
 

 

 

 

 

  النفساز علم النفستمایز معرفة

  طباطباییمحمدحسین  شناسی  در انسان

 سالمت به دیگر نگاهی در آن پیامد و

 دی سپهریهم

 چکیده

 ییمشا لسوفانیف که آنچنان نه کند معرفةالنفس دنبال قیطر از را یشناسنفسل داشت مسائل یتما ییطباطبا

 درمان در آن یقوا و یبشر روان و نفس به توجه. کردندیمالنفس دنبال علم در ،اختالفاتشان تمام با ،ییصدرا و

 تمام با رمدرن،یغ یپزشک در اما شودیم یمدرن، مهمل تلق یپزشک یکیمکانیاضیر ساختار   در گرچه ،هایماریب

آن  ریتأث اندازچشممعرفةالنفس و  نوشتار نیا دغدغه. است ریناگز بلکه متعارف ،شیهاشیگرا و هاشاخه وسعت 

 روش، لحاظ از و ینظر یادیبن قاتیتحق سنخ از رو قیق پیشحتسالمت( است.  کید برأدر طب )با ت

 ، باتوجه به نظام اندیشه وی وباطبایی ط اندیشه محتوای  یفیک تحلیل و فیتوص با محقق .است یلیحلتیفیتوص

بر اساس تعقل  ییطباطباله است. ئل مسیتحلو  هیتجز ،فیبه دنبال توص ی،اخانهها به روش کتابگردآوری داده

ده یکش یمعرفت آفاق /یز معرفت أنفسیالنفس به تمامعرفةالنفس/علم زیات از تمایو روا اتیق در آعمز تیو ن

 ینگاه یبرا را نهیزم و متحول را طب و باشد داشته یاستلزامات طبابت در تواندیمکه  یتمایز ؛شودیم

ات یخصوص به نفس و معرفت یدر طب به معنا معرفةالنفس به توجه. کند فراهم یماریب و سالمت به گرید

 را آن توانیم یریدر طبابت است، که به تعب یمعرفت أنفس یبلکه به معنا ،ستیر آن در بدن نیثأو نوع ت

 سالمت و یماریب مار،یب گرید یاگونه به و کندیم ستیز گرید یاگونهبه  شبید که طبینام یطبابت أنفس

 .کندیمدرمان  نهایتا   فهمد ومی را
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 .یآفاق یپزشک ،یطبابت أنفس ،یمعرفت آفاق ،یمعرفت أنفس النفس،علم معرفةالنفس، ،ییطباطبا :هادواژهیکل

 . بیان مسئله1

چیزی النفس النفس و علمدر باب تمایز معرفةاز سید محمدحسین طباطبایی  شخصیاز زمانی که 

روشنی محتوایی صریح داشت و به شکه پاسخ پرسشی، گذردینمبیش از چند دهه  پرسیده بود

ایی مش همه آنچه پیشینیانِ بود. اندیشه طباطباییالنفس در النفس و علمکی از تمایز معرفةاح

رباره نفس گرفته تا فارابی که دارسطو  نگاریالنفس بود، از تکبدان پرداخته بودند همان علم

 از یامقالهکه  نایسابنبدان پرداخته بود و تا  «علم الحَیَوان»، ذیل یامقالهبدون اختصاص 

و البته همه، آن را  را بدان اختصاص داده بود االشارات والتنبیهاتو نمطِ سومِ  الشفاء طبیعیاتِ

؛ متفاوت کلیبه بود دیگری بسان سهروردی ،میان این در آورده بودند. «طبیعیات»ذیل 

 یاشاخهسهروردی  نزد یشناسنفس ست.ا روایتی ناروادانستن،  مشاییان ادامه را وی شناسیِنفس

 مشاییان بسانآن هم نه  نقطه آغاز فلسفه او بود، اساساً بلکه ،نبود هیاتاال حتی یا طبیعیات از

و آن هم از طریق تفکری حصولی و از بیرون.  بود فلسفه موضوع همان شانفلسفه آغاز نقطه که

بلکه شروعِ راهی حضوری بود از درون. چنین جایگاهی  ،نقطه آغاز فلسفه وی نه همان موضوعْ

این نگاه، بذر همان  .داشت یشناسنفسروشنی حکایت از نگاهی متفاوت به ، بهیشناسنفسبرای 

النفس و معرفة که یطور به کرد،بیان  ترحیصرهفت قرن طباطبایی  نگاهی بود که بعدها پس از

شیرازی دین ق از صدرالبَصدرایی بود و سَ از جهاتیطباطبایی گرچه  النفس را مقابل هم نشاند.علم

داشت. مالصدرا  سهروردیاز صدرا به  ترخالصگشتی باز یشناسنفسدر  رسدیم نظر به اما بردیم

مشاییِ مسائل در  یِبندصورت، امَا تنسیق و داشت یشناسنفس در اشراقی یهاهیمادستگرچه 

 بود هیات منتقل کردهرا از طبیعیات به اال النفسعلم، هرچند جایگاه بود بحث نفس را حفظ کرده

گاه در کتب بودن هیچطباطبایی در عین صدرایی ،در این میان کم تحولی نبود. و این خودْ

 ،بود اصول فلسفه و روش رئالیسمو  الحکمة ةنهای، ةالحکم یةبدا نشانیترمهمکه  ،اشیفلسف

 سکوتی معنادار باشد. توانستیمالنفس اختصاص نداد و این بحثی را به علم

مکانیکیِ ریاضی ، گرچه در ساختارِهایماریبتوجه به نفس و روان بشری و قوای آن در درمان 

 و هاشاخه وسعتِ تمام با مدرن،اما در پزشکی غیر شودیممهمل تلقی  ،پزشکیِ مدرن
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 دارد یاژهیوالنفس در پزشکی و درمان جایگاه علم اینکه .است ناگزیر بلکه متعارف ،شیهاشیگرا

آن است جایگاه  اما آنچه این نوشتار در پی و قابل پیگیری،است داشته باشد مطلوب  تواندیم یا

غیر از  چیزیآیا  ؟شودیمچگونه اثبات  نفس چیست؟ :اینکه النفس در این باب است.ویژه معرفة

 استمهمی  هایپرسشباقی است یا فانی؟ همه از  است؟آیا مجرد  چه قوایی دارد؟ بدن است؟

در پزشکی  توانندیم ابندییمبه اینکه چه پاسخی  منوطو  شودیمفلسفی بحث  النفسکه در علم

النفس و معرفة شودیماین نوشتار دنبال  ویژه در طور بهو شیوه درمان اثرگذار باشند، اما آنچه 

 ثیر آن در طب است.أت اندازچشم

 هاداده یروش و روال بررس .2

 یلیتحلیفیت و روش، توصیماه لحاظ از و ،ینظر یادیقات بنیاز سنخ تحقکه  ،رو شیپ قیقحتدر 

کلیت  با توجه بهو  ییطباطبا شهیم اندیمفاه یمحتوا یفیک لیف و تحلیبا توص ایمکوشیده است

راهی برای  النفسعلمالنفس از تمایز معرفةکه وی چگونه با طرح  یمنشان ده ی،و شهینظام اند

که طرح تمایز معرفت أنفسی از معرفت  آنجا. از دیگشایمتمایز معرفت أنفسی از معرفت آفاقی 

استلزامات و پیامدهایی در علوم داشته باشد. در ادامه،  تواندیماست،  شناسانهمعرفتآفاقی، طرحی 

 است. خاص، دنبال شده طور بهله سالمت ئعام و مس طور بهاین پیامد در علم پزشکی 

 

 در اندیشه طباطبایی النفسالنفس از علمتمایز معرفة. 1. 2

نفس  را درباره یمباحث ،النفس فلسفی با تکیه بر عقل و استدالل و به شیوه تجزیه و تحلیلعلم

د و در نهایت مباحث عمیق و کررسطو مطرح انخستین بار را النفسی . چنین علمکندطرح میم

این مسائل به نحو دیگری در حکمت  دنبال کرد. نایسابن شفایتوان در کتاب را می شکامل

بین  فرقکه  پرسشیو پاسخ یافت؛ اما طباطبایی در پاسخ به شد متعالیه مالصدرا مطرح 

 :گویدمیبر این تمایز،  گذاشتنبا صحّهکرد، مطرح میو معرفةالنفس را  النفسعلم

ه از نفس و مسائل مربوط به آن و خواص آن ک شودیمگفته  ینعلم نفس به ف معموالً

واقعیت نفس از راه مشاهده و عیان گفته  یو معرفةالنفس به شناسای کندیمبحث 

است و از راه معرفةالنفس  یرکف ینفس از راه علم نفس، شناسای ی. شناسایشودیم

 .(207: 2ج ،1388، ی)طباطبای یشهود یشناسای
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 رباره آند وضوعمو بسانِ  نهندیمالنفس، نفس را همچون سایر موجودات در برابر خود در علم

سپس هلیه  .ندیگویمسخن  «نفس»و از مدلول واژه  هنددمی، آن را شرحِ لفظ کنندمیبحث عقلی 

و در شود میگفته  ، وانگهی از حقیقتش سخنپرسندیمو از وجودش کنند میبسیطه آن را مطرح 

ثباتی، دلیلش را و در لم ا کاوندیمدر لم ثبوتی، علتش را  .ندیگویمهلیه مرکبه از احکام و قوایش 

 .ندیجویم

کردن مدلول واژه ، روشندیگویماولین مطلبی که در باب نفس  ،قبل از اثبات نفس نایسابن

که مبدأ صدور افعالی است کند یزی توصیف میچ آن وی مدلول این واژه را هر .است «نفس»

وتیرة واحدة عادمة  یون مبدأ لصدور أفاعیل لیست علکل ما یک» 1:شوندینمکه بر یک منوال صادر 

 .(5 :2ج ،1404، نایسابن) «ءیالش. و هذه اللفظة اسم لهذا نفساًلإلرادة، فإنا نسمیه 

کننده در کتابی که سعی داشت همساز و همسان ،نایسابنتر از کمی پیش ،فارابی نیز

غموض  اقوال افالطون در باب نفس را خالی از تردید و ،افالطون و ارسطو باشد هایدیدگاه

 است انستهکه گاه آن را فکر خالص و گاه مبدأ حیات و حرکت در جسم د یاگونهبه  ،داندینم

حس  ،میاندهزکه بِدان  داندیمارسطو نیز نفس را همان  ،. به نقل از فارابی(12 :1405 ،ی)الفاراب

لبته فارابی او  (31 :)همان میکنیمو بِدان در مکان حرکت  میکنیم، تعقل کرده و انتزاع میکنیم

اشاره  (615 :1405 ،نیاسیآل) «بالقوّة حیاة ذی آلی طبیعی لجسم أوّل مالکاست إنّها» خود به تعریف

 توفایم)اکه کِندی چراست، نیز مشهور بوده  نایسابناین تعریف پیش از فارابی و  که ظاهراً ،کندیم

 آلة یذ یعطبی جرم تمامیة»هنگامی که تعریف خود از نفس را  ،نخستین فیلسوف اسالمی ،(.ق.ه 250

 و» :شودیمه در تعریف نفس چنین هم گفت دیگویم، داردیمبیان  (115 :تایب ،یندک)ال «للحیاة قابل

 فی النفس ةرسالالبته آنچه ارسطو در  .)همان( «بالقوة حیاة یذ یطبیع لجسم أول مالکاست یه: یقال

؛ و در (29 :تایب )ارسطو،« بالقوة حیاة له یطبیع جرم صورةک جوهر باالضطرار فالنفس» آورده چنین است:

 جسمل أول مالک النفس أن یفیر أرسطوطالیس أما و» است: رساله فلوطرخس از قول ارسطو آمده

 .(157 )همان: «بالقوة حیاة یذ یآل یطبیع

                                                             
 که اگر افعالش بر یک منوال بود آنگاه نباید غیرارادی باشد. کندیمکردن نفوس فلکی اضافه البته برای داخل .1
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جامع از تعاریف  نسبتاً یامجموعه)برای  اندگفتههمه تعاریفی که گفته شد و همه آنچه در باب نفس 

 ،است؛ به تعبیری غالباً در قالب تفکر حصولی بیان شده (509-405 :1414 االسالمیة، البحوث مجمع :ک.ن

گو شده است و نتیجه آن نیز ومقابل نهاده شده و درباره آن گفت ،موضوع مطالعه عنوان بهنفس 

به نفس اختصاص  اشیفلسفتفکری غائبانه و حصولی است. طباطبایی نیز گرچه بابی را در کتب 

نفس را چنین  آوردیمبه میان سخن  ،ستا که یکی از آنها ،نداده اما هنگامی که از اقسام جوهر

؛ روشن (76 :الف تایب ،ی)طباطبای «فعالًالمتعلق بها  ذاتاًهی الجوهر المجرد عن المادة  النفس» :کندیمتعریف 

النفس شده است، اما وقتی سخن از معرفة النفس بیانعلمکه این تعریف نیز در همان فضای  است

 .کندیمپیدا  ورود دیگر یاگونهو وی به  خوردیمدیگر رقم  یاگونه بهاست سخن 

 

 یآفاق معرفتاز  یأنفس معرفتتا تمایز  النفسعلماز  النفسمعرفةتمایز از . 2. 2

تفسیر ششم  ، جلدةرسالة الوالیتلویح، در  به نحو تصریح و نه صرفاً النفسمعرفةورود طباطبایی به 

 «علیکم أنفسکم»سوره مائده، ذیل عبارت  105در تفسیر آیه  تفسیر البیانجلد سوم و  المیزان

مد نظر طباطبایی بحثی فلسفی یا انتزاعی برای معدود متفکرانی که  النفسِمعرفةآمده است. 

در  تواندیمکس  مقدمات فلسفِی الزم را گذرانده باشند نیست، بلکه طریقی عملی است که هر

میرزا  هیلقائه در رساله کچنان» پرسندمیرو وقتی از ایشان کند. از همینحد خود بدان ورود 

نفس  نکهیابا توجه به  .است الرّبمعرفةر در معرفةالنفس مفتاح کمسطور است، ف کیواد آقاملج

 یان آن، مستدعکیا خیر؟ در صورت ام کندبه مجردات راه پیدا  تواندیمر کاز مجردات است، آیا ف

 :گویدمیطباطبایی  ،«از آنچه در آن رساله ضبط شده، بیان فرمایید؟ ترواضحر را کاست طریق ف

در  ،فلسفهدر  .کندیمه در مادیات راه پیدا ک، چنانکندیمر در مجردات راه پیدا کف

غیر  نجایار در کمراد از ف یدر مجردات حل شده است، ول یمسائل زیاد ،بخش مجردات

خلوت و  یه انسان در جایک)تأکید از نگارنده( و آن این است  معروف آن است یاز معنا

 یسکند، مانند کرا پوشیده، به صورت خود توجه  هاچشمو صدا آرام نشسته و  سریب

ه به ذهن او خطور ک یو از هر صورت خیال کندیمه در آیینه به صورت خود نگاه ک

 .(208-206: 2ج ،1388 ،همو)ند کاعراض نموده، فقط به صورت خود نگاه  کندیم

است نوعی مراقبه  طباطباییمدِّ نظر  النفسمعرفةاین بیان حاکی از آن است که فکری که در 

مرسومِ فالسفه  النفسعلمدر بررسیِ فکریِ  چیزی است کهبا متفاوت کلی حضوری است و به
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بلکه فکرِ در نفس و از طریق نفس  ،فکر درباره نفس نیست النفسمعرفة رسدیمبه نظر  است.

ان کمْ بلزوم أنفسهم کمْ أَنْفُسَکالمؤمنین فی قوله: عَلَیثم أمْرُ » است، وانگهی نفس، خودش طریق است:

 .(165 :6ج ،1371 ،همو)« ه و لزومهکأن نفس المؤمن هو الطریق الذی یؤمر بسلو یفیه داللة عل

حتی برای یک لحظه یا یک قدم،  ،یستنمفری  آن، طریق است و از البته نفس گرچه خودْ

متفطن باشند یا نباشند یکسان نیستند، و به تعبیری در دو حال  نکتهاما آدمیان در اینکه به این 

 :برندیمسر  توجه یا غفلت به

ون اإلنسان فی حیاته سائرا فی مسیر نفسه ال یسعه التخطی عنها و کوینیة أعنی کن هذه الحقیقة التکل

را الزما ال کر به تذکحال من تنبه له و تذ یها و الخروج منها و لو لحظة، ال یتساوکلو بخطوة، و ال تر

 .(167 :)همان یتطرق إلیه نسیان، و حال من غفل عنه و نسی الواقع الذی ال مفر له منه

النفس بیش از آنکه آگاهی در بابِ نفس معرفة ،که پس از این نیز روشن خواهد شدچنان

خود یا ابدان مثالً بدن ، حتی اگر این آگاهی در باب سایر اشیا ،باشد شیوه خاصی از آگاهی است

بلکه باالتر شناخت پروردگار  ،راهی است برای شناخت عالَم و آدم ،باشد. به عبارت دیگر ،دیگران

 105آیه  تفسیردر ، النفسمعرفةعالَم و آدم. در همین سیاق است که طباطبایی ذیل بحث از 

فاقی را حالِت ، و معرفت آشودیم کشیده و تفکیک آن از معرفت آفاقی یأنفس معرفت مائده به

و به تعبیرِ دقیق، معرفت أنفسی را یگانه راه  ؛کندیممجازی و ادّعایی معرفت أنفسی معرفی 

که معرفت آفاقی در حالت عدول از معرفت أنفسی شکل  به طوری ،داندیممعرفت حقیقی 

ی مشهور و یپس از بیان معنا ،«المعرفة بالنفس أنفع المعرفتین» ذیل توضیح روایت ،طباطبایی .ردیگیم

 :کندیم یبردارپردهاز روایت را  یترقیدقو  ترقیعممتعارف از روایت، معنای 

آخر أدق مستخرج من نتائج األبحاث الحقیقیة فی علم النفس و هو أن النظر فی  یو للروایة معن

النظر فی النفس و ری و علم حصولی بخالف کنظر ف کاآلیات اآلفاقیة والمعرفة الحاصلة من ذل

ری کقواها و أطوار وجودها والمعرفة المتجلیة منها فإنه نظر شهودی و علم حضوری، والتصدیق الف

مقدماته  ینظم األقیسة واستعمال البرهان، و هو باق ما دام اإلنسان متوجها إل ییحتاج فی تحققه إل

ثر فیه کدلیله و ت یشراف علیزول العلم بزوال اإل کغیر ذاهل عنها و ال مشتغل بغیرها، و لذل

 .(171 )همان: الشبهات و یثور فیه االختالف
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گفته، در صدد برترنشاندن معرفت آن است که روایتِ پیش بر طباطبایی ،در این توضیح

و  ،أنفسی نسبت به معرفت آفاقی است و مقصود از معرفت أنفسی همان علم حضوری و شهودی

 مقصود از معرفت آفاقی همان نظر فکری و علم حصولی است.

این است  «ابدییمزدن در مسیر نفس است که آدمی به محضر حقیقت بار از قدم»شاهد بر اینکه 

ونش خارج از نفسش نبوده و گریزی از ئکه هیچ یک از ش ابدییمو دقت در تأملکه انسان با کمی 

 گمانی بیش نیست: خارجی و ارتباط با اشیای استناگزیر  ،نفس نیست و سیر در نفس

و شاهد ما تقدم بیانه أن النفس اإلنسانیة ال شأن لها إال فی نفسها، و ال مخرج لها من نفسها، و ال 

انت تظن أنها مجتمعة ک ءیشل کشغل لها إال السیر االضطراری فی مسیر نفسها، و أنها منقطعة عن 

فی خإل مع  دائماًدونها فوجدت أنها  ءیشل کالمحیط بباطنها و ظاهرها و  ربهامعه مختلطة به إال 

 .(172 )همان: انت فی مإل من الناسکو إن  ربها

نهایی در باب حقیقت معیشت دنیایی، به  یبندجمعدر  االنسان فی الدنیارساله در  طباطبایی

آدمی حیاتی در غیر ظرفِ نفِس  اساساًگوید میو  کندیممطلب فوق با صراحت بیشتری اشاره 

غیرفعال  اشد، قوای ادراکیکن رو اگر غیر از این گمان کرده و خود را فراموشاز این .خود ندارد

 یافت: د و چیزی جز سراب نخواهدوشمی

، و ال معاش له دون وعاء وجوده، فإذا نسی نفسه و وقع نفسه ظرففاإلنسان ال حیاة له فی غیر  

فی غیرها وقع فی الضالل البحت والبوار، و بطلت أعمال قواه، فال یعمل منه سمع و ال لسان و ال 

ا، فإذا کلّ ما صنعه بائرا هالکلّ ما قصده سرابا، و کبصر، فهو فی الظلمات لیس بخارج منها، و صار 

ز صفر الید خفیف العمل، و قد زاحت عنه أباطیله، و استحقّت حقائقه، واللّه الیوم الحقّ، بر یبرز إل

 .(58 ب: تایب ،همو) ّلهکولی األمر 

 کیمل آقامیرزا جواد از رساله لقائیه یاجملهاز طباطبایی درباره  به هنگام پرسشرو از همین

 یلتجزیة العالم حت یلتجزیه نفسه، و أُخرر تارةً کاشتغل المتف»: دیفرمایمر در معرفةالنفس ککه درباره ف

یتحقق له أنّ مایعلمه من العالم لیس إلّانفسها و عالمه ال العالم الخارجی و انّ هذه العوالم المعلومة له، انما هو 

انسان »ه کاین است  یکه مراد از این عبارت عرب دهدیمچنین پاسخ  وی، «مرتبة من نفسه

ه آنچه از خود و از عالم بیرون کند و بداند کپیوسته به خود تلقین  ه برهان قائم شده،ک طورهمان
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 «عالم خارج از خود را یافته باشد کهنیا، نه دباییمو  کندیم ک، در خود درکندیم کاز خود در

 1.(208-206 :1388 ،همو)

فت است و معر یأنفس معرفتمعرفت حقیقی منحصر در  شودیمروشن  ،با همه آنچه گفته شد

ه معرفت منحصر نآن را معرفت أنفع و  ،است و اگر در روایت پذیربه هر چیز دیگر از فراراه آن دسترس

 ه است:رو دستشان کوتااین و از اندست که عموم بدان توجه نداشتها رواز آن اندهمعرفی فرمود

رفة فحسب، و منتج لحقیقة المعقیمة و أنه هو ال یفقد تحصل أن النظر فی آیات األنفس أنفس و أغل

لعامة من الناس هذا فعده )علیه السالم( إیاها أنفع المعرفتین ال معرفة متعینة إنما هو ألن ا یعل

 .(173: 6ج ،1371 ،همو) لهاینقاصرون عن 

که از نگاه طباطبایی معرفت أنفسی و معرفت آفاقی یک سنخ  شودیمبا این توضیح، روشن 

فارغ از اینکه موضوع آنها چه چیز  ،اندمعرفتمعرفت به دو موضوع نیستند، بلکه اساساً دو سنخ 

نیست،  ،مانند بدن ،باشد. معرفت نفس نیز شناخت موضوعی نفس و بررسی آثار آن بر سایر امور

نفس را هم  طباطباییرو با بدن دارد. از همین اشرابطهنفس و بلکه اساساً رویکردی متفاوت به 

                                                             
 یمحمدحسین اصفهان به یزیتبر یجوادآقا ملک میرزا دستورالعملذیل  ،از شاگردان سلوکی طباطبایی. یکی 1

 ،و اما فکر»است: آن دستورالعمل آمده  در است.زمینه که در همین  کندیمنقل  طباطباییی را از اهیحاش ،یکمپان

که از مداومت این مراتب گیج  دندیفهمیحالش م، تا آن وقتی که از «در مرگ فکر بکن»: فرمودندیبرای مبتدی م

؛ چند شدییا آنکه خود ملتفت م کردندیالجمله استعدادی پیدا کرده، آن وقت به عالم خیالش ملتفت مشده فی

و از خودش  ، خودش استندیبیو م کندیکه بفهمد که هر چه خیال م کندیروزی همه روز و شب فکر در این م

و این  دیفهمی، یعنی حقیقت عالم مثالش را مدیدی، خودش را در عالم مثال مکردیرا ملکه م خارج نیست. اگر این

 هیحاش .«ها و موهومات را محو کردکه باید فکر را تغییر داد و همه صورت فرمودندی. آن وقت مکردیرا ملکه م امعن

و خیال  ندیبیمراد از اینکه هر چه م فرمودند استاد عالمه طباطبایی» :چنین است وی،به نقل از شاگرد  طباطبایی،

و ما  شودیخودش است، همان معنای فلسفی است و واقعاً مطلب همین نحو است که خارج محسوس نم کندیم

ست و سر و کار ما با مثال است و ا همان است که در خیال ما میکنیآنچه را درک م .میکنیخارج را درک نم

چه و چنان میکنیما همان را درک م .سازدیخیال ما خورشیدی مثل کره م .خیال است محسوس بالذّات همان عالم

از بس این امر  ،هکذا مورد دیگر ،خورشید با آن عظمت را درک کند توانستیکی م شدیدرک به خارج متعلق م

را سالک درک کرد و توجه به این  اچون این معن .محسوس خارج است کندیانسان گمان م ردیگیسریع انجام م

که  ندیبیست که خود را در عالم مثال خود ما اینجا .گرددیو به خود متوجه م شودینمود از خارج منقطع م امعن

و  کندیاز بدن و جسد روی زمین افتاده و زمانی هم از بدن غفلت م ندیبیزمانی خود را م .اولین مرحله تجرد است

 (.297: 1390 پرور،سعادت) «کندیزمانی هم خود را گم مو  کندیآن را گم م
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بلکه  -کردندیمو به نحو آفاقی و حصولی تعریف  النفسعلمکه فالسفه در -موضوع  عنوان بهنه 

شعوری متعقل که ؛ ی عنه بقولنا أناکالمح المتعقلالشعور »: کندیمبه نحو أنفسی و حضوری تعریف 

 .(192 )همان: «میکنیماز آن حکایت  «من»با تعبیر 

زندگی  یاوهیشرا حتی رویکردی خاص به زندگی و  یأنفس معرفت توانیمرو از همین

 1.زیستن نامیدنفسیأ آن را توانیم که یاوهیش ،دانست

 
 آفاقیپزشکی /معرفت آفاقی، تا تمایز طبابت أنفسی/یأنفس معرفتاز تمایز . 3. 2

در حال ، در قرن نوزدهم میالدی آغاز شده است. وقتی طب شمایل امروزینش با شکل و پزشکی

اما در انتهای قرن نوزدهم، اعضای  ،فلسفی درگرفت ییهابحث بودسنت گذشته خود  گسستن از

 هایکار و سازای از علوم طبیعی است و باید شاخه پزشکیپذیرفته بودند که  غالباً جامعه پزشکی

راستای  تبیین کرد. در (physiology) و فیزیولوژی (anatomy) بیماری را با اصطالحات آناتومی

و مکانیکی بیماری، بخش مهمی از پارادایم تفکر پزشکی بالینی شد  بود که مدلِ  همین روند

تندرستی و بیماری،  یهاحالتدانشمندان علوم پزشکی ساختار و کارکرد ارگانیسم انسان را در 

 ،زایندگیو ثبات حاکی از  ،شده بود جدیدیوارد دوره  ،دند. طبکرسیستماتیک بررسی  طور به

البته و بودند  ههای خود شدسرگرم حلّ جدول جدّدانشمندان علوم پزشکی بهدر این میان،  و

خونی ، کم(diabetes mellitus) های مؤثر برای دیابت قندیآوردند. درمان به بار هم نتایج شگرفی

مدرن و کشف  (anaesthesiology) بیهوشی یهاروش، تکامل ( anemiapernicious) بدخیم

                                                             
رو در پیاده اش بیرون آمد.پیرمردی صبح زود از خانه زیستن باشد:مثال خوبی برای أنفسی تواندیم. داستانک زیر 1

مردم دورش مرد به زمین افتاد.  به او زد. یرفتن کرد که ناگهان ماشیندر خیابان شروع به راهلذا  .دست تعمیر بود

برداری از ها، پرستاران به او گفتند که آماده عکساو را به بیمارستان رساندند. پس از پانسمان زخم جمع شدند و

عجله » لنگان به سمت در رفت و در همان حال گفت:لنگ در فکر فرو رفت. سپس بلند شد و رمردیپ .استخوان بشود

همین از او  یموفق نشدند. برا کوشیدند شکردنپرستاران در قانع هر چقدر .«برداری نیستنیازی به عکس دارد و

صبحانه را با  و رومیزنم در خانه سالمندان است. من هر صبح به آنجا م» مرد گفت:را پرسیدند. پیر اشدلیل عجله

که امروز دیرتر  میدهیما به او خبر م .شما نگران نباشید»پرستاری به او گفت:  «.دیر شود! خواهمی. نمخورمیاو م

حتی مرا هم  متوجه چیزی نخواهد شد و او بیماری فراموشی دارد و سفم.أمت»پیرمرد جواب داد: . «دیرسیم

در حالی که  ،یرویپس چرا هر روز صبح برای صرف صبحانه پیش او م» پرستارها با تعجب پرسیدند: «.شناسدینم

 «.شناسمیاما من که او را م»آرام گفت:  پیرمرد با صدای غمگین و «.؟شناسدیرا نم تو
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. کاهش چشمگیر مرگ و میر بودهای برجسته این نتایج از نمونه (antibiotics) هاکیوتیبآنتی

 ،به این فهرست افزود توانیمرا نیز عوارض ناشی از بارداری و زایمان  نآمدینیپا و شیرخواران

امید داده است که بتوان بسیاری از نواقص ژنتیکی را  نیز امروزه مهندسی ژنتیک وانگهی

آمیز شمار اندکی از پزشکان باقی مانده . در این روند موفقیتردکم تعدیل کگیری یا دستپیش

از  اندک نمونه آن مقدار از بابکه  یطور به ،تعلق خاطری داشتندبودند که به مسائل فلسفی 

برای دانشجویان پزشکی و سایر دانشجویان دانشگاه کپنهاگ اجباری  هاقرندرس فلسفه هم که 

 )ولف آوردندرا اتالف وقت به حساب می چراکه آن ،دشاز برنامه درسی حذف  1971بود، در سال 

آن است.  یریگاندازه کردن چیزی، به معنایعینی ،مدرن . از نظر علم(28-27 :1385، و دیگران

اری را در چشمان بیمار یا به جای اینکه بیمکوشیم میما امروزه  ،دیگویمطور که گادامر همان

از اطالعاتی بجوییم که با ابزارهای  را آنکنیم  وجوجستکردن به آن در صدای بیمار با گوش

دن توأمان به کردو ضروری باشد اما عمل بسا هرشده است. چه یریگاندازهتکنولوژیکی پیچیده 

در شکل و شمایل قرن  پزشکیاین دوره زایندگی علم  .(159-158: 1393 )گادامر، هردو دشوار است

در رسد طی چند دهه گذشته از چند جهت هنوز هم ادامه دارد. اما به نظر می ،اشنوزدهمی

میالدی  60نمونه کل داروهایی که در دهه  از باب قرار گرفته است. مل و نقد جدیتأ معرض

 critical) که مکتب بالینی انتقادیقرار گرفت تردید پزشکان شکاکی  در معرضشد میتجویز 

clinical school)  .اند:نوشته فلسفه طب درآمدی برلفان کتاب ؤکه مچنانرا بنا نهادند 

هداشتی و درمانی های اخیر، هم حجم پژوهش و هم هزینه اغلب خدمات بطی دهه

و مرگ و  (morbidity) بر میزان از کارافتادگی هاتالشچندین برابر شده است، اما این 

... با تعقیب  یافته تأثیر مورد نظر را نداشته استدر کشورهای توسعه (mortality) میر

اند، اما در عین های این علم در حال پیشرفتبینیم که بیشتر حوزهروند تکامل طب می

توان بر این تردید سرپوش گذاشت که قادر نیستیم مسائل عمده بهداشتی و حال نمی

پژوهشی با قوت ادامه  یهاتیفعالدرمانی موجود را در چارچوب نظریات رایج حل کنیم. 

کنند، اما گران علوم پزشکی سالیانه صدها هزار مقاله علمی منتشر میدارند، پژوهش

دهند که بسیاری از پژوهشگران های پزشکی نیز با ارائه شواهد فراوان نشان میمجله

همیتی هستند که یا با مسائل بهداشتی جامعه ا، کمهاییا جدول، سرگرم حل مسائل

 .(31-30)همان:  مدرن ارتباطی ندارد یا ارتباطشان ضعیف است
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پس از  ،نوشته است گفتهشیپدرآمدی که بر کتاب پیش در ،(Anthony Storr) استور یآنتون

توان بیماری را این تصور که با گسترش خدمات بهداشتی می» :گویدمیای صریحاً نقد گزنده

کاهش داد، توهمی بیش نیست. شاید این امر سبب شود که ما به بیماری به نحو جدیدی نگاه 

اند، رو در بسیاری از کشورها تعداد روزافزونی از پزشکان که نگران وضعیت کنونی از همین«. کنیم

 های جدیدی در زمینه فلسفه طب وو مجله اندشدهمند هبه بنیان فلسفی تفکر پزشکی عالق

ست ا روان به تأمل در بنیان فلسفی از آنپزشک جدیدآورد یرود. وشمیاخالق پزشکی منتشر 

نشده جزئی مسائل حل ه سببب در پی آن، صرفاً یهاینگرانو  هابحرانرسد این می نظر بهکه 

که  یطور بهده، شثباتی بلکه گویی کل پارادایم دچار بی ،پارادایمی در پزشکی کنونی نیستدرون

 اند.تردید جدی واقع شده حلم اشکلی یهاروشو  هانگرش رویکردهای کالنِ معرفتی،

ای از علوم طبیعی دانسته شد و با حاکمیت ساختار کلی شاخههنگامی که طب به

ود گرفت، دانشمندان حوزه علوم شمایل متفاوتی به خ نیوتنی شکل وگالیله، مکانیکیِریاضی

 بر اساس این نظریه، بیماری عبارت بیماری را تکامل بخشیدند. بنا یشناختستیزپزشکی نظریه 

توان این نظریه می رونیاو از  (the biological machine) ست از نوعی اختالل در ماشین بیولوژیکا

های پزشک فرضی خطاب کرد. این نظریه را در قالب گفته (mechanical model) را مدل مکانیکی

 توان تقریر کرد:به صورت زیر می

اما خامی و  ،به مسائل پزشکی هستم یشناختستیزمن مدافع سرسخت رویکرد 

من معتقدم که مدل مکانیکی در اصل درست است و  .ناپختگی بیان را دوست ندارم

ام و گمان تازگی یک خودرو سواری نو خریدهکوشم این دیدگاه را روشن کنم. من بهمی

 خواهم بدانماست و می« ناخوش»کند. به گمانم که باید درست کار نمی طورآنکنم می

خواهم با کمک او گمانم درست است یا نه؟ یکی از دوستان من مکانیک است و می

عت، دور ماشین را امتحان کنم. ما شتاب آن را از سرعت صفر تا صد کیلومتر در سا

موتور آهسته، مصرف سوخت و دیگر چیزها را اندازه خواهیم گرفت و سپس نتایج 

استاندارد کارخانه برای این مدل خاص  (specifications) آمده را با مشخصاتدستهب

گیریم که مقایسه خواهیم کرد. اگر نتایج با مشخصات کارخانه جور درنیامد نتیجه می

کند. این همان نحوه استداللی است که کار می ین بدنقصی وجود دارد، یعنی ماش

برند. امروز من خانمی را در بیمارستان پزشکان به هنگام معاینه بیماران به کار می
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کنند. او از عدم تحمل هایش زیاد عرق میمعاینه کردم که شکایت داشت کف دست

درنگ مشکوک رسید. بیقرار به نظر میکمی برآمده بود و بی شیهاچشمبرد. گرما رنج می

تیروئیدی وی را  یهاهورموناست. درخواست کردم تا سطح سرمی « ناخوش»شدم که 

برم که حق با من بوده اگر نتایج این آزمایش نابهنجار باشد پی می گیری کنند.اندازه

 .(80-74: 1385)ولف و دیگران،  است و او واقعاً ناخوش است

وقتی گزارش  ،بردیمکه عمدتًا بر اساس گزارش آزمایشگاه روند درمانی را پیش  ،این مدل

 اشمقادیر طبیعی با دامنه بهنجار یا همان را آندرنگ رسد، بیآزمایشی به دست پزشک می

معیار سالمت در  ،یا به تعبیر دیگر ،و البته این دامنه بهنجار یا میزان طبیعی ،کندمقایسه می

گروهی از میان افراد سالم  تأمل است: در خور آید کهدست میه پزشکی جدید به شیوه خاصی ب

شوند. جامعه آماری در اینجا افراد سالم است و گروه نمونه نمونه انتخاب می عنوان بهو طبیعی 

ه را از روی این افراد بسپس دامنه بهنجار یا میزان طبیعی  شود.واقع از میان آنها انتخاب میدر 

رد سالم فکنند و دامنه طبیعی قند خون میزان قند خون افراد را بررسی می مثالً ، دنآورمیدست 

ست ا دور اتفاق افتاده است. مشکل این ،رسد اینجاآورند. به نظر میدست میه ب از این طریقرا 

طبیعی و  شدهبررسیراد کند چگونه مطمئن است افکه کسی که دامنه بهنجار را تعیین می

همه را بر اساس آن  توانیم؟ و بر چه اساسی دهدیمامر بیرونی چنین مالکی  کدام بهنجارند؟

 به یک نحو سنجید؟

که این کار  میدانیمکردن به بیمار است، اما از همه، نگریستن و گوش ترمهم ،از نظر گادامر

 روبسا از همینچه .(160: 1393 )گادامر، بسیار مدرن تا چه اندازه دشوار است یهامارستانیبدر 

 یاد که است مشرف به مرگ یهایماریب مزمن یا نهایتاً  یهایماریبدر درمان  ست که صرفاً ا

 دهدیموقتی رخ  مونهنو نه  توجه به بیمار به مثابه آدم .(case) است نه نمونه آدم بیمار آوریممی

است که پزشکان نه  نجایاموفق شوند. در  کامالً  جهانشکان در برگرداندن بیمار به زیستکه پز

 .(161: همان) شوندمیبه وی در صحنه حاضر  العملعکس بلکه بابت ،بیمار عمل بر روی صرفاً بابت

سالمت را شامل در جهان بودن، با همنوعان بودن و درگیری فعال و ارزشمند گادامر  ترتیببدین

از نگاه گادامر ماهیتی رازورانه و پنهان  ست که سالمتا روداند. از همیندر وظایف روزانه می

 معنایببامعنا است اما بسیار  کامالً  «؟یکنیمآیا احساس بیماری » بپرسنداز کسی  اگرلذا  .دارد

 از را بسا بتوان سالمتترتیب چهبدین «.؟یکنیمآیا احساس سالمت »که از کسی بپرسیم  ستا
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در آن  که نیروهای مختلف یاشدهوزنیِ تجربهدانست، یعنی حالت بی حالت تعادل گادامر، نظر

بیماری یا اختالل در تعادل را با اعمال نیروی مخالف  ،کنند. با این توضیحدیگر را متوازن میهم

ای اولین بار درست مانند وقتی که کسی بر ،مشکلی وجود دارددر اینجا طرف کرد. اما بر توانیم

اوضاع  دیآیمیکباره به چپ بپیچد تنها کاری که به نظر . وقتی فرمان بهشودیمسوار دوچرخه 

، منتها ماجرا با افتادن بر است راست سمت به فرمان سریعِ پیچاندنِ دهد را از واژگونی نجات

تعادل از طریق گاه  با مداخله دارد. ییهاتفاوت ،تالش برای تعادل !شودیمروی زمین ختم 

 این. دارد مشابه یاتجربه. مراقبت از سالمت نیز رودیم دست از قوی یامداخله و فشار شدنوارد

و البته کشف دقیق لحظه درست و  دهدیم هشدار داروها غیرضروری تجویز برابر در ما به تشابه

 .(179-178: همان)میزان صحیح این نوع مداخله پزشکی بسیار دشوار است 

 شدت بیرونی،روی، حاکمیت این مدل بر پزشکی مدرن، رویکرد کالِن پزشکی را به هر به

کرده است؛ و رویکردهای درونی، حضوری، أنفسی،  بینکمّی و یکسان پندار،حصولی، آفاقی، شیء

نهایت ضعفِ خود رسیده و بلکه  )یا هرمنوتیکی و پدیدارشناسانه( به انگار، کیفی و تفهمیشخص

که این رویکردها دیگر نقشی در تشخیص  یطور بهاست،  شده نهاده وا گفت اساساً توانیمت ئجربه

 ،بیماری، در نگاه أنفسی متفاوت است یهانشانهتشخیص و تفهِم  .و درمان بیماری بیماران ندارند

 یاونهگو چه از ناحیه پزشک درمانگر، و بلکه اساسًا بیماری در این نگاه به  چه از ناحیه خود بیمار

 سری مقادیر درمان بیماری، فراتر از بهنجارکردن یک رسدیم. به نظر شودیمدیگر تلقی و تعریف 

تلقیات  .2شناختی، اختالالت کارکردی زیست .1 باید عالوه بر «بیماری»مفهوم  آزمایشگاهی است.

معنای این تلقیات  .3 و نیزهای شخصی و أنفسِی بیمار و پزشک درمانگر از این اختالل، و برداشت

 گیرد.ببیمار بستگی دارد، در بر  ،مثالً زندگی دینی و غیردینی ،را که به سبک و سیاق زندگی

و تحت مدل مکانیکی،  یشناختستیزپزشکی را در نظر بگیرید که سه بیمار را که از نظر  مثالً

م دوازدهه که باعث ی دارند: زخهمگی اختالل مکانیک آنهاکند. مشکل واحدی داشتند معاینه می

معنایی که هر یک  دهد امادرد شده است. پزشک آنها را تحت درمان دارویی واحدی قرار میدل

از بیماران برای بیماری خودش قائل است با دیگری متفاوت است. یکی از آنها سالیان متوالی 

درمانی ت. او به داروکه زخم عود کرده اسپذیرد زخم دوازدهه را تجربه کرده و حاال خیلی ساده می

کند. بیمار دوم اش ظرف چند روز فروکش میکند تظاهرات بیماریدارد و گمان می بسیاراعتقاد 
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تازگی به علت سرطان اش نگران است. برادرش بهی زندگیمبتال نشده و برا ایقبالً به هیچ بیماری

وخیمی مبتال شده است. بیمار کند که او هم مطمئناً به بیماری از پا درآمده و او احساس می

اش را فهمیده بسیار ای نداشت اما از وقتی تشخیص بیماریسوم قبل از تشخیص هیچ واهمه

صبی و اضطراب به عآشفته شده است. او قبالً شنیده است که زخم دوازدهه به علت فشار روحی

 بهشد که او شکار میآید و نگران است که مبادا مانع پیشرفت او در کارش شود. اگر آوجود می

 ،نیتبیماری روان نوعیقدر تحت فشار بوده که به آنمعتبر،  یپایه در شرکتکارمندی دون عنوان

شد که او هایش این احساس ایجاد میمبتال شده است، شاید در مافوق ،مانند زخم دوازدهه

 شایستگی مقام باالتری را ندارد.

 جهینت

ه پزشکیِ مدرن با بحران های فلسفیِ جدیدی که پس از مواجتوجه دوباره به نفس در رویکرده

و به تبع آن نگاهی از نو به بیماری و  ،امری مبارک در تحولِ پزشکی و طب تواندیمآمده  پدید

 ،بحث قوای نفس و چگونگی رابطه نفس و بدن خصوصاً ش،و مسائل النفسعلمسالمت باشد. 

اما آنچه در این نوشتار به نحو اجمال مطرح شد  ،کندنگر تحولی ایجاد کل یهاطبدر  تواندیم

 آید. توجه به در طب و سالمت پدید النفسمعرفةاز طریق توجه به  تواندیمتحولی است که 

آن در بدن نیست؛  ریتأثدر طب به معنای معرفت به نفس و خصوصیات آن و نوع  النفسمعرفة

 اساساً آن را طبابت أنفسی توانیمه تعبیری بلکه به معنای معرفت أنفسی در طبابت است، که ب

دیگر بیمار و بیماری  یاگونه بهو  کندیمدیگر زیست  یاگونه به شطبابتی که اساساً طبیب ،نامید

. اگرچه سازمان بهداشت جهانی، امروزه ابعاد سالمت را کندیمو در نهایت درمان  فهمدیمرا 

رویکرد غالب به  رسدیم نظر بهاما  ندیبیمفراتر از بعد بدنی، در ابعاد روانی و اجتماعی نیز 

 پندار،شیء حصولی، آفاقی، بیرونی،، همان رویکردِ اشحتی در ابعاد روانی و اجتماعی ،سالمت

، کیفی و انگارشخص أنفسی، درونی، حضوری،رو توجه به رویکرد است. از این بینکمّی و یکسان

گذاران این در ابعاد مختلف سالمت زوایای پنهان و در عین حال مهمی را برای سیاست تفهمی

 باشد. گذاری در این حوزه داشتهجدی بر سیاست ریتأث تواندیمکه  کندیمحوزه روشن 
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