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 عشق از نبض باب تأثیرپذيری ابن سینا و نظر او در
 

 وحیده حداد
 

 فلسفه و کالم اسالمی -کارشناسی ارشد الهیات
 

 

 چكيده
شود کاه   اهمیت این مساله زمانی روشن می. نبض به عنوان شریان حیاتی بشر، نقشی تعیین کننده در ارگانیزم بدن دارد :سابقه و هدف

سینا، نبض و گارفتن آن را هنگاام بیمااری  در تشا یب ناوع درد  زم و ضاروری        ال صوص شیخ ابوعلی علی ،بدانیم اطبای گاشته

 . توان پی به حا ت روحی  و نفسانی اش اص و افراد برد داند و از رهگار این عامل بیرونی است که می می

لیکن باید از ایان نکتاه اافال    . صورت گرفته استگرچه پیرامون نبض و شناخت رگ و احوال خاص آن  تحقیقاتی  :ها مواد و روش

ما در این تحقیق برآنیم تاا باا   . ای جامع صورت نپایرفته است نمانیم که در باب تاثیر حا ت روحی بر چگونگی عملکرد نبض مطالعه

در رابطه باا نابض و نفاس و    ای از نظرات وی  سینا  به پاره ال صوص  بوعلی استفاده از مطالعه کتب و آثار حکما و اطبای گاشته علی

 .تاثیر نفس بر چگونگی عملکرد نبض بپردازیم

قرار گرفتاه   بررسی  و عشق با لحاظ آرای فلسفی و طبی این شهیر مورد نبض موردنفس، الرئیس در شیخ نظرات مقاله این در :ها يافته

  ساینا  ابان . کند   می صر اساسی ش صیت انسان نحوه ارتباط این سه عامل و عن باب در حکیم، نظر دقت و وسعت حکایت از است که

براین عقیده است که با رسیدن مزاج به مرحله خاصی که استعداد آن را داشته باشد، نفس انسانی از واهب الصور به کالبد این موجاود  

و بادن را درهماین بادو    شیخ آااز ارتباط نفاس  . شود و این هسته مرکزی، محرک تمام قوا و انفعا ت موجود در بدن است افاضه می

در طول حیات هم به نحو ملموسی این تعامالت قابال تبیاین اسات چنانچاه وی     . داند حدوث نفس و دراصل، بدو افاضه شدن آن می

 .که مثالً همان راست شدن موی بدن است مشاهده کرد تفکر را بر راهربدن توان آثار این کند که با تفکر در عظمت خلقت، می اشاره می

کند چنانچه در داستان کنیزک، که  سینا  از نبض به عنوان عاملی که بازتاب دهنده حا ت روحی و جسمی است یاد می ابن :گیری نتیجه

 ها بیاانگر وساعت   دهد، گرفتن شریان را عاملی در تش یب نوع بیماری قلمداد کرده است و همه این بیماری او را عشق تش یب می

اینک ما در این مقاله بارآنیم تاانحوه ارتباطاات    . علمی پزشکی جدید است اصول این طبیب حاذق با نظرات آور شگفتی انطباق و نظر

 .نظر طبیب برجسته به نمایش گزاریمدقیق این سه عنصر محوری وجود انسان را از م
 

 .سینا نفس، نبض، عشق، ابن :ها کلید واژه
 

 

 :مقدمه

های فلسفی ابن سینا دربااره نفاس و عشاق و حتای      دیدگاه

سینا بسیار مورد بحث قارار   های عرفانی این دو از نگاه ابن جنبه

گرفته، اما از  آنجا که او یک پزشک نیز باوده اسات، در طار     

شناسی، رویکرد طبای هام داشاته     مباحث نفس پژوهی و عشق

م اناداز  ساینا در چشا   است و همین رویکرد باعث شد تاا ابان  

های بدنی، فیزیولاوژیکی   فلسفی خود به نفس و عشق، به جنبه

و روانشناختی هم توجه داشته باشاد کاه البتاه در ایان زمیناه،      

 29آبان  : افتیدر خیتار

 29شهریور : تاریخ پذیرش
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 ... ابن سينا و نظر او 
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رسد که عدم توجاه باه    به نظر می. ای دارد جایگاه ویژه« نبض»

 -ها، سبب نقب و کاساتی در طار  مباحاث فلسافی     این جنبه

حتی . سینوی آن باشدعرفانی مربوط به نفس و عشق، به شکل 

 وی. شناختم پزشکی علم طریق از را گوید فلسفه خود شیخ می

 شابی  هایچ  طب تحصیل دوران در گوید می خود حال شر  در

 مطالعاه  باه  جاز  را روزی هایچ  و ن وابیادم  کامال  طاور  به را

 .نگاراندم

وی عالوه بر تبیین حقیقت نفس به ارتباط دقیق آن با بادن  

بر یکدیگر اشاره کارده اسات و گارفتن    و تأثیرات نفس و بدن 

( چاه جسامی و چاه روحای    ) نبض را برای تش یب بیمااری 

زمینی ) برای مثال او عشق. العاده مهم ذکر کرده است امری فوق

را باعث پیدایش بیماری در جسم و رو  انسان عاشق ( و مادی

داند و در این امر، برای نابض عملکاردی متفااوت و ویاژه      می

توان از طریق نبض گیری به چند و چاون آن   یقائل است که م

اینک ما در این مقاله در پنج مبحث به تبیین ایان اماور   . پی برد

 .پردازیم می

 حقیقت نفس و نحوه ارتباط آن با بدن : مطلب اول

 او.  اسات   زده ابتکار  به  دست  نفس  حقیقت  پیرامون سینا ابن

 و  کارده   جباران  را فیلسوفان قبال از خاود را    دیدگاه های کاستی

  دینای   هاای  ازآماوزه   ای پااره   تبیین  برای را   زم  های مایه  دست

 کار  به  متفاوت  موضع دو در  گوید نفس می او.  است  کرده  تأمین

 ، انساان  بار  معنا  یک  به. دارد ای ویژه  تعریف  کدام هر در و  رفته

. شود می اطالق  فَلَک و انسان بر دیگر  معنای  به و  نبات و  حیوان

  تلّقای   آلای   طبیعای   جسام  اول  کماال  ، ن سات   معنای در  نفس

 ،جاوهرِ  دوم  معناای  در و  اسات   حیات  دارای  بالقو ه  که شود می

  یاااری  بااه و اختیااار  روی از  کااه  اساات  جساام ِ کمااال و مجاارد

 زم به ذکر است که منظور ما در  .دهد می  حرکت را  جسم عقل

این مقاله از نفس، نفس انسانی  است که دارای قاوا و حواسای   

توانند بایکدیگر و با نفس ارتبااط تنگاتناگ داشاته     است که می

 .باشند

 در ساینا   ابان   سا نان   شار   در  طوسای   خواجه نصیرالدین

 را  طبیعای   جسم  اول  کمال  عبارت ، سماوی و  ِارضی نفس  ی باره

  انضامام  باا   که داند می  مشترک  و فلک  انسان ، حیوان ، نبات  بین

 و  حیاوانی  ، نباتی) ارضی  نفس ، آن  به  «بالقوه ٍ حیات  ذی  »عبارت

 تعقاالً   تتبعان  حرکة» و  «ادراک  ذی  »عبارت  انضمام با و(  انسانی

 (.1)  شود می  تعریف  فلکی  نفس ، آن  به  «بالفعل کلیاًحاصالً

  ارضای   نفوس  تعریف آید می بر سینا  ابن  بیان از  که  اینگونه

 و  ارضای   نفاوس  از  کادام  هر و ؛ است  لفظی  مشترک  سماوی و

 .دارند  ای جداگانه  تعریف  سماوی

  باه   قاوه  شود می صادر  آن از  که  افعالی  به  نسبت را  نفس او

 را  محسوس و  معقول صور  که  این اعتبار  و به ، فعل مبد   معنای

  آن در  که  ای ماده  قیاس  به و ، قبول مبد   معنای  به  قو ه پایرد، می

کند،  می  کامل را  جنس  که  این  لحاظ  به و  صورت کند می  حلول

 .(2) نامد می  محص ل  نوع

 و مجارد  اسات  حقیقتی اولی که بدن و نفس ارتباط کیفیت

 کاه  دانایم  بالوجادان مای   است؟ چگونه مادی و جسمانی دومی

 ایبتی هیچ ابار و اوست با همیشه که است نفسی دارای انسان

جسام   نفس، این که دانیم بالوجدان می و نشیند نمی او چهره بر

آن  هاای  نشاانه  و ها ویژگی از یک هیچ چون نیست و جسمانی

 بادن  عین مجرد، موجود این دانیم که می طرفی از.  ندارد را ها

 اافاال خااود جااوار  و اعضااا  از مااا کااه زیاارا نیساات، مااادی

 لاا شویم؛ نمی اافل (نفس) از این حقیقت مجرد ولی شویم، می

هیچگوناه   کاه  موجاود  دو این که هستیم راز این کشف پی در

 هادف  و کارده  برقارار  ارتبااط  هام  باا  چگونه ندارند سن یتی

 واحدی که کمال و سعادت جسمی و روحی هر ش ب انسان

 کنند؟  دنبال می است را

 قابال  ایار  حقاایق  از یکای  بدن و نفس متقابل تأثر و تأثیر

در علاوم   از دانشامندان  بسیاری تصریح مورد که است انکاری

م تلااف نظیاار فلساافه، طااب، روان شناساای، اخااالق و علااوم  

 موجاب  مسأله این. است گرفته اجتماعی و تعلیم و تربیت قرار

 یکادیگر  باا  چناان  متغاایر  حقیقت دو چگونه که است شگفتی

 مساتقیم  تاأثیر  دیگری در یکی افعال و حا ت که ارتباط دارند

 .دارد

 ارتبااط  بادن  و نفاس  ارتبااط  یک فیلسوف به نگرش نحوه

سینا بعنوان  ابن.  دارد نفس حدوث اعتقاد وی به نحوه با عمیقی

کاه در ابتادا، بارای تعلاق      فیلسوف مشائی مسلک  معتقد است

 تاا  نفس به بدن نیاز به زمینه مستعد و قابلیات هسات و  گرفتن 

 صاادر  فیااض  از نشاود، فایض   حاصال  قابال  زمینه و قابلیات 
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 وحيده حداد          

  112 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

 نیسات  قابل زمینه چون شود صادر و بر فرض هم که شود نمی

 حاصال  بادنی  کاه  است  زم لاا کند؛ نمی پیدا رهور فیض این

 افاضاه  آن باه  نفس تا کند پیدا را نفس استعداد دریافت و شود

 حاادث  بلکاه  باشد، قدیم تواند نفس نمی جهت همین به .شود

 .بدن به حدوث است

سینا معتقد است که مبد  تکون نفس ماده قریباه اسات،    ابن

یعنی هرگااه مازاج آمااده و مساتعد شاد، نفاس باه آن افاضاه         

از سوی دیگر پیدایش مازاج، خاود مسابوق باه عادم      . شود می

وق باه عادم باوده، حاادث     است و نتیجه آن که نفس نیز مساب 

  .(3)  است، به عبارتی نفس حادث با حدوث بدن است

شاود کاه    سینا  هماانطور کاه بادنی حاادث مای      از نظر ابن

شاود   صالحیت به کار بردن نفس را دارد، نفسی هم حادث مای 

. که بدن حادث، کشور فرمانروایی و آلت  و ابزار فعل آن است

ی مباادی اولای اساتحقاق    در جوهر نفسی که با این بدن از سو

شاود آن   حدوث یافته، شوقی طبیعی وجود دارد که باعاث مای  

نفس به  بدن اشتغال یابد و آن را به کار گیارد و باه احاوال آن    

اهتمام کند، و آن بدن را با صارف نظار کاردن از هماه اجساام      

دیگر، انت اب کند؛ هر چند که این حالت و ایان مناسابت کاه    

  .(4)بدن جزئی شده، م فی بماندسبب ب شش نفس به این 

داند که جنین  سینا  زمان تعلق نفس به بدن را موقعی می ابن

در رحم مادر به اندازه کافی رشد کرده و به حادی رسایده کاه    

استعداد و ابزار  زم برای دریافت و کمال نفاس، فاراهم شاده    

عاال  است، در این هنگام  از سوی خداوند و به واساطه عقال ف  

 .(5)شود  آن بدن افاضه مینفس  به 

یاباد و باا    بدین ترتیب این نفس به آن بدن اختصااص مای  

شود از حیاث فعال و    اختصاص و جزئیتی که در آن حاصل می

آیاد و اشا اص آن    انفعا ت تمایز و اختصاص در آن پدید می

ها نفس جزئی متعلق به بدن جزئی اسات باه    که هر کدام از آن

  .(6) آیند وجود می

 لق نفس به بدن تعلقی است علّی و معلولی؟آیا تع

ع لای و   رابطاه  نه بدن با نفس رابطه که است سینا معتقد ابن

 محال  و حاال  رابطاه  ناه  وصورت، ماده رابطه نه است، معلولی

 اسات،  کارده  است و نه در بدن حلول بدن نه علت نفس یعنی

این ارتباط بیشتر شبیه ارتباط فاعل باا وساایل و مقادمات     بلکه

است؛ این نوع ارتباط شدیدترین ارتباطی است  انجام فعل خود

تواند بین نفس و بدن وجود داشته باشد، چرا که در ایان   که می

ارتباط آنچه مطر  است، نهایت سیطره و سلطه نفاس در بادن   

کند و بنابراین  است که امکان تصرف نفس را در بدن فراهم می

 ناه  کناد  خود استفاده میفعل  ابزار و آلت به عنوان از بدن نفس

 از را ابازار  این تشبیه بدان سبب است که  اگار . محل عنوان به

 باه عادم   تبادیل  وجاودش  ابازار  صاحب بگیریم ابزار صاحب

گرفتاه   آن از بادن  یعنای اگار   است چنین هم شود و نفس نمی

 بایاد  دیگر طرف از .است باقی و رود نمی بین از وجودش شود

 تعلاق  بادن،  باه  نفاس  تعلاق  ساینا  ابن عقیده بنابر که کرد توجه

نفاس یعنای    نفسایت  دیگار  باه عباارت   ذاتی، نه است عرضی

 اسات؛  نفاس  حقیقات  و ذات از خاارج  چیزی بدن، به تعلقش

 نفاس  ذات حیثیات  مبین نیز بدن کمال به نفس تعریف بنابراین

 آن تعلقای  و اضاافی  حیثیات  ی کنناده  بیاان  بلکاه  بود؛ ن واهد

شود که کاربرد این الفاظ دربیانات  می گرچه در ادامه بیان. است

شیخ، نوعی مسامحه و تشبیه است و رابطه نفس با بادن رابطاه   

مدبریت است؛ یعنی نفس مدبر بدن است و بیان انواع تشبیهات 

ماکور  بیان کننده این مطلب است که نفس بارای رسایدن باه    

مقصد به مرکب بدن نیازمند است اماا باه محاض رسایدن باه      

محتاج این بدن مادی نیست و حتی در این مرحله  هدف، دیگر

   .(4) وجود بدن مُ ل و مُضر  گوهر شریف نفس است

 باه  مجرد جوهر این تحلیل و بررسی رو است که همین به

 در شاود؛  مای  طبیعیاات مرباوط   علم به بدن، به آن تعلق لحاظ

 مجاردش  ذات از جهات  مجارد  جاوهر  ایان  بررسای  حالی که

 .الهیات است علم به مربوط

نفس به عناوان   اثبات از بعد اشارات، سوم نمط در سینا ابن

قاوا و   دارای حقیقات  ایان  .کند می اشاره بدن، با مُغایر حقیقتی

هستند و میان ایان دو،   پراکنده بدن اعضای در که است فروعی

 هرگااه »  :عالقه و رابطه فعل و انفعالی شادیدی برقارار اسات   

 یاا  نمایی ت یل یا کنی احساس بدن اعضای وسیله به را چیزی

 جسامانی  قاوای  و نفس بین که ای عالقه و ارتباط کنی، اضب

 صاادره  افعاال  که شود می تو در حالتی ایجاد باعث است، نفس

 انجام را آنها توانی می راحتی به و شود می ملکه تو در تدریج به

 یاک  اینکاه  یعنای  شاود،  مای  واقع نیز آن عکس کمااینکه دهی،
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. گااارد  می تأثیر بدن اعضای و جسمانی قوای در نفسانی هیات

 کنای  مای  فکار  او جبروت و خداوند درباره وقتی که کن توجه

 .( 1) «.شود می راست بدنت موی و لرزد می پوستت چگونه

 کامالً یکدیگر با را بدن و نفس که ارسطو برخالف سینا ابن

 باه  داناد،  می صورت و ماده نسبت همان را آنها نسبت و متحد

 معتقد بلکه نیست؛ قائل بدن و نفس بین یگانگی و اتحاد چنین

 باا  که است بسیطی و مفارق مجرد، کامالً جوهر نفس، که است

 باا  لکان  گیارد؛  مای  تعلق بدن به و شود می حادث بدن حدوث

 مادام نفس. کند نمی پیدا صورت و ماده اتحاد نظیر اتحادی بدن

 ابازار  و آلات  بادن  و دارد بدن به تدبیری تعلقی دنیاست در که

 و نفاس  بین نسبت سینا ابن آنجائی که از .اوست افعال و اعمال

 نفس تعریف او به اعتقاد داند، نمی ماده و صورت نسبت را بدن

 متعلاق  نفاس . است برتر «صورت»به نفس تعریف از «کمال» به

 نفس اگر. است ماده در منطبع صورت، حالیکه در است بدن به

 نفس از جزئی هر که است این معنایش بدانیم بدن در منطبع را

 هام  نفاس  بادن،  انقساام  باا  و است منطبع بدن از جزئی هر بر

 منقسم ایر و مجرد حقیقتی انسان نفس حالیکه در منقسم شود،

 ماوارد  برخای  در ساینا،  ابان  مادل،  ارائه و تشبیه مقام در .است

 کشاتی  و مملکات،  و پادشاه نسبت مانند را بدن به نفس نسبت

 .(2) داند کشتی ونجار و اره می بان و

 و مارغ  نسابت  نظیار  را دو آن نسابت  ماواردی  در حتی او

 »: الارئیس در اشاارات مای گویاد     شایخ . دانساته اسات   آشیانه

 و اصاول  وسایله  باه  چگوناه  کاه  کن نظاره را خداوند حکمت

 بارای  را مزاجای  هار  و سااخته  را م تلفای  های مزاج هایی پایه

 آن تارین  معتدل که را مزاج بهترین و داده قرار انواع ترین پست

 در ناطقاه  نفس اینکه تا است داده قرار انسانی نفس برای است

 این شر  در طوسی نصیرالدین خواجه« .گیرد قرار خود آشیانه

، استعاره «لتستوکره» : و فی قوله» :گوید می شیخ عبارات از فقره

لطیفه منب هه علی التجرید الانفس، اذ جعال نسابتها الای المازاج      

 لتساتوکره : اسات  گفتاه  که شیخ بیان در»« نسبه الطائر الی وکره

 نسابتش  و است مجرد نفس اینکه بر مبنی است لطیفی استعاره

 .(1)« .اش آشیانه به است پرنده نسبت نظیر مزاج، به

 »:گویاد  مای  شفا نفس چهارم مقاله از چهارم فصل در شیخ

: قرار این به دارد اقسامی بدن با نسبت در نفس، احوال و افعال

 آن از اماا  اسات؛  بادن  به مربوط بالاات و او ً احوال از بعضی

 بیاداری و  و خاواب  مانناد  اسات،  نفاس  دارای بادن  که حیث

 نفاس  به مربوط بالاات و او ً احوال از برخی .مرض و صحت

 دارد تعلاق  بادن  باه  و اسات  بادن  در که حیث آن از اما است؛

 مانناد  آنچاه  و حازن  هام،  اام،  اضاب،  شاهوت،  ت یل، مانند

 دو هار  باه  مرباوط  مساوی طور به احوال از بعضی و اینهاست

 .(2)«.است

 کاه  ناطقاه   زم به ذکر است که ابن سینا معتقد است نفس

 از و مااده  که بدن در تواند نمی است لطافت نهایت در و مجرّد

 در موجاودی  هار  تاأثیر  کند و تصرّف است عنصری عالَم سنخ

 نیااز  ای واساطه  باه  لاا. باشد مناسبتی براساس باید خود مادون

 ناام « ب ااری  رو  »کاه  اسات  لطیفی جسم واسطه آن که است

 .(7) دارد

 آینه جسم و رو  انسان نبض: مطلب دوم

مساأله شاناختِ    اهمیات  از  طبیاب  یاک  عنوان به سینا ابن

 و نشاده  حا ت روحی و جسمی از طریق گرفتن نابض اافال  

 وحتای  اسات  داده قارار  بررسای  ماورد  دقات  باه  را مسأله این

نیاز   «شناسای  رگ یاا  نابض  در رساله» نام به  مستقل ای رساله

 در چناین  هام  و ماکور درکتاب حاذق طبیب این .است نوشته

 قسام  دو باه  را هاا  نابض  مجموع کلی بندی دسته یک قانون در

 ده در را سااده  هاای  نابض  سپس و کرده تقسیم ترکیبی و ساده

 بنادی  دسته قسم سیزده تا یازده در را ترکیبی های نبض و قسم

 .است کرده

 تش یب در مهمی عامل حیاتی، شریان یک عنوان به نبض

قبل از تعریف  .شود می محسوب افراد جسمی و روحی حا ت

 :نبض ابتدا باید به توضیحی درباره قلب بپردازیم

ای را دارد کااه بااه تمااام باادن خااون  حکاام تلمبااه« قلااب» 

قلب در سینه، متمایل به سمت چپ  قرار دارد و باه  . فرستد می

ها ساخته شده اسات و   قلب از ماهیچه. اندازه مشت آدمی است

ن را باه داخال   شوند خاو  های قلب منقبض می وقتی که ماهیچه

شاوند خاون را از    رانند و وقتی که منبساط مای   سرخرگ ها می

 .مکند و این عمل پیوسته ادامه دارد سیاهرگ ها می

هاا، کاه    و زدن سرخرگ« ضربان» انقباض و انبساط قلب را

 .گویند می« ضربان نبض» نتیجه ضربان قلب است را
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ای از قاوا؛   باید دانست نبض نه عضو بدنی است و ناه قاوه  

ها و  بلکه عاملی است که بازتاب دهنده و منعکس کننده فعالیت

حا ت جسمانی و نفسانی است؛ خودش فعال مساتقلی نادارد    

ولی همانند آیناه ایسات کاه حاا ت جسامی و روحای را باه        

 . دهد وضو  نشان می

ی که به سر حاد رشاد و   سینا بر این عقیده است، کسان ابن 

دانند که انسان تا وقتی که باه   اند می بلوغ و خرد و تمییز رسیده

های  گاارد، در طول زندگی از عقبات ناخوشی این مرحله پا می

کوچک از قبیل زکام، سرماخوردگی و تب در امان نبوده اسات  

و به یاد دارد که هنگام ناخوشی، پرستار، پزشک یا بزرگتر خانه 

کنناد و باا    شوند دست باه سااعد بیماار دراز مای     بر میکه با خ

کنناد و   سرانگشنان از چگونگی جنابش نابض او جساتجو مای    

شود که گویاا نابض، احاوال پنهاانی بیماار را       چنین وانمود می

  .(8) برای آنها آشکار کرده است

 معتقاد  و داناد  مای  رو  آوند حرکت را نبض الرئیس، شیخ

 باه  را رو  تاا  شده تشکیل اضیانقب و انبساط از نبض که است

 و تاوازن  یک نبض وی عقیده به بنا (9.)کند خنک نسیم وسیله

 « .موسیقاریه حرکه للنبض ان» .دارد موسیقاری تناسب

 نابض  نوع تش یب و نبض از را بیماری تش یب سینا ابن

 بسایار  روحای  و جسامی  هاای  بیماری درمان در بیماری، در را

نمونه تش یب بیماری روحی و جسامی از   .است دانسته مؤثر

 تلقای  بیمااری  یاک  را عشاق  او است کاه  جایی روی نبض آن

کرده  ذکر نبض امتحان را آن تش یب وسایل از یکی کند و می

افاراد   نابض  مانناد  و اسات  م تلاف  عاشاق،  بیمار نبض چون

 باه  کند؛ تغییر می حالی به حالی از و است ترتیب بدون امگین

 .را ببیناد  خاود  محباوب  فجاهً اگر و برسد محبوب به اگر ویژه

 را معشاوق  تاوان  مای  نابض،  تغییار  ایان  از که است معتقد وی

ایان   .نسازد فاش را معشوق اسم بیمارخودش چند هر شناخت

 .(11) روش تش یب را امروزه متُد پساکانالیزگویند

هاا، رگ سااعد را بارای گارفتن      علت این که در بین انادام 

: الارئیس  ساه وجاه اسات     اناد، از دیادگاه شایخ    نبض برگزیده

آید، دوم این که خود  ن ست این که این رگ آسان به دست می

دارد و سوم این کاه درسات در    را در برابر حس کمتر پنهان می

در کتاب دو دلیل دیگر جرجانی . مقابل قلب و نزدیک آن است

هاای   یکی چون رگ سااعد نسابت باه شاریان    : خود ذکر کرده

دیگر از گوشت کمتاری برخاوردار اسات و دیگار اینکاه رگ      

 های دیگر کمتر از ب اار پار مای شاود     ساعد در مقایسه با رگ

(11). 

حا ت نفسانی نیز بر عملکارد نابض    الرئیس شیخ اعتقاد به

 حرکاات  ،نفساانی  عاوارض  گوید هماه  موثرند چنانچه وی می

 آن دارد؛ از دنبال را به( شود می نمایان نبض طریق از که) رو  

 بار  را نیارو  آنای  و ناخودآگااه  طاور  باه  خشام  حالات  کاه  جا

 آدم نابض  دهاد؛  مای  گساترش  یکبااره  باه  را رو  و انگیزد می

 نبض. زند می تواتر و سرعت به و بلند درشت، بسیار خشمناک

 باه  لاات،  حالات  در تاواتر  و سرعت لحاظ از لات، حالت در

 باه  را نابض  لاات،  بلکه رسد؛ می خشم در که رسد نمی حدی

 لات، حالت در نبض درشتی. اندازد می راه به مالیمت و آرامی

 چناین  هام . زند می متفاوت و کند رو این از و است برآور نیاز

 و کُنادی  باه  و است نرم و درشت االباً، شادی حالت در نبض

 اندوه و ام حالت در بدن اریزی گرمای. دارد متفاوتی گرایش

 شود می ناتوان نیرو و گراید می پایین به و شود می اختناق دچار

 و متفااوت  نااتوان،  کوچاک،  امگاین،  آدم نبض جهت بدین و

 نامرتاب  و لارزان  را نابض  ناخودآگااه  و آنای  ترس. است کُند

 را ام های کنش همان نبض تغییر در تدریجی ترس. گرداند می

 .دارد

سینا عوامل مؤثر بر نابض را در قاانون بررسای کارده و      ابن

 : سپس آنها را در سه دسته قرار داده است

عواملی که به طور کلای بارای   (: گیرنده) عوامل ماسکه -1

قوام نبض ضروری هستند و در وجاود و عادم نابض دخالات     

 .دارند

عوامل که در قوام نبض مؤثر نیستند ولی : عوامل الالزمه-2

یابند، حالات نابض را    پیوستگی دارند و وقتی تغییر می با نبض

دهند؛ این عوامل را عوامل همراه دائمی نابض نیاز    نیز تغییر می

 . نامند می

 همیشه که شود می نامیده دهنده تغییر عوامل سوم، دسته -3

 بساتگی  فرد روحی و جسمی حالت موقتی به و نیستند نبض با

 .(9) دارند
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 حقیقت عشق : مطلب سوم

در این قسمت سعی خواهیم کرد به این حقیقت کاه عشاق   

توان آن را بیماری دانست  الرئیس چیست؟ و آیا می از نگاه شیخ

های آن چیست؟ و نهایتاً باه سارانجام آن    عالیم و نشانه ،یا نه؟

 .بپردازیم

 وجاود  بسایاری  هاای  پاسخ چیست؟ عشق پرسش قبال در

 اسات و ایان،   "بیمااری  عشاق ناوعی  "شایخ،  از دید  اما دارد؛

 در. توان با تامل و تعماق باه آن نگریسات    است که می پاس ی

 سار  بردارناده  در سات،  بیمااری  نوعی عشق که پاسخ این واقع

دربااره ماهیات و حقیقات عشاق      ای افشااگرانه   بسایار  های نخ

سینا بدین صاورت   تعریف کامل عشق در قانون ابن. خواهد بود

ای کاه باه    عشق عبارت از مرضای اسات وسوساه   »: آمده است

مالی ولیا  بیماری است که فکر و پنادار  . مالی ولیا شباهت دارد

رود و سر به تبااهی و تارس    در آن از مجرای طبیعی بیرون می

سبب این بیماری این است که انسان فکر خاود را باه   . کشد می

 دارد و در خیا ت خاود  کلی به شکل و تصویرهایی مباول می

شود و شااید آرزوی آن نیاز در پدیاد آمادن بیمااری       ارق می

کمک کند و ممکن است آرزو کمک نکند ولی این تمرکز فکار  

 .(9) «.شود متمادی سبب بیماری می

کناد و   سینا در قانون داستان کنیزک عاشاق  را بیاان مای    ابن

 بساتر  در ناگهاان  جاوانی،  گویاد شاهریار   ضمن توضیح آن، می

 هاایان  تاب،  حالات  در تنهاا  و خاورد  نمای  هیچ افتاد، بیماری

 باه  را ساینا  علای . آورد مای  زبان به معنایی بی کلمات و گفت می

 ای پراکناده  کلمات به دقت و معاینه از پس وی آوردند، بالینش

 «عشاق » را وی ناخوشای  آورد، مای  زباان  بار  هایان طی در که

 !داد تش یب

 نزدیکاان  از جاوانی  روزی: خالصه داستان این چنین است

 عاالج  در پزشکان و شد دچار س تی بیماری به گرگان، پادشاه

 باه  کاه  باوعلی را  ناام  به جوانی طبیب سرانجام تا درماندند او

 بار  بود داده شفا را بیماران از گروهی و رسیده گرگان به تازگی

 .بردند او بالین

 را او نابض  و نشسات . افتااده  زار که دید را جوانی بوعلی

 را گرگاان  محاالت  هماه  که بیاورید را مردی” : گفت و گرفت

 شامردن  باه  شاروع  و شود می وارد نظر مورد فرد آن ”.بشناسد

 بار  دست بوعلی حال همان در و کند می گرگان محالت اسامی

 بیماار  نبض که محلی به رسد می مرد آن تا .نهد می بیمار نبض

 دهاد  مای  دساتور  باوعلی  .نماید می اریب حرکتی حالت آن در

 ها کوی نام ،کس آن. برشمارد را محل آن های کوی همه اسامی

 اریاب  حرکت آن باز که کویی نام به رسد می تا می دهد سر را

 آن منازل اسامی: گوید می بوعلی پس .آید می باز بیمار نبض در

 .برشمارد را کوی

 حرکات  این که سرایی اسم به رسد می تا خواند می را منازل

 را منازل  اهال  ناام  گوید می بوعلی .شود می تکرار نبض اریب

 آنگاه .شود می حادث حرکت، همان که نامی به رسید تا .بردهد

. شاد  تماام ” :گویاد  می و کند می بیمار همراهان به روی بوعلی

 بار  سارا،  فاالن  در و کاوی  فاالن  در محل، فالن در جوان این

 ”.اسات  دختار  آن وصاال  او داروی و است عاشق فالنی، دختر

 در سار  شارم  از. شانید  مای  گفت می بوعلی خواجه هرچه بیمار

 گفت همچنان شد، واقع سوال مورد چون و کشید خواب جامه

 .(9) بود گفته علی بو که

 تشاریح  زیار  صورت به را «عشق» مرحله یازده ،«سینا ابن»

 :کند می

 نیست، بیش آ یشی بی و ساده موانست که دوستی: اول

 یکادیگر  باه  فرد دو قلبی مهرورزیدن مرحله که عالقه: دوم

 است،

 معشاوق  باه  نسابت  محبات  تشادید  دوره آن و کلف: سوم

 است،

 مقادار  بار  زائاد  ارادت و عالقه که محسوس عشق: چهارم

 رساند، می را محبت

 افازایش  نتیجاه  در قلاب  احتراق مرحله یعنی شعف: پنجم

 دلدار، به عشق

 جادار  در نفاوذ  تا است محبت حد بی ازدیاد شغف؛: ششم

 عاشق، روان و دل

 است، معشوق به نسبت باطنی محبت و مهر جوی؛: هفتم

 دوری رااهرا  دلدار از عاشق که است ای مرحله تیم؛: هشتم

 خلجاان  و فکار  م لوق که خیالی معشوق طلب در و گزیند می

 آید، می بر اوست، روحی
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 وحيده حداد          

  113 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

 باه  عالقاه  شادت  اثار  بر عشق، از مرحله این در تبل؛: نهم

 ساقوط  کلی به او حیاتی نیروی و شده بیمار و ناتوان دلدارش،

 از زنادگی  باه  دلبستگی نوع هر یا ااا به بیمار اشتهای. کند می

 گاردش  اخاالل  و هضم جهاز فعالیت عدم اثر بر و رود می بین

 باه  بدن، اجزای و اعضا به حیاتی مواد نرسیدن و رگها در خون

 رود، می تحلیل او نیروی تمام تدریج

 های بحران اثر بر عاشق که است ای مرحله آن و تدلیه: دهم

  .دهد می دست از را خود عاقله قوای روحی،

 دوره این در. است عشق مرحله آخرین که هیوم و :یازدهم

 را کسای  او جاز  عاالم  در و شاود  مای  فاانی  معشوق در عاشق

 .جوید نمی و بیند نمی

 آنان از و بیزار لطیف جنس از همیشه چون ما قصه شهریار

 نامی «نازنین» دیدن با نداشته، آنها با برخوردی و بود رویگردان

. رود ماای نهاام مرحلااه بااه راساات یااک آفتاااب، پنجااه هماننااد

 یافتاه  را بانو «نازنین» دریافته، را حالش ،«سینا ابن»  خوشب تانه

 .آورد می بالینش به و

 باا  را خاود  ابن سینا در باب تش یب عشق آن جوان، کاار 

ثاابتی از   بیمااری   هاای  نشاانه  شمردن بر طریق از موضوع فهم

 و اصالی  هاای  مش صاه  شاامل  ها نشانه این .کند می عشق آااز

 ضاربان  پریادگی،  رناگ  قبیال  از اسات  عشاق  بیماری معمول

 وسواسای او  مانش  حال، این با. اشتهایی بی و خوابی بی نامنظم،

 کاه  آنجاا  تاا  باشاد  بیشاتری  های نمونه دنبال به تا میدارد وا را

 مای  مجباور  دارد، دوش بر که مسئولیتی بار از فرسوده و خسته

 عاشاقان  بیمااری  هاای  نشانه " که کند اذعان نکته این به شود

 باه  قاادر  فردی هیچ که اند متنوع  قدری به و نامحدودند تقریبا

 .نیست آن ها فهم و درک

 فضاایی  در را خود " قادرند عاشقان که کند می تصدیق او

 .کنند ارق شادی از فراتر

 الگاوی  بار  توسل با را عشق مالی ولیایی های نشانه سینا ابن

 تب یار  باعث گرما که همانطور. کند می تبیین (ترکیبی) اخالطی

 خشاک  را بادن  رطوبات  تماام  هام  شادید  عشق شود، می آب

 .گاارد می باقی رفته تحلیل و دیده آسیب بدنی و کند می

 هاای  نشاانه  از ای گساترده   دامناه  باا  عشاق  سینا ابن نظر از

 بعناوان  االاب  عشاق. دارد تنگاتنگ ارتباط هم بدن در بیماری

 کاه  شاوند  مای  توصیف رفته تحلیل و پریده رنگ تبدار، افرادی

 عشاق  بیمااری  های نشانه سینا ابن. نیستند خواب و خور به قادر

 آب نبودن چشم، شدن خشک و رفتن کند گود می نقل چنین را

 بار  پلکهاا  سارعت  به و کردن، پیاپی گریه هنگام در مگر چشم

 کاه  چشامانش  مگار  مرطوبناد،  انادامانش  سرتاسار ...  آیند هم

 از و ساتبر  و بازرگ  پلکهاایش  و رفتاه  گود اش وکاسه خشکند

 شکل.  است گااشته سر بر تأثیر کشیدنش آه و است خوابی بی

 نابض  مانناد  و اسات  م تلاف  نبضاش .  ندارد مرتب شمایل و

 تغییار  حالی به حالی از و است ترتیب و نظم بدون زدگان اندوه

 خاود  معشاوق  فجأة اگر و برسد محبوب به اگر ویژه به یابد می

بار   را چناین  عاشاق  دیگر های در ادامه ویژگی سینا ابن. ببیند را

 ب اش  لات بسیار چیزی به گویی تو خندد می بسیار :شمرد می

 نفسش.  کند می شوخی یا شنود می خوش خبری یا کند می نگاه

 تأثیر کشیدنش آه کشد و می بلند آه و است سریع و بریده بسیار

تاوان دریافات کاه مازاج و      بناابراین مای   .اسات  گااشته سر بر

شرایط فیزیولوژی انسان، گوش باه فرماان و مطیاع پنادارهای     

 (12.)روانی اوست و این دو رابطه تنگاتنگ باهم دارند

عشق نوعی بیماری است آیاا درماانی   اگر از نگاه ابن سینا  

 هم برای آن وجود دارد؟

 پیشانهاد  عاشق بهبود برای سینا ابن که راهکارهایی ازجمله

 باه  شارع  راه از باورزد و  عشق دیگری به است  که این کند می

 مفیاد  وقتای  کاار  ایان . ببرد یاد از را اولی معشوق و برسد وی

 عاشاق،  اگار . باشاد  نشاده  اساتوار  زیاد عاشق بیماری که است

 و ریشاا ند و سااویی از موعظااه و پنااد باشااد، خردمنااد آدمای 

 بساته  دل بدان او آنچه که دادن شر  و دیگر سوی از سرزنش

 در گفتگو.  باشد مفید شاید است، جنون نوعی و وسوسه است

 باه  کاه  واداشات  را پیرزناان  اینکاه  یاا  نیسات  اثر بی زمینه این

 وی باه  کارهاایی  و کنند بدگویی معشوق از و آیند گرد دورش

 ماردم  و سانگدلی  و شود واقع عاشق تنفر مورد که دهند نسبت

 آراماش  را عاشاق  حرفها این اکثر کنند، بحث را معشوق آزاری

 .بازند می دل بیشتر حرفها این از عشاق از بعضی اما. دهد

هاای گونااگون شادن،     سینا رفتن به شکار، سرگرم بازی ابن

فرمانروایان و دگرگاونی ابرهاا را از جملاه    خلعت و احترام به 

 .کند عوامل دلداری دادن عاشق ذکر می
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 ... ابن سينا و نظر او 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 190

شناساان بیشاترین شاباهت را باین      روان زم به ذکر اسات  

عشق و یک بیماری خااص روانای باه ناام وساواس اجبااری       

افکار خاصی به ذهان هجاوم    در این بیماری، .اند مشاهده کرده

این افکار او را مجبور باه   رد؛آورد که فرد گریزی از آنها ندا می

کند که اگر انجام ندهد دچار تنش و  ایجاد رفتارهای خاصی می

 .شود اضطراب زیادی می

عشق نه فقط در راهر و عالیام باالینی شابیه ایان بیمااری      

در  .اساات، کااه از نظاار آزمایشااگاهی هاام بااه آن شااباهت دارد

 های پالکت یک ناقل خاص در سلول بیماری وسواس اجباری،

 پژوهشگری باه ناام ماارازیتی،    .کند خون بیمار افزایش پیدا می

افراد عاشق را به این طریق آزمایش کرده و به این نتیجه رسیده 

یعنی انگار عشق یاک  . که آنها هم درست همین حالت را دارند

کناد کاه در آن فارد     حالتی شبیه به وسواس اجباری ایجااد مای  

تواناد از   شود که نمی میهای خاصی  عاشق دچار افکار و عادت

مثل تماس گرفتن پی در پی با معشوق ، دست آنها خالص شود

و فکر کردن مداوم به او که عملکارد عاادی ذهانش را م تال     

توان گفت ابان ساینا عاالوه بار طبیاب       پس به حق می .کند می

 .حاذق بودن یک روانشناس و روان پزشک متبحر نیز بوده

 عشق سرانجام

 بیماار  و نشاود  درمان زود عشق بیماری اگر سینا ابن نظر از

 یا و بزند خودکشی به دست است ممکن شود رها خود حال به

 و بماناد  ثابات  بادن  در اسات  بیماری عامل که سوخته سودای

 بیماار  هام  حالات  ایان  در.  شاود  مانیاا  یاا  مالی ولیاا  به منجر

 .داشت ن واهد قبل حالت از بهتر سرنوشتی

در روانشناسی  سینا بوعلی نظر بین ای مقایسه: مطلب چهارم

 نفس در سینا ابن اندیشه مبنای بر و پزشکی جدید

رابطه و عالقه نفس و بدن چیزی نیست که تنها مورد توجه 

سینا بوده باشاد، بلکاه    و عنایت فالسفه و دانشمندانی چون ابن

داناد   هر کسی به تجربه ش صی به این رابطه التفاط دارد و مای 

گاناه وجاود انساان، ماادی و معناوی، بادنی و       های دو که جنبه

نفسانی، چنان با یکدیگر بستگی دارند که با انتفای یکی از آنهاا  

و تاا زماانی   . شاود  کل وجود منتفی و هستی به نیستی مبدل می

هم که این امر حادث نشود تبدیالت و تغیراتی که در هر یاک  

دهاد جنباه یاا     از این دو قسمت یاا دو جنباه وجاود روی مای    

گاارد؛  بلکه شادیداً در آن ایجااد    قسمت دیگر را بی خبر نمی

 .کند انعکاس می

حکما و روانشناسان به این التفات اجمالی قناعت نکارده و  

اند که چگونگی این رابطه را روشن سازند،  از دیرباز بر آن شده

اند و نظریاات گونااگونی در ایان بااب      پس به تحقیق  پرداخته

ترین این نظریات که پایه و مبنای نظریاات   میقدی. اند ارائه داده

 .بعدی واقع شده، منسوب به دو فلسفه مادی و روحی است

فلسفه روحی اصالت را برای نفس قائل است و بدن را امار  

پندارد و فلسفه ماادی درسات عکاس آن را     فرعی و اضافی می

دهد و اعتقااد باه    گوید یعنی اصالت را به بدن اختصاص می می

نظار فیلساوف   . ردی که  مستقل از بدن باشاد نادارد  جوهر مج

سینا در این زمینه قائل شدن وی به اتحااد نفاس و    ابن ،اسالمی

داند و معتقد است کاه سارو    بدن است و نفس را کمال بدن می

کار ما با دو جوهر مستقل نیست؛ بلکه جاوهر واقعای را نفاس    

ت  آورد و بار آن سالطن   داند که بادن را باه حرکات در مای     می

در نظر وی نفس جوهر است نه عارض چارا کاه اگار     . کند می

آمد هنگاام مفارقات از بادن، شا ب هام       عرض بود  زم می

صورت نوعی خود را از دست بدهد و حاال آنکاه خاالف آن    

در نظر شیخ، نفس اگر چه صورت و کمال بادن  . شود دیده می

دهاد؛   است و بوسیله آن کارهایی که جنبه مادی دارد انجام مای 

تواند بای یااری بادن     کند که نفس می اما در عین حال تاکید می

واقع شود و پس از مرگ ( ادراک معقو ت) نیز مصدر کارهایی

 .(13) تن، زنده و باقی بماند

زناد ناچاار    از نظر ابن سینا هر حرکتی که از بدن سار  مای  

مصدر آن نفس خواهد بود خواه آن حرکت انعکاسای و خاواه   

به اعتقاد وی چون نفس منطبع در بدن نیسات  بنا . اریزی باشد

تواند آن را از مقتضای خود برگرداند و در آن هر گونه دخل  می

البته حکیم باتوجه به اهمیات خاصای کاه     .(2) و تصرفی بکند

برای نفس قائل بوده از توجه به بدن و احوال آن افلت ننموده 

ری و در کتاب قانون در فصاول م تلاف باه تااثیر اناواع بیماا      

جساامانی باار نفااس پرداختااه از آن جملااه بیماااری عشااق کااه 

هم چنین بنا باه اعتقااد ابان ساینا     (. 9)توصیحش قبالً ذکر شد 

نفس آلت بدن نیست بلکه بدن آلت فعل نفاس اسات و نفاس    

البته باید توجه . برای انجام فعل مادی احتیاج به بدن مادی دارد
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 وحيده حداد          

  192 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

یات در داشت کاه روان شناسای  هام قائال باه باه نقاش بادن        

سینا به آن قائال   نفسانیات هست؛ اما نه به برجستگی ایی که ابن

 .بوده است

 روانشناسای  در هام  مشاترک  بصاورت  اخیاراً  که دیدگاهی

 روان دیادگاه  اسات  شاده  پایرفته پزشکی در هم و نابهنجاری

 و نفاس  مسائلة  به کُلگرایانه رهیافت حال عین در که است تنی

شناسای   سابب  باه  مرباوط  های پرسش از و شود می نامیده بدن

 اخاتال ت  و هاا  بیمااری  از بعضای . است گرفته بیماری نشات

 تاوان  مای  را آنها و شوند می مربوط انسان بدن به آشکارا روانی

همانطور که ابان ساینا   ). داد توضیح فیزیولوژی مفاهیم براساس

معتقد است هر فعل نفسانی در جسم تاثیر خواهد داشات ماثالً   

گویاد هنگاامی کاه دربااره جباروت و عظمات خادا         میوی  

شاود و ایان خاود نشاان      اندیشی، پوست بدن تو راست می می

 آنهااا بقیااة .(1) دهنااده تاااثیر حااا ت نفسااانی باار باادن اساات

 علات  باه روشانی   تاوان  نمای  که اند رفتاری و روانی اختال ت

 علاال از ناشاای آنهااا. داد نشااان آنهااا باارای باادن در را خاصای 

 و دشامنی  احسااس , اضاطراب , هیجاان  همچاون  روانشناختی

 را بادن  و نفاس  میاان  نهاایی  ارتباط و هستند درونی کشمکش

 تشکیل را گرایانه کل یا تنی روان دیدگاه مبنای و دهند می نشان

 .دهند می

 یا بدنی بیماری هر پزشکی، در گرایانه کُل رهیافت براساس

 نبایاد  را ارگانیسام  اینارو  از. است ارگانیسم کل بیماری روانی،

 زیساتی  روانای  کال  یاک  چونان بلکه مستقل هویت دو چونان

 باا  ساازگار  حدی تا تنی روان دیدگاه این. گرفت نظر در واحد

با توجه به قائل شدن ) .است بدن و نفس رابطة از سینا تلقی ابن

زند منشأ  وی به وحدت نفس و اینکه هر حرکتی از بدن سر می

 .( آن نفس است

 و هاااا دانشاااگاه از دانشااامند چهااال ،1998 ساااال رد

 در سودنبرگ انجمن در آمریکا سراسر پژوهشی های آزمایشگاه

 باا  کاه  کردناد  شارکت  روزه ساه  همایشی در هاروارد دانشگاه

 پزشااکی دانشااکدة و عقلاای علااوم مؤسسااه مشااترک حمایاات

 و بررسای  همایش این محور. بود شده برگزار هاروارد دانشگاه

 پزشاکی  علام  کاه  بود جالب ای پدیده دربارة اطالعاتی ارزیابی

 ایان  در کاه  ای اولیاه  اطالعاات  در. باود  کارده  گرفتار را جدید

 مؤیاد  شواهد انفجار آستانة در ما که بود آمده شد ارائه همایش

 .(14) هساتیم  ذهنی قصد یا دعا طریق از اندک معالجة تأثیر بر

 است این است مطر  پزشکی علم دانشمندان برای که ای مسئله

 دعا یا ذهنی تصورات با که است ممکن افراد برای اساساً آیا که

. بگاارناد  تأثیر زنده ارگانیسم یک فیزیولوژی کارکرد بر دور از

 هدایت های پژوهش نتایج. پایرند می تأثیری چنین حیوانات آیا

, هاا  اندیشه, سلبی یا ایجابی ذهنی تصورات متقابل ارتباط, شده

 ثابات  فیزیولوژیاک  تاأثیرات  باا  را فردی عواطف و احساسات

 فرعی راههای آیا. شود می برقرار ارتباط این چگونه اما. اند کرده

 و تصورات, دعاها تأثیر تحت که هست خاصی شناختی زیست

 اناد؛  ماناده  پاساخ  بی پرسشها این گیرند؟ می قرار ذهنی تصاویر

 بار  بادن  و نفاس  مسئله در دکارت گرایانة دو فلسفة هنوز زیرا

 که ای مقاله لزوته در. است انداخته سایه شناخت های حوزه این

 :گوید می کرد ارائه هاروارد بدن نفس، مؤسسة به

 و باشایم  بدن و نفس میان متقابل ارتباط فهم بدنبال باید ما

 قابال  و پاایر  مشااهده  «علمِ» به چیز هر ارجاع وسوسه برابر در

 دورة در ماا  اساالف  بینیم می که چرا کنیم؛ مقاومت گیری اندازه

 موجاب  اول وهلاة  در و شادند  خطاا  ایان  مرتکب روشنگری

 ,”Healing Partnership“ .)شاادند باادن و نفااس گسساات

Harvard’s Mind/ Body Institute’s review) 

 بادن  و نفاس  رابطاة  بااب  در سینا فلسفه ابن در مسائل این

تأثیر متقابال جسام و رو ،   قائل  که او وجودی فلسفة براساس

جهان در نظر . است شده حل, وحدت و جوهریت  نفس است

 بدین جهات . است متقابل تأثر و تأثیر و ارتباط دارای و او زنده

 جماع  هام  باا  را الانفس  علم و فیزیک فلسفه، اش، اندیشه در او

 و تاأثیر  در و پیوساته  هام  به عالم از جدیدی تصویر و کند می

 در مان  مقادماتی  پاژوهش  حاصل این. کند می ارائه متقابل تأثر

 .است بدن و نفس رابطة مسئله در دیدگاه ابن سینا باب

 مقایساه  و قانون کتاب ترکیبی های نبض بحث:مطلب پنجم

 پزشکی نوین با آن

ساینا در   ای اجمالی بین نظر ابان  در پایان  زم است مقایسه

 .گیرد ها با طب و کتب طبی جدید صورت باب انواع نبض

 چناد  از یکای  که است کافی نکته این ذکر نبض اهمیت در

 بطاور  بیمااری،  سایر  بارای پیگیاری   که است های حیاتی نشانه
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انجمان   و (15.) شاود  ثبت می بیمار پرونده در مداوم و روزمره

 امااروزه . اساات کاارده توصاایه آناارا از اسااتفاده آمریکااا قلااب

 ضابط  و ثبات  جدیاد،  سانجی  نبض و نگاری نبض های دستگاه

 انجاام  ودیجیتاالی  ای رایاناه  بصاورت  را بیماران نبض وضعیت

 بیمااران  وضاعیت  از دقیقای  اطالعاات  وسیله بدین و دهند می

 هاای  دساتگاه  وجاود  باا  البته. (16) آید می بدست عروقی قلبی

 معایناه  مرحلاه  اولاین  در کاه  دهناد  می ترجیح پزشکان ماکور

 وضعیت بالفاصله تا کنند بررسی و گرفته را بیمار نبض ش صا

 به را کمکی ابزارهای از استفاده و نمایند مطالعه را خود مریض

 و قلاب  معتبار  کتاب در دلیل همین به. کنند بعد محول مراحل

 کاه  جسامانی  نشاانه  هایچ  هناوز : کاه  اسات  آمده چنین عروق

 وجاود  پزشاکی  در باشاد  شاریانی  نابض  از مهمتر تر یا اساسی

 .ندارد

چنااین  فیزیکاای معاینااه مرجااع کتاااب چااا  آخاارین در و

 دیاده  آماوزش  انگشتان دقیق های تمرین: که است شده نگاشته

 هنار باساتانی   و اسات  نبض آزمایش ابزار ترین حساس پزشک

 معاینه در و دارد مهمی بالینی کاربردهای هم هنوز نبض گرفتن

 از را تارین اطالعاات   دقیاق  و تارین  کامل توان می نبض مستقیم

 .آورد بدست بیمار وضعیت

 از مراکاز  متعاددی  های نشانه رسانی اطالع شبکه جهانی در

 در نابض  مورد در آنها از بعضی که دارد وجود نبض تحقیقات

 جملاه  از کشاور  پژوهشای چنادین   مراکاز  و اسات  سنتی طب

 کتاب در نبض مورد در سایتهایی یونان، و و استرالیا هندوستان،

 دانشاکده  در اخیر سال چند در همچنین و اند ایجاد کرده قانون

 شاده  ستنی ایجاد طب بررسی برای انیستیتویی هاروارد پزشکی

 باا  را ساتنی  طاب  ررایف و تجارب انیستیتو آن پژوهشگران و

 بکاار  بیماران معالجات و برای ترکیب جدید وسایل و ها روش

سینا برای نبض انواعی قائل  همانطور که قبال گفتیم ابن .برند می

های ترکیبی که نام هر  های ساده و نبض نبضاست از آن جمله 

خاورد و راهکاار    یک از آنها در کتب جدید طبی به چشام مای  

اسامی برخی از آنهاا بادین   . شود پزشکان امروزی محسوب می

 ,Waving pulse, Formican pulse, Gazelle pulse :قرار است

Vermicular pulse, mouse Tail pulse  قارار  بررسای  ماورد 

 .است گرفته

 مطالاب  باا  آن مقایسه و قانون درکتاب نبض مبحث بررسی

 از بیش وجود با که دهد می پزشکی نشان جدید کتب در مشابه

 ایان  نابض  مبحث قانون، کتاب تالیف زمان از فاصله سال هزار

 پزشاکی  جدیاد  کتابهای در و کرده حفظ را خود کتاب، تازگی

 تاییاادو  بررساای مااورد و انااواع آن ناابض مباحااث و موضااوع

 تحقیاق  تحات  پیشارفته  پژوهشی مراکز در و است مت صصان

 کشاور  سنتی طب قوی پایه علمی از حاکی مطلب این است که

 مارور  .اسات  ساینا  ابان  مانناد  ای برجسته دانشمند ویژه به و ما

 نابض  اساسی مفاهیم و مطالب که دهد می نشان مقاله های یافته

 مطابقات  جدید پزشکی منابع با است مندرج قانون کتاب در که

 و انبسااط  مراحال  وجاود  نابض،  تعریاف  مانناد  نکاتی و دارد

 و انقبااض  انبساط، آرامش،: چهارگانه تقسیمات نبض، انقباض

و تأثیر حا ت نفساانی بار چگاونگی     رادیال نبض گرفتن علل

 چاه  اگار  است؛ جدید پزشکی ماخا تایید عملکرد نبض، مورد

. دارد قارار  دل مقابال  در ساعد نبض که عبارت قانون مورد در

 وضاعیت  تعریف به شاید و ندارد وجود مطلبی جدید کتب در

 ده قاانون  در ساینا  ابان  همچناین . شود می مربوط تشریحی بدن

 انادازه : مانناد  اسات  دانساته  موثر نبض انواع ایجاد در را عامل

 انادازه  را کاه بار   ژرفاا  و عرض و طول عوامل وزن، و انبساط

 تاثیر می گاارند و با لغاتی چون  عملکرد آننبض و چگونگی 

Withf, Depthf,Length Rhythm,Quality of Expansoin  باه 

 .کند اشاره می عوامل آن

 های ترکیبای کتااب   نبض مبحث در شده مطر  موضوعات

 کرمای،  نابض  ماوجی،  نبض ،(ازالی) نبض آهویی مانند قانون

 بض دمنا  منشااری،  نابض  ای، اره نبض( نملی) مورچگی نبض

ایاره،   و ای ضاربه  دو نابض ( مسالی ) جوالدوزی نبض موشی،

 مانند مشابه یا و اسامی یکسان با پزشکی جدید کتب در امروزه

Waving pulse, Formican pulse, Gazelle pulse, 

Vermicular pulse, mouse Tail puls گرفته قرار بررسی مورد 

 از بعضای  ناام  قاانون  کتااب  کلمات در با نیز جدید منابع در و

 . کند می ذکر را ترکیبی های نبض انواع
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 وحيده حداد          

  199 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

 :گيري نتيجه

سینا از آنجا کاه هام فیلساوف و هام طبیاب باوده باه         ابن

های م تلف فلسفی و فیزیولوژیکی رابط بین نفس و بادن   جنبه

هایی که در این رابطه تنگاتنگ وجود  توجه کرده و به پیچیدگی

شناسی او محصاول   انسان دارد، نظر داشته است به عبارت دیگر

تأمالت فلسفی و هم تجارب عملای در پزشاکی اسات و ایان     

تجارب االباً باه صاورت تحقیقاات آزمایشای و عملای دنباال       

 ایان  کاه  دارد قوایی ناطقه نفس است وی معتقد. شده است می

 ولای  داناد  می مجرد را نفس  چه اگر و هستند؛ آ تی دارای قوا

 ایان  باه  احتیااج  فعل، انجام برای که کند می تأکید حال عین در

 .دارد بدنی و مادی آ ت

 آمااده  مستعد، مزاج که زمانی است معتقد حاذق طبیب این

 آااازین  زماان،  ایان  شاد،  الصاور  واهب از ناطقه نفس دریافت

 یکادیگر  باا  بدن و نفس ارتباط شروع نقطه عبارتی به یا لحظه

 باا  و هاسات  انسان برای م تلف مزاج سیزده به قائل وی. است

 حا ت و رفتار از خاص ای نحوه فرد، هر خاص مزاج به توجه

 .زند می سر وی از نفسانی

بین نبض و عشق که یکای بادنی و فیزیولاوژیکی و دیگار     

نفسااانی و رواناای اساات، ارتباطاااتی وجااود دارد کااه بیااانگر   

ساینا در کشاف و    های رابطه نفس و بدن است و ابان  پیچیدگی

 .رابطه، تحقیقات و ابتکاراتی داشته استتبیین این 

 و روحای  حاا ت  شناخت و سینا ابن دیدگاه از نبض تبیین

 را حکایم  ایان  فکار  ژرفای و عمق آن، عالیم طریق از جسمی

 مشاهور  طبیاب  ایان  بیاناات  از تاوان  می چنانچه دهد؛ می نشان

 ساینا،  اباوعلی  حکایم  .است رو  و جسم آینه نبض که دریافت

 نابض  بااب  در را خود های دانسته ایرانی متفکر و دانشمند این

 کارده  قاانون، ثبات   ارزشمند کتاب در تر تمام چه هر شیوایی با

توان گفت اکثر نظرات شیخ در زمینه پزشکی  است و به جد می

ال صوص نظرات او در باب نبض و انواع آن باا اصاول و    علی

تاوان گفات طاب     مبانی طب جدید سازگار است و حتای مای  

زی بسیاری از راهکارهایش را از طب و کتاب طبی بوعلی امرو

 .ات اذ کرده است

 یاک  عشق بیماری که دارد در باب عشق یقین  سینا ابوعلی

 هاای  نشاانه  کاه  گیارد  می این بر را فرض او. ست بالینی بیماری

 کاه  سات  شایمیایی  تعاادل  عدم محصول بدن در عشق بیماری

 معشاوق  دربااره  فکری وسواس ب صوص روانشناختی، عوامل

 بیمااری  باروز  هنگام سینا، ابن نظر طبق بر. هستند آن ساز سبب

سساتی،   و ضاعف  دچاار  کاامال  استد ل و منطق قدرت عشق،

 احساسای  و روحای  وضاع  در اخاتالل  و تبادیل  توهم به تفکر

توان عشاق را   در واقع می .شود می آشکار پریشی روان بصورت

 هاای  سایم  ارتعااش  محض به که بمب دانست از دید شیخ مثل

 .شود می منفجر تمنا، و خواست
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