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 / 047طب جنوب

مقدمه

سال بيست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 9011

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

شده است ،اما همچنان در بين پژوهشگران اين حوزه،

ميکند چراکه علم با توجه به حرمتهاي ديني ،تخريب

توافق پيرامون گزاره خاصي در اين رابطه پديد نيامده

محيط زيست را خط قرمز تتبعات علمي قرار ميداد که

است .تاريخ تمدن اسالمي نشان ميدهد که نسبت بين

بعد از فهم سكوالريزه طبيعت ،علم غيرقدسي ،بهطور

علم و دين در دوران طاليي تمدن اسالمي ،نه تنها

گسترده به تخريب طبيعت پرداخت .متأثر از

بازدارنده توسعه علم يا امور ديني نبوده بلكه موجب

سكوالريزاسيون ،مطالعه طبيعت به مثابه يک وجود کلي

قدرتمندي هر دو جبهه دين و علم گرديده و حتي

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

دوگانه دين و علم ،بهعنوان امري واحد به حساب آمده

صرفاً در پي فهم چيستي و چگونگيهاي هستي برآمد.

است .مظفر اقبال در کتاب شكلگيري علم اسالمي بيان

حسين نصر در کتاب انسان و طبيعت ،بيان ميکند که

ميکند که علمورزي در تمدن اسالمي ارتباط مستقيم و

براي اينكه علوم طبيعي نوين پا به عرصه وجود

غيرمستقيمي با جهانبيني اسالمي دارد .وي اشاره

بگذارند ،ابتدا ماده کائنات بايد از ويژگي مقدس خويش

ميکند که مشخصه نگاه قرآني به طبيعت ،پيوند

تهي ميگرديد و دنيوي ميشد .خود جهانبيني علم

وجودشناختي و ريخت شناختي آن با خود مفهوم

جديد ،بهويژه آنگونه که در حالت عاميانه آن انتشار يافته

خداوند است؛ پيوندي که با نشانه ساختن جهان طبيعت

است در اين سكوالريزه کردن طبيعت و اعيان طبيعي

که اشاره به واقعيتي متعالي دارد ،تقدس ويژهاي به آن

سهم داشته است .نمادهاي موجود در طبيعت تبديل به

ميدهد (.)1

حقايق شدند؛ هستيهايي ذاتي که به کلي از ساير

در واقع ،از منظر قرآن کريم ،پديدههاي طبيعي بهعنوان

نظامهاي واقعيت مجزا هستند .کائنات که تا اين زمان

آيات الهي معرفي ميشوند که محل بروز و ظهور اسماء

شفاف بودند بدينترتيب تحت حجاب قرار گرفتند و

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

از نظر معنوي  -حداقل براي کساني که کامالً در بينش

است که علم ،مطالعه سازمانيافته طبيعت ميباشد،

علمي نسبت به طبيعت غوطهور بودند -بي معنا شدند،

بنابراين نميتواند نسبت به الهيات و اديان بي اعتنا باشد؛

حتي چنانكه هريک از علما و دانشمندان به نحو ديگري

همانگونه که اديان نيز در پيوندي با دستگاه نظري
علمي زمانه خويش قرار داشتهاند (.)1

فكر ميکردند .علوم قديمه نظير علم کيميا ،که ميتواند
با تجليل از يک توده کيهاني مقايسه شود ،به يک علم

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

شيمي که در آن مواد و موضوعات همه ويژگي مقدس

از امر قدسي برخوردار است ،توجه نكرده و بياعتنايي

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

به تخريب محيط زيست ،از ويژگيهاي علمورزي در

امر ،علوم طبيعي فهمپذيري و معقوليت خويش را از

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

دست دادند .واقعيتي که بهطور مستقيم ،مسئول بحراني

اقبال تأثير فراوان داشته است و بر مسأله قدسيتزدايي

است که جهانبيني علمي جديد و کاربردهاي آن به

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

وجود آورده است (.)2

افتادن علوم طبيعي از دين را فاصله گرفتن دانشمندان
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وجود که شامل دين ،اعتقادات ،ارزشها و باورهاي

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

فردي ايشان است ،در محل کار حاضر شده و بنابراين

در نهان هر پديدهاي نائل شود و با اتصال به امر قدسي

خواه و ناخواه ارزشهاي فردي در رويكردهاي

بهعنوان وجود متعالي حاکم بر کل عالم ،توان درک

پژوهشي وي اثر خواهد گذاشت ،همانطور که باورهاي

پيچيدگيهاي سيستمهاي مختلف مرتبط به هم و فهم

فردي بر ساير جوانب زندگي تأثير ميگذارد و البته تأثير

نظم اين سيستمها و آشفتگيهاي حاکم بر اين سيستمها

نيز ميپذيرد .آنچه مهم است ،آن است که تأثير و تأثر

را بيابد.

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

ارائه تفسير باطني و معنوي در قالب تبييني جديد از

چراکه امكان التقاط ناهمگون اين دو حوزه وجود دارد،

پيش فرضهاي علمي نظريههاي پزشكي ميتواند بر

کما اينكه در تاريخ ،شواهد بسيار زيادي براي

طبيب و فرآيند طبابت تاثير بگذارد ،چنانكه نزد اطباي

آسيبپذيري علم از دين يا بالعكس ميتوان يافت.

سلف مسلمان اين امر رخ داده است .آنگونه که در

اگرچه در طول تاريخ ،بسياري تالش کردهاند تا تعريفي

مقاالت مذکور آشكار هست ،در رويكرد طبي که با

از علم اسالمي ارائه نمايند و بسياري ديگر نيز در باب

عنوان طب اسالمي شناخته ميشود ،طبيب همچنان به

منع اين پيوند ،نوشتهاند ،اما صرف نظر مطالعات انجام

رويكردهاي علمي در ارائه نظريه علمي پايبند ميماند

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

ولي طبيب پيش فرضهاي فلسفي متفاوتي در ارائه

به صورت دقيقتر و در چارچوب موضوع اين مقاله،

نظريات خويش خواهد داشت.

طب اسالمي -ممكن ميباشد.
پس از نهضت ترجمه متون در قرن هفتم و هشتم ،جهان

روش

اسالم شاهد اعتالي علوم مختلف بود ،به نحوي که منتج

دو پرسش ابتدايي مقاله پيشرو آن است که اصول طب

به شكلگيري دوره طاليي تمدن اسالمي در قرن يازدهم

اسالمي چيست؟ و چارچوب پارادايم طب اسالمي از

گرديد .در ميان علوم مختلف ،علم طب نيز از

چه مواضع و عناصري تشكيل شده است؟ و پس از

پيشرفتهاي حيرتانگيزي توسط مسلمين برخوردار

تدوين چهارچوب پارادايم طب اسالمي ،بايد به اين

گرديد .اما شرايط دوران اوج طب اسالمي که مبناي

سؤاالت پاسخ داد که آيا مطالعات نظريهپردازان مذکور

پزشكي نوين در اروپا گرديده بود ،ديگر ادامه نيافت.

در باب طب متعاليه ،از چارچوب پارادايمي طب

در دوره معاصر ،تالش براي احياي طب اسالمي ،در

اسالمي تبعيت ميکند؟ و اينكه آيا روش به کار رفته در

قالب مقاالت و کتب مختلف از سر گرفته شده است.

اين مقاالت ،منطبق با چارچوب روششناختي طب

از مقاالت مهمي که در سالهاي اخير در حوزه طب

اسالمي ميباشد؟ فهم روش بهکار رفته در ساخت اين

اسالمي نوشته شده ،مقاله رضايي و همكاران و تابعي

نظريات از آن روي داراي اهميت است که امكان

همكاران ميباشد .آنها در مقاالت خود تالش کردهاند

مطالعات بيشتر را براي پژوهشگران فراهم ميسازد و

تا در چارچوبي فلسفي ،تفسيري معنوي از واقعيت

افقهاي گستردهتري را پيش روي مطالعات حوزه طب

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

اسالمي خواهد گشود.
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مرحله اول ،در ابتدا با استفاده از روش گردآوري داده

از باورداشت بنيادي به جهانبيني تعريف ميشود که

از طريق بررسي اسناد و مدارک ،شواهد مربوط به تاريخ

پژوهشگر را نه تنها در انتخاب روش ،بلكه به شيوهاي

طب اسالمي گردآوري شده و سپس با استفاده از

بنيادي در حوزههاي معرفت شناختي و هستيشناختي

رويكرد معناشناسي و طبقهبندي مفهومي ،اصول طب

نيز جهت ميدهد (.)7

اسالمي شناسايي گردد و در ادامه تا چند سطح

حال مسأله اينجاست که موضع پارادايمي طب اسالمي

مفهومسازي ادامه يابد تا در نهايت مواضع و عناصر

در سه حوزه هستي شناختي ،معرفتشناختي و

پارادايمي طب اسالمي نيز تدوين گردد.

روششناختي چگونه است و داراي چه ابعادي

در مرحله دوم نيز با استفاده از روش تحليل هرمنوتيكي

ميباشد؟ براي پاسخ به اين سؤاالت بايستي در ابتدا به

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

ويژگيها و اصول حاکم بر طب اسالمي اشاره نمود و

چارچوب نظري فراهم آمده در مرحله اول ،به مطالعه

سپس اقدام به مفهومسازي و جمعبندي مطابق مواضع

نظريه ارائه شده در خصوص طب متعاليه نگريسته شده

و عناصر پارادايمي نمود.

و جايگاه اين مطالعات در پارادايم طب اسالمي مورد
تحليل و بررسي قرار گرفت.

اصول طب اسالمي
در قرن هفتم و نيمه اول قرن هشتم ،پس از شكلگيري

يافتهها

بسياري از مسائل فقهي ،سياسي و کالمي و در نتيجه

(ابعاد پارادايمي مطالعات پزشكي در اسالم)

تدوين اين علوم ،ايجاد امنيت نسبي در جهان اسالم،

کوهن ( )Kuhnدر کتاب ساختار انقالبهاي علمي،

توسعه بازارها ،گسترش راهها و در پرتو ايجاد ثبات

مفهوم پارادايم را وارد مباحث روششناسانه و فلسفه

سياسي دولت حاکمه در جهان اسالم ،بستر براي رشد

علم ميکند ،وي در تعريف پارادايم ،بيان ميکند که

و توسعه علوم طبيعي فراهم شد .علم نجوم و علم طب،

پارادايم چيزي است که اعضاي يک جامعه علمي در آن

از اولين علومي بودند که در تمدن اسالمي شكل گرفته

اشتراک دارند و برعكس جامعه علمي از کساني تشكيل

و توسعه يافتند.

ميشود که پارادايم مشترکي دارند (.)5

در حوزه پزشكي پيش از بعثت پيامبر اسالم ،جهل

اگرچه پارادايم در معاني مختلف به کار رفته است ولي

عميقي بر جزيرهالعرب حاکم بود و آموزش وجود

محمدپور در توضيج پارادايم بيان ميکند که از نظر

نداشت .جراح شهر زحمهاي جنگيان را داغ ميگذاشت

کوهن ،پارادايم عبارت است از چارچوبي از تفكر و

و ميسوزاند يا مرهمهاي نامعلوم را بهعنوان ضماد

باورداشت که به آن وسيله محقق ميتواند به تحقيق و

شفابخش بر زخمها مينهاد .عطار ،داروهاي ساده را

تفسير واقعيت بپردازد .انقالب علمي زماني رخ ميدهد

براي دردهاي معمولي تجويز ميکرد .مردم عموماً در

که پارادايمي جايگزين پارادايمي ديگر شود (.)6

غيربهداشتيترين شرايط ميزيستند ( .)8الفاخوري

وي سه پرسش اساسي در حوزه پارادايم را پرسش

والجر ( )Al-Fakhouriدر کتاب تاريخ فلسفه در جهان

هستي شناختي ،معرفتشناختي و روششناختي ميداند

اسالمي بيان ميکنند که در جزيرهالعرب ،علم طب ويژه
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مطالعه پيش رو از دو مرحله تشكيل شده است :در

( .)6بنابراين به نظر محمدپور ،پارادايم بهعنوان نظامي

دشتيمنش

تحليل هرمنوتيک نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف 053/

وسائل ابتدايي معالجه ميکردند .طب را با کهانت

معمول سريانيها بود ،دايرهالمعارفهاي جامع طبي

ميآميختند و هر قبيلهاي را فالگيري بود .مشهورترين

بهوسيله مسلمين تأليف شد .تحقيقات تجربي و مطالعات

آنها فالگيران نجد و يمامه بودند .اسالم به اعمال

باليني نيز از نظر دانشمندان مسلمان دور نماند .توجه به

جادوگران و فالگيران در معالجه بيماران خاتمه داد و با

بيماريهاي منطقهاي و محلي در تحقيقات مسلمين

آنكه پزشكان صدر اسالم بيشتر خارج از دين بودند،

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

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

علم طب اسالمي ،قواعد و اصول کلي روششناختي خود

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

را بيش از پيش آشكار ميسازد .اين قواعد و اصول کلي

يهود و نصاري و صابئين بود و مسماناني که در پي

در زير مورد بررسي قرار گرفته است.

تحصيل اين علم ميرفتند ،هرگز کارشان رواج
نمييافت و مورد اعتماد همكيشان خود واقع نميشدند

اتكا به تجربه ،مشاهده و آزمايش

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

زکرياي رازي ،بهعنوان يكي از اولين و بزرگترين

مبتني بر عقالنيت و آگاهي بوده و کارآمدي از خود

اطباي دوره اسالمي ،به معرفت تجربي بسيار عالقمند

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

بوده است .وي در رساله الحاوي به نحوه ساخت

علوم مهم معرفي مينموده است.

بيمارستان که با آزمايش و مشاهده توام بوده است اشاره

جاللالدين همايي در کتاب تاريخ علوم اسالمي اشاره

ميکند؛ به اين طريق که گوشت را در نواحي مختلف

ميکند که علم طب در وهله اول ،مبتني بر ترجمه متون

شهر آويزان ميکردهاند تا مشخص شود در کدام ناحيه

علمي از ساير اقوام و تمدنهاي بزرگ ،در تمدن

ديرتر فاسد ميشود .در همين کتاب ،وي بارها از

اسالمي پديد آمد که اين کار به همت افرادي همچون

تجارب شخصي خود در مواجهه با بيماري و انتخاب

حنين بناسحاق رخ ميداد ( .)11آنگونه که حكيمي در

نوع درمان سخن ميگويد و بهطور کلي رازي به کسب

کتاب دانش مسلمين اشاره ميکند در ابتداي شكلگيري

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

تمدن اسالمي ،حضور مسيحيان در دولت اسالمي رو به

داشته است (.)12

فزوني مينهد و پزشكاني ميان نصرانيان مشرق زمين

از سوي ديگر ،ابنسينا بزرگترين دانشمند دوره اسالمي

ظهور ميکند و اين به هنگامي است که کليساي غرب

نيز بر تجارب شخصي خود بسيار اتكا داشته است.

طبابت را حرام ميداند و با اين تبيين که بيماري و

همچنين ابن رشد ،با اتكاي به مشاهدات خود ،اثبات

مرض ،عقابي است از جانب خداوند که کسي نبايد آن

ميکند که يک فرد دو بار ،آبله نميگيرد .همچنين ابن

را از بيمار مبتال که مستحق عقوبت بوده است ،دور

الخطيب آندلسي پس از آنكه در رساله طاعون نشان داد

سازد (.)11

که طاعون واگير است ،جهت اثبات سرايت آن و براي

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

اقناع مخالفان ،از شواهد تجربي استفاده کرد .از سوي

ترجمه ،زماني که طب از دست سريانيها به دست

ديگر ،يوحنا بنماسويه و هبهاهلل بنسعيد بهعنوان تربيت

مسلمين افتاد ،تحقيق و مطالعه در آن جنبه جديتر و

شدگان طب اسالمي ،بارها تأکيد کردهاند که آنچه با
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سريانيان بود و اعراب طبق عادت ،بيماران خود را با

دقيقتر به خود گرفت .بجاي رسالههاي کوتاه علمي که

سال بيست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 9011

 / 059طب جنوب

بغدادي براي آنكه نشان دهد که آرواره ،تنها يک قطعه

در طب اسالمي ،با وجود پذيرش آراء ديگران ،سعي

ميباشد ،اقدام به جمعآوري حدود دو هزار جمجمه

برآن است که طبيب دانشمند از تفكر انتقادي نيز براي

نمود (.)12

نقد آراء ديگران بهره ببرد .زرين کوب اشاره ميکند که

معلم دوم ،فارابي نيز در کتاب احصاء العلوم بيان کرده

رازي به نقد متقدمان مبتني بر تجارب شخصي خود

که طبيب تنها با دو نيرو ميتواند درمان کننده واقعي

ميپرداخت و ابن سينا در رساله قانون بهطور مفصل،

بوده باشد :يكي نيروي آگاهي اوست بر کليات و قوانيني

يونانيها را نقد کرده است .فواد سزگين در کتاب خود

که از کتابهاي پزشكي به دست آورده است؛ ديگري

اشاره ميکند که جابربن حيان ،زکرياي رازي و علي

نيرويي است که بر اثر کار زياد در اعمال پزشكي و

بنعباس بدون پافشاري بر گزارههاي علمي بيان شده

درمان بيماران براي او ايجاد ميشود ،زيرا ورزيدگي در

در متون ،صراحتاً اقدام به نقد جالينوس نمودند.

اين حرفه تنها از راه تجربه زياد و معاينه بدنهاي

همچنين وي بيان ميکند که طبيبان از روش بقراطي

اشخاص امكانپذير است (.)13

براي شناخت علل بيماري بر اساس اخالط اربعه
استفاده کردند لكن هر زمان که روش کارآمدي خود را

استفاده از آراء ديگران

از دست ميداد ،از آن صرف نظر ميکردهاند ()12؛

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

بهعنوان مثال ،ميتوان به کشفيات زير که منبعث از يک

نظرات ديگران ضروري و اجتنابناپذير ميباشد .در

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

رساله عبقريهالعرب ،به نقل از ابن رشد آورده شده است
که روشن است که وظيفه ماست که در راه شناختن
حقايق از نظريات کساني که پيش از ما بودهاند ،کمک
بگيريم .چه آنچه پيشينيان ،با ما هم دين باشند يا نباشند،
زيرا آلتي که به وسيله آن ميتوانيم حيواني را ذبح شرعي
کنيم ،شرط نيست که مالک آن آلت مسلمان باشد.
همينقدر بايد شروط ذبح در آن باشد .پس ما ميتوانيم
از نظريات کساني که پيش از اسالم بودهاند ،استفاده
کنيم (.)11

 کشف اينكه نفوذ و سرايت باعث بيماريگري ميشودتوسط ابوالحسن طبري
 شناخت تب فحمي معده توسط رازي مسري بودن بيماري سل توسط ابن سينا توصيف گسترده و ژرف از بيماريهاي خوني توسطابوالقاسم زهراوي
 معرفي تاولهاي توموري توسط عبدالملک بن زهر -تكاملي بودن علم طب

بايد اشاره کرد که تفاوت دين و اعتقاد جالينوس و

اهتمام به تفكر انتقادي نزد اطباي مسلمان ،باعث آن

بقراط نسبت به مسلمانان ،هيچ محدوديتي را در استفاده

ميشده است که به مرور زمان ،شناخت علمي مسائل،

از نظريات ايشان براي مسلمين پديد نياورد .بهعبارتي

تكامل پيدا کند .همانگونه که در ابتداي تدوين علم

در جهان اسالم ،بدون توجه به دين و اعتقادات علماي

طب در جهان اسالم ،به ترجمه متون علمي پرداخته شد

پيشين حوزه طب ،نظريات ايشان را به کار ميبستند و

تا جهشي در فهم بيماريها و درمانها حاصل شود ،پس

به درمانگري مشغول ميشدند.

از آن نيز با اتكا بر تجربه شخصي و مشاهده و آزمايش،
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تجربه منطبق نباشد ،معقول نيست .همچنين عبداللطيف

تفكر انتقادي

دشتيمنش

تحليل هرمنوتيک نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف 052/

ميکند که بهعنوان مثال در حوزه نور و چشم پزشكي،

دانشمندان مسلمان در حوزه طب بوده است .سيد حسن

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

تقيزاده در کتاب تاريخ علوم در اسالم ،اشاره ميکند

ميتوان بهترتيب اشاره کرد (:)14

که کتاب جدري رازي ،مهمترين و قديميترين کتاب

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

طبي ابتكاري در باب آبله و حصبه (به معني سرخک)

اندازهاي که نور وارد آن ميشود ،بزرگ و

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

کوچک ميشود.

مسلمين (بهطريق ابتكار و بدون تقليد) برداشتهاند (.)15

 رازي نظر اقليدس درباره رويت را از نظر طبيرد ميکند.
 در قرن چهارم ،ابنسينا نظرات جالينوس دربارهرؤيت را از نظر طبي رد ميکند.
 در قرن پنجم ،ابن هيثم تبييني جديد از رويتارائه ميکند.
 در قرن هفتم ،کمالالدين فارسي ،مشكل تبيينرؤيت را حل ميکند.

اجتهاد در شريعت و عمل مطابق عقالنيت
ارائه رويكردهاي خالقانه و نوآورانه در بسياري از
اوقات ممكن بود ،علم طب را دچار همان تنگ
نظريهايي کند که طب در جهان مسيحيت گرفتار آن
شده بود .اما اين پديده در جهان اسالم رخ نداد چرا که
عموم اطباي مسلمان ،خود از بزرگترين مجتهدين و
فقهاي عصر خود نيز به حساب ميآمدند .بهعنوان مثال
در کتب طب منصوري رازي ،قانون ابنسينا و الملكي

بنابراين بايد اشاره نمود که علم طب در جهان اسالم،

علي بنعباس ،با وجود لزوم احترام به ميت ،درباره

علمي تكاملي بوده است و هيچگاه نميتوان به

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

گزارههايي که در متون علمي قديمي ،علمي پنداشته

طب اسالمي ،پذيرفته شده بود .همچنين در

ميشدهاند ،پايبند بود و امكان ابطال گزارهها علمي

بيمارستانهاي دوره اسالمي ،در صورت نياز از موسيقي

وجود داشته و علم طب ،تكامل مييابد.

و قصهگويي براي کمک به بيماران دچار کمخوابي

خالقيت و نوآوري
در طب اسالمي ،رويكرد انتقادي و باور به تكاملي بودن
علم طب ،تنها از طريق ارائه راهكارها و پيشنهادات
خالقانه و توأم با نوآوري ،بروز و ظهور عيني مييافته
است .زرينکوب در کتاب کارنامه اسالم ،به خالقيت
مسلمين در حوزههاي مختلف طب اشاره ميکند .وي
با اشاره به خالقيت ابن نفيس دمشقي در بيان حرکت
خون در ريه و توليد انواع وسايل جراحي توسط
الزهراوي ،اجراي امور طبي به صورت ابتكاري را مورد
تأکيد قرار ميدهد ( .)12بسياري از موارد که پيشتر نيز
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استفاده ميشده است ( .)12سزگين ( )Sezginبه نقل
از لسانالدين بنخطيب اشاره ميکند که اگر کسي
بگويد چگونه ميتوان به قبول اين نظر تن داد که برخي
بيماريها مسري هستند ،در صورتي که دين اسالم ،اين
نظريه را قبول ندارد ،در جواب ميگوييم ،وجود سرايت
بعضي بيماريها به تجربه و استقراء و حس و مشاهده
و اخبار متواتر ،ثابت شده است .اينها مواد برهانند و اين
مطلب بر کسي پوشيده نيست و همچنين بر کسي که
خود شاهد هالکت کساني است که با بيمار مبتال به اين
مرض سروکار دارند و از طرفي شاهد تندرستي افرادي
است که با چنان بيماري رابطه نداشتهاند (.)14

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 4:55 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

مسائل علمي تكامل و توسعه پيدا کرد .سزگين اشاره

مورد اشاره قرار گرفت ،دال بر خالقيت و نوآوري

 / 050طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 9011

اهتمام ويژه داشتهاند و بهطور همزمان بر شريعت نيز

بهداشتي در اسالم وجود داشته و دارد (.)18

احاطه داشته و به آن عمل مينمودهاند .آنها در زماني

در نهايت آنگونه که زرينکوب اشاره ميکند ،مسلمان

که برخي از قواعد فقهي و اصولي نيازمند تغيير بوده و

در برخي موارد از اجراي مطالعات باليني بجاي تشريح

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

براي مواجهه با برخي از محدوديتهاي شرعي استفاده

نگاه انتقادي به شريعت مينگريسته و بر فهم فقها از

مينمودهاند تا در مواقع غيرضروري ،التزام به شريعت

شريعت خرده ميگرفته و باعث بهبود فهم جامعه فقهي

آنگونه که در آن عصر ميدانستهاند ،حاصل شده باشد

از دين ميشدهاند.

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

پايبندي به اصول الهي ،اخالقي و شرعي در امور
با وجود پذيرفته شدن باب اجتهاد در رفع تعارضات
علم طب و فقه رايج ،اما سعي ميشده است که در مواقع

متشرعانه تبديل شده است ،طبيب مسلمان به دليل در
نظر داشتن عواقب اجتماعي و سياسي آن ،هوشمندانه
عمل ميکرده است.

غيرضروري ،پايبندي به مسائل شرعي حفظ شود.

توأماني دانش و عمل

بهعنوان مثال آنگونه که زرينکوب اشاره ميکند در

هماهنگي ميان دانش و عمل بهعنوان ويژگي بارز طبابت

بيمارستانها در مواقع لزوم از زنان به عنوان پرستار

در نخستين قرون عصر اسالمي است؛ بهعبارتي ديگر

استفاده ميشده است .همچنين همواره اطباي مسلمان

طبيب مسلمان از خوانش رسالههاي طبي به مطالعه

سعي مينمودهانداز اخالق اسالمي برخوردار بوده و

شواهد تجربي بيماري و برعكس در رفت و آمد بوده

آنگونه که سزگين اشاره کرده است در نقد ديگران ،از

است و بنابراين بر مبناي دانش طبي ،عمل ميکرده و

انصاف ،پاکينفس ،خويشتنداري و رعايت اخالق

براساس يافتههاي علمي در عمل ،مرز علم را جابجا

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

مينموده است .به همين خاطر است که آنگونه که

الروحانيه خود ،از اخالق بهعنوان نوعي داروي رواني

زرينکوب توصيف ميند ،طبيب مسلمان به جمعآوري

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

مالحظات باليني و تنظيم و تدوين دانش تجربي اهتمام

رساله به اتحاد بين امور مادي و معنوي اشاره کرده و

نشان ميداده است يا در جاي ديگر با اشاره به نظريه

بسان افالطون تأکيد ميکند که موسيقي از يک سوي و

بهداشت به جاي ورزش ابنسينا ،يادآور ميشود که

از سوي ديگر ورزش ،باعث ايجاد هماهنگي و اعتدال

رويكرد نظري ،عقلي و انتزاعي و تجربه بطور توأمان در

در نفس و استقامت اخالقي و روحاني نفس ميشود

حل مسائل به کار ميرفته است (.)12

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

همچنين سزگين در کتاب خود با اشاره به کتاب سموم

پاسداشت اخالق علمي و پژوهشي بسيار حاثز اهميت

جابربنحيان بر قدرت مسلمين بر شناخت هر دو جنبه

است و امروزه حتي يكي از موضوعاتي که گرنتهاي

نظري و عملي پزشكي و ايجاد رابطه متعادل مابين

پژوهشي بزرگي به آن تعلق ميگيرد و پژوهشهاي

آنها تأکيد ميکند .وي به نقل از جابر ميگويد دارو

گستردهاي بر آن در حال انجام است ،بحث اخالق

تنها پس از شناخت بيماري مفيد است و تعريف

زيستي در اسالم است که به معناي مطالعه حدود

بيماري نخستين وسيله مطلوبي است که اگر فراهم آيد،
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بنابراين اطباي مسلمان ،هميشه به امر برهاني و علمي

اخالقي است که در فعاليتهاي پزشكي ،درماني و

دشتيمنش

تحليل هرمنوتيک نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف 054/

مزمن حاصل ميشود؛ و تعريف فن طب نيز همين

از همان نخستين دورههاي طب اسالمي ،مورد توجه همه

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

پژوهشگران قرار گرفته است .زرين کوب با اشاره به توليد

عمل در آنها توأم است .اما اگر فني به دو قسم يعني

انواع ابزار جراحي توسط ابوالقاسم الزهراوي ،به وجه

علمي و عملي تقسيم شود ،در آن صورت بايد بخش

صنعتگرانة طبابت در جهان اسالم اشاره کرده است.

علمي پيش از بخش عملي باشد ،زيرا هيچ عملي بدون

نبيپور نيز در کتاب کارنامه پزشكي تمدن اسالمي با اشاره

علم قبلي ميسر نيست (.)14

به زهراوي بيان ميکند که وي در کتاب خود به نام

مشخص است که جابر بن حيان طبابت را توأماني علم

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

و عمل ميداند ،هر چند براي علم تقدم قائل است.

آنها ساخته خود اوست) به کاربرد آنها در هريک از

اهميت وجه علمي طب تا آنجا پيش ميرود که سزگين

زمينههاي جراحي ميپردازد (.)12

اشاره ميکند که رازي ،طب را يكي از علوم فلسفي

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

(استداللي) ميداند .بنابراين ترديدي نيست که در طب

از بهاءالدوله بيان ميکند که ممكن است بتوان لوله تخليه

اسالمي ،صرفاً فهم تكنيکها و برخي روشهاي درماني

مخصوصي ساخت که يک سر آن بسيار باريک و سر ديگر

يا شناخت داروها کفايت نميکند بلكه وجه استداللي و

به کيسه بيمنفذي متصل باشد .حال اگر سوراخ کوچكي

نظري طبابت در طب اسالمي ،داراي اهميت بسيار

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

زيادي ميباشد (.)14

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

ابنسينا نيز در کتاب قانون ،بيان ميکند که اگرچه برخي
پژوهندگان اين حوزه از دو سطح علم و عمل در طب

چندتخصصي بودن طبيب مسلمان

سخن گفتهاند ،اما در واقع حتي عمل نيز به معناي

زماني که از رازي سخن گفته ميشود ،به همان اندازه که

اسلوب به کار بردن علم است و بنابراين تمام جوانب

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

طب را ميتوان به مثابه علم تلقي کرد .بنابراين نزد

و فلسفه نيز به ميان ميآيد .ابنسينا نيز بهعنوان عالمه

شيخالرئيس ،علم و عمل در طب ،از يک اتحاد کامل

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

برخوردار ميباشد (.)19

بوده است .جابربنحيان که شاگرد امام جعفر صادق بوده
است ،در کنار طبابت ،بهعنوان يكي از بزرگترين

تجهيزات صنعتي و فناورانه در طبابت

دانشمندان تمدن اسالمي در علوم شيمي و فقه مطرح

الكندي ( )Al-Kindiدر رسائل فلسفي خود طب را

است .الزهراوي چنانكه پيشتر اشاره شد در کنار طبابت ،از

همچون پيشهاي معرفي ميکند که در پي تحقق سالمتي

فنون صنعتي نيز برخوردار بوده است .اينكه اطباي مسلمان،

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

در کنار علم طب ،از علوم ديگر برخوردار بودهاند ،يكي از

بهعنوان يک پيشه ممكن ميگردد ( .)21اين امر دال بر آن

مهمترين داليل حجم باالي نوآوريهاي ايشان در طب

است که همچون هر پيشهاي ،امكان استفاده از انواع

بوده است .چندرشتهاي بودن و برخورداري از چند

تجهيزات صنعتي و فناورانه در طبابت وجود داشته و باعث

تخصص ،زمينه را براي تلفيق علوم مختلف و در نتيجه

بهبود کيفيت طبابت ميشده است .از سوي ديگر ،استفاده

ارائه ابداعات جديد فراهم مينمايد.
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با حصول آن ،آخرين فايده يعني شفاي بيماريهاي

از وسيلههاي مختلف ساخته شده توسط طبيبان مسلمان،

سال بيست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 9011

 / 055طب جنوب

حكيم شناخته ميشدهاند و به همين نام نيز از آنها ياد

جديد به حساب ميآيد .همچنين وي به ساختار

ميکردهاند ( .)22حكيم به معناي برخورداري از دانش

بروکراتيک بيمارستانها و نظم در اداره امور اشاره کرده که

فلسفي به صورت متالهانه ميباشد .چنانكه با تكيه بر شهود

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

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

در جهان اسالم پرده برميدارد .در نهايت ،زرينکوب با

و معنوي برخوردار بودهاند .حكمت اطباي مسلمان ،باعث

اشاره به دقت نظر بيمارستانها در مسائل مالي و وجود

افزايش فهم ايشان در رويكردهاي علمي به طب بوده

برنامه منسجم مالي در پذيرش بيماران و پرداخت دستمزد

است .تبيين اين امر به اين صورت است که دانش حكمي،

پزشكان و تأمين مواد اوليه و غيره ،.به شكل ديگر ،ساختار

دانشي کل گرايانه ميباشد که دانش اجزا ،ذيل آن معنا پيدا

نهادي منسجم طبابت در جهان اسالم را آشكار کرده است

ميکند .کسي که به دانشي کلي آگاه ميباشد ،ميتواند

( .)12فنتزمر ( )Venzmerنيز در کتاب پنج هزار سال

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

تاريخ پزشكي بيان ميکند که در عصر اسالمي و در قرن

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

هشتم ميالدي ،بيمارستانهاي باشكوهي در جهان اسالم

کارآيي گزارههاي علمي ،افزايش مييافته است .از همين

ساخته شد که مجللترين آنها در دمشق و قاهره بودند و

روي است که ابن نفيس نظريه علمي خود درباره تشريح

ضمناً از آنها براي آموزش و کارآموزي پزشكان جوان نيز

را در کتاب الرساله الكامليه فيالسيره المحمديه که درباره

استفاده ميشد و از آن پس بود که انتشار مجلهاي پزشكي

سيره نبوي است ،آورده است .در واقع ،ابننفيس از علوم

به زبان بومي عربي نيز آغاز گرديد (.)24

مختلفي برخوردار بوده تا آنجا که نوشتههاي او ،از چند

ترديدي نيست که نهادمندي طبابت در اسالم ،باعث تسهيل

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

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

ميکنند که آگاهي رازي از فلسفه موجب آن شد که او

ممكن مينموده است .همچنين رفت و آمد اطبا در اقصي

براي نفس و تأثيرش در بدن اهميت قائل شود .او معتقد

نقاط سرزمينهاي اسالمي ،باعث انتقال علم و روشهاي

است که طبيب جسماني بايد طبيب رواني هم باشد و در

طبي به همه مناطق اسالمي ميشده است که وجود

اين باره کتاب پر ارزشي تأليف کرده است .و اوست که

بيمارستانها اين رفت و آمد و سكونت پزشكان در هر

ميگويد :بر طبيب الزم است که همواره بيمار خود را به

منطقه را آسان و ممكن ميکرده است.

صحت اميدوار سازد ،اگرچه خود بدان اميدي نداشته باشد،
زيرا مزاج جسم آدمي تابع احواالت نفسي اوست (.)9

تعادلگرايي
تعادلگرايي به معناي مطالعه همه اعضاي بدن به منظور

نهادمندي طب اسالمي

شناسايي ريشههاي اصلي بيماري ميباشد .طبيب بايستي

همه موارد پيش گفته در ساختار نهادي منسجمي خود را

نگاهي کلي به بدن داشته باشد تا بتواند درکي کامل از

نشان ميداده است .زرينکوب با اشاره به توسعه

وضعيت بيمار به دست آورد .از همين رو است که

بيمارستانها در عصر عباسي ،بر نهادسازي به منظور ترويج

جرجاني در رساله ذخيره خوارزمشاهي بيان کرده که

و توسعه علم و فناوري در حوزه طب تأکيد ميکند .وي

تندرستي مطلق آن است که مزاج هر اندامي از اندامهاي

همچنين به بيمارستانهاي سيار اشاره ميکند که اين

يكسان معتدل باشد  ...و ترکيب اندامهاي مرکب همه
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از سوي ديگر ،تقريباً همه اطباي بزرگ مسلمان ،بهعنوان

بيمارستانها ،خالقيت مسلمين در خلق نهادهاي کارآمد و

دشتيمنش

تحليل هرمنوتيک نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف 053/

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

تأکيد داشت که نه فقط شامل غذا و رژيم غذايي ميشد

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

بلكه شامل هوا و عوامل ديگري حتي صدا نيز ميگرديد

و منفعت همه اندامها تمام و بيآفت و بيتقصير

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

باشد (.)25

مسكن يا فعاليتهاي پيرامون فرد نيز ميگردد که جامعه و

در واقع بدن بهعنوان يک کل متكثر مورد مطالعه قرار

محيطزيست نيز از اين قبيل است چنانكه شيخالرئيس

ميگرفته است .عالوه بر تعادل همه عناصر بدن ،وجود

ابنسينا در کتاب قانون از چهار نوع علت که در هر بيماري

يک تعادل کيهاني در مواجهه با بيماري و بدن آدمي نيز

وجود دارند ،سخن ميگويد؛ علل مادي ،فاعلي ،صوري و

داراي اهميت است .چنانكه مظفر اقبال در کتاب

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

شكلگيري علم اسالمي با اشاره به تسلط جابربنحيان بر

محيطزيست نيز بهعنوان اصليترين نگهدارندههاي

رشتههاي مختلف علمي ،بيان ميکند که آنچه که به

سالمت آدمي مطرح ميباشد که باعث سالمت و بيماري

مجموعه وسيع علوم جابر ،پيوستگي دروني ميبخشد،

آدمي است (.)19

چارچوب جامع تحقيق يا مشخصاً نظريه تعادل اوست .بنا
به نظر جابر ،همه چيزهايي که در عالم وجود دارد ،تعادلي

چارچوب پارادايمي طب اسالمي

کيهاني دارند .اين تعادل در سطوح مختلف بوده و بازتاب

بهمنظور تدوين نظم پارادايمي طب اسالمي ،بررسي طب

توازن همه موجودات عالم است (.)1

اسالمي مطابق سه بعد هستيشناسي ،معرفتشناسي و

بنابراين ،به همين خاطر است که ابن هندو در رساله

روششناسي ،ضرورت دارد .هستيشناسي به معناي

مفتاحالطب بيان کرده که پزشک بايد پارهاي از علم نجوم،

چيستي وجودي و ماهيتي پديدار مورد مطالعه ميباشد.

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

طب ،طبيب ،بيمار ،بيماري و دارو از پديدههايي هستند که

اينها به نحوي با طبابت مرتبط ميباشند و هر يک به شكلي

بهعنوان پديدار مورد مطالعه به حساب ميآيند .همچنين

پرده از تعادل کيهاني که در چارچوب آن سالمتي معنا پيدا

در معرفتشناسي ،محقق در پي فهم چيستي دانش و نوع

ميکند ،برخواهند داشت ( .)26پس ميتوان نتيجه گرفت

دانايي در مسير فهم پديدار مورد مطالعه ميباشد .در نهايت

که اصل تعادلگرايي بر اهميت چند تخصصي بودن طبيب

در روششناسي ،روش فهم آن پديدار در راستاي کسب

ميافزايد .بهطور کلي در فرهنگ فلسفي و علمي اسالمي،

معرفت خاص فهم پديدار ،مورد بررسي قرار ميگيرد.

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

مطابق بررسي اصول طب اسالمي ،موارد زير مورد

شهابالدين سهروردي در رساله حكمت اشراق اين مساله

شناسايي قرار گرفتند( .جدول )1

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

اين اصول در رويكردي تفسيري به طبقات مفهومي سطح

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

دو يعني عناصر پارادايمي منتج ميشوند تا نهايتاً طبقه

ابنسينا نيز با فراهم کردن فلسفه طب مبتني بر تعادل

مواضع پارادايمي در سطح يک توليد شود .مطابق مطالعه

دروني بين طبايع و مزاجهاي مختلف و نيز بدن و نفوس

انجام شده ،عناصر پارادايمي طب اسالمي در جدول زير

گوناگون ،چارچوب عظيمي را براي طب فراهم آورد .او

اشاره شده است( .جدول )2
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درست و به اندام باشد و بدان عدد و آن شكل و آن اندازه

بر ضرورت تعادل بومشناختي بين بدن و محيط بيروني

سال بيست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 9011

 / 057طب جنوب
جدول  )9اصول طب اسالمي

اتكا به تجربه ،مشاهده و آزمايش (الف)
استفاده از آراء ديگران (ب)
تفكر انتقادي (ج)
تكاملي بودن علم طب (د)

اصول طب اسالمي

پايبندي به اصول الهي ،اخالقي و شرعي (ز)
توأماني علم و عمل (ح)
صنعتگري در طب (ط)
چندتخصصي بودن طبيب مسلمان (ي)
نهادمندي طب اسالمي (ک)
تعادلگرايي (ل)

جدول  )2مؤلفههاي مفهومي پارادايم طب اسالمي
مواضع پارادايمي (سطح اول)

عناصر پارادايمي (سطح دو)
ماهيت طبيب

اصول طبابت اسالمي (سطح )0

طبيب ،فردي است برخوردار از دو ساحت وجود مادي و معنوي.
طب ،پديدهاي است از جنس فكر و ذکر و فعل .فكر آن در علم طبابت

ماهيت طب

و ذکر آن در کلمات تخصصي و نوع ارتباط نشانهمند طبيب با بيمار و
فعل آن در ابزار و دارو و بيمارستان و ساير پديدههاي مادي مرتبط مي-
باشد.

ماهيت دارو
ماهيت بيماري
هستيشناسي
امر متعاليگرايي

بعد اجتماعي فرد
تعامل فرد و
طبيعت

معرفتشناسي

بيماري ،پديدهاي پيچيده است که در هنگام برهم خوردن نظم کلي

اتكا به تجربه ،مشاهده و آزمايش (الف)

عالم بروز مييابد و هنگامي ،درمان ميشود که نظم به کل برگردد.

استفاده از آراء ديگران (ب)

هيچ چيز شبيه امر متعالي نيست .در عين حال که ميتواند چيزي

تفكر انتقادي (ج)

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

تكاملي بودن علم طب (د)

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

خالقيت و نوآوري (ه)

گرايش به رسيدن به امر متعالي دارد.

اجتهاد در شريعت و عمل مطابق عقالنيت (و)

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

پايبندي به اصول الهي ،اخالقي و شرعي (ز)

اجتماعي انسان ناميده ميشود که هم طبيب و هم بيمار در فرآيند

تواماني دانش و عمل (ح)

درمان ،در چارچوب اين بعد عمل ميکند.

صنعتگري در طب (ط)

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

علم گرايي
حكمت بنياني

معرفتي که ناشي از مواجهه با پرسش درباره چراييهاي هستي ميباشد.

شهودگرايي
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شود که در فرآيند درمان ،وجود هر دو آنها ضروري است.

معرفتي که به چگونگيها و تبيين مكانيزمها و فرآيندها ميپردازد.

اتحاد دانش و عمل

روششناسي

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

در طبابت اسالمي ،علم عين عمل است و عمل عين علم.
گزارههاي معرفتي حكمي منبعث از شهود و وحي ،در طبابت
اثرگذار ميباشند.

تجربه گرايي

اساس فهم طبي بر مشاهده و آزمايش و تجربه استوار ميباشد.

تفسيرگرايي

در طب اسالمي ،چرايي و چگونگي هر پديدهاي تفسير ميگردد.

چندتخصصي بودن طبيب مسلمان (ي)
نهادمندي طب اسالمي (ک)
تعادلگرايي (ل)
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خالقيت و نوآوري (ه)
اجتهاد در شريعت و عمل مطابق عقالنيت (و)

دشتيمنش

تحليل هرمنوتيک نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف 053/

مفاهيم بيشماري را مالحظه نمود که در آن اصول مستتر

امور ملكوتي را نيز در نظر ميگرفتهاند.

بودهاند .کشف اين مفاهيم به اتكاي رويكردي فهمي و

ماهيت بيماري :بيماري نيز بسان موارد قبل منبعث از

تفسيري حاصل ميشود و عناصر پارادايمي طب

اصول مختلف است؛ به ويژه اصل تعادلگرايي (که

اسالمي ،مشخص ميگردد .عناصر پارادايمي در جدول

بيماري را بهم ريختگي نظم کلي ميداند) ،امري است

باال مشخص گرديده و در ادامه اينكه چه نسبتي با اصول

هم مرتبط به امور مادي و هم امور ملكوتي.

دارند ،روشن شده است.

امر متعاليگرايي :حضور امري قدسي و متعالي در همه

ماهيت طبيب :طبيب همانگونه که به طرق مختلف به

اصول طبابت قابل تشخيص است چنانكه در مواجهه با

امور طبيعي وابسته است و سعي در شناختن امور طبيعي

امر الهي و شرعي مشهود است .همچنين يكي از داليل

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

چند تخصصي بودن اطبا مسلمان ،همين باور به امر

وحياني از خود نشان ميدهد ،پس منطقاً امري متعالي

قدسي از منظر الهيات به معناي عام و خاص ميباشد.

را پذيرفته که داراي کيفيتي وراي کيفيت امر مادي

بعد اجتماعي فرد :آنچه در اصول طبابت اسالمي آمده

ميباشد .بنابراين ،طبيب مسلمان ،همواره خود را

است ،بيانگر وجود امري اجتماعي در فرد است چنانكه

برخوردار از دو بعد ملكي و ملكوتي مييابد.

در تعادلگرايي ،به اين امور اجتماعي نظير فعاليت و

ماهيت طب :طب ،لزوماً به يک علم محدود نميشود

مسكن و محيط زيست و غيره .اشاره شده است.

بلكه آميختهاي از علومي است که از طرق مختلف به

تعامل فرد و طبيعت :طبيعت در اشكال مختلف و در

دست ميآيند و اين آميزه در اشكال مختلف خود را در

سطوح مختلفي با امر مرتبط با علم طب در تعامل

سطح عمل نشان ميدهد و البته در مرتبه زباني نيز در

ميباشد .در اصول تكامل بودن علم ،تعادلگرايي يا

تعامل طبيب و بيمار و يا استفاده گسترده از کلمات

اتكاي به تجربه و مشاهده ،اهتمام به امر طبيعي و

چنانكه در متون طبي ميآيد ،بروز مييابد .اين امور در

طبيعت قابل تشخيص ميباشد.

اصول مختلف نظير پايبندي به اصول الهي و باورمندي

علم گرايي :اصولي نظير اتكا به تجربه و مشاهده و

به امر قدسي در تعادلگرايي و در عين حال اهتمام به

آزمايش ،استفاده ازآراء ديگران ،تفكر انتقادي ،تكاملي

امور طبيعي در اصول تجربهگرايي و استفاده از آراء

بودن علم و غيره .ناظر بر علمگرايي ميباشد .چرا که

ديگران در چارچوب زبان و متن ،خود را نشان ميدهد.

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

ماهيت دارو :دارو لزوماً به عواملي طبيعي و مادي

تبيين چگونگيهاي هستي ميباشد .طبيب مسلمان

محدود نميشود بلكه برخي مسائل که عارض بر روح

مبتني بر اصل تكاملگرايي بهطور دائم در پي فهم علمي

و روان فرد هستند نيز به عنوان دارو به حساب ميآيند

از پديدهها برميآيد و متناسب با دستگاههاي نظري

و اين عوامل ميتوانند مرتبط با مسائلي معنوي و

علمي زمانه ،به تشخيص و درمان بيماريها و حفظ

ملكوتي باشند که طبيب مسلمان و همچنين بيمار به آن

تندرستي آدمي ميپردازد .ممكن است در دورهاي در

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

دستگاه جالينوسي و بقراطي علم ،به اظهار نظر مبادرت
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با فهمي هرمنوتيكي از اصول طبابت اسالمي ،ميتوان

الهي واکنش نشان ميدادهاند يا در اصل تعادلگرايي،

 / 051طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 9011

به طبابت مشغول شود.

براي فرد باورمند به معرفت حكمي و امر قدسي،

حكمت بنياني :البته طبابت علمي در اسالم ،حكمت

روشهاي شهودي ميباشد .در عاليترين شكل ممكن،

بنيان بوده و همواره سعي مينموده که محدوديتهاي

وحي که در اصل اجتهاد در شريعت و اصل پايبندي به

اخالقي و الهي و شرعي را مراعات نمايد .بهعبارتي

اصول الهي ،اخالقي و شرعي مستتر است ،به مثابه

طبابت در اسالم به نوعي توأم با فهم چرايي هر پديده

اهتمام به امور شهودي به حساب ميآيد .همچنين چون

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

مواجهه با امر کلي از طريق معرفت علمي که جزء گرا

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

ميباشد ،تحقق تعادل در اصل تعادلگرايي جز با توسل

واقع اصل تعادلگرايي را عملي مينموده است .به عنوان

به شهود که ناشي از مواجهه مستقيم با امر قدسي است،

مثال اگر فعل طبي مستلزم ارتكاب عملي غيراخالقي

ممكن نميشود.

بوده است ،از آنجاييكه طبيب واقف به اين مساله بوده

تجربه گرايي :روش فهم علمي و مواجهه با امور

که اهميت حيات از حيث تكريم مكارم اخالق است،

طبيعي ،با مشاهده و تجربه و اتكا به امور عقالني

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

چنانكه در اصول تجربه و مشاهده و استفاده از آراء

ديگري برميآمده است .حكمت بنياني به معناي فهم

ديگران و اجتهاد در شريعت و عمل مطابق عقالنيت

چراييها و تنظيم چگونگيها مبتني بر پاسخ به چراييها

آمده است ،ممكن است .همچنين نهادمندي طبابت در

ميباشد که در اصول تعادلگرايي و پايبندي به اصول

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

الهي ،اخالقي و شرعي مستتر ميباشد .به همين منظور،

مشهود را ممكن ميکند و بستر براي تحقق

طبيب ،به رعايت همه اصول محيط زيستي و اجتماعي

تجربهگرايي فراهم ميشود .از سوي ديگر اصل تفكر

و غيره .در فرآيند طبابت پايبند بوده است چراکه

انتقادي ،امكان خلق تجربههاي جديد را ممكن و اصل

حكمتبنيان به تبيين امور ميپرداخته است.

خالقيت و نوآوري ،امكان گسترده شدن زمينه براي

اتحاد دانش و عمل :چنانكه هم در اصل توأماني دانش

فعاليت و تجربه کردن را ميسر ميسازد.

و عمل اشاره شده و هم در صنعتگري ،طبيب مسلمان

تفسيرگرايي :طبيب مسلمان همواره در قالب تحقق

پيوسته در پي فهم دانش است تا در چارچوبي مشخص

اصول تعادلگرايي ،چند تخصصي بودن و توأماني

به کنش و عمل تبديل شود و امر طبابت ممكن گردد.

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

دانش ،محصول مواجهه عملياتي با سالمت و بيماري

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

است و عمل نيز در ساختار دانش عميق نسبت به مسأله،

تفسير دائمي از مسأله و پديده مورد مطالعه که شامل

ممكن ميگردد .همچنين اصل نهادمندي ،خود عاملي

بيماري ،دارو ،طب يا بيمار و غيره .ميباشد ،ممكن

است که باعث تحقق اتحاد دانش و عمل ميشود و از

ميگردد .طبيب مسلمان به اتكاي تفكر انتقادي يا

سوي ديگر هم اصل خالقيت و نوآوري ،مستلزم به

رويكردهاي اجتهادي ،تفسيرگرايي در قالب حرکت

کارگيري توأمان دانش و عمل است.

مداوم از ظاهر به باطن و از عينيت به ذهنيت و بالعكس
را ممكن ميکند.
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ورزد و در دوره بعدي در دستگاههاي علمي دوره مدرن

شهودگرايي :يكي از روشهاي اصلي کسب معرفت

دشتيمنش

تحليل هرمنوتيک نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف 033/

بستر براي مطالعه نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در

و الهياتي نظير روح و حيات ميباشد که باتوجه به هدف

پزشكي ژرف ممكن ميگردد و مبتني بر پارادايم

علم طب که حفظ تندرستي ،سالمتي و حيات انسانها

شناسايي شده ،امكان مطالعه نظريهمند طب متعاليه و

است ،نميتوان در مطالعات پزشكي ،اين مفاهيم را

کاربرد آن در قالب يک حرکت پژوهشي از نظريه به

ناديده گرفت .با توجه به اين دو مسأله ،لزوم استفاده از

متن ،در ادامه ميسر شده است.

رويكردهاي فلسفي و حكمي به نحوي است که در
چارچوب اين رويكردهاي فلسفي ،امكان بررسيهاي

بحث

کلنگرانه علمي در عين پايبندي به روشهاي علمي،
فراهم گردد .ايشان جهت رفع مسائل پيش گفته ،استفاده

سير تطور نظريه طب متعاليه

از مشرب فلسفي حكمت متعاليه که بهعنوان دستاورد

رضايي ،بهشتي و تابعي نظريه طب متعاليه را با برداشتي

فكري فيلسوف و حكيم بزرگ قرن ده هجري قمري،

از مباني و اصول حكمت متعاليه و ارتباط آن با علم

جناب صدرالمتالهين شيرازي عليهالرحمه در تاريخ

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

انديشه ثبت شده است ،پيشنهاد ميدهند.

مقالهاي جداگانه ،تالش نمودند تا با استفاده از نظريه

رضايي و همكاران ،پس از بيان مختصري از تاريخ

طب متعاليه ،نظريه پزشكي ژرف را توسعه و تكامل

فلسفه و سير تطور آن در جهان اسالم و معرفي مكاتب

بخشند .رضايي و همكاران سعي نمودند تا با استفاده از

مختلف فلسفي در سرزمينهاي اسالمي ،به شرح

رويكرد فلسفي حكمت متعاليه ،علم طب را اعتال

حكمت متعاليه در قالب اسفار اربعه ،حرکت جوهري و

بخشيده و سپس نبيپور و تابعي تالش کردند تا نظريه

برخي مسائل فلسفي از منظر مالصدرا ميپردازند .آنچه

طب متعاليه را در عرصه جديدي از علم پزشكي با

ميتوان بهعنوان محصول اصلي اين مقاله به حساب

عنوان پزشكي ژرف که توسط توپال ( )Topolارائه

آورد ،بررسي ارتباط بين طب و حكمت متعاليه و ارائه

گرديد و سعي در تمرکز بر وجه انساني پزشک با کمک

نظريه طب متعاليه ميباشد.

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

آنها اساس علم طب را تحقق سالمتي در انسان معرفي

موجب توسعه نظريه پزشكي ژرف گردند و همچنين

کرده و سپس يک دستهبندي از سالمت در وجود آدمي

ابعاد فلسفي و نظري نظريه طب متعاليه را کاملتر کنند.

ارائه مينمايند که شامل سالمت جسماني ،سالمت

لذا ضروري است که در آغاز بهطور دقيق ،دو مقاله

عقالني و سالمت قلبي ميشود .در ادامه با معرفي روح

رضايي و همكاران و نيز تابعي و نبيپور ،تشريح شود.

بهعنوان مهمترين عامل تحقق سالمتي در وجود آدمي

رضايي و همكاران ،اشاره کردهاند که بدن انسان ،يک

از منظر حكمت اسالمي که کل وجود آدمي را تحت

ارگانيسم بسيار پيچيده و هوشمند است که همه اجزاء

سيطره خود دارد و عامل حيات در وجود آدمي ميباشد،

آن به مثابه يک کل واحد عمل ميکنند .اين در حالي

اشاره نموده و در واقع اگر بخواهيم سالمتي واقعي

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

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

است و در طبابت ،رويكرد کل نگرانه کمتر لحاظ شده

سالمت جسم حاصل شود .در طب متعاليه سيكل

است .از سوي ديگر ،يكي از مؤلفههايي که انسان و بدن
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بنابراين ،پس از تعيين چارچوب پارادايم طب اسالمي،

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

 / 039طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 9011

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

جهت داراي اهميت است ،که کسب معرفت ،منتج به

اراده هم به سهم خود منجر به برقراري سالمت روان يا

شناخت روح ميشود.

رفتار فرد خواهد شد و در نتيجه سالمت در رفتار،

نويسندگان اين مقاله معتقدند که شناخت هر پديدهاي،

سالمت جسم نيز تأمين خواهد شد (.)3

ابزاري مناسب و خاص آن پديده ميخواهد و از منظري

با توجه به بيان اهميت روح در سالمت انسان که همان

حكمي ،بيان ميکنند که خداوند ،همراه با خلق هر

هدف طب ميباشد ،در ادامه نويسندگان سعي نمودهاند

پديدهاي ،ابزار متناسب با آن پديده جهت شناخت و

تا با بررسي آيات و روايات و نظرات متفكرين مسلمان

کسب معرفت نسبت به آن پديده نيز خلق کرده است.

به فهم چيستي روح نزديکتر شوند .بنابراين مبتني بر

در باب سلسله مراتب شناخت و ابزار متناسب با هر

اين منقوالت ،تفسيري کالمي از مفهوم روح به همراه

نوع آن ،بيان ميکنند که سلسله مراتب شناخت در انسان

يک دستهبندي از آنچه درباره روح در متون وارد شده

بهترتيب شناخت حسي ،شناخت وهمي ،شناخت

است ،ارائه گرديده است .آنچه در اين بخش ديده

خيالي ،شناخت عقلي ،شناخت قلبي و شناخت وحياني

ميشود ،يک بحث کامالً کالمي پيرامون موضوع روح

ميباشد .پس ابزار شناخت در درون انسان نيز عبارت

ميباشد که در رسالههاي متكلمين نظير امام محمد

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

غزالي ،فخر رازي ،خواجه نصيرالدين طوسي و غيره.

آنها در تأييد اين رويكرد معرفتي و ابزار کسب معرفت

ديده ميشود.

نيز آيات و روايات عديدهاي بيان نمودهاند .همچنين ،با

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

اشاره مختصري به عوالم منفصل ،معرفت را به شكل

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

ساحات وجودي متصل ،مطابق آنچه شارحين ابن عربي

از وجود خود باشد ،نميشناسد .اگر جامدات را

نظير جناب قيصري رحمهاهلل عليه در مقدمه خود بر

ميشناسد ،چون در خودش جمادي هست و اگر نباتات

شرح فصوصالحكم ابن عربي اشاره کرده است ،ارائه

را ميشناسد ،چون در خود عالم نباتي هست و اگر

مينمايند .همه اقسام معرفت ،در چارچوب وجودي

حيوانات را ميشناسد ،چون در خودش صفات حيواني

روح آدمي ،تبيين گرديدهاند و باالترين مرتبه شناخت،

هست و اگر مالئک و عالم غيب را ميشناسد ،چون

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

خودش از روح ملكوتي برخوردار است .منتهي چيزي

مختلف ،قلب بهعنوان محل فهم معرفي شده است و

براي او غيرقابل شناخت و مجهول باقي نميماند ،چرا

البته سالمت خود قلب منوط به برخي عوامل است که

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

با اشاره به مجموعهاي از آيات و روايات در سه دسته

عالم صغير است (.)3

کلي ،به اين عوامل اشاره شده است (:)3

رضايي و همكاران سعي ميکنند تا با اشاره به برخي

 -موعظه و نصيحت

احاديث و روايات ،مصاديقي در تأييد اين رويكرد به

 -حكمت آموزي

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

 -ترک محبت دنيا و مالدوستي

تبييني که از انسان ارائه ميدهند ،به بررسي روشهاي
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برقراري سالمت در انسان از روح شروع ميشود و

شناخت و منابع دانايي نيز ميپردازند .اين مسأله از آن

دشتيمنش

تحليل هرمنوتيک نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف 032/

و شناخت در وجود آدمي معرفي ميشود و چنانكه

فناوريهاي پروتئوميک و ترانس کريپتوميک و ديگر

پيشتر اشاره شد ،تالش براي کسب معرفت و شناخت،

فناوريهاي اميكس ،محقق نميشود ( .)4نبيپور و

منتج به شناخت روح ميشود و روح ،اصليترين عامل

اسدي راهبردهاي مختلفي را براي پرداختن به

تحقق سالمت که همان هدف علم طب است ،ميباشد.

پيچيدگيهاي زيستي در پزشكي سيستمي معرفي

اما تابعي و همكاران سعي کردهاند تا با توسعه

نمودهاند که به عناصر کلنگرانه ،شناختي و فناورانه در

کاربردهاي نظريه طب متعاليه در حوزهاي جديد از علم

راستاي درمان بيماريها اشاره مينمايند ( .)31در همين

پزشكي ،به نام پزشكي سيستمي و پزشكي ژرف ،

راستا و در جهت توسعه رويكردهاي شناختي ،فناورانه

گامي بلند در مطالعات بينرشتهاي بردارند .آنها از منظر

و کلنگرانه در علم پزشكي ،اريک توپال ،نظريه پزشكي

سه بحث انسان کامل ابنعربي ،طبيعيات ابنسينا و

ژرف را ارئه نمود .نظريه وي برخواسته از پزشكي

حكمت متعاليه صدرالمتألهين ،به نظريه پزشكي ژرف

سيستمي و پزشكي ديجيتالي ميباشد و از سه جز

نگريسته و نشان دادهاند که طبيب مسلمان چگونه

برخوردار ميباشد :فنوتيپسازي ژرف ،يادگيري ژرف

ميتواند عالوه بر کارکرد معالجهاي ،کارکرد شفابخشي

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

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

که در فنوتيپسازي ژرف ،مبتني بر رويكرد پزشكي

ژرف و عميق برقرار نمايد .بنابراين ضروري است که

فرادقيق و ديجيتالي شدن پزشكي ،دادههاي جامع

پس از توضيح نظريه پزشكي ژرف ،به اختصار نتايج

سالمت مبتني بر اميكسهاي دهگانه بهدست ميآيد.

اين پژوهش آورده شود.

همچنين در يادگيري ژرف ،مبتني بر فناوري هوش

به اين منظور ،تابعي و همكاران با اشاره به بيولوژي

مصنوعي و نيز الگوريتمها و کدهاي کامپيوتري،

سيستمي و کاربرد آن در علم پزشكي ،به پارادايمي

دادههاي گردآوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

جديد در پزشكي اشاره ميکنند که بهعنوان پزشكي

و با پردازش اين دادهها ،تصميمات درماني مورد نياز،

سيستمي شناخته شده و سعي مينمايد تا با ارائه

اتخاذ ميگردد .آنها اشاره ميکنند که شرح مرحله

ديدگاهي کلنگرانه ،اجزا بدن انسان و همه عناصر

همدردي ژرف بدينگونه است که هوش مصنوعي

محيط زيست ،اقتصادي و اجتماعي را به صورت

خواهد توانست با فروکاستن از بار تشخيص و انجام

همزمان مطالعه نمايد .بعبارتي پزشكي سيستمي ،سعي

بسياري از وظايف ،موجب شود که پزشک وقت

نموده تا با تكيه بر دانش اطالعات ،همه شبكههاي

بيشتري را به بيمار خود اختصاص دهد تا يک رابطه

پيچيده مرتبط با بيماري را بهطور همزمان مطالعه کرده

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

و سعي کند نظم را به مجموعه شبكههاي آشوب زده

نظر اريک توپال ،جزء اساسي سوم در پزشكي ژرف،

برگرداند .البته تابعي و همكاران اشاره ميکنند که اين

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

مهم جز با تكيه بر فناوريهاي نوين نظير آناليز تک

در مدل پزشكي ژرف اريک توپال ،با کاربرد هوش
11
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بنابراين در اين مقاله ،قلب عاليترين مرتبه تحقق فهم

سلولي ،تصويربرداريهاي ملكولي ،توالي يابي ژنوم،

سال بيست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 9011

 / 030طب جنوب

بودن ،بازميگردد (.)4

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

اما تابعي و نبيپور ،توانستهاند با اتكاي به سه مبحث

سطح باقي نميماند ،بلكه نفس وي موفق به طي سير

انسان کامل ابنعربي ،طبيعيات ابنسينا و حكمت متعاليه

استكمالي ميشود و از مراتب مادي به مراتب معنوي و

صدرالمتألهين در قالب نظريه طب متعاليه ،سه مبحث

روحاني وارد ميشود .در اين مرحله ،طبيب مبتني بر قواعد

زير را ارئه نمايند (:)4

کلي و فراگيري که از طريق يادگيري ژرف به آنها دست

 -حكمت بدن در برابر فنوتيپسازي ژرف

مييابد ،اسماء الهي را ملكه جان خويش مييابد .اين

 -عقل نظري (نفس عالمه) در برابر يادگيري ژرف

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

 -انسان کامل در برابر همدردي ژرف

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

تابعي و همكاران در چهارچوب طب متعاليه و با اشاره
به آراء سيد حسين نصر ،اشاره ميکنند که برخورداري
از دادهها بهصورت طبيعي ،براي فهم واقعيت کفايت
نميکند و طبيب ،بايستي همواره از دو مجرا ،از دادهها
آگاه شود .يكي که همان رويكرد استقرايي ميباشد که
در فنوتيپسازي ژرف ،رخ ميدهد و رويكرد ديگر،
مواجهه طبيب با امر قدسي است که در آن با ابزار شهود
و مكاشفه ،از علمي حضوري برخوردار ميگردد و از
واقعيت بيماري ،فهم عميقتر ،کاملتر و بهتري حاصل
ميگردد .در اين مرحله ،طبيب ،بهطور مداوم باور دارد
که بدن آدمي ،ظاهر واقعيت است و در واقع ،باطن اين
ظواهر ،امري متعالي نهان است و طبيب همواره سعي
ميکند تا از اين واقعيتها گذشته و به درکي حكمي از
هستي دست يابد .بنابراين فنوتيپسازي ژرف ،صرفاً
بخشي از واقعيت است که کسب آن ضروري و الزم
است ولي آدمي هم از طريق حرکت جوهري امر واقع
ميتواند به حكمت مجهز شود و هم بهطور مستقيم با
مواجهه باطني با امر قدسي ،ميتواند از حكمت
برخوردار گردد و بنابراين طبيب از اسرار حكمي پنهان
در ظواهر مادي مطلع ميگردد.
در مرحله بعدي که در پزشكي ژرف ،يادگيري ژرف نام
دارد ،طبيب سعي ميکند از مرحله دادهها بگذرد و به
http://bpums.ac.ir

يابد و به عقل فعال متصل ميشود .آنها اشاره ميکنند که
اگرچه در مرحله فنوتيپسازي ژرف و يادگيري ژرف،
مواجهه طبيب با ابعاد طبيعي بيماري ،رخ ميدهد ،اما اين
مواجهه بخشي از واقعيت را پوشش خواهد داد و احاطه
بر کل واقعيت از طريق حكمت بدن در مرحله اول رخ
ميدهد و همچنين در مرتبه بعدي تحقق نفس عالمه در
وجود طبيب است ،طبيب به حق متصل شده و بر همه
امور احاطه تامه مييابد .به نوعي در مرتبه نفس عالمه،
طبيب از وجود خود فاني ميشود و به حق ميپيوندد .اين
مرحله بهواسطه اصرار بر اعمال عبادي در فرآيند طبابت
رخ ميدهد و در اين مرحله طبابت هم به مثابه عبادت
براي طبيب بروز و ظهور مييابد .در اين مرحله ،طبيب،
سعي ميکند که از درون براي او يا نفس واحده ،از خود
فاني شود و از بيرون براي ما يا امت واحده .اين مرحله،
مقدمهاي است براي ورود به مرحله بعدي که همدردي
ژرف است.
تابعي و همكاران سعي مينمايند تا با تكيه بر نظريه طب
متعاليه ،مرحله سوم پزشكي ژرف را با تكيه بر مباني
فلسفي پيش گفته ،تكميل نموده و کاربرد نظريه طب
متعاليه را در پزشكي ،توسعه دهند .به اين منظور ،با اشاره
به نظريه اسفار اربعه صدرالمتألهين در حكمت متعاليه ،بيان
ميکنند که طبيب پس از فاني شدن از وجود خود و بقا
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مصنوعي ،پزشک به جايگاه پيشين خود ،يعني انسان

اطالعاتي که نشان دهنده اصول کلي هستند ،دست يابد.

دشتيمنش

تحليل هرمنوتيک نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف 034/

بازميگردد و در مواجهه با همه ارکان طبيعت که شامل

تبيين نظريه خود پيشنهاد ميدهند که عبارتند از (:)3

بيماري ،بيمار و دارو ميشود ،سعي مينمايد تا با هستي،

 -تعيين عنوان نظريه توسط مؤلفين

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

 -استنتاج يک سري قضاياي مفهومي پيرامون نظريه

به ذات احديت بپيوندد و تعادل سيستم آشوب زده که خود

 -تبديل قضاياي مفهومي به قضاياي آزمونپذير

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

 -گردآوري دادههاي مرتبط

ارکان هستي بازگردد .اين مقام ،همان امانتي است که

 -تحليل دادهها

خداوند به انسان سپرده است و در اين جايگاه طبيب

 -ارزيابي نظريه

بهواسطه طبابت خود موفق به تحقق وحدت در عين کثرت
شده است و شفابخش آالم همه هستي ميشود که در
چهارچوب بيماري يک فرد خود را بروز داده بوده است.
اين مقام که به اتكاي احوال انسان کامل در تفكر ابن عربي،
شرح داده شده است ،منتج به ظهور طبيب کامل ميگردد.
بنابراين رضايي و همكاران و تابعي و نبيپور ،تالش
کردهاند تا با استفاده از مباني حكمي نزد فيلسوفان
مسلمان ،به پزشكي نظر کرده و با خلق نظريه طب
متعاليه و توسعه کاربردهاي آن ،مباني نظري فلسفه
اسالمي را تكامل بخشند .اما آنچه داراي اهميت
ميباشد ،روششناسي نگارش و جايگاه اين مقاالت
در پارادايم طب اسالمي ميباشد که ضرورت دارد،
توضيح داده شود.
تحليل هرمنوتيكي نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در
پزشكي ژرف
رضايي و همكاران ،بيان ميکنند که براي ارائه نظريه
طب متعاليه ،از روش نظريهپردازي علمي و مطالعه
کتابخانهاي استفاده شده است .در مقاله ايشان ،سعي
شده است که با استنتاج از مفاهيم قرآني و روايي و
تبديل آنها به قضاياي آزمونپذير ،گردآوري و تحليل
دادههاي معتبر ،نظريه طب متعاليه ارائه گردد .آنها با
استناد به شهيد مطهري و با الگوبرداري از روش
http://bpums.ac.ir

البته ميتوان ادعا کرد که اثر مشخصي از روششناسي
گفته شده در اثر منتشر شده موجود نميباشد و
گزارههاي مطرح شده ،به هيچعنوان آزمونپذير
نميباشند .البته اين را نميتوان بهعنوان نقطه ضعف به
حساب آورد چرا که ارائه يک تفسير نوين از پيش
فرضهاي فلسفي يک پارادايم علمي ،با توليد گزاره
علمي تفاوت داشته و براي چنين مطالعهاي ،آزمونپذير
بودن يافتهها ،بهعنوان يک ضرورت به حساب نميآيد.
رضايي و همكاران ،با اجراي يک مطالعه کتابخانهاي،
اقدام به گردآوري داده نموده و چارچوب نظري خود
را نيز بدون اتكاي به روشهاي تحليلي مشخصي ،تعيين
نمودهاند .در مقاله رضايي و همكاران سعي شده است
تا با انتخاب يک چارچوب نظري پزشكي به مثابه يک
پديدار نگريسته شود و سعي شود تا تبييني جديد از اين
پديدار به اتكاي آن چارچوب نظري ارائه گردد .اين
چارچوب نظري برگرفته از حكمت متعاليه
صدرالمتألهين ميباشد .البته هيچکدام از ظرافتهاي
فلسفي حكمت متعاليه در اين مقاله مورد بررسي قرار
نگرفته است و بهطور کلي پيش فرضهاي فلسفي
پارادايمهاي مدرن پزشكي ،مورد نقد و بررسي قرار
گرفته و صرفاً تبييني جديد از برخي حوزههاي فلسفي
ارائه شده است .ايشان پس از ارائه يک تبيين
وجودشناسانه از روح ،به تبيين معرفتشناسانه و
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پژوهش تالش شده است تا با توجه به مفهوم روح،

پيچيدگيها و روابط علت و معلولي در تن آدمي است

تبيين ديگري نسبت به آنچه بهعنوان پيش فرضهاي

که خمير ماية اوليه را براي شناخت واقعيت اصيل فراهم

فلسفي پزشكي نوين وجود دارد ،ارائه نمايند.

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

نوع مواجهه با سه دسته پيش فرضهاي علم پزشكي،

نفسشناسي سينايي را در برابر جزء «يادگيري ژرف»

مواجههاي کالمي بوده است ،بيش از آنكه منطقي يا

پارادايم پزشكي ژرف تحليل ميکنيم و ميبينيم که

فلسفي باشد چرا که از تجزيه و تحليلهاي فلسفي در

چگونه در طب متعاليه ،با شناخت حكمت بدن و يافتن

اين پژوهش کمتر استفاده شده است ولي در عوض

سلسله علت و معلول سالمت و بيماريها ،سير صعودي

تالش شده تا گزارههايي که بهعنوان اعتقادات کالمي در

نفس ،رخ ميدهد .جزء سوم و مهمترين بخش پزشكي

جهان اسالم مورد پذيرش عموم مسلمين قرار گرفته و

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

در حكمت متعاليه نيز از آنها استفاده شده است،

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

بهعنوان پيش فرضهاي فلسفي علم پزشكي ارائه شده

طب متعاليه ،مفهوم انسان کامل را از ژرفاي آثار ابن

و بر همين اساس نظريه طب متعاليه تدوين گردد.

عربي برميگزينيم و با سير در کتاب ششم طبيعيات

نكتهاي که حائز اهميت است ،آن است که طب متعاليه،

فيلسوف بزرگ مشايي جهان اسالم يعني ابنسينا به

به هيچ عنوان يک نظريه علمي نيست ،بلكه ميتوان آن

حكمت متعاليه صدرالمتألهين شيرازي چنگ ميزنيم و

را بهعنوان تالشي موفق براي ارائه يک نظريه فلسفي

غيره.)4( ".

قلمداد نمود.

در ادامه ،نويسندگان تالش ميکنند تا با ارائه تفسيري

تالش براي ساخت يک نظريه فلسفي در مقاله رضايي

باطني از هرگام از پزشكي ژرف ،زمينه را براي بروز

و همكاران ،با پژوهشي که تابعي و همكاران ،انجام

استعدادها و قابليتهاي معنوي طبيب در هر مرحله از

دادهاند ،شكل و چارچوبي منسجمتر به خود گرفته است

فرآيند پزشكي ژرف فراهم نمايند .در واقع ،نويسندگان

و يک گام به ساخت يک نظريه فلسفي نزديکتر شده

مقاله يک رويكرد تفسيري را براي ساخت و تكميل

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

نظريه در اين مقاله انتخاب کردهاند؛ تفسيري که منطبق

باطني و حكمي از نظريه پزشكي ژرف ،ساخت يک

با پيش فرضهاي فلسفي ارائه شده در نظريه طب

نظريه فلسفي را به تحقق يافتگي ،نزديکتر نمايند .آنها

متعاليه بوده و با شواهد مختلف برهاني ،قرآني و عرفاني

چهارچوب نظري خود را چنين معرفي ميکنند که "در

قوت گرفته است.

اين نوشتار ،در امتداد گسترش طب متعاليه ،به پارادايم

نبيپور و تابعي در مقاله خويش با استفاده از يک

پزشكي مدرن يعني نظريه پزشكي ژرف ميپردازيم و

رويكرد مدون نظريه به متن به پيش فرضهاي فلسفي

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

پارادايم پزشكي مدرن که در نظريه پزشكي ژرف مستتر

کنكاش ميکشانيم .نخست در برابر جزء فنوتيپسازي

ميباشد ،نگريسته و در راستاي ارتقا اين نظريه تالش

ژرف اين پارادايم ،حكمت بدن را از نظريه طب متعاليه

نمودهاند .بدين منظور ايشان از رويكردهاي فلسفي و

مورد بررسي قرار ميدهيم .در واقع ،حكمت بدن بينش

کالمي بهره برده و به نحوي پيشفرضهاي نظريه
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انسانشناسانه علم پزشكي اقدام کردهاند .در اين

ژرف و بينهايت پيچيده و کثرتگرا در کثرتي از

تحليل هرمنوتيک نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف 033/

دشتيمنش

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

خويش بهره جستهاند .از سوي ديگر ،هيچکدام از دو

ساختن يک نظريه علمي نزديک شده است ،در واقع،

مقاله به منظور ارائه يک نظريه علمي طراحي و تدوين

در اين مطالعه ،از منظر روششناختي ،روشهاي

نشده ولي يک نظريه فلسفي در راستاي تبيين پيش-

شهودي معرفي شده و از منظر معرفتشناختي ،معرفت

فرضهاي فلسفي نظريههاي علمي در طب اسالمي به

حكمي مورد بررسي قرار گرفته تا در نهايت از منظر

خوبي طراحي و تدوين شده و به مرحله بروز و ظهور

هستيشناختي ،اتصال به بعدي فراتر از بعد مادي و

رسيده است.

بهعبارتي بعد ملكوتي و روحاني فراهم گردد .آنچه در

اما موارد پيشگفته را ميتوان مطابق يافتههاي بخش 2

اين مقاله ميدرخشد ،تبيين امر متعالي در همه سطوح

مقاله از منظر مواضع و عناصر پارادايمي نيز منظم و ارائه

طبابت ميباشد ،به نحوي که باعث بهبود فرآيند درمان

نمود .رويكرد دو مقاله پيش گفته از منظر اصول طب

و طبابت خواهد گرديد.

اسالمي و همچنين پيشفرضهاي هستيشناختي،

روش انتخاب شده در هر دو مقاله ،روش کيفي و

معرفتشناختي و روششناختي طبابت در اسالم ،مطابق

بهطور دقيقتر روشهاي تفسيري بوده است .همچنين

جداول زير ميباشد( .جدول )3

جدول  )0اصول طب اسالمي در نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در پزشكي ژرف
(الف) اتكاء به تجربه ،مشاهده و آزمايش

در اين مطالعات به کار نرفته است.
از نظريههاي مختلف فلسفي و کالمي در هر مقاله استفاده شده است و از نظرات متفكرين

(ب) استفاده از آراء ديگران

مختلف در هر حوزه استفاده شده است اگرچه تمرکز اصلي بر آراء صدرالدين شيرازي
رحمه اهلل عليه بوده است.

(ج) تفكر انتقادي
(د) تكاملي بودن علم طب
(ه) خالقيت و نوآوري

اصول طب اسالمي

نوع مواجهه با طب مدرن و نظريه پزشكي ژرف از نوع تفكر انتقادي بوده است.
در راستاي تكاملي بودن علم طب ،به طبابت نگريسته شده است.
تلفيق نظريههاي فلسفي با نظريه علمي مدرن در چارچوب پيش فرضهاي فلسفي ،خالقيت
در توسعه مفاهيم کارآمد در مطالعات طبي بوده است.

(و) اجتهاد در شريعت و عمل مطابق عقالنيت

اجتهاد در شريعت رخ نداده و بر مواضع عقالني اصرار شده است که البته مبناي کالمي نيز دارند.

(ز) پايبندي به اصول الهي ،اخالقي و شرعي

اهتمام به اصول الهي ،اخالقي در هر دو مقاله رخ داده است.

(ح) تواماني علم و عمل
(ط) صنعتگري در طب
(ي) چندتخصصي بودن طبيب مسلمان

در مقاله اول ،رويكردهاي عملي مشخصي توصيه نشده است ولي يافتههاي مقاله دوم ،ناظر
به مسائل علمي و عملي به صورت توامان بوده است.
هر دو مقاله ،يافتهاي مرتبط با صنعت نداشتهاند.
نويسندگان هر دو مقاله ،از تخصص در چند حوزه برخوردار ميباشند.
برخورداري از انسجام نهادي در دو مطالعه وجود ندارد .اگرچه ميتوان ادعا کرد که بواسطه

(ک) نهادمندي طب اسالمي

عضويت نويسندگان در فرهنگستان علوم پزشكي ايران ،اين نهاد در آفرينش هر دو مقاله
نقش آفرين بوده است.

(ل) تعادلگرايي

جدول مواضع و عناصر پارادايمي نيز به شرح زير
ميباشد( :جدول )4
http://bpums.ac.ir

هر دو مقاله بر همين مبنا به رشته تحرير درآمدهاند .البته مقاله نبيپور و تابعي بطور
مشخصتري اين مساله را از يافتههاي پژوهش خود قرار داده است.

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 4:55 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

پزشكي ژرف را مورد واکاوي قرار دادهاند که مطالعه

آنها از علوم تفسير ،کالم و فلسفه براي ارائه نظريات
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جدول  )4مواضع و عناصر پارادايمي مقاالت رضايي و همكاران و تابعي و همكاران
عناصر پارادايمي

مواضع پارادايمي
ماهيت طبيب

ماهيت دارو
هستيشناسي
ماهيت بيماري

منتج به تقويت قواي روحاني فرد ميباشد ،نيز ميگردد.
دارو نيز بسان طب و طبيب ،لزوما داروي مادي و طبيعي نميباشد ،بلكه مواجهه با امر قدسي به مثابه دارو عمل
خواهد نمود.
بيماري ،لزوما ناشي از يک پديده جزيي نميباشد بلكه زماني رخ ميدهد که تعادل سيستمهاي پيچيده عالم که
در ارتباط با هم هستند ،بهم بخورد.

امر متعاليگرايي
بعد اجتماعي فرد

فرد داراي بعد اجتماعي در نظر گرفته شده و در تعامل با سيتمهاي متعددي در نظر گرفته ميشود.

علم گرايي
حكمت بنياني
اتحاد دانش و عمل
شهود گرايي
روششناسي

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

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

تعامل فرد و طبيعت

معرفتشناسي

شده است.

فرد در تعامل کامل با طبيعت قرار داشته و کيفيت اين ارتباط ،هم بر بروز بيماري و هم بر راهكارهاي درماني
موثر ميباشد.
کسب انواع علوم جهت ارتقاي کيفيت طبابت مدنظر ميباشد.
از هر پديده ظاهري و مادي ،تفسيري روحاني و باطني به عمل آمده است و در پس هر چگونگي ،يک چرايي
جستجو شده است.
در مقاله اول ،به مسائل عملي ،بطور دقيق اشاره نشده است و تنها در مقاله دوم است که دانش و عمل داراي
ارتباطي تنگاتنگ بوده و يكديگر را تغذيه ميکنند.
در مقاله دوم ،طبيب به اتكاي شهود به حقايقي درباره بيماري دست مييابد .البته شهود هيچگاه بازدارنده فرآيند
درمان متكي به امور طبيعي معرفي نشده است بلكه مكمل آن است.

تجربه گرايي

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

تفسيرگرايي

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

نتيجهگيري

علم طب دفاع مينموده و همچنين کاربردهاي مثبت

مطالعه پيشرو ،نشان داد که اصول عارض بر طب

و سازندهاي داشته است.

اسالمي در عصر طاليي تمدن اسالمي چه بودهاند .در

در نهايت با استفاده از ابعاد شناسايي شده پارادايم طب

واقع ،طب اسالمي ،در شكلگيري طب مدرني که پيش

اسالمي ،به سنجش نظريه طب متعاليه و کاربرد آن در

از رنسانس آغاز ميگردد ،نقش بيهمتايي را داشته

پزشكي ژرف پرداخته شد و مشخص گرديد که نظريه

است .اهتمام به امور تجربي و آزمونپذير ،انطباق با

طب متعاليه ،با ارائه تفسيري معنوي از علم طب و

دستگاه نظري حاکم ،تكامل يافتن مبتني بر پيشرفت-

همچنين حضور امر قدسي در مراحل مختلف پزشكي

هاي علمي و برخورداري از تفكر انتقادي و غيره .از

ژرف ،کارآمديها ،ارزشها و منافع تعامل با امر قدسي

اصول طب اسالمي بودهاند که امروز به فراموشي

از ناحيه طبيب را به فرآيند پزشكي مدرن بازگردانده و

سپرده شدهاند .امروزه پزشكي مدرن ،با ترديد در

چهارچوبي فلسفي براي نضج گرفتن طب اسالمي در

مواجهه با امر قدسي ،بسياري از ظرفيتهاي طب

دوره معاصر فراهم ميآورد .طبيب مسلمان بواسطه

اسالمي را مورد غفلت قرار داده است .آنگونه که در

تعاملي که با امر قدسي خواهد داشت ،ميتواند کيفيت

مواضع و عناصر پارادايمي طب اسالمي نشان داده شد،

و کارآيي طبابت را در مراحل فنوتيپسازي ژرف،

طب اسالمي به انحاء مختلف ،از حضور امر قدسي در

يادگيري ژرف و همدردي ژرف افزايش داده و البته در
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دشتيمنش

 ايشان، به منظور به انجام رسيدن اين پژوهش.است

 از همه علوم نوين و فناوريهاي جديد و،همان حال

 کتابخانه شخصي و منابع خود،بهطور سخاوتمندانهاي

 در اين نوشته.پيشرفتهاي علمي پزشكي نيز بهره ببرد

 همچنين ضروري.را در اختيار نويسنده قرار داده است

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

است که مراتب تشكر و قدرداني نويسنده از همه

 باروري علمي مضاعف طبيب نيز،به تعامل با امر قدسي

اعضاي محترم پژوهشكده زيست فناوري دريايي

 همچنين اين باور که وجود.به همراه خواهد داشت

 به منظور ايجاد،خليجفارس دانشگاه علوم پزشكي

 نافي تحقق رويكردهاي علمي،رويكردهاي حكمي

امكان استفاده از فضاي اين مجموعه براي نويسنده و

خواهد شد و يا برعكس نقد شده و تواماني علم و

،حضور ايشان در جلسات ژورنال کالب پژوهشكده

حكمت و همچيني ماده و معنويت در طب اسالمي از

.اعالم گردد

.طريق کالبد وجودي طبيب به نمايش گذاشته شده است

تضاد منابع
هيچگونه تضاد منافع توسط نويسندگان بيان
.نشده است

سپاس و قددراني
 نويسنده از راهنماييهاي،به منظور تدوين مقاله پيشرو
جناب آقاي دکتر ايرج نبيپور بسيار بهره برده است و
 الهامبخش نويسنده در نگارش اين نوشته بوده،ايشان

References: ___________________________________________________________
1.Iqbal M. The Making Of Islamic Science.
Translated By Ghaemi Nik MR, A Group Of
Translators. Tehran: Tarjoman, 2015, 45-6 and
57. (Persian)
2.Nasr SH. Man And Nature, The Spiritual Crisis
Of The Modern Man. Translated By Govahi
AR. Tehran: Islamic Culture Publication Office, 2000, 13-4. (Persian)
3.Rezaei M, Beheshti SA, Tabei SZ. Transcendental Medicine Theory. Iran J Cult Health Promot 2018; 2(1): 126-38. (Persian)
4.Tabei SZ, Nabipour I. Transcendental Medicine
And Deep Medicine Paradigm. Iran South Med
J 2020; 23(1): 70-86. (Persian)
5.Kuhn T. The Structure Of Scientific Revolutions. Translated By Taheri A. Tehran: Ghese
Publication, 2004, 281. (Persian)
6.Mohammadpour A. Contemporary Research
Methods In Humanities: On Politics Of Methodology. Tehran: Qoqnoos Publications, 2017,
21. (Persian)

7.Mohammadpour A. Method For Method: On
Structure Of Knowledge In Humanities. Sociologists Publications, 2010, 29. (Persian)
8.Sharif MM. The History Of Muslim Philosophy
(Volume Three). Translated By Pourjavadi N.
Center For Academic Publication, 2010, 475.
(Persian)
9.Al-Fakhouri H, Alger KH. The History Of Philosophy In The Islamic World (The History Of
Arabic Philosophy). Translated By Ayati AM.
Tehran: Scientific And Cultural Publishing
Company, 1998, 355-6. (Persian)
10.Homai J. History Of Islamic Sciences. Tehran:
Homa Publication, 1983, 33. (Persian)
11.Hakimi MR. Muslim's Knowledge. Qom:
Reason Publication, 2014, 172-4. (Persian)
12.Zarrinkob A. Report Of Islam (Karnameh Islam). Section Of Medical Sciences And Hospitals. Tehran: Amir Kabir, 2015. (Persian)
13.Al-Farabi M. Ahsa Al-Alum. Translated By
Khadivjam H. Tehran: Scientific And Cultural
Publishing Company, 2010, 108-9. (Persian)
http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 4:55 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

9011  مهر و آبان/4  شماره/سال بيست و سوم
14.Sezgin F. Discourses On The History Of Arabic And Islamic Sciences. Translated By Ataei
MH. Mashhad: Islamic Research Foundation,
1992, 50-61. (Persian)
15.Taghizadeh SH. History Of Sciences In Islam.
Tehran: Ferdows, 2011, 165. (Persian)
16.Nasr SH, Lyman O. The History Of Islamic
Philosophy (Volume I). Translated By A Group
Of Translators. Tehran: Hekmat Publications,
2010, 344. (Persian)
17.Fakhri M. The History Of Islamic Philosophy.
Translated By Pourjavadi N. Tehran: University Press Center, 2015, 117. (Persian)
18.Clark M, Eich TH, Schereiber J. Social Politics Of Islamic Bioethics. Die Welt Des Islams
2015; 55(3-4): 265-77.
19.Avicenna. The Canon Of Medicine, First
Book. Translated By Sharafkandi AR. Tehran:
Soroush Publications, 1991, 3-4 and 6. (Persian)
20.Al-Kindi AY. The Philosophical Books Of AlKindi. Translated By Youssef Sani SM. Tehran:
Scientific And Cultural Publishing Company,
2008, 68. (Persian)
21.Nabipour I. The Medical Report Card Of Islamic Civilization. Bushehr: Bushehr University Of Medical Sciences Press, 1997, 65. (Persian)
22.Nasr SH. Science And Civilization In Islam.
Translated By Aram A. Tehran: Scientific And
Cultural Publishing Company, 2014, 189-90.
(Persian)

 طب جنوب/ 031
23.Ibn Nafis. Al-Mujaz Fi Al-Tibb. Researched
By Gharawi A, Translated By Emami A, Javadi
B. Institute Of Medical History, Islamic Medicine And Complementary Studies. Book Introduction. Tehran: Tehran University Of Medical
Sciences, 2011. (Persian)
24.Venzmer G. Five Thousand Years Of Medicing. Translated By Agah S. Tehran: Scientific
And Cultural Publishing Company, 1366, 113.
(Persian)
25.Jorjani E. Zakhireh Kharazmshahi. Translated
By Taghi M, Afshar I. Volume 2, Tehran: University Of Tehran, 1344, 14. (Persian)
26.Mohaghegh M. Collected Texts And Articles
On The History Of Medicine And Medical Ethics In Islam And Iran. Tehran: Soroush Publications, 1995, 25. (Persian)
27.Suhrawardi Y. The Wisdom Of Enlightenment (Hekmat Eshraq). Translation By Akbari
F. Tehran: Science Publishing, 2013, 227. (Persian)
28.Nasr SH. The Islamic Intellectual Tradition In
Persia. Translated By Dehghani S. Tehran:
Ghasidehsera, 2017, 180. (Persian)
29.Topol E. Deep Medicine. Translated By Nabipour I. Bushehr: Bushehr University Of Medical Sciences Press, 2019, 246. (Persian)
30.Nabipour I, Assadi M. The Future Medicine,
Systems Medicine, P4 Medicine. Bushehr: Bushehr University Of Medical Sciences Press,
2015, 48. (Persian)

http://bpums.ac.ir

Iran South Med J 2020; 23(4): 346-370

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 4:55 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

Original Article

Hermeneutic Analysis of Transcendental
Medicine Theory and its Application in Deep
Medicine from the Perspective of Islamic
Medicine Paradigm
GH. Dashtimanesh (MSc)1*
1 The

Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

(Received 11 Jun, 2020

Accepted 25 Aug, 2020)
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 paradigm 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 ethical 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.
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