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 چکیده

ند. این دانش به اشکال کفلسفه در طول علوم قرار دارد و اصول موضوعه آنها را اثبات می

گذارد. فلسفه از یک طرف مبادي  علم طب را گوناگون با علم طب تعامل دارد و بر آن تاثیر می

کند، از طرف دیگر موضوع علم طب بدن است و فلسفه نیز از رابطه نفس با بدن بحث اثبات می

سینا ی قرار گیرد. طب ابنتواند مبناي مطالعات تجربکند و دستاورد فیلسوفان درباره نفس، میمی

سینا بر طب سنتی نیز مشهود است. بحث متاثر از مبانی فلسفی وي است. تاثیر مبانی فلسفی ابن

اصل علیت، سنخیت و قوانین و مبانی فلسفی مانند: عناصر، قوا، مزاج، طبیعت، اخالط و ارواح، 

یی، نگرش تشکیکی، رویکرد ات گر، رویکرد غایت انگاري، ذاجسمانی، عدم دوام قسر قوايتناهی 

کیفی، نگرش کلی به انسان، اعتقاد به حکیمانه بودن نظام جهان، پیوند با معنویت، با اینکه 

سینا را تشکیل هاي فرا تجربی طب ابنموضوع و مسائل علم طب نیست در عین حال پیش فرض
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 مقدمه

هاي فلسفه مضاف قـرار  فلسفه پزشکی موضوعی نوپا و جدید است که در گروه دانش
گیرد. در فلسفه مضاف از موضوع مضاف الیه، با نگـاه بـرون سیسـتمی و درجـه دو     می

مضاعف، عقالنی و هویت آن تماشـاگرانه و   هايشود. روش و رهیافت فلسفهبحث می
بینـی و  نگري، اما در علوم، جـزء نگري و نظاموارهبرونگرانه است. در فلسفه مضاف کل

 ) 34-33، ص1385محوري حاکم است. (رشاد، مسأله
در فلسفه پزشکی از مباحثی چون، موضوع پزشکی، روش پزشکی، هدف پزشـکی،  

ی، مفهوم سالمت و بیماري، علیت در پزشـکی،  قلمرو طب، اخالق پزشکی، مکاتب طب
هـاي  هاي روانی و بیمـاري شناختی پزشکی، چیستی بیماريرئالیسم و آمپریسم معرفت

هاي طبـی، رابطـه   جسمی و تحلیل مفاهیمی مانند: مرگ، حیات، ماهیت و صدق گزاره
 شود.علم طب و علوم انسانی، ذهن و بدن و ارتباط آن دو و... بحث می

براي جامعه پزشکان و فالسفه ضرورت دارد. اما ضرورت آن » فلسفه طب«ه توجه ب
براي جامعه پزشکان این است که، امروزه طب مدرن بنا به اعتراف نوابـغ پزشـکی، در   

برد. بی ثباتی طب مدرن و ناکار آمـدي آن در درمـان بسـیاري از    یک بحران به سر می
هـاي جـایگزین همگـی    و اقبال به طبها، روي گردانی مردم از پزشکی جدید بیماري

شواهدي بر این مطلب است. امروزه پزشکان غرب با درك وضعیت بحرانی طـب، بـه   
). طـرح  31، ص1380انـد (ولـف،  بحث و تفکر در بنیان فلسفی علـم طـب روي آورده  

 سازد. هاي موجود در طب را بهتر میسر میمباحث فلسفه طب، فهم بحران
سبت به فلسفه اسالمی کاربردي نبودن و فقدان کارایی الزم یکی از انتقادهاي شایع ن

سینا و نحوه تاثیر آن بر طب در جامعه و علوم است. این مقاله با تبیین مبانی فلسفی ابن
فلسفی تاثیر بنیادینی در مسیر علوم تجربی دارد. به نظر  بینیجهاندهد که وي نشان می

هـایی وجـود دارد کـه بـا     الیـه ظرفیـت  رسد در فلسفه اسالمی خصوصاً حکمت متعمی
توان علوم تجربی را بر اساس آن مبـانی سـامان داد. بنـابراین    استخراج و توسعه آن می

توجه به این مباحث گامی در جهت کاربردي کردن دانش فلسفه، و تبیین نسبت آن بـا  
لـذا   علوم تجربی است. بسیاري از اصول طب سنتی مبتنـی بـر مسـائل فلسـفه اسـت،     

 نباط این مبانی در فهم رابطه طب سنتی و فلسفه موثر است.است
بینـی  بینی ابن سینا در طب، مبتنی بر یک جهانشود جهاندر این پژوهش اثبات می
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توانیم خطوط کلی علـوم تجربـی را تبیـین    شناسی این مسأله میالهی است. ما با روش
رف دیگر با توجه بـه گسـترش   اي براي تولید علم دینی فراهم آوریم. از طکنیم و زمینه

طب سنتی و بازگشت مجدد مجامع علمی به این طب، بحث از مبانی و مبادي فلسـفی  
 آن براي فهم و درك دقیق این مکتب راهگشا است. 

 ضرورت تعامل فلسفه و طب
ها و ابعاد مختلفی دارد. دانشمندان علوم مختلف هـر  با توجه به اینکه انسان ساحت

ید آکنند. اکنون  این سوال پیش میبعاد آدمی را تحقیق و مطالعه مییک بعد خاصی از ا
توان هـر یـک از سـاحات    که هر یک از این ابعاد چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آیا می

 ها، مورد مطالعه قرار داد؟وجود انسان را بدون در نظر گرفتن سایر ساحت
تـب وجـودي انسـان بـا همـۀ      بنابر تحقیق نهایی در حکمت متعالیه، ساحات و مرا

کثرات آن به وجود واحد موجود است و انسان داراي وجود واحـد، ذو مراتـب اسـت    
). ساحات وجودي انسـان نـه تنهـا بـا یکـدیگر تقابـل       289، ص5، ج1981(مالصدرا، 

ندارند، بلکه همۀ این مراتـب، ظهـور حقیقـت واحـد انسـان اسـت. براسـاس دیـدگاه         
هاي بدن نظیر، تغذیه، ترمیم، تولید مثل، واکنش و فعالیت هايفیلسوفان مسلمان فعالیت

). اکنون بر این اسـاس  51، ص8اعضاء و جوارح به عملکرد روح وابسته است(همان،ج
توان گفت اگر ساحات وجودي با یکدیگر ارتبـاط تنگاتنـگ دارنـد، علـومی نظیـر:      می

صـی از انسـان   خا شناسی و طـب  کـه هـر یـک بـه جنبـه      شناسی، روانفلسفه، جامعه
انـد و واقـع   پردازند و نیز ضرورتاً با همدیگر مرتبط هستند،زیرا علوم، حاکی از واقعمی

ها با تیکدیگر است که هر یک از این ساح انسان نیز داراي اثر متقابل و ابعاد مرتبط با
یکدیگر داد و ستد دارند. در فلسفه از ساحت روح آدمی و در طب از بدن مادي بحث 

که روح و بدن با یکدیگر ارتباط دارند، فلسفه و طب نیز به عنوان طوري . همانشودمی
ـ         د. ایـن بیـان اسـتدالل    علوم نـاظر بـر روح و بـدن بـا یکـدیگر ضـرورتًا ارتبـاط دارن

 شناسانه بر ارتباط فلسفه و طب است.وجود
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 چگونگی تعامل فلسفه با طب

 هاي زیر است:است به صورت هاي طبی که در فلسفه ریشه دواندهمبانی و زیرساخت
. احتیاج علم طب بـه فلسـفه   3. اثبات مبادي تصدیقی طب 2. اثبات موضوع طب 1

 1. تعیین روش و جهت علم طب.4در کلیت و ضرورت قوانین طبی 
سه مورد اول در کتب فلسفی تحت عنوان نیازمندي علوم طبیعی بـه فلسـفه مـورد    

ات اصول موضوعه علوم تجربی را بر عهـده  بحث قرار گرفته است. فالسفه اسالمی اثب
 دانند. مورد چهارم، نگاهی فراتجربی و متافیزیکی به علم طب است.فلسفه می

فلسفه در طول علوم تجربی و ناظر بر آنها و اعم از آنها است. فلسفه از قوانین عام 
علم کند. هر علم مقید و جزئی به نحوي متاثر از احکام و جهان شمول هستی بحث می

کند، همواره تابع قوانین عام اعم است. علم طب نیز که از یک موضوع جزئی بحث می
 و احکام کلی فلسفه است. 

آنکه بخواهد در تک تک مسائل علوم دخالت کند سیر کلی و روح حـاکم  فلسفه بی
کند. فلسفه در این مقام به تـدارك مبـانی متـافیزیکی علـوم تجربـی      بر آنها را تعیین می

ردازد. مراد از مبانی متافیزیکی و مبادي مابعدطبیعی، مقـدماتی اسـت کـه از جـنس     پمی
اي در تحـول،  مباحث درون سیستمی علم طب نیست و در عـین حـال، تـاثیر سـازنده    

توان گفت ساختمان علم طـب براسـاس   که میطوري تکامل و تنازل علم طب دارد. به
، روش و جهت علوم طبیعـی را تبیـین   این مفروضات بنا شده است. در واقع متافیزیک

گیرد. موضوع این بحث، خود علـم  کند. این مبانی در علم طب مورد بحث قرار نمیمی
استداللی است، بر خالف روش تجربی که  پزشکی است و روش بحث آن نیز عقلی 

 با آزمایش سرکار دارد. 
کنند. هر مکتـب  یخاصی به انسان نظر م بینیجهانمکاتب طبی هر کدام از منظر و 

افکنند و اي خاص به انسان نظر میطبی روش و مبادي خاص خود را دارد و از دریچه
گیرند. مبانی متافیزیکی طب سنتی ایرانی متاثر هاي وجودي انسان بر میپرده از ساحت

                                            

، 1384شوند. براي اطالع بیشتر ر.ك: مصباح یـزدي.  طور کلی علوم طبیعی در این چهار مورد از فلسفه تغذیه می. به1
 160، ص1ج
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سینا در تار و پود و اصول و فروع آن دیده سینا است و تفکرات فلسفی ابناز فلسفه ابن
طبی را بـر عهـده فیلسـوف    ، تحقیق درباره برخی از مبانی قانوند. وي در کتاب شومی
 )9، ص 2005ابن سینا، داند. (می

 گوید:سینا میابن استاد سید حسین نصر درباره ارتباط طب و فلسفه در تفکر
ریشه طب بوعلی در حکمت نهاده شده و از اصول حکمی سرچشمه گرفتـه اسـت.   

نوان عالم صغیر و آخرین مرحله سلسله مراتب وجود جهانی و نظر او انسان به ع در
نقطه بازگشت به مبدأ مورد بررسی قرار گرفته اسـت. بـه ایـن جهـت اصـول طـب       

شود و کلیدي براي فهـم انسـان بـه    شناسی محسوب میسینا آخرین مرحله جهانابن
 )389، ص1359باشد.(نصر، عنوان عالم صغیر می

 سینابنالطبیعی طب امبانی مابعد

دانستند، علم حکمت یکی از علومی که اطباء سنتی براي یادگیري علم طب ضروري می
). علم طب سابقاً با تحصیل فلسفه همـراه بـوده و   16، ص1385است(عقیلی خراسانی، 

، 1383سـینا، یکی از لوازم اولیه براي طبیب، یـادگیري دانـش حکمـت بـوده اسـت(ابن     
ر طب، پزشکی حاذق و در حکمت فیلسـوفی برجسـته   رغم اینکه دسینا به). ابن27ص

کند و در مواردي است، اما حتی االمکان از اختالط مباحث طبی با فلسفه جلوگیري می
دهـد و طبیـب را از   شود آن را به دانش فلسفه ارجـاع مـی  که ماهیت بحث، فلسفی می

توانـد  ، نمـی کند. او معتقد است طبیب از آن جهت که طبیب استورود به آنها نهی می
وارد این مباحث شود و طرف مناقشه نیست. اطباء این مباحث را باید به عنوان اصـول  
موضوعه بپذیرند و جایگاه اثبات آنها در فلسفه است. اگر کسانی نظیر، جـالینوس گـاه   

کند به اعتبار طبیب بودن آنها نیست، بلکه به حیثیت مسائل فلسفی را در طب مطرح می
سـینا در  ). در عین حال،  اگر چه ابن23، ص1، ج2005سینا،هاست (ابندانش فلسفی آن

ورزد، کند و بر آن اصرار میمقام طبیب از اختالط مباحث فلسفی و طبی جلوگیري می
 فلسفی وي در طب نیز تاثیر گذاشته است.  بینیجهانها و اما پیش فرض

 مبادي تصوري 

ی، تبیین و تشریح مبـادي تصـوري آنهـا    یکی از کارکردهاي فلسفه نسبت به علوم جزئ
اي از تصورات بـه عنـوان اصـول موضـوعه اسـت کـه       است. هر علمی داراي مجموعه
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کند. طـب سـینوي اصـطالحاتی نظیـر، جـوهر، عـرض،       مسائل خود را بر آن مبتنی می
جنس، فصل، نوع، صورت نوعیه، ماده اولی و ثانیه، قوا، ارواح، ارکـان، علـت فـاعلی،    

سـینا  ابـن  1، غائی، کون و فساد به عنوان اصول موضوعه پذیرفتـه اسـت.  مادي، صوري
براي جلوگیري از عدم اختالط موضوعات و مسائل طـب و فلسـفه  بحـث از ماهیـت     

) تعدد یا وحـدت حـس   97-23، صص1عناصر، امزجه، اخالط، قوا و ارواح (همان، ج
)، 29(همـان، ص ) مزاج 103 -102مشترك و خیال و ماهیت قوه حافظه (همان، صص 

) را بر عهـده فیلسـوف   407) کیفیت شم (همان، ص102قواي ادراکی نفس (همان، ص
 داند.یا دانشمند طبیعی می

 مبادي تصدیقی 

 اهم اصول و قواعدي که مبناي طب ابن سینا و اطباء بعد از او قرار گرفته عبارتند از:

 اصل علیت .1

و مفـاد آن ایـن اسـت کـه، هرگـاه      براساس اصل علیت، هر ممکنی محتاج علت است 
معلولی در خارج موجود شود نیازمند به علت است و هیچ ممکنی بدون علت به وجود 

). علت چهار قسم است که در علوم حقیقـی  28، ص2، ج1382آید (مصباح یزدي،نمی
  2. علت غائی4. علت صوري 3. علت مادي 2. علت فاعلی 1شوند: از آنها بحث می

هاي طبی از علل و مبادي آنهـا بحـث مـی کنـد. بحـث از      حلیل پدیدهسینا در تابن
) 23-22،ص1،ج2005سـینا، اسباب فاعلی، مادي، صوري و غائیِ صحت و مرض (ابـن 

هـاي ایـن   ) برخـی از نمونـه  13-10،ص1375چغمینـی،  ؛  39اخالط اربعه (همان، ص 
ء قرار گرفت (عقیلـی  ها مورد استفاده سایر اطبارهیافت است. این شیوه از تفسیر پدیده

). بر این اساس، سبب فاعلی صحت و مرض، هـوا، غـذا،    65-63،ص1385خراسانی، 

                                            

بیشتر از سایرین اسـت. (ر.ك: عقیلـی خراسـانی،     ن طب نظیر (عقیلی خراسانی)ا. ورود به این مباحث در آثار متاخر 1
 )84، 80، 79، 71، 70، ص1385

<=:«گوید: سینا در توضیح هر یک از علل می. ابن 2 ? @ ABCD @ED @ FGHI JKL MLNFGOHI JOBHP ML I QRSBT MUD @ RBCD @ GV I W XED @XOED @ FGOHI JOSY ML I QRSL MZ[D @ RS\ M]D @ RBCD @ GV I WMZD @ ROBCD @ GOV I WXOED @ FGOHI JO> MOL I QRO^ FROBCD @ GOV I W R̂?G_D  )243، ص1400سینا،(ابن.»@
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استفراغ و احتباس،سبب مادي قریب آن، روح بخاري و در مرتبه بعد اخالط و ارکان،و 
 )23-22، ص1، ج2005سینا، مرض، هضم و دفع و... است. (ابنسبب صوريِ صحت و

 اصل سنخیت .2

شود و این است که از علت مشخص فقط معلول معینی صادر می» ون سنخیتقان«مفاد 
). اصـل  672،ص 6،ج1384شـود (مطهـري،  از معلول خاص، علت خاصـی صـادر مـی   

ها، فعل و انفعال، تـأثیر و تـأثر و جـذب و انجـذاب     سنخیت در تمامی کنش و واکنش
ی وجـود نداشـته   گونه سنخیت و مشـابهت جاري است. اگر فرض کنیم بین دو چیز هیچ

اي نیز بین آن دو متصور نیست. دانشمندان تجربی بدون پـذیرش  گونه رابطهباشد، هیچ
توانند هیچ گونه اصل کلی و قانونی بـراي پدیـدهاي طبیعـت صـادر     اصل سنخیت نمی

 پردازند. کنند. آنان ناخواسته این اصل را پذیرفته و بر اساس آن به جستجو می
سـینا در نقـد   این اصل در مطالعات طبی حائز اهمیت است. ابـن سینا از استفاده ابن

داند، معتقـد اسـت: از آنجـا کـه ریـه از      تر از کبد میجالینوس که مزاج ریه را مرطوب
تـر از کبـد   کند لذا به علت حـرارت دم، مرطـوب  ترین اعضا، یعنی خون تغذیه میگرم

کـل  «کنـد، شـباهت دارد.   می نیست،زیرا مزاج هر عضوي با نوع غذایی که از آن تغذیه
 ،1، ج29،1386، ص1، ج2005سـینا، (ابـن ». عضو شبیه فی مزاجه الغریزي بما یتغذي به

 )  271ص
مورد دیگر کاربرد این اصل در بحث شباهت و سنخیت غذا و متغذي (گیرنده غذا) 
است. بر این اساس، وي معتقد است که غذاي دریافتی اعضا بدن باید براسـاس مـزاج   

، 1، ج2005سـینا،  تغذي باشد تا بتواند جـذب و انجـذاب صـورت گیـرد. (ابـن     عضو م
 )98ص

بر این اساس اعضاي سرد و تر بدن نظیر مغز، نخاع و اعصاب بـه اعتبـار سـردي     
توانند خون که گرم است دریافت کنند. براي این منظور خون با بلغم که سرد خود نمی

، 1،ج1385خراسانی، ذکور نشود. (عقیلیشود تا بتواند غذاي اعضاي ماست مخلوط می
 )  65ص

 هارویکرد غایت انگاري در تحلیل پدیده.3

تري به ، نظام قطعی علّی و معلولی موجودات، صورت کامل»اصل علت غائی«براساس 
اي اي که همواره بین فعل و فاعل وجود دارد، یک رابطـه گیرند. عالوه بر رابطهخود می
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ست که فعل را همواره در جهت و هدف خاص حرکت مـی بین فاعل و نتیجۀ فعل ه
). 711-712، ص6،ج1384شـود (مطهـري،   یاد می» اصل علیت غائی«دهد که از آن به 

هر پدیده اي غایت و کمال مخصوصی دارد که به سـوي آن در حرکـت اسـت و ایـن     
 همان علت غائی حرکت شیء است.

 بنابراین، علت غائی مبتنی بر سه پیش فرض است:
لف) پذیرش قانون علیت ب) پذیرش سنخیت بین فعل و اثر فعـل ج) هدفمنـدي،   ا

 نظم و شعور حاکم بر موجود متحرك براي وصول به غایت مشخص.
مدارانه یکی از خصائص علـوم سـنتی اسـت. اطبـاء اسـالمی در سـایه       بینش غایت

شتند. آنهـا  ها توجه دادینی و فلسفی همواره به علل غائی پدیده بینیجهانهاي بصیرت
دانند و  هر یک از اعضا و جوارح جسم و جان انسان را بهترین شکل ممکن هستی می

 غایت و هدف خاصی که در تدبیر و نظم بدن سهم دارند. 
اي منظم، هماهنـگ، متحـرك بـه سـوي     اسالمی، جهان مجموعه بینیجهانبراساس 

اي ساحات و ابعـاد  هدف و غایتی مشخص است. انسان نیز به عنوان هدف خلقت، دار
 کند. وجودي گوناگون است که به انحاء گوناگون با عالم ارتباط بر قرار می

شود. گاه به بدن به عنـوان یـک مجموعـه    غایت در مورد بدن به دو گونه اعتبار می
شود که کل آن که یک مرکب حقیقی است داراي غایت است. از آنجا که واحد نظر می

با نفس امري حقیقی اسـت، لـذا غایـت مرتـب بـر آن نیـز       وحدت بدن در پرتو اتحاد 
شود که در حقیقی است. گاه بدن به اعتبار هر یک از اعضاء و عملکرد آنها مالحظه می

این صورت غایات متعدد و متفاوتی بر آن مترتـب اسـت. غایـت نیـز داراي مراتـب و      
 .شوددرجات متفاوت است و به غایت قریب، متوسط و نهایی، تقسیم می

اشیاء و هدف و کارکرد اجزاء بدن و از بدن به عنـوان یـک   » چرایی«اصل غائی از 
کند. اطبا سنتی بر این اساس، علت ترکیب اجزاء بدن را، تعلق نفـس  مجموعه بحث می

ناطقه به آن و  غایت از تعلق نفس به بدن را، صدور افعال روحانی و ظاهري جسمانی 
 ) 117، ص1، ج1385دیت است. (عقیلی خراسانی، و هدف از صدور این افعال نیز عبو

ها را بر اسـاس  هکنند. آنها زوال و حدوث پدیدمادیون اصل علت غائی را انکار می
به نقد این دیدگاه  تشریح قانون نفیس در شرحکنند. ابناتفاق و عوامل دیگري تبیین می

و بـراي خلقـت هـر     دانـد پردازد. وي افعال الهی را معلل به اغراض و مصـالح مـی  می
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 1عضوي غایت خاصی قائل است.
خلقت » چرایی«کرده، بحث از سینا در مباحث تشریح مطرح یکی از مباحثی که ابن

هاي اطباء ایجاد اعضا، از دغدغه» چرایی«اعضاء بدن است. غایت خلقت اخالط اربعه، 
ر قالـب  در مباحث تشریح است. غالبـاً رویکـرد غایـت انگارانـه در مباحـث تشـریح د      

خداوند «شود، بیان شده است. اي که هم به فاعل و هم به غایت خلقت توجه میگزاره
،  2005سـینا،   (ر.ك: ابـن ». تبارك و تعالی این عضو را آفرید تا فالن کار را انجام دهد

 )  65-63،ص1355، 1، خالصه الحکمه،ج 40-34، ص 1ج
شـکل خـاص هـر عضـو      »چرایـی «گاه در مباحث تشریح به کیفیت اعضـا بـدن و   

 ) 110و94و40، ص2005سینا، شود. (ابنپرداخته می
سینا قواي طبیعی را به خادم و مخدوم و قوه مخدوم را به: قسمی که براي بقاي ابن

کند (غاذیه و نامیه) و قسـمی کـه بـراي بقـاي نـوع در غـذا       شخص در غذا تصرف می
). ایـن  97، ص1، ج2005سینا، است (ابنکند (مولده و مصوره) تقسیم کرده تصرف می

 نحوه از تحلیل، مبتنی بر نگرش غائی به اشیاء است.

 ذات گرایی.4

، 1980سـینا،  گرایـی، پـذیرش تمـایز بـین صـفات ذاتـی و عرضـی ( ابـن        مراد از ذات
بندي موجودات براساس کلیات خمس (نوع، جـنس، فصـل،   ) و طبقه2المنطقیات، ص

ارسطوئی (جوهر، کم، کیـف ، نسـبت و...)   عرض عام و عرض خاص)، مقوالت عشر 

                                            `...QbMOUcPM> deHI MZf g MV hSi I NV Mjf k I MjKSC> RCUKZD lBmc nD Mjf g GD Mo I QWMpTq@ =Y MKL rSD Iq @ rL sGo =KL eo .t Guf I A]> Ik RvZw JU_f I xMyf g JU_f ML eHĜ xk NY WPzV eKT {MK[L @ PIN| }SD I Q~D@FGO_�L ~OD t rOL W xM� xg I QND MCc ���@ xk I QA� M> @�V xk luD @I .... RZvu>xMvD ~D t P GD I QnvuD @ rT GBmc P JD MCY �Y Q�h]D ACU^ P @ x@ ....�MuL GV I M��T FGHGD @ @�V�e�I ND MCc lD MmD@�j> J[^ MKCD[L A� N�C^ nD MCD @ApY k JD GV ML xGvhVGO�D @ rOL IN| ��Y .~D t hSi I �SvD @ I nvD @JD GV I Pg ~D �� J�B� rv^ nD GpCD @ ~D t xk nBT GpCD �FGHI nBT ~D t rL W ApY k@ĥ e[OyL lOB� �khD @ xg :��L MKD G�Y QR̂ M]D @ NV Mjf k r� ~D �� J�BmD R̂ Mi xGvc xq �B_c RCUKL NBT h�T @t�Y Q�B_^ @�V xk �MKCL dMY� @ �G�o rT @eSC> xGvSD.�O�Y ~D �OD @ĥ e[OyL lOB� MOZf g JOf k s�O�f MO �f k P QRO^ Mi xGv^ xq r> @)Q}SUf����� Q� ¡�¢(
 



 1392بهار و تابستان / 74-75ش / 19س/  شناسی علوم انسانیروش

) و تفکیـک جـوهر و عـرض بـا ذاتـی و      11،ص1،1379ق، المنطق، ج1404سینا، (ابن
) 119، ص1363عرضی (همان) که از مختصات تفکر ارسـطوئی اسـت (ر.ك: ارسـطو،    

پذیرد. مواجهه او با جهان، مبتنـی بـر ایـن    گرایی ارسطوئی را میسینا ذاتباشد. ابنمی
گرایانـه بـه انسـان دارد. در ایـن طـب،      ره است و از این رو طب سینوي نگاه ذاتانگا

، 1369شود. (جرجانی، ها در چارچوب کلیات خمس تصویر میبندي انواع بیماريطبقه
 )91ص

تقسیم مزاج به جبلّی (ذاتی) و عارضی، تقسیم امر وجودي به جـوهر و عـرض در    
تـا،  سـینا، بـی  اخذ جوهر در تعریف اشیاء (ابن)، 29، ص1383نفیس، منافع اعضاء (ابن

)، تقسیم جوهر به لطیف و کثیف (غلیظ و متکاثف) در تحلیـل اخـالط، قـوا و    226ص
گرایانـه در  هاي رویکـرد ذات ) برخی از نمونه293-100، ص1،ج2005سینا، ادویه (ابن

 طب سنتی است.
وع از جنس و فصل نیـز  بندي جانداران به انواع مختلف الماهیه و ترکیب هر نطبقه

سینا بر اساس تفاوت ماهوي انـواع،  گرایانه به موجودات است. ابنمبتنی بر نگرش ذات
معتقد است که احکام و خواص ادویه نسبت به همان نـوعی کـه بـر روي آن آزمـایش     
شده مجرب است و حکم حاصل از آن قابل تسري به نوع دیگر نیست. بر این اسـاس،  

توان این حکـم را در مقایسـه   در نسبت با بدن انسان گرم است نمیوقتی مزاج داروئی 
با اسب نیز صادق دانست و چه بسا نسبت به بدن اسـب سـرد باشـد. از طـرف دیگـر      

 1ممکن است داروئی خاصیتی داشته باشد که نسبت به نوع دیگر، فاقد آن اثر باشد.
 

                                            

<= سینا در این مسئله چنین است: . متن عبارت ابن1 MyD @I:MZV eO�k :rSjHI rOL ��Bm[^ xk ¤MH QxMyf¥ @ xe> hSi NBT ¦hH xg Jf �Y QxMyf¥ @ xe> NBT R> h�[D @ xGvc xk :v^ xk ¤G�^ eo Jf krmw k W@IeD @ xM� @tg Q§ @F?M> �hUD @I ewq@ xe> ND g �MS�D M> I Q§ @?M� xMyf¥ @ xe> ND g�MS�D M> W@IeD @ xG�MOS�D M> GOVI Q�hUD @ ND g �MS�D M> Fh�D @ ê e| ef I @hD @ xGv^ xk r� k MZSY J�E^I Q�hUD @I ewq@ rL Fh> kI QxMyf¥@ rLXf M�D @I .?M� xMyf¥ @ ND gJD xGv^ xk ¤G�^ eo Jf kA�L QXf M�D @ xe�D @ ND g �MS�D M> ÿSD RS©M� rSf e�D @ e�k ND g �MS�D M>.hO^¤ @?�D @ xeO> NOD g �MOS�D M> JD ÿSD I QRSZyD @ RS©M� xMyf¥ @ xe> ND g �MS�D M> JD x�Y QªS�D ، 1،ج2005سـینا،  (ابـن  @
  )294ص
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 نگرش تشکیکی .5

اتفـاق نظـر دارنـد امـا در تبیـین       حکماي مسلمان در نگرش تشکیکی به کثرات جهـان 
نگرشی اسـت   1هاي متفاوتی وجود دارد. مراد از رویکرد تشکیکی،حقیقت آن رهیافت

اي که هاي داراي درجات و مراتب مختلفی هستند به گونهکه در آن موجودات و پدیده
برخی علت، شدید، کامل، متقدم، افضل، اشرف و برخی دیگر معلول، ضعیف، نـاقص،  

 اسفل و اخس هستند.  متاخر،
هاي مختلف دارد و از آنجاییکـه مبنـاي آن   نگرش تشکیکی در طب سینوي صورت

 شود: در فلسفه وي وجود دارد لذا به اقتضاي بحث به این مبانی اشاره می

 الف) تشکیک در مراتب عالم 

، قوه مدبره بدن است کـه شـامل ارکـان، امزاجـه، اخـالط     » طبیعت«سینا، از دیدگاه ابن
اعضاء، قوا، ارواح و افعال است و نفس ناطقه توسط روح بخاري به تـدبیر بـدن مـی   

سینا براي پاسخ به معضل چگونگی ارتباط نفس با بدن از طریق روح بخاري ابن پردازد.
روح  ).8فصـل  مقالـه پـنجم،  ، الـنفس مـن کتـاب الشـفاء     ،1404سینا،شود (ابنوارد می
هـاي  فت به نفس و از جهت جسمیت و ویژگیجوهري است که از جهت لطا ،بخاري

روح «یکی از مبـانی بنیـادي طـب سـینوي مسـأله       .همان)( جسمی با بدن تناسب دارد
اي است که از اخالط گرم و سیال و بخارگونه روح بخاري جسمِ لطیفاست. » بخاري

 جسم لطیـف کـه همـان    :آیدشود. از اخالط اربعه دو چیز به وجود میاربعه متکون می
ــی   و روح بخــاري اســت ــدن را تشــکیل م ــایر اعضــا ب ــه س ــدجســم متکــاثف ک  ده

روح بخـاري از جهـت   ). 302، ص1، ج17،2005، ص3، الطبیعیـات، ج 1404سینا،(ابن
داراي خصوصیات مادي اسـت   ،لطافت با نفس ارتباط دارد و از جهت تکون از اخالط

،مالصدرا، 357ص، اب الشفاءالنفس من کت، 1404سینا، ابن ر.ك:( .مرتبط است با بدنو 
 )265ص ، 1371 زاده آملی،حسن،206 و 74ص  ،9ج ، 1981

 ،اي که بـه حـد اعتـدال برسـند    گونهشوند بهعناصر با همدیگر ترکیب می زمانی که

                                            

 تشکیک در این جا الزاما، تشکیک خاصی فلسفه صدرایی نیست و اعم از آن است. 1. 
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 )375، ص1379سینا، ( ابن .آیدبه وجود مینفس نیز  و شودمیبدن متکون  اصطالحاً
 ،حـدوث بـدن   ،مشـروط بـه حـدوث بـدن     ،سینا حدوث نفـس نظریه ابن بر اساس

حدوث مزاج نیز مشروط به تفاعـل و تعـادل بسـائط اولیـه      و مشروط به حدوث مزاج
). بـا  107، ص1373، 304، الـنفس مـن کتـاب الشـفاء ص    1404سـینا،  (رك: ابن است

صورت نفس را به بدن مستعد اعطا به اذن باري تعالی  عقل فعالپیدایش مزاج مناسب، 
 کند.  می

ن ترتیب فیض در قوس نزول از ناحیه واجب تعالی بـه عقـول، و از عقـول بـه     بدی
شود و بر اساس استعداد و قابلیت آخرین عقل که به عقل فعال موسوم است افاضه می

کنـد.  به نفس ناطقه و از نفس ناطقه به روح بخاري و سپس به بدن عنصري سرایت می
اند و در مباحث طبـی از آن  عالم را پذیرفته سینا مراتب طولیاطباء نیز به تبعیت از ابن

 )33-32، ص1،ج1385اند. (عقیلی خراسانی، استفاده کرده

 ب) تشکیک در مزاجِ انواع  
اند. از نسبت عناصر و کیفیـت  بینی قدما کائنات از عناصر اربعه به وجود آمدهدر جهان 

، نباتـات، حیوانـات و   آید. مراتب جمـادات به وجود می» مزاج «ترکیب آنها با همدیگر 
ها از لحاظ کیفیت ترکیب عناصر متفاوت هستند. مراتب جمادي به علـت دوري  انسان

ترین رتبه قرار دارند. اشرف مراتب جمـادات، اخـس ِمراتـب نبـاتی     از اعتدال در پایین
اي است که از برخی از جهات بـه جمـاد و از برخـی    است و بین نبات و حیوان مرتبه

شباهت دارد. تا حد واسط و برزخ این مراتب تکمیل نشود، مرتبه بعدي  جهات به نبات
اشراف مراتب نباتی نیـز اخـس مرتبـه حیـوانی      زیرا طفره محال است. گیرد،شکل نمی

تـر اسـت و از اعتـدال    است. در بین حیوانات نیز اعلی مرتبه حیوانات به انسان نزدیک
تـرین مـزاج و   واع، نـوع انسـانی معتـدل   مزاج بیشتري برخوردار است. در بین مراتب ان

اشرف و افضل انواع است. فضیلت حیوان بر نبات به اعتبار تعلق نفس حیوانی، فضیلت 
نبات بر جماد به اعتبار تعلق نفس نباتی و فضیلت جماد بر بسائط به اعتبـار ترکیـب و   

لق نفـس  صدور افعال خواص و منافع است. برتري انسان بر سایر انواع نیز به علت تع
ناطقـه و اشـتمال بـر آثــار و خـواص مراتـب حیـوانی نبــاتی و جمـاد اسـت (عقیلــی         

هـا و میـزان سـایر    ترین مزاج). مزاج انسان در بین انواع، معتدل11، ص1385خراسانی،
 )43ها است. (همان، صمزاج
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 ج) تشکیک در مزاج افراد انسانی   
ختلف درجات متفـاوتی دارد. در  مزاج افراد نوع انسانی نیز به حسب شرایط و عوامل م

است اشرف، اعدل » محمدیه«بین نوع بشر، مزاج انسان کامل که مصداق تام آن حقیقت 
هـاي  ها به حسب اسباب و شرایط از مزاج). انسان43هاست ( همان، صو افضل مزاج

 گوناگونی برخوردارند.

 د) تشکیک در اعضاء  
وتی دارنـد. هـر عضـوي کـه خـواص و      اعضاء و اجزاء بدن نیز مراتب و درجات متفا

، 1355کارکرد بیشتري داشته باشد اشرف و افضـل از سـایر اعضـاء اسـت (جرجـانی،      
). سه عضو رئیسۀ بدن بنام قلب، مغز و کبد، اشرف از سایر اعضـا بـدن هسـتند.    59ص

سـینا قلـب را اشـرف    بین برتري و فضیلت قلب و مغز اختالف نظر وجود دارد که ابن
 داند. یاعضاي بدن م

 ) الن54ّ، ص3، ج2005کان القلب عضواً رئیسیا اجل کل رئیس و اشرفه (ابن سینا، 
 ) 110،ص1383القلب اشرف کثیرا من الدماغ. (ابن النفیس، 

) و تقسـیم  432)، اشرف ادویه (همان، ص82، ص1بحث اشرف اعصاب (همان، ج
خـالط( همـان)   اعضاي بدن به رئیس و مرئوس و خادم و مخـدوم (همـان)، اشـراف ا   

) مبتنی بر بینش تشـکیکی و نگـرش تفاضـلی بـه     62-58، ص1385(عقیلی خراسانی، 
 اشیاء است. 

 ه) تشکیک در قوا  
سینا بر یکی از دالیل ابن .داند و به قواي متعدد قائل استنفس را غیر از قوا می سیناابن

 ).45-54صص ، شفاء، النفس من کتاب ال1404سینا، (ابن قاعده الواحد است ،لهأاین مس
یعنـی نفـس فاعـل و مسـخِّر      ،ی و معلولی استرابطه نفس با قوا، رابطه عّل وياز نظر 

 )همان. (اندقواست و قوا مسخَّر و معلول نفس
نبـاتی. قـواي انسـانی دو     و : قواي انسـانی، حیـوانی  داندمیسه دسته را سینا قوا ابن

شوند: قواي مدرکـه و  و دسته تقسیم میاند: قوه نظري و عملی. قواي حیوانی به ددسته
سـامعه،   (مثل قواي المسـه، باصـره،  هستندمحرکه. قواي مدرکه، یا مدرك حواس ظاهر 

قـوه   .متصـرفه)  و حس مشترك، خیال، وهم، حافظهمثل ( ذائقه) یا مدرك باطن و شامه
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ذیـه،  شود. نفس نباتی نیـز داراي سـه قـوه غا   محرکه نیز به قوه باعثه و فاعله تقسیم می
. 1). قواي ادراکی انسـان سـه تـا اسـت:     279و  73(رك: همان، ص مولده است و نامیه

 و قواي حیوانی بر حیوانیبر قواي  قواي انسانی. قوه عاقله. 3. قوه خیال 2قواي حسی 
تقدم و فضلیت دارد. قوه عاقله بر قوه خیال، قوه خیال بـر قـواي حسـی و     نباتیقواي 

 برتري دارد.حکمت نظري بر حکمت عملی 

 استناد عملکرد اشیاء به مبادي عالیه .6

کنـد، لـذا افعـال خـود را از     از آنجا که نفس ناطقه  به طور مستقیم در بدن تصرف نمی
دهـد. نفـس   که همان قوه مدبره بدن است، انجـام مـی  » طبیعت«طریق روح بخاري در 

م عقل فعـال اسـت.   ناطقه نیز مسخَر موجود برتري از لحاظ رتبه و شرافت وجودي بنا
عقل فعال نیز به تسخیر و اذن باري تعالی به صورتگري و افاضه فعلیات به مواد مستعد 

در طب سینوي عالوه بر اینکه نظام داخلـی بـدن بـه صـورت افقـی مطـرح       1پردازد.می
شود، رابطه آن با مبادي عالیه و نظام طولی عالم به صورت معقـول و مسـتدل بیـان    می
افتد تحت تدبیر موجودات برتـر و در  ن اساس هر آنچه در بدن اتفاق میبر ای 2شود.می

راس سلسله مبدأ متعال قرار دارد و از این رو، عملکرد، آثار و اعمال بدن از یک جهت 
. تبیین مسـائلی نظیـر خـوارق    شودمستند می به طبیعت و از جهت دیگر به مبادي عالیه

مسأله شفاي بیمار، سـالمت ابـدان اولیـاي    انگیز از بدن و عادت، صدور اعمال شگفت
العـاده از  سینا صدور اعمال خارقالهی بعد از قرون متوالی، قابل تبیین فلسفی است. ابن

بدن نظیر، امساك عارف براي مدت زمان غیـر عـادي را امـري محـال و ضـد طبیعـت       
توان به آن داند و معتقد است اگر با احاطه اسباب طبیعی آن آگاهی داشته باشیم مینمی

 ) 149، ص1375سینا، دست یافت. (ابن
                                            

اي از مراتب نفـس،  طبیعت مرتبه«گوید: حکیم عقیلی خراسانی درباره سلسله طولی مراتب عالم نسبت به انسان می . 1
متعلق به جسم و منطبع و فرو رفته در جسم ... است. طبیعت، مقهور امر نفس و نفس تحت عقل و عقل به امر فاعل و 

 )773، ص1، ج 1385 (عقیلی خراسانی،». قاهر مطلق جل شانه و عز سلطانه است
هاي خدا در طبیعت، شوند. قرآن پس از ذکر نشانهها نسبت به مبدا آنها تفسیر می. در قرآن در بسیاري از موارد، پدیده2

قرآن کریم شناخت افقـی و عرضـی اشـیاء طبیعـی را     «دهد. انسان را به تدبر در آنها و توجه به عظمت خالق سوق می
ی آنها مطرح نکرده است بلکه همواره با بیان روابط عرضی اشیا با هم، رابطه طولی آنها جداي از شناخت عمودي و طول

هـاي  ). این رویکرد قرآن در تحلیـل پدیـده  340، ص1379با خالق و مبدا آفرینش نیز سخن گفته است (جوادي آملی، 
 معیاري براي تولید علم دینی است. ،طبیعت
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 نقش اعدادي طبیب و طبیعت در درمان .7

سینا نقش طبیب در درمان بیماري صـرفاً إعـدادي اسـت. مـراد از علـت      از دیدگاه ابن
ساز و ابـزاري بـراي وصـول دارو و آالت بـه     إعدادي، این است که طبیب صرفاً زمینه

سینا طبیب در واقع خادم طبیعت (قـوه مـدبره بـدن) و سـببی     طبیعت است. از نگاه ابن
براي وصول ابزار و آالت براي هدایت طبیعت است. این سیستم هوشمند طبیعت است 

®¬«پردازد. که با دریافت مواد مناسب به تدبیر بدن می ¯ .±²³´µ ¯ ¶ ·̧ ¹µ ¯ ¸º »µ¬¼½µ ¯ ¾¬¿ ·̧ ¹µ ¯ Àµ ¯ Á¶Â¯ ÃÄ¸Å ÆÇ¬È¿ ±²³´µ ). عملکـرد طبیعـت   41،ص4، ج2005سینا، (ابن »¯
Àµ¬¼Ê«نیز به تسخیر خداوند تبارك و تعالی است  ËÌ¬³µ ¯ Í²ÈÎÏÐ Ñ½ÒÓ½µ ¯ Ñ¼²³´µ ¯ ÀÒ¿« 

توان سبب اصلی درمان را به واجب ). بنابراین بدون مجازگویی می308، ص1(همان، ج
م اي مدلل و مسـتدل علمـی در نظـا   تعالی نسبت داد. در این صورت این مسأله به گونه

 شود.حکمت سینوي مطرح می

 قیاسی  -روش تجربی.8

اسـت. ایـن گـروه کـه     » قیـاس «و » تجربه«روش مکتب بقراط و شیخ الرئیس مبتنی بر 
هنـدو،  اصحاب قیاس نام دارند معتقدند استدالل تجربی همواره توأم با قیاس است (ابن

ا بررسـی چنـد   شود بلکه ب). در تجربه همه موارد و جزئیات مشاهده نمی23، ص1368
مورد، و با ضمیمه یک قاعده عقلی (امتناع وقوع اتفاق دائمی یا اکثري) علـت حکـم را   

). مثالً اگر بـه  266، ص1، ج1384رسیم (مصباح یزدي، کشف کرده و به نتیجه کلی می
اسـهال  «کنیم به اینکـه  حکم می» سقمونیا مسهل صفرا است«طور مکرر مشاهده کردیم 

و بین آنها رابطه حقیقی وجود دارد (همان) و اثر مربـوط  » نیا استصفرا از لوازم سقمو
 ) 268به ذات و طبیعت سقمونیا است و علت دیگري ندارد. (همان، ص

روش درمانی اصحاب قیاس مبتنی بر عملکرد طبیعت بدن است. پیروان ایـن روش  
از آسـیب و  درمانی معتقدند که قوانین و اصولی بر وجود انسان حاکم است که آنهـا را  

دارد. وظیفه طبیب آگاهی از عملکـرد طبیعـت و کمـک بـه حفـظ و      مضرات درمان می
تعادل آن است. در این مکتب، وظیفه طبیب بیرونی کمک به طبیب درونی اسـت. بـدن   
انسان یک سیستم یکپارچه است که اجزاي آن تناسب و ارتباط تنگاتنگی بـا هـم و بـا    

 )23-22، ص1389عالم هستی دارد. (ناظم، 
، 1، ج2005سـینا،  دانـد. (ابـن  سینا راه کسب مزاج ادویه را، قیاس و تجربه مـی ابن 
 ) 23، ص1380عقیلی خراسانی،  ،249ص
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سینا تقسیم به شیوه روش عقلـی اسـت. خاصـیت    هاي مکتب طبی ابنیکی از شیوه
تقسیم عقلی، جامعیت و مانعیت اقسام و عدم صحت فرض قسم دیگر است. تقسیم به 

سینا دیدگاه جالینوس مبنی بر وجود حالت وة حصري در علوم عقلی رایج است. ابنشی
پذیرد و معتقد است، حالت سوم نیز در هر صورت به سوم بین صحت و مرض  را نمی

، 1، ج2005سـینا،  یکی از دو طرف نیل دارد و بین آن دو حد وسط وجود نـدارد (ابـن  
ها بـه ُنـه قسـم کـه یکـی از آنهـا       مزاج ). تقسیم حصري عناصر به چهار و تقسیم2ص

)، تقسیم به امر وجودي و عدمی براي 25معتدل و هشت تا غیر معتدل است (همان،ص
)، تقسیم اعضا به معطی مطلق (قلب) و قابل 27، ص1383نفیس، اثبات فوائد اعضا (ابن

، مطلق (لحم)، معطی و قابل (دماغ) و نه معطی و نـه قابـل (عظـام) (عقیلـی خراسـانی     
 ) به لحاظ روشی، تقسیمی انحصاري و غیر استقرائی است. 70، ص1385

نیز صرف مشاهده و تجربه را براي پی بردن منافع اعضا کافی  قانوننفیس شارح ابن
 نفیس، همان) داند. (ابنندانسته و استدالل نظري را نیز الزم می

ر تجربـی اسـت.   طریق کشف خواص و مزاج داروها و کیفیت درمان نیز اعم از امو
استفاده از مشاهدات و تجربیات مـردم (طـب فولکلـور)، دسـتاوردهاي مکاتـب طبـی       
مختلف (مثل طب یونانی، هندي و عربی) گرفته تا درمان بیماري از طریق الهـام قلبـی،   

توانند منبعـی بـراي   ، همه می1یادگیري از حیوانات، رؤیا، میل و طلب طبیعت به چیزي
هاي درمانی و کثـرت منـابع و   واص ادویه باشند. تعدد روشتداوي بیماري و کشف خ

مصادر در مقام گردآوري اطالعات در علومی نظیر طب نقش بسـزائی دارد،زیـرا روش   
کشف خواص داروها و نحوه درمان بیماري یک امر ذاتاً تجربی است و در ایـن مسـیر   

 حان بیرونی در کتابباشد. براي مثال، ابوریگاه تجربیات اشخاص عادي نیز راهگشا می
کند و در موارد فراوانی از نظرات ارسطو، کندي، جاحظ و ابوحنیفه استفاده میالصیدنه 

-69، ص1383ابوحنیفه یکی از منابع اصلی وي بوده است. (رك: بیرونی،  النباتکتاب 
110  ( 

                                            

 )23، ص1383(عقیلی خراسانی،  خوردن ملخ . مانند میل مستسقی مایوس العالج به 1
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 هارویکرد کیفی در تبیین پدیده.9

د. روش کیفی، نسبی، تشکیک پـذیر و  ها دارطب و طبیعیات قدیم تبیین کیفی از پدیده
گیري، استفاده از گیري است، برخالف روش کمی که ابزار سنجی، اندازهغیر قابل اندازه

هاي آن است. مفـاهیم پایـه طـب سـینوي بـر اسـاس اعتـدال،        اعداد و ارقام از ویژگی
حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، مالمت، خشونت، صالبت و ... اسـت. وجـود ایـن    

ر طبیعی در طب سینوي بیانگر رویکرد کیفی این مکتب در مواجهه با واقعیت است. امو
ارکان، قوا و ارواح، جواهر نامحسوس هستند. بحث لطیف و کثیف بودن اشـیا، دارو و  

ها است که مبتنی بـر  هاي تحلیل پدیدهغذا، اجناس نبض در طب سینوي یکی از روش
 ) 44، ص1375نگرش کیفی است. (چغمینی، 

  نگرش کلی به ماهیت بیماري .10 

سینا رابطه صحت و مرض، رابطه عدم و ملکه است. صحت، امر وجودي از دیدگاه ابن
). بـر ایـن   3، ص1، ج2005سینا، اي نیست (ابنو مرض، عدمی است و بین آنها واسطه

گردد افعال صـحیح، سـالم، خـالی از خلـل و     اساس، صحت، هیأتی است که سبب می
شود و عدم صدور افعال از مجـاري طبیعـی نیـز مـرض اسـت.      انسان صادر نقصان از 

 )367، ص1385(عقیلی خراسانی، 
یکی از » مزاج«کند. سینا صحت و بیماري را بر اساس مسأله مزاج تبیین میطب ابن

ریـزي  مباحث بنیادین طب سنتی است که اصول و مبانی آن در طبیعیات و فلسفه پایـه 
ن در اختیار اطباء قرار گرفته است. مزاج، حاصل تضارب و تفاعل شده و دستاوردهاي آ

عناصر به یکدیگر است. مزاج، عضو یا جزء خاص در بدن نیسـت، بلکـه ارگانیسـم و    
هیأت حاصل در بدن است که بر اساس طب سینوي اختالل در آن موجب بروز بیماري 

 )150 -120صص ،1،ج1375مصباح یزدي، ؛ 386، ص2، ج1375سینا، شود. (ابنمی
تعبیـر  » نفـس «سینا در بدن به نوعی مدیریت مستقل قائل است که از آن به طب ابن

کند. در این طب، مزاج، عامـل حفـظ سـالمتی اسـت. بـر ایـن اسـاس، بسـیاري از         می
ها در بدن ناشی از اختالل در مزاج است تا اینکه معلول یک جزء خاص باشـد.  اختالل

 )14، ص1380(حداد عادل، 
سینا رویکرد جامع و کلی نسبت به بیماري وجود دارد. از اوضاع افالك طب ابن در

گرفته تا آب و هوا و ژنتیک، غـذا، سـن، منطقـه جغرافیـایی و موقعیـت فیزیولـوژیکی       
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توانند در عوامل بیماري موثر باشند. اعمال و رفتار آدمـی در کیفیـت عمـر و نحـوه     می
ین نکته، تعامل انسان با جهان و عکـس العمـل   زندگی و بروز امراض موثر است. سرّ ا

جهان نسبت به اعمال آدمی است. جهان یک مجموعه هوشمند و نظام هدفمند است که 
اسـت منظـور از ایـن     1»قانون تبعیت«انسان تأثیرگذار است. یکی از قوانین طب سنتی 

). 39،ص1389از باب تبعیت جزء از کل است (نـاظم،  » عالم«از » انسان«قانون، تبعیت 
دارد صـحیح و  » طبیعـت کلـی  «اي که با گاه عملکرد یک طبیعت جزئی براساس رابطه

کنیم و آن تلقی می» طبیعت جزئی«مناسب است، ولی ما آن را نقص و سستی در عمل 
زایی بر پیکره پنداریم (همان). بر این اساس، هر عمل ناپسندي به سان بیماريرا شر می

ت کلی که حافظ و نگهدارنده سالمت و هستی است، الجرم و طبیع شودهستی وارد می
 2گرداند. (همان)کوشد و در نهایت، زیان آن را به خود شخص برمیبه دفع آن می

 مرگ تبیین متافیزیکی.11

دهد. بر اسـاس ایـن دیـدگاه، حـرارت     سینا تبیینی متافیزیکی از علت مرگ ارائه میابن
، ص 1ج، 2005سـینا،  ابـن ز سبب موت است (غریزي سبب حیات است و فقدان آن نی

کنـد موجـب از   ). حرارت ابتدا نقش سازندگی دارد، اما وقتی اشتداد پیدا مـی 188 -32
سـالگی)   51تـا   41سینا پس از سـن وقـوف (  شود. از دیدگاه ابنبین رفتن رطوبت می

 رود و علت آن نیز چند چیز اسـت: اول، هـواي اطـراف   حرارت مزاج رو به کاهش می
گردد و از درون نیز حرارت غریـزي  بدن باعث خشکی ماده حرارت، یعنی رطوبت می

هاي بدنی و نفسانی که براي تداوم حیـات ضـروري   نماید. دوم، حرکتآن را یاري می
است. تضاد و ستیز این اسـباب بـا رطوبـت غریـزي موجـب مغلوبیـت و نـاتوانی آن        

                                            

. قانون یک امر کلی و فراگیر است و پشوانه شمول و فراگیري آن متافیزیک است؛ زیرا علم طب صـرفاً کـار ثبـوتی     1
 کند و براي ارائه قانون نیازمند به متافیزیک استمی
برمکی به بـرص   یحییبنکه فضلت. وقتیاس» پارسیجاثلیق «. نمونه مشهور این نحوه درمان، روش پزشک مشهور  2

Ôبناي حاصل نشد. جاثلیق به فضلها را به کار گرفت، اما نتیجهپارسی را احضار کرد. او انواع معالجهمبتال شد، جاثلیق 
را ها بود، بکار بردم، هیچ اثري نکرد مگر اینکه پدر از تو ناخشـنود اسـت. پـدر    آنچه از درمان«گوید: برمکی مییحیی 

از آن جا که بین فضل و پدرش کدورتی بود لـذا از پـدر رضـایت طلبیـد.     ». خشنود کن تا من بیماري تو را درمان کنم
 )44-42، ص1389سپس جاثلیق با همان داروها معالجه را از سر گرفت و فضل بهبودي کامل یافت. (ناظم، 
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رت فعالیت دائمی ندارند. در صـورتی  زیرا قواي جسمانی متناهی هستند و قدشود؛ می
زیـرا   ؛شـود که قواي جسمانی متناهی نباشد، تدارك آن چه که تحلیل رفته حاصل نمـی 

پس از سن وقوف تحلیل بدن همواره رو به افزایش و شتاب است و رطوبـت غریـزي   
شـود و بـه   قادر به تدارك ما یتحلل نیست و این تحلیل در نهایت موجب افناي آن می

شود و این همـان مـرگ طبیعـی اسـت (رك:     آن حرارت غریزي نیز خاموش می دنبال
). بنابراین زمان مرگ طبیعی، وابسته به میزان توانایی مزاج 277، ص1ج ،1386سینا، ابن

شخص در نگهداري رطوبت غریزي تن است و این به حسب امزجـه متفـاوت اسـت.    
طور کلی تعلق نفس از بـدن   مرگ، نتیجه سردي مطلق است و این هنگامی است که به

جهـت خاصـیت تحلیـل رونـد      قطع شود. اطباء سنتی به ضرورت مرگ بر هر کسی از
تناهی «وجه دیگر وقوف قوه غاذیه  1)359،ص1355اند (جرجانی، حکم داده اجزاء بدن

است. براساس قواعد حکمی، قواي جسمانی محدود و متناهی هسـتند  » قواي جسمانی
ها نیز متناهی است و با تناهی قوه غاذیه قواي وابسته  به آن نیز زایل و بنابراین افعال آن

 )104، ص 8، ج1981رسد. (مالصدرا، و مرگ فرا می

 نگرش کل گرایانه به انسان .12

اي کـه در  گونـه عبارت است از نگرش کالن و جامع بـه انسـان بـه   » نگريرویکرد کل«
ل دخیل به طور جامع بررسی شود. این بررسی یک مسأله، ابعاد و شئونات، علل و عوام
هاي گوناگون و شود،زیرا انسان ساحتمعیار با این عمومیت در مکاتب طبی یافت نمی

تواند همه ابعاد انسان را استیفاء کند، بـا ایـن   ابعاد متفاوتی دارد و هیچ مکتب طبی نمی
رویکـرد   حال میزان بهره گیري مکاتب طبی از این معیار متفاوت اسـت. طـب سـینوي   

کلی و کالن به انسان دارد. در این طب بـه ابعـاد مختلـف انسـان و عوامـل دخیـل در       
شود. انسان از جهت انسانیت شئونات مختلفی نظیر خوردن، صحت و بیماري توجه می

نوشیدن، خوابیدن، استحمام، مسافرت، فصـول، افـالك و... دارد. هـر یـک از مباحـث      
 گیرد. سینا مورد بحث قرار میطب ابن مذکور به عنوان یک مسأله طبی در

                                            

ش آن در بدن و مسئله مرگ رجوع کنید بـه: عقیلـی   . براي آگاهی بیشتر از تحلیل اطباء سنتی از حرارت غریزي و نق1
  799 – 798، ص2، ج1385خراسانی، 
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 تفکیک اعتبارات اشیاء  .13

واحد و تمایز احکام معرفـت شـناختی هـر یـک بـه       ءمالحظه حیثیات و اعتبارات شی
لحاظ روشی مربوط به فعالیت قوه عاقله و شیوه علوم عقلی است. حس و تجربه از آن 

عتبارات مختلف اشیاء نیست. جهت که حس و تجربه است، قادر به تفکیک حیثیات و ا
 حواس قادر به فعالیت تجریدي و عقلی نیست.

سـینا  شود. ابنشیوه تفکیک حیثیات اشیاء در مکتب طب سینوي فراوان مشاهده می
گانه مزاج به لحاظ اجناس، انواع، صنف، شـخص  در بحث مزاج به تقسیم اعتبار هشت

، 2005سـینا،  ج انسان فرق دارد (ابنپردازد. در هر یک از اعتبارات حکم مزاو عضو می
). مثالً در مالحظه انسان به اعتبار نوع، مزاج انسان، 13، ص1355،جرجانی، 25، ص1ج

رشد، شـرح ارجـوزه ابـن    معتدل و سایر انواع نسبت به او خارج از اعتدال هستند. (ابن
 ) 16سینا، ص

   1تعلق عنایت الهی به تقلیل آالت تا حد امکان .14 

خداوند حکیم به کم بودن ادوات و آالت تا حد امکان تعلـق گرفتـه   عنایت 
است. افزایش بی جهت و غیر ضروري ابزار و آالت با حکمت الهی سازگار 

حکمت الهی تحقق اشیاء بـا کمتـرین ابـزار و    نیست،زیرا مقتضاي قدرت و 
®Å¬Ö×Ñ¿ØÍÙکه موجب نقص نشود، است بهترین وجه به طوري Àµ¬¼Ê ÚÛÜ¯Ñ Ê Àµ ¯Á¶Â¯ Ã²Ó¹ÝÞ®¯ اي ). نظام بدن به گونه65، ص1، ج2005سینا، (ابن ®¬

طراحی شده که تمـام اجـزاء، اعضـاء و ذرات آن مطـابق حکمـت و داراي      
خواص و آثاري است که ممکن است دانش تجربی از کشف همه آنها عاجز 

اي که فرض نقص گونههاي ضروري است بهباشد. بدن انسان، جامع داشتنی
مبود در آن به نحو حقیقی متصور نیست. اطباء اسالمی هیچ گـاه تصـور   و ک
کردند که عضوي از اعضا بدن، زائد یا داراي نقص و کمبود اسـت. لـذا   نمی

همواره در صدد تفسیر و تبیین جسم آدمی بودند و سوداي تصرف و تغییـر  

                                            

. 1 
ßàá â ãá äåæâ çèéêë ìí â îï ðñòá ìí ãóë ôõöâ î÷ ãøù 65، ص1، ج2005سینا، (ابن.( 
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یافت هاي پلک از این رهسینا در بحث تشریح ماهیچهآن در سر نداشتند. ابن
پلک تحتانی نیازمند حرکت نیسـت و بـا حرکـت    گوید: کند. وي میاستفاده می

شود، بنابراین ضرورتی ندارد پلـک تحتـانی حرکـت کنـد     فوقانی مقصود تامین می
هـاي خاصـی دارد، مـثال باعـث     ). تکثیر بی جهت از آالت، آسیب394(همان، ص

 شود. (همان)ن میتزاحم آالت در عملکرد و مانع تحقق افعال به وجه احس

مقتضاي عنایت الهی صدور افعال از مبادي و مصادر خود به بهترین وجه  .15

 . استوارترین شیوه است

هاي پلک، علت حرکت پلک فوقانی را نزدیکی آن سینا در بحث تشریح ماهیچهابن
، اي زائد نـدارد داند و از آنجا که عصب براي انجام این فعل نیاز به مؤونهبه عصب می

تـرین  مقتضاي عنایت الهی صدور افعال از مبادي و مصادر خود بهتـرین وجـه اسـتوار   
®Å¬Ö×Ñ¿ØÍÙشیوه است ابن سینا از این قاعده چنین یاد می کند:  úû¬Ùµ ¯Ñ±ÅÍ¹Ê Àµ ¯ü¬ÒÖ® Æ̧ ý ¯ Ø þÅÍÿ ��×¯ ÀÓ× ¬ÒÊ¬Å¬� Àµ¯ �¬³�¶¯ �²�¸Ê Àµ ¯ Ø ¬ÒÅÇ¬³® Ý® � . این ¯¶¿¼¬

، پلک تحتانی را ثابت و فوقـانی را  شود، لذا خالققانی حاصل میامر به وسیله پلک فو
 متحرك قرارداده است. (همان)

 سینا در این زمینه چنین است:عبارت ابن
پلک تحتانی نیازمند حرکت نیست،چرا که مقصود با حرکت پلک فوقانی به تنهـایی  

گـردد و  گردد، و به وسیله آن بستن و خیـره شـدن بـراي چشـم تمـام مـی      تأمین می
خواسته خداي متعال به کم بودن ابزار تا حد ممکن که نابسـامانی بـه وجـود نیایـد،     

هـاي  معطوف است. عالوه بر آن در زیادت و تعدد ابزار (بـراي انجـام کـار) آسـیب    
باشد، هر چند این امکان بود که پلک فوقانی ثابت باشد و اي متصور میشناخته شده

گردد، ولی در اینجا نیز خواسته آفریدگار بـه نزدیـک    در مقابل پلک تحتانی متحرك
قرار دادن هر کار به سر منشأ صدور آن (یعنی مغز) و به وا داشتن هر سبب به سوي 

ترین راه و استوارترین شـیوه معطـوف اسـت، و ایـن     هدف خود به بهترین و متعادل
ي رسـیدن  باشد و عصب بـرا تر میپلک فوقانی است که به رویشگاه اعصاب نزدیک

به آن نیازمند خم شدن و وارو شدن نیست و از آنجا که پلک فوقانی نیاز به انجام دو 
حرکت دارد، یک باال آمدن هنگام باز شدن چشم و حرکت دوم فـرو آمـدن هنگـام    

اي پایین کشاننده نیازمند است، لذا باید عصـبی بـه   بستن آن و بستن چشم به ماهیچه
ه به سمت پایین متمایل است به سمت باال برآیـد، در  ماهیچه آید که در عین حال ک
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بود) اگـر ماهیچـه یکـی بـود بـه      این صورت (اگر به فرض پلک تحتانی متحرك می
شـد،  شد،اگر وسط پلک وصل مـی ناچار باید به انتهاي پلک و یا وسط آن متصل می

گردیـد،و اگـر بـه    درست روي حدقه چشم توسط ماهیچه در باال رفتن پوشانده مـی 
توانست به یکی از دو انتهاي آن وصـل گـردد، در   شد، تنها میانتهاي پلک وصل می

گردید .... بر ایـن اسـاس (بـراي بسـتن     نتیجه بستن چشم طبیعی و خوب انجام نمی
چشم) یک ماهیچه آفریده نشده، بلکه دو ماهیچه از دو گوشـه کـنج چشـم رویانـده     

کشانند، البتـه بـراي بـاز    اخت میشده است و پلک را به سمت پایین به طور یک نو
کردن پلک، یک ماهیچه که به وسط پلک رسد، کافی است، پس انتهـاي وتـر آن بـر    

یابد و هرگاه جمع گردد، پلـک بـاز شـود، لـذا بـراي آن یـک       کناره پلک انبساط می
آید و به صورت رده (پلک) پایین میماهیچه آفریده شده که به طور مستقیم بین دو پ

شـود.  ی غضروف گونه که زیر رویشگاه مژه کشیده شده، پیوند داده میپهن به جسم
 )396-395، ص 1،ج1386سینا، (ابن

 قواي جسمانی متناهی است. .16

سینا قواي جسمانی از حیث صدور آثار، متناهی و محدود هسـتند. شـیء   از دیدگاه ابن
هی و دائمـی را  مادي از آن جهت که مادي است، قابلیت صدور افعال به صورت نامتنا

پذیراند. بنابر این اصل، بدن انسان و تمام هاي که در آن نهاده شده  پایانندارد و انرژي
رسـند و راه زوال و زبـول پــیش   هـاي عـالم طبیعـت نیـز روزي بـه پایـان مـی       انـرژي 

هایی ). یکی از استدالل203، ص3، ج1404،همو، 32، ص1، ج2005سینا، گیرند(ابنمی
اند این است که: انواع قـواي جسـمانی همـواره از    این مسأله اقامه کرده که متاخرین بر

شوند و در جوهر و عـرض خـود متحـرك و متغیـر     صورتی به صورت دیگر منتقل می
باشد و آثار و افعال صـادر از  هستند بدین جهت شیء مادي بین عدم سابق و الحق می

  )246آن نیز متناهی است. (طباطبائی، نهایه الحکمه،ص
کنـد. او علـت مـرگ    سینا در بحث علت مرگ طبیعی از این قاعده اسـتفاده مـی  ابن

طبیعی را عاجز بودن طبیعت (قوه مدبره بدن) از مقاومـت در برابـر رطوبـت حـرارت     
کنـد. قـواي   داند و علت عجز طبیعت را نیز تناهی قواي جسـمانی ذکـر مـی   غریزي می

دائمی و صدور افعال نامتناهی عـاجز  جسمانی به جهت محدودیت و تناهی از فعالیت 
اي اجتنـاب ناپـذیر اسـت،    پذیر است. از این جهت، مرگ مسـأله بوده و انرژي آن پایان »ØÑ²º¬ÖÏ® Ñ²û ¬½Î�µ ¯ Ë¸¹µ ¯ ú²½� ¾¬¿ ¬½� ¯Ç 	µ
 Ñ®Ø¬¹® Ý× Ñ¼²³´µ ¯  (همان)  ».×��
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 اتفاق دائمی و اکثري محال است.   .17

ی به صورت دائمی و اکثري محال اسـت. صـدور   اساس این قاعده، صدور امر اتفاق بر
افعال به صورت دائمی و اکثري داللت بر نوعی علیت و سببیت بین آن دو پدیـده دارد  

). بر پایه ایـن  255،ص2،ج1382تواند تصادفی و اتفاقی باشد (مالصدرا، از این رو نمی
ي کشف مزاج آنهـا  سینا صدور اکثري و دائمی، اثر و خاصیت را از داروها براباور، ابن

آنهـا بـه   داند. استناد آثار و خواص به داروها منوط بـه صـدور خـواص از    ضروري می
زیرا صدور خواص به صورت اکثري و دائمی داللت بـر  صورت اکثري یا دائمی است؛ 

ذاتیت اثر براي طبیعت شیء دارد. در صورتی که اثر و خاصیتی اکثري و دائمی نباشـد،  
اقی است و امر اتفاقی نه اکثري، نه دائمی و نه حکایت از طبیعـت  آن امر بالعرض و اتف

 ) 295، ص1، ج2005سینا، (ابن1و ذات شیء دارد. 

 قسر دائمی و اکثري محال است.     .18

القسـر  «ترین مسائل طبیعات قدیم اسـت. برطبـق قاعـده    قاعده فوق یکی از زیربنایی   
ن شیء بر خـالف مقتضـاي طبیعـت خـود بـه      حرکت و جریا» الیکون دائمیاً و الاکثریاً

 صورت اکثري و دائمی محال است. این قاعده متضمن دو نکته است:
 کند.الف) شی به صورت دائمی و اکثري خالف مقتضاي خود حرکت نمی 
کل ما یفعل اکثریاً فهو «ب) صدور اکثري و دائمی داللت بر طبعی بودن فعل دارد.  

 ) 272ق، ص1400)  (ابن سینا، 171اشیه علی الهیات، ص(مالصدرا، الح». یفعل بالطبع
اند مقتضی حکمـت الهـی عـدم تـرك     امور قسري اقلی و الزمه الینفک عالم مادي«

سـینا،  ابن» ( خیرات کثیر به خاطر شر قلیل و ایصال موجودات به غایت مطلوب است.
 )  678، ص1379،همو، 420، االلهیات، ص1404

در بحث علت مرگ و چرایی عدم دوام دائمـی بـدن ذکـر    هایی که یکی از استدالل
شده، اجتماع قسري اجزاي بدن است و از آنجا که هر قاسري دائمی نیسـت، لـذا دوام   

                                                                  )216، ص 3، ج1385(عقیلی خراسانی، بدن نیز به صورت همیشگی نیز ممکن نیست. 

                                            

1  .���� � ���� ��� ���� ���� � �����  !� "# $%& '� ()�  �*#+ � ,-� �. /���� � ,-� �-�� � ��012 � ,� ��& (. :4(+ .6 �*#+ � ,-� �7 8 �  90: � �7 8  �;& �<7 $� ���= 9>�><?� � �@7+  )295، ص1، ج2005سینا، (ابن�
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ماده، قابل صور و فعلیات است. ظهور فعل و انفعاالت در مـاده بـدون مالحظـه عامـل     
سینا از این اصل متافیزیکی در بحـث مـزاج کودکـان اسـتفاده     بیرونی ممکن نیست. ابن

علت رشـد آنهـا اخـتالف    کند. در مورد مزاج کودکان (از طفولیت تا سی سالگی) و می
داننـد.  اي از گرمـی مـی  اي رشد کودکـان را از رطوبـت بسـیار و عـده    وجود دارد. عده

جالینوس معتقد است مزاج کودکان و جوانان برابراند، ولی گرمی مزاج کودکان از حیث 
مقدار، بیشتر و از حیث کیفیت یعنی شدت و قوت، کمتر است و گرمی مزاج جوانان از 

سینا دیدگاه اطبائی که کمتر، ولی از حیث کیفیت و شدت، بیشتر است. ابن حیث مقدار،
دانند و براي حرارت جایگاهی قائل نیسـتند، نقـد   سبب رشد و نمو را غلبه رطوبت می

گویـد:  کند. نقد وي مبتنی بر یک اصل فلسفی و یک مقدمـه تجربـی اسـت. او مـی    می
یرپذیر و فاعل چیزي نیست، بلکه به رطوبت، ماده رشد است و ماده به خودي خود تأث

کنـد، کـه در اینجـا طبیعـت یـا  نفـس بـه اذن الهـی         واسطه نیـروي فـاعلی عمـل مـی    
 )  276-274ص، 1، ج2005سینا، (ابن1است.

  2...شودمی تر باشد ظرفیت آن براي دریافت کماالت بیشترهر چه مزاج معتدل. 20

است. ماده به علت ضعف وجـودي  استعداد موجودات براي پذیرش کماالت، متفاوت 
ها و صور را ندارد. دریافت کماالت از مبدأ فیاض به قابلیت قابـل  امکان اجتماع فعلیت

و ظرفیت وجودي او بستگی دارد. از آنجا که منع و بخلی در حریم فیاض علی االطالق 
یراه ندارد، لذا به محض پیدایش استعداد و قابلیت فیض از ناحیه خداونـد افاضـه مـ   

 افاضه نفس ناطقه نیز مبتنی بر استعداد قابلیت و اعتدال مزاج بدنی است.  3شود.
سینا در بحث مزاج در طب معتقد است هر گاه ماده، مـزاج مناسـب و اسـتعداد    ابن

                                            

.1 »,A ��;A 9-� ��� � B@C� � � 9-���� � B@C� � ��� ��� �� �;���� D-E1=F � ����=F B�0� ���G�H� I4J� (K��� 9�><L � � M�N �9&H&�O� � B� ��P� � ,A 9� �� F � ���=F.« 276-274، صص1، ج2005ا، سین(ابن( 
�QH�100کند. ي این قاعده را با این تعبیر بیان میاأله. ابن سینا در ضمن مس 2 � �R � S�2@-� �<�G ,� Q�H0� � $�7 � �0-# T�0# U�&RF F@<V.226ص تا،سینا، بی(ابن( 
�B: دیگویباره م نیدر اسینا ابن . 2@W �;>� X�Y U�0� � $7 ���12 � X�Y �7 �#��E� F � Z��7 [��A M>� [��A $7 

 )  29، ص1404سینا، (ابن
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کافی براي دریافت صور الحقه را پیدا کند، اقتضاي فضل و حکمت الهی آن است کـه  
 )  327، ص3، ج2005 ینا،سابنمحروم نسازد. (او را از تقاضاي غریزي و کمال طبیعی 

 ارزیابی و  تحلیل 

وجود متافیزیک پایدار و اصول ثابت فلسفی، در ثبات و قوام علـم طـب نقـش مهمـی     
کند و بدن نیز تابع قـوانین و احکـام عـالم    دارد. علم طب از بدن و احوال آن بحث می

اي بدن عنصري است. بـه میـزان   هماده است. فساد پذیري، تغییر و دگرگونی از ویژگی
شـود.  تغییر و سیالیت بدن، علم طب نیز به عنوان حاکی و گزارشگر بـدن متحـول مـی   

 ، تزلزل و نسبیت علوم تجربی است. ابه عامل وحدت بخش، مانع گسیختگیفلسفه به مث
سینا، داراي یک متافیزیک پایدار است کـه مبـانی جهـان شـناختی، انسـان      طب ابن

ش شناختی آن از فلسفه وي متأثر است. ابتناي طب بر متافیزیک، ضـامن  شناختی و رو
ها و تکثرات عالم ماده در نهایت بـه وحـدت   بقاء و ثبات آن است. در این بینش پدیده

شوند. اشیاء مادي با اینکه متکثر و متغیراند، اما، از جهـت اتصـال بـه    محض متصل می
ثبات علوم سنتی نیز در این نکتـه نهفتـه    مبادي عالیه داراي ثبات و وحدت هستند. سرّ

زیرا داراي متافیزیک له علم طب داراي وحدت و ثبات است؛ است. علوم سنتی از جم
ها هنوز مرجع هستند. وابستگی طب ثابت است. متون کهن پزشکی بعد از گذشت قرن

، سینا به قوانینی نظیر، اصل علیت، سنخیت علت، معلـول و تنـاهی قـواي جسـمانی    ابن
 عدم دوام قسر و... بیانگر ارتباط و پیوند فلسفه با طب است. 

گرایی است. در این رویکرد، مکانیسم بدن از طریق سینا، مبتنی بر نظام ذاتطب ابن
مقوالتی نظیر، ذاتی و عرضی، جـنس و فصـل، جـوهر و عـرض، قـوه و فعـل تفسـیر        

 میز بدن است. شود. این مفاهیم افق دید اطباء سنتی به دنیاي اسرارآمی
هـا بـر نگـرش کمـی     گرا، غلبه تبیین کیفی پدیـده هاي ذاتهاي نظامیکی از ویژگی

پردازد. سینا بیش از آنکه به کمیت اشیاء توجه کند به جنبه کیفی بدن میاست. طب ابن
این در حالی است که در طب مدرن عموماً به امور کمی توجه و ابعاد کیفی بدن یا بـه  

 گیرد. شود یا اساساً مورد توجه قرار نمیتحویل برده میامور کمی 
اسـت.  » غایت انگاري به اشیاء«سینا، نگرش یکی دیگر از مبانی متافیزیکی طب ابن

اسـت. هدفمنـدي و غایـت    » هـاي جهـان  هدفمندي پدید«مدارانه مبتنی بر بینش غایت
کـه بحـث از غایـت،     مداري نیز مقتضی وجود مدبر، مدیر، حکیم و عالم است. از آنجا
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مستلزم بحث از علت پدیدها نیز هست، در طب سینوي بـه مناسـبت از علـل داخلـی     
در نگـاه  شـود.  هـا بحـث مـی   (مادي و صوري) و علل خارجی (فاعلی و غائی) پدیـده 

سینا بدن به عنوان یک مرکب حقیقی داراي یک غایت و به عنوان مجموعه مرکـب  ابن
دانـد و  را مقوم وجود شی مـی » علت غائی«سینا دارد. ابنداراي اجزاء، غایات متفاوتی 

شناختی خویش، هدف و غایـت اشـیاء را مـورد کـاوش قـرار      هاي انسانلذا در بررسی
ها در شناخت حقیقت شی و قوانین حاکم  بـر  دهد. رویکرد غایت انگارانه به پدیدهمی

که طـب جدیـد بـا    اي دارد. این در حالی است نقش عمده ءآن  و کشف مکانیسم شی
بدن روي آورده است. بـر خـالف طـب    » چگونگی«، به بحث »چرایی«غفلت از بحث 

فقـدان ایـن   پـردازد.  اشـیاء نیـز مـی   » چرایی«به بحث » چگونگی«سینا که عالوه بر ابن
رویکرد، موجب به محاق رفتن هدفمندي نظام بدن، درك ناقص و بینش ماتریالستی از 

  انسان شده است.
، در طب سینوي شاهد تعدد منابع طبی هستیم. چنان که اشاره شناسیوشراز لحاظ 

شد استفاده از مشاهدات و تجربیات مردم (طب فولکلور)، دستاوردهاي مکاتـب طبـی   
مختلف، الهام قلبی، یادگیري از حیوانات، رؤیا، میل و طلب طبیعت به چیزي، برخی از 

هاي ها است. در این میان آموزهماريمنابع دستیابی به کشف خواص داروها و درمان بی
سینا در برخی از موارد نیز دینی اسالم نقش موثري در طب قدیم ایران داشته است. ابن

). البتـه اسـتفاده از آیـات و    200، ص1، ج2005سـینا،  کنـد (ابـن  از روایات استفاده می
 است. روایات اگر چه اندك است، اما در قرون متأخر این مسأله افزایش یافته 

آن نسبت بـه  » رویکرد کل نگري«سینا بر طب مدرن یکی دیگر از امتیازات طب ابن
نگرانه شئونات گوناگون انسان از جهت ارتباط با صـحت و  انسان است. در رویکرد کل
سـینا، علـت یـک بیمـاري ممکـن اسـت       گیرد. در طب ابـن مرض مورد توجه قرار می

باشد. اما طب جدید کـه روش جـزء نگـر در    جسمانی، جغرافیایی، نجومی و یا روانی 
پردازد. رویکرد جزء نگري طـب  ها دارد، صرفاً به بررسی عوامل مادي میبررسی پدیده

در طب مدرن بـا انسـان   شود. مدرن مانع از درك انسان به عنوان یک مرکب حقیقی می
. از این اي از ذرات و اجزاء استتجزیه شده روبرو هستیم. انسان در این طب، مجموعه

رو این طب قادر به ترسیم نگرش کلی به انسان نیست. در طب جدید آنچه اصل قـرار  
ها یک وحدت اعتباري گیرد کثرت است و وحدت مشهود در موجودات و ارگانیسممی
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طب سنتی در یک موجود واحد، هـم   بینیجهاناست نه وحدت ذاتی، در حالی که در 
 )14، ص1380د. (حداد عادل، تواند اصیل باشوحدت و هم کثرت می

سینا مرگ، جزئی از وجود انسان، انتقال از یک عـالم بـه عـالم دیگـر و     در طب ابن
الزمه الینفک بدن عنصري است. تقسیم مرگ به اخترامـی و طبیعـی در طـب سـنتی و     

سینا است. این در انحصار قلمرو فعالیت طبیب در مرگ اخترامی، یکی از مبانی طب ابن
که در پزشکی مدرن مواجهه سرکوبگرانه با مرگ دارنـد. دارو و درمـان در   حالی است 

شود،زیرا در مرگ هاي طبیعی نه تنها موثر نیست، بلکه موجب آزار بیشتر بیمار میمرگ
طبیعی تمامی قواي جسمانی به فعلیت رسیده، لذا تـالش بـراي تـاخیر آن آزار دهنـده     

قی آن، مسـتلزم ذکـاوت و آگـاهی و    است. شناخت تفاوت این دو مرگ و بحث مصدا
 بصیرت طبیب است. 

الهی ایـن طـب اسـت. در     بینیجهانسینا بر طب مدرن، هاي طب ابنیکی از مزیت
و » شـفا «سینا نسبت انسان با مبادي عالیه (خداوند و عالم عقل) و اموري نظیر طب ابن

رویکـرد، عـالم    نقش طبیب و خداوند در درمان، قابل تبیین متـافیزیکی اسـت. در ایـن   
از نفـس بـه   داراي مراتب تشکیکی است که در آن، فیض الهـی از عقـول بـه نفـس و     

شـود. بنـابراین علـت قریـب اعمـال و افعـال بـدن،        ) نازل مـی طبیعت (قوه مدبره بدن
 و در طول آن به نفس، عقل و خداوند مستند است. » طبیعت«

د خلقت به خالق، بدن انسان شیخ الرئیس عالوه بر پذیرش مبدأ براي جهان و استنا
داند که هر یک از قـوا و اعضـاي آن در قالـب    را داراي حکمت بالغه و اتقان صنع می
طب مـدرن بـه کلـی    دهد. این در حالی است که وجودي معین آثار خاصی را بروز می

باشد. در این طب پیوند معنوي است و از متافیزیک سلبی برخوردار می بینیجهانفاقد 
با مبدأ جهان و معنویت مغفول واقع شده است. براسـاس ایـن رویکـرد، امـوري     انسان 

 هاي بدنی به خداوند فاقد توجیه علمی است. و چگونگی إسناد فعالیت» شفا« نظیر
توحیدي و تبیـین ماتریالیسـتی از انسـان     بینیجهانانقطاع انسان از معنویت، فقدان 

زي را در طب مدرن براي انسان به ارمغان خیتحت تاثیر تفکر داروینیستی، هبوط مذلت
آورده است.  نگرش زیست شناختی به انسـان چیـزي جـز انحصـار انسـان در ردیـف       
حیوانات نیست که نتیجه آن نیز رو آوردن به آزمایش بر روي حیوانـات بـراي درمـان    

سـینا از دو  انسان است. آزمایش بر روي حیوان و تسري حکم آن به انسان در طب ابن
سینا نوع انسان با سـایر حیوانـات متبـاین    ت پذیرفتنی نیست: اول اینکه در طب ابنجه
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کند آزمایش حاصـل بـر روي حیوانـات    سینا تصریح میکه ذکر گردید ابناست و چنان
روح و سینا انسان موجودي ذيقابل تسري به انسان نیست،جهت دوم اینکه در طب ابن

تاریخی، دینی و ...) است و بـه   -هویت روانیداراي شئونات گوناگون (حیات جمعی، 
  همین جهت نتایج حاصل از آزمایش بر روي حیوانات قابل تعمیم به انسان نیست.

داند. بر این اساس، این ترین صورت آفرینش میترین و کاملسینا انسان را متقنابن
یم اختالالت نظام حاکم بر بدن باشد در صدد ترم» تغییر«نگرش بیش از آن که در صدد 

ترمیمی است. در این  -سینا در طب، رویکرد توصیفیرویکرد ابن در واقع،مزاج است. 
(قـوه مـدبره بـدن)    » طبیعـت «طب ابتدا منطق فهم بدن، اصول و قواعـد حـاکم بـر آن    

اما در طب جدیـد،   شود.توصیف و تبیین شده، سپس به اصالح و ترمیم آن پرداخته می
ین صورت ممکن نیست لذا، مواجهـه پزشـکان مـدرن بـا بـدن،      جسم انسان الزاماً بهتر

 سرکوبگرانه و متصرفانه است. 

 گیرينتیجه

سینا برخاسته از متافیزیک وي است و او بحث درباره برخـی از مبـانی   .  طب ابن1
طــب ســنتی متــاثر از از ایــن رو،  طــب را در فلســفه خــود بــه انجــام رســانده اســت.

و  بینـی جهاناست، همانگونه که پزشکی جدید نیز متأثر از سینا دستاوردهاي فلسفه ابن
 است.هاي متافیزیکی تمدن غرب مبتنی بر بنیان

سینا از جهت، مبانی، موضوع، روش و خاستگاه با طب مـدرن تفـاوت   . طب ابن2 
اساسی دارد. این رویکردها دو نظام طبی متباین هسـتند کـه قابـل تحویـل و تلفیـق بـا       

 بینیجهانگرا بوده، بر و کل نگرگرا، کیفیسینا طب ذات،زیرا طب ابنباشندیکدیگر نمی
 الهی و روش قیاسی تجربی مبتنی است. 

. تمدن اسالمی در جهت تولید علم دینی، نیازمند تأسـیس طـب براسـاس مبـانی     3
هاي موجـود در  هاي دینی است. بر این اساس ابتدا باید ظرفیتفلسفه اسالمی و آموزه

می شناخته شود و با الگوگیري از آنها مبانی متافیزیکی طب بازسازي گـردد.  تمدن اسال
سینا آغاز مناسبی براي این حرکت باشد. در این مقاله بـا تبیـین   رسد طب ابنبه نظر می

هاي این طب براي نگرش الهی به انسـان مـورد   سینا، ظرفیتاصول متافیزیکی طب ابن
ینا برخی از این دستاوردها وجود دارد، اما هنوز سبررسی قرار گرفته است. در طب ابن

دینی نیاز به  بینیجهانبه کمال شایسته نرسیده است ولذا براي دستیابی به طبی مبتنی بر 
 شناخت معارف دین و دستاورد اطباء اسالمی هستیم. 
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