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تعریف سالمت و بیماری از منظر ابنسینا و طب رایج
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الفگروه طب سنتي ايراني ،دانشكدة پزشكي ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران
بگروه فلسفه و حكمت اسالمي ،دانشكدة علوم انساني ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران
ج مرکز تحقیقات کارآزمايي بالیني طب سنتي ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران

چکیده
سابقه و هدف :سالمت و بیماری از مهمترين مفاهیم پايهای پزشكي هستند که تعريف ماهیت و حدود آنها در فلسفۀ پزشكي با چالشهايي جدی روبهرو است.
هدف اين مقاله تبیین ديدگاه ابنسینا در خصوص سالمت و بیماری و تحلیل تعاريف امروزی اين مفاهیم بر مبنای ديدگاه ابنسینا است.
مواد و روشها :اين مطالعه با رويكرد قیاسي در روش نظريهپردازی دادهبنیاد انجام شد .ابتدا مفاهیم سالمت و بیماری با کلیدواژههای متناسب در متون ابنسینا
و طب رايج جستوجو و بررسي شد سپس اين مفاهیم بهعنوان قضايای اولیه با مفاهیم عینيترِ موجود مرتبط و در چارچوب استدالل قیاسي گزارههای عملیاتي
استنتاج شد.
یافتهها :ابن سینا سالمت را عرضي از جنس کیف نفساني دانسته و آن را ملكه يا حالي تعريف ميکند که مبدأ افعال سلیم از موضوع خود است .او همچنین
بیماری را عدم سالمت تعريف کرده و فرض حالت سوم بین آن دو را فاقد ضرورت منطقي ميداند .سازمان جهاني بهداشت سالمت را آسايش کامل جسماني،
رواني و اجتماعي ميداند نه صرفاً فقدان بیماری .چنی ن تعريفي مستلزم فرض حالت سومي بین سالمت و بیماری است .براساس نظريات ابنسینا ،فرض حالت
سوم به معنای وجودی دانستن هر دو مفهوم سالمت و بیماری است و اين امر ،دستۀ قابلتوجهي از اختالالت افعال را که در قالب شناختهشدة بیماری يا عالمت
بیماری تعريف نميشوند از محدودة توجه پزشک کنار ميگذارد؛ درحاليکه بر مبنای تعريف ابنسینا ،بیماری امری عدمي (به معنای عدم سالمت) است و هر
سطح از اختالل در هر عملكردی ،در حقیقت سطحي از بیماری تلقي ميشود.
نتیجهگیری :بر مبنای چارچوب نظری ابنسینا ،نقطۀ قوت تعريف سازمان جهاني بهداشت از سالمت ،محدودنمودن مرزهای مفهوم سالمت به وضعیت بهینه در
ابعاد مختلف و نقطۀ ضعف آن عدم ظرافت کافي برای پوششدادن همۀ وضعیتهای غیرطبیعي در کلیۀ افعال ،تحت مفهوم وسیعتری از بیماری محسوب
ميشود.
کلیدواژهها :سالمت ،بیماری ،طب ايراني ،فلسفۀ پزشكي ،ابنسینا

مقدمه:
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اين نظام فكری ،انسان را ارگانیسم زيستي ،پزشكي را

پزشكي هستند .تعريف واژههای سالمت و بیماری مشكل

بهنجاری آماری ميداند که در هر گونه با ساير اعضای گونه

است و در فلسفۀ پزشكي ،همچنان چالشهای جدی بر سر

قیاس ميشود ( .)2در اين ديدگاه فرد به شرطي سالم است که

چگونگي تعريف ماهیت و محدودة دقیق اين مفاهیم وجود

بدن او حداقل کفايت کارکردهايي را داشته باشد که گونۀ

دارد ( .)1مدل زيست -پزشكي ( )Biomedical modelنظريۀ

مربوطۀ او نوعاً دارند و هنگامي بیمار است که کارکرد بدن او

رايج در پزشكي امروز است که در فلسفۀ غرب تحويلگرايي
زيستشناختي ( )Biological reductionismنامیده ميشود.

* فرد مسئول مكاتباتh.moradi@shahed.ac.ir :

پايینتر از سطح کارکرد نوعي آنگونه ( Species-typical

 )levelباشد؛ بنابراين بیماری از اين منظر ،خروج از چارچوب
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مفاهیم سالمت و بیماری از مهمترين مفاهیم پايهای حرفۀ

شاخهای از زيستشناسي و سالمت را شكلي زيستي از

تعريف سالمت و بيماری از منظر ابنسينا و...

طرحي است که مختص آنگونه ميباشد (.)2

 -اسالمي ،از جمله رويكردهای کلنگر در طب بهشمار ميرود

در دهۀ هشتاد میالدی جورج انگل رويكرد زيست-

که تالش ميکند ضمن پرداختن به سالمت اجزای بدن انسان،

پزشكي رايج را نقد کرد و تحولي در نگاه پزشكان به مفهوم

نگاه به انسان بهعنوان يک کل واحد را نیز در نظر داشته باشد.

سالمت و بیماری پديد آورد .او معتقد بود مدل زيست-

در اين رويكرد مفاهیمي همچون سالمت و بیماری بر مبنای

پزشكي ،نه برای شخص بهعنوان يک کل و نه برای روان و

مفاهیم عمیقتری در هستيشناسي و انسانشناسي و با روشي

طبیعت اجتماعي او ،هیچ طرحي نینديشیده است .انگل ،مدل

برهاني مورد بررسي قرار ميگیرند و تعريف ميشوند .از جمله

زيست -روان -اجتماعي ( )Biopsychosocial modelرا

اثرگذارترين دانشمندان در هر دو حوزة طب ايراني و فلسفۀ

ارائه داد و ابعاد رواني و اجتماعي را وارد حوزة تعريف

اسالمي شیخالرئیس ابوعلي سیناست که ديدگاههای خود را در

سالمت کرد ( .)3پس از او اکثر فیلسوفان پزشكي بر وجود اين

خصوص مفاهیم سالمت و بیماری ،در هر دو بستر نفس و

ابعاد در تعريف سالمت تأکید کردند و درنهايت سازمان جهاني

بدن در کتب فلسفي و طبي خود ارائه کرده است .بررسي

بهداشت ،سالمت را «آسايش کامل جسماني ،رواني و اجتماعي

ماهیت نفس و بدن و تبیین مفاهیم سالمت و بیماری در اين

و نه صرفاً فقدان بیماری» تعريف کرد (.)4

دو بستر ،مجالي فراختر از مقالۀ حاضر ميطلبد و امید است در

اگرچه امروزه ابعاد گستردهای در تعريف سالمت وارد

مقاالت آتي به آن پرداخته شود .اما بهعنوان مقدمهای بر اين

شده ،همچنان سؤاالت بسیاری در اين خصوص باقي است.

مسیر و گامي کوچک در تبیین فلسفۀ پزشكي در طب ايراني،

سالمت و بیماری هريک دارای طیفي معنايي هستند که مرز

اين مقاله ميکوشد ديدگاه ابنسینا را نسبت به مفاهیم کلي

دقیق بین آنها را نميتوان بهسادگي تعیین کرد ( .)5همچنین

سالمت و بیماری بررسي و تعريف امروزی سالمت را براساس

تعريف بیماری و سالمت بهعنوان خروج يا عدم خروج از

آن تحلیل کند.

چارچوب طرح مختص انسان تعريفي مبهم است؛ زيرا

مواد و روشها:

مؤلفههای شناخت چارچوب طرح مختص انسان کامالً

اين مطالعه با رويكرد تحلیل قیاسي در روش نظريهپردازی

مشخص نیست ( .)6ورود ابعاد باالتر رواني و اجتماعي به

دادهبنیاد انجام شد .اين روش غالباً برای آزمون قضايای اولیه

تعريف سالمت در رويكردی کلنگرانه ،ارائۀ معیارها و

بهکار ميرود و در آن تعاريف و مفاهیم مرتبط با هدف

شاخصهای قابلاندازهگیری سالمت را دشوارتر کرده است و

پژوهش در چارچوب استدالل قیاسي با مفاهیم عینيترِ موجود

اهمیت نسبي اين شاخصها نسبت به يكديگر مشخص نیست

مرتبط و از اين ساختار منطقي ،گزارهها و قضايای عملیاتي

( .)7بعضي ديدگاهها اساساً به وجود مرزی منطقي بین بیماری

استنتاج ميشود .صحت و دقت گزارههای تولیدشده در مقايسه

و سالمت اعتقاد ندارند و بیماری را در چارچوب نظريۀ

با دادههای نظری و میداني موجود ،قدرت پیشگوييکنندگي

شباهت الگويي تعريف ميکنند ( ،)8درحاليکه برخي ديگر

قضايای اولیه را بازنمايي خواهد کرد (.)12 ،11

و نظريۀ مذکور را کامل و کاربردی نميدانند ( .)9پزشكي رايج

کلیدواژههای متناسب در متون ابنسینا و طب رايج جستوجو

هنوز به اجماعي کافي در خصوص محدودة بیماری و سالمت

و بررسي شد .سپس اين مفاهیم بهعنوان قضايای اولیه با

دست نیافته است و بهنظر ميرسد اين مسئله بدون توجه به

مفاهیم عینيترِ موجود مرتبط شده و در چارچوب استدالل

مباني عمیقتر موجود در انسانشناسي فلسفي قابلپاسخگويي

قیاسي گزارههای عملیاتي استنتاج شده است .تعاريف ،مفاهیم

نباشد (.)11

و قضايای اولیۀ مرتبط با تعريف سالمت و بیماری از بررسي

طب ايراني بهعنوان مكتبي مبتني بر حكمت و فلسفۀ ايراني
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همچنان پايبند ارائۀ تعريف منطقي از بیماری و سالمت هستند

در پژوهش حاضر ،ابتدا مفاهیم سالمت و بیماری با

رمضاني گيوی و همكاران

استخراج شده است .مهمترين متنهای مورد استفاده از ابنسینا

شامل يک مقولۀ جوهر و نه مقولۀ عرض (کم ،کیف ،وضع،

در اين پژوهش ،کتابهای القانون في الطب و الشفا

اين ،متي ،جده ،فعل ،انفعال و اضافه) ميشوند (.)13

(بخشهای منطق و طبیعیات) بوده است .دادههای اولیۀ مطالعه

از مهمترين مقوالت عرضي ،کیف است که در لغت به

از طريق جستوجوی کلیدواژههای اصلي «صحه»« ،الصحه»،

معنای حالت و چگونگي است و سردی ،گرمي ،سفیدی،

«مرض» و «المرض» در دو نرمافزار پژوهشي کتابخانۀ جامع

سیاهي ،غم ،شادی و ...از اين مقولهاند .براساس تعريف

طب نسخۀ  1و کتابخانۀ حكمت اسالمي تولید مرکز تحقیقات

ابنسینا ،کیف هر هیئت ثابتي است که به حسب ذات ،اقتضای

کامپیوتری علوم اسالمي ،گردآوری شده و در خصوص مفاهیم

نسبت و يا قسمت ندارد ( .)14فالسفه براساس استقراء ،مقولۀ

منطقي مرتبط با موضوع مطالعه از جستوجوی ساير

کیف را به چهار نوع کلي کیف نفساني ،کیف محسوس ،کیف

کلیدواژههای مناسب مانند تقابل ،تضاد ،هیئه ،حال و ملكه

مخصوص به کمیات و کیف استعدادی تقسیم کردهاند .کیفیات

برای استخراج بیانات نظری سود برده شده است .همچنین از

نفساني کیفیاتي هستند که در نفس حاصل ميشوند؛ مانند

Health, Disease, Illness,

اعراض نفساني ،علم ،قدرت ،اراده ،کراهت ،لذت ،الم ،حاالت

 Sub-health, Sub-clinicalدر پايگاههای  PubMedو

انفعالي ،عادات و ملكات نفساني .با اين حال اين قسم کیف را

 Google Scholarبرای گردآوری تعاريف و مفاهیم نظری و

هم به نفس نسبت ميدهند و هم به جسم صاحب نفس ،از اين

عملي مرتبط با موضوع پژوهش در منابع طب رايج استفاده

حیث که دارای نفس است .از میان جماد و نبات و حیوان،

شده است.

کیف نفساني مختص جنس حیوان بوده ( )14 ،13و بر دو قسم

جستوجوی کلیدواژههای

در خصوص کلیدواژههای بهکاررفته الزم به ذکر است که

است« :ملكه» که کیف بطئالزوال است (مانند غضبِ شخص

واژة عربي «صحه» در متن فارسي« ،سالمت» ترجمه شده است.

عصباني مزاج) و «حال» که کیف سريعالزوال ميباشد (مانند

همچنین در اين مقاله ،منظور از واژة «سالمت» اشاره به کیفیت

غضبِ شخص حلیم) .البته ثبات و عدم ثبات هیئت نفساني

بالفعل سالمت ميباشد و در مقابل ،واژة «سالمتي» برای اشاره

ذاتي آن نبوده و اصل ماهیت هیئت نفساني را تحتتأثیر قرار

به ويژگي بالقوة سالمتي -شامل وضعیتهای مختلف منسوب

نميدهد (.)15 ،14

به آن ،اعم از سالمت و بیماری -بهکار رفته است.

یافتهها:
الف) مفهوم سالمت و بیماری از منظر ابنسینا

تعاریف صحت
همانگونه که اشاره شد از جمله اعراضي که ابنسینا آنها
را تحت مقولۀ کیف نفساني گنجانده است ،صحت و مرض

شیخالرئیس ابنسینا در آثار خود مفهوم سالمت را تحت

است .ابنسینا در دو کتاب قانون و شفا صحت را تعريف کرده

عنوان واژة «صحت» مورد بحث قرار داده و آن را کیف نفساني

که اين دو تعريف تفاوت اندکي با يكديگر دارند .او در کتاب

(اعم از حال يا ملكه) ميداند که منشأ افعال سلیم از موضوع

قانون صحت را چنین تعريف ميکند« :الصحه ملكه أو حاله

فالسفۀ گذشته برای شناخت و تعريف موضوعات ،سعي در

يک ملكه يا حال نفساني است که از آن افعال سالم از طريق

طبقهبندی اشیا داشتند که ارسطو آنها را به دو دستۀ کلي

موضوع آن [افعال] صادر ميشوند) ( )16و در کتاب شفا اين

جوهر و عرض تقسیم کرد .جوهر شامل اشیايي بود که برای

تعريف را از آن ارائه ميدهد« :الصحه ،هى ملكه فى الجسم

وجود خود متكي به چیز ديگری نیستند و اعراض برعكس

الحیوانى يصدر عنه ألجلها أفعاله الطبییعه و غیرها على المجرى

جوهر ،وجودی وابسته به اشیای ديگر (موضوع) دارند .ارسطو

الطبیعى غیرمؤوفه» (ترجمه :سالمت ،يک ملكه در جسم

ماهیات اولیه را منحصر در ده مقوله (مقوالت عشر) دانست که

حیواني است که بهخاطر آن افعال طبیعي و غیر آن بر شیوهای
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خود است .برای روشنترشدن مفهوم «کیف» بايد اشاره کرد که

تصدر عنها األفعال من الموضوع لها سلیمه» (ترجمه :سالمت،

تعريف سالمت و بيماری از منظر ابنسينا و...

طبیعي و مطلوب از آن [جسم حیواني] صادر ميشوند) (.)14

 .3واژة «طبیعي» در تعريف ذکرشده در کتاب شفا در هر

همچنین او در کتاب قانون تعريف ديگری را از قول جالینوس

دو اطالق خود بهکار گرفته شده است .در يک اطالق« ،طبیعي»

در خصوص صحت و مرض عنوان ميکند« :أحوال بدن

به معنای صورت نوعیهای است که جسم مرکب را از تفرق

اإلنسان عند جالینوس ثالث :الصحه و هي هیئه يكون بها بدن

حفظ ميکند و اين معنا بر همۀ اجسام طبیعت اعم از زنده و

اإلنسان في مزاجه و ترکیبه بحیث يصدر عنه األفعال کلها

غیرزنده صدق ميکند .در اطالق دوم «طبیعي» به معنای نباتي

صحیحه سلیمه .و المرض هیئه في بدن اإلنسان مضاده لهذه و

است که در کنار اصطالحات حیواني و نفساني ،به صور قوا يا

حاله عنده لیست بصحه و ال مرض» (ترجمه :احوال بدن انسان

افعالي اطالق ميشود که تنها در موجودات زنده ديده ميشود

نزد جالینوس سه حالت است[ :اول] سالمت و آن هیئتي است

و طبیعي در اين معنا شامل امور مربوط به تغذيه ،نمو و

که به واسطۀ آن بدن انسان از نظر مزاج و ترکیبش به گونهای

تولیدمثل ميگردد ( .)19 ،16در تعريف مذکور ،با توجه به

ميگردد که تمام افعال از آن به نحو صحیح و سالم صادر

نسبتدادن «افعال طبیعي و غیر آن» به موجود زنده صاحب

ميشوند؛ و [دوم] مرض که هیئتي در بدن انسان است که

صحت ،روشن ميشود که مقصود ابنسینا در عبارت «أفعاله

مضاد آن [سالمت] است؛ و [سوم] حالتي که نه سالمت است

الطبیعیه و غیرها» ،اطالق دوم واژة طبیعي بوده است .اما در

نه مرض) (.)16

عبارت «المجرى الطبیعى» ،واژة طبیعي به معنای «صورت نوعیه

در خصوص ابعاد نظری و عملي اين تعاريف نكاتي
قابلذکر است:

اصلي و متناسب» بهکار رفته و او در اين عبارت اطالق اول
واژة طبیعي را مدنظر داشته است.

 .1در تعريف کتاب قانون ،ابنسینا صحت را کیفیتي

 .4در تعريفي که از قول جالینوس نقل شده صحت خاص

نفساني اعم از حال يا ملكه ميداند که ثبات يا عدم ثبات هیئت

انسان دانسته شده و اشارهای به موجودات زندة ديگر صورت

صحت مدخلیتي در اصل تعريف آن ندارد .اما در تعريف

نگرفته است .احتماالً جالینوس اين تعريف را با توجه به

ارائهشده در شفا ،او صحت را ملكه دانسته است .از اين جهت،

موضع آن که علم طب و ويژة بدن انسان بوده بیان کرده است؛

تعريف کتاب قانون که قید غیرضروری انحصار صحت در

با اين حال شیخالرئیس در تعريف کتاب شفا ،صحت را متعلق

ملكه را ندارد جامعتر و کاملتر بهنظر ميرسد.

به جسم حیواني (اعم از انسان و حیوان) دانسته و در تعريف

 .2بديهي است که هیچيک از سه قسم اجناس مرض

کتاب قانون نیز اساساً موضوع صحت را منحصر به هیچيک از

(سوءمزاج ،سوءترکیب و تفرق اتصال) کیف نفساني نیستند و

اجناس موجودات زنده نميکند .در تعريف اخیر دايرة مصاديق

به همین دلیل فخر رازی با کیف نفساني دانستن صحت و

صحت گستردهتر از دو تعريف ديگر و شامل موجودات زنده

مرض مخالفت کرده است ( .)17اما الهیجي در پاسخ او ،اين

غیرانسان و غیرحیوان (از جمله نباتات) دانسته شده است و از

امور را نه اقسام مرض ،بلكه تنها اقسام اسبابِ مرض دانسته و

اين جهت ميتوان آن را تعريف جامعتری دانست (.)17

منعي ندارد که اين امور سهگانه بهعنوان اسباب مرض ،امور

را وارد کردهاند؛ زيرا در اين تعريف ،صحت ملكهای دانسته

جسماني بوده و خود مرض امری نفساني باشد ( .)18البته

شده که منشأ افعال صحیحه و سلیمه از بدن است و به اين

همانگونه که اشاره شد بحث در خصوص امری که کیفیات

ترتیب مفهوم صحت با خود مفهوم صحت تعريف شده است.

صحت يا مرض به آن تعلق ميگیرد و جايگاه نفس و بدن در

فخر رازی به اين اشكال چنین پاسخ ميدهد که صحتِ افعال

اين میان ،تفصیلي عليحده داشته و امید است در مقاالت آتي

امری محسوس است ،درحاليکه صحتِ بدن مستقیماً مورد

به آن پرداخته شود.

ادراک حسي قرار نميگیرد و تعريف امر غیرمحسوس به امر
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از آنجا که الزم نیست سبب و مسبب از يک جنس باشند،

 .5برخي بر تعريف ابنسینا شبهۀ تعريف شيء به خودش

رمضاني گيوی و همكاران

محسوس جايز ميباشد (.)17

به اين معناست که صحت هیئتي خاص بوده و مرض ،نه هیئت

 .6اشكال ديگر مفروض در تعريف اول کتاب قانون،

خاص ديگر ،بلكه در حقیقت فقدان هیئت صحت ميباشد.

نسبتدادن صدور افعال سالم ،همزمان به دو مبدأ «صحت» و

همچنین در اين فرض تحقق حالت سومي که نه صحت است

«بدن» است .فیاض الهیجي برای اين سؤال سه پاسخ نقل

و نه مرض ،در موضوع خاص خود محال است و موضوع

ميکند :پاسخ اول آن است که صحت مبدأ فاعلي و موضوع آن

واحد –و البته اليق ، -از جهت واحد يا دارای صحت است و

(بدن) مبدأ قابلي افعال سالم است؛ بنابراين صدور افعال سالم

يا مرض و ال غیر (.)21

از موضوع بدن ،صرفاً با وجود مبدأ فاعلي صحت در موضوع

ابنسینا در کتاب قانون ،بهطور خاص نظريۀ تضاد صحت

خود محقق ميشود .پاسخ دوم با اندک تفاوتي بدن را علت

و مرض و فرض وجود حالت سوم بین آن دو را به جالینوس

فاعلي و صحت را واسطهای بهمنزلۀ علت غايي در نظر ميگیرد

نسبت ميدهد و با غیرضروری دانستن فرض حالت سوم ،آن

و صدور افعال سالم از بدن را بهخاطر وقوع علت غايي صحت

را تنها در حالت اختالف بین موضوع صحت و موضوع مرض،

در بدن ميداند .در پاسخ سوم نیز بدن فاعل و صحت

ممكن ميداند .اين در حالي است که خود قبالً در منطق اثبات

شريكهالفاعل دانسته شده است .همانگونه که بدون صورت

کرده است که اختالف در موضوع ،اساساً شرط اولیۀ هرگونه

ناريه ،حرارت از مادة ناريه صادر نميشود ،اگر صحت نباشد

تقابلي را از میان برميدارد؛ بنابراين حالت سوم اساساً نمونهای

فعل سالم از بدن صادر نميشود (.)18

از تقابل منطقي مفاهیم صحت و مرض بهشمار نميرود .به اين

ارسطو تقابل مفاهیم را به چهار قسم تناقض ،عدم و ملكه،

و به بستری که اصل تقابل در آن منتفي است ،احاله ميدهد .او

تضايف و تضاد تقسیم کرده است ( .)21حكمای مشاء در

همچنین در ادامه مثالهايي برای تبیین برخي وجوه ممكن

اينكه تقابل صحت و مرض از قسم تناقض يا تضايف نیست

اختالف در موضوع صحت و مرض ارائه ميکند مانند وقوع

اتفاقنظر دارند و غالباً در خصوص نسبتدادن اين تقابل به

بیماری در يک جهت ،يک زمان و يا يک عضو ،بدون

يكي از دو قسم باقيماندة تقابل نظرات مختلفي ارائه کردهاند.

درگیرکردن جهت ،زمان يا عضو ديگر .وضعیت ناقهین مثالي از

برخي از حكمای پس از ابنسینا ،بیانات او را  -بهويژه در

عدم حصول شرط وحدتِ جهت است؛ زيرا ناقه به جهت

کتاب شفا -دربارة نوع تقابل صحت و مرض ،ناسازگار با

نداشتن درجۀ قوی مرض سالم و به جهت داشتن درجۀ

يكديگر دانستهاند و معتقدند که شیخالرئیس در بیاني مرض را

ضعیف مرض ،بیمار است .همچنین در شخصي که زمستانها

مضاد با صحت و در بیان ديگر مرض را عدم ملكه صحت

بیمار و تابستانها سالم است شرط وحدت زمان و در کسي که

ميداند ( .)18اهمیت اين مطلب در آنجاست که تقابل «تضاد»

يكي از اعضايش آسیب ديده و باقي اعضا سالماند شرط

به معنای امر وجودی دانستن هر دو طرف تضاد و همچنین

وحدت محل وجود ندارد؛ بنابراين فقدان شرط وحدت

احتمال وجود حالت سومي غیر از آن دو در موضوع است؛

موضوع ،اساساً صورت مسئلۀ تقابل صحت و مرض را منحل

بنابراين اگر مرض مضاد صحت دانسته شود بدان معناست که

ميکند و از همین روست که شیخ با وجود تأيید وقوع حاالت

صحت هیئتي بخصوص و مرض هیئت خاص ديگری است که

مختلفالموضوع در خارج ،در نظر گرفتن حالت سوم را بین

هر دو موجود و از جهت هیئت نفسانيبودن مشترکاند و تنها

مفاهیم صحت و مرض غیرضروری دانسته و در کتاب شفا

در آثار خود با يكديگر متضاد هستند .همچنین بین آنها هیئت

1

صراحتاً به اين مطلب اشاره مينمايد (.)16 ،14

سومي که نه صحت باشد و نه مرض ،در موضوع قابلتصور

در ارتباط با نقد صورتگرفته در خصوص ناسازگاری

است .برعكس در تقابل «عدم و ملكه» يكي از دو طرف امری

دروني بیانات ابنسینا ،او در کتاب شفا دو تعريف از مرض در

وجودی و ديگری امری عدمي خواهد بود .پذيرش اين تقابل

مقابل صحت ارائه کرده که شائبۀ اين ناسازگاری را پديد
سال دوازدهم ،شمارۀ سوم ،پاييز 5 ---0011
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تقابل صحت و مرض و امکان حالت سوم بین آنها

ترتیب او بدون تخطئۀ مستقیم بیان جالینوس ،آن را بياثر کرده

تعريف سالمت و بيماری از منظر ابنسينا و...

ميآورد .او در ابتدا مرض را (مانند تقابل زوج و فرد) حالت يا

حیث واحد اتفاق ميافتد ،اما در آن بهطور همزمان ،هم فقدان

ملكهای مضاد صحت ميداند 2و در ادامه در جای ديگر مرض

صحت و هم فقدان سوءمزاج و الم و( ...بسته به تعريف

را امری عدمي ميشمارد .)14( 3برخي از حكما اين ناسازگاری

قراردادشده از مرض) مشاهده ميشوند.

در بیان ابنسینا را نشانۀ ترديد او دانستهاند و برخي ديگر
تالش کردهاند توضیحاتي دربارة آن ارائه دهند ( .)18با مقايسۀ

ب) مفهوم سالمت ،بیماری و تحت سالمت از منظر طب
رایج

بخشهای مختلف متون ابنسینا شكي در اينكه او تقابل صحت

سازمان جهاني بهداشت ،سالمت را «حالت آسايش کامل

و مرض را از نوع عدم و ملكه ميدانسته باقي نميماند و تنها

جسمي ،روحي و اجتماعي و نه فقط عدم وجود بیماری يا

بهنظر ميرسد استفادة دوگانۀ او از واژة «تضاد» درک سخنان

ناتواني» تعريف کرده است .)22 ،21( 6عالوه بر آن که گسترش

وی را در اين زمینه دشوار کرده است .او اين واژه را گاه برای

ابعاد سالمت به ابعاد رواني و اجتماعي ،بر ابهام اين تعريف

اشاره به يكي از اقسام چهارگانۀ تقابل بهکار برده و گاه از آن

افزوده است ( ،)7اصطالح  Diseaseبهکاررفته در آن نیز ،خود

مفهوم کلي تقابل را اراده ميکند .در تقسیمات چهارگانۀ تقابل،

همچنان تعريف واحد و مشخصي ندارد ( .)23کتابخانۀ ملي،

هیچيک از شقوق داخل در ديگری نیست و هر يک ،فصل

پزشكي در آمريكا  Diseaseرا «يک فرآيند قطعي پاتولوژيک

مشخصي با سه شق ديگر دارد .با اين حال مشاهده ميشود که

با مجموعهای از عالئم و نشانههای مشخص» تعريف کرده

گاه شیخ در عبارتي با وجود تصريح به عدميبودن امری ،آن را

است)24( 7؛ درحاليکه در لغتنامههای پزشكي معتبر ديگر،

مضاد امر مقابل دانسته و اين تضاد را «تضاد عدم و ملكه»

تعاريف متفاوتي برای اين کلمه بهچشم ميخورد ( .)26 ،25در

ميداند .بديهي است که چنانچه او در اين عبارات معنای

عین حال ،عالوه بر  ،Diseaseاصطالحات گوناگون ديگری

منطقي تضاد را مد نظر داشت ،عبارت «تضاد عدم و ملكه»

نیز در زبان انگلیسي برای اشاره به مقولۀ بیماری بهکار ميرود

بيمعني بود و «تقابل عدم و ملكه» عبارتي دقیقتر بهحساب

که هريک به انحاء مختلفي تعريف شدهاند و همۀ اين عوامل

ميآمد.)14( 4
نكتۀ ديگر در اين تعريف ،حیثیت ملحوظ در مفهوم مرض

تعريف سالمت را بهعنوان امری مقابل بیماری ،دچار ابهام
ساخته است.

است .خود شیخ اشاره ميکند که مرض از حیث مرضبودن

امروزه گستردهترشدن ابعاد مفهوم سالمت ،افزايش سرعت

حقیقتاً امری عدمي است ،اما بالفاصله حیثیت سوءمزاج يا

و دقت ابزارهای تشخیصي ،مطالعات دقیق در خصوص

المبودن مرض را از اين تعريف خارج ميکند .از اينجا ميتوان

پیشسازهای بیماریها و رواج روزافزون سبک زندگي ناسالم

دريافت که مرض اگر از اين حیث در نظر گرفته شود ميتواند

در قالب زندگي شهری ،هريک به نوعي سبب شده است تا

به خودی خود ،هیئت و کیفیتي نفساني اعم از حال يا ملكه

ديدگاهها نسبت به محدودة مفاهیم سالمت و بیماری تغییر کند

بهشمار آيد .فخر رازی نیز پاسخي مشابه اين به شبهۀ مذکور

و در دو دهۀ اخیر پیشنهادهايي مبني بر در نظر گرفتن حالتي

خود ،بلكه در قالب مفاهیمي چون سوءمزاج و الم و ...با

()Sub-optimal health status or Sub-health status

صحت تقابلي از سنخ تضاد مييابد که در آن فرض حالت سوم

ارائه شود ( .)27وضعیت سالمت غیربهینه يا در اصطالح

در موضوع واحد عقال بالمانع و عمالً واقع است .اين نوع از

«تحت سالمت» با شكايات مبهم سالمتي مانند ضعف عمومي،

حالت سوم ،که براساس تغییر حیثیت در تعريف مفهوم مرض

عدم سرزندگي ،کاهش سطح انرژی ،تغییر الگوی خواب و

ايجاد ميشود -و نه مانند آنچه پیشتر گفته شد -براساس

افزايش استعداد ابتال به عفونتهای ويروسي همراه بوده و

اختالف جهت موضوع صحت و مرض ،در موضوع واحد و از

بهنظر ميرسد مرحلۀ پیشآغازين و برگشتپذير برخي
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داده است .)17( 5بر اين اساس ،مرض نه به مفهوم حقیقي

بین سالمت و بیماری تحت عنوان وضعیت تحت سالمت

رمضاني گيوی و همكاران

بیماریهای شناختهشده باشد ( .)28برخي مطالعات اين

را از نوع عدم و ملكه ميداند که حالت سومي بین آنها

وضعیت را بهعنوان وضعیتي بین سالمت و بیماری ،همراه با

مفروض نیست .حال سؤال اينجاست که آيا رأی ابنسینا با

نقصان در عملكرد فیزيولوژيک و ظرفیت سازگاری و در عین

نظريات طب رايج در خصوص وجود حالت سوم بین بیماری

حال بدون وجود بیماری بالیني يا تحت بالیني تعريف کردهاند

و سالمت قابلجمع است؟ و بهکارگیری کداميک از اين

( .)29موارد شديدتر تحت سالمت ،ممكن است در مراحل بعد

ديدگاهها در عرصۀ عمل کاربردی بهتر خواهد داشت؟ با

به صورتهايي همچون سندرم خستگي مزمن ( Chronic

بازبیني ويژگيهای وضعیت تحت سالمت در چارچوب نظری

 )Fatigue Syndromeو فیبرومیالژيا ( )Fibromyalgiaظاهر

ابنسینا روشن ميشود که نقصان در عملكرد فیزيولوژيک و

شود .همچنین نشان داده شده است که برای تحت سالمت نیز

ظرفیت سازگاری که در اين وضعیت مشاهده ميشوند ،در

مانند سالمت ،ميتوان ابعاد مختلف جسمي ،رواني و اجتماعي

حقیقت نقصان در افعال حیاتي و زوال هیئت صحت بهشمار

در نظر گرفت (.)31

آمده و اين وضعیت را از منظر ابنسینا در دستۀ بیماری قرار

در مطالعاتي که با ابزار پرسشنامهای سنجش وضعیت تحت

ميدهد .از اين مقايسه ميتوان دريافت که حصول معیارهای

سالمت ( )SHSQ-25صورت گرفته است ،گزارش شده که

مفهوم صحت در ديدگاه ابنسینا تا چه اندازه دشوارتر از

اين حالت حدود دوسوم جمعیت بهظاهر سالم را در بر

مفهومي است که امروزه در طب رايج از سالمت وجود دارد.

ميگیرد و احتمال دارد با ادامۀ گسترش روندهای سبک زندگي

اگر صحت را وضعیتي بينیاز از مداخلۀ تشخیصي-

ناسالم ،از اين رقم نیز فراتر رود ( .)29همچنین بررسيها نشان

درماني پزشک و بیماری را وضعیتي نیازمند اين مداخله بدانیم،

داده است که عادات بد شیوة زندگي مانند سیگارکشیدن،

با بهکارگیری چارچوب نظری ابنسینا گسترة مصاديق نیازمند

قرارگیری در معرض دود سیگار ،مصرف الكل ،عادات غذايي

مداخلۀ پزشک را گستردهتر از زماني تخمین ميزنیم که

غلط ،خواب کمتر از  6ساعت ،ساعات کاری باالی  11ساعت

چارچوب نظری طب رايج را بهکار گرفتهايم و اين امر از

و اعتیاد به اينترنت با وضعیت تحت سالمت مستقیماً مرتبط

تفاوت نگاه اين دو طب به مرز سالمت و بیماری ناشي

بوده و از سوی ديگر ،عادات شیوة زندگي سالم مانند خوردن

ميشود .واضح است که ابنسینا مايل نبود اغلب مردم خود را

صبحانه ،قرارگرفتن در معرض آفتاب ،ورزش ،خواب کافي و

بیمار بینگارند و پزشكان نیز نبايد چنین بینديشند .با اين حال

منظم قبل از ساعت  11شب با اين وضعیت ارتباط عكس

در بهکارگیری چارچوب نظری طب رايج نیز ،اين نگراني

دارند ( .)31ارتباط عوامل سبک زندگي غلط با بروز

وجود دارد که نقصانهای جزئي در عملكرد فیزيولوژيک و

بیماریهايي چون بیماریهای قلبي و عروقي ،متابولیک و

ظرفیت سازگاری -که احتماالً مراحل ابتدايي بسیاری از

بیماریهای رواني پیش از اين ثابت شده است و اين

بیماریها نیز چنین ظهوری دارند -ناديده انگاشته شوند.

نشاندهندة وقوع احتمالي مرحلهای از وضعیت تحت سالمت

اگرچه نظريات طب رايج نیز در اين زمینه بهتدريج در حال

پیش از بروز مشخص اين بیماریهاست (.)32

تكمیل است و نمونۀ آن را ميتوان تعريف مفاهیمي چون

وضعیتي را که امروزه ذيل عنوان «تحت سالمت»

اين حال ،مصاديقي که امروزه ذيل هريک از اين عناوين قرار

طبقهبندی ميشود ميتوان از حیث نظری ،نمونهای از حالت

ميگیرند و مداخلۀ متناسب خود را دريافت ميکنند تا چندی

سوم میان سالمت و بیماری دانست که جالینوس به آن عقیده

پیش بهعنوان وضعیت سالمت شناخته ميشدند و چندان مورد

داشت ( .)16با اين حال همانگونه که اشاره شد ابنسینا تقسیم

توجه پزشكان يا مسئوالن خدمات بهداشتي قرار نميگرفتند.

سهگانۀ جالینوسي را ضروری ندانسته و تقابل صحت و مرض

اساساً آغاز راه طب رايج را ميتوان با دورهای شناخت که
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بحث و نتیجهگیری:

«تحت بالیني» و سپس «تحت سالمت» دانست ( .)33 ،27با

تعريف سالمت و بيماری از منظر ابنسينا و...

وضعیت سالمتي فرد به دو حالت بیماری و سالمت تقسیم

داشت ،مفهوم «تحت بالیني» را در سال  1916بهعنوان حالت

ميشد ( .)34اگرچه اين نحوة تقسیمبندی عليالظاهر به

سومي بین بیماری و سالمت ارائه داد که وقوع آن بهمنزلۀ

تقسیمبندی دوگانۀ ابنسینا از سالمت شبیه بود تفاوتي عمده

خروج از وضعیت کامل سالمت بدون ورود به محدودة بیماری

در مصاديق آنها وجود داشت که به اختالف تعريف سالمت و

بود ( .)33سالها بعد همین رويه ادامه يافت و مفهوم «تحت

بیماری در اين ديدگاهها بازميگشت .ديدگاه سینوی بیماری را

سالمت» در سال  2112بهعنوان محدودهای از سالمت که در

فقدان صحت ميدانست و مدل زيست -پزشكي طب رايج،

همسايگي «تحت بالیني» قرار داشت ،مجزا شد ( .)29اين

صحت را فقدان بیماری .ابنسینا صحت را هیئتي وجودی و

مفهوم با شواهدی دروني از احساس کسالت که با هیچ معیار

شكننده ميداند که بهمحض وقوع هرگونه اختالل فعل ،از

بالیني و آزمايشگاهي مختلي (حتي در حد تحت بالیني)

دست ميرود (وضعیت فقدان صحت ،به معنای بیماری)

همراهي ندارد مشخص ميشود و محتمالً مقدمۀ وضعیتهای

بنابراين حفظ آن نیازمند رعايتهای الزماالجرا و انجام

تحت بالیني و بالیني بعدی خواهد بود (نمودار .)1

اقدامات خاصي است که تحت عنوان تدابیر حفظالصحه در

بهنظر ميرسد اين تغییر نگرش در حالت انتهايي خود ،راه

طب ايراني مطرح است .برعكس ،طب رايج بهويژه در

طیفانگاری ويژگي سالمتي و نگاه «فازی» به مفاهیم سالمت

چارچوب مدل زيست -پزشكي خود ،بیماری را هیئتي

و بیماری را هموار ميکند .اين ديدگاه ،مرز دقیقي را بین

وجودی ميداند که گاهي در اثر برخي عوامل خاص بیماریزا

بیماری و سالمت جستوجو نكرده و هر وضعیت سالمتي را

پديد آمده و وضعیت پايدار و فراگیر صحت (به معنای فقدان

نسبت به وضعیت کاملتر ،بیماری و نسبت به وضعیت

بیماری) را بر هم ميزند .اين دو ديدگاه اگرچه هر دو فاقد

ناقصتر ،سالمت تلقي ميکند ( .)35اگرچه نقدهايي به اين

تعريف حالت سومي بین سالمت و بیماری بودند ،گسترههای

رويكرد وجود دارد ( )36و ارائۀ طبقهبندی از مفهوم سالمت،

کامالً متفاوتي را از مصاديق نیازمند مداخلۀ پزشک تعريف

انجام مطالعات اپیدمیولوژيک و تدوين دستورالعملهای طبي را

ميکردند که موجب تفاوت در استراتژیهای تشخیصي و

سختتر مينمايد ،بايد توجه داشت که اين طبقهبندیها غالباً

درماني ميشد.

قراردادی بوده و نبايد در هر حالتي نقش پزشک را در «حفظ

طب رايج بهتدريج به اهمیت پیشگیری قبل از وقوع
بیماری پي برد و با توسعۀ روشهای تشخیصي و توجه به

سالمت موجود و بازگرداندن سالمت ازدسترفته» برای هر
بیمار تحتالشعاع قرار دهد.

محدودهای از سالمت که در همسايگي مرز بیماری قرار

اجتماعي طب رايج و سینوی طب ايراني (هیئت وجودی با عالمت * مشخص شدهاند)
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نمودار .1مقايسۀ حدود مصاديق در مفاهیم سالمت ،تحت سالمت ،تحت بالیني و بیماری ،بین سه رويكرد زيست-پزشكي طب رايج ،زيست-روان-

تعريف سالمت و بيماری از منظر ابنسينا و...

نكتۀ قابلتوجه ديگر آن است که بهکارگیری رويكرد
سختگیرانه ابنسینا در تعريف سالمت به معنای افتادن به

هرچند کوچک ،فرعي و نامحسوس را از دايرة توجه پزشک
خارج کند.

ورطۀ استفاده بیش از حد يا غیرضروری از خدمات بهداشتي

تعريف امروزی سازمان جهاني بهداشت از سالمت ،يعني

توسط بیماران يا پزشكان ( )Medical Overuseنیست .در

آسايش کامل جسماني ،رواني و اجتماعي و نه صرفاً فقدان

پديدة تشخیص بیش از حد ( )Over-diagnosisآنچه

بیماری ( ،)21نسبت به رويكرد زيست -پزشكي قبلي به

تشخیص داده ميشود اساساً وجود ندارد ( )37و در درمان

گونهای تغییر داده شده است تا هر دو مفهوم سالمت و بیماری

بیش از حد ( )Over-treatmentنیز درمانِ نابجا بهکار گرفته

در آن هیئت وجودی تعريف شوند؛ بنابراين اين ديدگاه

ميشود ( .)38تشخیص سرطان يا قارچ پوستي در جايي که

ميپذيرد که فرد ميتواند بیمار نباشد و در عین حال ،سالم نیز

فقط کمودت لون وجود دارد و تجويز درمان براساس آن

نباشد .اگرچه از حیث وجودیدانستنِ مفهوم سالمت ،ميتوان

نمونهای از اين دست است .آنچه حقیقتاً در رويكرد ابنسینا

پیشرفتي را در اين تعريف نسبت به ديدگاه زيست -پزشكي

مورد نظر است اهمیتدادن به کمترين حد اختالل فعل از

پیش از خود مالحظه کرد ،مشكلي که همچنان در آن مشاهده

جهت خروج از وضعیت سالمت بهینه ميباشد که موجب

ميشود تلقي وجودی نسبت به مفهوم بیماری است .اين تلقي

ميشود آستانۀ حساسیت پزشک در برابر ناهنجاریهای

عالوه بر ابهاماتي که در زمینۀ تعريف معیارها و شاخصهای

پديدآمده پايین آيد و بديهي است که اين به معنای عملكرد

بیماری پديد ميآورد ( ،)41دستۀ قابلتوجهي از اختالالت

غلط يا نامتناسب پزشک نیست.

افعال را که در قالب شناختهشدة بیماری يا عالمت بیماری

در مثال ذکرشده ،رويكرد سینوی کمودت لون را بهعنوان

تعريف نميشوند ،از محدودة توجه مستقیم پزشک يا حتي

اختاللي در يک فعل زيستي که -چه به خودی خود و چه

بیمار کنار ميگذارد ( .)5در حقیقت نقطۀ قوت اين تعريف،

بهعنوان عالمتي از يک بیماری -نیازمند درمان است مهم

محدودکردن شرايط سالمت به وضعیت بهینه در ابعاد مختلف

ميشمارد ،درحاليکه رويكرد زيست -پزشكي در طب رايج،

و نقطۀ ضعف آن عدم ظرافت کافي برای پوشش کلیۀ

پس از رد عوامل بیماریزای شناختهشده مانند قارچ و ،...

وضعیتهای غیرطبیعي در کلیۀ افعال ،بهعنوان انواع و درجات

کمودت لون را به خودی خود بیماری محسوب ننموده و

مختلفي از بیماری است.

نیازمند درمان نميداند (مگر در صورت تقاضای بیمار به جهت

پانوشت:

مسئلۀ زيبايي) .اين از آنجا ناشي ميشود که همانگونه که

« 1و الذی ظن أن بین الصحۀ و المرض وسطا هو حال ال

اشاره شد در مدل زيست -پزشكي طب رايج ،بیماری هیئتي

صحیۀ و ال مرضیۀ ،فإنما ظن ذلک ألنه نسى الشرائط التي ينبغى

صورت فقدان بیماری ،فرد سالم در نظر گرفته ميشود (.)39

الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعینه فى زمان واحد بعینه و

در اين نگاه صرف اختالل يک فعل ،بیماری تلقي نشده و در

أن يكون الجزء واحدا بعینه و الجهۀ و االعتبار واحدة بعینها.

اغلب موارد شدت اختالل فعل ،تأثیر آن بر ساير افعال حیاتي،

فإذا فرض کذلک و جاز أن يخلو الموضوع عن األمرين کان

شناخت عامل يا مكانیسم بیماریزا و قرارگیری در قالب

هناک واسطۀ[ ،و اال فال]» (ترجمه :و کسي که گمان نموده بین

الگوهای تعريفشدة پیشین بیماریها ،در تلقي شرايط موجود

سالمت و مرض يک حالت واسطي وجود دارد که نه سالمت

بهعنوان بیماری و اقدام پزشک برای مداخلۀ تشخیصي يا

و نه مرض است ،به اين دلیل اين گمان را دارد که شرايطي را

درماني تأثیرگذار است .اين در حالي است که فقدان تمام اين

که شايسته است برای آنچه [حالت] واسطي دارد و آنچه

عوامل نیز موجب نميشود رويكرد سینوی اختالل فعلي

[حالت] واسطي ندارد مالحظه شود ،فراموش کرده است .و آن
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وجودی و سالمت امری عدمي تلقي ميشود؛ به گونهای که در

أن تراعى فى حال ما له وسط و ما لیس له وسط؛ و تلک

تعريف سالمت و بيماری از منظر ابنسينا و...

شرايط آن است که بايد موضوع واحدی در زمان واحد در

مرض است ،در حقیقت امر عدمي است؛ منظورم اين نیست که

جزء واحد از جهت واحد و به اعتبار واحدی لحاظ شود .پس

از حیث مزاجبودن يا دردبودن [امر عدمي باشد]).

اگر اين فرض واقع شد و [همچنان] جايز بود که موضوع از

« 5لیست بین الكالمین مناقضۀ الن الصحۀ عند الشیخ عبارة

هر دو امر خالي باشد ،در اين شرايط حالت واسطي موجود

عن االمر الذی الجله يصدر الفعل السلیم عن موضوعه فذلک

است [و گرنه نیست]).

االمر يكون ال محالۀ وجوديا (و اما في وقت المرض) فهناک

« 2الصحۀ ،و هى ملكۀ  ...و المرض ،حالۀ أو ملكۀ مقابلۀ

امران (احدهما) عدم ذلک االمر الذی کان مبدأ لالفعال السلیمۀ

لتلک ...فكذلک الفرديۀ و الزوجیۀ» (ترجمه :سالمت و آن

(و الثاني) حصول المبدأ لالفعال الغیر المالئمۀ فان جعل األول

ملكهای است  ...و مرض حالت يا ملكهای مقابل آن است ...

مرضا کان التقابل بینه و بین الصحۀ تقابل العدم و الملكۀ و ان

پس نظیر آن [ويژگيهای] زوجبودن و فردبودن هستند).

جعل الثاني مرضا کان التقابل بینه و بین الصحۀ تقابل التضاد»

« 3و المرض أيضا من حیث هو مرض بالحقیقۀ عدم ،لست

(ترجمه :بین دو کالم تناقضي نیست زيرا سالمت نزد شیخ

أعنى من حیث هو مزاج أو ألم» (ترجمه :همچنین مرض از اين

عبارت است از امری که بهخاطر آن فعل سالم از موضوع آن

حیث که مرض است ،در حقیقت امر عدمي است؛ منظورم اين

[فعل] صادر ميشود .پس آن امر بالشک امری وجودی است

نیست که از حیث مزاجبودن يا دردبودن [امر عدمي باشد]).

(و اما هنگام مرض) دو امر وجود دارد؛ (يكي از آن دو) عدم

« 4و الخیر و الشر فى أکثر األشیاء يتضادان بالحقیقۀ تضاد

آن چیزی است که مبدأ افعال سالم بود و (دومي) حصول مبدأ

العدم و الملكۀ ،فإن الشر عدم کمال ما من شأنه أن يكون

برای افعال غیر مالئم .پس اگر اولي را مرض در نظر بگیريم

للشىء إذا لم يكن .و السكون و الظلمۀ و الجهل و ما أشبه

آنگاه بین مرض و سالمت تقابل عدم و ملكه برقرار است ،و

ذلک ،کلها أعدام .و المرض أيضا من حیث هو مرض بالحقیقۀ

اگر دومي را مرض در نظر بگیريم آنگاه بین مرض و سالمت

عدم ،لست أعنى من حیث هو مزاج أو ألم» (ترجمه :خیر و شرّ

تقابل تضاد وجود دارد).

در اکثر اشیاء ،حقیقتاً تضادی دارند از نوع تضاد عدم و ملكه.

"A state of complete physical, mental and social
well- being and not merely the absence of disease
or infirmity".
7
"A definite pathologic process with a
characteristic set of signs and symptoms".

پس شر ،عدم کمالي است که شأن حصول برای شئ را داشته
اما حاصل نشده است .سكون ،ظلمت و جهل و اموری شبیه
اينها نیز همگي امور عدمي هستند .و مرض نیز از اين حیث که
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