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From the view of Islamic philosophers, especially Ibn Sina, philosophy
is accountable for providing the basis for other sciences. According to Ibn
Sina, medicine is one of the aspects of natural philosophy the concepts and
judgments of which originate from natural philosophy. In his medical
textbooks, Ibn Sina draws on philosophical theories and views, one of
which is a discussion of humanity and its reality. According to him: 1)
Human being is composed of two components of soul and body, which are
interdependent. 2) He is a total solidarity which includes components, and
the total reality is different from the reality of the components. 3) Human
being is not a complicated machine that can be analyzed quantitatively, but
it has diverse qualitative dimensions. 4) Human is a living organism, but it
is not solely a biological being. These four mentioned cases are some of
Avicenna’s philosophical theories, which provide the foundation for
traditional medicine with regard to anthropological issues. In this article,
along with expounding these basics, a comparison has been made with the
modern medical anthropology.
Keywords: Anthropological basics, Avicenna’s philosophy, Modern
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احسان کردی اردکانی و همکار

دين و سالمت

مقاله مروری
دوره  ،5شماره  ،2سال  9316صفحه.49-41 :

مبانی انسانشناختی طب سنتی -ایرانی با تأکید بر آرا ابن سینا و مقایسه آن با طب مدرن
احسان کردی اردکانی ،*1محمود صیدی

چكیده
 -1استادیار ،گروه معارف اسالمی،
دانشکده علوم تربیتی و
روان شناسی ،دانشگاه اردکان،
اردکان ،ایران
 -2استادیار ،گروه فلسفه اسالمی،
دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه
شاهد ،تهران ،ایران

از منظر فالسفه اسالمی و بهویژه ابن سینا ،فلسفه عهدهدار اثبات مبادی سایر علوم است .
از دید ابن سینا طب یکی از شاخههای فرعی حکم طبیعی میباشتد کته مبتادی تصتوری و
تصدیقی خود را از حکم طبیعی و در نهایت از حکمت

الهتی دریافت

متی کنتد .وی در

کتابهای طبی خود بسیار از مبانی و دیدگاههای فلسفی استفاده کرده اس  .یکی از مباحت
فلسفی ابن سینا بح از انسان و حقیق او میباشد .در نگاه ابتن ستینا الت ..انستان حقیقتتی
اس مرکب از نفس و بدن که بر یکدیگر تأثیرگذار می باشند؛ ب .انسان کلی اس منستم
که دارای اجزایی میباشد و حقیق
پیچیده نیس

کل غیر از حقیق اجزا است ؛ ج .انستان صترفا ماشتینی

که با امور کمی قابل تحلیتل باشتد بلکته دارای ابعتاد کیفتی متعتددی است ؛ د.
موجتود زیستتی صتر

باشتد.

* مؤلف مسئول:

انسان دارای ارگانیس زنده اس و این گونه نیست

کته یت

احسان کردی اردکانی

موارد مذکور برخی از مبانی فلسفی ابن سینا اس

که اساس طب ستنتی را در زمینته مباحت

گروه معارف اسالمی ،دانشکده
علوم تربیتی و روان شناسی،
دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران

انسانشناختی تشکیل میدهد .در این مقاله ضمن برشماری این مبانی و تبیین آنها ،مقایسهای
با مبانی انسانشناختی طب مدرن ارائه گردیده اس .
واژههای کلیدی :طب سنتی ،طب مدرن ،فلسفه ابن سینا ،مبانی انسانشناختی

Email:
e.kordi@ardakan.ac.ir

دریافت 8 :شهریور ۹۳۱6
اصالحات 28 :آذر ۹۳۱6
پذیرش ۹0 :دی ۹۳۱6

 استناد :کردی اردکانی ،احسان؛ صیدی ،محمود .مبانی انسانشناختی طب سنتی -ایرانی با تأکید بر آرا ابن سینا و مقایسه آن با طب مدرن.
دین و سالمت ،پاییز و زمستان 9316؛( 49-41 :)2(5فارسی).
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مبانی انسانشناختی طب سنتی -ایرانی ...

مقدمه
در سنت طبیی دیدما علیل فلسیفه و بیهوییهه بشی

حکومت دارد ( )4و هر گونه اثیری کیه در نفیس حاصیل

طب را بر فراگیری آن ملزم مییکیردهانید ( .)1در کتیا

رابطه عمی است که اب سینا در کتا "شفا" می گویید

نوشته شده توسی  Galenusدر ایی زمینیه کیه ترجمیه

"گاهی دوه متشیله از دردهای بدن حکایت می کندن مانند

عربی آن با عنوان "فی انّ الطبیب الفاضل ییب ان یکیون

زمانی که دوه دافعه منی برای تشلیه منی حرکت میکنید

فیلسوفاً" در اختیار مسلمانان دیرار داشیته داشیته اسیت،

که در ای حالت متشیله صورتهایی را حکایت مییکنید

تأکید بر آن بوده است که طبیب باید فیلسوف باشد (.)2

که نفس برای میامعت با آنهیا تماییل نشیان مییدهید.

اشراف طبیب بر مباحث فلسفی طب نق

مهمی در

شیییوه درمییان و فهییل عمی ی تییر آن دارد .اب ی سییینا در

همچنی آنکه گرسنه است دوه متشیله وی خوردنیهیا را
نشان میدهد" (.)5

های متعددی از کتا "دانون" طبیب را از ورود بیه

اب سینا با توجه به ای اصل فلسفی در کتا دیانون

مباحثی که در حوزه فلسفه است بر حذر می دارد و تأکید

خود عنوان کرده است فردی که بدن

برای جوش آمیدن

میکند که طبیب باید مباحث فلسیفی طیب را بیهعنیوان

خون آمادگی دارد ،اگر به اشیا درمز رنگ زیاد بنگرد و در

بش

اصل موضوعی از فیلسوف بپذیرد (.)3

آن تفکر کند ،خون

به حرکت می افتید .مثیا دیگیر آن

یکی از مباحث فلسفی اب سینا که در کتب طبی از

است که اگر کسی به ششصی که ترشیی مییخیورد نگیاه

آن استفاده شده است ،مسائل انسیانشیناختی مییباشید.

کند می شود .همچنی اگر کسی عضیوی از

کند ،دندان

به درد آید و دیگری آن را با ددیت مشیاهده کنید،

نحوه نگاه فلسفی بیه انسیان در مباحیث طبیی بیر نحیوه

بدن

درمان بسیار تأثیرگذار است .اینکه نگرش طبیب به انسان

همان عضو در بدن او نیز درد میگیرد (.)3

به عنوان موجودی باشد که مرکب از نفس و بدن است که

خالصه آن که توجیه بیه نفیس و حیاتت نفسیانی و

بر یکدیگر تأثیرگذار هستند و یا اینکه دیدی همهجانبیه و

روانی در طب سنتی مشهود است .ای بحیث آن دیدر در

کلنگر نسبت بیه وی داشیته باشید ،بییتردیید در شییوه

طب سنتی اهمییت دارد کیه اعیرا

نفسیانی را یکیی از

درمان اثرگیذار خواهید بیودن بنیابرای هیدف اصیلی ایی

ادسام "سته ضروریه" میدانند (.)6

بررسی و تبیی مبانی انسانشناختی طب سینتی

بر خالف طب سنتی در طب مدرن نسبت به نفیس و

پهوه

با تأکیید بیر آرا ابی سیینا و مقایسیه آن بیا طیب میدرن

حاتت نفسانی به نوعی بیتوجهی شیده و فروکاسیت بیه

میباشد .با ای مقایسیه روشی خواهید شید کیه در ایی

امور جسمانی مشاهده میشود .ای جدایی افراطیی ههی

زمینه بی ای دو مکتب تفاوتهای اساسیی وجیود داردن

از بدن که از زمان  Descartesبه بعد رواج پیدا کرد ،تأثیر

زیرا مکتب طب سنتی از حکمت اسالمی و طب میدرن از

به سزایی در علوم جدید و بهوییهه پزشیکی میدرن داشیته

فلسفه جدید غر و نحوه نگیاه آن بیه انسیان سرهشیمه

است .یکی از لوازم ای نگاه ،نظریه "ایی همیانی ههی و

گرفته است.

مغز" است که عنوان میکند پدیدههای ههنی هیزی جیز
پدیده های فیزیکی نیستند .نظریه ای همانی نمونیه ای از

 .۹ترکیب انسان از نفس و بدن و تأثیر آن دو بر یکدیگر

یگانه انگاری مادی می باشدن زیرا بر ای باور است که تنهیا

یکی از مهل تری مبانی انسان شناختی در طب سنتی

جوهرهای مادی و حاتت آنهیا وجیود دارد .در حقیقیت

که در فلسفه اب سینا بیه اثبیات رسییده اسیت ،ترکییب

ای نظریه نمونهای از فیزیکالیسل مییباشید .فیزیکالیسیل

انسان از نفس و بدن می باشد .همیان گونیه کیه حیاتت و

مدعی است که انسانها موجوداتی کامالً مادی هستند که

ویهگی های بدنی در نفس اثرگذار است ،نفس نیز بر بیدن

شیوه کار و ویهگییهیای آنهیا را مییتیوان بیا مفیاهیل و
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حکمت طبیعی از جمله علومی بوده است کیه دانشییوی

شود شبیه آن در بدن نیز رخ میدهد .به دلیل وجود ایی

احسان کردی اردکانی و همکار

امور غیرمادی و ماورا طبیعی در آنها وجود ندارد ( .)7بیر

دگرگونی احوا برخی از اعضا به دلیل اصلی بیماری پیی

اساس ای نوع نگرش تمامی موجودات ،ویهگیها ،رواب و

می برند .علت ایی نحیوه رویکیرد در شناسیایی و درمیان

حقای آنها توس فیزیک و یا دیگر علوم فیزیکی مطالعه

بیماری آن است که بی اجزای بدن پیوند ددی و عمیقی

میشوند .طبیعی است که حاصل ای گونه نگاه بیه انسیان

بردرار میباشد و همه به گونه ای با یکدیگر مرتب هستند

در طب هیزی جز طب جدید نشواهد بود که تیوجهی بیه

و طبیعت مدبره عالئل مربیو بیه ییک عضیو را در عضیو

نفس و حاتت نفسانی ندارد و همه هییز را در سیلو هیا،

محاهی آن آشکار میکند و یا ماده مر

را بیه سیوی آن

عصبها و امور مادی جستیو میکند.

عضو محاهی می فرسیتدن بنیابرای هنگیامی کیه در بیدن

البته مطلبی که در نقد طب مدرن گفته شد مربیو

اشکالی به وجود می آید ،در بسیاری از بیماریها عالئل در

به دیدگاه غالب در طب مدرن مییباشید کیه بیدان مید

همان نقطه بروز نمی کندن بلکه طبیعت مدبره بدن عالئیل

"زیست -پزشیکی" مییگوینید و نقیدهایی نییز از سیوی

را در جای دیگری از بدن که محیاهی عضیو بیمیار اسیت

متفکران غربیی بیر آن وارد شیده اسیتن بیهعنیوان مثیا

بروز می دهد که اگر طبیب آگاه باشد با توجه به آن عالئل

 Engelبه نقد مد زیست -پزشکی پرداخت و با اسیتفاده

متوجه بیمیاری اصیلی و عضیو اصیلی درگییر در بیمیاری

از نظرییه سیسیتلهیای عمیومی  von Bertalanffyمید

میشود (.)11

"زیست روان -اجتماعی" را پیشنهاد داد .از دیید او مید

از سوی دیگر با توجه به دید کلنگر در طیب سینتی

زیست -پزشکی نه برای ششص به عنیوان کیل ،نیه بیرای

از یک حقیقت واحد در بدن به نام مزاج سش میگوینید

اطالعات روانشناسی که در مورد او وجود دارد و نه بیرای

و به جای آنکه بسیاری از اختال هیا را در اعضیای جزئیی

طبیعت اجتماعی او هیچ تدارکی ندیده است (.)8

بدن پیگیری کنند ،آنها را در درجه او معلیو اخیتال
مزاج می داننیدن بنیابرای اخیتال اجیزا ناشیی از بیر هیل

 .2انسان یک کل منجسم است نهه متشهکل از ازهیای

خوردن تعاد آن حقیقیت کلیی مییباشید ( .)11کشی

پراکنده

هوشمندانه ارتبا بی اجزا و کل بر عهده طبیب حیاهدی

برای تفسیر پدیدههای هستی میتوان بیا دو رویکیرد

است که به ای نکته توجه داشته باشد که انسان یک کل

کلنگر و جزنگیر بیه تحلییل آنهیا پرداخیت .در رویکیرد

منسیل است نه اینکه متشکل از اجزایی باشید کیه کنیار

کلنگر ،کل سیستل و ارتبا آنها با یکدیگر مورد بررسی

هل هیده شدهاند و وحدت کل امری اعتباری باشد.

درار می گیردن اما در رویکرد جزنگر ،اجزا بدون ارتبیا بیا
یکدیگر و کل بررسی میگردند (.)9

روش است که هنی نگاهی به انسان و عالل کیه در
طب سنتی مشهود می باشد از نگاه فلسفی نشیأت گرفتیه

در طب سنتی انسیان بیه عنیوان ییک کیل منسییل

است .هنی تفسیری آن ددر اهمیت دارد که به گفته نصر

حقیقتی است مرکیب از اجیزا و اعضیایی کیه بیا یکیدیگر

از نظر حکمت اسالمی موفقیت هر علمی از علوم طبیعیی

ارتبا محکل و تنگاتنگی دارند .ای نحیوه ارتبیا آنقیدر

تا حدی است که بتواند وحدت و پیوسیتگی موجیودات را

پیوسته و هوشمندانه است که بروز اختال در ییک عضیو

نمایان سازد .اگرهه بی علومی که در تمیدنهیای دیدیل

ممک است باعث اییاد خلل در عضو دیگری شود کیه در

رایج بود وجه امتیازی وجود دارد و هریک مبای با دیگری

ظاهر هیچ ارتباطی با آن ندارد .در ای دید انسان یک کل

استن اما یک امر بی ای علیوم مشیترم مییباشید و آن

منسیل است که اجزا و اعضای او بر یکدیگر تیأثیر و تیأثر

نظریییو وحییدت عییالل طبیعییت اسییت کییه کلیییه علییوم

دارند و کل ،حقیقتی جدا از اجزا می باشد و حکل کل غیر

جهان شناسی ددیل بر اساس آن درار داده شده و بیا دصید

از حکل اجزا بوده و در معالیه اجزا همواره باید کیل را در

هویداساخت آن تدوی گردییده اسیت .وحیدت طبیعیت
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نظریات فیزیکی تبیی کرد و هیچ مییالی بیرای دخالیت

نظر گرفت .با هنی پی فرضی است که در ایی طیب از

مبانی انسانشناختی طب سنتی -ایرانی ...

نتییه مستقیل وحدت مبدأ عالل میباشد (.)12
توجه به ای نکته ضروری است کیه ایی اصیل مهیل

در یییک نگییاه کییه میییتییوان آن را نگییاه مکانیسییتی و
کمیتگرا نامید ،ای مؤلفههای بیوشیمیایی و بیوفیزیکی

می باشد .دیدگاه جیز نگیر ،رییزبی و زیسیت شیناختی بیه

منظر دارای مکانیستی پیچیده است که از طریی امیور

انسان روح حاکل بر طب مدرن است .ای دیدگاه از زمیان

کمی دابل بیان و اندازه گیری میی باشید .در مقابیل نگیاه

 Descartesبه بعد در تمامی علیوم از جملیه طیب ریشیه

مکانیستی صرف بیه انسیان ،نگیاه کیفیی دیرار دارد کیه

طب مدرن بحیث متشصیص در

انسییان را جییدا از جنبییههییای کمییی دارای ابعییاد کیفییی

طب جایگاهی نداشتن اما در دنیای پزشکی معاصر با انواع

متعددی مانند نفس ،لذت و درد ،عش و نفرت ،تیرس و

متشصص مواجه هستیل .بحث تشصص یکی از پیامیدهای

شیاعت ،رضایت و غیره می داند که از طری امور کمیی

دید جزنگر به انسان و بدن او میی باشید .در ایی دییدگاه

صرف دابل بیان و اندازهگیری نمیباشد .ایی دییدگاه بیه

انسان موجودی است مرکب از اجزا و آنچیه حقیقیت دارد

اصل حیات بش

یا نیروی متیافیزیکی و دارای شیعوری

خود اجزا هستند و کل تنها امیری اعتبیاری مییباشیدن از

باور دارد که بدون آن هیچ یک از مؤلفه های بیوشیمیایی

ای رو در امر معالیه نیز باید به اجزا و اعضا توجه کیرد و

و بیوفیزیکی دادر به انیام کارکردهیای حییاتی و ایییاد

نه کل بدن به عنوان یک واحد منسیلن بنیابرای پزشیکی

حیات نیستند (.)9

دوانید .تا دبل از پیدای

معاصر نیه تنهیا انسیان را بیهعنیوان ییک میموعیه واحید

طرح بحث نفس و حاتت نفسانی بیانگر توجه به امور

نمی شناسید ،بلکیه آن را بیه اجزاییی تقسییل میی کنید و

کیفی در طیب سینتی اسیتن زییرا نفیس و حیاتت آن را

متشصصهایی را تربیت مینماید که هریک در ارتبیا بیا

نمی توان از طری امور کمی تبیی کرد .طرح بحث میزاج

یکی از اجزا تشصص دارند و هدف خود از مداوا را بازییابی

نیز بیانگر رویکرد کیفی به انسان میباشید .میزاج از دیید

سالمت آن عنصر درار داده اندن بدون آنکه بیه کیل انسیان

اب سینا کیفیتی است که از واکن

متقابیل اجیزای رییز

اهمیت هنیدانی بدهنید .البتیه جیدایی ههی و بیدن در

مواد متضاد به وجود می آید و در اثر ای آمیزش کیفیتیی

پزشکی مدرن یکی از عوامل هنی دیدگاهی می باشد .بیر

متشابه حاصل می شیود کیه بیدان میزاج مییگوینید (.)3

مبنای دیدگاه جدایی هه و بدن برای متشصص سیستل

شایان هکر است که مباحث کیفیات ههارگانهای (رطوبت،

ادراری اهمیت هندانی ندارد که بیمار دهار توهل بیوده و

یبوست ،برودت و حرارت) که ددما برای هریک از عناصیر

یا افسردگی نیز دارد .برای متشصیص اعصیا و روان هیل

ههارگانه دائل بوده اند از لیوازم هنیی دییدی مییباشید.

نییاراحتی ادراری بیمییار اهمیییت هنییدانی نییدارد .از نظییر

کیفیت آ سرد و تر ،آت

گرم و خشک ،هوا گرم و تیر و

پزشکی رایج ششصیی کیه دارای مشیکل ادراری و روانیی

خام سرد و خشک است که ای کیفیات از طریی حیس

می باشد ،دارای دو بیماری کامالً متفاوت است که باید بیه

تمسه درم میشوند.

دو متشصص مراجعه کند و هر متشصیص معمیوتً بیدون

در پزشکی رایج انسان ماشینی محسو می شود کیه

مشورت با دیگری به مداوای ای ششص میپردازد (.)13

به اجزایی تقسیل گشته و طب ای اجزا بررسی و مطالعه
میگردد .در ای پزشکی بیماری عبیارت اسیت از درسیت

 .۳نگاه کیفی به انسان

کارنکردن یک یا هند عنصر .پزشک نیز کسی است که بیا

یکی از لوازم نگاه کل نگر به انسان ای می باشد کیه

مداخله فیزیکی (مثالً جراحی) یا شییمیایی (تییویز دارو)

وی موجودی است که در کنار جنبیه هیای کمیی دارای

به تصحیح اختالتت اجزای ایی ماشیی میی پیردازد .تیا

وجوه کیفی متعددی نیز می باشد .توضیح آن اسیت کیه

آنیایی که به فلسفه مربو می شیود تفکیر ایی پزشیکی

نگاه فلسفی به انسان می تواند از دو منظر صورت گییرد.

حدادل در طو ههار درن گذشیته بیر ایی اسیتوار بیوده
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نه تنها در طب مدرن جایگاهی ندارد بلکه عکس آن صادق

هستند که حیات را تشکیل میی دهنید و انسیان از ایی

احسان کردی اردکانی و همکار

از اجییزا تشییکیل شییده اسییت و بیمییاری یعنییی درسییت

تودهای همسان و نامششصن یعنیی کثیرت محیو گردییده

کارنکردن ای اجزا .پزشک نیز کسیی اسیت کیه فعالییت

است و ای بیشک کاملتری نوع غلبه دابلتصور کمییت

اجزا را اصالح می کند و درمان یک ماده شیمیایی یا ییک

بر کیفیت میباشد (.)16

فرایند جراحی میباشد که به پزشک در اجرای هیدف وی
کمک میکند (.)13

نهایت کمی و صوری شدن وادعیت نتییه ای جز ای
نشواهیید داشییت کییه هیییچ هییویتی خییارج از علییل بییادی

روش است که نگاه مکانیستی به انسان نتییه حذف

نمی نماند تا بتوان از طری ریاضییات بیه تمیام وادعییت

هه و حاتت ههنی از او میباشد و ای نگیاه در پزشیکی

علل پیدا کرد .بر ای مبنا است که کیفیات هاتی افیراد و

معاصر غلبه دارد Delbanco .دانشییار دانشیکده پزشیکی

اشیا در علل جدید آنچنان تنز می کند کیه از هیر فیرد

هاروارد بیان می کند کیه "اطالعیات می دربیاره مسیائل

وادعیت هویتی جز هویت ریاضی یعنی بعد یا عدد بیادی

مربو به جسل از مسائل مربو به هه بیشتر میباشید.

نمیماند و ای به معنای مبرا بودن از هر گونه کیفییت و

شاید به ای دلیل که مطالعه جسل انسان آسانتیر اسیت.

عی کمیت شدن است ()17ن اما در دیید سینتی و طیب

در دانشکده پزشکی نییز همیی مطلیب را بیه میا تعلییل

سنتی بدن یک ارگانیسل زنیده اسیت (نیه ییک ماشیی

میدادندن  95درصد از آموختههای ما درباره تی بیود و 5

بی جان) که دارای یک سیستل هوشمند میباشد کیه در

درصد درباره روان" (.)14

طب سنتی از آن با عنیوان "طبیعیت میدبره بیدن" ییاد

کمیتگرای محض به انسان یکیی

می شود .انسان در ای نگاه مو جودی اسیت واجید ابعیاد

حاصل آنکه بین

از اصو پزشکی مدرن میباشید و ایی دیید کیه پیس از

کمی و کیفی که امور کیفی او بر ابعیاد کمیی وجیودش

رنسانس اییاد شد ،حاصل اندیشه دکارتی نسبت به عیالل

غلبه و سیطره دارد .در حقیقت امور کمی باید از طریی

و انسان است .به اعتقاد وی امتیداد ،ویهگیی اصیلی میاده

امور کیفی تفسیر و تبیی شوند .آنچه اصیل میی باشید،

است و کیفیت و ویهگی اساسی اشییا بیه امتیداد ارتبیا

کیفیییت بییوده و کمیییت فرعییی اسییت کییه بییه آن اصییل

داردن درصورتی که کیفیتهای دیگر حالت ثانویه دارنید و

بر می گردد .در ای نگاه پزشک خادم طبیعت اسیت و بیا

هندان مهل نمیباشند .بیدی ترتییب  Descartesنییز بیه

زبان هل دردی و هل سشنی بیا بیدن سیعی در عیالج آن

شیوۀ گالیله تمام جنبهها و ابعاد کیفی طبیعیت را نادییده

داردن نه مانند ششصی که می خواهد با زبیان زور و دسیر

می گیردن در نتیییه نظیام طبیعیت تنهیا بیه شیکل ییک

در ای طبیعت تصرف کند.

فرمو ریاضی و دنیای مادی بیهصیورت ییک شیی کیامالً
مکییانیکی کییه از هییر گونییه هییدف و غایییت تهییی اسییت

 .4انسان همچون ارگانیسمی زنده است نه موزود زیستی

درمییییآیییید Descartes .طبیعیییت را از کیییل حقیقیییت

صرف

هستی شناسانه آن به استثنای جنبه کمی آن تهیی نمیود

یکی از پیامدهای نگاه مکانیکی بیه انسیان ،دییدگاه

مفهوم مکانیکی از نظام طبیعت و نگرش بیه

زیست شناسی صرف به او است .طب ای دیدگاه کیه از

طبیعت بهعنوان یک شی تهی از هر گونه وادعیت معنیوی

جدایی نفس و بدن تغذیه می کند ،بیماری هیزی نیست

کمک کرد (.)15

جز اختالتت کیارکردی زیسیت شیناختی و بیه تعبییری

و به پیدای

 Guénonمعتقد است که ای دید مکانیکی بیه عیالل

همان اختال در ماشی بیولوژیک می باشید .مطیاب بیا

در سراسر علوم دنیای متیدد رسیوخ کیرده اسیت و بشیر

اییی دیییدگاه نسییبت بییه انسییان ،طییب شییاخهای از

همه هیز را به صورت مکانیکی درآورده و کارش به جیایی

زیست شناسی محسو می شودن زیرا انسان را موجیودی

رسیده است که خود نیز بهصورت مکانیکی درآمده و رفته

بیولوژیک میداند (.)18
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است که انسان بدن است ،بدن ماشی می باشید ،ماشیی

رفته به وضع آحاد عددی دروغینیی افتیاده اسیت کیه در

مبانی انسانشناختی طب سنتی -ایرانی ...

در مد زیست -پزشکی که حاصل جزنگری و مید

مغالطه ای بی

نبوده و آن مغالطه "کنیه و وجیه" اسیت.

بیماری را ناشی از وجود میکرو هایی در بدن میداند که

می باشد و نه تمام حقیقیت وی .اگیر در درمیان انسیان را

باید از بیی برونید .ایی مید دخالیت هیر گونیه عوامیل

هیزی جز میموعه کارکردهای زیسیتی در نظیر نگییریل

محیطی ،رفتاری ،سنی ،جنسیت و امور ههنی را در اییاد

دهار هنی مغالطه شدهایلن بنیابرای نمییتیوان اهمییت

بیماری نفی میکندن درحالی که در بحث کلنگیری بییان

زیست شناسی را انکار کردن امیا در عیی حیا نمییتیوان

شد که از دید اب سینا همه ای میوارد مییتواننید نقی

گفت که بیماری ها صرفاً مقوتت زیست شناسیی هسیتند.

بهسزایی در اییاد بیماری داشته باشند.

پزشکان باید برای تیربههای بیماران خیود از جملیه درد،

اب سینا در بحیث بیمیاری بیه نفیس و حیاتت آن

رنج ،عزت نفس ،هیدف در زنیدگی و غییره اهمییت دائیل

توجییه زیییادی دارد .او علییت برخییی از بیمییاریهییا را

شوند .آن ها بایید ییاد بگیرنید کیه بیا هنیی پدییدههیای

مشکالت روانی ششص می داند و به تیدبیر نفسیانی روی

غیرزیست شناختی به نحوی عقالنی برخورد کننید .شیاید

میییآورد ( )3ن بنییابرای از دییید وی عوامییل ههنییی نیییز

ای بزر تری هالشی باشد که در برابر طب معاصر دیرار

می توانند علیت بیمیاری باشیند .همیی سیش یکیی از

دارد .در بهتییییری حالییییت تحویییییل پدیییییدههییییای

نقدهایی است که می توان بر مد زیست -پزشیکی وارد

غیرزیست شناختی به زیست شناختی حاصلی در بر نیدارد

آوردن زیرا اینکه بگوییل تنها میکرو هیا عامیل بیمیاری

و در بدتری حالت تصویری مشدوش و نامقبو از انسیان

هستند نگاهی جامع به بیماری نمی باشدن زییرا بیمیاری

را ارائه میدهد (.)18

ممک است به دلیل عوامل گوناگونی اییاد شیده باشید
که یکی از آن ها میکیرو اسیت .توضییح آن اسیت کیه

نتیجهگیری

ترس ها و اضطرا ها می توانند در انسیان تیأثیر شیگرفی

همان گونه که طب سنتی متأثر از فلسیفه ابی سیینا

بگذارندن به عنوان مثا در دیرن  19بیمیاری سیل دههیا

است ،طب میدرن نییز از فلسیفه جدیید کیه در رأس آن

هزار نفر را کشتن اما از دهه  1881به بعد میزان میر

 Descartesو فالسییفه فیزیکالیسییت دییرار دارنیید متییأثر

یافتن زیرا تیا دبیل از آن دهیه

میباشد و همانطور کیه بیی فلسیفه ابی سیینا و نحیوه

و میر ناشی از آن کاه

کسی نمی دانست هه عاملی سبب بیماری سل میشیودن

نگرش او به جهان و فلسفه جدید تفیاوت عظیمیی وجیود

به همیی دلییل ایی بیمیاری در هالیه ای از رمیز و راز

دارد ،بی طب سنتی و طب میدرن کیه هرییک از مبیانی

Koch

فلسفی خود تغذیه میکنند نیز تفاوت مشاهده مییشیود.

نایل شید کیه بیمیاری سیل از ییک

یکی از وجوه ای تفاوت مباحث انسانشیناختی اسیت .در

به گوش

ای مقاله ضم بیان مبانی انسان شیناختی طیب سینتی،

ناشیی از ایی بیمیاری از 611

تطبیقی نیز با مبانی انسیانشناسیی طیب میدرن صیورت

نفر در هر  111هزار نفر به  211نفر در هیر  111هیزار

عبارت هسیتند

وحشتنام پوشیده شده بودن امیا در سیا 1882
به ای کش

بزر

باکتری به وجود می آید .هنگامی که ای دان
مر دم رسید ،میزان مر
نفییر فییروک

گرفت .از جمله دستاوردهای ای پهوه

کییرد .ای ی درحییالی اسییت کییه تییا زمییان

از ال  .در طب سنتی شاهد توجه ویههای به تیأثیر نفیس

پیداشدن دارو برای درمان مؤثر نیل درن بادی مانده بیود

در بدن و بیالعکس هسیتیل و پزشیکان بیمیاریهیا را بیر

( . )19باییید توجییه داشییت کییه اییی امییور بییا دییید

اساس ای دیدگاه درمان میکنندن درحیالی کیه در طیب

زیست شناختی صرف به انسان دابلتبیی نمیباشند.

مدرن (مد زیست -پزشکی) توجهی به ای امر نمیشود

ای گونه از شواهد در کنار مباحث عقلی صرف حاکی
از آن اسیت کییه دییید زیسییتشییناختی صییرف بییه انسییان
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و بیماری بر اساس اختالتت صرفاً مادی تفسیر می گرددن
 .در طب سنتی انسان یک کل منسیل اسیتن بنیابرای
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مکانیکی میباشد با دیدی تک بعیدی نسیبت بیه انسیان،

عملکییرد زیسییتی تنهییا وجهییی از وجییوه حقیقییت انسییان
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احسان کردی اردکانی و همکار

،به هستی و غیره) و ارزششناختی (مالم ارزشها

در درمان هل به تمامیت ای کل توجه میشودن به همی

 ارزشمندبودن موجودات، تزاحل ارزشها،وادعیبودن آنها

دلیل بحث مزاج اهمیت زیادی پیدا میکندن امیا در طیب

غیرانسانی و نحوه تصرف در آنها و غیره) طب سنتی و

مدرن انسان متشکل از اجزای گوناگون میباشید و توجیه

.مدرن صورت گیرد

هندانی به کلیت وی نمیشودن از ایی رو هیر متشصصیی
به دنبا درمان عضیو مربیو بیه تشصیص خیود اسیت و

بدون حمایت مالی به انیام رسیده

حمایت مالی

توجهی به تأثیر درمان خود به تمام ساحت انسانی نیداردن

پهوه

ای

 در طب سنتی به امور کیفی (مانند کیفیات ههارگانیه.ج

.است

 تری و خشکی) در کنار امیور کمیی توجیه، گرمی،سردی
ویهه ای شده استن اما در طب مدرن غالباً توجیه بیه امیور

مالحظات اخالقی
حاضر کلیییه موازییی اخالدی در انیییام

در پهوه

.مطالعییات لحییاظ شییده اسییت

کمییی و ریاضییی اسییت و همییه هیییز را در دالییب نگییاه
 در طیب سینتی در درمیان.کمیتگرا تفسیر میکننیدن د
بیماری عالوه بر جنبه زیستی انسان به جنبیههیای دیگیر
 عوامییل فرهنگییی و، هییانییات،  عواط ی،ماننیید خلقیییات

تضاد منافع
تزم به هکر است که تضاد منافعی در ای پهوه

 س و غیره توجه می شیودن امیا در طیب میدرن،محیطی
انسان به موجود زیسیتی صیرف تنیز یافتیه و بیه نقی

.وجود ندارد

.عوامل دیگر در بیماری توجهی نمیشود

تشکر و قدردانی

پیشنهادات

بدی وسیله از تمامی افیرادی کیه میا را در تدویی

با توجه به نتایج بهدستآمده پیشیینهاد میییشییود

.ایی مقالیه ییاری رسیاندند تشیکر و ددردانی مییشیود

مطالعاتی در زمینه تطبی مبانی هستیشناختی (مانند
 دید الهی، نگرش غایتانگارانه، اصل سنشیت،اصل علیت
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