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 پژوهشگر در پروژه فاسيف وابسته به دانشسراي عالي و مركز تحقيقات فرانسهالف

 چكيده
رغم پيروي تقريبي هر دوي  روند. علي مي شمار بهسبك عصر طاليي علم در جهان اسالم  پزشكان صاحب نيتر بزرگزكرياي رازي هر دو از  و محمدبن نايس ابن

زكرياي رازي بهاي  نكه محمدب شده  رفتهيپذطور كلّي، اين نظر  هستيم. به دو نياها و نظريات  نظر در روش  آنها از طب جالينوسي و اخالطي، شاهد اختالف
بودن، فيلسوف  هاي نظري روي آورده است. حال آنكه هر دو پزشك چون سلف خود جالينوس، عالوه بر پزشك سينا به روش ابن متقابالًبيشتري به تجربه داده و 

محور، بنيان نظري  اين مقاله با رويكردي تحليلي متن شان است. در طبيعياختالف روش اين دو در ارتباط با فلسفة  منشأشدن  اند. هدف اين مقاله، روشن نيز بوده
از متون طبيعيات آنها در  شده برداشتدر طبيعيات تحليل شده و سپس امكان درستي فرضية  لشانيرسافلسفة طبيعي آنها با استفاده از منابع موجود يعني كتب و 

 گرايي در انگاري و ذات گرايانه بوده است، اين ديدگاه به طرد غايت عي، پيرو نظرية اتمگردد. با توجه به اينكه رازي در فلسفة طبي شان بررسي مي كتب پزشكي
ديدگاه  برخالفگرايي روي آورده است. اين روند  كمتر به متافيزيك و بيشتر به تجربه ،ة اين رويكرد، در تحليل مسائل طبيعيجيدرنتانجامد.  طبيعت ميفهم 
پي آن، او به تحليل متافيزيكي  درمدار را در طبيعت دنبال كرده كه  ه و غايتانيگرا ذاتنگرشي  يوسته و نظرية صورت و ماده،با باور به حركت پ سينا است كه ابن

و نگاه  دو نيااز فلسفة طبيعي متفاوت  گرفته تئنشدر نگارش كتب پزشكي  دو نياداده شده است. در نهايت اختالف روش  در كاوش مسائل طبيعي سوق 
 به مبادي طبيعيات است. متفاوتشان
 گرايي، نظرية حركت ، اتمطب ايرانيگرايي،  تجربه ها: كليدواژه

 

 

 مقدمه:
پزشكي، علمي كاربردي براي حفظ تندرستي و 

عنوان  بازگرداندنش در صورت نبود آن است. بدن انسان به
كند كه كلّ طبيعت  بخشي از طبيعت از سازوكاري تبعيت مي

اي كه كاركرد بدن را  ي است كه نظريهباشد. بديه تابع آن مي
توضيح دهد مستقل از نظرية كلّي طبيعت نيست. پزشك، 

كند؛ يا به  آگاهانه يا ناخودآگاه، تحليل و قياس و استقرا مي
عبارتي فعاليتي فلسفي در طول درمان دارد كه در چارچوب 
نظرياتي است كه او براي شناخت هستي و طبيعت بدان پايبند 

  باشد. مي

دار  عنوان مؤثرترين ميراث ح.ق.ب) به 210تا  129جالينوس (
شود. او پزشك را موظف به  پزشكي عصر باستان شناخته مي

دانست: او بيماري را  استدالل و تحليل در مسائل پزشكي مي

بايست اثبات  دانست كه اين علت مي معلول يك علّت مي
منطق آگاه گردد. بدين منظور، پزشك بايد به فلسفة طبيعي و 

بوده و آگاهانه در تشخيص درد و تجويز درمان به قياس 
). در اين خصوص هم او كتابي مشتمل بر مباحثي 1بپردازد (

في أن در منطق، طبيعيات، هندسه و اخالق با عنوان عربي 
 ).2داشته است ( الطبيب الفاضل يجب أن يكون فيلسوفا

خود را  زكرياي رازي صراحتاً در جهان اسالم، محمدبن
اش را كه  ). او كتاب طب روحاني3( فيلسوف دانسته است

مشتمل بر مباحث اخالقي و فلسفي است ذيل نام طب آورده 
سينا بين كار يك فيلسوف و يك  . با اين حال، ابن1)4است (

پزشك مرز قائل شده است و تصريح كرده كه يك پزشك اگر 
يعي صحبت دربارة فلسفة طبيعي و مبادي و علل و اسباب طب

 بودن نيست، بلكه از آن جهت در اين كند، از جهت پزشك مي

  1399آذر : افتيدر خيتار
 1400بهمن  تاريخ پذيرش:

 مقاله اصيل پژوهشي
 )حكمت و فلسفه(
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باشد  مسائل اظهارنظر كرده كه يك فيلسوف طبيعي هم مي
سينا و جالينوس از طرفي و توافق نظر  نظر ابن اختالف .)5(

زكرياي رازي و جالينوس از طرف ديگر، قابل  محمدبن
اره كرده، كه گوتاس در مقالة خود اش توضيح است؛ چنان 

آوري آراي مكاتب گوناگون  زماني كه جالينوس به جمع
پرداخت، تشتّت آرا و گوناگوني در نظريات  پزشكي مي

مختلف در طبيعيات به شكلي بود كه يك پزشك بايد ميان 
گرايي يا  ). او بايد ميان اتم6نظريات مختلف تصميم بگيرد (

فقي برقرار صورت و ماده و ميان پزشكي تجربي يا قياسي توا
سينا اين چندگانگي محسوس نبود.  كند، وليكن در زمان ابن

سينا،  كه بدان خواهيم پرداخت)، برخالف ابن حال آنكه (چنان
زكرياي رازي اگرچه در اين مورد خاص كه پزشك  محمدبن

بايد فيلسوف باشد با جالينوس موافق بود، اما فلسفة طبيعي 
نوس داشت. اين فلسفة نسبتاً متفاوت و مستقلّي از جالي

طبيعي متفاوت، او را در نظرية طبيعي خاص براي بدن و 
رغم اين  كرد. به بيماري، وادار به ورود فلسفه در پزشكي مي

مسئله، در سنت تاريخ علم پزشكي، بر اين نكته زياد تأكيد 
پردازي كرده تا  سينا در پزشكي بيشتر نظريه شده كه ابن

سينا] از رازي  او [ابن«اراتي چون زكرياي رازي. عب محمدبن
رازي «) يا 7(» فيلسوفي بهتر بود؛ اما رازي طبيب بهتري بود

) در كتب 8( »سينا فيلسوفي طبيب طبيبي فيلسوف بود و ابن
سينا در فلسفه  شود كه داللت بر برتري ابن  مختلف تكرار مي

 و رازي در پزشكي است. 
ها  شدن به كليشه ليمدر اين مقاله سعي بر اين است كه از تس

اي ديگر به اين مسئله پرداخته شود. فلسفة  پرهيز و از زاويه
طبيعي اين دو دانشمند، تحليل و واكاوي شده تا اين نكته 

كردند.  دو متفاوت عمل مي روشن گردد كه چرا و چگونه اين
بدين منظور، يكسري از مباحث پايه در مورد ارتباط نظريات 

عي و پزشكي تشريح و كلياتي دربارة بنيادي در فلسفة طبي
شود. سپس با  آراي جالينوس و ارسطو از نظر گذرانيده مي

زكرياي رازي، به مبادي  سينا و محمدبن رجوع به متون ابن

اصلي آنها در فلسفة طبيعي و بدن خواهيم پرداخت. درنهايت 
آنها را نشان   با تحليل نظرياتشان، قصد داريم كه تقابل آراي

 . بدهيم
شود كه  ضرورت پرداختن به اين مسئله، از آنجا احساس مي

امروزه به داليل فراواني، جايگاه و كارايي طب سنتي در 
جامعه مورد سؤال است. امروزه ميزان اعتبار نظريات علمي با 

علم، كه مفاهيم مدرن هستند، سنجيده  محك علم يا شبه
بدنة شود. بايد در نظر داشت كه طب سنتي بخشي از  مي

تاريخ پزشكي و تاريخ علم در مفهوم كلّي است و علم 
شده از علم طبيعيات به لحاظ  عنوان زيرشاخة منتج پزشكي به

هاي علم  نظريه، روش و كاربرد در راستاي ديگر شاخه
پيشرفته است؛ بنابراين جامعة پزشكي نيازمند آن است كه در 

اند، تدقيق  هايي كه در طب سنتي مطرح شده بنيانِ نظري الگو
كند. بدين قرار كه بايد نسبت و تعامل علم پزشكي با نظريات 

 درستي فهميده شود.  مختلف در طبيعيات به لحاظ فلسفي به
طور  سينا و رازي به عنوان پيشينة تحقيق، تقابل ديدگاه ابن به

خاص در روش پزشكي به روش تحليلي انجام نشده است. 
آراي اين دو در  توافق )،9ناجي (_ در مقالة مقدس

سينا  استقراگرايي و همچنين ارتباط بين فلسفه و پزشكي ابن
اند؛ در  طور جداگانه بررسي شده زكرياي رازي به يا محمدبن

) ارتباط ميان طب 10نامة دكتري احسان كردي اردكاني ( پايان
تفصيل بررسي شده است يا به روش و  اش به سينا و فلسفه ابن

پزشكي دورة اسالمي پرداخته شده كه  مكتب هريك در كلّيت
در خالل متن به آنها ارجاع داده خواهد شد. با اين حال، با 
توجه به اهداف مستقل اين مقاله، ناگزير از روشي مستقل و 

 شروعي مجدد از برخي مقدمات هستيم. 
محور است؛ به عبارتي،  اين مقاله، يك نوشتار تحليلي متن

 _ني كتب و رسايل دو پزشكمحتويات متني از منابع يع
قياسي  _ فيلسوف استخراج شده و سپس به روش تحليلي

گردد. منابع مورداستفاده، در اين مقاله بنا به  مستدل مي
 باشد: مي 1جدول
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 . منابع مورداستناد مقاله1جدول

 يمصاديق پزشك شناختي مصاديق روش تبيين متافيزيكي تشريح مفاهيم هسته نظريه حركت تعاريف 

 سماع طبيعي عيون الحكمه سماع طبيعي الحدود سينا ابن
 قانون

 سماع طبيعي
 قانون قانون

 - رازي
زادالمسافرين 

ناصرخسرو به نقل 
 از رازي

 ما بعد الطبيعه الشكوك
 الهي علم 

 رساله فلسفيه
 طب روحاني

 حاوي
 طب منصوري

 
 

 ساختار استدالل در اين مقاله به اين صورت است:
مسئله: يافتن محل احتمالي اختالف  صورت  ه) رسيدن ب1

 انجام گرفته است. سينا؛ اين بخش براساس مقاالت رازي و ابن
سينا كه در اين بخش  ) تقابل نظريات طبيعي رازي و ابن2

 سينا و رازي كار شده است. همگي بر منابع اصلي خود ابن

سينا در مسئلة  ) مصداق اختالف رويكرد رازي و ابن3
 شود.  اساس منابع اصلي بررسي ميپزشكي بر

. روش تلفيقي مكتب جالينوسي؛ محل اختالف قياس يا 1
 تجربه

و چه  نايس كه چه ابن ييها رغم تفاوت يعلگفته شد كه 
 نوسيرازي در اصول و روش خود با جال زكرياي محمدبن
برخاسته از مكتب  توان يم ياند، هر دو را در پزشك داشته
الزم  ،مقاله ةمسئل شدن صورت شفاف يبرا .دانست نوسيجال

د مجد ليو تحل ينيبازب ينوسياز مكتب جال ياست مقدمات
اطالق  يقيبه مكتب تلف نوسيمكتب جال يشوند. عنوان كلّ

ل يو توسط كتب و رسا يگذار هيپا نوسيشود كه توسط جال يم
به  نوسيكه جال ي. زمانشد تيتثب زين يدر قرون بعد اوپرشمار 

 يمتفاوت در پزشك مكتبمشغول شد، چهار  يآموزش پزشك
كه در  ييها فارغ از تفاوت .)11( مرسوم بود ريصغ يايآس
 انيم يتوان تقابل كلّ يچهار مكتب بود، م نيو اصول ا اتئيجز

، دگاهيدو د ني. اكردمكاتب برقرار  نيدر ا ياصل دگاهيدو د
 يو معرفت يدر روش علم يو منطق ياز دو تفاوت اساس يناش

 ليصورت ذ طور خالصه به به توان يرا م دگاهيدو د نيا است.
 كرد: انيب

با مشاهده،  ،روش نيدر علم: در ا ييروش استقراالف. 
 يشود و براساس تكرار و نظم يم يآور جمع يعلم يها گزاره

 داديكه در رو يد، قانون كلگرد يها مشاهده م  دهيكه در پد
 د.شو ياستنتاج م ي است،جار

 ،يعلم يها روش، گزاره نيدر علم: در ا ياسيروش قب. 
بلكه  ،دشو ياز تجربه استنتاج نم ييبرخالف روش استقرا
 د. نگرد ياز مقدمات استخراج م يبراساس استدالل عقل

پزشكان  نوس،ياست كه در زمان جال نيا ةدهند نشان شواهد
مذكور  يها از روش يكيبر  يصورت افراط به ييها در گروه

اصحاب تجربه خوانده، بر  نوسيكه جال يروهداشتند. گ ديتأك
آنها را  نوسيكه جال گريد يگروه داشتند. ديتأك يشواهد تجرب
ها توجه داشتند و  يماريخوانده است، به علت ب اسياصحاب ق
برده و  يپ يماريبه علت ب يبا استدالل عقل كردند  يتالش م

روه بر هر دو گ نوسي. جالابنديدرمان ب يبرا يبراساس آن راه
را براساس التقاط هر دو  يا يقيخرده گرفته و خود روش تلف

و  اتيبه تجرب ديكه هم با بيترت ني. به اشتگذا انيبن روش
كرده و هم به  ليگذشته رجوع كرد و آنها را تحل يها گزارش
 نيشد. درواقع آنچه در ا ايرا جو يماريعلت ب ،ياسيروش ق

 يشود به معنا يم خوانده يقيتلف ينوسيمقاله مكتب جال
 يو تجرب ييستقرااست كه از هر دو روش ا يروش يريكارگ به

رسد كه براساس مطالعات  مي نظر بهبرد.   بهره مي ياسيو ق
) اختالفي 15-19سينا ( ) و هم ابن12-16، هم رازي (شده انجام

در اينكه يك پزشك بايد هم از تجربه و هم از قياس در كار 
 اشند. خود بهره بگيرند، نداشته ب
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پردازيم كه موارد اختالف اين دو در  حال به اين مسئله مي
وجو شود؟ قبل از آن، بايد مواردي را  كدام وجه بايد جست

عد است دو پزشك در ب ممكناينكه  جمله ازتحليل كرد. 
حال،  نيدر مشاهده داشته باشند. با ا ياختالفات ،يتجرب

نه اصل  است تجربهمصداق اختالفات آنها صرفاً تفاوت در 
آنها را در  مصداق. اختالف در روش پزشكي عنوان بهتجربه 

اختالف به غنا  ي ايندهد و حت ياصول، مقابل هم قرار نم
 گريرازي و د زكرياي و محمدبن نايس ابن ن،يبنابرا؛ انجامد يم

 گريكدي يعد تجربدر ب ،يپزشك يقيبه روش تلف بنديپزشكان پا
به لحاظ تاريخي، رازي مقدم بر  د.كنن يكامل ماالصول  عليرا 
سينا است. پس بايد محل توافق يا اختالف را در اثري كه  ابن
وجو كرد كه آيا تجربيات يكديگر  سينا از رازي گرفته جست ابن

 نايس آنچه از مطالعات آثار ابناند.  را پذيرفته يا رد كرده
. است بهره فراوان برده يها راز و گزارش اتي، از تجربيدآ برمي
خود  قانونسينا در  رسد كه با وجودي كه ابن     مي نظر به
به شكل  الحاوينامي از رازي نبرده، اما محتويات  صراحت به

كتاب پنجم شده  خصوص به، قانونوارد  ميرمستقيغمستقيم يا 
رازي در داروشناسي را  رسالة ابداليا محتويات  و )20است (

 ). 21(يافت  قانونتوان در كتاب دوم  مي
در بعد قياسي مانند تجربي نيست؛ دو پزشك كه هر دو بر 

ي روش قياسي، توافق نظر دارند، ممكن است در ريكارگ به
تقابل با يكديگر قرار گيرند، از اين جهت كه هر دو نظريات 

 يا كند كه عارضه ياستدالل ممتفاوتي در طبيعت دارند. پزشك 
در  اختاللاز كدام  يكند ناش يمشاهده م ماريكه در احوال ب

 ةبدن و نحو يبرا ديپزشك با نيبنابرا ؛تواند باشد يبدنش م

لزوم شناخت بدن و  ستن،يبا نيداشته باشد. ا هيكاركرد آن نظر
 كيعلت  صيچراكه تشخ ؛آورد يهمراه م هرا ب يكالبدشناس

است كه اگر  يهيبدن است. بد ةبه دانستن نقش ازمندين يماريب
از  يمتفاوت نيياز بدن داشته باشند، تب يفاوتمت يةدو پزشك، نظر

 يو معلول يعلّ ةاساس، رابط نيكاركرد بدن دارند. بر هم
مطالعات  .رنديگ يعوارض بدن در نظر م يبرا يمتفاوت
سينا و هم رازي هر  ة آن است كه هم ابندهند نشان شده انجام

 نظر به) و 16، 15اند ( دو نظرية اخالطي را براي بدن پذيرفته
 ي داشته باشند. نظر اختالفرسد كه در اين بخش  نمي

 وبدن انسان  شود؛ با اين حال، مسئله به اينجا ختم نمي
هستند. تفاوت در  يعيدر جهان طب انيموجودات زنده هستومند

 يو معلول لّيع ة، رابطعتيجهان طب يشناخت يهست نييتب
ك . پس دو پزشدكن يم جاديمتفاوت از احوال و عوارض بدن ا

(حتي اگر  نهند يارج م يدر پزشك ياسيكه هر دو به روش ق
نظرية يكسان براي نقشة بدن و كاركردش پذيرفته  ظاهراً

 در روش بعطو بال يماريب كي حيدر توض باشند)، ممكن است
ه باشد. پس براي داشت يهم نظرات متفاوت ماريب كيدرمان 
در هاي متفاوتي  اختالف دو پزشكي كه روش منشأمطالعة 

توان به آراي آنها در طبيعيات و  اند، مي پزشكي لحاظ كرده
مطالعاتي در آراي طبيعي  اگرچهشان رجوع كرد.  فلسفة طبيعي

سينا انجام گرفته، وليكن در مقايسة  زكرياي رازي و ابن محمدبن
شان تحليل دقيقي صورت  اين نظريات در رويكرد پزشكي ريتأث

مقاله پاسخ به همين پرسش مسئلة اين  درواقعنگرفته است و 
بودن،  و رازي در صورت متفاوت نايس ابناست كه آيا نظريات 

).2در روية آنها در پزشكي داشته است يا نه؟ (جدول ريتأث
 
 

 

 سينا پرسش مسئلة محل اختالف رازي و ابن .2جدول

 : نظريه در طبيعياتقياسي قياسي: نظريه اخالطي بخش تجربي پزشكي: قياس+تجربه مكتب جالينوسي تلفيقي

 ؟    سينا ابن

 ؟    رازي

 
 
 



 افتخاري 

  79 ---1401اول، بهار  ة، شمارسال سيزدهم 

 

طبيعيات بخشي از فلسفة طبيعي و كار يك فيلسوف طبيعي 
اين مقاله، ناچار  سؤالبراي رسيدن به پاسخ اين  جهيدرنتاست. 

 به تحليل قياسي و فلسفي هستيم. 
 نايس ابن. تقابل نظريات طبيعي رازي و 2
 بيعي و پزشكي. نسبت بين نظريات ط2-1

 و چه جاندار اجسام، يعنيآن،  اتيو محتو عتيجهان طب
بارز دارند و آن حركت است.  يژگيو كيهر دو  جان يچه ب

اطالق  يمكان ايموضع  رييتنها به تغ ميدر علوم قد حركت
 تواند يم ريي. تغاست حركت يمحسوس رييبلكه هر تغ ،شود ينم

چون باشد  يفيك اي ؛اندر اندازه، مك رييباشد، مثل تغ يكمهم 
پزشك  كي اند. مشاهده قابلكه در موجودات رنگ و دما  رييتغ
در  رييتغ ديبا يماريب كي نييدر تب ينظام علّ يبرقرار يبرا

است  يحركت ،در احواالت رييدهد. تغ حياحواالت او را توض
 ،بدنش يفيدر حاالت ك رييتغ ؛رخ داده است ماريكه در بدن ب

چون ورم  اتيدر اندازه و كم رييدما و تغ ايمانند رنگ پوست 
هستومند در  كيعنوان  به يرفالغرشدن. بدن انسان از ط اي

تر از اعضا و جوارح، از  ياديبن يا در مرحله عتيجهان طب
كه  يراتييتغ گر،ياست. از طرف د عتيطب يها و سازنده يمباد

 ن،يبنابرا ؛است ياز مباد يناش هم دهد يدر بدن رخ م
 دربارةبدن انسان  يبرا هينظر صاحب كه پزشك يحيتوض

، وابسته به شناخت او از مبادي و ساختار بدن دارد حوالا
نظرات متفاوت  يمتعاقب آن، دو پزشك كه دارا .طبيعت است

و  نييو تب صيهستند، ممكن است در تشخ اتيعيطب يدر مباد
 نظر برسند. درمان به اختالف ةنحو يحت

 ي طبيعي در جسم و حركتها هينظر. تقابل 2-2
فيلسوفان طبيعي در دورة باستان، در پي اين بودند كه 

كنند، توضيح  رويدادهايي را كه در جهان طبيعت مشاهده مي
دهند. توضيح رويداد به معناي يافتن چارچوبي ثابت براي 

شود. در  تغييرات است كه در طبيعيات به آن مبادي گفته مي
ها نظرية چهار عنصر را  دان بيعياواخر دورة باستان، اغلب ط

پذيرفته بودند و تنوع و گوناگوني مواد و اجسام را در طبيعت 
كردند: آب، هوا، آتش و خاك.  در چهار دسته خالصه مي

متناظر با اين چهار عنصر، چهار طبع نيز براساس خواص اين 

شد: آب داراي طبيعت تري و  چهار عنصر در نظر گرفته مي
ي و گرمي؛ آتش، خشكي و گرمي؛ خاك، سردي؛ هوا، تر

سردي و خشكي. آنچه در اين مقاله مورد بحث است، در 
تر و در ارتباط با مبادي است؛ به بيان ديگر، آنچه  مرحلة بنيادي

 شود.  سبب تغييرات بين اين چهار عنصر مي
، دو نظرية اصلي و رقيب در مبادي نظر مورددر دورة 

گرايانة ارسطو كه اجسام را  وجود داشت: يكي نظرية پيوسته
گرايانه بود.  دانست و ديگري ديدگاه اتم و پيوسته مي كپارچهي

ها  گرايانه به شكل كلّي، مبادي اجسام طبيعي را از اتم ديدگاه اتم
داند. نقطة اشتراك همة اين نظريات اين بود كه اجسام  مي

برخالف ظاهر پيوستة خود، از ذرات بسيار ريزي تشكيل 
ند. اين ذرات، از مبادي جهان طبيعت هستند. در اين ا شده

مطلق وجود دارد كه  صورت بهفضايي از خأل  معموالًنظريات 
كه با تركيب و پيوند آنها اجسام  ورند غوطهها در آن  اتم

شوند. از حركت اتم در خأل تغييرات در  مختلف تشكيل مي
ور، هاي شنا خورد. از برخورد اتم جهان محسوس ما رقم مي

كند؛ بنابراين، تغييري كه  جهت و راستاي حركت آنها تغيير مي
كنيم علّي است. حركت علتي  ما در جهان محسوس مشاهده مي

ها است. وليكن اين حركات غايت  دارد كه معلول حركات اتم
و هدف خاصي ندارند. پس تغييرات در جهان محسوس ما، 

 ).22براي نيل به هدف خاصي نيست (
ين ديدگاه، نظرية صورت و ماده ارسطو قرار در مقابل ا

دارد. در جهان ارسطويي، اجسام از دو سازندة بنيادي تشكيل 
شود: يكي ماده و ديگري صورت است. جهان ما مملو از  مي

هويات مختلف است. چوب، ميز، سنگ، مجسمه يا اسب، اينها 
اي كه هيچ ويژگي  هوياتي هستند كه وقتي صورت آنها بر ماده

شود. جسم  صي ندارد حلول كند، ماهيت آنها خلق ميخا
پذير است. در اين  نهايت تقسيم طبيعي، پيوسته است و تا بي

علتي دارد، وليكن  حتماًجهان پيوسته، اگر حركتي رخ دهد، 
هدف نيست. حركت به سه  گرايانه، بي ديدگاه اتم برخالف

يا  شود. حركت طبيعي دستة ارادي، قسري يا طبيعي تقسيم مي
رسيدن به جايگاه طبيعي است يا نيل به صورتي كه در  منظور به

 كند طبيعت هر چيزي نهفته است؛ مانند دانة گندمي كه رشد مي
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تا به صورتي كه غايت آن است، يعني خوشه برسد يا دودي كه 
كند تا به جايگاه طبيعي خود برسد. اينكه  به آسمان صعود مي

ت، همگي در مرحلة صورت چيست يا جايگاه طبيعي چيس
شود تا غايات و  تر در متافيزيك يا فلسفة اولي بحث مي زيرين

كمال هر موجود در جهان هستي شناخته گردد. در چنين نظامي 
چيستي يك موجود به لحاظ نظري بسيار اهميت دارد. تغييرات 

هاي ذاتي آن است. به  يك موجود، تغييراتي ناشي از ويژگي
 دگاه ذات مقدم بر وجود آن موجودزبان فلسفي، در اين دي

است؛ براي مثال، يك سنگ قبل از اينكه در اين جهان هستي 
هستند. اين ديدگاه،  بحث قابلهايش  باشد، ماهيت و ويژگي

 ).23ه به جهان هستي نام دارد (انيگرا ذاتنگاه  اصطالحاً
مطالعاتي كه بر آرا و نظريات جالينوس انجام گرفته، نشان 

با وجود اختالفاتي كه دربارة كاركرد اعضاي بدن و  كهدهد  مي
در آراي طبيعي خود در مباني پزشكي با ارسطو داشته است، 

گرايان  مبادي از ارسطو پيروي كرده است. او به مخالفت با اتم
 گرايي شناسانه اتم به داليل متافيزيكي و هستي مشخصاًبرخاسته و 

را هدفمند و  حركات و تغيير ).24را رد نموده است (
واضح با تبيين  طور بهكرده است كه  انگارانه تبيين مي غايت

هايي  او عناصر را داراي ظرفيت .گرايي ناسازگار بود مكانيكي اتم
اگرچه در  ).1كردند (  دانسته كه غايت تغييرات را تعيين مي مي
 نوسيجال يةنظر يبرا» هصورت و ماد يةنظر«كاربردن عنوان  به
كمال و  ت،يد كه ظرفكر ريتوان تفس يم كنيول ،بود محتاط ديبا
كه  يعنصر در نظر گرفته شده و زمان كي ياست كه برا يا هقو
شود، صورت بر آن حلول كرده است. به هر  يبالفعل م تيظرف

در مورد عناصر  انهيگرا ذات يكرديبا رو ريتفس نيحال، با ا
اي  ي بالقوهاه تيظرفكه تغييرات ناشي از وجود  ميرو هست هروب

اند. به عبارتي عناصر  در عناصر است كه هنوز به فعليت نرسيده
هايي هستند كه چه اوليه يا ثانويه، پيش از فعليت  داراي ويژگي

توانيم  آنها، به آن اصالت داده شده است. با اين توصيفات مي
جالينوس را در مبادي طبيعي حركت در چارچوبي قرار دهيم 

گرايان  گرايان بوده تا اتم سطوييان و ذاتكه بيشتر موافق ار
.)1نمودار(

 

 
 نظريات طبيعي مطرح در دوران باستان تقابل .1نمودار

 

 سينا . جسم و حركت از نظر ابن2-3
سينا حركت را تغيير تدريجي براي نيل به وضعيتي كه  ابن

كند  . به عبارتي، جسم حركت مي2بالقوه بوده تعبير كرده است

ه بالفعل نيست، اما بالقوه هست، برسد. يك دانة گندم تا به آنچ
بالفعل يك خوشة گندم نيست و  صورت بهدر آن واحد 

 صورت بالقوه يك خوشة گندم هست؛ به بيان ساده، يك به
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تواند يك خوشة گندم باشد. يك   خوشة گندم نيست، اما مي
كند، حركت  شود و رشد مي دانة گندم وقتي كاشته و سبز مي

د تا به آنچه بالفعل نبود (ولي بالقوه بود) برسد؛ به عبارتي كن مي
باشد كه براي  سينوي، حركت هدفمند مي -حركت ارسطويي

علّت نيست و اسباب  اي است. حركت بي رسيدن به كمال بالقوه
و عللي دارد: گاه علت هدف و غايتي است كه يك متحرّك 

است كه  خارجي براي حركت دارد (علت فاعلي)؛ گاه، غايتي
شود (علت غايتي)؛ گاه  فاعلي براي آن عامل حركت مي

كند و يا تغييراتي  صورتي است كه ماده براي نيل به آن تغيير مي
سينا، عواملي ذاتي در  كه وابسته به مزاج و عناصر است. ابن

حركت را به چهار دستة فاعلي، غايي، صوري و عنصري 
 ).25( تقسيم كرده است
چيزي است كه بر سه مفهوم اطالق  نايس ابنجسم از نظر 

اي كه محدود در سطوحي شده است  : اول، كم پيوستهدشو يم
بالقوه  صورت بهگانه را فرض كرد ( ابعاد سه توان يمكه در آن 

گانه را  در آن هست)؛ دوم، آنچه در صورتش بتوان ابعاد سه
ي كه طول، عرض و عمق آن مشخص باشد؛ ا گونه بهفرض كرد 
). بخش 26( وهري كه متشكل از صورت و ماده استسوم، ج

 ديتأكاول و دوم تعريف بر ويژگي اشغال فضا توسط جسم 
دارد. جسم چيزي است كه بتوان ابعادش را اندازه گرفت. ممتد 

در ديد ما واحدي پيوسته است.  همچنان كهو پيوسته است. 
بخش آخر تعريف، دربردارندة مفهوم حركت است. جسم از 

تشكيل شده: يكي ماده يا هيولي و قوه آن است و  دو بخش
ديگري صورت و فعليت جسم. يك دانة گندم، بالفعل يك دانه 
و يك بذر است و صورت آن دانة گندم بودن است، اما آنچه 

كند مادة آن است. خوشة  امكان خوشة گندم شدن را فراهم مي
ورزي وسيلة كشا دارد؛ زيرا هم به نياز فاعلي گندم هم به علت

كند و هم به دليل طبيعت دانه گندم كه ريشه و  كه كشت مي
 يطگر دانه در شراشود و ا كند، به دانه گندم تبديل مي رشد مي

ممكن است بدون دخالت كشاورز، خود  يباشد، حت يمناسب
 .)26و رشد كند ( يشهر

آنچه در تبيين حركت سينوي بسيار اهميت دارد، مسئلة 
گويد كه بعضي از  سينا مي ذات يك موجود است. ابن

موجودات، از هر نظر بالفعل هستند و برخي از بعضي جهات 

كند كه  بالفعل و بعضي جهات بالقوه هستند. سپس تصريح مي
غيرممكن است كه موجودي كه از هر نظر بالقوه باشد، ذات 

ترين گوهرة  ذات يك چيز، اصلي .)25بالفعل نداشته باشد (
چيز است كه در صورت نبود آن  وجودي يك ماهيت يا يك

ذات، آن چيز، ديگر چيز ديگري است. حتي چيزي كه سراسر 
بالقوه است، يعني تنها امكاِن بودن دارد، داراي ذات بالفعل 
است. اين ذات بالفعل، حركت آن موجود را در مسير 

كند. ذاتي كه در يك دانة گندم هست، او  شدن تعيين مي بالفعل
كند نه درخت بلوط  دم شدن هدايت ميسمت خوشة گن را به

 صرفاًشدن؛ به عبارتي وقتي موجودي هنوز بالفعل نشده و 
 ؛ به عبارتي ذاتشهست آن ذاتبالقوه وجود دارد، همچنان 

گرايانه در  مقدم بر بودنش است و اين همان نگرشِ ذات
سينا و بينش فلسفي او در  طبيعيات است. بنابراين فيزيك ابن

. تبيين 3گرايانه است ن ارسطو و جالينوس ذاتطبيعيات همچو
حركت، چيستي و چگونگي يك حركت نيز مستلزم داشتن 

سينا خود نيز نياز  تبيين متافيزيكي از اشيا و ماهيات است. ابن
دان در چيستي ماهيات و متافيزيك را در  بر مطالعة يك طبيعي

پس موضوع [شناخت علل «سماع طبيعي، تصريح كرده است: 
دانان نيست و بر عهدة الهيات (فلسفة  عي]، وظيفة طبيعيطبي

اولي يا متافيزيك) است. وليكن تحقق در ماهيات آنها [علل 
دهند، امري است كه  طبيعي]، اينكه چگونه حاالت را تغيير مي

 ).25» (نيست (بدان نيازمند است) ازين يبعلوم طبيعي از آن 
ه در نظريات اي ك نتيجة اين بخش آن است كه در دوگانه

 نايس ابنطبيعي در بخش قبل معرفي كرديم، فلسفة طبيعي 
گرا و  همچون ارسطو و جالينوس در دستة نگرش ذات

 گرايانه است.  گيرد كه در تقابل با ديد اتم انگار قرار مي غايت
 . جسم و حركت از نظر رازي 2-4

زكرياي رازي نسبت  به محمدبن زيادي كه فاتيتألاز ميان 
اند.  اي از آثار فلسفي او از دست رفته ده، بخش عمدهداده ش

اي  به كوشش پل كراوس، مجموعه رسايل فلسفيهمجموعة 
سيرة فلسفي، طب روحاني و است از آثار او در فلسفه همچون 

. با اين حال، در فلسفة طبيعي، علم الهي و ما بعد الطبيعه
او را  جات اندكي از او بر جا مانده است. آراي طبيعي نوشته

 كراوسدريافت.  توان يماند،  بيشتر با نقدهايي كه بر وي نوشته
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يي از او در آثاري چون ها قول نقلنيز با وقوف بر اين مسئله، 
ناصرخسرو قبادياني را ضميمة اين كتاب كرده  زاد المسافرين

اند. آراي رازي را در  است كه به نقد آراي رازي پرداخته
محدوديت منابع به  ليدل بهسينا  بنتوان همچون ا طبيعيات نمي
اين معضل، در چارچوبي كه  رغم بهمند دنبال كرد.  شكل نظام

گرايانه و  مقاله است، يعني سنجش با محك نگرش ذات مدنظر
انگار، شواهد كافي در دست است. با كمك اقوال رازي  غايت
توان  ، ميشكوكهايي از او در  قول و نقلزادالمسافرين در 

از ..4آورد دست بهاز نحوة تبيين او از مبادي طبيعيات چارچوبي 
رازي تعريف صريحي از جسم و حركت در دست نيست، با 
اين حال، مورخاني چون پينس، كراوس و اذكائي او را به 

اند كه جسم را (همچون  گرا دانسته ضرس قاطع يك اتم
 دانست. هاي شناور در خأل مي  دموكريتوس) متشكل از اتم

م نظري رازي پنج قديم مطلق وجود دارد: خالق، در نظا
هيولي، نفس كلي، زمان و مكان. هيولي مادة اوليه جوهرة جسم 

ية رمايخم درواقعاست كه قديم است و ازلي و ابدي. هيولي 
ناپذير تشكيل  ها يا ذرات جدايي مادة جهان است كه از اتم

د ميزان كن اند. آنچه ميان اجسام مختلف تفاوت ايجاد مي يافته
تخلل و تكاثف اشيا است. هرچه خأل بيشتري در اجسام وجود 

 تر فيلط، تر نرمتر باشد، جسم  داشته باشد يا به عبارتي متخلخل
هرچه در جسم خأل كمتري باشد،  متقابالًشود.  مي تر سبكو 

شود.   تر و داراي تكاثف بيشتري مي تر و چگال جسم فشرده
بط با نسبت چگالش ذرات هاي اجسام مرت تفاوت در ويژگي

 .5)3( ستا ها اتمة مابين شد احاطهة خأل دهند ليتشك
فضا در فلسفة رازي، فضايي مطلق است كه در آن هيوالي 

كه رازي  رسد يم نظر بهها در خأل قرار دارند.  متشكل از اتم
تفاوتي را كه ما در جهان محسوس بين اشيا و خواص آنها 

خل و تكاثف آنها توضيح داده كنيم با ميزان تخل مشاهده مي
گرايي دموكريتوس متفاوت است. در  است. اين تبيين با اتم

 خألها يكسان نيستند و عالوه بر ميزان  گرايي دموكريتي، اتم اتم
و چگالش، بخشي از تفاوت در اشياي محسوس به تفاوت در 

. با اين حال، از اين حيث 6)27گردد ( ها برمي اندازه و شكل اتم
 گرايي  تقسيم در خأل شناورند به اتم هاي قديم و غيرقابل مكه ات

دموكريتي مشابهت دارد. آنچه براي ما مهم است، تبيين حركت 
هايي كه در خأل شناورند،  و تغيير در جهان محسوس است. اتم

توانند تغيير در ماهيت جسم  شدن مي گرفتن يا نزديك با فاصله
ها در خأل،  بودن اتم محاط، وجود خأل و درواقعرا رقم بزنند. 

آورد كه مانند توضيح  مي وجود بهامكان حركت مكانيكي را 
 دموكريتي براي تغييرات در جهان هستي است. 

ها وقتي كه در  بيان كرده است كه اتم شكوكرازي در 
اتصال و تركيب نباشند، حركات آنها در همة جهات است. 

تواند مستقيم يا  ا ميبپيوندند، حركات آنه به هموليكن وقتي كه 
ها  دوراني باشد. علت اين پيوند كه محدودكنندة حركات اتم

ة اراده واسط بههم هست، جبري است كه به عقيدة برخي يا 
باشد. رازي در اينكه كدام  خداوند، نفس كلي يا جاذبة خأل مي

نظر  صراحتاًي ممكن است درست باشد، نظري نداده، اما رأ
). 28( كند ، رد ميستا اهنياهمة  برخالفجالينوس را كه 

ها نباشد هدف  ها در ابتدا، وقتي پيوندي بين اتم حركت اتم
ها يا  خاصي نداشته و خود به خودي است. ايجاد پيوند بين اتم

محدودكنندة  درواقعبه ارادة خداوند يا نفس كلّي يا خأل 
ها هدف خاصي ندارد. پس  حركت است؛ به عبارتي حركت اتم

دهد نيز  تغييراتي كه در جهان محسوس ما رخ مي جهيدرنت
خالصه، تبيين حركت مانند مدل  طور به. 7هدف خاصي ندارند

دموكريتي بدون غايت و مكانيكي است؛ به عبارتي، تغييراتي را 
ها است  كنيم از حركات اتم كه در جهان محسوس مشاهده مي

تبيين حركت در نظام  برخالفكه بدون هدف خاصي هستند. 
حركت هدفمند و براي رسيدن به  اساساًسينوي كه  -ارسطويي

 كمال بالقوه است. 
 تقابل ديدگاه در فلسفة طبيعي  از. تقابل روش ناشي 2-5

از وظايف يك فيلسوف طبيعي، تبيين و توضيح اين 
گويي رويدادهاي ناشي از آنها  االمكان پيش ها و حتي تفاوت

ا، هر دو به هيولي يا سين است. ديديم كه هم رازي و هم ابن
مبادي طبيعت باور داشتند، وليكن متفاوت.  عنوان بهمادة اوليه 
سينا، هيولي قوة محض است كه با همراهي صورت  از نظر ابن

رسد، حال آنكه رازي، هيولي را يك موجود  به فعليت مي
 سينا، اشيا و اجسام  داند. از نظر ابن ها مي بالفعل و متشكل از اتم
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هاي متفاوتي بر آنها حلول كرده است،  ؛ زيرا صورتندا متفاوت
حال آنكه تفاوت اشيا از نظر رازي ناشي از ميزان خأل در 

 ساختمان آنها است. 
 تفاوت حيتوض يبرادر نظام فكري خود  نايس ابنبنابراين، 

 عنوان مثالً تفاوت آب و سنگ، نفس آب و سنگ را به ا،ياش
 خود يكيزيمتاف نظام بهو  ندا حلول كرده يوليكه بر ه يصورت
، ذاتيات و عوارض سنگ و آب را تشريح دنشو يم متوسل

كند. برخالف رازي كه بين سنگ و آب، تفاوت ماهوي يا  مي
اي تخلخل و تكاثف خود  ذاتي قائل نبوده و تنها با نظام ساده

سينا براي فهم  داند. ابن تر از سنگ مي تر و سبك آب را لطيف
شدن به نظام نظري و  نيازمند به متوسل تفاوت سنگ و آب،

او، از نظر رازي تفاوت آب و  برخالفمتافيزيكي خود است. 
فارغ  است خألهاي سنگ و آب در  سنگ در نحوة چينش اتم

، براي جهيدرنتي. نويس -ييارسطو كيزياز پرداختن به متاف
پردازي و  توضيح و توجيه تفاوت در اجسام كمتر به نظريه

 پردازد. ربه ميبيشتر به تج
كند.  اين مسئله در توضيح حركت، اهميت بيشتري پيدا مي

چنانكه مطرح شد، در نظام سينوي، حركت رسيدن به كمال و 
غايتي است، غايتي كه ناشي از ذاتيات و طبيعت خود اشيا 

، در نظام فكري سينوي، براي توضيح هر حركت جهيدرنتاست. 
ذوات هستيم و ناگزير از و تغيير، ناچار به شناخت ماهيات و 

باشيم. حال آنكه، در  پردازي مي رجوع به متافيزيك و نظريه
نظام فكري رازي، حركت بدون غايتي است كه ناشي از ذاتيات 

 صرفاًخود اشيا باشد. توصيف و تبيين حركت، ساده و 
مكانيكي و هندسي است. اين تبيين ساده به لحاظ مبادي، 

ها در  ف به لحاظ نظري است. اتمنهايت حاالت مختل داراي بي
كنند و  نهايت مسير به شكل دوراني يا مستقيم حركت مي بي

زنند. در چنين نظام فكري،  تغييرات را در جهان ما رقم مي
اي جز مشاهده و كسب تجربه براي  فيلسوف طبيعي چاره

، به همين دليل است درواقعتوضيح و توصيف رويدادها ندارد. 
گرايي در قرون  آوردن به تجربه لسفه، رويكه عمدة مورخان ف

گرايانه  را ناشي از رويگرداني دانشمندان از نگرش ذات متأخر
نظريات  اگرچه)؛ به بياني ديگر، 29-31دانند ( در طبيعت مي

سينا در مورد چگونگي حصول  شناسانة رازي و ابن معرفت
ي متفاوت است، وليكن پرداز هينظردانش از طريق تجربه يا 

هاي  در فلسفة طبيعي دارند نيز آنها را به راه دو نياامي كه نظ
 2شده، در نمودار كشاند. خالصة مطالب گفته متفاوت مي

 است. مشاهده قابل
  

 
 سينا در طبيعيات و روش تحليل حركت تقابل نظرية رازي و ابن .2نمودار

 
در مفهوم بيماري و  نايس ابن. تقابل ديدگاه رازي و 3
 درمان

مصداق  عنوان بهاين بخش به مسئلة بيماري و درمان  در
 پردازيم: سينا مي تقابل نظريات طبيعي رازي و ابن
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، بدن انسان يك جسم طبيعي است كه نايس ابناز ديدگاه 
 يا مادهداراي صورت و ماده است. يك بدن سالم و تندرست، 

كه در فعليت و صورت تندرستي است. حال آنكه بدن  است
صورت بيماري است. پس بيماري صورتي است كه  بيمار، در

تغذية  ليدل بهبر مادة بدن عارض شده است. بر يك بدن سالم 
نامناسب، برهم خوردن تعادل مزاجي يا حادثه، صورت بيماري 

طبيعت خود بدن و هم علت فاعلي  ليدل بهعارض شده كه هم 
خارج از طبيعت، بدن به بيماري دچار شده است. حال يك 

سمت فعليت تندرستي و  بايد به بدن كمك كند تا به پزشك
بودن حركت كند. پس درمان حركتي است كه  صورت سالم

بودن از فعليت بيماري انجام  بدن بايد براي رسيدن به قوة سالم
 صورت بهدهد؛ به عبارتي صورت بيماربودن را ترك كرده تا 

ت در سماع طبيعي براي تفكيك عل نايس ابنتندرستي برسد. 
حركت و متحرك، درمان يك بيماري توسط پزشك را مثال 

حركت و رسيدن به تندرستي را مقصد  مبدأزند و پزشك را  مي
 ).25خواند ( حركت مي

همچنان كه درمان خود يك حركت است، بيمارشدن نيز 
تواند يكي  يك حركت است. يك فرد تندرست به عللي كه مي

ايي باشد، بيمار شده از چهار علل فاعلي، صوري، عنصري يا غ
است. براي درك علت بيماري بايد علل و اسباب چهارگانه 

براي درمان نيز اين علل  متقابالًتشريح و تحليل شوند و 
سينا اگرچه  كار گرفته شود. از همين روست كه ابن فهميده و به

دان واگذار كرده، اما در كتاب  استدالل در مبادي را به طبيعي
دربارة علل و اسباب چهارگانه  ليتفص بهخود  قانوناول 

سينا، نخست رجوع به اسباب و مبادي  صحبت كرده است. ابن
داند و در صورت نبود دانش به آن، رجوع به  را در اولويت مي

 ). 5كند ( عوارض و لوازم را توصيه مي
گرايانه به معناي آن است كه فعل و انفعاالت  رويكرد ذات

هاي ذاتي موجودات بدانيم و اين  گيو تغييرات را ناشي از ويژ
ي اصالت دهيم كه قبل از اينكه وجود آنها ا گونه بهها را  ويژگي

باشند. درمان، اقدام به  بحث قابلبه حس درآيد، معتبر و 
خواهد  حركتي است كه هنوز رخ نداده است. پزشك مي

سمت تندرستي حركت  به تاًينهاحركتي را آغاز كند كه بيمار 
هايي  زشك بايد حركت بدن بيمار را در اثر محرّككند. پس پ

گرايانه، اين  گويي كند. در نگرش ذات چون دارو و تغذيه پيش
گرايانه تحليل و  فعل و انفعاالت در چارچوب متافيزيك ذات

شود؛ متافيزيكي كه در ساختار مقوالتي  پيشگويي مي
سينا نگاهش  بندي شده است. پس ابن سينوي طبقه _ارسطويي

بندي آنها  گرا است و طبقه امراض و بيماري و داروها ذات به
بيني  ). همچنين پيش30در ساختار مقوالتي خواهد بود (

در  شده ينيب شيپهاي ذاتيِ  هاي آنها نيز براساس ويژگي ويژگي
سينا در كتاب خود همة مفاهيم و  همين ساختار است؛ لذا ابن

بندي  دارد طبقه رسروكاماهياتي را كه در حوزة پزشكي با آن 
كرده تا بتواند خواص ذاتي و عرضي آنها را بشناسد. احسان 

را  نايس ابن محور تهاي رويكرد مقوال  كردي اردكاني، مصداق
سينا از ذاتيات و  ابن«ة خود آورده است: نام انيپادر  ليتفص به

خصوص  بهاستفاده كرده است؛  وفور بهعرضيات در طب خود 
كه بخشي از آن در مورد قوانين طبيعي است در كتاب دوم قانون 

سعي كرده است  نايس ابن) 5كه طبيب بايد در مورد ادويه بداند (
در اين بخش قوانيني را ارائه كند كه تأثير ذاتي دارو از تأثير 

شود. بعضي ادويه در ابتدا اثري قوي از خود  بازشناختهعرضي 
و نه ذاتي آن  اين اثر، عرضي دارو كه يحالكنند، در صادر مي

است. طبيب حاذق بايد با شناخت ذاتي و عرضي بتواند خواص 
 ).10)» (5( بازشناسدها  ذاتي داروها را از خواص عرضي آن

سينا، تفاوت روش  نگر و مقوالتي ابن در برابر رويكرد كل
زكرياي رازي در نگاهي به دو كتاب او در پزشكي،  محمدبن
 طب منصوريو  الحاويد. كن مي  جلوه طب منصوريو  الحاوي

اي از مشاهدات و تجربيات رازي هستند. نگاه  هر دو مجموعه
زكرياي رازي، او را در چارچوبي قرار  محمدبن 8گرايانة غيرذات

دهد كه براي اجسام، ابدان، اعضا و جوارح و داروها، ذاتي  مي
كند كه به  و عرضي قائل نباشد. ساختار نظري او ايجاب مي

هاي  دادن بر ويژگي زاج اخالطي بدون اولويتي مبند ميتقس
 ذاتي يا عرضي اكتفا كند.

براي مثال، مفهوم درد و تسكين آن از مواردي است كه 
اند و حتي هر دو  به آن پرداخته ليتفص بهسينا و رازي  ابن
سينا در  اند. ابن ي ديدگاه جالينوس را به چالش كشيدهنوع به

 پردازد وم و علت درد مي، در بخشي به مفهقانونكتاب اول 

درد را حالتي غيرطبيعي دانسته است كه بر بدن  نايس ابن). 5(
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)؛ به عبارتي بدن از وضعيت طبيعي خود 5( عارض شده
حركت كرده است. بالطبع، حركت از وضعيت طبيعي بايد 
عاملي خارج از وضعيت تعادل و ثبات بدن در حالت تندرستي 

كند كه پس بايد دربارة  ستدالل ميسينا، سپس ا . ابن9داشته باشد
همة حاالتي را كه بدن بتواند  نايس ابن .)5علل آن بحث كنيم (

گيرد: حالتي ناشي از  در وضعيت غيرطبيعي باشد در نظر مي
خوردن  هم بهجراحت (ترك پيوستگي در بافت و نسج) يا 

تعادل مزاجي. با شرح و بسط كلية حاالتي كه دالّ بر وضعيت 
 نايس ابنبندي كرده است.  بدن باشد، علل درد را دستهغيرطبيعي 

نيز تصريح كرده، بيماري و درد  سماع طبيعيكه در  طور همان
داند.  را يك حركت و خروج از وضعيتي به وضعيتي ديگر مي

گرايانة خود، نخست توجه كرده كه آيا  پس در رويكرد ذات
پس درد ذاتي بدن است يا نه (كه در اينجا عرضي است) س

حاالتي را بررسي كرده است كه اين وضعيتي عرضي براي بدن 
) و 32ايجاد كند. در اين ميان، او از جالينوس گامي فراتر رفته (

فقط عامل جراحت، بلكه هر تغيير وضعيت از حالت طبيعي  نه
  عامل درد معرفي كرده است. عنوان بهرا 

ا بينيم كه رازي درد ر نمي طب منصوريو  الحاويما در 
متافيزيكي كرده   -يك موجود بررسي ماهوي عنوان بهنفسه  في

 الحاويباشد كه بخواهد آن را ذاتي يا عرضي بدن بداند. در 
اند. درد جزء  امراض در ارتباط با هر عضو تقسيم شده

خاص، شايد در بخش  طور بهتظاهرات يك بيماري است. 
از  امراض مرتبط با اعصاب (أوجاع العصب) بتوان اختصاصي

رغم اينكه رازي به درد،  نيز علي آنجادرد صحبت كرد كه در 
علت درد و نحوة تسكين و درمان آن توجه ويژه دارد، سخني 

 طب منصوري). در 33دربارة خود چيستي درد نگفته است (
بندي امراض،  همين رويكرد را دارد. در تقسيم باًيتقرنيز، رازي 

هايي با  ه است و بخشچندين بار واژة درد موضوع قرار گرفت
شود. اما همچنان، درد  آغاز مي...» في الوجع/ األوجاع «عنوان 

يك عارضه در  عنوان بهيك عالمت فيزيكي و حسي  عنوان به
بدن مطرح شده است؛ براي مثال، در بخش دردهاي كبدي، 

يك شاخص توجه ويژه  عنوان بهشود و  اشاره به محل درد مي
 ). 34شود ( اي به چيستي درد نمي شود، اما اشاره به آن مي

توضيح است  گرايانه رازي قابل با توجه به نگرش غيرذات
و ضعف، كيفيت،  شدت  بهمجزا  طور بهكه براي هر بيماري 

 به درد تيماه به محلّ و چگونگي درد توجه كرده باشد، اما
 انه،يگرا رذاتيغ نگاه در. باشد نشده يا اشاره يكيزيمتاف لحاظ
 يبند دسته اگر و ستا معنا يب يكيزيمتاف يارهايمع با يبند دسته
 يحس و يماد و يكيزيف يارهايمع با تنها رديبگ صورت هم

ي كيزيمتاف لحاظ به ميمفاه كه ستا رو نيهم از. بود خواهد
بودن آنها توجهي  شوند و به ذاتي يا عرضي تعريف نمي

  شود. شود، بلكه مشخصة فيزيكي آنها دقيق توصيف مي نمي
هاي مفاهيم پزشكي با  سينا، توجه ويژه به ويژگي اينكه ابن

اش  عيار متافيزيكي دارد، تنها از تعهد صرف به نظام مقوالتي
سينا به فلسفة طبيعي  نيست، بلكه بايد توجه كنيم كه ابن

انگار پايبند است. حركاتي كه در طبيعت و  و غايت هدفمند
هستند كه اين غايت دهد در رسيدن به غايات  اجسام روي مي

در چارچوب يا ناشي از ذاتيات و عرضيات آنها است. بيماري 
و درمان نيز بخشي از همين حركات هستند كه غاياتي دارند. 

رازي، بيماري يا تندرستي  10حال آنكه در نظام تبييني غيرغايي
هاي بدن  هر دو وضعيتي هستند كه بر اثر دو چينش متفاوت اتم

مطلوب  كي كدام. اين دو چينش فارغ از اينكه اند آمده وجود به
بر ديگري رجحان ندارد.  كي چيهما باشد، به لحاظ ماهوي، 

ها علّي است، اما اين تغيير چينش علّي،  البته تغيير چينش اتم
مكانيكي و مادي است و داليل متافيزيكي چون علت ذاتي يا 

 وضعيت طبيعي اعتباري ندارند. 
گرايانه و غيرغايي رازي در قبال  رويكرد غيرذات« آنچه

خوانيم، بدان معنا نيست كه رازي از تحليل  مي» مسائل پزشكي
بوده و تنها به مشاهده و توصيف پرداخته  گردانيرونظري 
رازي به پيروي از جالينوس، در پزشكي فيلسوف اهل است. 

قياس نيز بوده است. او در قالب نظرية اخالطي، بارها خود 
به لحاظ نظري به چالش كشيده؛ براي مثال، در جالينوس را 

گيرد كه چگونه مدعي شده  به جالينوس خرده مي شكوك
عضوي كه از ورم، داغ شده بر اثر غلبة سردي بر مزاج است، 
حال آنكه آن عضو داغ شده و داغي بر اثر فزوني گرما در 

  كند كه گفتة بدن است و به لحاظ علّي و نظري استدالل مي
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رازي به علّيت تكيه داشته و سعي ). 28درست نيست ( جالينوس
يابي كند، اما براي  كند كه علل امراض يا درد را تحليل و ريشه مي

علل و اسباب ذاتي معنا ندارد. آنچه در آثار او  عنوان بهاو چيزي 
شود، تحليل علّيِ علت بيماري به لحاظ مكانيكي و  مشاهده مي

ضا و عوامل با هم دارند؛ به بياني كنش و واكنشي است كه اع ريتأث
ديگر، تبيين مكانيكي صرف براي حركت و ديناميكي 

اي در توضيح كاركرد اعضا و جوارح است كه در  گرايانه غيرذات
 گرايانه جسم و حركت قرار دارد.   چارچوب توضيح اتم

كالم آخر اينكه، رازي در تبيين حركت و تغييرات مادي، 
گرايانه  متافيزيك ذات وضوح بهذيرفته و گرايانه را پ نظام اتم

ارسطويي را طرد كرده و مشاهده و تجربه را عيار 
قرار داده است. با اين حال، گفتني است كه  اش يبند دسته

دانسته  رازي در پزشكي، درمان را تنها مختص به جسم نمي
است. رازي در كنار پزشكي جسماني، مداواي روح را نيز 

در توضيح ساختار جسم، تبيين  گرچهاداشته است.  مدنظر

گرايانه را پذيرفته، اما روح را همچون دموكريتوس و  اتم
استدالل اين  جهيدرنتها ندانسته و  گرايان، متشكل از اتم اتم

كند. چنانكه  مقاله در مباحث مرتبط با روح و روان صدق نمي
، ديآ يبرم طب روحانيشده بر آثار او همچون  از مطالعات انجام

اش در طب جسماني، به متافيزيك روي  رويه برخالفرازي 
آورده و سالمت روح و روان را در گرو پايبندي به اخالق 

 ).4دانسته است (  مي
 گيري: نتيجه

سينا در  رازي و ابن«هدف اين مقاله تحليل اين استنتاج بود: 
 »هاي متقابل دارند طبيعيات ديدگاه

عام و مسائل  در تحليل مسائل طبيعي به شكل«پس: 
 ».پزشكي به شكل خاص اختالف رويكرد خواهند داشت

در طبيعيات و پزشكي  نايس ابنبا استفاده از منابع رازي و 
 آمده است: 3اين فرضيه پيگيري شد كه در جدول

 
 ي مقاله از مقدم تا تاليها افتهي .3لجدو

 رازي

 حركت

 اند: ها تشكيل شده اجسام از اتم
 )ائلرسزاد المسافرين (

 اجسام تفاوت ماهوي ندارند
 گرا: غيرذات

 زاد المسافرين (رسائل)

 حركت، علّي و غيرغايي:
 الشكوك؛ ما بعد الطبيعه

 سينا ابن
 حركت

 اند: اجسام از صورت و ماده
 كتاب الحدود

تفاوت اجسام در ذاتيات و عرضيات آنهاست: 
 سماع طبيعي

 حركت، كمال (غايي):
 سماع طبيعي

 
 
 

 تبيين علّي مكانيكي توصيف فيزيكي علل ذاتي و عرضي بررسي ماهوي متافيزيكي در پزشكيرويكرد 

     )قانونسينا ( ابن
حاوي؛ طب رازي (

 منصوري؛
 ؛الطب هالمدخل إلي صناع
 ؛تقاسيم العلل
 ؛مراضفي الفروق بين األ

 ؛من ال يحضره الطبيب
 )طب ملوكي
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تر از  ي رويكردي تجربياينكه رازي در پزشكي جسمان
تر، سخن  رويكردي نظري نايس ابنسينا دارد و بالعكس  ابن
اي نيست، وليكن تحليل چرايي اين مسئله در ارتباط با  تازه

 كار نويي است.  دو نياآراي طبيعي 
رغم اينكه هر دو  در اين مقاله تحليل شد كه چرا علي

ا، به ي سينبوعلزكرياي رازي و  پزشك، محمدبن -فيلسوف
لحاظ پزشكي برخاسته از مكتب تلفيقي جالينوس بودند، دو 
سبك متفاوت از نظر بهادادن به تجربه يا نظريه را لحاظ 

اند. نشان داده شد كه اين تقابل به لحاظ داشتن دو  كرده
فلسفة طبيعي متفاوت است؛ دو فلسفة طبيعي متفاوت كه 

در طبيعت  انگار گرايانه و غايت سينا را به نگاه ذات ابن
گرا و  رازي رويكردي غيرذات متقابالً، اما داشته وا

انگار در شناخت طبيعت لحاظ كرده است. اين گفته  غيرغايت
يك بيشتر فيلسوف بودند يا پزشك،   كدام نايس ابنكه رازي يا 

، هر دو هم پزشك بودند و هم درواقعگزارة دقيقي نيست. 
زيربناي نگرش  فيلسوف، اما تفاوت در فلسفة طبيعي، كه
كرد كه رويكرد  علمي آن دو در پزشكي بود، ايجاب مي

 تر باشد. تر و رويكرد رازي تجربي نظري نايس ابن
 تضاد منافع:

 در اين مقاله تضاد منافعي براي گزارش وجود ندارد.
 حمايت مالي:
 گونه حامي مالي ندارد. اين مقاله هيچ

 تشكر و قدرداني:
ناب آقاي دكتر حامد دانم از ج بر خود واجب مي

آرضايي، براي دعوت به نگارش اين مقاله، همراهي و 
اند، تشكر  هايي كه در طي نگارش اين مقاله داشته همفكري

كنم. همچنين از جناب آقاي دكتر يونس كرامتي، بابت 
اينجانب در تاريخ پزشكي قدرداني  سؤاالتگويي به  پاسخ
كي، بابت ايجاد نمايم. از مجموعة فرهنگستان علوم پزش مي

محور  هاي تاريخي متن گفتمان و حمايت از پژوهش
سپاسگزارم. در آخر، اين مقاله را به استاد بزرگوارم دكتر 

 كنم.  مهدي محقق تقديم مي

 ها: نوشت پي
سينا اخالق بخشي از فلسفة  با توجه به اينكه از نظر ابن 1

)، اين نكته نشان از عدم جدايي فلسفه و 6عملي است (
زشكي از ديدگاه رازي دارد. مهدي محقق با اشاره به كتاب پ

تنها  ، نهفي أن الطبيب الفاضل يجب أن يكون فيلسوفاجالينوس 
رازي، بلكه دربارة همة پزشكان دورة اسالمي حكم به چنين 

 ).9بينشي داده است (
، حركت را چون ارسطو رسيدن الحدودسينا در كتاب  ابن 2

با بسط بيشتر  شفا)، وليكن در 26ده (از قوه به فعل تعريف كر
  ).25بودن نيز تأكيد كرده است( بر تدريجي

اي است كه به بحث بيشتري  سينا مسئله گرايي ابن ذات 3
نياز دارد كه در مجال مقاله نيست. براي مطالعة بيشتر رجوع به 

)35 .( 
ام كه  در نگارش اين بخش، اينجانب مسيري را طي كرده 4

رويم گذاشته بود و نتيجة حاصل را در  ) پيش36ِ(مقالة اذكائي 
ام. بديهي است كه براي درك  ) يافته37مطابقت با رأي پينس (

تري در  تري در طبيعيات رازي، تحقيقات جدي ابعاد گسترده
  ساير منابع با نگرش تاريخ و فلسفة علم موردنياز است.

كراوس عالوه بر ناصرخسرو از فخرالدين رازي و  5
 ). 3قول كرده است ( مبارك شاه هم نقل بنمحمد
اند  گرايي او را اپيكوري دانسته به همين دليل برخي اتم 6

)4.( 
توان برداشت كرد كه  ، ميما بعد الطبيعهاز اثر ديگر او،  7

 از قواي طبيعت را متناقض با ديدگاه ناشي از حركت ناشي
در اين داند و اينكه خود طبيعت را  فاعل مختار و خداوند مي

تغيير دخيل بدانيم (مانند اينكه ناشي از جاذبة خأل باشد يا علل 
جان  غايي ارسطويي) را به طعن گرفته كه گويي طبيعت بي

 ).3خود شعور دارد (
شود كه داراي   گرايي، مكاتبي مطرح مي در مقابل ذات 8 

تعاريف روشن و برداشت خاصي در متافيزيك هستند. از آنجا 
له، مجال بررسي معيارهاي اين نظريات دربارة كه در اين مقا

دادن اين مكاتب خودداري  رازي نيست، از ذكر و نسبت
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گرا  گرايانه، يعني مكتبي كه ذات شود و تنها به واژة غيرذات مي
 گردد.  نيست، بسنده مي

كلّ «كردي اردكاني تحليل كرده است كه بر مبناي قاعدة  9
 براحتياج به علت دارد، ، حالتي است عرضي كه »عرضي معلّل

 خالف چيزي كه اگر ذاتي باشد، علتي خارج از ذات خود آن 
 ).38چيز ندارد (ذاتي الشيء ال يعلّل) (

ذكر شد در  7نوشت  گرايي در پي ذات آنچه دربارة غير 10
 اينجا هم مصداق دارد.
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Abstract: 
 
Avicenna and Rhazes are two significant initiative physicians in the golden age of the Islamic period. 
Although both are raised from the Galenic tradition, we see the controversy and their different methods. 
Generally, it is said that Rhazes valued experiences, while Avicenna rather more theoretical approaches. 
Nonetheless, both physicians likewise their pioneer, Galen, were also philosophers. In this paper, I aim to 
clarify that their contrasting views are due to their different natural philosophy. In this paper, I investigate the 
basis of their ideas in natural philosophy, according to the existent sources (i. e. their books and treatises), in 
an analytical approach. And then, in their medical texts, I examine the hypothesis derived from their natural 
philosophy books. As Rhazes was an atomist in natural philosophy, this view rejects determinism and 
essentialism in Physics. As a result of this approach, the analysis of questions of nature turned less to 
metaphysics and more to empiricism. This view contrasts with Avicenna, who believed in Continuism and 
Hylomorphism and consequently he had an essentialist and teleologist view of nature. These led him to 
metaphysical analysis in the exploration of natural phenomena. I show that their different methods of writing 
medical books originate from their different natural philosophies and views on the principles of nature. 
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