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 پژوهشكدة شهيد صدر، تهران، ايران پژوهشگرالف
 ، تهران، ايرانعلوم پزشكي ايراندانشگاه مل، دانشكدة طب ايراني و مك، طب سنتيگروه ب

 تهران، ايرانگروه حكمت معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ج

 چكيده
توجه  ة كافي به آنانداز پزشكي است كه به  ةهاي فلسفي آن مدخل مهم فلسف هاي بنيادين و واكاوي ريشه دانش پزشكي و نظام سالمت به شناخت  ةپرسش از تكي

اين موضوع توجه شده كه آيا در ميان حكما و فالسفة . در اين مقاله به شود نياز از آن تلقي مي پزشكي و نظام سالمت و بهداشت بي گاه كه نشده است تا جايي
سالمت چيست؟ آيا سالمت «مسائلي چون اي از مباحث فلسفي در ارتباط با موضوعات پزشكي يافت؟  توان سابقه پزشكان مي – فيلسوف ژهيو بهاسالمي و 

توانند در سالمت جسم  ماري چه اموري است؟ آيا امور غيرجسماني ميواقعيتي عيني يا امري اعتباري است؟ نسبت بيماري با سالمت چيست؟ منشأ سالمت و بي
پزشك با بيمار چگونه بايد باشد؟ آيا به  ةها چيست؟ بيماري رواني چيست و چگونه است؟ رابط بندي بيماري انسان مؤثر باشند؟ درد چيست؟ مالك تقسيم

هاي عيني و ميداني دانش پزشكي و نظام سالمت است كه  ازجمله پرسش »؟و...  تجويز كرد توان مرگ را مانند سختي درمان يا سالمت همراه با رنج مي يليدال
چون  ي اساسيمواضع مختلف فلسفي در مسائل .نمايد مواجه ميشناسي فلسفي  انسان ژهيو مباحث بنيادين فلسفي، بهبا را پژوهشگر آنها به  گويي پاسختالش براي 

، شته باشدنظام سالمت دادر تبع آن  گيري دانش پزشكي و به در شكل شايان توجهيتأثير تواند  ميتي علم و روش علمي چيس و شناخت انسان و مراتب حيات او
ها و  دستخوش بازبينيهاي سنتي و مكمل  اي از مكاتب طبي مختلف از طب مدرن تا طب هاي تشخيص و درمان را در گستره اي كه اصول علمي و روش گونه هب

هاي معرفتي خود و برآمده از مباني فلسفي  كه هريك در دستگاه انجامد بي هاي طبي نظام گيري تواند در طي زمان به شكل اين امر مي .رار دهدتغييرات اساسي ق
 خود شناخته شوند. 

 شكيپز يشناس ، انسانهسالمت، بيماري، فلسفها:  واژهليدك
 

 

 مقدمه:
دانش پزشكي و نظام سالمت و بهداشت كه يكي از 

ها و نظامات بشري است،  ترين دانش ترين و انضمامي ردهگست
دارد.  علوم پايههاي  پيوندها و تبادالتي با ساير علوم مانند رشته
بخشي از مسائل آن  ،شناخت پيوندهاي يك علم با ساير علوم

علم بوده و هر اندازه ارتباطات و پيوندهاي يك علم با ساير 
ثغور آن علم،  و حدودشك  تر شود بي تر و شفاف علوم روشن
هاي آن  ها و محدوديت ها، ظرفيت ها و نيازمندي توانمندي
و روند  يابد ميها سامان بهتري  تر خواهد شد و پژوهش روشن

 رشد آن علم شتاب بيشتري خواهد گرفت. 
هستي، جهان،   ةهاي بنيادين دربار از سوي ديگر، پرسش

اند، مقامي  هانسان، علم و... كه ذيل عنوان فلسفه گرد آمد

هاي دانش دارند.  اي نسبت به ساير شاخه پيشيني و پايه
يافتن افكار و عقايد  طور مستقيم در شكل ههاي فلسفي ب پرسش
هاي  گيري نظامات و برساخت در شكل ميرمستقيطور غ و به

هاي جوامع انساني  سازي تمدن زمينه تياجتماعي و درنها
  تأثيرگذارند.

و  »پزشكي«و  »فلسفه«دو دانشِ  ميان ةتمركز بر محدود
بستري  سو كيجوي مجاري ارتباطي اين دو دانش، از و جست

هاي فلسفي در  سنجي انديشه خواهد بود براي ظرفيت
گيري دانشي عملي و فراگير مانند دانش پزشكي و نظام  شكل

از سوي  ؛هاي بنيادين فلسفي پويايي انديشه در تبع سالمت و به
منتج  كه يميان فلسفه و پزشكي، درصورت ةديگر تأمل در رابط

 را  ، زمينهشودبه يافتن مجراهايي از تأثير آن دو بر يكديگر 

  1399 مرداد: افتيدر خيتار
 1401مرداد  تاريخ پذيرش:

اصيل پژوهشي مقاله 
 (حكمت و فلسفه)
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نظام سالمت  يدانش پزشكي و ارتقا  ةبراي تعميق و توسع
  ة، همچنان كه مالكي براي سنجش و مقايسكردفراهم خواهد 

هاي آن  ها و محدوديت مكاتب مختلف پزشكي و يافتن ظرفيت
 واهد بود. خنيز 

نظري ميان فلسفه  ةكنيم حوز رو، تالش مي در نوشتار پيش
هاي فلسفي دانش  گاه وجوي تكيه در جست و پزشكي را

 پزشكي و نظام سالمت از دريچة مسائل ذيل واكاوي كنيم:
از  كي دانش پزشكي و نظام سالمت چه اندازه و در كدام

هستي،  ةرهاي اساسي دربا مسائل به فلسفه تكيه دارد؟ پرسش
تواند بر دانش  انسان چه تأثيراتي مي ژهيو جهان، علم و به

انسان است، داشته باشد؟  تندرستيكه موضوعش  ،پزشكي
تواند  هاي فلسفي انديشمندان تا چه اندازه مي تأمالت و يافته

باعث تغيير در نظام سالمت و بهداشت يك جامعه شود؟ اساساً 
كه دانش پزشكي كامالً مستقل ي وجود دارد يا آنيآيا چنين اتكا

پيمايد و مواضع  هاي بنيادين فلسفي راه خود را مي از انديشه
فالسفه در مسائل مختلف فلسفي تأثيري بر حل مسائل دانش 

هر «، آيا اين سخن درست است كه گريد انيب به پزشكي ندارد؟
بيماري عالئمي دارد و داروي مشخصي هم براي رفع آن 

دانش پزشكي همين كافي است تا بدن وجود دارد و براي 
 دقت بهها و عالئم آن را  ي مطالعه كند، بيماريخوب بهانسان را 

. بنابراين تأمالت فلسفي بيابد و داروي آن را كشف كند
گيري و توسعة دانش پزشكي نداشته و  تأثيري در شكل

اختالفات فكري و فلسفي مكاتب مختلف تأثيري در دانش 
 .»؟پزشكي ندارد

مسائل فلسفة «جايگاه   ةهاي اخير پرسشي دربار دهه در
در  »پزشكي دانش« و »فلسفه دانش«آن با  نسبتو » پزشكي

وجود آمده كه مباحث  هميان گروهي از انديشمندان غربي ب
 مختلفي را در پي داشته و مواضع گوناگوني اتخاذ شده است

و  )2( علم دانسته  ةبرخي آن را مبحثي از مباحث فلسف ):1(
 )3( دانند اي مستقل از مباحث نظري مي برخي آن را حوزه

فلسفي اين حوزه توجه كرده و آن را رويكرد   ةبرخي نيز به جنب
اين . )4( اند فلسفي و انتقادي نسبت به مسائل پزشكي برشمرده

  روي اين مقاله مسئله گرچه ارتباط تنگاتنگي با پرسش پيش

ة جايگاه مسائل مسئليي به پاسخگواين نوشتار  ةدغدغ اما ددار
 جهيدرنتپزشكي و نسبت آن با دو دانش مذكور و  -مياني فلسفي

 در اينانتخاب عنواني براي اين حوزة نظرورزي نيست، بلكه 
هاي فلسفي دانش پزشكي و  بررسي ريشهدر پي صرفاً  پژوهش

هاي  انديشهو ميزان تأثير  اهميت تبع آن نظام سالمت هستيم تا به
 .برجسته نماييمدانش پزشكي و سالمت افراد را  برفلسفي 

هاي بنيادين  ي دانش پزشكي به انديشهنانقاط اتصال و ابت
توان بررسي كرد، مانند تحليل  فلسفي را از جهات مختلفي مي

تطور تاريخي اين دو علم، بررسي جهات انضمامي و اضافي 
د و ها و رويكردهاي مذكور موا ها و... . هريك از جنبه فلسفه

رو تالش  روش خاص خود را خواهد طلبيد. نوشتار پيش
هاي ميداني و روزمرة  اي از مسائل جاري و چالش كند دسته مي

داري آنها در  نظام سالمت و بهداشت را تحليل كرده و ريشه
هاي فلسفي را بررسي كند. آنگاه سابقة اين مسائل را در  بنيان

 عنوان بهپزشكان،  -  تأمالت و آثار فلسفي حكما و فيلسوف
انعكاس  تيدرنهاپزشكي رصد كند و  -ي فلسفيا مسئله

تصاوير مختلف از انسان و مراتب و ابعاد، او را كه برآمده از 
ريزي دانش پزشكي  هاي فلسفي متفاوت است، در طرح دستگاه
 دهي نظام سالمت و بهداشت بررسي كند.  و سامان

 مت خواهد بود:رو شامل دو قس در اين راستا، نوشتار پيش
در اين بخش مسائل ميداني پزشكي.  نگاهي به برخي -الف

تالش بر اين است تا مسئلة مذكور از جانب مسائل مبتال به 
 نظامت سالمت و درمان تبيين شود. 

گيري  در شكل »انسان«بررسي پيامدهاي تعريف  -ب
. در اين قسمت سهم مواضع فلسفي در نظامات سالمت

هاي  ي را صرفاً از دريچة ديدگاهگيري مكاتب طب شكل
 كنيم.  شناسي بررسي مي انسان

 مسائل فلسفي پزشكي 

در اين بخش ارتباط و پيوند پزشكي را به مسائل بنيادين 
يابي مسائل  يابي و داللت فلسفي، نه از طريق تحليل، امتداد

 با مسائل ميداني پزشكي و برخي نگاهي بهفلسفي، بلكه با 
 كنيم.  ل بررسي مييابي آن مسائ ريشه
  چيستي سالمت و بيماري و نسبت آنها) 1
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 ،يآموختگان سطوح عال دانش ياگر از افراد مختلف، حت
 رنج و درد ست؟يچ يماريب ست؟يچ سالمت« مانند يسؤاالت

...» و ست؟يچ يبرا سالمت د؟يآ يم ديپد چرا و ستيچ
كنار متبادر به ذهن از  يپاسخ ةارائ از پس احتماالً شود دهيپرس

چندان آنها را مبهم ندانند. مثالً  كه يآن مسائل عبور كنند، درحال
در پاسخ به چيستي سالمت و بيماري آن را با عباراتي نظير 

 »سرحال بودن يا نبودن«و  »حال خوش داشتن يا نداشتن«
 گذرند. ميو از كنارش  كنند ميتعريف 

 حقيقت آن است كه پاسخ دقيق به اين مسائل چندان آسان
و  كردهاي انديشمندان را به خود مشغول  نيست و ذهن دسته

ها ارائه شده  و نظرات مختلفي در پاسخ به اين پرسش ءآرا
علم  تواند مي ي گوناگون به اين پرسشها پاسخ ).5( است

نظام سالمت و بهداشت پزشكي را از خود متأثر كند و در 
ئل باليني . براي توضيح اين مطلب برخي از مساتأثيرگذار باشد

كنيم كه در گرو پاسخي   و ميداني پزشكي را مرور مي
 .هاي مذكور هستند ومانع به پرسش جامع

ست يك نارسايي مانند ا ها افرادي را در نظر بگيريد كه سال
هاي پا  كوچكي مثانه، فشار ثابت باال يا پايين، انحناي استخوان

از اين افراد يك  اما هيچ ،هاي نامنظم و... دارند و دست، دندان
هيچ درد و رنجي را احساس نكرده و زندگي عادي خود را 

حال بدي  ،آن نارسايي ةواسط گاه به كه هيچ  يا گونه به ،اند داشته
اند. آيا چنين  پيدا نكرده و خللي در اعمال روزمره نداشته
 ؟ ن هستنداكافرادي بيمار بوده و نيازمند دارو و درمان و پزش

نظر بگيريد كه در يك دسته بيش از حد  افراد ديگري را در
قدرت شنوايي دارند و در گروه  يا العاده طور فوق معمول و به

دوم توانايي شنوايي كمتري نسبت به ساير همنوعان خود دارند 
كنند. آيا سالمت  و هر دو گروه بدون هيچ مشكلي زندگي مي

 كند؟  به هر دو گروه به يك معنا صدق مي
عنوان يك خوراكي  گيريد كه كاغذ را بهفردي را در نظر ب

گاه به هيچ  است هيچ گونه نيخورد و در سالياني كه ا مي
مشكلي برنخورده است و دردي هم احساس نكرده، چنين 

 فردي را بايد بيمار و نيازمند درمان دانست؟ 
بهتر  نشافرادي را در نظر بگيريد كه براي اموري چون چي

رهاي صوتي به پزشك مراجعه ها يا بهبود وضعيت تا دندان

كهولت سن قواي جواني   ةواسط كه به يسالنكنند يا افراد كه مي
را ندارند. آيا چنين افرادي را بايد بيمار خواند يا سالم؟ و يا 

براي مثال كاهش تراكم آنكه اين افراد نه بيمارند و نه سالم؟ 
 استخواني پس از دوران جواني لزوماً معناي بيماري دارد؟

يا مشكالت و معضالت دوران بارداري و خصوصاً زايمان آ
را بايد نوعي بيماري تلقي كرد و شخص باردار را خصوصاً 
هنگام زايمان بايد بيمار دانست كه نيازمند درمان و درمانگاه 

 است؟ 
بيماري   ة در تعيين حدود سالمت و بيماري هر اندازه داير

ي پيدا كند و تر باشد و سالمت وسعت معنايي كمتر وسيع
گفته را بيماري و نيازمند درمان قلمداد كنيم،  هاي پيش حالت
تر  تر و متنوع هاي آن وسيع ها و بخش بيمارستان دباي جهيدرنت

شود. بديهي  تعريف شود و نياز به دارو و درمانگر نيز بيشتر مي
بندي متفاوتي طلب  هريزي كالن و بودج است كه اين امر، برنامه

سازي  امروزه چنين مسائلي ذيل عنوان طبي خواهد كرد.
)Medicalization در فلسفة پزشكي مورد توجه قرار (
شود كه انديشيدن بر  ) و بر اين تأكيد مي7، 6، 5( رديگ يم

نمودن  ي پزشكيحدومرزهافلسفة پزشكي، بر  نياديبنمسائل 
هاي  گذاري ، نسبت به سياسترو نيازابوده و  رگذاريتأثجامعه 

 ).8مت جنبة پيشيني دارد (حوزة سال
 كي در تعريفزشپ مبنا و رويكرد زيستاينكه  ديگر

و  تماماً فيزيكاليستيآنها  و معيار و منشأبوده سالمت و بيماري 
تمام تحوالت بر محور جسم  بر آن اساس و است  جسماني

شناسانة  . حال اينكه در رويكردهاي انسانشود ميانسان تبيين 
تندرستي  توان براي نيز ميد غيرجسماني را ابعغيرفيزيكاليستي ا

 نسبت متفاوتي يامدهاي، لوازم و پيجهو درنت نمود انسان لحاظ
 درماني يزير كاربرد و برنامه ةنخست در عرص يكردرو به

در  شناسانة فلسفي، هاي انسان گيري اين موضع .باشد داشته
نظري و فلسفي پزشكي ازجمله مباحث اخالق پزشكي،  ةجنب
هاي اجتماعي و...  پزشك و بيمار، بيماري ةتي مرگ، رابطچيس

 لوازميهريك از اين موارد، بر روشن است كه  و نقش دارند
 . شود عملي نيز بار مي
شناختي،  هاي فيزيكال و زيست با تأكيد بر جنبه، براي نمونه
 مشكالت اجتماعي مانند اعتياد، مصرف موادبسياري از 
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 ةگسيخت رفتار لجام هاي رفتاري، نجاريناه يا الكلي، گردان روان
و اختالل  بيماري ها و... نوعي و انواع بزهكاريجنسي 

نيازمند  درنتيجهشود و  مي ها تلقي جسماني مانند ساير بيماري
 و تر بزرگي ها درمان و درمانگر است. در اين حالت بيمارستان

تر  فربه روز درمانگري روزبه ةو حوز ي نياز استمجهزتر
. در مقابل، در حالتي كه اين موارد را بيشتر مشكالتي ودش مي

 درواني، اخالقي و اجتماعي در نظر بگيريم در اين صورت باي
، مشاورة اجتماعي، نهادهايي چون تعليم و تربيت ةبه توسع

 .ورزيدو دستگاه قضايي بيشتر اهتمام  گر مدني هاي تسهيل نهاد
دهد كه  ميوجو در متون فيلسوفان مسلمان نشان  جست

داري از  تعريف تندرستي و بيماري مورد توجه طيف دامنه
به تعريف جالينوسي از  نايس ابنايشان بوده است؛ براي مثال 

تندرستي و تقسيم احوال انسان از حيث سالمت و بيماري ايراد 
گرفته و تصوير ديگري از صحت و مرض ارائه كرده است. او 

ها و  و درد از اقسام ويژگي لذّت سان بهتندرستي و بيماري را 
داند كه البته با بدن نيز نسبتي دارد  هاي نفس انساني مي كيفيت

 نايس ابن، فخر رازي به مواضع نايس ابن). از پسينيان 10، 9(
كند سالمت و بيماري را وصف و  اشكال گرفته و تالش مي

). پس از او، حكماي بزرگي 11كيفيتي جسماني توصيف كند (
)، 13)، عضدالدين ايجي (12شيرازي ( نيدال قطبچون 

) از 17) و فياض الهيجي (16( يحل)، عالمه 15، 14مالصدرا (
دفاع و در مسير پاسخگويي به انتقادات فخر رازي  نايس ابن

 ). 18اند (ر.ك  تالش كرده
هاي انديشمندان در  روشن است كه تحليل و بررسي ديدگاه

و غرض اين نوشتار  طلبد قبال اين پرسش، تحقيقي مجزا مي
يافتن نقاط  منظور بهنيست، بلكه استحصال چنين مسائلي 

اتصال و اتكاي دانش پزشكي و نظام سالمت و درمان به 
 مباحث پيشيني فلسفي است.

 چيستي و چگونگي درد و لذت) 2

انداختن ميان مرز  عصبي و فاصله ةورود به دستگاه پيچيد
ألم كه به تعبيري  عصبي مغز با عضو رنجور و مبدأ درد و

داروهاي  ةژيرساني عصبي است، كار و اخالل در فرايند پيام
علم   ةحسي يا بيهوشي است كه بر پاي دهنده و بي تسكين
شناسي (نورولوژي) استوار است. با وجود كمك بزرگ  عصب

شناسي و جهشي كه در علم پزشكي و درمان و  علم عصب
مهار و تدبير رنج در چه گرارسد  نظر مي بهداشت ايجاد كرده، به

 هاما هنوز مسئل توجهي رخ داده، درخوربيماران پيشرفت و درد 
  .تري دارد هاي عميق  نياز به واكاوي

افرادي را در نظر بگيريد كه در عضوي از بدن خود 
اما به ، اند احساس درد كرده و از اين بابت رنجور و ناخوش

عدد آن عضو هيچ هاي مت ها، تصاوير و معاينه گزارش آزمايش
 مشكلي ندارد. اگر واقعاً آن عضو سالم باشد اين درد از كجا

 توان آن را تسكين داد؟ ست؟ چگونه ميا
فردي را در نظر بگيريد كه براي رفع مشكل دندان خود به 
پزشك مراجعه كرده، پزشك براي ترميم دندان موضع را 

حس شده  و پزشك مطمئن است كه موضع بي كند ميحس  بي
اما با اولين فشارها بيمار شديداً احساس درد كرده و  ،ستا

پاسخي  چنين بسا علت چه وجوي در جسترنجد.  عميقاً مي
دريافت شود كه از آنجا كه بيمار پيش از مراجعه، تصور 

حس است ليكن او از درد  عضو بي هرچنددردكشيدن داشته 
توان  چنين چيزي ممكن است؟ آيا مي رنجد. اما چطور مي
 كرد فردي دردي خودساخته و واقعي داشته باشد؟ رصوت

از سوي ديگر فردي را در نظر بگيريد كه به جراحت يا حتي 
نظر  اما در شرايطي قرار دارد كه به ،نوعي شكستگي دچار شده

 كند يا بسيار كمتر از حد رسد چندان دردي را احساس نمي مي
در دستگاه  هيچ اختاللي كه يدرحال ،كشد موردانتظار درد مي

اما افراد ديگر با آن مصدوميت يا  ،عصبي او رخ نداده است
 كنند. همين فرد در شرايط ديگر درد بسياري را تحمل مي

كه كامالً شايع و واقع هستند، اين  دست نيمرور مواردي ازا
وجيه ت ها چگونه قابل آورد كه اين احساس پرسش را پديد مي

رنج چيست؟ آيا درد و رنج  هستند؟ اساساً منشأ و مبدأ درد و
هاي عصبي ندارد؟  ي جز سلولأياي عصبي است و مبد پديده

مد ابيماري و حال خوش صرفاً پي  ةآيا رنج و ناخوشي الزم
سو لذت و  سالمتي است؟ ماهيت و حقيقت درد و ألم و از آن

 خوشي و ناخوشي چيست؟  ةخوشي چيست؟ رابط
رد و رنج در روشن است كه منظور از لذت و خوشي يا د

بلكه سخن بر  ،رواني نيستند -اين بحث لذات يا آالم روحي
خوشي يا درد و رنج جسماني است و اگر سخني از درد يا 
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لذت رواني هم به ميان آيد از آن جهت است كه در درد و 
  لذت جسماني مؤثر است.

در سنت حكما و  زيبرانگ بحثاين مسئله يكي از مباحث 
داري را رقم زده  وگوهاي دامنه و گفتپزشكان اسالمي بوده 

تعاريف  نيزتريبرانگ بحثزكرياي رازي يكي از  است. محمدبن
به خروج و دگرگوني از  آن رارا از لذت و ألم ارائه كرده و 

 نايس ابن). پس از او 19كرده است ( تعبيريكي به ديگري 
تر و  كند تصويري دقيق تالش مي تيدرنهاديدگاه او را نقد و 

از  نايس ابن) اما فخر رازي تصوير 21، 20، 9تر ارائه دهد ( عجام
درد و لذت جسماني را مورد اشكاالت متعدد قرار داده و آنها 

). پس از ايشان صدرالمتألهين 22بيند ( را اموري غيرادراكي مي
زكرياي رازي، در دفع ايرادات فخر  پس از رد ديدگاه محمدبن

ي شناس معرفتباني وجودشناسي و ، از منايس ابنرازي و دفاع از 
خود استفاده كرده و نهايتاً تصويري از لذت و ألم برآمده از 

 ) (دربارة تعريف لذت و الم14كند ( مباني فلسفي خود ارائه مي

 ).24و  23در فلسفة اسالمي ر.ك 

 منشأ سالمت و بيماري) 3

مباحثي تحت عنوان  دورة اسالمي هاي پزشكي در كتاب
تأثيرگذاري عوامل   ةوجود دارد كه ذيل آن نحو »اسباب و علل«

سكون، خواب و  و حركت، هوا و  مادي و فيزيكي مانند آب
بررسي  بيماريو  تندرستي ... بر بيداري، خوراك و نوشيدني و

ها ريشه در  ها و تندرستي اما آيا تمام بيماري ).9(ر.ك  شود مي
اً نفساني، عواملي فيزيكي و محسوس دارند؟ آيا امور اصطالح

 رواني و ذهني نقشي در سالمت و بيماري ندارند؟ 
دهد كه داروهاي كاذب موسوم  تحقيقات گسترده نشان مي

 سالمت افراد دارد يتأثير مهمي بر بهبود و ارتقا» پالسبو«به 
اين دارونماها چگونه بر ميزان درد و لذت و از آن  ).26، 25(

 ؟ ذارندرگيتر بر سالمت و بيماري جسم تأث مهم
مشاهده كرد كه به هنگام بيماري توان  ميافراد زيادي را 

او را به  ،شوند و پزشكان و اطرافيان دچار ترس و اضطراب مي
ترشدن  آرامش دعوت كرده و ترس را عاملي براي وخيم

شمرند. آيا واقعاً اموري  شدن آن برمي بيماري و حتي خطرناك
سان مؤثرند؟ چگونه رواني مانند ترس و اضطراب بر سالمت ان

 تبيين است؟  اين امور با تندرستي قابل  ةرابط

تني بيشتر  -هاي روان مسائل در مورد بيماري دست نيازا
براي مثال افرادي  ؛كند تر مي طرح است و مسئله را پيچيده قابل

كه در اثر هيجاناتي چون ترس دچار اختالالت زيستي مانند 
اند؟ مشكل آنها چگونه  سالم شوند افرادي اختياري ادرار مي بي
 است؟ ليتحل قابل

فردي كه در زير باران يا هنگامي كه پاي خود را در آب 
تاب  گيرد و بي گذارد احساس خفگي كرده، تپش قلب مي مي
؟ اگر شود ه ميشود، چنين فردي با چه تعريفي بيمار خواند مي

 اش چيست؟ بيمار است منشأ بيماري
ن مسئله است كه آيا منشأ ها به اي بازگشت اين پرسش

سالمت و بيماري نيز صرفاً امور جسماني و فيزيكي است يا 
خير؟ آيا اختالل در جسم، يعني بيماري، صرفاً معلول عوامل 

تبع بهبودي و بازگشت سالمت در  مادي و فيزيكي است و به
گرو عوامل مادي و فيزيكي خواهد بود؟ اگر حاالت روحي و 

ؤثرند، دقيقاً منظور از روان يا ذهن رواني بر جسم انسان م
توان  چيست و چه نسبتي با بدن دارد؟ اين رابطه را چگونه مي

 سالمت افراد جامعه بهره برد؟ يشناخت و از آن براي ارتقا
 مورد اهتمام بوده و در سنت فلسفي اسالمياين پرسش نيز 

پزشكان متعددي به اين مسئله  - فيلسوفان و فيلسوف
در موارد متعددي از آثار خود به  نايس ابنبراي مثال  د؛ان پرداخته

تأثير هيئت نفساني بر سالمت و بيماري بدن پرداخته، آن را 
تبيين و از آن در دانش و مهارت پزشكي استفاده كرده است. او 

، در ميانة تبيين مفصلي كه براي شفا در بخش طبيعيات كتاب
اين «گويد:  د ميده انفعال بدن از تحوالت نفساني ارائه مي

ي بر بدن از طريق هيئت نفساني وهماني) از كاري رگذاريتأث(
دهد كارسازتر  انجام مي طيوساابزار و   واسطة كه پزشك به

پس از استفادة طبي از اين مبنا  قانون). او در كتاب 27» (است
عدم پذيرش اين تأثيرگذاري نفساني را ناشي از آشنانبودن با 

گويد:  خواند و سپس مي وجودشناسي مي هاي مباني پيچيدگي
اند چنين چيزي را  اما كساني كه در معارف عقلي غوطه خورده«

 ). 9» (كنند انكار نمي
مالصدرا نيز به تأثير احوال نفساني بر عنصر جسماني 

داند.  عميقاً باور داشته و صحت و بيماري بدن را متأثر از آن مي
رش چنين تأثير و تأثري اش براي پذي شناسي او كه مباني نفس
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احواالت و «گويد:  مي الربوبيه شواهدتر است در كتاب  فراهم
هيئت مراتب نفساني و جسماني انسان به يكديگر كشيده شده 

شود... و هر خُلق و هيئت  و هر مرتبه از ديگري منفعل مي
را   آيد و انفعال متناسب آن بدن عنصري پايين مي نفساني نيز تا
 ). 28» (كند مي در بدن ايجاد

حكيمان و انديشمندان اسالمي پس از صدرالمتألهين مانند 
) و عالمه 30)، عالمه طباطبايي (29مال هادي سبزواري (

وگو كرده و  بحث و گفت باره نيدرا) نيز 31ة آملي (زاد حسن
اند. همچنين برخي آثار طبي نيز در اين  را بسط داده مسئلهاين 

 ).32موضوع نگاشته شده است (
 جواز مرگ) 4

شود  در موارد بسياري دستگاه پزشكي با شرايطي مواجه مي
گردد. اين وضعيت كه  مي ريكه ميان ميراندن و حفظ فردي مخ

شود سازمان سالمت و درمان  هاي مختلفي نمايان مي به حالت
توان در  كند كه پاسخش را نمي را با پرسشي اساسي مواجه مي

 .دانش پزشكي يافت
 ، امااند كه به هر دليل ناخواسته باردار شدهبانواني 

اي را حمل كرده و او را به دنيا آورند و  خواهند بچه نمي
تقاضاي سقط آن را از پزشك و دستگاه پزشكي دارند، در اين 

 تواند جنين زنده را از بين ببرد؟ حالت آيا دستگاه پزشكي مي
ناشي  فشارهاي رواني ليدل افرادي را در نظر بگيريد كه به

خواهند زنده بمانند و  از عوامل مختلف مانند فقر و بيماري نمي
كنند.  دادن به رنج و مرگ مي با مراجعه به پزشك تقاضاي پايان

دهد؟ آيا پزشكي  چنين كاري را مي ةآيا رسالت پزشكي اجاز
 تواند فردي را بميراند گرچه او خود خواستارش باشد؟  مي

از يك سانحه يا يك جراحي  فردي را در نظر بگيريد كه پس
سنگين به هوش نيامده و به كما رفته است. پزشكان با وجود 

دانند. حتي اگر  تالش بسيار، بازگشت او را سخت و بعيد مي
تواند  بيمار رضايت داشته باشند آيا دستگاه پزشكي مي ةخانواد

 دست از مراقبت خود بردارد و بيمار را رها كرده تا فوت كند؟ 
توان در دانش پزشكي  هاي فوق را نمي سشپاسخ پر

هاي ديگري بايد پاسخ آن را بيابند.  بلكه دانش ،جو كردو جست
 اين مسائل  فلسفه، تأثير بسياري در حلّ  هاي متنوع دانش شاخه

عمدتاً در قالب  ،ها اين پرسشامروزه تواند داشته باشد.  مي
دان بحث طور گسترده ميان انديشمندان به مي اخالق پزشكي به

 و بررسي كشانده شده است. 
 ها بيماري يبند ميتقس) 5

دانش پزشكي در طول تاريخ و در وسعت جغرافياي خود 
مانند  ؛ها داشته است بندي بيماري هاي مختلفي براي دسته مالك
زايي يا  ها براساس نوع اختالل و آسيب بندي بيماري دسته
اين امر  ).30( ها ها براساس عالئم و نشانه بندي بيماري دسته
نظام  در تبع در رويكردهاي درماني و به تيبه تفاوتواند  مي

 شود.  سالمت و بهداشت منجر مي
آنها  ةسمت علل موجد ها هرچه به بندي بيماري در طبقه

ها توجه شود و بر اين اساس  عوامل بيماريبه رفته و 
يه ها از همين زاو درمان بيماري در كاربرد همبندي شوند  دسته

رفع عوامل پيدايش بيماري  توجه بهلحاظ شده و عمدتاً 
ها  بيماريو تمييز ميان بندي  گردد. اما اگر در طبقه ميمعطوف 

شود  به نوع اختالل و آسيبي توجه شود كه بدن دچار آن مي
متمركز بر رفع بيشتر  ،منطق حاكم بر درمان نيز متناسب با آن

 اختالل و آسيب خواهد بود.
اي منوط  ها چه باشد تا اندازه يماريب يبند ك طبقهاينكه مال

چيستي بيماري و تعريف آن وجود دارد، به به نگاهي است كه 
 ).33( اينكه واقعيت بيماري چيست و چه نسبتي با سالمت دارد

از سوي ديگر چيستي و جايگاه علم تجربي و تلقي از روش 
ها  ماريبندي بي علمي نقش بسزايي در تعيين مالك براي دسته

 گيرد. مباحث فلسفي صورت ميدر تبع  دارد و اين مهم به
 هاي رواني بيماري) 6

ترين نقاط تداخل و آميختگي مسائل مربوط  يكي از جدي
مسائل  ،هاي بنيادين فلسفي به سالمت انسان با دانش

هاي روحي و  انسان با بيماري  هاي رواني است. مواجهه بيماري
خالت ال مختلفي داشته كه به مدرواني در طول تاريخ اشكا

درماني و مانند آن منجر  كاوي، روان پزشكي، روان مختلف روان
 اناتيجر و كردهايرو ها، شاخه نيا از كيشده است. هر

 نيتر از مهم يكي ديترد بي كه است دهيرا به خود د يناگونگو
 يها و روش يفلسف يشناخت جهان يها يريگ علل آن موضع
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 يفلسف يها پرسش نيتر ) مهم33( شده است هكارگرفت هب يعلم
 :است قرار نياز ا يروان يها يماربي ةدربار

هاي رواني چيست؟ آيا بيماري  ماهيت واقعي بيماري
اختاللي زيستي است؟ آيا تمام مشكالت رواني برآمده  ،رواني

هاي رواني چيزي  هاي عصبي است؟ آيا بيماري از نابهنجاري
ها هيچ واقعيتي  ست؟ آيا اين بيماريجز رفتارهاي نامتعارف ني

و تنها اختالل در روابط بين افراد و مشكالت اجتماعي  رندندا
 افراد بيمار است؟ 

توان تشخيص داد؟ مالك  هاي رواني را چگونه مي بيماري
گيري اختالل رواني چيست؟  و معيار تشخيص و اندازه

 گيرد؟هاي رواني با كدام مالك بايد صورت  بندي بيماري طبقه
هاي رواني چه جايگاهي در پزشكي و چه نسبتي با  بيماري

سالمت و بيماري جسماني دارند؟ آيا سالمت و بيماري رواني 
 ةبخشي از پزشكي است؟ اختالالت رواني چه ميزان در حوز

گيرند و چه ميزان تحت قواعد  علوم تجربي و زيستي قرار مي
ي و ساير مداخالت شناس گيرند؟ آيا روان  علوم انساني جاي مي

 رواني طفيلي علم پزشكي هستند؟ 
پاسخ به سؤاالت فوق در امتداد تصويري از  ديترد يب

انسان، قواي انساني، ابعاد وجودي انسان و نيز تعريفي از 
طور كه  است، همان ارائه  علمي قابل روشحقيقت علم و 

براي ؛ شناسي نيز متأثر باشد شناسي و هستي تواند از جهان مي
شناسانه و با يك روش  در يك مبناي انسان ممكن است مثال

تمام اقسام و مصاديق اضطراب و افسردگي  ،علمي خاص
در مبنايي ديگر و با رويكردي  كه يدرحال ،حساب آيد بيماري به
 ،گرايي هاي اضطراب و درون برخي از نمونه ،متفاوت

  ).33( رشد و تعالي او خوانده شوند ةخصوصيت انساني و الزم
 با بيمار پزشك ةرابط) 7

در مسير تشخيص و درمان چه ميزان ارتباط و همدلي و 
زباني پزشك و بيمار نياز است؟ چقدر نياز است بيمار در  هم

گوي صميمي و عميق  و جريان روند درمان قرار گيرد؟ گفت
 پزشك با بيمار چه تأثيري بر روند درمان دارد؟ 

و  ها توان به آزمايش براي تشخيص بيماري چه ميزان مي
هاي  ريشه بايدهاي مختلف تكيه كرد و چه ميزان  تصويربرداري

جو كرد؟ و گويي عميق با بيمار جست و بيماري را در گفت

ابزارهاي تصويربرداري و آزمايشگاهي  ةواسط توان به چقدر مي
به تشخيص كافي و دقيقي از بيماري دست يافت بدون اينكه 

پزشك و بيمار شكل بگيرد؟  گويي نزديك ميان و گفت
مركز توجه پزشك قرار گيرد يا  »بيماري« آيا بايد گريد عبارت به
توان از اراده و قوت نفساني  در مسير درمان چگونه مي ؟»بيمار«

بيمار براي تسريع و تسهيل فرايند درمان او استفاده كرد؟ آيا 
 تواند مباني علمي بيابد يا امري خيالي است؟ چنين چيزي مي

ها داده شود  هايي كه ممكن است به اين دسته پرسش پاسخ
هريك براساس اصول و مباني  ،نظران صاحب ؛يكسان نيستند

توانند ارائه كنند.  هاي متمايزي مي خاصي پاسخ اي انديشه
رو  هافرادي كه براي نخستين بار با اين دست مسائل روب

ها  شوند فقط در صورتي ممكن است به اين پرسش مي
مسئله را درك  يخوب هايي سريع و صريح بدهند كه به خپاس

 ،و بدون درنظرگرفتن لوازم اي  انديشهبدون مبناي  يا نكرده
 سخن گفته باشند.

تحليل و بررسي اين مسائل و رسيدن به پاسخي 
هاي  دانشهايي از  نياز جدي به مايه ،مالحظه در اين زمينه قابل

 فرد تا زماني كه .اردشناسي د فلسفه و انسان بنياديني چون
 د،فلسفي تعيين نكن نمواضع خود را در قبال مسائل بنيادي

. برخي تداشپاسخي درخور براي اين مسائل انتظار توان  نمي
 :اند از عبارتشناسي  در انسانمسائل  از اين

آيا انسان صرفاً يك موجود بيولوژيك و همين بدن جسماني 
همين اندازه تفسير و تعبير  است و تمام كاركردهاي او را بايد در

هايي فراتر از جسم فيزيكي و  كرد؟ يا اينكه انسان جنبه يا جنبه
سويه بر  جسماني در ارتباطي دو عد غيرعنصري نيز دارد كه آن ب

شود؟ اساساً  يا بيماري جسم تأثير گذارده و متأثر مي تندرستي
 انسان چگونه موجودي است و چه ابعاد و مراتبي دارد و چه

از  غايت انسان ؟تصوير است  ابعاد وجودي او قابلارتباطي ميان 
 ؟ لذت و ألمشود حاصل مي چيست؟ سعادت او چگونه زندگي

آيا روش  شوند؟ و چگونه ادراك مي ي دارندجودو چه سنخ
گرايي چه سهمي در  است؟ عقل يگرو علمي منحصر در تجربه

 تحقق و پيشرفت علوم تجربي دارد؟
ز سا گري نيز در اين بحث سرنوشتمسائل فلسفي دي

 مانند تقسيم معقوالت به اولي و ثانوي و قراردادي و هستند،
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. اين موضوعات در تبيين همچنين ارتباط مفاهيم متخالف
جزء كدام  و رابطة منطقي آنها و اينكه سالمت و بيماريمفهوم 

 .رگذارنديتأث ،گيرند دسته از معقوالت قرار مي
ت و بهداشت تعريفي براي سالمت در نظام سالم كسيهر 

 ضرورتاً نديگز يكند و روش درماني خاصي را برم و بيماري مي
و  ختيشنا موضعي فلسفي در مسائل اساسي انسان

گرچه خود بدان آگاه نبوده و  ،اتخاذ كرده است انهشناس هستي
 بدون التفات آن مواضع را برگزيده باشد.
 امات سالمتگيري نظ پيامدهاي تعريف انسان در شكل

هايي از مسائل عيني و باليني پزشكي را مرور  گونه، كنون تا
تر و در مباني فلسفي  نكرديم كه پاسخ به آنها در مسائلي بنيادي

مسئله اين است كه پاسخ به اين  ديگرِ ةريشه داشت. جنب
ها و طراحي  گذاري به سياست تيپزشكي درنها مسائل فلسفيِ

بررسي انجامد.  درمان مي نظامي متفاوت براي سالمت و
 ،اثرگذاري مسائل مختلف فلسفي مرتبط با نظام سالمت

در اين بخش ؛ اي است رشته موضوع تحقيقات مفصل ميان
و  نيمشناسي را برگزي انسان ةتالش خواهيم كرد تنها يك مسئل

دورنمايي از پيامدهاي مواضع مختلف را در نظام سالمت 
 جو كنيم. و جست

 از نسان و اينكه آيا انسان حقيقتي بيشترپرسش از چيستي ا
ترين  ين و اساسينخستبدن مادي محسوس دارد يا خير، از 

 و زيشناسي است كه خود منشأ مسائل ر هاي انسان پرسش
پاسخ به اين مسئله خود  سو، شود. از ديگر فراواني مي درشت

ي و ختشنا ي، معرفتختشنا هاي متعدد هستي ريشه در پرسش
منظور تبيين پيامدهاي  به ،رو دارد. در بخش پيشي ختشنا روش

جدي مواضع فلسفي در طراحي نظامات مختلف سالمت، دو 
و لوازم  يمموضع متفاوت در قبال اين مسئله را طرح كرد

 .نظام سالمت پي خواهيم جست  ةانضمامي آن را در شاكل
 انسان فيزيولوژيك) 1

تمام  ،يني بنيادختشنا در يك موضع معرفت سو كياگر از 
منحصر در ادراكات حسي دانسته و يگانه را ادراكات انسان 

ادراكات  جهيمنشأ معلومات را قواي حسي انسان بدانيم و درنت
عنوان ادراك معتبر نپذيريم و حتي در يك  هو علوم عقلي را ب

معنا و غيرعلم  را بي يرتجربيستي علوم غيبرداشت پوزيتيو
تبع  ق و هنر را كنار بگذاريم و بهمتافيزيك، اخال يكل بدانيم و به

ي بخوانيم و از گاهروش علمي را صرفاً روش تجربي و آزمايش
گرايي را  ، واقعانهشناس گيري وجود سوي ديگر در يك موضع

پذيرفته باشيم آنگاه  )سميدئاليدر مقابل ا( مسيبه معناي ماتريال
در چنين نگاهي، نهايتاً تمام حقيقت انسان همين بدن مادي 

شود و براي انسان چيزي بيشتر از موجود زيستي  دانسته مي
) و جرج 34كريستوفر بورس ( پيچيده در نظر نبايد گرفت.

) از متقدمين بنام اين رويكرد هستند كه كامالً 35اسكادينگ (
شناسانه به انسان و سالمت و بيماري دارند (ر.ك  نگاهي زيست

گاواره از ي، نوشتة ژول طب آمار كلي ). كتاب اصول36
تأثيرگذارترين آثار پزشكي است كه با همين رويكرد استوار 

تلقي ماشيني و مكانيكي عنواني است كه ). 37گشته است (
  ).38( دهند مخالفان اين ديدگاه به اين رويكرد نسبت مي

در اين صورت انسان سالم به فردي اطالق خواهد شد كه 
ي داشته باشد اعضا و جوارح بدني او كاركرد متعادل طبيع

خود محل تعاريف متخالف  »كاركرد متعادل طبيعي«(گرچه 
زيستي بيشتر  يطول عمر و بقا ،است) و هدف از سالمت

سو بيماري درحقيقت اختالالت عيني و محسوس  است. از آن
بيولوژيك انسان خواهد بود كه آنها را  ةدر ماشين پيچيد

صرفاً با  توان با ابزارهاي حسي كشف و مشاهده كرد و مي
تعريف و  كو ميكروبيولوژي ك، فيزيولوژيكمعيارهاي آناتومي

صرفاً  بايد يابي هر بيماري شوند. پس در علت توصيف مي
 ي زيستي و مادي در بدن مادي بود.أيدنبال علت و منش به

هايي مانند اعتياد صرفاً از  نارسايي ،در چنين نگاهي به انسان
وجود آمده است مورد توجه  هآن جهت كه اختاللي كه در بدن ب

اختالالتي عصبي  يتن-هاي رواني و روان گيرد و نارسايي قرار مي
 شوند.  يعني مطلقاً جسمي و بدني تعريف و ترسيم مي

بيماري  ،افراد »بدنِ«قاعدتاً در اين نگاه هر نوع اختاللي در 
مورد معالجه قرار گيرد و اختالل بدني كه  بايدشود كه  تلقي مي
 بر همين اساس دارو صرفاً )33( نباشد معني ندارد بيماري

داروهاي مادي و عيني مانند انواع داروهاي شيميايي و گياهي 
  مختلف و نظير آن. در اين يها يو نهايتاً پرتودرمانخواهد بود 
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 كاوي چندان محترم نيستند.  نگاه حتي ساير فنون روان

ها اهميت  ريبردا ها و تصوير انواع آزمايش نگرگاهدر اين 
و گاهي يگانه عامل تشخيص بيماري  نيتر مهم واي يافته  ويژه

نياز پزشك به ارتباط  در اين مسير همچنين، شوند. تلقي مي
هاي  . البته اين مسئله هزينهشود تر مي حضوري با بيمار كم

نگرانه به صحت  درماني را نيز تشديد خواهد كرد. رويكرد جزء
ديگر اين نگاه است كه آن را از   ةمالز ،و سقم اعضا و جوارح

 كند.  نگاه جامع و يكپارچه به بدن انسان دور مي

شناسي بدن انسان  علم پزشكي علم زيست ،در اين ديدگاه
و پزشك حاذق كسي است كه صرفاً بدن  ؛است نه چيز ديگر

وكارهاي آن را بيشتر و بهتر بشناسد. دانشي چون  انسان و ساز
ي پزشكي بوده و مشروعيت آن مادامي طفيلنيز شناسي  روان

 .كارآزمايي باليني تن در دهداست كه به 
خود شامل مكاتب و  ،يدانيم كه اين رويكرد كلّ مي
توانند اقتضائات خاصي  است كه هريك مي يهاي مختلف انديشه

شناسي داشته باشند.  سالمتدر تبع  شناسي و به در انسان
موسوم به ) Non normativism( هاي هنجارناگرايي ديدگاه
و حتي با اندكي تسامح ديدگاه  ييگرا و تكامل ييآمارگرا

نظري جاي  ةنيز در همين حيط )Normativismي (هنجارگراي
 ). 5 ،1( گيرند مي

 انسان فرامادي) 2

گرايي فاصله  ي از موضع حسختشنا اگر در مباني هستي
 گرايي افراطي از تجربه و در روش علمي نيز بگيريم

)Extreme empiricism( )گرايي افراطي منظور از تجربه، 
 مورد مانند آنچه در يرتجربيهر ادراك غ خواندن يرعلميغ

دور ، است) اخالق، متافيزيك و هنر وجود دارد متافيزيك،
) Positivist approachتي (ويسيپوزيت رويكرد شويم و از

 دنبو يرعلميو غ بودن فاصله بگيريم و آن الگوها را مناط علمي
قرار ندهيم و به اين امر توجه كنيم كه محسوسات مادي بخشي 

و  تبع انسان را محدود آن، به ةاز عالم هستي هستند نه هم
 محصور به بدن زيستي و احساسات و عواطف رواني ندانسته

 بعدياو را داراي  ،براساس مباني فلسفي متفاوت توانيم مي و
اما در  ،ديآ يدرنم ية حسكه به تجرببعدي  ؛بدانيم محسوسنا

ارتباطي وثيق با بدن مادي بر سالمت افراد اثرگذار است. مراد 

روح و نفس مجرد،  لزوماً، در اين تصوير بعد نامحسوساز 
 ، نيست. اگر برآمده ازشدهاسالمي مطرح   ةگونه كه در فلسف آن

مباني فكري بودايي انسان را در پس و  )Taoism(تائو  ةفلسف
تنيده،  هاي درهم اي از نيرو مجموعه«ي، اين جسم ظاهر

خاصي در  يدانستيم كه در مسيرها »و مرتبط به هم يافته نظم
انسان در گردش بوده و بدن انسان را تحقق و  پيراموندرون و 
كه  تلقي نماييمهستي  كلّاز  جزئي را دهند و انسان نظام مي

نيز به چنين  شود تحت نظام واحد حاكم بر كل اداره مي
اگر در موضعي مانند  ). همچنين39ايم ( ويكردي گرويدهر

جسم  به غير ازسنتي ايران و يونان باستان،  يحكما و اطبا
لطيف و  »روح بخاري«غليظ و كثيف مادي انساني قائل به 
معيني از بدن در  مواضعناپيدا (نه غيرجسماني) شديم كه در 

 )،40 -42( است فكرگردش است و عامل حس و حركت و 
و انسان و هستي، علت  تصوري ازدر اين صورت و با چنين 

 ريختن و خرابي بعد ناپيداي انسان هم بهبسا  چهها  بيماريحقيقت 
شناسي  فكري و انسان اتهركدام از اين نظام خواهد بود؛ گرچه

سالمت انسان، چيستي،   ةطور متفاوت و مجزا از ديگري دربار هب
شند. به بيان ديگر، در اين سخن گفته با چگونگي و چرايي آن

ي يا هاي انساننيروها عدم تعادل  منشأ اغلب بيماريرويكرد 
  و يا اختالل در جريان روح بخاري است. كيهاني

ي برآمده از چنين رويكردهايي كه در طب سنتي نگاهدر 
ها  ها و تصويربرداري آزمايش يابد، چين و يا ايران و هند نمود مي

فقط  واز حالت قبل دارند  تر نازلگاهي اما جاي ند،گرچه مفيد
حضوري  ةرابط . در مقابل،براي تشخيص خواهند بود هايي نشانه

منظور درك  زندگي بيمار به ةپزشك و بيمار و تفحص در شيو
تشخيص و درمان و اساساً   ةالزم او، حاالت و خصوصيات
. بر همين اساس در كتب رود شمار مي بهبخشي از فرايند درمان 

گو، و گفت ةبخش مبسوطي به نحو ،ثار اين مكاتب طبيو آ
شود. قاعدتاً در اين  بيمار پرداخته مي ةپرسش و پاسخ و معاين

تر در   درماني جايگاهي بسيار جدي شناسي و روان روان ،نگاه
 سالمت و درمان خواهد داشت. 

هايي كه الزم است تا فردي  علوم و مهارتاز اين نظرگاه، 
 متفاوت از حالت قبل نيزاذق تبديل كند، را به يك پزشك ح

تومي و ناآ همچون هايي دانشپزشك عالوه بر  .است



 و ... فلسفي دانش پزشكي نگرشي به مباني
 
 

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 176

ي و ختشنا انسان هاي گرهاي با ن تا اندازه بايدولوژي فيزي
طبابت در چنين  ،ي نيز آشنا شود. عالوه بر اينختشنا هستي
اي بيش از آنكه يك علم باشد يك هنر است كه شامل  انديشه
؛ فقط براي يك نمونه طرفه است ت و تعامل دو، مهارمعرفت

 كه در اين مكاتبِ توانيم به اين موضوع اشاره كنيم مي
ابزارهاي تشخيصي مانند نبض وجود دارد  ،اي و طبي انديشه

 كه عميقاً نيازمند مهارت و تجربه است.
اي براي كاركرد بدني بهتر و لذت و  طبابت نه صرفاً وسيله

لكه هنري خواهد بود كه انسان را در ب، آرامش رواني بيشتر
 طبيب تغييراتي جهيكند. درنت رشد و رساندن به هدفش ياري مي

كه در تقابل با رشد انسان باشد خارج از طبابت خواهد  را
در اين نظام فكري، طبابت علم و هنري  گريد عبارت خواند. به

 انسان، ابعاد وجوديبه  رشيدر چنين نگ). 42( جهت نيست بي
ي يو حتي اشيا هاير مواردي چون صدا، رنگ و منظر، عطرتأث

تري  ها در سالمت و بيماري انسان به نحو جدي مانند سنگ
تواند  تبيين بوده و خاصيت درمانگري پيدا كرده و مي قابل

تني. -هاي روان درمان ژهيو به ؛ها قرار گيرد بخشي از درمان
كائنات، زمان و ر يهمچنين با توجه به ارتباط وثيق انسان با سا

هاي جسمي  حتي مكان درمان در فرايند سالمت و رفع بيماري
  ).44، 43(ر.ك  تواند مؤثر باشد و روحي مي

 انسان متافيزيكي) 3
در امتداد اصول  انسان، از اخير يربسيار فراتر از تصو

گونه  ، آنيو شهود يروش عقالن رب يدمتفاوت و با تأك يفلسف
كند؛ اگر عالم دنيا را بعد از عوالم  يم يانب ياسالم حكمتكه 

هستي بدانيم و انسان را بسيار فراتر از   ةترين مرتب برتر، نازل
بدن مادي و احساسات و عواطف رواني و مراتب لطيف ناپيدا، 

اني و منتهي به رب أييداراي روحي مجرد از ماده، آمده از مبد
نظر بگيريم  و فراتر از اين دنيا در ديگرمقصدي الهي در عالمي 

آن   ةواسط كه داراي قوا و جنودي غيرجسماني است و به
  ةلشكري از جنود جسماني دارد كه با آن بدن انسان و هم

كند و نيز معتقد باشيم  را اداره مي اش يرماديشئون مادي و غ
و  استاو  يرماديغ »من«كه تمام حقيقت هر فرد حاصل از 

ص افراد ندارد و جسم عنصري انسان سهمي درحقيقت و تشخ
علم و ادراك را با تمام اقسام و مراتبش، مانند ادراك درد و 

نكشيدن از  دست )27، 14( لذت، فعل آن روح و نفس بدانيم
 ،پزشكي ةهايي و امتداددادنش در مباحث فلسف چنين آموزه

 نظام سالمت و بهداشت متمايزي را شكل خواهد داد. 
، اولين تمايزش را در اي با اين مباني چنين نظام انديشه

 نايس تعريف و تحديد سالمت آشكار خواهد كرد؛ براي مثال ابن
تعريف  گونه نيسالمت را ا شفاو نيز در منطق  قانوندر ابتداي 

ملكه يا حالتي نفساني است كه منشأ صدور  ،سالمت«: كند مي
 هالصح«[ »شود بدون مشكل افعال از مجاري و مواضعشان مي

/ ) 12(» هدر عنها األفعال من الموضوع لها سليمتص هأو حال هملك
يصدر عنه ألجلها أفعاله  يالجسم الحيوان يف هملك هي و هالصح«

 )].10(» هعلى المجرى الطبيعى غير مؤوف رهايو غ هالطبيعي
  ةحالت يا ملك«در چنين نگاهي سالمت و بيماري اصالتاً 

ارح است كه نمود آن در كاركرد مناسب جسم و جو »نفساني
بدن است و حالت نفساني بيش از آنكه از جسم و امور 

 نفسدي تواند تحت تأثير مراتب تجرّ جسماني متأثر گردد مي
بودن  (فخر رازي كه خود اعتقادي به كيف نفساني قرار گيرد

داند به  سالمت و بيماري ندارد و آن را از عوارض بدن مي
 كند تفسيري الرئيس اعتراض كرده و تالش مي شيخ

ارائه » ملكه«و » حال«غيرجسماني و خالف مشهور حكما از 
الرئيس در آثار  ) اما شيخ45كرده و آن را به شيخ نسبت دهد (

از كيفيات نفساني برشمرده  حيتصر بهخود سالمت و بيماري را 
الرئيس، مانند  ). اغلب حكماي بعد از شيخ27، 10است (
در مقابل فخر  ) نيز14) و مالصدرا (12شيرازي ( نيالد قطب

بودن سالمت و بيماري دفاع  رازي از موضع شيخ و كيف نفساني
تام در  دخالتدي انسان عالي تجرّ  ةكه مرتب  از آنجايي اند). كرده
عنصري جسماني دارد، اگر نفس انسان بر بدن خود مسلط   ةمرتب

شده باشد اين امكان را دارد تا هر دخالتي را در جسم پديد 
مديريت درد و الم و كاهش و افزايش آن، بهبود  آورد، از قبيل

  .... اختالل جسمي، مديريت ميزان نياز و انتفاع بدن از غذا و
زندگي و خلقت او  هدفغايت سالمت در  ،در اين نگاه

هاي مذكور  متمايز نسبت به ديدگاه يا گونه گره خورده و به
 ةليانسان براي رشد و رسيدن به اهداف عا ةالزم ،سالمت جسم

بهتر و بيشتر  يانساني ديده خواهد شد و مقصدي مانند بقا
 غايت بالذات و اصيلي نخواهد بود. اين مطلب طبيعتاً شأن و
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در چنين  جايگاه پزشكي و طبابت را نيز تغيير خواهد داد.
  ةاعتقاد به نفس مجرد و تصوير متفاوت از رابط  ةواسط نگاهي به

ادراك، لذت و ألم اوالً نفس و بدن و خصوصاً حقيقت علم و 
  ةت تامه و علّعدت مو بالذات صفتي نفساني خواهند بود و علّ

 آن از هم متمايز خواهد شد.
در پي خواهد  مهمي اين سخن پيامدهاي نظري و عملي

پزشك و  ةداشت؛ لوازمي در خصوص مسائلي مانند رابط
 تشخيص و درمان و استفاده از ابزارهاي تشخيصي ةبيمار، نحو

هاي الزم براي پزشك، چيستي مرگ و شايد  و درماني، توانايي
تني  -هاي رواني و روان تر از همه، تغيير جايگاه بيماري مهم

 هاي جسماني. نسبت به بيماري
د دارند نيز هايي كه اعتقاد به روح مجرّ گفتني است ديدگاه

 شوند مي همه يكسان نيستند و شامل مواضع مختلف و متفاوتي
سالمت و  شناختبع نتايج و پيامدهاي متفاوتي در ت كه به
تلقي  نمونهبراي  ؛ترسيم نظام سالمت و بهداشت دارند جهيدرنت

رئيس و صدرالمتألهين در مباحثي چون حقيقت ال متفاوت شيخ
حدوث جسماني  ةون آن و نحوئو ش نفس دعلم و ادراك، تجرّ

 شناخت گوناگوني پيرامون نسبتاًرويكردهاي  تواند مي انسان
 .پديد آوردسالمت 

 :گيري نتيجه
دهي نظام سالمت و  با شكل سو كدانش پزشكي از ي

ها در  ترين دانش و كاربرديترين  بهداشت يكي از انضمامي

ريشه در  پزشكي ،سوي ديگر ميان علوم مختلف است و از
پزشكي و نظام  اگر بگوييم دانش. هاي فلسفي دارد فرض پيش

هستي،  ةهاي پيشيني دربار رشسالمت مولود و محصول نگ
ايم،  سخن ناروايي نگفته هستندانسان، روش علمي و مانند آن 

حتي اگر آن معرفت پيشيني چيزي جز انكار متافيزيك و نفي 
 ) نباشد. يرتجربيهاي فلسفي (غ ورزي هانديش

شناخت كامل يك مكتب پزشكي جز با  ،بر اين اساس
يي و تصديقي فلسفاحاطه به مبادي تصور شود ر نمياش ميس .

، فروافتادن ارائة مفاهيم نظري بدون توجه به مبادي بنيادين آن
 ناآگاهانه در دستگاهي فكري است كه رهاوردي فراتر از حلّ

 هاي فلسفيِ ، بررسياز طرفيمسائل آن دستگاه ندارد.  موقت
مكاتب پزشكي  ةپزشكي، كمك بسزايي در شناخت و مقايس

 .جويد ميتر نقاط قوت و ضعف آنها را  كرده و در نگاهي كالن
مسائل  نقش بسزايي در حلّهمچنين ها  ورزي اين انديشه

، ديگر اينكهپزشكي و سالمت انسان خواهند داشت. 
تاريخي خواندن دانشي چون پزشكي در تمام جغرافياي  يكسان

است كه ناشي از  يانگار ساده اي، و فرهنگي و انديشه
فكري و جداديدن دانش پزشكي از آن  هاي نداشتن ريشهپ  بريده

مبادي است. روشن است كه اين سخن به معناي انكار قابليت 
بلكه  ،مندي از دستاوردهاي مكاتب پزشكي مختلف نيست هبهر

 و سخن در شناخت بهتر يك مكتب طبي و احاطه به حدود
  ثغور و نقاط ضعف و قوت آن است.
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Abstract: 
 
One of the important entries in philosophy of medicine is the discussion on the reliance of medical 
knowledge and the health system on fundamental knowledge and the analysis of its philosophical roots. It is 
noteworthy that, not enough attention has been paid to this issue, to the extent that sometimes it is not 
deemed necessary for medicine and the health system. This study endeavors to explore a history of 
philosophical discussions in relation to medical issues among Islamic and contemporary philosophers, 
physicians, and especially philosopher-physicians. This study also touches on issues such as: What is health? 
Is health an objective fact or a credit matter? What is the relationship between illness and health? What is the 
origin of health and illness? Can non-physical things be effective in the health of the human body? What is 
pain? What are the criteria for classification of diseases? What is a mental illness and what is it like? How 
should the physician’s relationship with the patient be? Is it possible to prescribe death for reasons such as 
incurability or suffering? These are among objective and field questions of medical knowledge and the health 
system. In the attempt to answer the mentioned questions, a researcher is confronted with fundamental 
philosophical issues, especially philosophical anthropology. Indeed, different philosophical views on basic 
issues such as anthropology and the stages of man's life, philosophy of science, and the scientific methods 
can have a significant effect on formation of medical knowledge, and thereby, the health system. As a result, 
scientific principles and methods of diagnosis and treatment in a range of different medical schools, from 
modern medicine to traditional and complementary medicines, have undergone fundamental revisions and 
changes. This can lead to formation of medical systems over time, each of which is recognized in its own 
epistemological system and arising from unique philosophical foundations. 
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