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 کیدهچ

های ناشی تواند راهکارهایی جهت کاهش یاس و تقویت امید برای رنجشود که آیا فلسفه میسؤالی به ذهن متبادر می مقدمه و هدف:

های های جسمانی که گاهی با پیشرفت بشر در علوم تجربی بیشتر شده، موجب بروز رنجهای جسمانی ارائه کند؟ بیماریاز بیماری

ایم. هدف از تحقیق حاضر یافتن مبانی از روشن ترین مصادیق آن را در فراگیرشدن ویروس کرونا مشاهده کرده شود که یکیمتعدد می

 باشد.ها میفلسفی در حوزه اسالمی بابت کاهش رنج ناشی از بیماری

 یهابیماری در امید تقویت و یاس موضوع رفع به با روش توصیفی ـ تحلیلی و محور مساله صورت به پژوهش حاضر :قیروش تحق

 های صدرالدین محمد شیرازی پرداخته است.جسمانی با محوریت اندیشه

تواند در های تحقیق حاکی از آن است که در پارادایم صدرالمتالهین برخی مبانی حکمی وجود دارد که باور به آنها مییافته :هاافتهی

 رفع یاس و تقویت امید در رنج مورد نظر تاثیرگذار باشد.

د که موجب تغییر نگرش در مواجهه با باشنتیجه تحقیق حاکی از وجود برخی مبانی در حکمت حکیم مورد نظر می :جهینت

های جسمانی خواهد شد. توجه به صفت رحمانیّت و عدالت حق تعالی، دعا و توکل به پروردگار جهان و معادباوری نیز برخی از بیماری

 عوامل تاثیرگذار در این مساله هستند.

 های جسمانی، یاس و امید.صدرالمتالهین شیرازی، رنج، بیماری: یدیکل واژگان
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 مقدمه .1
 بهبود کوچک نسخه یک ی جسمانی باهابیماری از بعضی

س دیگر نظیر بیماری ناشی از ویرو برخی در مقابل،. یابندمی

که این روزها بیشتر مردم جهان را درگیر خود کرده،  کرونا

های کند. نیز در بیمارینمی پیدا بهبود هنسخ یک گاهی با

آورند های مختلف درمانی رو میدوره به صعب العالج، مبتالیان

 به یماران،نوع ب شود. اینکه در بیشتر مواقع عالجی حاصل نمی

 هدف، فقدان از عملکردی، و جسمی شدید صدمات دنبال

 به هابیماری از بسیاری .برندمی رنج زندگی در معنی و ارزش

از آنجا که انسان »و  دارند ارتباط افسردگی و اندوه و غم

بشر  یمفهوم انسان کیبه عنوان است،  یاجتماع یموجود

قرار  ریرا تحت تاث افراد یگردد که روابط انسانقلمداد می

 آورد،گاهیانسان رو می به که هانگرانی و اندوه. (1) «دهدمی

 انسان بانشاط د. یکشوبیمارهای جدید نیز ظهورو مضاعف می

درمان  ار آن و کرده مبارزه با برخی بیماریها  تواندمی امیدوار، و

ها در رنج ناشی از بیماری تواندمی نماید. نشاط نفسانی

اویه تاثیرگذار باشد. بنابراین، اهمیت دارد به این مسئله از ز

 مباحث عقلی مانند حکمت اسالمی نیز توجه شود. 

 حکمت تاثیرگذار مبانی واکاوی انعنو با حاضر پژوهش

 یهابیماری در امید تقویت و یاس رفع در شیرازی صدرالدین

 از استفاده با مبنایی راهکارهای که است آن جسمانی، درصدد

 صعب بیماران روی این فیلسوف بزرگ اسالمی، پیش نظرات

هایشان بگذارد تا به صورت مبنایی از رنج ناشی و خانواده العالج

 ها کاسته شود.ن نوع بیماریاز ای

 .پیشینه پژوهش1-1

باشد ولی ای در گذشته نمیتحقیق حاضر دارای پیشینه

های مرتبط با مساله جهت تکمیل این قسمت، به برخی نوشته

اند که که بیشترشان به مساله شرور و نظام مالصدرا پرداخته

 شود. برخی مقاالتباشد اشاره میمتفاوت با مساله حاضر می

، 1صدرالمتألهین دیدگاه از ادراکی مرتبط عبارتند از: مقاله شرّ

 احسن نظام انگاره استحکام و شر منطقی مسئله مقاله بررسی

و مقاله کاملیت جهان موجود و مسئله شر  2آن برابر در مالصدرا

                                                      
 و زادهکریم علی قربان نوشته صدرالمتألهین، دیدگاه از ادراکی شرّ مقاله. 1

 نوین اندیشه مجله قراملکی، قدردان محمدحسن و قراملکی فرامرز احد

 .25 شماره ،1390 دینی،

 در مالصدرا احسن نظام انگاره استحکام و شر منطقی مسئله بررسی مقاله. 2

 پژوهش مجله آقازاده، ابراهیم سید و گیگلو کوهی توکل نوشته آن، برابر

 .23شماره ،1397 فلسفی، های

هایی که . با توجه به نمونه3در اندیشه ابن سینا و مالصدرا

شرور از منظر صدرا به طور کلی های فوق به معرفی شد، نوشته

اند ولی در نوشته حاضر درصدد واکاوی مبانی حکمت پرداخته

از  یدر رنج ناش دیام تیو تقو اسیرفع  مالصدرا جهت

 ی هستیم.جسمان یهایماریب

 . مبانی مؤثر در کاهش رنج2
های جسمانی بیماری در امید تقویت و یاس برای رفع

های ه ریشه در آموزهکدرا توان از مبانی مختلف مالصمی

اسالمی دارد بهره گرفت. در این قسمت چند مبنای مهم و 

 شود.نکات مربوطه تبیین می

 .تغییر نگرش درباره جهان خاکی2-1

یا خاکی که طبق مبانی  محسوس های جهانیکی از ویژگی

(. بدین جهت، 2) حرکات و استحاالت است الهیاتی است،

 ر تعریف حرکت باید گفت:د (.3) طبیعت در حرکت است

 از که آنچه اما و 4فعل به قوه از خروج از است عبارت حرکت»

عالم هرچه در (. بنابراین، 4) «است ماده رودمى فعل به قوه

دائما در معرض تجدد و که ناچار موجودى است ماده است 

گاه اول و آغاز درجات و مراتب وجود او  هیچاست که  استحاله

گردد و اول آن تا به و مراتب او ملحق نمىبه آخرین درجات 

ماند زیرا در هیچ حدى درنگ آخر آن به یک نواخت پایدار نمى

پس  .یابدکند بلکه از هر حدى به حد دیگرى انتقال مىنمى

(؛ 5) رسدآغاز آن به انجام آن و بدایت آن به نهایت آن نمى

 چون حرکت اقتضای تالشی و اضمحالل و پراکنده گی است،»

باید وحدت صنع آن محفوظ باشد و موجودی باید اورا سامان 

دهد و چهره و شکل آن را طراحی کند، چینش آن را حفظ 

با . (6) «نماید. غذاها را به طور مناسب به هر عضوی برسانند

های ذاتی جهان مادی، اصالح و بازسازی نگرش توجه به ویژگی

رنج ناشی از  درباره جهان مادی در مساله پیشگیری و درمان

های جسمانی اهمیت دارد. با این نگرش است که انتظار بیماری

های رنج اور و حتی اعضای خانواده که های دارای بیماریانسان

درگیر نگهداری از بیماران هستند کاهش یافته و متعادل 

 شود. می

عالوه  .(7) است ماده لوازم و عالئق از هست، شرى هرکجا

یکى از مبادى شرور است؛ شرورى که در فیز تضاد بر حرکت،

                                                      
 مالصدرا، و سینا ابن اندیشه در شر مسئله و موجود جهان کاملیت . مقاله3

 دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده نشریه ایمانپور، مسعود نوشته

 199 شماره ،1385 تبریز،

 «.خروج الشئ من القوة إلى الفعلالحرکه . »4
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قدر الهی وجودشان عرضى و به قصد ثانى است. اگر چیزى 

دو مقدّر  شر آن هر و شر باشد، خیر و نظیر باران داراى خیر

اند؛ ولى خیرش ذاتى و مقصود اول است و شرّش عرضى و الهی

توان از دنیای محسوس انتظاری (. بنابراین، نمی8) مقصود ثانى

 تر و غیرعادی داشت. فرا

 ها در پیدایش رنج. سهم انسان2-2

تواند در کاهش رنج و یکی دیگر از مبانی حکمی که می

م تعادل انتظار از حق تعالی تاثیرگذار باشد، ریشه یابی آال

 جسمانی است. 

انگیز عالم هستى است که انسان از جمله موجودات شگفت 

درا انسان به مانند قرآن باشد. مالصهاى مختلفى مىداراى جنبه

داند، او را بطنى است و ظهرى، ظاهر آن در این عالم است و می

انسان کامل را، عالم  ی. و(9) باطن آن در عالم آخرت است

ان . انس(10)نامدعالم کبیر مى را،صغیر و مجموعه آفرینش 

تر از خود ها و کماالت مراتب پایینمندى از ویژگىعالوه بر بهره

ت؛ تغذیه، تولید، رشد، داراى دو ویژگى ممتاز و برتر اسیعنى 

. (11) «کُنش اختیارى»ورزى و دیگر و اندیشه« عقالنیّت»یکى 

 یشود به عالنقطه آغاز می نیانسان که از دورتر یتکامل ریس

مقام  افتنی تیتواند برسد که براساس فعلمی یمرتبه هست نیتر

 اوست. یو کرامت ذات یخالفت اله

ویی دیگر، برخی حوادثی بدی که در زندگی انسان از س

باشد. این نوع از حوادث که آید در اختیار انسان میپدید می

 یهر شر آید.(، توسط انسان پدید می12شوند)شرور نامیده می

شود. می دهینام یعیها باشد شرور طبانسان اریکه خارج از اخت

ن آتشفشان، و زلزله، فورا ل،یمثل س یعیلذا تمام حوادث طب

ای که دانهیبه خصوص رنج نوم یجسمان یهایماریانواع ب

متحمل  یماریب یانیمبتال به سرطان در مراحل پا مارانیب

 دهینام یعیکه خارج از اراده آنهاست شرور طب (13)شوندمی

 شوند. می

کرده است. عالم  میمالصدرا وجود را به علت و معلول تقس

« علت»و از واجب الوجود به کلمه وجود، علتى و معلولى است 

تعبیر نمودیم. آن وجودى را که « معلول»و از ممکنات به کلمه 

ما علت نام نهادیم، اصل و مبدأ و حقیقت وجود است و معلول، 

. (14) تأثیر وشأنى است از شئون او و در حقیقت علیت 

 گریکدیدر  یو تاثر موجودات ماد ریعلت و معلول، تاث ،نیبنابرا

جهان  یذات یهایژگیو تحول و تضاد و تزاحم، از و رییغو ت

به  یزیبود چها نمییژگیو نیای که اگر ااست، به گونه یماد

و  ی. پس در نظام عل(15) وجود نداشت ،ینام جهان ماد

 یامکان و استعداد کمال کی ،ینیبا حد مع یزیهر چ ،یمعلول

 دارد. 

 را آفرینش جهان نظام سبحان مالصدرا معتقد است خدای

 (،16) شودمی انسانی اختیار به منتهی که داشته مقرر طوری

 صراط و سعادت تواند راهمی آن با آدمی که اختیاری همان

 و کفر آن، طریق وسیله به یا کند، طی را و طاعت ایمان

(. تمام رذایل اخالقی از جمله دروغ، 17) نماید دنبال را معصیت

بار و هرگونه جور و ستمی که های خشونت حسد، قتل و جنایت

دارند که خواه از روی عمد و ها در حق یکدیگر روا میانسان

خواه از روی سهو و بی مباالتی باشد از جمله شرور اخالقی 

هاست. هستند. لذا شرور اخالقی نتیجه تصمیم و اعمال انسان

بدیهی است، هنگامی که یک فعل عمدی انسانی، سبب رنج 

ما با یک شر مرکب مواجهیم، ابتالی به درد و شود، فیزیکی می

 (.18رنج جسمانی و شر اخالقی، که موجد آن رنج و درد است)

 امع نگری در مساله رنج.ج2-3

یکی دیگر از مبانی حکمی صدرا که موجب کاهش آالم و 

شود، توجهی جامع به های جسمانی میرنج ناشی از بیماری

های سخت و یا بیماری های مبتال بههستی است. برخی انسان

ی اعضای خانواده تنها به رویکرد منفی و ظاهر نامناسب بیمار

کنند. در حالی که جامع نگری در این نوع قضایا توجه می

 تواند جهات مثبت و آرام بخشی را نیز متوجه انسان نماید.می

، پر بیترت نیجهان به ا ستمیصدر المتألّهین معتقد است س

که  ینظم ممکن است، به طور نیو بهتر نیر، کاملتنیافتخارتر

ثابت است که  کی نیشود و اباالتر از آن تصور نمی ینظام چیه

 نیدر ا ندهیشود؛ و انسان خردمند و گوتوسط همه محقق می

را  یابد یکه داور یمورد با هم توافق دارند، خواه در کس

به  (19) کندرا اعالم می دیکه انتخاب تجد یکس ای دیگویم

مسلمان، آنچه توسط خداوند خلق شده است بر  یحکما دهیعق

بهتر از آنچه اکنون هست،  یاساس نظام احسن است و اگر عالم

. کردآن را خلق می ی تعالیداشت، حتما خداامکان وقوع می

با حسن تدبیر و لطفى که به موجودات »کند: می حیصدرا تصر

کو آفریده که دارد، اجزاى نظام خلقت را چنان مستحکم و نی

تر و برتر از آن ممکن نیست؛ و چنانچه کسى تصور نظامى کامل

طور وجدانى در امور عالم تفکر و تدبر کند، این حقیقت را به

ارتباط خاص  جودات،یابد. کیفیت چینش و ترتیب مومى

ها موجودات علوى و سفلى، تدبر در منافع نهفته در حرکات آن

هاى میان گرفتن کواکب و نسبتى قرار و نیز تفکر در نحوه

ى نیرین )خورشید و ماه( که به اذن ها مثل مقابله یا مقارنهآن
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ى اجمالى اجزاى حیوانات، نباتات و تاثیر گذارند و مطالعه یاله

انسان را بدین حقیقت که نظام خلقت، نظامى  صرسایر عنا

. (20) «شودمتقن و براساس حکمت و عدل است، رهنمون مى

اگر از منظر »: گویدهم در کتاب اسفار خود می نیصدرالد

صورت همه  نیدر ا م،ینیعالم را بب یخداوند و با چشم مهندس

ما هستند.  یحسن و شرافت، و موافق با رضا ینزد ما دارا ایاش

 . (21« )حق است یرضا نهیو آ یعقل یما رضا یچون رضا

 و ینکه فا یماد یزهایچ یسزاوار است انسان برا ،نیبنابرا

و  اندازدین یدیو ناام اسیرا به  شتنیاست خو یاز دست رفتن

س قرار ندهد؛ پ بایو ز بندهیفر یهانفسش را در معرض عادت

اط پروردگار بود تا به سعادت و نش یبه رضا یهمواره راض دیبا

لذا با  ادامه داد. یزندگ بهوافر  دیبا ام ریمس نیو در ا افتیراه 

که  افتیمهم دست  نیتوان به ادر نظام احسن می ریتدب

همه  ینحو خلق کرد و برا نیرا به بهتر زیکه همه چ یخداوند

ها هم یماریب نیدر نظر گرفته است؛ در ا یو هدف تیامور غا

 ییاز آنجا ن،یصاحب آن قرار داده است. بنابرا یبرا ریخ ینوع

بر آن قرار گرفته است که پاداش و  یاله لکه حکمت و عد

 یناش یهابه انسان داده شود، پس در رنج گریلم دعقاب در عا

بزرگ نهفته است که انسان با علم محدود  یپاداش یماریاز ب

 دنیرس یبرا یدواریام نی. اما همستیخود قادر به درک آن ن

 کند.را مضاعف می یو ی زهیبه مطلوب انگ

 قدیر الهی.توجه به ت2-4

می است. مساله قضا و قدر یکی از مباحث مهم حکمت اسال

ط این مساله با آنچه که امروزه به سرنوشت معروف است، ارتبا

 نزدیکی دارد و نه تنها ذهن فیلسوفان و متکلمان را به خود

 مشغول داشته، بلکه یکی از مسائل اساسی در زندگی هر انسان

و از مسلمات عقاید اسالمی است که همه کم و بیش با آن سر 

 و کار دارند. 

عبارت از صور عقلیه است براى  «قضا» است معتقدصدرا مال

ها را در عالم عقلى بر وجه موجودات به ابداع بارى تعالى آن

و این است معنى قضاى عینى در مقابل قضاى  1کلى بدون زمان

 مالصدرا .(22) علمى که وجود صور موجودات در علم حق باشد

 در شر یابی راه سبب و علت: فرماییدمی الربوبیه شواهد در

 .(23) 2است( هیولی) ماده الهی، قضای

ذاتى  هتعلق اراد ،از عبارت ،در اصطالح فلسفى «قدر»

                                                      
ــارة القضــا  و. »1 ــن عب ــ  صــور وجــود ع ــع العقلی ــداع الموجــودات لجمی  باب

 «.زمان بال الکلى الوجه على العقلى العالم فى ایاها البارى

 .«االلهى القضا  فى الشر دخول لمی  فى». 2

احدیت به اشیاى خاص است و به عبارت دیگر هر حالى از 

احوال اعیان و موجودات به زمان و سبب معین عبارت از قدر 

و القدر عبارة عن ثبوت صور جمیع » :که گویندها است چنانآن

ت فى العالم النفسى على الوجه الجزیى مطابق  لما فى الموجودا

 هکه مستند به اسباب و علل واجب« موادها الخارجی  الشخصی 

ها است و محل قضا لوح و قلم است و آن هها و الزمه معینبه آن

بالجمله قدر عبارت از صور جمیع موجودات است در عالم نفسى 

بنابراین، قضا بعد از  .(24) بر وجه جزیى مطابق با مواد خارجیه

مقام ذات است که در آن، خداوند به نحو بسیط و اجمال و به 

، عالم نیز معتقد است فارابىطور ثابت به همه اشیا، عاِلم است. 

شرور در  گوید،و در عین حال می است خلق داراى نظام احسن

همانا اشیا  از او ظهور »عالم، منافى با احسن بودن آن نیست. 

براى آنکه او عالم به ذات خود است و عالم است به مبدأ  یافتند

و «. نظام خیر در وجود، بر طبق آنچه باید عالم بر آن باشد

عنایت اللّه تعالى به همه اشیا ، احاطه دارد و به هریک متصل 

است، پس هر کائن ]موجود مادى[ به قدر و قضاى اوست و 

ا شرور، به نحو شرور، همچنین به قدر و قضاى او هستند؛ زیر

یابند و تبعى، براى اشیایى که از شرّ گریزى ندارند تحقق مى

رسد و این شرور بالعرض نیکو است؛ شرور به کائن فاسدها مى

کند زیرا اگر این شرور نباشند، بسیارى از خیرها دوام پیدا نمى

و به خاطر شّر کمى که از آن گریزى نیست، اگر خیر کثیرى 

د فوت شود؛ در این صورت، شرّ بیشتر رسکه به شیئى مى

پس باید توجه داشت، آنکه راضی به  .(25) تحقق خواهد یافت

قضا و قدر الهی باشد، همیشه حالش نیکوست. گویی کسی را 

برای خویشتن قرار داده تا چون دوستی مهربان و همراهی 

دلسوز، همیشه در حوادث و احوال مختلف به او آرامش 

 (. 26) کندشاد و مسرور می بخشد و قلبش رامی

 آنچه از تردید نکردن و الهی قضای به بودن بنابراین، راضی

 که رسدب حدی به شود فرد بیمارآید، موجب میمی پیش

نکند. و تمام مقدرات را در ضمن تالش جهت  یأس احساس

س مداوا به دست خدا بسپارد و در کارهایش دلهره راه ندهد. پ

گرد ند و با دید مثبت به روند بیماری بناگر امیدش را تقویت ک

 تواند به آن غلبه کند. تر میراحت

 احساس وحدت در آفرینش .2-5

یکی دیگر از مبانی حکمی که در کاهش رنج بیماران 

جسمانی تاثیرگذار است، نگرش وحدت وجودی به عالم هستی 

های عرفانی است. وحدت وجود که یکی از مهم ترین آموزه

های المتألهین نیز آن را مطرح کرده و یکی از پایهاست که صدر

اصلی حکمت متعالیه قرار داده است. بنابراین نظریه، وجود 
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حقیقی، بیش از یکی نیست و آن هم وجود خدا است و غیر 

خدا هر چه هست، صرفا تعینات و اعتبارات و تجلیات همان 

د وجود واحد است که در واقع همگی نمودهایی بدون بود هستن

و از این رو که تجلی خداوند هستند وجود اعتباری یافته 

(. در فلسفه وحدت وجود به معنای واحد بودن مفهوم 27اند)

وجود است؛ پس وحدت وجود یک وحدت سنخی و مفهومی 

است، زیرا مفهوم وجود در نظر فالسفه مشترک معنوی است 

چون لفظ وجود در هر مورد که به کار رود، یک معنا بیشتر 

 عالم آاله وحدت اثبات از را ما الوجود واجب وحدت ندارد. اثبات

 واجب وحدت بگوید کسى است ممکن چون کند؛نمى نیازبى

 بدیهی است. ندارد منافات جهان مدبّر و خالق تعدد با الوجود

 شریک وجود حقیقت و وجود وجوب در بالذات الوجود واجب

 که است بالذات ممکن تعالىحق ذات جز موجودى هر و ندارد

 . گرددمى بالغیر واجب تعالى واجب ىوسیلهبه

به  ت،اس منحصر تعالىحق به حقیقى وجود شد گفته کهاین

 اثبات کهچنان نیست؛ موجودات دیگر از موجودیت نفى معناى

 یگراند از فاعلیت نفى معناىبه خداوند، براى حقیقى فاعلیت

 تاثبا. ندارد وجود یقىحق فاعل او، جز که است آن مراد. نیست

 نفى معناىبه است، تعالىحق معلول مطلق طوربه وجود کهاین

 اقو و طبایع نفوس، عقول، مانند رابطى و اىواسطه موجودات

 است حقیقى مؤثّر تعالىحق فقط که است آن مقصود. نیست

احساس وحدت بخش در بیماران به خصوص آنهایی که (. 28)

تواند با حق تعالی پیوند زده و تکیه می به پایان مسیر رسیدند،

تواند موجب کاهش رنج و گاهی محکم بیابند. این تصور می

 ارتقای امید در زندگی چنین افرادی شود.

 توجه به رحمت گسترده الهی .2-6

ازجمله صفات ایجابی خداوند صفت رحمت است. انسان اگر 

ری در یه نگاه کلی به جهان آفرینش بیاندازد با اندک تفک

یابد که رحمت خداوند شامل تمام آفرینش و موجودات در می

کنند هم از رحمت الهی شود. حتی کسانی که ظلم میآن  می

برخوردارند زیرا خداوند درهای توبه را برای همگان باز گذاشته 

 را اشیا  تمام من فرماید که رحمتاست. خداوند خود می

فیض وجود این باور، است. مالصدرا نیز بر اساس  فراگرفته

ه . و گاهى او را باست نفس رحمانى تعبیر کردهه مطلق را ب

و »، چنانچه در دعاى کمیل است کندتعبیر می رحمت واسعه

و مراد از رحمت خیر مؤثّر «. شى  برحمتک التى وسعت کلّ

آن ه و وجود هر شى  نسبت ب؛ یعنى اختیار کرده شدهت، اس

رحمت واسعه ه آن ب هپس تسمی، رشى  هم خیر است و هم مؤثّ

  .(29) در کمال ظهور است

منشأ ذلک الوقوع هو قبولها للتضاد : »مالصدرا معتقد است 

کون و فساد، سبب دوام فیض الهی « الموجب للکون و الفساد

هستند؛ در واقع اگر کون و فساد در عالم نباشد، الزمه آن بالقوه 

ین از رحمت واسعه های نامحدود الهی است؛ پس اماندن فیض

خداوند است که که موجودات بعد از مدت معلومی دوباره به 

 خاک برگردند تا فرصت زندگی برای موجود دیگری پدید آید

 به ممکنات توان گفت موجودیّتدر باب رحمت الهی می(. 30)

ذى  هر حیات و چیز، هر قوام و هستى و است اوّل حق هویّت

 و اعضا  قوام و بدن اجزا  وجود کهچنان. است او وجود به حیاتى

 به آن حرکت و حسّ و اعضا  از هرعضوى حیات و آن نیروى

 عالمیان از و بالذّات غنى تعالى پروردگار. است انسانى روح

 واسع و اشیا  کلّ وجود وجوب مبدا  خود ذات به و است نیازبى

 مجعول و مقدور که هرفعلى.است عالم هستى بر منبسط و

 صادر است، فاعل آن از صادر که جهت همان از است هرفاعلى

 . هست نیز تعالىحق از

 و حق، شئون از شأنى وجودش حیث از هرممکنى چنان که 

 نسبت حیثیّت که است جهت این از و. است او وجوه از وجهى

 افعال آن مباشر مبادى به نسبت حیث از تعالى خداى به افعال

 آیه این و. «الْخَیْراتِ فَاسْتَبِقُوا مُوَلِّیها هُوَ وِجْهَ ٌ لِکُلٍّ وَ»: و است

 تفاوت به لکن و است خیر وجود مراتب کلّ اینکه بر است دلیل

 و شدید برخى در و ضعیف موجودات از بعضى در خیریّت یعنى

 ندارد راه آن در شرّ اصال که باشندمى محض خیر آنها از برخى

 خیرات و. زیاد یا کم. شرورند و شرّ، با آمیخته نسبتا برخى و

 امر عالم زیرا نیست جسم عالم خیرات با مقایسه قابل روح عالم

 ولى. نیست شرور و شرّ از خالى خلق عالم و است محض خیر

 عدم و خیر آن وجود زیرا است؛ غالب شرّش بر آن خیر هم باز

 رحمتی چون است رحمن ( خداوند31) است محض شرّ آن

 هر و دارد خصوصی رحمتی چون است رحیم و دارد عمومی

 است، آخرت سعادت همان اش، که نهایی سعادت به را کسی

 آن در و بخشیده نظم را هستى عالم دهد. ایشانمی سوق

 جریان به را هاآن اضداد و مغفرت و پاداش هدایت، رحمت،

 خود زیرا ندارد، منافاتى انسان اختیار با این و است انداخته

 زیرا مقدر، امر تحقق مقدمات از است اىمقدمه اختیار، تحقق

 آن دنبال به و یافتنمى تحقق معصیت و طاعت نبود اختیار اگر

بنابراین بیماران با تفکر  .(32) گرفتنمى شکل کیفر و پاداش

الهی امیدشان تقویت شده و ریشه یاس و  رحمت به گستردگی

فکر شود. چرا که انسان با تنا امیدی در آنها به خزان تبدیل می

تر از مادر به این صفت واسعه و با تفکر به اینکه خداوند مهربان



رزی، عباس بخشنده بالی و هاشم قربانیدزهرا رمضانی نژاد   

 

 سومدوره پنجم، شماره  -1400 پاییزمجله مطالعات اسالمي در حوزه سالمت؛ 

 شود.است غرق نشاط و آرامش می

 تصور سفر به جهانی جاودان .2-7

گیرد از دیدگاه فلسفی وجود انسان با مرگ بدن پایان نمی

 یابد. مالصدرا معتقد است: براىبلکه در جهان دیگر ادامه می

 خواهد بدان روزى باألخره که است ىنهایت و غایت موجودى هر

 مرتبه به نیل از، است عبارت بشر افراد در غایت آن و رسید

 رحمت و اندعقاب و عذاب موجب که نقایصى از رهایى و کمال

 از مطلق محروم چیزى هیچ و است چیزى هر شامل الهى

ایشان در کتاب عرشیه خود  .(33بود) نخواهد حق رحمت

 آسانى تن و نعیم جاى که دوزخکند صراحتا بیان می

(. از این رو، همین گستردگی رحمت خداوند و وعده 34نیست)

کند، چون بهشت است که رنج بیماری جسمانی را کم می

شود که انسان با تفکر در سرای آخرت همواره به خود یادآور می

ن این دنیا پلی است که فقط محل گذر است بنابراین توقف بر آ

ها از نظر زیبایى و گونه که انسانهمانی نیست. اکار عاقالنه

سالمت بدنى اکثریت دارند، از نظر سالمت نفسانى و سعادت 

م اخروى نیز اکثریت دارند و چنین نیست که همه یا بیشتر مرد

 موجب خلود در عذاب است، نچهآ گرفتار خلود در عذاب باشند.

که روان جهل مرکّب یا بعضى از کارهاى زشت و ناپسندى است 

 .بردانسان را در ظلمت فرو مى

 دعا و نیایش .2-8

ارتباط با پروردگار عالم یک نیاز فطری و تکوینی است. 

اف انسان از طریق دعا و گفتگو با خداوند به فقر وجودیش اعتر

و  (35) وسنف هدعا، موجب آرامش و طمأنینکند. همچنین می

انی که نفس وسیله اظهار عجز بنده به خالق خود است و زم

های مادی گرایانه و زود گذر دست بکشد و دست انسان از لذت

ی بنیازش را به سوی پروردگارش بلند کند و خداوند نیز او را 

گذارد. درهای رحمتش را یکی پس از دیگری برای نصیب نمی

 کند. او باز می

 هنسبت کلیصدر المتالهین شیرازی نیز معتقد است؛ 

ت فقر به غنا و نسبت امکان به وجوب و موجودات به مبدأ نسب

ه نسبت معلول به علت است؛ و نسبت واجب الوجود به کلی

(. بنابراین، بر اساس مراتب 36) موجودات نسبت معکوس است

طولی وجود، دعا در نظام هستی تاثیر گذار است. مالصدرا دعا 

تنها با دستگاه قضا و قدر الهی و نظام علی و معلولی در  را نه

ها قرار گرفته و داند، بلکه از نظر او دعا در طول آنارض نمیتع

گیرد که سبب دارد؛ اما سبب غیر عادی در عداد اموری قرار می

 عالم مانند انسان نفس پنداردمی وی. (37) و ماورا  طبیعی

 عقل عالم و مثال عالم با را خود اگر و است مراتبی دارای

 راه این در و کند تصرف ماده عالم در تواندمی کند مرتبط

 و خیرات ىبخشنده که الوجود واجب سوى به نیازمندى دست

 ال و حوله اال حول ال» زیرا آورد؛بر هاستنعمت ىکنندهافاضه

 اطراف در جز نیرویی هیچ. «کله األمر یرجع الیه و قوته اال قوة

 به امور همه و ندارد وجود او قدرت جز نیرویی و ندارد وجود او

 و جسمی سالمت بر دعا به دین روی، تاثیر. (38) گردد برمی او

 وصل را خود فرد که همین و دارد زیادی اثر بیمار فرد نفسانی

 برای و امید او انگیزه ببیند، الهی قدرت نهایت بی چشمه به

 نیز پزشکان. شودمی تقویت شده و زیاد بیماری بر غلبه و بهبود

 ارتباط او بیماری یا المتیس با انسان ذهن بین که معتقدند

 . دارد وجود تنگاتنگی

 بیان و دانسته موثر را روش این نیز جهان برجسته محققان

 شرو این که شودمی احساس انگیز شگفت ایگونه به کنند.می

 مرگ به رو بیماران ازای مالحظه قابل شمار ماندن زنده به

 ایج به انبیمار که است شایسته بنابراین،. (39) کندکمک می

 دراز الوجود واجب سوی به را خود نیاز دست نومیدی و یاس

 او به و کنند، توکّل خدا جویند. سپس به مدد وی از و کنند

 و باشند، اوداشته نهایتبى علم و قدرت به دلگرمى و ورزند امید

 تقدر و دارد دوست مرا خداوند که شوند یادآور خود به همواره

 وی در اىانگیزه و نشاط باور، و ایمان این دارد، را مشکالتم حلّ

. ستنی مقایسه قابل دیگرى عامل هیچ با که آوردمى وجود به

 .شودمی نهایت بی به وصل دارد توکل خداوند به که کسی

 اوندخد به را امور میکند که تالشی ذیل در انسان باید بنابراین

 شآرام هب بتواند تا باشد خداوند رضای به راضی و کند واگذار

 دل خلوص با اگر که است خداوند وعده چون. برسد نسبی

 .مانندنمی جواب بی بزنند صدایش

 نتیجه گیری .3
 و اساسی موضوعات از یکی شرور و مسائل پیرامون آن

فلسفی است که مالصدرای شیرازی به طور خاصی به  بنیادی

آن پرداخته است. و در رفع رنج حاصل از آن، راهکارهای 

ارائه داده است. ایشان بنابر مبنای فکری خویش از  مفیدی

جمله انسان شناسی، هستی شناسی و قضا و قدر این مطلب را 

 های جسمانیبه اثبات رسانده که وجود آالمی مثل بیماری

 این ی اعمال خود انسان یا به نوعی شر مرکب است. امانتیجه

 با و است نکرده رها ناامیدی در یاس و را انسان بزرگ فیلسوف

 دعا و پروردگار واسعه رحمت به امید جمله از پیشنهاداتی دادن

 چنین از آدمی اگر که کندمی نشان خاطر را امر این توکل و

 گریبان عالم این در که مشکالتی بر تواندمی گیرد مدد مواردی

اگر آدمی با  .برسد آرامش و نشاط به و یابد رهایی است گیرش
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ا بنگرد و به علم محدود خود اکتفا نکند، دید وسیع تری به دنی

ها پی ببرد. بدین ای از رازها و فواید برخی رنجتواند به گوشهمی

ها های جسمانی که آنجهت شایسته است که افراد در بیماری

به  امید دهد با تقویترا به سمت یاس و ناامیدی سوق می

آرامش و  حقیقی مفهوم هنگامی انسان خداوند پناه ببرند، زیرا

 خود غنی و اصیل منبع به که گیردرا در زندگی فرا می نشاط

  .شود متصل

 اخالقی هایمالحظه .4
دهد که در همه مراحل انجام پژوهشگران اطمینان می

تحقیق، اصول اخالقی پژوهش از قبیل رعایت کامل حقوق 

ناشرین، نویسندگان و امور تحقیقی را به طور کامل رعایت 

 کرده است.

 . سپاسگزاری5

از همه کسانی که در نگارش این تحقیق کمک کننده بودند 

شود. نیز از مسئوالن محترم مجله مطالعات سپاسگزاری می

ی ای وزین در ارتقااسالم در حوزه سالمت که با انتشار مجله

 شود.کنند تقدیر میسالمت جامعه تالش می

 . تعارض منافع6

 است.هیچ تعارضی در منافع گزارش نشده 

 . منابع مالی7

هیچ منابع مالی توسط نویسندگان گزارش نشده اسـت. 
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Abstract 

Introduction & Objective: The question arises whether philosophy can offer solutions to reduce despair 

and strengthen hope for the suffering caused by physical illnesses? Physical illnesses, which sometimes 

increase with the advancement of human beings in the experimental sciences, cause numerous sufferings, 

one of the clearest examples of which is the spread of the Corona virus. The purpose of this study is to find 

philosophical foundations in the Islamic field of reducing the suffering caused by diseases. 

Research Method: The present study is a problem-oriented and descriptive-analytical method to eliminate 

despair and strengthen hope in physical diseases with the focus on the thoughts of Sadr al-Din Mohammad 

Shirazi. 

Findings: The findings of the research indicate that in the paradigm of Sadr al-Mutallahin, there are some 

basic principles that belief in them can be effective in relieving despair and strengthening hope in the desired 

suffering. 

Conclusion: The result of the research indicates the existence of some principles in the wisdom of the sage 

in question, which will change the attitude in the face of physical diseases. Paying attention to the attributes 

of mercy and justice of the Almighty, praying and trusting in the Lord of the world and resurrection are also 

some of the influential factors in this issue. 

Keywords: Sadr al-Mutallahin Shirazi, suffering, physical illness, despair and hope. 
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