،1201 )شیرازی، افتدتر عالم اتفاق میسازی است، بروز بیماری فقط در مراتب پایینپست عالم قابل پنهان مراتب دانی و
101).  

عالی تای از تجلی نفس است که کمال و بساطت حقشود نحوهپس سالمتی در ساحت نفس که حقیقه ظهور انسان محسوب می
اشد. از تعالی بباید بساطت و کمال خود را به نمایش گذارد تا آینه تمامیت حق دهد. مسلما در این نحوه ظهور، نفسرا نمایش می

تر از خود نفس خواهد بود. در ساحت بدن سالمتی جا که بدن تجلی و رقیقه نفس است، ظهور بساطت نفس در بدن مرئیآن
د بدن نقصی خوفس و در رتبه بعد کمال و بیای از ظهور بدن است که اوالً کمال و بساطت خداوند و ثانیاً کمال و بساطت ننحوه

 گردد.دهد. تفاوت شدت سالمتی افراد مختلف نیز به تفاوت نحوه ظهور برمیرا نمایش می
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گر مشکالت فرد در حیطه بدن باشند، که نمایشکنند که سالمتی و بیماری بدن بیش و پیش از آناین مطالب روشن می
توان نتیجه گرفت که تحوالت سالمتی به بیماری و بالعکس، همگی تجلیات پس میگر تحوالت ساحت نفس هستند. نمایش

گوناگون نفس هستند. به این توضیح که سالمتی، بیماری، دارو، حرکت کواکب و افالک، ترکیبات مادی، محیط رشد، سلسله نسل 
ط و اجمال وجود دارد و نفس به میزان و ژنوتیپ، سموم و داروهای مختلف و حوادث عالم ماده همه در بطن نفس به نحو بسی

أ صحت دارد که منشکند. مالصدرا اذعان میگری میظهور و تفصیل بخشیدن به این کماالت، سالمتی، بیماری یا درمان را نمایش
یتی ب .(101-100: 1ج ،1100)مالصدرا،  افتدو بیماری بدن نفس است و نفس از یکی از آنها به آسایش و از دیگری به رنج می

 ،1100)مالصدرا،  «دوائک فیک والتشعر و دائک منک والتبصر»السالم نیز تأییدکننده این مطلب است: منتسب به امام علی علیه
 .(124: 1ج

شود که نفس به علت حضور در عالم ماده هنوز بسیاری از کماالت خود را به اجمال و ها نیز وقتی موثر قلمداد مینقش واسطه
دهد. پس سالمتی بدن مزاج و خون را ظهور می 1هایی مثل روح بخاری،و برای توجه مؤثر به بدن واسطه مخفی نگه داشته است

ای متفاوت ای از ظهور خود بدن دانست. بیماری نیز نحوهها و یا نحوهای از ظهور واسطهای از ظهور نفس یا نحوهتوان نحوهرا می
 کند.که کماالتی از نفس را مخفی می ها خواهد بوداز ظهور نفس یا بدن و یا واسطه

 تبیین درمان
هدف درمان  گیرد. بنابراین تبیین وشود که برای بهبود بیماری یا رفع مشکالت تندرستی انجام میهایی گفته میدرمان به تالش

ای در ، بدن باید مادهدگردد. وقتی سالمتی و بیماری کیف نفسانی معرفی شوبسته به تعابیر مختلف سالمتی و بیماری متفاوت می
نظر گرفته شود که دارای استعداد سالمتی یا بیماری باشد. بنابراین وقتی بدن دارای استعداد سالمتی باشد قادر به پذیرش درمان 

درمان رای گردد. پس بالمزاج پذیرای درمان نیست و یا موقتاً درمان میاست. بدنی که استعداد سالمتی ندارد یا اصطالحاً بدن علیل
 چنین فردی ابتدائاً باید استعداد بدن وی برای پذیرش سالمتی افزایش یابد. 

که بهترین شاخصه ارتقاء استعداد بدن، افزایش تعادل است، درمان در ابتدا معطوف به ارتقاء اعتدال بدن است. با با توجه به این
توان به مصرف محیط اطراف، افزایش اعتدال آن را میتوجه به تأثیرپذیری بدن به عنوان یک جسم از تغییرات درون خود و 

 نسبت غذاهای خاص، استنشاق معطرات، شرایط جوی محیط و حتی حرکت ستارگان و خورشید، زمان، مزاج، موقعیت روانی و...
 داد.

مراتب هسلشود. در این نظام بیماری بدن حاصل نقص وجودی در یکی از سلاین روند درمان در نگرش تشکیک نیز دیده می
ساحت حیوانی نفس، روح بخاری، مزاج یا بدن است و درمان به معنی ارتقاء وجودی بخشیدن به عوامل دچار ضعف است. اما به 
علت عدم دسترسی مستقیم به نفس، روح بخاری و مزاج، إعمال درمان مستقیم بر آنها غیرممکن است و تنها با ارتقاء بخشیدن به 

ه تأثیرگذاری بر مراتب باالتر این سلسله هستیم. پس در این نگرش نیز درمان به إعمال تجربیاتی برای مرتبه وجودی بدن قادر ب
ی هایی از ظهور نفس هستند، درمان نیز انکشافاتاما در نظام وحدت شخصی که سالمتی و بیماری گونه؛ یابدجسم بدن تقلیل می

طن گیرد. کلیه امور دخیل در درمان از بیا بساطت خود نفس صورت مینقصی فاعلیت جدید از نفس است که برای تجلی مجدد بی
( و در این میان 101-100: 1ج ،1100)شیرازی،  رسند. هدف درمان آسایش نفس بعد از رنج بیماری استنفس به انکشاف می

 تفاوتی میان بیماری بدن و نفس نیست.
ز وه کنونی است. مثالً در شیوه کنونی درمان بر اساس تجربه تجویبنابراین شیوه درمان بر اساس حکمت متعالیه متفاوت از شی

شود که تشخیص بیماری و انتخاب دارو و شیوه اتخاذ شده گیرد به این قصد انجام میگردد و اگر دعا و توسلی صورت میمی
به این  بستگی دارد؛صحیح صورت گرفته باشد. در نگرش وحدت شخصی درمان خود نوعی ظهور نفس است و به توانمندی نفس 

                                                 
به عنوان واسطه  .(211: 2ج ،1020سینا،  )ابن شده از اخالط موجود در بدن که در همة اعضای بدن، نفوذ یافته استروح بخاری، جسم لطیف و نافذی است تشکیل. 1

(؛ مالصدرا نیز روح 0-2: 1101سینا،  )ابن ها به اندامهای بدن استکت و سایر قوتهای نفس، قوت حر میان نفس پاک و بدن کثیف عمل نموده و واسطه انتقال قوت
  .(210: 1022)شیرازی،  است عضاء دانستهابخاری را مبدأ قریب حیات بدن شمرده و حیات اعضاء بدن را منوط به سریان این روح در 
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سازد. پس دعا و توسالت باید در راستای این باشد که معنی که ادراک فقر وجودی نفس را بر نحوه جدیدی از ظهور توانمند می
  1نفس عمیقاً و سریعاً به فقر وجودی برسد تا بتواند از درون خود دارو و تمهیدات الزم برای درمان را بروز دهد.

یرد گترین نکته در درمان است و اگر ماده یا امری مادی به عنوان درمان مورد استفاده قرار می وجودی مهمبنابراین احساس فقر 
که با ارتقاء احساس فقر وجودی در خود  تنها در جهت مستعدسازی نفس برای احساس فقر وجودی است. پزشکان نیز ضمن این

جاد احساس فقر وجودی هستند تا ظهور فاعلیت نفس برای درمان کامل پردازند به دنبال تنبه نفس بیمار برای ای به درمان می
 گردد.

 گیرینتیجه
گردد. سالمتی انکشاف نفس برای آشکارسازی در نگرش نهایی مالصدرا بدن ظهور نفس است و توسط نفس ایجاد و تدبیر می

نقصی ینفس است و در رتبه بعد نمایش بنقصی نقص بودن خود نفس است. سالمتی بدن نیز در رتبه نخست آشکارسازی بیبی
سازد و تنها در مراتب پایین نفس متجلی نقص بودن خود را مخفی میبدن است. بیماری نیز ظهور نفس به نوعی است که بی

 رسد و نفس در درمان خود و بدن بهدر این نظام سالمتی، بیماری و درمان بدن توسط نفس و از بطن نفس به ظهور میشود. می
 هیچ چیز غیر از خود نیازمند نیست. 

این فرضیه که کلیه امور بدن از سوی نفس قابل کنترل باشد، به شرط صحت، واخوانی متون فلسفی درباره سالمتی و بیماری 
گذاری رهای مختلف بر اساس تأثیانگارد. تاکنون درمان بیماریکه واخوانی علم پزشکی را نیز ضروری میطلبد. عالوه بر اینرا می

ده است. نگرش گذاری شهای روانی و نفسانی نیز با تکیه بر امور بدنی و اثر بدن بر نفس پایهبر بدن از خارج بود. تأثیر بر بیماری
یزی راین مقاله این است که به شرط لحاظ نفس به عنوان تدبیرگر اصلی بدن، اقدامات پزشکی نیز در جهت تأثربخشی نفس برنامه

 گردد.

 منابع
 .نایس ی، همدان: دانشگاه بوعلو رساله در نبض شناسی رگ(. 1101سینا. ) ابن

 .ینجف یقم: مرعش ،اتیاله -الشفاء ق(. ه. 1020سینا. ) ابن

 .العربی التراث اءی: داراحروتبی ،الطب فی القانون(. 2220سینا. ) ابن

 مصر. ،یعبدالرحمن بدو قیتحق ،قاتیتعل (.1241سینا. ) ابن

 .02-122: 20، خردنامه صدرا ،هیاز منظر حکمت متعال یماریسالمت و ب(. 1120حامد. ) ،ییاعظم؛ رضا ،یمحمد؛ قاسم زاده،یاحمد

 .یتهران: انتشارات خوارزم ،یترجمه محمدحسن لطف تاسوعات )دوره آثار(،(. 1111. )نیافلوط

 چاپ اول، تهران: انتشارات جمال الحق.  ان،یرضا جمالدیس هترجم ،زمیپنوتیدائره المعارف ه(. 1142. )لیمک گ اورماند،

 ، چاپ دوم، قم: اسراء.مختوم قیرح(. 1120عبداله. ) ،یآمل یجواد

 . تهران: انتشارات سماط.یتهران یشجاع نیترجمه حس ،یخدمات بهداشت اتیکل(. 2222. )ی. ایج پارک،

 .10-01: (1)00 فلسفه، هینشر ،یدارشناسیاز منظر پد یماریو ب یسالمت(. 1122محمد. ) ،یاصغر ه؛یسم ،یقیرف

اسالم و  یطب سنت ،جیو طب را ناسیاز منظر ابن یماریسالمت و ب فتعری(. 1022. )الهام کار،حسن؛ عمارت یسمانه؛ مراد ،یویگ یرمضاان 
 ، تهران.124-220: 1ج  ،رانیا

 : البالغ.روتیب ،یشرح االسماء الحسنق(. ه. 1024. )یمالهاد ،یسبزوار

                                                 
به این معنی که وابستگی آنها به خداوند به سبب وجود آنهاست که مجعول بالذات است و  تعالی است.در نگرش مالصدرا فقر وجودی مناط نیازمندی موجودات به حق. 1

ی هستی وجودی در گرو علت  او باشد بدون در نظر گرفتن علت وقتی وجودی تعلقی و متقوم به غیر خود باشد هستی خود را مرهون وجود علت خود است و وقتی همه
گردد که معلول ذاتی مستقل از علت خود ندارد؛ تنها یک وجود حقیقی در چنین برداشتی به این معنی منتج می .(242: 1ج ،1201 )شیرازی، خود، فقر و فقدان کامل است

حتی تعقل موجودات عین فقر بدون تعقل علت آنها ممکن  .(102-111: 1ج ،1201)شیرازی،  عالم واقع وجود دارد و سایر موجودات تشئنات وتجلیات آن یک وجود هستند
 ود. به این معنیششوند. دریافت این حقیقت انسان را به مراتب عالی استعداد و سوال رهنمون مییابند و نه تعقل میاهلل هرگز بدون علت نه تحقق مینیست. پس ماسوی

اط اضا و نیاز باطنی وجود دارد. قیصری همین سوال را منیابد به همان میزان استعداد برای وجود یافتن دارد و به میزان استعداد او تقکه به میزانی که فرد احساس فقر می
 .(022: 1140)قیصری،  گرددتری برخوردار میکند. پس به میزان احساس فقر وجودی فرد از وجود قویوجود یافتن موجودات معرفی می
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 سازمان چاپ و انتشارات. ،ی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالممالصدرا یفرهنگ اصطالحات فلسف(. 1142. )دجعفریس ،یسجاد

 .یاسالم های پژوهش ادیبن ،یمشهد: آستان قدس رضو النور(، اکلیرساله ه لهیثالث رسائل )و بذق(. ه. 1011. )نالدی شهاب ،یسهرورد

 .العربی  التراث  اءی: دارإحروتبی سوم، چاپ ،األسفار  یف هیعالالحکمه المت(. 1201. )نیصدرالد ،یرازیش

 .رانی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه االمبدأ و المعاد(. 1100. )نیصدرالد ،یرازیش

 صدرا. یحکمت اسالم ادیتهران: بن ،ای خامنه دمحمدیس حیتصح ،هیالمظاهراالله(. 1140. )نیصدرالد ،یرازیش

 تصحیح محمدمصطفى فوالدکار، بیروت: مؤسسه التاریخ العربى. ،یریاالث هیشرح الهداق(. ه. 1022. )نیصدرالد ،یرازیش

موسسه مطالعات  ران،یحکمت و فلسفه ا یانجمن اسالم ،یتهران: وزارت فرهنگ و آموزش عال ،بیالغ حیمفات(. 1111. )نیصدرالد ،یرازیشا 
 .یفرهنگ قاتیو تحق

 للمطبوعات. ی: موسسه األعلمروتیب ،زانیالمق(. ه. 1121. )نیمحمدحس طباطبائی،

 .نالمدرسی ، قم: جامعهالحکمه هینها(. 1104. )نیمحمدحس ،یئطباطبا

 ، تهران: انتشارات اسالم.اطیب البیان فی تفسیرالقرآن(. 1140. )نیعبدالحس طیب،

 .یو فرهنگ یتهران: شرکت انتشارات علم ،یانیآشت نالدی دجاللیس قی، تحقشرح فصوص الحکم(. 1140محمد داوود. ) ،یصریق

 . اریچاپ دوم، تهران: نشر ماز ،یترجمه محمدجواد زاهد ،اجتماعی علوم المعارف رهیدا(. 1100. )امیلیکلب، و وس؛یگولد، جول
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