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  چكيده
 رچوبچا و فلسفي مباني همچنان اما شده، انجام اسالمي طب در مختلفي مطالعات اگرچه باشد.مي ناشناخته مفاهيم از هنوز اسالمي، طب اصول

 ژرف زشكيپ پارادايم در آن کاربرد توسعه و متعاليه طب نظريه تبيين به پردازي،نظريهطريق  از اخيراً است. نشده مشخص آن در پردازينظريه

 معناشناسانه و تاريخي بررسي با تا است شده سعي مقاله اين در، پردازاننظريه توسط متعاليه طب نظري چهارچوب بررسي منظور به اند.پرداخته

 ادايمپار در متعاليه طب نظريه جايگاه نهايت در و نموده معرفي را آن پارادايمي ابعاد و شناسايي را آن بر حاکم ضوابط و اصول اسالمي، طب

 هارچوبچ توصيف منظور به همچنين است. شده استفاده معناشناختي و تاريخي هايروش از پژوهش، اين در گيرد. قرار مطالعه مورد ،اسالمي طب

 همواره مسلمان طبيب که دهدمي نشان تحقيق اين نتايج است. شده استفاده متن تفسير و هرمنوتيكي رويكردهاي از متعاليه، طب شده ارائه نظريه

 ارههمو و نموده استفاده دين شرعي و اخالقي مباني چارچوب در پزشكي اصول و هاروش ابزارها، کارآمدترين و جديدترين از تا نمودهمي سعي

  ببرد. بهره واقعيت از الهي و معنوي تفسيري از طبابت، عناصر ترينمادي از استفاده عين در

  متعاليه طب ژرف، پزشكي پارادايم، اسالمي، طب :کليدي واژگان
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 مقدمه
 انجام زيادي مطالعات علم، و دين بين ارتباط باب در

 حوزه، اين پژوهشگران بين در همچنان اما است، شده

 امدهني پديد رابطه اين در خاصي گزاره پيرامون توافق

 ينب نسبت که دهدمي نشان اسالمي تمدن تاريخ است.

 تنها نه اسالمي، تمدن طاليي دوران در دين و علم

 موجب بلكه نبوده ديني امور يا علم توسعه بازدارنده

 حتي و گرديده علم و دين جبهه دو هر قدرتمندي

 آمده حساب به واحد امري عنوانهب علم، و دين دوگانه

 يانب اسالمي علم گيريشكل کتاب در اقبال مظفر است.

 و مستقيم ارتباط اسالمي تمدن در ورزيعلم که کندمي

 اشاره وي دارد. اسالمي بينيجهان با غيرمستقيمي

 پيوند طبيعت، به قرآني نگاه مشخصه که کندمي

 مفهوم خود با آن شناختي ريخت و وجودشناختي

 يعتطب جهان ساختن نشانه با که پيوندي است؛ خداوند

 آن هب ايويژه تقدس دارد، متعالي واقعيتي به اشاره که

  (.1) دهدمي

 وانعنبه طبيعي هايپديده کريم، قرآن منظر از واقع، در

 اسماء ظهور و بروز محل که شوندمي معرفي الهي آيات

 عتقدم اقبال آنكه به توجه با ديگر، سوي از هستند. الهي

 ،باشدمي طبيعت يافتهسازمان مطالعه علم، که است

 باشد؛ عتناا بي اديان و الهيات به نسبت تواندنمي بنابراين

 نظري دستگاه با پيوندي در نيز اديان که گونههمان

 (.1) اندداشته قرار خويش زمانه علمي

 که پديده يک مثابه به طبيعت به مدرن، دوره در علم اما

 ياعتنايبي و نكرده توجه است، برخوردار قدسي امر از

 در ورزيعلم هايويژگي از زيست، محيط تخريب به

 راءآ بر که نيز نصر حسين سيد است. بوده اخير دوره

 زداييتقدسي لهأمس بر و است داشته فراوان ثيرأت اقبال

 جدا عامل است، کرده کيدأت اين از پيش مدرن، علم از

 منداندانش گرفتن فاصله را دين از طبيعي علوم افتادن

 اين بنابراين، و (2) داندمي قدسي امر از مدرن دوره

 معرفي زيست محيط گسترده تخريب عامل را جدايي

 بتخري ديني، هايحرمت به توجه با علم چراکه کندمي

 هک دادمي قرار علمي تتبعات قرمز خط را زيست محيط

 طورهب غيرقدسي، علم طبيعت، سكوالريزه فهم از بعد

 از ثرأمت پرداخت. طبيعت تخريب به گسترده

 کلي ودوج يک مثابه به طبيعت مطالعه سكوالريزاسيون،

 علمي، گزاره و گرفته قرار غفلت مورد مقدس، امري و

 رآمد.ب هستي هايچگونگي و چيستي فهم پي در صرفاً

 که ندکمي بيان طبيعت، و انسان کتاب در نصر حسين

 وجود عرصه به پا نوين طبيعي علوم اينكه براي

 ويشخ مقدس ويژگي از بايد کائنات ماده ابتدا بگذارند،

 علم بينيجهان خود شد.مي دنيوي و گرديدمي تهي

 افتهي انتشار آن عاميانه حالت در که آنگونه ويژهبه جديد،

 يطبيع اعيان و طبيعت کردن سكوالريزه اين در است

 هب تبديل طبيعت در موجود نمادهاي است. داشته سهم

 ساير از کلي به که ذاتي هاييهستي شدند؛ حقايق

 زمان اين تا که کائنات هستند. مجزا واقعيت هاينظام

 و تندگرف قرار حجاب تحت ترتيببدين بودند شفاف

 شبين در کامالً که کساني براي حداقل - معنوي نظر از

 دند،ش معنا بي -بودند ورغوطه طبيعت به نسبت علمي

 يديگر نحو به دانشمندان و علما از هريک چنانكه حتي

 تواندمي که کيميا، علم نظير قديمه علوم کردند.مي فكر

 علم يک به شود، مقايسه کيهاني توده يک از تجليل با

 مقدس ويژگي همه موضوعات و مواد آن در که شيمي

 جريان در يافت. تقليل بودند، داده دست از را خويش

 زا را خويش معقوليت و پذيريفهم طبيعي علوم امر،

 حرانيب مسئول مستقيم، طوربه که واقعيتي دادند. دست

 به آن کاربردهاي و جديد علمي بينيجهان که است

   (.2) است آورده وجود
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 همه با گيرد،مي قرار آزمايشگاه در دانشمند که زماني

 باورهاي و هاارزش اعتقادات، دين، شامل که وجود

 بنابراين و شده حاضر کار محل در است، ايشان فردي

 رويكردهاي در فردي هايارزش ناخواه و خواه

 باورهاي که طورهمان گذاشت، خواهد اثر وي پژوهشي

 ثيرأت تهالب و گذاردمي ثيرأت زندگي جوانب ساير بر فردي

 ثرأت و ثيرأت که است آن است، مهم آنچه پذيرد.مي نيز

 دهد، رخ مندروش صورت به يكديگر، بر علم و دين

 دارد، وجود حوزه دو اين ناهمگون التقاط امكان چراکه

 براي زيادي بسيار شواهد تاريخ، در اينكه کما

 .يافت توانمي بالعكس يا دين از علم پذيريآسيب

 ريفيتع تا اندکرده تالش بسياري تاريخ، طول در اگرچه

 ابب در نيز ديگر بسياري و نمايند ارائه اسالمي علم از

 جامان مطالعات نظر صرف اما اند،نوشته پيوند، اين منع

 يا- اسالمي علم وجود رو، پيش مقاله فرض پيش شده،

 مقاله، اين موضوع چارچوب در و تردقيق صورت به

 باشد.مي ممكن -اسالمي طب

 هانج هشتم، و هفتم قرن در متون ترجمه نهضت از پس

 نتجم که نحوي به بود، مختلف علوم اعتالي شاهد اسالم

 دهمياز قرن در اسالمي تمدن طاليي دوره گيريشكل به

 از نيز طب علم مختلف، علوم ميان در گرديد.

 رداربرخو مسلمين توسط انگيزيحيرت هايپيشرفت

 مبناي که اسالمي طب اوج دوران شرايط اما گرديد.

 ت.نياف ادامه ديگر بود، گرديده اروپا در نوين پزشكي

 در اسالمي، طب احياي براي تالش معاصر، دوره در

 ت.اس شده گرفته سر از مختلف کتب و مقاالت قالب

 طب حوزه در اخير هايسال در که مهمي مقاالت از

 تابعي وهمكاران  و رضايي مقاله شده، نوشته اسالمي

 اندکرده تالش خود مقاالت در هاآن باشد.مي همكاران

 تواقعي از معنوي تفسيري فلسفي، چارچوبي در تا

 واقعيت معناي به پرداختن (.4و  3) کنند ارائه طبابت

 علم دانشجوي تا شودمي مطرح جهت آن از پزشكي

 ليک امر درک به و رفته فراتر جزيي امر از بتواند طب

 يقدس امر به اتصال با و شود نائل ايپديده هر نهان در

 درک توان عالم، کل بر حاکم متعالي وجود عنوانبه

 فهم و هم به مرتبط مختلف هايسيستم هايپيچيدگي

 هايستمس اين بر حاکم هايآشفتگي و هاسيستم اين نظم

 بيابد. را

 از ديدج تبييني قالب در معنوي و باطني تفسير ارائه

 رب تواندمي پزشكي هاينظريه علمي هايفرض پيش

 اطباي زدن چنانكه بگذارد، تاثير طبابت فرآيند و طبيب

 در که گونهآن است. داده رخ امر اين مسلمان سلف

 با که طبي رويكرد در هست، آشكار مذکور مقاالت

 هب همچنان طبيب شود،مي شناخته اسالمي طب عنوان

 دمانمي پايبند علمي نظريه ارائه در علمي رويكردهاي

 ارائه در متفاوتي فلسفي هايفرض پيش طبيب ولي

 داشت. خواهد خويش نظريات

 

 روش
 طب اصول که است آن روپيش مقاله ابتدايي پرسش دو

 از اسالمي طب پارادايم چارچوب و چيست؟ اسالمي

 از پس و است؟ شده تشكيل عناصري و مواضع چه

 اين به بايد اسالمي، طب پارادايم چهارچوب تدوين

 رمذکو پردازاننظريه مطالعات آيا که داد پاسخ االتؤس

 طب پارادايمي چارچوب از متعاليه، طب باب در

 در فتهر کار به روش آيا اينكه و کند؟مي تبعيت اسالمي

 طب شناختيروش چارچوب با منطبق مقاالت، اين

 ناي ساخت در رفته کاربه روش فهم باشد؟مي اسالمي

 امكان که است اهميت داراي روي آن از نظريات

 و سازدمي فراهم پژوهشگران براي را بيشتر مطالعات

 طب حوزه مطالعات روي پيش را تريگسترده هايافق

 گشود. خواهد اسالمي
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 در است: شده تشكيل مرحله دو از رو پيش مطالعه

 داده گردآوري روش از استفاده با ابتدا در اول، مرحله

 يختار به مربوط شواهد مدارک، و اسناد بررسي طريق از

 از استفاده با سپس و شده گردآوري اسالمي طب

 بط اصول مفهومي، بنديطبقه و معناشناسي رويكرد

 سطح چند تا ادامه در و گردد شناسايي اسالمي

 عناصر و مواضع نهايت در تا يابد ادامه سازيمفهوم

  گردد. تدوين نيز اسالمي طب پارادايمي

 كيهرمنوتي تحليل روش از استفاده با نيز دوم مرحله در

 ظرمن از و متن به نظريه رويكرد قالب در تفسيري، و

 مطالعه به اول، مرحله در آمده فراهم نظري چارچوب

 دهش نگريسته متعاليه طب خصوص در شده ارائه نظريه

 مورد اسالمي طب پارادايم در مطالعات اين جايگاه و

 گرفت. قرار بررسي و تحليل
 

  هايافته
 اسالم( در پزشكي مطالعات پارادايمي )ابعاد

 علمي، هايانقالب ساختار کتاب در (Kuhn) کوهن

 فلسفه و شناسانهروش مباحث وارد را پارادايم مفهوم

 هک کندمي بيان پارادايم، تعريف در وي کند،مي علم

 آن در علمي جامعه يک اعضاي که است چيزي پارادايم

 يلتشك کساني از علمي جامعه برعكس و دارند اشتراک

 (.5) دارند مشترکي پارادايم که شودمي

 ليو است رفته کار به مختلف معاني در پارادايم اگرچه

 رنظ از که کندمي بيان پارادايم توضيج در محمدپور

 و تفكر از چارچوبي از است عبارت پارادايم کوهن،

 و قتحقي به تواندمي محقق وسيله آن به که باورداشت

 دهديم رخ زماني علمي انقالب بپردازد. واقعيت تفسير

  (.6) شود ديگر پارادايمي جايگزين پارادايمي که

 پرسش را پارادايم حوزه در اساسي پرسش سه وي

 دانديم شناختيروش و شناختيمعرفت شناختي، هستي

 امينظ عنوانبه پارادايم محمدپور، نظر به بنابراين (.6)

 که شودمي تعريف بينيجهان به بنيادي باورداشت از

 ايهشيو به بلكه روش، انتخاب در تنها نه را پژوهشگر

 يشناختهستي و شناختي معرفت هايحوزه در بنيادي

  (.7) دهدمي جهت نيز

 اسالمي طب پارادايمي موضع که اينجاست لهأمس حال

 و شناختيمعرفت شناختي، هستي حوزه سه در

 ابعادي چه داراي و است چگونه شناختيروش

 به ابتدا در بايستي االتؤس اين به پاسخ براي باشد؟مي

 و نمود اشاره اسالمي طب بر حاکم اصول و هاويژگي

 عمواض مطابق بنديجمع و سازيمفهوم به اقدام سپس

 نمود. پارادايمي عناصر و

 

 اسالمي طب اصول

 ريگيشكل از پس هشتم، قرن اول نيمه و هفتم قرن در

 يجهنت در و کالمي و سياسي فقهي، مسائل از بسياري

 اسالم، جهان در نسبي امنيت ايجاد علوم، اين تدوين

 ثبات ايجاد پرتو در و هاراه گسترش بازارها، توسعه

 درش براي بستر اسالم، جهان در حاکمه دولت سياسي

 ب،ط علم و نجوم علم شد. فراهم طبيعي علوم توسعه و

 تهگرف شكل اسالمي تمدن در که بودند علومي اولين از

  يافتند. توسعه و

 لجه اسالم، پيامبر بعثت از پيش پزشكي حوزه در

 وجود آموزش و بود حاکم العربجزيره بر عميقي

 گذاشتمي داغ را جنگيان هايزحم شهر جراح نداشت.

 ضماد عنوانبه را نامعلوم هايمرهم يا سوزاندمي و

 را ساده داروهاي عطار، نهاد.مي هازخم بر شفابخش

 در عموماً مردم کرد.مي تجويز معمولي دردهاي براي

 الفاخوري (.8) زيستندمي شرايط ترينغيربهداشتي

 نجها در فلسفه تاريخ کتاب در (Al-Fakhouri) والجر

 يژهو طب علم العرب،جزيره در که کنندمي بيان اسالمي
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 اب را خود بيماران عادت، طبق اعراب و بود سريانيان

 کهانت با را طب کردند.مي معالجه ابتدايي وسائل

 رينمشهورت بود. فالگيري را ايقبيله هر و آميختندمي

 اعمال به اسالم بودند. يمامه و نجد فالگيران هاآن

 اب و داد خاتمه بيماران معالجه در فالگيران و جادوگران

 ند،بود دين از خارج بيشتر اسالم صدر پزشكان آنكه

 ان،علم العلم گفت: و کرد تمجيد علم اين از اسالم ولي

 بر وقف طب علم هامدت تا االبدان. علم و االديان علم

 يپ در که مسماناني و بود صابئين و نصاري و يهود

 رواج کارشان هرگز رفتند،مي علم اين تحصيل

 شدندنمي واقع خود همكيشان اعتماد مورد و يافتنمي

 هک علمي هر با ابتدا همان از اسالم، دين بنابراين، (.9)

 خود از کارآمدي و بوده آگاهي و عقالنيت بر مبتني

 از دين، علم کنار در را آن و بوده موافق دادهمي نشان

 است. نمودهمي معرفي مهم علوم

 اشاره اسالمي علوم تاريخ کتاب در همايي الدينجالل

 ونمت ترجمه بر مبتني اول، وهله در طب علم که کندمي

 تمدن در بزرگ، هايتمدن و اقوام ساير از علمي

 همچون افرادي همت به کار اين که آمد پديد اسالمي

 در حكيمي که آنگونه (.11) دادمي رخ اسحاقبن حنين

 گيريشكل ابتداي در کندمي اشاره مسلمين دانش کتاب

 هب رو اسالمي دولت در مسيحيان حضور اسالمي، تمدن

 نزمي مشرق نصرانيان ميان پزشكاني و نهدمي فزوني

 غرب کليساي که است هنگامي به اين و کندمي ظهور

 و بيماري که تبيين اين با و داندمي حرام را طبابت

 نآ نبايد کسي که خداوند جانب از است عقابي مرض،

 ورد است، بوده عقوبت مستحق که مبتال بيمار از را

 (.11) سازد

 نهضت طريق از طب علم ورود از پس روي، هر به

 دست به هاسرياني دست از طب که زماني ترجمه،

 و ترجدي جنبه آن در مطالعه و تحقيق افتاد، مسلمين

 که علمي کوتاه هايرساله بجاي گرفت. خود به تردقيق

 طبي جامع هايالمعارفدايره بود، هاسرياني معمول

 مطالعات و تجربي تحقيقات شد. ليفأت مسلمين وسيلههب

 به توجه نماند. دور مسلمان دانشمندان نظر از نيز باليني

 مسلمين تحقيقات در محلي و ايمنطقه هايبيماري

 ميالدي، هشتم قرن ميانه از بنابراين (.12) يافت اهميت

 ودخ شناختيروش کلي اصول و قواعد اسالمي، طب علم

 ليک اصول و قواعد اين سازد.مي آشكار پيش از بيش را

 است. گرفته قرار بررسي مورد زير در

 

  آزمايش و مشاهده تجربه، به اتكا

 ترينبزرگ و اولين از يكي عنوانبه رازي، زکرياي

 مندعالق بسيار تجربي معرفت به اسالمي، دوره اطباي

 ساخت نحوه به الحاوي رساله در وي است. بوده

 شارها است بوده توام مشاهده و آزمايش با که بيمارستان

 مختلف نواحي در را گوشت که طريق اين به کند؛مي

 ناحيه کدام در شود مشخص تا اندکردهمي آويزان شهر

 از بارها وي کتاب، همين در شود.مي فاسد ديرتر

 انتخاب و بيماري با مواجهه در خود شخصي تجارب

 کسب به رازي کلي طورهب و گويدمي سخن درمان نوع

 افرو اهتمام طب، در تعلم و تعليم امر در شخصي تجربه

 (.12) است داشته

 سالميا دوره دانشمند ترينبزرگ سيناابن ديگر، سوي از

 ت.اس داشته اتكا بسيار خود شخصي تجارب بر نيز

 اثبات خود، مشاهدات به اتكاي با رشد، ابن همچنين

 بنا همچنين گيرد.نمي آبله بار، دو فرد يک که کندمي

 ادد نشان طاعون رساله در آنكه از پس آندلسي الخطيب

 براي و آن سرايت اثبات جهت است، واگير طاعون که

 يسو از کرد. استفاده تجربي شواهد از مخالفان، اقناع

 تربيت عنوانبه سعيدبن اهللهبه و ماسويهبن يوحنا ديگر،

 اب آنچه که اندکرده کيدأت بارها اسالمي، طب شدگان
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 اللطيفعبد همچنين نيست. معقول نباشد، منطبق تجربه

 قطعه يک تنها آرواره، که دهد نشان آنكه براي بغدادي

 جمجمه هزار دو حدود آوريجمع به اقدام باشد،مي

  (.12) نمود

 ردهک بيان العلوم احصاء کتاب در نيز فارابي دوم، معلم

 عيواق کننده درمان تواندمي نيرو دو با تنها طبيب که

 قوانيني و کليات بر اوست آگاهي نيروي يكي باشد: بوده

 ديگري است؛ آورده دست به پزشكي هايکتاب از که

 و پزشكي اعمال در زياد کار اثر بر که است نيرويي

 رد ورزيدگي زيرا شود،مي ايجاد او براي بيماران درمان

 هايبدن معاينه و زياد تجربه راه از تنها حرفه اين

  (.13) است پذيرامكان اشخاص

 

 ديگران آراء از استفاده

 و اءآر از استفاده علم، در که است بوده معتقد رشد ابن

 رد باشد.مي ناپذيراجتناب و ضروري ديگران نظرات

 ستا شده آورده رشد ابن از نقل به العرب،عبقريه رساله

 شناختن راه در که ماست وظيفه که است روشن که

 مکک اند،بوده ما از پيش که کساني نظريات از حقايق

 نباشند، اي باشند دين هم ما با پيشينيان، آنچه چه بگيريم.

 شرعي حذب را حيواني توانيممي آن وسيله به که آلتي زيرا

 باشد. مسلمان آلت آن مالک که نيست شرط کنيم،

 نيمتوامي ما پس باشد. آن در ذبح شروط بايد قدرهمين

 ادهاستف اند،بوده اسالم از پيش که کساني نظريات از

 (.11) کنيم

 و جالينوس اعتقاد و دين تفاوت که کرد اشاره بايد

 تفادهاس در را محدوديتي هيچ مسلمانان، به نسبت بقراط

 ارتيعبهب نياورد. پديد مسلمين براي ايشان نظريات از

 علماي اعتقادات و دين به توجه بدون اسالم، جهان در

 و ندبستمي کار به را ايشان نظريات طب، حوزه پيشين

  شدند.مي مشغول درمانگري به

 انتقادي تفكر

 سعي ديگران، آراء پذيرش وجود با اسالمي، طب در

 براي يزن انتقادي تفكر از دانشمند طبيب که است برآن

 که کندمي اشاره کوب زرين ببرد. بهره ديگران آراء نقد

 ودخ شخصي تجارب بر مبتني متقدمان نقد به رازي

 ،مفصل طورهب قانون رساله در سينا ابن و پرداختمي

 ودخ کتاب در سزگين فواد است. کرده نقد را هايوناني

 علي و رازي زکرياي حيان، جابربن که کندمي اشاره

 دهش بيان علمي هايگزاره بر پافشاري بدون عباسبن

 نمودند. جالينوس نقد به اقدام صراحتاً متون، در

 بقراطي روش از طبيبان که کندمي بيان وي همچنين

 اربعه اخالط اساس بر بيماري علل شناخت براي

 را خود کارآمدي روش که زمان هر لكن کردند استفاده

 (؛12) اندکردهمي نظر صرف آن از داد،مي دست از

 يک از منبعث که زير کشفيات به توانمي مثال، عنوانبه

 (:14) آورد ميان به سخن است، بوده انتقادي رويكرد
 

 شوديم گريبيماري باعث سرايت و نفوذ اينكه کشف -

 طبري ابوالحسن توسط

 رازي توسط معده فحمي تب شناخت -

 سينا ابن توسط سل بيماري بودن مسري -

 طتوس خوني هايبيماري از ژرف و گسترده توصيف -

 زهراوي ابوالقاسم

 زهر بن عبدالملک توسط توموري هايتاول معرفي -

 طب علم بودن تكاملي -
 

 نآ باعث مسلمان، اطباي نزد انتقادي تفكر به اهتمام

 مسائل، علمي شناخت زمان، مرور به که است شدهمي

 معل تدوين ابتداي در که گونههمان کند. پيدا تكامل

 دش پرداخته علمي متون ترجمه به اسالم، جهان در طب

 پس شود، حاصل هادرمان و هابيماري فهم در جهشي تا

 ايش،آزم و مشاهده و شخصي تجربه بر اتكا با نيز آن از
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 ارهاش سزگين کرد. پيدا توسعه و تكامل علمي مسائل

 پزشكي، چشم و نور حوزه در مثال عنوانبه که کندمي

 ار زير مراحل است. يافته تكامل طب علم شكل چه به

 (:14) کرد اشاره ترتيببه توانمي

 به چشم حدقه که بود معتقد رازي سوم، قرن در -

  و بزرگ شود،مي آن وارد نور که اياندازه

 شود.مي کوچک

  طبي نظر از را رويت درباره اقليدس نظر رازي -

 کند.مي رد

 درباره جالينوس نظرات سيناابن چهارم، قرن در -

 کند.مي رد طبي نظر از را يتؤر

  رويت از جديد تبييني هيثم ابن پنجم، قرن در -

 کند.مي ارائه

 تبيين مشكل فارسي، الدينکمال هفتم، قرن در -

 کند.مي حل را يتؤر

 

 اسالم، جهان در طب علم که نمود اشاره بايد بنابراين

 به تواننمي گاههيچ و است بوده تكاملي علمي

 پنداشته علمي قديمي، علمي متون در که هاييگزاره

 علمي هاگزاره ابطال امكان و بود پايبند اند،شدهمي

 يابد.مي تكامل طب، علم و داشته وجود
 

 نوآوري و خالقيت

 ودنب تكاملي به باور و انتقادي رويكرد اسالمي، طب در

 پيشنهادات و راهكارها ارائه طريق از تنها طب، علم

 تهيافمي عيني ظهور و بروز نوآوري، با مأتو و خالقانه

 خالقيت به اسالم، کارنامه کتاب در کوبزرين است.

 وي کند.مي اشاره طب مختلف هايحوزه در مسلمين

 رکتح بيان در دمشقي نفيس ابن خالقيت به اشاره با

 توسط جراحي وسايل انواع توليد و ريه در خون

 مورد را ابتكاري صورت به طبي امور اجراي الزهراوي،

 يزن پيشتر که موارد از بسياري (.12) دهدمي قرار کيدأت

 نوآوري و خالقيت بر دال گرفت، قرار اشاره مورد

 حسن سيد است. بوده طب حوزه در مسلمان دانشمندان

 دکنمي اشاره اسالم، در علوم تاريخ کتاب در زادهتقي

 کتاب ترينقديمي و ترينمهم رازي، جدري کتاب که

 رخک(س معني )به حصبه و آبله باب در ابتكاري طبي

 که بوده طب علم در ايعمده قدم يک واقع در و است

 (.15) اندهبرداشت تقليد( بدون و ابتكار طريق)به مسلمين
 

 عقالنيت مطابق عمل و شريعت در اجتهاد

 از بسياري در نوآورانه و خالقانه رويكردهاي ارائه

 تنگ همان دچار را طب علم بود، ممكن اوقات

 نآ گرفتار مسيحيت جهان در طب که کند هايينظري

 که چرا نداد رخ اسالم جهان در پديده اين اما بود. شده

 و مجتهدين ترينبزرگ از خود مسلمان، اطباي عموم

 المث عنوانبه آمدند.مي حساب به نيز خود عصر فقهاي

 يالملك و سيناابن قانون رازي، منصوري طب کتب در

 درباره ميت، به احترام لزوم وجود با عباس،بن علي

 در رام اين و شده گفته سخن نيز عضو قطع و تشريح

 در همچنين بود. شده پذيرفته اسالمي، طب

 يموسيق از نياز صورت در اسالمي، دوره هايبيمارستان

 خوابيکم دچار بيماران به کمک براي گوييقصه و

 نقل به (Sezgin) سزگين (.12) است شدهمي استفاده

 کسي اگر که کندمي اشاره خطيببن الدينلسان از

 برخي هک داد تن نظر اين قبول به توانمي چگونه بگويد

 ينا اسالم، دين که صورتي در هستند، مسري هابيماري

 سرايت وجود گوييم،مي جواب در ندارد، قبول را نظريه

 اهدهمش و حس و استقراء و تجربه به هابيماري بعضي

 اين و برهانند مواد اينها است. شده ثابت متواتر، اخبار و

 که يکس بر همچنين و نيست پوشيده کسي بر مطلب

 اين هب مبتال بيمار با که است کساني هالکت شاهد خود

 افرادي تندرستي شاهد طرفي از و دارند سروکار مرض

 (.14) اندنداشته رابطه بيماري چنان با که است
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 ميعل و برهاني امر به هميشه مسلمان، اطباي بنابراين

 زني شريعت بر همزمان طورهب و اندداشته ويژه اهتمام

 زماني در هاآن اند.نمودهمي عمل آن به و داشته احاطه

 و ودهب تغيير نيازمند اصولي و فقهي قواعد از برخي که

 با است، بوده اعوجاج دچار سنت يا قرآن متن از فهم

 از قهاف فهم بر و نگريستهمي شريعت به انتقادي نگاه

 قهيف جامعه فهم بهبود باعث و گرفتهمي خرده شريعت

 اند.شدهمي دين از
 

 امور در شرعي و اخالقي الهي، اصول به پايبندي

 تعارضات رفع در اجتهاد باب شدن پذيرفته وجود با

 عمواق در که است شدهمي سعي اما رايج، فقه و طب علم

 شود. حفظ شرعي مسائل به پايبندي غيرضروري،

 در کندمي اشاره کوبزرين که آنگونه مثال عنوانبه

 پرستار عنوان به زنان از لزوم مواقع در هابيمارستان

 مسلمان اطباي همواره همچنين است. شدهمي استفاده

 و بوده برخوردار اسالمي اخالق اندازنمودهمي سعي

 زا ديگران، نقد در است کرده اشاره سزگين که آنگونه

 اخالق رعايت و داريخويشتن نفس،پاکي انصاف،

 طب رساله در رازي حتي (.12) باشند برخوردار علمي

 رواني داروي نوعي عنوانبه اخالق از خود، الروحانيه

 همين در وي (.16) کندمي ياد باليني روانشناسي يا

 و کرده اشاره معنوي و مادي امور بين اتحاد به رساله

 و ويس يک از موسيقي که کندمي کيدأت افالطون بسان

 اعتدال و هماهنگي ايجاد باعث ورزش، ديگر سوي از

 شودمي نفس روحاني و اخالقي استقامت و نفس در

 در ديني، فهم از برخورداري و شريعت به باور (.17)

 تاهمي حاثز بسيار پژوهشي و علمي اخالق پاسداشت

 هايگرنت که موضوعاتي از يكي حتي امروزه و است

 هايپژوهش و گيردمي تعلق آن به بزرگي پژوهشي

 اخالق بحث است، انجام حال در آن بر ايگسترده

 حدود مطالعه معناي به که است اسالم در زيستي

 و درماني پزشكي، هايفعاليت در که است اخالقي

 (.18) دارد و داشته وجود اسالم در بهداشتي

 مسلمان کند،مي اشاره کوبزرين که آنگونه نهايت در

 حتشري بجاي باليني مطالعات اجراي از موارد برخي در

 استفاده شرعي هايمحدوديت از برخي با مواجهه براي

 شريعت به التزام غيرضروري، مواقع در تا اندنمودهمي

 دباش شده حاصل اند،دانستهمي عصر آن در که آنگونه

 امري هب نادرستي، به ايگزاره که زماني حتي يعني (.12)

 در يلدل به مسلمان طبيب است، شده تبديل متشرعانه

 هوشمندانه آن، سياسي و اجتماعي عواقب داشتن نظر

 است. کردهمي عمل
 

 عمل و دانش توأماني

 تطباب بارز ويژگي عنوانبه عمل و دانش ميان هماهنگي

 يگرد عبارتيهب است؛ اسالمي عصر قرون نخستين در

 مطالعه به طبي هايرساله خوانش از مسلمان طبيب

 بوده آمد و رفت در برعكس و بيماري تجربي شواهد

 و کردهمي عمل طبي، دانش مبناي بر بنابراين و است

 جابجا را علم مرز عمل، در علمي هاييافته براساس

 که آنگونه که است خاطر همين به است. نمودهمي

 وريآجمع به مسلمان طبيب ند،مي توصيف کوبزرين

 هتماما تجربي دانش تدوين و تنظيم و باليني مالحظات

 نظريه به اشاره با ديگر جاي در يا است دادهمي نشان

 که شودمي يادآور سينا،ابن ورزش جاي به بهداشت

 در مانأتو بطور تجربه و انتزاعي و عقلي نظري، رويكرد

 (.12) است رفتهمي کار به مسائل حل

 مومس کتاب به اشاره با خود کتاب در سزگين همچنين

 نبهج دو هر شناخت بر مسلمين قدرت بر حيانجابربن

 مابين متعادل رابطه ايجاد و پزشكي عملي و نظري

 دارو گويدمي جابر از نقل به وي کند.مي کيدأت هاآن

 تعريف و است مفيد بيماري شناخت از پس تنها

 آيد، راهمف اگر که است مطلوبي وسيله نخستين بيماري
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 هايبيماري شفاي يعني فايده آخرين آن، حصول با

 همين نيز طب فن تعريف و شود؛مي حاصل مزمن

 و علم که است فنوني جمله از طب فن يعني است،

 يعني قسم دو به فني اگر اما است. مأتو هاآن در عمل

 بخش بايد صورت آن در شود، تقسيم عملي و علمي

 دونب عملي هيچ زيرا باشد، عملي بخش از پيش علمي

 (.14) نيست ميسر قبلي علم

 لمع مانيأتو را طبابت حيان بن جابر که است مشخص

 است. قائل تقدم علم براي چند هر داند،مي عمل و

 سزگين که رودمي پيش آنجا تا طب علمي وجه اهميت

 فلسفي علوم از يكي را طب رازي، که کندمي اشاره

 طب رد که نيست ترديدي بنابراين داند.مي )استداللي(

 درماني هايروش برخي و هاتكنيک فهم صرفاً اسالمي،

 و ياستدالل وجه بلكه کندنمي کفايت داروها شناخت يا

 بسيار اهميت داراي اسالمي، طب در طبابت نظري

 (.14) باشدمي زيادي

 برخي هاگرچ که کندمي بيان قانون، کتاب در نيز سيناابن

 طب در عمل و علم سطح دو از حوزه اين پژوهندگان

 معناي به نيز عمل حتي واقع در اما اند،گفته سخن

 بجوان تمام بنابراين و است علم بردن کار به اسلوب

 زدن بنابراين کرد. تلقي علم مثابه به توانمي را طب

 کامل اتحاد يک از طب، در عمل و علم الرئيس،شيخ

 (.19) باشدمي برخوردار
 

 طبابت در فناورانه و صنعتي تجهيزات

 را طب خود فلسفي رسائل در (Al-Kindi) الكندي

 يسالمت تحقق پي در که کندمي معرفي ايپيشه همچون

 لزوماً و معين ثغور و حدود بدون امر اين و است انسان

 آن بر دال امر اين (.21) گرددمي ممكن پيشه يک عنوانهب

 انواع از استفاده امكان اي،پيشه هر همچون که است

 باعث و داشته وجود طبابت در فناورانه و صنعتي تجهيزات

 ستفادها ديگر، سوي از است. شدهمي طبابت کيفيت بهبود

 لمان،مس طبيبان توسط شده ساخته مختلف هايوسيله از

 همه توجه مورد اسالمي، طب هايدوره نخستين همان از

 توليد هب اشاره با کوب زرين است. گرفته قرار پژوهشگران

 وجه به الزهراوي، ابوالقاسم توسط جراحي ابزار انواع

 است. کرده اشاره اسالم جهان در طبابت ةگرانصنعت

 اشاره اب اسالمي تمدن پزشكي کارنامه کتاب در نيز پورنبي

 نام به خود کتاب در وي که کندمي بيان زهراوي به

 بيشتر )که ابزار 211 از بيش کشيدن تصوير به با التصريف

 از هريک در هاآن کاربرد به اوست( خود ساخته هاآن

 (.12) پردازدمي جراحي هايزمينه

 نقل به ،طبابت در جرجاني توليدات به اشاره با نيز پورنبي

 خليهت لوله بتوان است ممكن که کندمي بيان بهاءالدوله از

 ديگر سر و باريک بسيار آن سر يک که ساخت مخصوصي

 وچكيک سوراخ اگر حال باشد. متصل منفذيبي کيسه به

 شودمي تخليه مكش راه از چرک شود، باز لوله وسط در

 (.21) آيدنمي پديد شكم جدار شكافتن به نيازي و
 

 مسلمان طبيب بودن چندتخصصي

 که اندازه همان به شود،مي گفته سخن رازي از که زماني

 کفيزي کيميا، علوم از وي فهم است، نظر مد وي طبابت

 المهع عنوانبه نيز سيناابن آيد.مي ميان به نيز فلسفه و

 گاهآ کمال و تمام شكل به مختلفي علوم به خويش، دوران

 ودهب صادق جعفر امام شاگرد که حيانجابربن است. بوده

 ترينبزرگ از يكي عنوانبه طبابت، کنار در است،

 مطرح فقه و شيمي علوم در اسالمي تمدن دانشمندان

 از ت،طباب کنار در شد اشاره پيشتر چنانكه الزهراوي است.

 مسلمان، اطباي اينكه است. بوده برخوردار نيز صنعتي فنون

 زا يكي اند،بوده برخوردار ديگر علوم از طب، علم کنار در

 طب در ايشان هاينوآوري باالي حجم داليل ترينمهم

 چند از برخورداري و بودن ايچندرشته است. بوده

 تيجهن در و مختلف علوم تلفيق براي را زمينه تخصص،

 نمايد.مي فراهم جديد ابداعات ارائه
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 نوانعبه مسلمان، بزرگ اطباي همه تقريباً ديگر، سوي از

 ياد هاآن از نيز نام همين به و اندشدهمي شناخته حكيم

 دانش از برخورداري معناي به حكيم (.22) اندکردهمي

 شهود بر يهتك با چنانكه باشد.مي متالهانه صورت به فلسفي

 حانيرو دانشي از و بوده ارتباط در قدسي امر با مكاشفه، و

 باعث مسلمان، اطباي حكمت اند.بوده برخوردار معنوي و

 بوده طب به علمي رويكردهاي در ايشان فهم افزايش

 كمي،ح دانش که است صورت اين به امر اين تبيين است.

 يداپ معنا آن ذيل اجزا، دانش که باشدمي گرايانه کل دانشي

 واندتمي باشد،مي آگاه کلي دانشي به که کسي کند.مي

 هب علم بنابراين و ببرد کار به خود جاي در را اجزا دانش

 و رفتهمي کار به هستي ارکان تمام با تعادلي در اجزا،

 همين از است. يافتهمي افزايش علمي، هايگزاره کارآيي

 ريحتش درباره خود علمي نظريه نفيس ابن که است روي

 ربارهد که المحمديه السيرهفي الكامليه الرساله کتاب در را

 لومع از نفيسابن واقع، در است. آورده است، نبوي سيره

 ندچ از او، هاينوشته که آنجا تا بوده برخوردار مختلفي

 بيان الجر و الفاخوري (.23) اندبوده برخوردار معرفتي وجه

 او که شد آن موجب فلسفه از رازي آگاهي که کنندمي

 تقدمع او شود. قائل اهميت بدن در ثيرشأت و نفس براي

 در و باشد هم رواني طبيب بايد جسماني طبيب که است

 هک اوست و است. کرده ليفأت ارزشي پر کتاب باره اين

 هب را خود بيمار همواره که است الزم طبيب بر گويد:مي

 د،باش نداشته اميدي بدان خود اگرچه سازد، اميدوار صحت

 (.9) اوست نفسي احواالت تابع آدمي جسم مزاج زيرا
 

 اسالمي طب نهادمندي

 ار خود منسجمي نهادي ساختار در گفته پيش موارد همه

 توسعه به اشاره با کوبزرين است. دادهمي نشان

 رويجت منظور به نهادسازي بر عباسي، عصر در هابيمارستان

 وي کند.مي کيدأت طب حوزه در فناوري و علم توسعه و

 اين که کندمي اشاره سيار هايبيمارستان به همچنين

 و کارآمد نهادهاي خلق در مسلمين خالقيت ها،بيمارستان

 ساختار به وي همچنين آيد.مي حساب به جديد

 که هکرد اشاره امور اداره در نظم و هابيمارستان بروکراتيک

 بابتط بر حاکم نهادي بافت به دقيق توجه از نوعي به خود

 با کوبزرين نهايت، در دارد.برمي پرده اسالم جهان در

 وجود و مالي مسائل در هابيمارستان نظر دقت به اشاره

 مزددست پرداخت و بيماران پذيرش در مالي منسجم برنامه

 اختارس ديگر، شكل به ،غيره. و اوليه مواد مينأت و پزشكان

 است کرده آشكار را اسالم جهان در طبابت منسجم نهادي

 سال هزار پنج کتاب در نيز (Venzmer) فنتزمر (.12)

 قرن در و اسالمي عصر در که کندمي بيان پزشكي تاريخ

 اسالم جهان در باشكوهي هايبيمارستان ميالدي، هشتم

 و بودند قاهره و دمشق در هاآن ترينمجلل که شد ساخته

 نيز جوان پزشكان کارآموزي و آموزش براي هاآن از ضمناً

 شكيپز ايمجله انتشار که بود پس آن از و شدمي استفاده

 (.24) گرديد آغاز نيز عربي بومي زبان به

 سهيلت باعث اسالم، در طبابت نهادمندي که نيست ترديدي

 را طب علم رشد و توسعه و گرديدهمي امور ضبط و ثبت

 اقصي در اطبا آمد و رفت همچنين است. نمودهمي ممكن

 هايروش و علم انتقال باعث اسالمي، هايسرزمين نقاط

 وجود که است شدهمي اسالمي مناطق همه به طبي

 هر در پزشكان سكونت و آمد و رفت اين هابيمارستان

 است. کردهمي ممكن و آسان را منطقه
 

 گراييتعادل

 منظور به بدن اعضاي همه مطالعه معناي به گراييتعادل

 ايستيب طبيب باشد.مي بيماري اصلي هايريشه شناسايي

 از املک درکي بتواند تا باشد داشته بدن به کلي نگاهي

 که است رو همين از آورد. دست به بيمار وضعيت

 که کرده بيان خوارزمشاهي ذخيره رساله در جرجاني

 هاياندام از اندامي هر مزاج که است آن مطلق تندرستي

 همه مرکب هاياندام ترکيب و ... باشد معتدل يكسان
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 اندازه آن و شكل آن و عدد بدان و باشد اندام به و درست

 و باشد تهپيوس بايد است، پيوسته بهم آنچه و بايد که باشد

 فعل چنانكه باشد، دور هم از بايد است، دور هم از آنچه

  تقصيربي و آفتبي و تمام هااندام همه منفعت و

 (.25) باشد

 قرار مطالعه مورد متكثر کل يک عنوانبه بدن واقع در

 وجود بدن، عناصر همه تعادل بر عالوه است. گرفتهمي

 زني آدمي بدن و بيماري با مواجهه در کيهاني تعادل يک

 کتاب در اقبال مظفر چنانكه است. اهميت داراي

 بر حيانجابربن تسلط به اشاره با اسالمي علم گيريشكل

 به که آنچه که کندمي بيان علمي، مختلف هايرشته

 د،بخشمي دروني پيوستگي جابر، علوم وسيع مجموعه

 ناب اوست. تعادل نظريه مشخصاً يا تحقيق جامع چارچوب

 تعادلي دارد، وجود عالم در که چيزهايي همه جابر، نظر به

 اببازت و بوده مختلف سطوح در تعادل اين دارند. کيهاني

  (.1) است عالم موجودات همه توازن

 رساله در هندو ابن که است خاطر همين به بنابراين،

 نجوم، علم از ايپاره بايد پزشک که کرده بيان الطبمفتاح

 هک چرا بداند را منطق و موسيقي علم رياضيات، هندسه،

 شكلي هب يک هر و باشندمي مرتبط طبابت با نحوي به اينها

 يداپ معنا سالمتي آن چارچوب در که کيهاني تعادل از پرده

 گرفت نتيجه توانمي پس (.26) داشت برخواهند کند،مي

 بيبط بودن تخصصي چند اهميت بر گراييتعادل اصل که

 المي،اس علمي و فلسفي فرهنگ در کلي طورهب افزايد.مي

 خشي است. ميانگين و اعتدال بر مشتمل مزاجي، نوع هر

 مساله اين اشراق حكمت رساله در سهروردي الدينشهاب

 دالاعت از است عبارت مزاج که نموده بيان و شده متذکر را

  (.27) اندگشته جمع هم با که کيفياتي بودن متوسط و

 تعادل رب مبتني طب فلسفه کردن فراهم با نيز سيناابن

 وسنف و بدن نيز و مختلف هايمزاج و طبايع بين دروني

 او آورد. فراهم طب براي را عظيمي چارچوب گوناگون،

 يرونيب محيط و بدن بين شناختيبوم تعادل ضرورت بر

 دشمي غذايي رژيم و غذا شامل فقط نه که داشت کيدأت

 دگرديمي نيز صدا حتي ديگري عوامل و هوا شامل بلكه

 شامل است شده اشاره قانون در چنانكه عوامل اين (.28)

 و امعهج که گرددمي نيز فرد پيرامون هايفعاليت يا مسكن

 يسالرئشيخ چنانكه است قبيل اين از نيز زيستمحيط

 ماريبي هر در که علت نوع چهار از قانون کتاب در سيناابن

 و صوري فاعلي، مادي، علل گويد؛مي سخن دارند، وجود

 لهأمس که است معتقد ايشان فاعلي، علل بحث در غايي.

 هاينگهدارنده تريناصلي عنوانبه نيز زيستمحيط

 بيماري و سالمت باعث که باشدمي مطرح آدمي سالمت

  (.19) است آدمي

 

 اسالمي طب پارادايمي چارچوب

 بط بررسي اسالمي، طب پارادايمي نظم تدوين منظوربه

 و شناسيمعرفت شناسي،هستي بعد سه مطابق اسالمي

 معناي به شناسيهستي دارد. ضرورت شناسي،روش

 .باشدمي مطالعه مورد پديدار ماهيتي و وجودي چيستي

 که دهستن هاييپديده از دارو و بيماري بيمار، طبيب، طب،

 همچنين آيند.مي حساب به مطالعه مورد پديدار عنوانهب

 نوع و دانش چيستي فهم پي در محقق شناسي،معرفت در

 ايتنه در باشد.مي مطالعه مورد پديدار فهم مسير در دانايي

 کسب راستاي در پديدار آن فهم روش شناسي،روش در

 گيرد.مي قرار بررسي مورد پديدار، فهم خاص معرفت

 مورد زير موارد اسالمي، طب اصول بررسي مطابق

 (1)جدول گرفتند.  قرار شناسايي

 طحس مفهومي طبقات به تفسيري رويكردي در اصول اين

 بقهط نهايتاً تا شوندمي منتج پارادايمي عناصر يعني دو

 العهمط مطابق شود. توليد يک سطح در پارادايمي مواضع

 زير جدول در اسالمي طب پارادايمي عناصر شده، انجام

 (2)جدول  است. شده اشاره
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 اصول طب اسالمي (9جدول 

 اصول طب اسالمي

 آزمايش )الف( و مشاهده تجربه، به اتكا

 ديگران )ب( آراء از استفاده

 تفكر انتقادي )ج(

 )د( تكاملي بودن علم طب

 خالقيت و نوآوري )ه(

 اجتهاد در شريعت و عمل مطابق عقالنيت )و(

 پايبندي به اصول الهي، اخالقي و شرعي )ز(

 ماني علم و عمل )ح(أتو

 گري در طب )ط(صنعت

 چندتخصصي بودن طبيب مسلمان )ي(

 نهادمندي طب اسالمي )ک(

 گرايي )ل(تعادل
 

 

 

 

 

 طب اسالميهاي مفهومي پارادايم ( مؤلفه2جدول 

 (0اصول طبابت اسالمي )سطح  عناصر پارادايمي )سطح دو( مواضع پارادايمي )سطح اول(

 شناسيهستي

 طبيب، فردي است برخوردار از دو ساحت وجود مادي و معنوي. ماهيت طبيب

 آزمايش )الف( و مشاهده تجربه، به اتكا

 ديگران )ب( آراء از استفاده

 تفكر انتقادي )ج(

 بودن علم طب )د(تكاملي 

 خالقيت و نوآوري )ه(

 اجتهاد در شريعت و عمل مطابق عقالنيت )و(

 پايبندي به اصول الهي، اخالقي و شرعي )ز(

 تواماني دانش و عمل )ح(

 گري در طب )ط(صنعت

 چندتخصصي بودن طبيب مسلمان )ي(

 نهادمندي طب اسالمي )ک(

 گرايي )ل(تعادل

 ماهيت طب

از جنس فكر و ذکر و فعل. فكر آن در علم طبابت اي است طب، پديده

ار و مند طبيب با بيمو ذکر آن در کلمات تخصصي و نوع ارتباط نشانه

-هاي مادي مرتبط ميفعل آن در ابزار و دارو و بيمارستان و ساير پديده

 باشد.

 ماهيت دارو
-دارو، از حيث وجودي به دو نوع فيزيكي و متافيزيكي تقسيم مي

 ها ضروري است.در فرآيند درمان، وجود هر دو آن شود که

 ماهيت بيماري
اي پيچيده است که در هنگام برهم خوردن نظم کلي بيماري، پديده

 شود که نظم به کل برگردد.يابد و هنگامي، درمان ميعالم بروز مي

 گراييامر متعالي

زي چيتواند هيچ چيز شبيه امر متعالي نيست. در عين حال که مي

باشد. در باطن هر پديده طبي، امر باشد، در همان حال آن چيز نمي

متعالي وجود دارد؛ در عين حال که در ظاهر آن قابل فهم است. فرد 

 گرايش به رسيدن به امر متعالي دارد.

 بعد اجتماعي فرد

کند. اين بعد، بعد فرد، بعدي از وجود خود را در جامعه درک مي

شود که هم طبيب و هم بيمار در فرآيند ناميده مياجتماعي انسان 

 کند.درمان، در چارچوب اين بعد عمل مي

تعامل فرد و 

 طبيعت
 کند.فرد، بعدي از وجود خود را در مواجهه با طبيعت درک مي

 شناسيمعرفت

 ردازد.پها و فرآيندها ميها و تبيين مكانيزممعرفتي که به چگونگي علم گرايي

 باشد.هاي هستي ميمعرفتي که ناشي از مواجهه با پرسش درباره چرايي بنيانيحكمت 

 در طبابت اسالمي، علم عين عمل است و عمل عين علم. اتحاد دانش و عمل

 شناسيروش

 شهودگرايي
هاي معرفتي حكمي منبعث از شهود و وحي، در طبابت گزاره

 باشند.اثرگذار مي

 باشد.طبي بر مشاهده و آزمايش و تجربه استوار مياساس فهم  تجربه گرايي

 .گردداي تفسير ميدر طب اسالمي، چرايي و چگونگي هر پديده تفسيرگرايي
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 وانتمي اسالمي، طبابت اصول از هرمنوتيكي فهمي با

 ترمست اصول آن در که نمود مالحظه را بيشماري مفاهيم

 و فهمي رويكردي اتكاي به مفاهيم اين کشف اند.بوده

 طب پارادايمي عناصر و شودمي حاصل تفسيري

 جدول در پارادايمي عناصر گردد.مي مشخص اسالمي،

 اصول اب نسبتي چه اينكه ادامه در و گرديده مشخص باال

 است. شده روشن دارند،

 هب مختلف طرق به که گونههمان طبيب طبيب: ماهيت

 بيعيط امور شناختن در سعي و است وابسته طبيعي امور

 امور به پايبندي آنجاکه از اما دارد، را مشاهده طريق از

 متعالي امري منطقاً پس دهد،مي نشان خود از وحياني

 اديم امر کيفيت وراي کيفيتي داراي که پذيرفته را

 را خود همواره مسلمان، طبيب بنابراين، باشد.مي

 يابد.مي ملكوتي و ملكي بعد دو از برخوردار

 شودنمي محدود علم يک به لزوماً طب، طب: ماهيت

 هب مختلف طرق از که است علومي از ايآميخته بلكه

 در را خود مختلف اشكال در آميزه اين و آيندمي دست

 در نيز زباني مرتبه در البته و دهدمي نشان عمل سطح

 ماتکل از گسترده استفاده يا و بيمار و طبيب تعامل

 در امور اين يابد.مي بروز آيد،مي طبي متون در چنانكه

 منديباور و الهي اصول به پايبندي نظير مختلف اصول

 به اهتمام حال عين در و گراييتعادل در قدسي امر به

 اءآر از استفاده و گراييتجربه اصول در طبيعي امور

 دهد.مي نشان را خود متن، و زبان چارچوب در ديگران

 مادي و طبيعي عواملي به لزوماً دارو دارو: ماهيت

 روح بر عارض که مسائل برخي بلكه شودنمي محدود

 ندآيمي حساب به دارو عنوان به نيز هستند فرد روان و

 و معنوي مسائلي با مرتبط توانندمي عوامل اين و

 آن به بيمار همچنين و مسلمان طبيب که باشند ملكوتي

 صولا و شريعت به که است دليل همين به و دارد اعتقاد

 گرايي،تعادل اصل در يا انددادهمي نشان واکنش الهي

 اند.گرفتهمي نظر در نيز را ملكوتي امور

 از منبعث قبل موارد بسان نيز بيماري بيماري: ماهيت

 )که گراييتعادل اصل ويژه به است؛ مختلف اصول

 است امري داند(،مي کلي نظم ريختگي بهم را بيماري

 ملكوتي. امور هم و مادي امور به مرتبط هم

 مهه در متعالي و قدسي امري حضور گرايي:متعالي امر

 با ههمواج در چنانكه است تشخيص قابل طبابت اصول

 داليل از يكي همچنين است. مشهود شرعي و الهي امر

 امر به باور همين مسلمان، اطبا بودن تخصصي چند

  باشد.مي خاص و عام معناي به الهيات منظر از قدسي

 مدهآ اسالمي طبابت اصول در آنچه فرد: اجتماعي بعد

 هچنانك است فرد در اجتماعي امري وجود بيانگر است،

 و فعاليت نظير اجتماعي امور اين به گرايي،تعادل در

 است. شده اشاره .غيره و زيست محيط و مسكن

 در و مختلف اشكال در طبيعت طبيعت: و فرد تعامل

 تعامل در طب علم با مرتبط امر با مختلفي سطوح

 اي گراييتعادل علم، بودن تكامل اصول در باشد.مي

 و طبيعي امر به اهتمام مشاهده، و تجربه به اتكاي

 باشد.مي تشخيص قابل طبيعت

 و مشاهده و تجربه به اتكا نظير اصولي گرايي: علم

 امليتك انتقادي، تفكر ديگران، ازآراء استفاده آزمايش،

 هک چرا باشد.مي گراييعلم بر ناظر .غيره و علم بودن

 و فهم پي در که بوده طبيعي امور مطالعه بر ناظر علم

 مانمسل طبيب باشد.مي هستي هايچگونگي تبيين

 علمي همف پي در دائم طورهب گراييتكامل اصل بر مبتني

 نظري هايدستگاه با متناسب و آيدبرمي هاپديده از

 حفظ و هابيماري درمان و تشخيص به زمانه، علمي

 در ايدوره در است ممكن پردازد.مي آدمي تندرستي

 ادرتمب نظر اظهار به علم، بقراطي و جالينوسي دستگاه
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 مدرن دوره علمي هايدستگاه در بعدي دوره در و ورزد

 شود. مشغول طبابت به

 متحك اسالم، در علمي طبابت البته بنياني: حكمت

 هايمحدوديت که نمودهمي سعي همواره و بوده بنيان

 عبارتيهب نمايد. مراعات را شرعي و الهي و اخالقي

 يدهپد هر چرايي فهم با مأتو نوعي به اسالم در طبابت

 را چگونگي پديده، هر چرايي فهم با طبيب است. بوده

 در و نخورد بهم عالم کلي نظم که کرده تنظيم نحوي به

 وانعن به است. نمودهمي عملي را گراييتعادل اصل واقع

 يغيراخالق عملي ارتكاب مستلزم طبي فعل اگر مثال

 ودهب مساله اين به واقف طبيب آنجاييكه از است، بوده

 است، اخالق مكارم تكريم حيث از حيات اهميت که

 لح راه پي در و نشده مرتكب را غيراخالقي راه آن پس

 همف معناي به بنياني حكمت است. آمدهبرمي ديگري

 هاچرايي به پاسخ بر مبتني هاچگونگي تنظيم و هاچرايي

 صولا به پايبندي و گراييتعادل اصول در که باشدمي

 ور،منظ همين به باشد.مي مستتر شرعي و اخالقي الهي،

 ياجتماع و زيستي محيط اصول همه رعايت به طبيب،

 هچراک است بوده پايبند طبابت فرآيند در .غيره و

 است. پرداختهمي امور تبيين به بنيانحكمت

 دانش مانيأتو اصل در هم چنانكه عمل: و دانش اتحاد

 مسلمان طبيب گري،صنعت در هم و شده اشاره عمل و

 خصمش چارچوبي در تا است دانش فهم پي در پيوسته

 دد.گر ممكن طبابت امر و شود تبديل عمل و کنش به

 بيماري و سالمت با عملياتي مواجهه محصول دانش،

 له،أسم به نسبت عميق دانش ساختار در نيز عمل و است

 عاملي خود نهادمندي، اصل همچنين گردد.مي ممكن

 از و شودمي عمل و دانش اتحاد تحقق باعث که است

 به مستلزم نوآوري، و خالقيت اصل هم ديگر سوي

 است. عمل و دانش مانأتو کارگيري

 معرفت کسب اصلي هايروش از يكي گرايي:شهود

 قدسي، امر و حكمي معرفت به باورمند فرد براي

 ممكن، شكل ترينعالي در باشد.مي شهودي هايروش

 هب پايبندي اصل و شريعت در اجتهاد اصل در که وحي

 مثابه به است، مستتر شرعي و اخالقي الهي، اصول

 چون همچنين آيد.مي حساب به شهودي امور به اهتمام

 گرا جزء که علمي معرفت طريق از کلي امر با مواجهه

 وسلت با جز گراييتعادل اصل در تعادل تحقق باشد،مي

 ست،ا قدسي امر با مستقيم مواجهه از ناشي که شهود به

 شود.نمي ممكن

 امور با مواجهه و علمي فهم روش گرايي: تجربه

 عقالني امور به اتكا و تجربه و مشاهده با طبيعي،

 آراء از استفاده و مشاهده و تجربه اصول در چنانكه

 عقالنيت مطابق عمل و شريعت در اجتهاد و ديگران

 در طبابت نهادمندي همچنين است. ممكن است، آمده

 شدان به ضمني دانش تبديل امكان سو، يک از اسالم،

 تحقق براي بستر و کندمي ممكن را مشهود

 كرتف اصل ديگر سوي از شود.مي فراهم گراييتجربه

 اصل و ممكن را جديد هايتجربه خلق امكان انتقادي،

 براي زمينه شدن گسترده امكان نوآوري، و خالقيت

 سازد.مي ميسر را کردن تجربه و فعاليت

 قتحق قالب در همواره مسلمان طبيب تفسيرگرايي:

 مانيأتو و بودن تخصصي چند گرايي،تعادل اصول

 تا دارد آن بر سعي علم، بودن تكاملي و عمل و دانش

 با امر اين که دهد افزايش را لهأمس به نسبت خود دانش

 لشام که مطالعه مورد پديده و لهأمس از دائمي تفسير

 ممكن باشد،مي .غيره و بيمار يا طب دارو، بيماري،

 اي انتقادي تفكر اتكاي به مسلمان طبيب گردد.مي

 حرکت قالب در گراييتفسير اجتهادي، رويكردهاي

 سبالعك و ذهنيت به عينيت از و باطن به ظاهر از مداوم

 کند.مي ممكن را
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 مي،اسال طب پارادايم چارچوب تعيين از پس بنابراين،

 در نآ کاربرد و متعاليه طب نظريه مطالعه براي بستر

 پارادايم بر مبتني و گرددمي ممكن ژرف پزشكي

 و متعاليه طب مندنظريه مطالعه امكان شده، شناسايي

 به نظريه از پژوهشي حرکت يک قالب در آن کاربرد

 است. شده ميسر ادامه در متن،

 

  بحث

 

 متعاليه طب نظريه تطور سير

 برداشتي اب را متعاليه طب نظريه تابعي و بهشتي رضايي،

 معل با آن ارتباط و متعاليه حكمت اصول و مباني از

 در همكاران و تابعي بعد، سال دو نمودند. ارائه طب،

 يهنظر از استفاده با تا نمودند تالش جداگانه، ايمقاله

 لتكام و توسعه را ژرف پزشكي نظريه متعاليه، طب

 از ادهاستف با تا نمودند سعي همكاران و رضايي بخشند.

 اعتال را طب علم متعاليه، حكمت فلسفي رويكرد

 نظريه ات کردند تالش تابعي و پورنبي سپس و بخشيده

 با پزشكي علم از جديدي عرصه در را متعاليه طب

 ارائه (Topol) توپال توسط که ژرف پزشكي عنوان

 مکک با پزشک انساني وجه بر تمرکز در سعي و گرديد

 و کرده آزمون (،29) داشت مصنوعي هوش و ماشين

 همچنين و گردند ژرف پزشكي نظريه توسعه موجب

 کنند. رتکامل را متعاليه طب نظريه نظري و فلسفي ابعاد

 مقاله دو دقيق، طورهب آغاز در که است ضروري لذا

 ود.ش تشريح پور،نبي و تابعي نيز و همكاران و رضايي

 يک انسان، بدن که اندکرده اشاره همكاران، و رضايي

 زاءاج همه که است هوشمند و پيچيده بسيار ارگانيسم

 حالي در اين کنند.مي عمل واحد کل يک مثابه به آن

 اجزاء بررسي به ناظر مدرن، دوره در طب علم که است

 دهش لحاظ کمتر نگرانه کل رويكرد طبابت، در و است

 دنب و انسان که هاييلفهؤم از يكي ديگر، سوي از است.

 فلسفي مفاهيم از ايمجموعه است، ارتباط در آن با او،

 هدف هب باتوجه که باشدمي حيات و روح نظير الهياتي و

 هاانانس حيات و سالمتي تندرستي، حفظ که طب علم

 را مفاهيم اين پزشكي، مطالعات در تواننمي است،

 از ادهاستف لزوم له،أمس دو اين به توجه با گرفت. ناديده

 در که است نحوي به حكمي و فلسفي رويكردهاي

 هايبررسي امكان فلسفي، رويكردهاي اين چارچوب

 علمي، هايروش به پايبندي عين در علمي نگرانهکل

 ستفادها گفته، پيش مسائل رفع جهت ايشان گردد. فراهم

 اورددست عنوانبه که متعاليه حكمت فلسفي مشرب از

 قمري، هجري ده قرن بزرگ حكيم و فيلسوف فكري

 تاريخ در الرحمهعليه شيرازي صدرالمتالهين جناب

 دهند.مي پيشنهاد است، شده ثبت انديشه

 تاريخ از مختصري بيان از پس ،همكاران و رضايي

 بمكات معرفي و اسالم جهان در آن تطور سير و فلسفه

 شرح به اسالمي، هايسرزمين در فلسفي مختلف

 و جوهري حرکت اربعه، اسفار قالب در متعاليه حكمت

 نچهآ پردازند.مي مالصدرا منظر از فلسفي مسائل برخي

 حساب به مقاله اين اصلي محصول عنوانبه توانمي

 رائها و متعاليه حكمت و طب بين ارتباط بررسي آورد،

 باشد.مي متعاليه طب نظريه

 معرفي انسان در سالمتي تحقق را طب علم اساس هاآن

 يآدم وجود در سالمت از بنديدسته يک سپس و کرده

 سالمت جسماني، سالمت شامل که نمايندمي ارائه

 وحر معرفي با ادامه در شود.مي قلبي سالمت و عقالني

 آدمي وجود در سالمتي تحقق عامل ترينمهم عنوانبه

 تحت را آدمي وجود کل که اسالمي حكمت منظر از

 باشد،مي آدمي وجود در حيات عامل و دارد خود سيطره

 واقعي سالمتي بخواهيم اگر واقع در و نموده اشاره

 آن يجهنت در تا باشيم روح درمان پي بايد باشيم، داشته

 سيكل متعاليه طب در شود. حاصل جسم سالمت
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 و شودمي شروع روح از انسان در سالمت برقراري

 و اندازدمي کار به را انسان عملي عقل يا اراده روح،

 يا روان سالمت برقراري به منجر خود سهم به هم اراده

 رفتار، در سالمت نتيجه در و شد خواهد فرد رفتار

 (.3) شد خواهد مينأت نيز جسم سالمت

 انهم که انسان سالمت در روح اهميت بيان به توجه با

 اندنموده سعي نويسندگان ادامه در باشد،مي طب هدف

 لمانمس متفكرين نظرات و روايات و آيات بررسي با تا

 بر بتنيم بنابراين شوند. ترنزديک روح چيستي فهم به

 ههمرا به روح مفهوم از کالمي تفسيري منقوالت، اين

 شده وارد متون در روح درباره آنچه از بنديدسته يک

 ديده بخش اين در آنچه است. گرديده ارائه است،

 روح موضوع پيرامون کالمي کامالً بحث يک شود،مي

 محمد امام نظير متكلمين هايرساله در که باشدمي

 .غيره و طوسي نصيرالدين خواجه رازي، فخر غزالي،

 شود.مي ديده

 ارائه انانس از تبييني روح، وجود به باور پايه بر همچنين

 خارج که را چيزي انسان، که صورت اين به است، شده

 را جامدات اگر شناسد.نمي باشد، خود وجود از

 نباتات اگر و هست جمادي خودش در چون شناسد،مي

 اگر و هست نباتي عالم خود در چون شناسد،مي را

 حيواني صفات خودش در چون شناسد،مي را حيوانات

 چون شناسد،مي را غيب عالم و مالئک اگر و هست

 چيزي منتهي است. برخوردار ملكوتي روح از خودش

 اچر ماند،نمي باقي مجهول و شناخت غيرقابل او براي

 يک واقع در هست، هم او در هست، عالم در چه هر که

 (.3) است صغير عالم

 برخي به اشاره با تا کنندمي سعي همكاران و رضايي

 هب رويكرد اين ييدأت در مصاديقي روايات، و احاديث

 ارائه و روح وجود به اشاره با هاآن نمايند. ارائه انسان

 هايروش بررسي به دهند،مي ارائه انسان از که تبييني

 آن از لهأمس اين پردازند.مي نيز دانايي منابع و شناخت

 به منتج معرفت، کسب که است، اهميت داراي جهت

 شود.مي روح شناخت

 اي،پديده هر شناخت که معتقدند مقاله اين نويسندگان

 منظري از و خواهدمي پديده آن خاص و مناسب ابزاري

 هر خلق با همراه خداوند، که کنندمي بيان حكمي،

 و شناخت جهت پديده آن با متناسب ابزار اي،پديده

 ست.ا کرده خلق نيز پديده آن به نسبت معرفت کسب

 هر با متناسب ابزار و شناخت مراتب سلسله باب در

 انسان در شناخت مراتب سلسله که کنندمي بيان آن، نوع

 شناخت وهمي، شناخت حسي، شناخت ترتيببه

 انيوحي شناخت و قلبي شناخت عقلي، شناخت خيالي،

 عبارت نيز انسان درون در شناخت ابزار پس باشد.مي

 (.3) وحي و قلب و عقل خيال، وهم، حس، از: است

 رفتمع کسب ابزار و معرفتي رويكرد اين ييدأت در هاآن

 اب همچنين، اند.نموده بيان ايعديده روايات و آيات نيز

 لشك به را معرفت منفصل، عوالم به مختصري اشاره

 يعرب ابن شارحين آنچه مطابق متصل، وجودي ساحات

 بر خود مقدمه در عليه اهللرحمه قيصري جناب نظير

 هارائ است، کرده اشاره عربي ابن الحكمفصوص شرح

 وجودي چارچوب در معرفت، اقسام همه نمايند.مي

 ناخت،ش مرتبه باالترين و اندگرديده تبيين آدمي، روح

 روايات و آيات استناد به و است شده داده نسبت قلب به

 و است شده معرفي فهم محل عنوانبه قلب مختلف،

 هک است عوامل برخي به منوط قلب خود سالمت البته

 دسته سه در روايات و آيات از ايمجموعه به اشاره با

 (:3) است شده اشاره عوامل اين به کلي،

 نصيحت و موعظه -

 آموزي حكمت -

 دوستيمال و دنيا محبت ترک -
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 فهم قتحق مرتبه ترينعالي قلب مقاله، اين در بنابراين

 چنانكه و شودمي معرفي آدمي وجود در شناخت و

 ناخت،ش و معرفت کسب براي تالش شد، اشاره پيشتر

 لعام تريناصلي روح، و شودمي روح شناخت به منتج

  باشد.مي است، طب علم هدف همان که سالمت تحقق

 توسعه با تا اندکرده سعي همكاران و تابعي اما

 علم از جديد ايحوزه در متعاليه طب نظريه کاربردهاي

 ،ژرف پزشكي و سيستمي پزشكي نام به پزشكي،

 نظرم از هاآن بردارند. ايرشتهبين مطالعات در بلند گامي

 و ناسيابن طبيعيات عربي،ابن کامل انسان بحث سه

 رفژ پزشكي نظريه به لهين،أصدرالمت متعاليه حكمت

 چگونه مسلمان طبيب که اندداده نشان و نگريسته

 يشفابخش کارکرد اي،معالجه کارکرد بر عالوه تواندمي

 يارابطه بيماري، و بيمار با و داده نمايش خود از نيز را

 هک است ضروري بنابراين نمايد. برقرار عميق و ژرف

 تايجن اختصار به ژرف، پزشكي نظريه توضيح از پس

 شود. آورده پژوهش اين

 بيولوژي به اشاره باهمكاران  و تابعي منظور، اين به

 پارادايمي به پزشكي، علم در آن کاربرد و سيستمي

 پزشكي عنوانبه که کنندمي اشاره پزشكي در جديد

 ارائه با تا نمايدمي سعي و شده شناخته سيستمي

 عناصر همه و انسان بدن اجزا نگرانه،کل ديدگاهي

 صورت به را اجتماعي و اقتصادي زيست، محيط

 عيس سيستمي، پزشكي بعبارتي نمايد. مطالعه همزمان

 هايشبكه همه اطالعات، دانش بر تكيه با تا نموده

 ردهک مطالعه همزمان طورهب را بيماري با مرتبط پيچيده

 زده آشوب هايشبكه مجموعه به را نظم کند سعي و

 اين هک کنندمي اشاره همكاران و تابعي البته برگرداند.

 کت آناليز نظير نوين هايفناوري بر تكيه با جز مهم

                                                 
11 Systems Medicine 
2 Deep Medicine 

Deep empathy and connection 

 نوم،ژ يابي توالي ملكولي، هايتصويربرداري سلولي،

 يگرد و کريپتوميک ترانس و پروتئوميک هايفناوري

 و پورنبي (.4) شودنمي محقق اميكس، هايفناوري

 به پرداختن براي را مختلفي راهبردهاي اسدي

 فيمعر سيستمي پزشكي در زيستي هايپيچيدگي

 در هفناوران و شناختي نگرانه،کل عناصر به که اندنموده

 همين در (.31) نمايندمي اشاره هابيماري درمان راستاي

 هفناوران شناختي، رويكردهاي توسعه جهت در و راستا

 زشكيپ نظريه توپال، اريک پزشكي، علم در نگرانهکل و

 پزشكي از برخواسته وي نظريه نمود. ارئه را ژرف

 زج سه از و باشدمي ديجيتالي پزشكي و سيستمي

 رفژ يادگيري ژرف، سازيفنوتيپ باشد:مي برخوردار

 کنندمي اشاره همكاران و تابعي (.4) ژرف همدردي و

 كيپزش رويكرد بر مبتني ژرف، سازيفنوتيپ در که

 جامع هايداده پزشكي، شدن ديجيتالي و فرادقيق

 د.آيمي دستهب گانهده هاياميكس بر مبتني سالمت

 هوش فناوري بر مبتني ژرف، يادگيري در همچنين

 کامپيوتري، کدهاي و هاالگوريتم نيز و مصنوعي

 تهگرف قرار تحليل و تجزيه مورد شده گردآوري هايداده

 نياز، مورد درماني تصميمات ها،داده اين پردازش با و

 مرحله شرح که کنندمي اشاره هاآن گردد.مي اتخاذ

 مصنوعي هوش که است گونهبدين ژرف همدردي

 جامان و تشخيص بار از فروکاستن با توانست خواهد

 وقت پزشک که شود موجب وظايف، از بسياري

 طهراب يک تا دهد اختصاص خود بيمار به را بيشتري

 از رو، اين از و گيرد شكل هاآن ميان همدلي از مملو

 ژرف، پزشكي در سوم اساسي جزء توپال، اريک نظر

 که نمايدمي چنين است. «ارتباط ايجاد و ژرف همدلي»

 هوش کاربرد با توپال، اريک ژرف پزشكي مدل در
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 سانان يعني خود، پيشين جايگاه به پزشک مصنوعي،

 (.4) گرددبازمي بودن،

 مبحث هس به اتكاي با اندتوانسته ،پورنبي و تابعي اما

 متعاليه حكمت و سيناابن طبيعيات عربي،ابن کامل انسان

 حثمب سه متعاليه، طب نظريه قالب در لهينأصدرالمت

 (:4) نمايند ارئه را زير

 ژرف سازيفنوتيپ برابر در بدن حكمت -

 ژرف يادگيري برابر در عالمه( )نفس نظري عقل -

 ژرف همدردي برابر در کامل انسان -
 

 اشاره با و متعاليه طب چهارچوب در همكاران و تابعي

 يبرخوردار که کنندمي اشاره نصر، حسين سيد آراء به

 کفايت واقعيت فهم براي طبيعي، صورتهب هاداده از

 اهداده از مجرا، دو از همواره بايستي طبيب، و کندنمي

 هک باشدمي استقرايي رويكرد همان که يكي شود. آگاه

 ديگر، رويكرد و دهدمي رخ ژرف، سازيفنوتيپ در

 هودش ابزار با آن در که است قدسي امر با طبيب مواجهه

 از و گرددمي برخوردار حضوري علمي از مكاشفه، و

 اصلح بهتري و ترکامل تر،عميق فهم بيماري، واقعيت

 دارد باور مداوم طورهب طبيب، مرحله، اين در گردد.مي

 اين باطن واقع، در و است واقعيت ظاهر آدمي، بدن که

 سعي همواره طبيب و است نهان متعالي امري ظواهر،

 از حكمي درکي به و گذشته هاواقعيت اين از تا کندمي

 رفاًص ژرف، سازيفنوتيپ بنابراين يابد. دست هستي

 الزم و ضروري آن کسب که است واقعيت از بخشي

 واقع امر جوهري حرکت طريق از هم آدمي ولي است

 اب مستقيم طورهب هم و شود مجهز حكمت به تواندمي

 حكمت از تواندمي قدسي، امر با باطني مواجهه

 نهانپ حكمي اسرار از طبيب بنابراين و گردد برخوردار

 گردد.مي مطلع مادي ظواهر در

 نام ژرف يادگيري ژرف، پزشكي در که بعدي مرحله در

 به و بگذرد هاداده مرحله از کندمي سعي طبيب دارد،

 د.ياب دست هستند، کلي اصول دهنده نشان که اطالعاتي

 اين رد عقلي، مراتب طي و قدسي امر با پيوند اتكاي به اما

 يرس طي به موفق وي نفس بلكه ماند،نمي باقي سطح

 و معنوي مراتب به مادي مراتب از و شودمي استكمالي

 واعدق بر مبتني طبيب مرحله، اين در شود.مي وارد روحاني

 تدس هاآن به ژرف يادگيري طريق از که فراگيري و کلي

 اين يابد.مي خويش جان ملكه را الهي اسماء يابد،مي

 حق اب حق در طبيب که است سفري و سير بسان مرحله

-مي عروج عقلي مراتب در طبيب مرحله، اين در نمايد.مي

 که کنندمي اشاره هاآن شود.مي متصل فعال عقل به و يابد

 ژرف، يادگيري و ژرف سازيفنوتيپ مرحله در اگرچه

 ينا اما دهد،مي رخ بيماري، طبيعي ابعاد با طبيب مواجهه

 احاطه و داد خواهد پوشش را واقعيت از بخشي مواجهه

 رخ اول مرحله در بدن حكمت طريق از واقعيت کل بر

 در عالمه نفس تحقق بعدي مرتبه در همچنين و دهدمي

 مهه بر و شده متصل حق به طبيب است، طبيب وجود

 عالمه، نفس مرتبه در نوعي به يابد.مي تامه احاطه امور

 ينا پيوندد.مي حق به و شودمي فاني خود وجود از طبيب

 تطباب فرآيند در عبادي اعمال بر اصرار واسطههب مرحله

 عبادت مثابهه ب هم طبابت مرحله اين در و دهدمي رخ

 ب،طبي مرحله، اين در يابد.مي ظهور و بروز طبيب براي

 خود از واحده، نفس يا او براي درون از که کندمي سعي

 مرحله، اين واحده. امت يا ما براي بيرون از و شود فاني

 همدردي که بعدي مرحله به ورود براي است ايمقدمه

 است. ژرف

 طب يهنظر بر تكيه با تا نمايندمي سعيهمكاران  و تابعي

 انيمب بر تكيه با را ژرف پزشكي سوم مرحله متعاليه،

 طب هنظري کاربرد و نموده تكميل گفته، پيش فلسفي

 اشاره اب منظور، اين به دهند. توسعه پزشكي، در را متعاليه

 بيان يه،متعال حكمت در لهينأصدرالمت اربعه اسفار نظريه به

 قاب و خود وجود از شدن فاني از پس طبيب که کنندمي
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 مخلوقات ميان به حق، نوراني و رباني وجود به يافتن

 شامل که طبيعت ارکان همه با مواجهه در و گرددبازمي

 تي،هس با تا نمايدمي سعي شود،مي دارو و بيمار بيماري،

 و،دار و بيماري طبيب، وجود طريق از و برسد وحدت به

 خود هک زده آشوب سيستم تعادل و بپيوندد احديت ذات به

 ايرس و بيمار بدن به است، داده نشان بيماري قالب در را

 که است امانتي همان مقام، اين بازگردد. هستي ارکان

 طبيب جايگاه اين در و است سپرده انسان به خداوند

 ثرتک عين در وحدت تحقق به موفق خود طبابت واسطههب

 در که شودمي هستي همه آالم شفابخش و است شده

 است. بوده داده بروز را خود فرد يک بيماري چهارچوب

 ربي،ع ابن تفكر در کامل انسان احوال اتكاي به که مقام اين

 دد.گرمي کامل طبيب ظهور به منتج است، شده داده شرح

 تالش ،پورنبي و تابعي وهمكاران  و رضايي بنابراين

 وفانفيلس نزد حكمي مباني از استفاده با تا اندکرده

 بط نظريه خلق با و کرده نظر پزشكي به مسلمان،

 فهفلس نظري مباني آن، کاربردهاي توسعه و متعاليه

 اهميت داراي آنچه اما بخشند. تكامل را اسالمي

 مقاالت اين جايگاه و نگارش شناسيروش باشد،مي

 دارد، ضرورت که باشدمي اسالمي طب پارادايم در

 شود. داده توضيح

 

 در آن کاربرد و متعاليه طب نظريه هرمنوتيكي تحليل

 ژرف پزشكي

 هنظري ارائه براي که کنندمي بيانهمكاران،  و رضايي

 مطالعه و علمي پردازينظريه روش از متعاليه، طب

 عيس ايشان، مقاله در است. شده استفاده ايکتابخانه

 و روايي و قرآني مفاهيم از استنتاج با که است شده

 يلتحل و گردآوري پذير،آزمون قضاياي به هاآن تبديل

 اب هاآن گردد. ارائه متعاليه طب نظريه معتبر، هايداده

 روش از الگوبرداري با و مطهري شهيد به استناد

 و ارائه براي را ايگانهشش مراحل ايشان، پردازينظريه

 (:3) زا عبارتند که دهندمي پيشنهاد خود نظريه تبيين

 لفينؤم توسط نظريه عنوان تعيين -

 ريهنظ پيرامون مفهومي قضاياي سري يک استنتاج -

 پذيرآزمون قضاياي به مفهومي قضاياي تبديل -

 مرتبط هايداده گردآوري -

 هاداده تحليل -

 نظريه ارزيابي -

 

 يشناسروش از مشخصي اثر که کرد ادعا توانمي البته

 و باشدنمي موجود شده منتشر اثر در شده گفته

 پذيرآزمون عنوانهيچ به شده، مطرح هايگزاره

 به عفض نقطه عنوانبه تواننمي را اين البته باشند.نمي

 پيش از نوين تفسير يک ارائه که چرا آورد حساب

 زارهگ توليد با علمي، پارادايم يک فلسفي هايفرض

 ذيرپآزمون اي،مطالعه چنين براي و داشته تفاوت علمي

 يد.آنمي حساب به ضرورت يک عنوانبه ها،يافته بودن

 اي،کتابخانه مطالعه يک اجراي با همكاران، و رضايي

 خود نظري چارچوب و نموده داده گردآوري به اقدام

 عيينت مشخصي، تحليلي هايروش به اتكاي بدون نيز را

 است شده سعي همكاران و رضايي مقاله در اند.نموده

 يک مثابه به پزشكي نظري چارچوب يک انتخاب با تا

 اين از ديدج تبييني تا شود سعي و شود نگريسته پديدار

 اين گردد. ارائه نظري چارچوب آن اتكاي به پديدار

 متعاليه حكمت از برگرفته نظري چارچوب

 ايهظرافت از کدامهيچ البته باشد.مي لهينأصدرالمت

 رارق بررسي مورد مقاله اين در متعاليه حكمت فلسفي

 يفلسف هايفرض پيش کلي طورهب و است نگرفته

 قرار بررسي و نقد مورد پزشكي، مدرن هايپارادايم

 لسفيف هايحوزه برخي از جديد تبييني صرفاً و گرفته

 تبيين يک ارائه از پس ايشان است. شده ارائه

 و شناسانهمعرفت تبيين به روح، از وجودشناسانه
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 اين در اند.کرده اقدام پزشكي علم شناسانهانسان

 روح، مفهوم به توجه با تا است شده تالش پژوهش

 هايرضف پيش عنوانبه آنچه به نسبت ديگري تبيين

 نمايند. ارائه دارد، وجود نوين پزشكي فلسفي

 ،پزشكي علم هايفرض پيش دسته سه با مواجهه نوع

 يا منطقي آنكه از بيش است، بوده کالمي ايمواجهه

 در يفلسف هايتحليل و تجزيه از که چرا باشد فلسفي

 عوض در ولي است شده استفاده کمتر پژوهش اين

 در کالمي اعتقادات عنوانبه که هاييگزاره تا شده تالش

 و گرفته قرار مسلمين عموم پذيرش مورد اسالم جهان

 است، شده استفاده هاآن از نيز متعاليه حكمت در

 شده هارائ پزشكي علم فلسفي هايفرض پيش عنوانهب

 گردد. تدوين متعاليه طب نظريه اساس همين بر و

 ه،متعالي طب که است آن است، اهميت حائز که اينكته

 آن انتومي بلكه نيست، علمي نظريه يک عنوان هيچ به

 فيفلس نظريه يک ارائه براي موفق تالشي عنوانبه را

 نمود. قلمداد

 اييرض مقاله در فلسفي نظريه يک ساخت براي تالش

 انجام همكاران، و تابعي که پژوهشي با ،همكاران و

 ستا گرفته خود به ترمنسجم چارچوبي و شكل اند،داده

 شده ترنزديک فلسفي نظريه يک ساخت به گام يک و

 تحليل يک ارائه با تا اندتوانسته همكاران، و تابعي است.

 يک ساخت ژرف، پزشكي نظريه از حكمي و باطني

 هاآن مايند.ن ترنزديک يافتگي، تحقق به را فلسفي نظريه

 در" که کنندمي معرفي چنين را خود نظري چهارچوب

 ارادايمپ به متعاليه، طب گسترش امتداد در نوشتار، اين

 و پردازيممي ژرف پزشكي نظريه يعني مدرن پزشكي

 هب متعاليه طب نظريه ديد زاويه از را آن مطرح جزء سه

 ازيسفنوتيپ جزء برابر در نخست کشانيم.مي کنكاش

 همتعالي طب نظريه از را بدن حكمت پارادايم، اين ژرف

 بينش بدن حكمت واقع، در دهيم.مي قرار بررسي مورد

 زا کثرتي در گراکثرت و پيچيده نهايتبي و ژرف

 است آدمي تن در معلولي و علت روابط و هاپيچيدگي

 راهمف اصيل واقعيت شناخت براي را اوليه ماية خمير که

 و عالمه( )نفس نظري عقل دوم، بخش در آورد.مي

 «رفژ يادگيري» جزء برابر در را سينايي شناسينفس

 که بينيممي و کنيممي تحليل ژرف پزشكي پارادايم

 تنياف و بدن حكمت شناخت با متعاليه، طب در چگونه

 ديصعو سير ها،بيماري و سالمت معلول و علت سلسله

 پزشكي بخش ترينمهم و سوم جزء دهد.مي رخ نفس،

 ميان معنوي پيوند به که است «ژرف همدلي» ژرف،

 هنظري تكامل با اينجا در ما دارد. اشاره بيمار و پزشک

 ابن آثار ژرفاي از را کامل انسان مفهوم متعاليه، طب

 يعياتطب ششم کتاب در سير با و گزينيمبرمي عربي

 به سيناابن يعني اسالم جهان مشايي بزرگ فيلسوف

 و مزنيمي چنگ شيرازي لهينأصدرالمت متعاليه حكمت

 (.4) "غيره.

 يريتفس ارائه با تا کنندمي تالش نويسندگان ادامه، در

 بروز براي را زمينه ژرف، پزشكي از هرگام از باطني

 زا مرحله هر در طبيب معنوي هايقابليت و استعدادها

 اننويسندگ واقع، در نمايند. فراهم ژرف پزشكي فرآيند

 لتكمي و ساخت براي را تفسيري رويكرد يک مقاله

 نطبقم که تفسيري اند؛کرده انتخاب مقاله اين در نظريه

 طب نظريه در شده ارائه فلسفي هايفرض پيش با

 رفانيع و قرآني برهاني، مختلف شواهد با و بوده متعاليه

  است. گرفته قوت

 کي از استفاده با خويش مقاله در تابعي و پورنبي

 فيفلس هايفرض پيش به متن به نظريه مدون رويكرد

 ستترم ژرف پزشكي نظريه در که مدرن پزشكي پارادايم

 الشت نظريه اين ارتقا راستاي در و نگريسته باشد،مي

 و فلسفي رويكردهاي از ايشان منظور بدين اند.نموده

 نظريه هايفرضپيش نحوي به و برده بهره کالمي
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 مطالعه که اندداده قرار واکاوي مورد را ژرف پزشكي

 به گام کي و گذاشته فراتر را پا فلسفي نظريه از ايشان،

 واقع، در است، شده نزديک علمي نظريه يک ساختن

 هايروش شناختي،روش منظر از مطالعه، اين در

 معرفت شناختي،معرفت منظر از و شده معرفي شهودي

 منظر از نهايت در تا گرفته قرار بررسي مورد حكمي

 و يماد بعد از فراتر بعدي به اتصال شناختي،هستي

 رد آنچه گردد. فراهم روحاني و ملكوتي بعد عبارتيهب

 سطوح همه در متعالي امر تبيين درخشد،مي مقاله اين

 درمان فرآيند بهبود باعث که نحوي به باشد،مي طبابت

 گرديد. خواهد طبابت و

 و کيفي روش مقاله، دو هر در شده انتخاب روش

 ينهمچن است. بوده تفسيري هايروش تردقيق طورهب

 رياتنظ ارائه براي فلسفه و کالم تفسير، علوم از هاآن

 دو از کدامهيچ ديگر، سوي از اند.جسته بهره خويش

 نتدوي و طراحي علمي نظريه يک ارائه منظور به مقاله

-يشپ تبيين راستاي در فلسفي نظريه يک ولي نشده

 هب اسالمي طب در علمي هاينظريه فلسفي هايفرض

 ظهور و بروز مرحله به و شده تدوين و طراحي خوبي

  است. رسيده

 2 شبخ هاييافته مطابق توانمي را گفتهپيش موارد اما

 رائها و منظم نيز پارادايمي عناصر و مواضع منظر از مقاله

 بط اصول منظر از گفته پيش مقاله دو رويكرد نمود.

 شناختي،هستي هايفرضپيش همچنين و اسالمي

 طابقم اسالم، در طبابت شناختيروش و شناختيمعرفت

 (3)جدول  باشد.مي زير جداول

 
 اصول طب اسالمي در نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف (0جدول 

 اصول طب اسالمي

 نرفته است.در اين مطالعات به کار  آزمايش و مشاهده تجربه، به )الف( اتكاء

 ديگران آراء از )ب( استفاده

هاي مختلف فلسفي و کالمي در هر مقاله استفاده شده است و از نظرات متفكرين از نظريه

مختلف در هر حوزه استفاده شده است اگرچه تمرکز اصلي بر آراء صدرالدين شيرازي 

 رحمه اهلل عليه بوده است.

 مدرن و نظريه پزشكي ژرف از نوع تفكر انتقادي بوده است.نوع مواجهه با طب  )ج( تفكر انتقادي

 در راستاي تكاملي بودن علم طب، به طبابت نگريسته شده است. )د( تكاملي بودن علم طب

 )ه( خالقيت و نوآوري
القيت هاي فلسفي، خهاي فلسفي با نظريه علمي مدرن در چارچوب پيش فرضتلفيق نظريه

 در مطالعات طبي بوده است.در توسعه مفاهيم کارآمد 

 اجتهاد در شريعت رخ نداده و بر مواضع عقالني اصرار شده است که البته مبناي کالمي نيز دارند. )و( اجتهاد در شريعت و عمل مطابق عقالنيت

 اهتمام به اصول الهي، اخالقي در هر دو مقاله رخ داده است. )ز( پايبندي به اصول الهي، اخالقي و شرعي

 )ح( تواماني علم و عمل
ر هاي مقاله دوم، ناظدر مقاله اول، رويكردهاي عملي مشخصي توصيه نشده است ولي يافته

 به مسائل علمي و عملي به صورت توامان بوده است.

 اند.اي مرتبط با صنعت نداشتههر دو مقاله، يافته گري در طب)ط( صنعت

 باشند.نويسندگان هر دو مقاله، از تخصص در چند حوزه برخوردار مي )ي( چندتخصصي بودن طبيب مسلمان

 )ک( نهادمندي طب اسالمي

توان ادعا کرد که بواسطه برخورداري از انسجام نهادي در دو مطالعه وجود ندارد. اگرچه مي

عضويت نويسندگان در فرهنگستان علوم پزشكي ايران، اين نهاد در آفرينش هر دو مقاله 

 آفرين بوده است.نقش 

 گرايي)ل( تعادل
ور پور و تابعي بطاند. البته مقاله نبيهر دو مقاله بر همين مبنا به رشته تحرير درآمده

 هاي پژوهش خود قرار داده است.تري اين مساله را از يافتهمشخص

 

 زير شرح به نيز پارادايمي عناصر و مواضع جدول

 (4)جدول  باشد:مي
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 ( مواضع و عناصر پارادايمي مقاالت رضايي و همكاران و تابعي و همكاران4جدول 

 عناصر پارادايمي مواضع پارادايمي

 شناسيهستي

 ماهيت طبيب
 دانشمند در علم روز معرفيطبيب در نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف، فردي روحاني و همچنين 

 شده است.

 ماهيت طب
باشد و بنابراين علم طب، ناظر به اموري که ناظر به امور مادي نيست بلكه سالمت منبعث از روح مي طب لزوماً

 گردد.باشد، نيز ميمنتج به تقويت قواي روحاني فرد مي

 ماهيت دارو
ارو عمل ثابه ده مباشد، بلكه مواجهه با امر قدسي بطبيعي نميدارو نيز بسان طب و طبيب، لزوما داروي مادي و 

 خواهد نمود.

 ماهيت بيماري
م که هاي پيچيده عالدهد که تعادل سيستمباشد بلكه زماني رخ ميبيماري، لزوما ناشي از يک پديده جزيي نمي

 در ارتباط با هم هستند، بهم بخورد.

 مقاله، باور به امر متعالي وجود داشته و تقرب به آن زيربناي همه امور در نظر گرفته شده است.در همه ارکان دو  گراييامر متعالي

 شود.هاي متعددي در نظر گرفته ميفرد داراي بعد اجتماعي در نظر گرفته شده و در تعامل با سيتم بعد اجتماعي فرد

 تعامل فرد و طبيعت
کيفيت اين ارتباط، هم بر بروز بيماري و هم بر راهكارهاي درماني  فرد در تعامل کامل با طبيعت قرار داشته و

 باشد.موثر مي

 شناسيمعرفت

 باشد.کسب انواع علوم جهت ارتقاي کيفيت طبابت مدنظر مي علم گرايي

 حكمت بنياني
چرايي از هر پديده ظاهري و مادي، تفسيري روحاني و باطني به عمل آمده است و در پس هر چگونگي، يک 

 جستجو شده است.

 اتحاد دانش و عمل
در مقاله اول، به مسائل عملي، بطور دقيق اشاره نشده است و تنها در مقاله دوم است که دانش و عمل داراي 

 کنند.ارتباطي تنگاتنگ بوده و يكديگر را تغذيه مي

 شناسيروش

 شهود گرايي
آيند يابد. البته شهود هيچگاه بازدارنده فردرباره بيماري دست ميدر مقاله دوم، طبيب به اتكاي شهود به حقايقي 

 درمان متكي به امور طبيعي معرفي نشده است بلكه مكمل آن است.

 کسب تجربي علوم، الزمه توفيق در مراتب شهودي کسب معرفت، معرفي شده است. تجربه گرايي

 ند.اشده است و امور ظاهري، به طريق حكمي و باطني تفسير شده در هر دو مقاله از رويكرد تفسيري استفاده گراييتفسير

 

 گيرينتيجه

 طب بر عارض اصول که داد نشان رو،پيش مطالعه

 در اند.بوده چه اسالمي تمدن طاليي عصر در اسالمي

 شپي که مدرني طب گيريشكل در اسالمي، طب واقع،

 داشته را همتاييبي نقش گردد،مي آغاز رنسانس از

 اب انطباق پذير،آزمون و تجربي امور به اهتمام است.

-يشرفتپ بر مبتني يافتن تكامل حاکم، نظري دستگاه

 از .غيره و انتقادي تفكر از برخورداري و علمي هاي

 فراموشي به امروز که اندبوده اسالمي طب اصول

 در ترديد با مدرن، پزشكي امروزه اند.شده سپرده

 طب هايظرفيت از بسياري قدسي، امر با مواجهه

 در که آنگونه است. داده قرار غفلت مورد را اسالمي

 د،ش داده نشان اسالمي طب پارادايمي عناصر و مواضع

 رد قدسي امر حضور از مختلف، انحاء به اسالمي طب

 مثبت کاربردهاي همچنين و نمودهمي دفاع طب علم

  است. داشته ايسازنده و

 طب پارادايم شده شناسايي ابعاد از استفاده با نهايت در

 در آن کاربرد و متعاليه طب نظريه سنجش به اسالمي،

 يهنظر که گرديد مشخص و شد پرداخته ژرف پزشكي

 و طب علم از معنوي تفسيري ارائه با متعاليه، طب

 پزشكي مختلف مراحل در قدسي امر حضور همچنين

 قدسي امر با تعامل منافع و هاارزش ها،کارآمدي ژرف،

 و دهبازگردان مدرن پزشكي فرآيند به را طبيب ناحيه از

 در اسالمي طب گرفتن نضج براي فلسفي چهارچوبي

 بواسطه مسلمان طبيب آورد.مي فراهم معاصر دوره

 تکيفي تواندمي داشت، خواهد قدسي امر با که تعاملي

 ژرف، سازيفنوتيپ مراحل در را طبابت کارآيي و

 در البته و داده افزايش ژرف همدردي و ژرف يادگيري
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 و جديد هايفناوري و نوين علوم همه از حال، همان

 نوشته ناي در ببرد. بهره نيز پزشكي علمي هايپيشرفت

 بيبط اهتمام متعاليه، طب نظريه به بنا که شده داده نشان

 نيز طبيب مضاعف علمي باروري قدسي، امر با تعامل به

 وجود که باور اين همچنين داشت. خواهد همراه به

 علمي رويكردهاي تحقق نافي حكمي، رويكردهاي

 و علم تواماني و شده نقد برعكس يا و شد خواهد

 از اسالمي طب در معنويت و ماده همچيني و حكمت

 است. هشد گذاشته نمايش به طبيب وجودي کالبد طريق

 

 سپاس و قددراني

 هايراهنمايي از نويسنده رو،پيش مقاله تدوين منظور به

 و ستا برده بهره بسيار پورنبي ايرج دکتر آقاي جناب

 ودهب نوشته اين نگارش در نويسنده بخشالهام ايشان،

 ايشان پژوهش، اين رسيدن انجام به منظور به است.

 ودخ منابع و شخصي کتابخانه اي،سخاوتمندانه طوربه

 ضروري همچنين است. داده قرار نويسنده اختيار در را

 همه از نويسنده قدرداني و تشكر مراتب که است

 دريايي فناوري زيست پژوهشكده محترم اعضاي

 ايجاد منظور به پزشكي، علوم دانشگاه فارسخليج

 و نويسنده براي مجموعه اين فضاي از استفاده امكان

 پژوهشكده، کالب ژورنال جلسات در ايشان حضور

 گردد. اعالم
 

 منابع تضاد

  بيان نويسندگان توسط منافع تضاد گونههيچ

  است. نشده
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Abstract 
 

The principles of Islamic medicine are still unknown. Although various studies about Islamic medicine have 

been carried out, the philosophical foundations and framework of the theorizing of it have not yet been 

elucidated. Some of theorists have explored transcendental medicine theory (TMT) and its application in 

deep medicine paradigm. For studying of theoretical framework of the TMT, the present article attempts to 

identify the principles and norms of Islamic medicine by studying the historical and semantic aspects of it 

and to introduce its paradigmatic dimensions. Finally, this article studies the position of TMT in the para-

digm of Islamic medicine. Historical and semantic methods have been used to carry out this research. The 

hermeneutic approaches and the interpretation of the text have also been used to describe the theoretical 

framework of TMT. The results of this study show that the Muslim physician has always tried to use the 

latest and most effective medical tools, methods and principles based on scientific approach within the eth-

ical and religious foundations of religion, and has always used the most material elements of medicine, and 

uses a spiritual and divine interpretation of essence of that elements and all of the cosmos.  

 

Keywords: Islamic Medicine, Paradigm, Deep Medicine, Transcendental Medicine. 
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