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 كاربرد منطق در طب سنتي

 
 بگلي ، احمد شهالف*احسان كردي اردكاني

 

  ، دانشكدة علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه اردكان، اردكان، ايرانمعارف اسالميگروه الف
 و فلسفة ايران، تهران، ايرانپژوهشي حكمت  مؤسسة  ،گروه كالمب

 چكيده
هاي طبي نيز آميخته از اصطالحات منطقي است كه فهم دقيق آن  در طب سنتي، منطق جزو علومي بوده كه بر آموختن آن تأكيد شده است. كتاب سابقه و هدف:

طب سنتي بوده و اينكه كدام مباحث منطقي بيشتر در طب رو هدف اين پژوهش بررسي كاربرد منطق در  وابسته به آشنايي و تسلط بر علم منطق است. ازاين
 استفاده شده است.

 تطبيقي است. -اي و از نوع توصيفي اين پژوهش بر اساس روش كتابخانه ها: مواد و روش
ذاتي و عرضي، كليات خمس،  هاي طبي بيان شده، عبارتند از: بحث داللت، الفاظ، كلي و جزئي، نسب اربع، ترين مباحث منطقي كه در كتاب مهم ها: يافته

 هاي طبي مستلزم آشنايي با مباحث منطقي است. تعريف، تقسيم، مادة قضيه، قياس خلف و روش قياسي و تجربي. بنابراين تسلط بر فهم كتاب
 طب سنتي ضروري است. در طب سنتي، منطق جزو علومي است كه بر آموختن آن تأكيد شده و آموختن كليات اين مسائل براي دانشجويانگيري:  نتيجه
 تعريف، طب سنتي، منطق :ها هواژكليد

 
 

 

 مقدمه: 
دانان، منطق علمي ابزاري است كه  بر اساس ديدگاه منطق

كار بستن آن، انسان را از خطاي در تفكر باز  دانستن و به
همين دليل قبل از آموختن فلسفه تأكيد بر  دارد. به  مي

سنت علمي پيشينيان، گذراندن مباحث منطقي شده است. در 
بر فلسفه در علوم ديگر نيز مانند علم پزشكي   منطق عالوه

وسيلة آن  كاربرد داشته است. منطق، صناعتي است كه به
 توان صدق را از كذب و حق را از باطل تشخيص داد؛ اما مي
 يا حس توسط كه دارد وجود قضايايي علوم برخي در

 و استدالل وسيلة هب بلكه شود، نمي شناخته عقلي بديهيات
گردد. بر همين اساس منطق معيار تفكر  مي تبيين فكري اعمال

هاي  ). جالينوس معتقد است در بين فرقه1معرفي شده است (
پزشكي، اصحاب قياس تأكيد زيادي بر آموختن علم منطق و 

اند ولي اصحاب تجربه اهميتي  استفاده از آن در پزشكي داشته
 ).2ز آن قائل نبودند (به علم منطق و استفاده ا

ها  يابيم كه محتواي آن هاي پزشكي درمي در كتاب
دربردارنده اصطالحات و مفاهيم منطقي است كه براي فهم 

ها ناچار بايد اصطالحات طبي آموخته شود. با توجه به  آن
شده، مسألة اصلي تحقيق آن است كه منطق چه  نكات بيان

ه به ديدگاه اطبا در كاربردي در علم طب دارد؟ در اين مقال
ترين مباحث منطقي  مورد ضرورت فراگيري علم منطق و مهم

شود. توجه به اين نكته الزم است  هاي طبي پرداخته مي كتاب
 اين مقاله بررسي كاربرد منطق در پزشكي در دورة كه هدف

 اسالمي است.
 :ها مواد و روش

اي و از نوع  اين پژوهش بر اساس روش كتابخانه
هاي طبي،  تطبيقي است. منبع اصلي رجوع به كتاب -توصيفي

هاي طبي كه به  ترين كتاب افزار جامع طب بوده است. مهم نرم
الحكمه، كامل  قانون، خالصه «آن رجوع شده عبارتند از: 

. در زمينة منطق نيز »الطب  الصناعه الطبيه، طب اكبري و مفتاح 

99ارديبهشت : افتيدر خيتار
 99دي  تاريخ پذيرش:
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و  »نطق مظفرم«دانان مسلمان مانند  هاي منطقي منطق به كتاب
 مراجعه شده است. »منظومة حكيم سبزواري«بخش منطق 

 ها: يافته
 ديدگاه اطبا در زمينة آموختن منطق براي علم طب

ها  ها گر چه از يكديگر جدا هستند ولي برخي از آن دانش
با يكديگر ارتباط دارند. نمونة آشكار آن، ارتباط منطق با 

هاي طبي، منطق  ابپزشكي است. طبيبان زيادي در مقدمة كت
اند و برخي  عنوان مقدمة ورود به علم طب مطرح كرده را به

ديگر نيز مباحث منطقي مورد نياز را در ابتداي كتاب مطرح 
دان بزرگ، گرچه  عنوان پزشك و منطق سينا به ). ابن1اند ( كرده

هاي طبي خود استفاده كرده است  از مباحث منطقي در كتاب
دهد كه در هر علمي بايد از  نيز توجه مي) ولي به اين نكته 3(

عوارض ذاتي آن بحث شود و علوم نبايد وارد حيطة يكديگر 
در بحث تعريف طب و اشكاالتي » قانون«شوند. وي در كتاب 

كه در اين زمينه هست، خواننده را به علم منطق و اصولي كه 
 ).3دهد ( در آن علم هست ارجاع مي

ز پزشكان در زمينة اهميت در اين بخش به ديدگاه برخي ا
 پردازيم: آموختن منطق براي پزشكي مي

 عباس اهوازي بن علي -1
وي كه از طبيبان نامدار جهان اسالم است در مقدمة كتاب 

ضمن بيان رئوس ثمانية علم طب، » الطبيه الصناعه  كامل «
گويد اگر كسي بخواهد در علم طب كامل و فاضل باشد،  مي

را بخواند؛ زيرا منطق ميزان كالم و در  هاي منطقي بايد كتاب
شود كه  هر علمي نافع است. اهوازي همچنين متذكر مي

آموختن علومي مانند منطق براي علم طب ضروري نيست؛ 
زيرا ممكن است انسان در طب ماهر شود، بدون اينكه علم 
منطق را آموخته باشد. بر اساس ديدگاه وي اگر كسي صرفاً 

طب كاربرد دارد (مانند بحث جنس، مباحث منطقي كه در 
كند و نياز  نوع، فصل، عرض و...) را فراگيرد، كفايت مي

 ). 4هاي منطق نيست ( ضروري به فراگيري ساير بخش
 هندو ابن -2

كند. وي  هندو تأكيد فراواني بر يادگيري علم منطق مي ابن
معتقد است » مفتاح الطب و منهاج الطالب«در ابتداي كتاب 

يب نسبت به همة ابواب علم منطق ضروري است؛ معرفت طب
زيرا طب حقيقي از ديد او طب قياسي است و جزء نظري و 
عملي طب، جز از طريق استفاده از صناعت منطق تحقق 

يابد. بر اين اساس فالسفه معتقدند كه صناعت منطق،  نمي
دهد  صناعتي است كه صدق و كذب، حق و باطل را نشان مي

). از ديد وي، 1اعت خود بدان نياز دارد (و طبيب نيز در صن
كسي كه علم منطق را نياموخته، شايستگي نام طبيب را ندارد. 

هاي پزشكي) از كتاب  وي در باب دهم (در تعبيرات و تعريف
فصل مستقلي (فصل اول) در » مفتاح الطب و منهاج الطالب«

هندو به  باب علم منطق اختصاص داده است. در اين فصل ابن
ترين مباحث منطقي كه طبيب بدان نياز دارد اشاره كرده  مهم

است. تعريف منطق، تعريف جوهر و عرض، مباحث الفاظ، 
هاي تعليم و بيان رئوس  كليات خمس، اقسام تقابل، شيوه

هندو  ثمانية علم طب از جمله مباحث اين فصل است. ابن
گرچه در اين فصل به بيان مباحث منطقي پرداخته است ولي 

باط اين مباحث با مطالب طبي چندان روشن نيست؛ در ارت
 هاي غيرطبي استفاده شده است. ها نيز از مثال ذكر مثال

 شيرازي الدين قطب -3
الدين شيرازي معتقد است كه طبيب بايد برخي از  قطب

را  خمس كليات مباحث خصوص علوم از جمله منطق را به
و  تعريف حدي شناخت به محتاج طبيب )1: به دو دليل بداند
 حدي(تعريف  مباحث و هاست ها و انواع آن رسمي از بيماري

عرض  و عام عرض فصل، جنس، شناخت بر مبتني) رسمي و
 طبيب براي )2 باشد؛ اند مي خمس كليات جزء كه خاص

 چيست؟ بيماري بداند ها، نيازمند آن است كه تشخيص بيماري
 قسم سه به بسيط كند؛ تقسيم مركب و بسيط به را آن و سپس

 ؛»اتصال تفرّق« و» سوءتركيب«، »سوءمزاج«شود:  تقسيم مي
تقسيم  (ساده) »ساذج« و» مادي« قسم دو نيز به »سوءمزاج«

» غيرصفراوي« و» صفراوي« قسم دو به نيز» مادي« شود. مي
 گاه و) تب» (حمي« گاه» صفراوي مادي«شود.  مي تقسيم

 عام احوال از را طبيب بندي، تقسيم گونه است. اين »غيرحمي«
 صورت، اين در كند؛ مي راهنمايي بيماري خاص احوال به

 طبيب اگر بنابراين. گيرد مي صورت راه ترين ساده به عالج
 و انواع به فصول توسط جنس تقسيم كيفيت و فصل جنس،
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 كند؛ تقسيم صورت به اين را بيماري تواند نمي نداند، را افراد
 منطق از بايد اين مقدار الدين طبيب طبق ديدگاه قطب رو ازاين

 ). 5بداند ( را
 خراساني عقيلي -4

يكي ديگر از طبيبان معروف، عقيلي خراساني است. وي 
داند. از ديد وي  گانه مورد نياز طبيب مي منطق را جزء علوم ده

طبيب بايد با مباحث منطقي كه در طب كاربرد دارد آشنا 
را براي شناخت  باشد. وي مباحث كليات خمس و تعريف

). 6داند ( بيماري و خواص داروها در طب داراي اهميت مي
وي سرشار از اصطالحات فلسفي و » الحكمه خالصه«كتاب 

فهم  ها، مطالب كتاب قابل منطقي است كه بدون آشنايي با آن
 نخواهد بود. 

 عروضي نظامي -5
اگرچه نظامي عروضي جزو طبيبان نيست، اما مقالة چهارم 

وي در مورد علم طب است كه نكات  »مقاله چهار«كتاب 
مفيدي را در اين مقاله بيان كرده است؛ ايشان در اين مقاله نياز 

كند. از ديدگاه وي اگر طبيب منطق  طبيب به منطق را بيان مي
شناسد و فرق بين فصل و  نداند جنس و فصل و نوع را نمي

دهد. بر همين اساس تشخيص  عرض خاص را تشخيص نمي
عنوان مثال تب، صداع،  شود. به يماري براي وي مشكل ميب

زكام، سرسام، حصبه و يرقان هر يك انواع بيماري هستند كه 
شوند.  است و با فصلي از يكديگر جدا مي» مرض«جنس آنها 

براي انواع ديگري » جنس«ها خود  هر يك از اين بيماري
ي حم«هستند. مثال تب براي انواع مختلف تب، جنس است. 

انواع مختلف تب هستند  »ربع«و  »الغب شطر«و  »غب«و » يوم
شوند. بر اين  كه هر يك به فصلي ذاتي از يكديگر جدا مي

ها براي طبيب داراي  اساس شناخت جنس و نوعِ بيماري 
 ). 7اهميت است (

همچنين اطباي ديگري بر آموختن علم منطق تأكيد 
 از بايد پزشكى در چون«جميع معتقد است:    اند مثالً ابن كرده
 خطا و اشتباه استدالل گونه اين و شود استدالل باطن به ظاهر

 صناعتى از است ناچار پزشك بنابراين گردد، مى پيدا آن در
 كند راهنمائى به صواب را كننده استدالل ذهن كه جويد يارى

 استوار را ناطقه قوة كه است  منطق همان صناعت اين و

طور صريح بر  ي پزشكان نيز گرچه به). برخ1( »دارد مى
اند، ولي در ضمن مباحث طبي به  آموختن منطق اشاره نكرده
اساس اگر كسي  )؛ بر اين 8اند ( مباحث منطقي نيز پرداخته

بخواهد بر مباحث طبي اشراف پيدا كند الزم است منطق را 
 فرا بگيرد. 

 كاربرد مباحث منطقي در طب
حيطة تصورات و تصديقات  از آنجا كه كاركرد فكر در دو

كه وظيفة جلوگيري از خطاي تفكر -است، مباحث منطق نيز 
» منطق تصديق«و » منطق تصور«به دو بخش  -را بر عهده دارد

چگونگي رسيدن از مجهول » منطق تصور«شود. در  تقسيم مي
چگونگي » منطق تصديق«تصوري به معلوم تصوري، و در 

شود.  تصديقي بحث مي رسيدن از مجهول تصديقي به معلوم
مباحث الفاظ، داللت، تعريف، نسب اربع، كليات خمس، 
مهمترين مباحث منطق تصور، و مباحث تعريف قضيه، انواع 
قضيه (حمليه، شرطيه)، احكام قضايا (تقابل، عكس، نقض 
و...) استدالل و انواع آن (قياس، استقراء و تمثيل) و صناعات 

ترين مباحث  ه و شعر) مهمخمس (برهان، جدل، خطابه، مغالط
  ).9دهند ( منطق تصديق را تشكيل مي

آنچه از مباحث منطق در طب استفاده شده بيشتر مربوط 
به منطق تصورات است. مباحث منطق تصديق، بسيار كمتر و 

 بيشتر بحث مادة قضايا و قياس است.
ترين مباحث منطق در طب پرداخته  در اينجا به كاربرد مهم

 شود: مي
 حث داللتب -1

يكي از مباحث منطق كه در طب نيز كاربرد دارد، بحث 
است. در داللت سه مفهوم دال (آنچه بر يك شيء » داللت«

كند)، مدلول (آنچه بر آن داللت شده است) و  داللت مي
 داللت (پي بردن از چيزي به چيز ديگر) وجود دارد. 

شود  داللت به سه قسم عقلي، طبعي و وضعي تقسيم مي
. آنچه در طب بيشتر كاربرد دارد، داللت طبعي است. )9(

مقصود از داللت طبعي آن است كه چيزي به اقتضاي طبيعت، 
نشانة چيز ديگر باشد؛ مثالً داللت تب بر وجود عفونت، 

كند كه در  اي عمل مي گونه داللت طبعي است. طبيعت انسان به
توان  يطور كلي م كند. به هنگام باالرفتن عفونت بدن، تب مي
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گفت عالئم هر بيماري به داللت طبعي دال بر وجود يك 
 ). 10بيماري خاص است (

 بحث الفاظ -2
پذيرد و  صورت مي» الفاظ«از آنجا كه تفكر از طريق 

همين دليل  شود، به خطاي در الفاظ باعث خطاي در تفكر مي
ترين  ). در ادامه به مهم11شود ( الفاظ در منطق نيز بحث مي

 شود. فاظ كه در طب كاربرد دارد، اشاره ميمباحث ال
 متباين و مترادف لفظ

اگر دو يا چند لفظ براي يك معنا وضع شوند به آن 
و اگر هر يك براي معناي خاصي وضع شده باشند » مترادف«
). در طب از الفاظ مترادف و متباين 12گويند ( مي» متباين«

يدگاه كساني زياد استفاده شده است. حكيم ارزاني اشاره به د
گذارند و  فرق نمى» بهر«و » ضيق النفس«و » ربو«دارد كه بين 

). مقصود از مترادف آن است 13دانند ( مي  هر سه را مترادف
هر سه يك معنا دارند. ولي  »بهر«و » ضيق النفس«و » ربو«كه 

اند يعني هر يك  را متباين دانسته» ربو«و » ضيق«برخي اطبا 
 شده است.براي معناي خاصي وضع 

الفاظ متباين خود به سه قسم متماثالن، متخالفان و 
كار رفته  شود. در طب متقابالن بيشتر به متقابالن تقسيم مي

). مقصود از تقابل آن است كه دو مفهوم در 16، 15، 14است (
محل واحد، از جهت واحد و در زمان واحد با يكديگر جمع 

چهار قسم تناقض، تقابل به نشوند؛ مانند سفيدي و سياهي. 
. دو مفهوم متباين شود يم ميتقس فيعدم و ملكه، تضاد و تضا
اي است كه تعقل يكي  گونه اند يا به اگر هر دو امر وجودي

پذير است (تقابل تضاد مانند سفيدي و  بدون ديگري امكان
پذير نيست (تقابل  سياهي) يا تعقل يكي بدون ديگري امكان

يكي امر وجودي و ديگري  تضايف مانند پدر و پسر) اگر
پذيرش  تيشأناي است كه امر عدمي  گونه عدمي است يا به

وجودي را دارد (تقابل عدم و ملكه مانند كوري و بينايي) يا 
پذيرش امر وجودي را ندارد (تقابل تناقض مانند  تيشأن

). در طب هر يك از اين اقسام مورد 12وجود و عدم) (
 استفاده قرارگرفته است. 

ي خراساني در بحث تعريف صحت و مرض به عقيل
سينا و جالينوس در زمينة تقابل صحت و  اختالف بين ابن

پردازد. جالينوس تقابل بين صحت و مرض را جزو  مرض مي
بر صحت و مرض،  همين دليل عالوه  داند (به تقابل تضاد مي

سينا تقابل  حالت واسطة ميان آن دو معتقد است) ولي ابن به
همين دليل بين  داند (به را عدم و ملكه ميصحت و مرض 

 ).6اي قائل نيست) ( صحت و مرض واسطه
 كلي و جزئي -3

انطباق است  كلي مفهومي است كه بر افراد متعددي قابل
انطباق نيست  ولي جزئي مفهومي است كه بر افراد متعدد قابل 

در » نورالعيون و جامع الفنون«). حموي صاحب كتاب 13(
كلي چيزي است كه تصور «و كلي گفته است: تعريف جزئي 

شود كه بر افراد متعددي صدق كند، مانند  آن مانع از اين نمي
شود  اعضاء؛ و جزئي چيزي است كه تصور آن مانع از اين مي

). ذكر 14» (كه بر افراد متعددي صدق كند، مانند قلب و زبان
ف كلي اين نكته خالي از فايده نيست كه علت اينكه در تعري

هاي  هاي منطقي به كتاب بر استفاده از كتاب و جزئي عالوه 
ايم اين است كه نشان داده شود منطق  طبي نيز ارجاع داده

هاي پزشكي كاربرد دارد كه حتي در برخي  آنقدر در كتاب
كردند  هاي پزشكي نيز اصطالحات منطقي را تعريف مي كتاب

 اند. پرداخته و به توضيح و شرح آن مي
ته بين كل و كلي، جزء و جزئي تفاوت وجود دارد. كلي الب

و جزئي صفت مفاهيم است كه تعريف آن بيان شد. ولي كل، 
گويند كه از اجزاء و  صفت اشياء خارجي است و به چيزي مي

هاي متفاوت تشكيل شده باشد مانند اتومبيل كه داراي  بخش
راد جزئي توانيم كلي را بر اف رو مي اجزاء گوناگون است از اين

توانيم كل را بر  حمل كنيم و بگوييم سعيد، انسان است اما نمي
 ).11اجزاء حمل كنيم و بگوييم چرخ، اتومبيل است (

 نسب اربع -4
اگر دو مفهوم كلي را با توجه به مصاديق آنها با يكديگر 

) 1كند:  هاي چهارگانه بر آنها صدق مي بسنجيم، يكي از نسبت
م كلي هيچ مصداق مشتركي وجود تباين: بين آن دو مفهو

) تساوي: هر دو مفهوم كلي 2ندارد مانند سنگ و چوب؛ 
) عموم و 3مصداق مشترك دارند مانند انسان و ناطق؛ 

خصوص مطلق: يكي از آنها همة مصاديق ديگري را در بر 
بر آن مصاديق ديگري هم دارد، نه بالعكس مانند  دارد و عالوه 
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صوص من وجه: هر دو مفهوم ) عموم و خ4حيوان و اسب؛ 
داراي حداقل يك مصداق مشترك هستند و هر يك از آنها 

 ).17داراي مصاديق مخصوص هستند مانند لباس و سفيد (
هاي طبي از رابطة نسب اربع استفاده شده است  در كتاب

 شود:  ) كه به مواردي اشاره مي20، 19، 18(
ع در مورد تفاوت تشنج و صر» قانون«سينا در  ابن

تشنج حالت صرع براي عضوي است، همانطور كه  گويد:  مي
سينا نسبت  ). در واقع از منظر ابن3صرع تشنج كل بدن است (

بين تشنج و صرع، عموم و خصوص مطلق است، يعني هر 
تشنجي، صرع است ولي هر صرعي، تشنج نيست. همچنين 
حكيم ارزاني در تفاوت بين صاف و شفاف نسبت آن دو را 

 ).16داند ( وجه مي خصوص منعموم و 
 ذاتي و عرضي -5

يكي ديگر از مباحث منطق در طب، بحث ذاتي و عرضي 
است. مقصود از ذاتي آن است كه تمام يا بخشي از حقيقت 
فرد يا افرادي كه بر آنها قابل حمل است را تشكيل دهد. مانند 
حيوانيت و ناطقيت، كه هر يك بخشي از حقيقت انسان را 

هند و نسبت به انسان ذاتي هستند. ولي عرضي بر د تشكيل مي
خالف آن است؛ مانند نويسندگي براي انسان كه ذات انسان را 

). 21دهد، بلكه صفتي بيرون از ذات انسان است ( تشكيل نمي
سينا در  صحت و مرض براي انسان امري عرضي است. ابن

طب علمي است كه از طريق آن «گويد:  تعريف علم طب مي
» شود بدن انسان از جهت صحت و مرض شناخته مياحوال 

)؛ كه مقصود از احوال در اين تعريف همان امور عرضي 3(
 است نه امور ذاتي.

از منظر طب سنتي طبيب بايد تأثير ذاتي دارو را از تأثير 
عرضي آن تشخيص دهد. بعضي ادويه در ابتدا اثري قوي از 

ضيِ دارو و نه ذاتيِ كه اين اثر، عر كنند، در حالي خود صادر مي
آن است. طبيب حاذق بايد با شناخت ذاتي و عرضي بتواند 

 ).3خواص ذاتي داروها را از خواص عرضي آن بازشناسد (
 كليات خمس -6

وفور از مباحث كليات خمس استفاده شده  در طب به
). وقتي رابطة يك كلي را با فردي كه بر آن 24، 23، 22است (

يم كلي محمول نسبت به موضوع، شود بررسي نماي حمل مي

جنس، نوع، فصل، عرض عام و عرض گانه ( يكي از اقسام پنج
) را خواهد داشت. جرجاني معتقد است كه طريق خاص

واسطة علم  شناخت بيماري آن است كه طبيب در ابتدا به
منطق، جنس و نوع و فصل و عرض را بشناسد تا از اين 

بيماري را بشناسد.  طريق بتواند جنس و نوع و فصل و عرض
توان بيماري را خوب شناخت و  در واقع از اين طريق مي

درمان كرد. مثالً كسي كه تب دارد طبيب از طريق نظام انواع و 
تواند جايگاه و نوع آن را مشخص كند. بيماري  اجناس مي

جنس است و تب يكي از انواع بيماري است (در كنار ساير 
حصبه و زكام و... كه هر كدام از انواع بيماري مانند يرقان و 

شوند). تب كه نوعي از  طريق فصلي از ساير انواع جدا مي
 »غب«جنس بيماري است، داراي انواع گوناگوني است مانند 

و... در زير اين انواع نيز انواع ديگري است. طبيب  »دق«و 
بايد از طريق عالئم بيماري، نوع آن را تشخيص دهد و بر 

 ).8درمان آن بپردازد (همان اساس به 
عقيلي خراساني نيز بر آن است كه طبيب بايد منطق بداند 

خصوص مباحث كليات خمس، شناخت جوهر، عرض و  به
 ).6حدود (

هيأتى است «گويد:  عقيلي خراساني در تعريف صحت مي
بدنى كه صادر گردد از انسان با آن تمامى افعال آن بر مجراى 

). 6» (خالى از خلل و نقصان طبيعى [و] صحيح و سالم [و]
با مفهوم » هيأت«گويد مفهوم  وي در توضيح اين عبارت مي

منزلة  به» بدن«منزلة جنس و  به» هيأت«عرض نزديك است. 
جهت  به» انسان«فصل بعيد است. مقيد شدن تعريف به 

اختصاص اين علم به انسان است و موضوع طب، بدن انسان 
شدن افعال بر مجراى  ارىج«از جهت اصالح آن است. قيد 

 ).6، فصل قريب و جهت احتراز از مرض است (»طبيعى

هاي آموزش، تحليل حد است كه اهوازي نيز  يكي از شيوه
به آن اشاره كرده است. براي آشنايي » الصناعه كامل «در كتاب 

و اجراي اين شيوه نيز دانستن بحث كليات خمس ضروري 
د عبارت است از تعريف است. از نظر اهوازي شيوة تحليل ح

چيزي و جداسازي اجناس و فصول آن از همديگر و ادامه 
اي كه به نوع از انواعي كه قابل  گونه دادن اين فرآيند، به
 . )4(تر نباشد، برسيم  قسمت به امور جزئي
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هاي آموزش (شيوة تركيب، شيوه از  در مورد ساير شيوه
يز دانستن عكس) ن راه رسم، شيوة تقسيم، شيوة تحليل به

 كليات خمس ضروري است.
نكتة مهمي كه در بحث كليات خمس بايد به آن توجه 
كرد آنكه گاهي اوقات الفاظي مانند جنس، نوع و... در 

شود اما مقصود از آن معناي منطقي  هاي طبي استفاده مي كتاب
نيست. عقيلي خراساني در بحث ذكر اجناس عالية نبض به 

گاه جنس بر هر نوع معناي عام  كند كه اين نكته توجه مي
شود اعم از آنكه تحت جنس ديگر قرار بگيرد يا  اطالق مي

 .)6(نگيرد و نيز اعم از اينكه ذاتي باشد يا نباشد 
در بحث اجناس عالية نبض، مقصود از جنس، هر مفهوم 
عامي است و نبايد آن را با جنس منطقي يكي انگاشت. 

وا شناخت نوع مرض را همچنين وي در مورد تجويز كيفيت د
  نويسد مراد از نوع اينجا نوعِ داند و در مورد نوع مي مهم مي
نيست، بلكه مراد از نوع، هر امر اخصى است كه در   منطقى

تحت موضوعي عام قرار بگيرد؛ مانند صداع حار يا بارد كه در 
 .)6(گيرند  قرار مي  ذيل مطلق صداع

 مباحث تعريف -7
شود كه  حات و الفاظي استفاده ميدر هر علمي از اصطال

همين دليل بحث تعريف  بايد مقصود از آنها آشكار باشد. به
اصطالحات در همة علوم كاربرد دارد. علم طب نيز داراي 
اصطالحاتي است كه اطبا بايد مقصود از آنها را بيان كنند. 

است كه در مورد » تعريف«يكي از مباحث علم منطق بحث 
آيد. در  ضوابط تعريف سخن به ميان مياقسام، شرايط و 

تعريف دو اصطالح معرَّف و معرِّف وجود دارد. مقصود از 
خواهيم آن را تعريف كنيم و  معرَّف لفظ يا عبارتي است كه مي

مقصود از معرِّف لفظ يا عبارتي است كه موجب شناساندن 
شود مثالً انسان معرَّف و حيوان ناطق معرِّف  لفظ مورد نظر مي

 ت.اس
تعريف داراي اقسامي است: لفظي و حقيقي. حقيقي نيز به 
(تعريف به حد) و (تعريف به رسم) و هر يك از اين دو نيز 

 ). 25شود ( به تام و ناقص تقسيم مي

در » كناش في الطب«يعقوب كشكري صاحب كتاب 
شريان عبارت است از جسم «گويد كه  تعريف شريان مي

متحرك است كه  طويل مجوف كه به شكل مستطيل و
وي در توضيح اين تعريف ». حركتش مختلف است، بذاته

اين تعريف به حد تام است كه از جنس و فصل «گويد كه  مي
تشكيل شده است. جسم، جنس براي شريان است و ادامة 

 .)25(» تعريف بيانگر فصل است
در مورد تعريف چشم آمده است » العيون نور «در كتاب 

وي ». ز عضو حساس آلي بينندهچشم عبارت است ا«كه 
» چشم«معتقد است، عضو جنس و حساس آلي بينندة فصل 

دهد كه چرا چشم را  است و در ادامة اين تعريف توضيح مي
گونه تعريف كرده است و در مورد اجزاي اين تعريف و  اين

 .)14(كند  اشكاالت وارد بر آن بحث مي
رسم در كتب طبي زيادي صحبت از حد تام، حد ناقص، 

تام و رسم ناقص شده است كه بيانگر كاربرد مباحث تعريف 
 ). 26در پزشكي است (

 تقسيم -8
تقسيم، يكي از انواع مهم تفكر در حوزة تصورات است 

) 11كند ( كه بيشترين نقش را در شناخت انواع حقايق ايفا مي
 و در طب نيز بحث تقسيم كاربرد فراواني دارد. 

...  ها، اخالط، اعضا و ها، نبض ها، مزاج تقسيم بيماري
مبتني بر آن است كه طبيب نسبت به بحث تقسيم و انواع آن 
و همچنين قواعد تقسيم آگاهي داشته باشد. آنچه در بحث 

 تقسيم هاي تقسيم در طب كاربرد دارد بحث انواع و روش
است. هنگامي كه يك مفهوم كلي را به جزئيات آن تقسيم 

) در اين حالت يقين پيدا 1آيد:  كنيم دو حالت پيش مي مي
اند و وجود قسم ديگر  كنيم كه همة اقسام ممكن، ذكر شده مي

محال است (تقسيم عقلي)، مانند تقسيم حيوانات به انسان و 
دهد قسم ديگري  ) در اين حالت انسان احتمال مي2غيرانسان؛ 

افزون بر اقسام ذكر شده، ممكن است (تقسيم استقرايي)، مانند 
 ).12م انسان به سفيد، سياه و زردپوست (تقسي

در بحث روش تقسيم براي دستيابي به اقسام دو روش 
شود اقسام  ) روش تفصيلي: كه در آن سعي مي1وجود دارد: 

) روش ثنايي: در اين روش براي 2آوري شود؛  يك مقسم گرد
شود  نظر گرفته مي تقسيم يك مفهوم كلي، يكي از اقسام آن در

ي به آن قسم و هر آنچه غير آن است، تقسيم سپس مفهوم كل
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شود  شود. لذا همواره براي مقسم تنها دو قسم ارائه مي مي
 ).12مانند تقسيم هنرمند به نقاش و غيرنقاش (

شدن كاربرد بحث تقسيم در طب چند  براي مشخص
 شود:  نمونه ذكر مي

مزاج را به حسب تقسيم » قانونچه«چغميني در كتاب 
كند. سپس  حقيقي و نامعتدل حقيقي تقسيم مي عقلي به معتدل

نامعتدل حقيقي را به معتدل فرضي و نامعتدل فرضي تقسيم 
كند. مزاج معتدل فرضي به معتدل نوعي (در قياس با خارج  مي

از نوع) و متعدل نوعي (در قياس با مزاج داخل نوع) و معتدل 
صنفي (در قياس با خارج از صنف) و معتدل صنفي (در قياس 
با مزاج داخل صنف) و معتدل شخصي(در قياس با خارج از 
شخص) و معتدل شخصي (در قياس با مزاج هاي مختلف 

 با عضو يك مزاج قياس(در عضوي  معتدل و) يك شخص
 يك مزاج قياس(در عضوي  معتدل و) ديگر اعضاي مزاج

شود و مزاج نامعتدل فرضي به  عضو با خودش) تقسيم مي
ز آن است كه بايد باشد، يا سردتر تر ا هشت قسم (يا گرم

تر  تر و رطب تر است، يا گرم تر است، يا خشك است، يا رطب
تر است و  تر است، يا سردتر و رطب تر و خشك است، يا گرم

شود  تر و سردتر از آن است كه بايد باشد) تقسيم مي يا خشك
)27.( 

همچنين وي خلط را به حسب تقسيم عقلي به چهار نوع 
كند: دم (گرم و تر)، صفراء (گرم و خشك)، بلغم  تقسيم مي

(سرد و تر) و سوداء (سرد و خشك). واضح است كه خارج 
توان قسم ديگري را اضافه كرد و اين تقسيم  از اين اقسام نمي

باشد. ايشان هر كدام از اخالط را به طبيعي و  عقلي مي
روش ثنايي  كند. اين نحوة تقسيم به طبيعي تقسيم مي غير

چغميني » قانونچه«. در واقع كتاب )27(ت گرفته است صور
صورت  سرشار از مباحث طبي است كه با هنرمندي خاصي به

 شيوة تقسيم بيان شده است.
كامل الصناعه «عباس اهوازي شيوة تعليم كتاب  بن علي

هاي گوناگون تعليم (شيوة تحليل به  را از بين شيوه» الطبيه
و تقسيم)، بر اساس شيوة  عكس، تركيب، تحليل به حد، رسم

داند. وي در بيان شيوة تقسيم و كاربرد آن در طب  تقسيم مي

 جهت هفت به شوند يم ميتقس كه ييزهايچ معتقد است
 :شوند يم ميتقس

 در كه تبي به تب تقسيم مانند انواع، به جنس ) تقسيم1
گيرد و  مي اعضاي اصلي قرار تبي كه در اخالط و و روح

عفوني كه به تب غب، ربع، مواظبه و دائمه  همچنين مانند تب
 شود. تقسيم مي

غب ( تب  تب تقسيم مانند نوع به اشخاص، ) تقسيم2
يك روز در ميان) كه برخي از آن نوبتش كوتاه است و برخي 

 بلند.
 سر، به انسان بدن تقسيم مانند اجزاء، به كل ) تقسيم3
 .پا و دست
اسم  انندم مختلف، معاني به ) تقسيم اسم مشترك4

طبيعت كه بر قوة مدبرة بدن، يا ماهيت بدن يا مزاج اطالق 
 شود. مي

تقسيم اورام به سفت و  مانند جواهر به اعراض، ) تقسيم5
 نرم.

 خاطر به كه سرگيجه مانند اعراض به جواهر، ) تقسيم6
 شود. مي حادث بلغم يا صفراء
خاطر  مانند غش كه به ) تقسيم اعراض به اعراض متباين،7

 ).4شود ( درد يا استفراغ حادث مي
 مادة قضيه (وجوب، امكان، امتناع) -9

اي كه قابل صدق و  قضيه در منطق عبارت است از جمله
كذب است. قضايا در منطق به حمليه و شرطيه تقسيم 

شود. هر قضيه حمليه (كه داراي موضوع و محمول و  مي
كه  امينسبت حكميه است) داراي ماده (مادة قضيه) است. هنگ

گونه است  سنجيم يا به اين محمول قضيه را با موضوع آن مي
كه محمول براي موضوع واجب و حتمي است (مانند زوجيت 
براي چهار) يا ممتنع است (مانند اجتماع نقيضين) يا نه واجب 
است نه ممتنع (مانند كتابت براي انسان). بنابراين مادة قضيه يا 

). در طب بيشتر از امكان 12(وجوب است يا امتناع يا امكان 
سينا معتقد است دوايي كه  و امتناع استفاده شده است. ابن

). ارزاني و 3الوجود است ( ممكن معتدل حقيقي باشد غير
 ). 6دانند ( الوجود نمي المزاج را ممتنع هاي معتدل انسان ،عقيلي
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نبض عظيم و قوى و » نير اعظم«همچنين ناظم جهان در كتاب 
ء  صلب و ممتلى و همچنين نبض عظيم و قوى و بطىء و  بطى

 ). 28داند ( الوجود مي را ممتنع  و صلب و خالى
 قياس خلف -10

صورت است كه از طريق ابطال نقيض  قياس خلف به اين 
گوييم  صورت كه مي  شود. به اين مدعا، اصل مدعا اثبات مي

اگر مدعا صحيح نباشد پس بايد نقيضش صحيح باشد (زيرا 
كنيم  تفاع نقيضين محال است) و از طريق استدالل اثبات ميار

توان نتيجه گرفت كه  كه نقيض مدعا صحيح نيست پس مي
هاي طبي از قياس خلف  ). در كتاب9مدعا صحيح است (

استفاده شده است. ارزاني در بحث تعريف نبض و در توضيح 
اينكه هر نبضي مركب از دو سكون و دو حركت است از 

هاي طبي  ). همچنين در كتاب16كند ( استفاده مي قياس خلف
 ).31، 30، 29، 26ديگر از قياس خلف استفاده شده است (

 روش قياسي و تجربي -11
 در كه است منطقي اصطالحات از يكي تجربه و قياس

 از استفاده با قياس در. است شده استفاده آن از فراوان نيز طب
 كنار در قياس. يدآ مي دست به جزئي نتايج كلي، قضاياي
 به جزئي از انتقال( تمثيل و) كلي به جزئي از حكم( استقراء
 از يكي منطق در تجربه. دارد قرار) مشابهت جهت به جزئي
 دائمي يا اكثري تكرار با آن اساس بر كه است برهان مبادي
. شود مي دو آن بين عليت رابطة به حكم شئ، دو بين رابطة

 باشد، صفرا مسهل سقمونيا اكثري تصور به اگر مثال عنوان به
 اين) 32، 2(است  صفرا مسهل سقمونيا شود، مي گرفته نتيجه

بر  و هايي) تفاوت اند (با رفته كار به نيز طب در اصطالح دو
 اصحاب مكتب. است گرفته شكل طبي مكتب دو آن، اساس
 قياس. اصحاب مكتب و تجربه
 و رآثا خواص كسب بر تأكيد تجربه اصحاب مكتب در
 اين ديدگاه از. است تجربي آزمون و تجربه طريق از داروها
 و استنباط به مبتني آنكه از بيش داروها و ادويه خواص گروه

 فرع را، نظري مباحث آنها. است مبتني تجربه بر باشد تحليل
 ارادي، اتفاقي، نظير اقسامي تجربه براي و دانند مي تجربه بر

  تجربي رويكرد جهت به . آنها)2( كنند مي ذكر انتقال و تشبيه

 مقدم نظري طب بر را عملي طب يادگيري، مقام در طب، به
 و ادويه امزجه، تشخيص براي تجربه از ديد آنها در. دانند مي

 از متأثر شئ بايد: اول. كرد رعايت بايد مختلفي شرايط اغذيه
 نظر صرف شئ، طبيعي خاصيت اثر بلكه نباشد، بيروني عوامل

. است عارضي آن حرارت كه داغ آب مثل باشد يگرد عامل از
 و صحيح حس با المزاج معتدل اشخاص براي تجربه: دوم

 به اثر استناد تا افتد اتفاق مكاني و زماني شرايط رعايت
 با دارو كيفيت و كميت بودن سوم: مساوي. باشد دقيق شخص
 توجه: چهارم). باشد مرض از كمتر نه و بيشتر نه يعني(مرض 

 اثر اثر، زيرا استمرار رعايت: پنجم زمان. طول در دارو ثرا به
 حكم تسري: ششم. است ودار ذاتي اثر اكثرى يا دائمى

 دارو اگر مثالً است شده آزمايش آن روي بر دارو كه نوعي به
 بدن در كه نيست آن بر دليل دارد خاصيتي است و بدن مار در

 حيوانات خيبر غذاي شوكران. دارد خاصيتي چنين نيز انسان
 و ميل سنتي طب در .)33( است سم انسان براي اما است،

 از يادگيري قلب، به الهام اولياء، و انبياء ارشاد نفس، خواهش
اموري هستند كه به تجربة طبيب كمك  جمله از حيوانات،

 ).33( نمايد كشف را ادويه كند تا از طريق آن خواص مي
 اگرچه آنها. ارندد قرار قياس اصحاب گروه اين مقابل در
 از را قياس عقيلي. دانند نمي كافي ولي دانند الزم مي را تجربه
 بر حمل را امرى سبب و علت و بردن پى ديگر به امرى امرى

 داند مي نمودن دو آن يكساني به حكم و نمودن ديگر امر
 آنها. دارند طب به مبنايي و نظري رويكرد گروه اين .)33(

 علل و اسباب طب، مباني دربارة بحث به بيماري تحليل براي
 و تجربي امور به توجه با نيز و ها داده تحليل و تجزيه بيماري،

 مانند نيز برخي .)34(پردازند  مي كلي حكم وضع نهايت در
 از و داشتند تركيبي روش كه بودند افرادي جمله از جالينوس

  .)2( كردند مي استفاده مكتب دو اين هاي روش يك هر
 گيري: نتيجه

منطــق در بســياري از علــوم از جملــه علــم طــب كــاربرد 
فراواني دارد. از آنجا كه برخي از طبيبان با علم منطق آشـنايي  

هـا و   اند، شيوة نگارش كتـاب خـود را بـر اسـاس روش     داشته
هـاي   رو فهـم دقيـق كتـاب    اند. ازاين اصطالحات منطقي نوشته
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طقـي اسـت.   طبي پيشينيان نيازمند آشـنايي بـا اصـطالحات من   
رسد الزم نيست طبيبان سنتي بر همة مباحث منطقـي   نظر مي به

تسلط داشته باشند و يا براي طـب نيـاز بـه خوانـدن مبسـوط      
منطق نيست؛ ولي الزم است دانشجويان طب سنتي به كليـات  
مباحث منطق جهت فهم كتب اطبـا آشـنايي داشـته باشـند. در     

صورت  ي در طب بهترين كاربرد مباحث منطق اين مقاله به مهم

 و كلـي  الفـاظ،  مصداقي اشـاره شـده اسـت. مباحـث داللـت،     
 و تعريـف  خمـس،  كليـات  عرضي، و ذاتي اربع، نسب جزئي،

هـاي طبـي    تقسيم از جمله مسائل منطقي اسـت كـه در كتـاب   
استفاده شده است و در اين مقاله ضمن توضيح اجمـالي ايـن   

بيـان شـده    اصطالحات، مصاديق آن در كتب طبي پيشينيان نيز
 است
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