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 چكيده
سـنتي صـورت   بودن يـا نبـودن دانـش طـب     ي زيادي پيرامون علمپراكندههاي  ترشدن اقبال عمومي به طب سنتي در ايران بحثامروزه با گسترده :سابقه و هدف

يعنـي  (در اين زمينه . ترين نظريات فلسفي مشخص شودبودن به طور دقيق و بر اساس مهمبراي بررسي عقالني اين مسأله الزم است ابتدا معيارهاي علم. گيرد مي
ي ايـن سـطور   تاكنون دو مقاله توسط نگارنـده . گراييي مهم عرضه شده است كه عبارتند از استقراگرايي، واجديت پارادايم و ابطالسه نظريه) بودنمعيارهاي علم

ي كنـوني سـومين   در مقالـه . بودنِ طب سنتي مورد بررسي عقالني قـرار گرفتـه اسـت   ها بر اساس استقراگرايي و واجديت پارادايم علمنوشته شده است كه در آن
توان ادعا كـرد كـه ايـن دانـش واجـد      اثبات وجود اين معيار در طب سنتي ميي فلسفي قرار خواهد گرفت و با پذيربودن طب سنتي مورد مداقهمعيار يعني ابطال

بـودن در  ها در باب علمترين و تأثيرگذارترين نظريهپذيري يكي از مهمابطال. باشدبودن ميي علم قرن بيستم براي علمي مطرح در فلسفهگانهتمامي معيارهاي سه
اين مقاله ابتـدا  . كندبودن معرفي ميپذيري را تنها معيار براي علماين نظريه ضمن نقد استقراگرايان، ابطال. ه شده استباشد كه توسط كارل پوپر ارائقرن بيستم مي

 .تگرايان علم اسپذير و در نتيجه از منظر ابطالپردازد؛ سپس نشان خواهد داد كه دانش طب سنتي ابطالپذيري ميي او و مفهوم ابطالبه تحليل و بررسي نظريه
سـپس نشـان خواهـد داد كـه      ؛پردازدگرايان ميبطالي فلسفه علم به معرفي دقيق معيار ادر زمينه پوپر ترين آثاراين مقاله ابتدا با تكيه بر معروف :ها مواد و روش

 .استاي صورت گرفتهي كتابخانهبه شيوهپژوهش . گرايان، اين دانش را علم تلقي كردبطالتوان از منظر ااست و بنابراين مي پذيردستگاه طب سنتي ابطال
و مقاله به شيوه خاص خود به پاسـخ سـوال مطروحـه اهتمـام نمـوده       باشد گرايان، دانش طب سنتي علم به معناي نوين كلمه مي بطالبراساس معيار ا :گيري نتيجه
 .است

 .بودن، طب سنتي پوپر، علمپذيري، ابطال :ها كليدواژه
 

 
 
 
 
 

 :مقدمه
 : گراييروش علمي ابطال

، در دفــاع از علــم و »اســطوره چــارچوب«پــوپر دركتــاب 
ابتدا ما بـا  «: داندروش علمي را متشكل از سه گام مي  عقالنيت،

ي كنيم آن را با ارائـه سپس تالش مي  كنيم،اي برخورد ميمسأله
. آموزيميك نظريه حل كنيم و سرانجام از اشتباهاتمان درس مي

و نقـادي  هـا   نظريـه   ي مسـائل، ي علمي در قالب سه كلمهشيوه
 ).1(» گردداجرا مي

پوپر در آثار مختلف خود بـا انتقـاد از روش اسـتقراگرايي،    
علـم بـر خـالف    : دهـد  روش صحيح علمي را چنين شرح مي

پـس  . شود نه از مشـاهده ادعاي استقراگرايان از حدس آغاز مي
-وشند با نقّادي و آزمون، حـدس كاز اين مرحله دانشمندان مي

در ايـن ميـان حدسـي كـه در برابـر      . هاي قبلي را ابطـال كننـد  
تعدادي آزمون سخت تاب آورده باشد به طور موقـت پذيرفتـه   

توانيم به يك نظريـه و قـانون   گاه نمياز اين رو ما هيچ. شودمي
علمي معرفت يقيني پيـدا كنـيم زيـرا ممكـن اسـت آن نظريـه       

 ).2(ي بعدي نقض گردد اهدهدرآزمون يا مش
ي نظرانـه تصور تنگ«در اين راستا همپل نيز پس از بررسي 

كند كـه معرفـت علمـي از    از تحقيق علمي اظهار مي» استقرايي
در جريان پژوهش . شودطريق ابداع فرضيه و آزمون حاصل مي

 94اسفند : افتيدر خيتار
 95دي : تاريخ پذيرش
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هـايي كـه در دسـت    اي پذيرفتني است كه با دادهفرضيه  علمي،
ــايج آزمــودني  داريــم ســازگار با شــد و بتــوان از آن فرضــيه نت

هـاي   ها را نيز با مشاهده و آزمايشجديدي استخراج كرد و آن
با اين وجود حتي اگـر نتـايج آزمـون بـه تأييـد      . مناسب آزمود

شـود  باز آن فرضيه به صورت قطعي مسلم نمي  فرضيه بينجامد،
ـ بلكه فقط براي آن پشتيباني كم و بيش نيرومند فـراهم مـي   د آي

)3.( 
از نظر پوپر، كار دانشمند عبـارت اسـت از پيشـنهاد كـردن     

اما كـدام يـك از     ها،ها و در معرض امتحان قرار دادن آننظريه
) rational reconstruction(اين دو فرآيند قابل بازسازي عقالني

يعنـي بـه تصـور    (ي كشـف  است؟ پوپر معتقـد اسـت مرحلـه   
لزم تحليل منطقي است و نه مست) درآوردن يا اختراع يك نظريه
-اين پرسش كه چه اتفاقي مـي «. نه آمادگي پذيرفتن آن را دارد

شـود خـواه   افتد كه يك انديشه براي يك شخص حاصـل مـي  
مربوط به يك موضوع وابسـته بـه موسـيقي باشـد يـا بـه يـك        

ي علمي ممكن است از لحاظ انگيز يا يك نظريهتعارض هيجان
توجـه باشـد؛ ولـي بـه تحليـل      شناسي تجربي بسيار مورد روان

از نظـر وي تحليـل منطقـي    ). 4(» شناخت علمي ارتباطي ندارد
ي صحت و اعتبار يك هايي دربارهمعرفت علمي تنها به پرسش

توان اين گـزاره  هايي از قبيل  آيا ميپرسش. نظريه مربوط است
پـذير  را به اثبات رساند؟ واگر چنين باشد چگونـه؟ آيـا آزمـون   

هـاي ديگـر   لحاظ منطقي وابسته به برخي از گزاره است؟ آيا از
 ) 4(كند؟است؟ يا شايد آنها را نقض مي

ي بازسازي عقالني فرآينـد كشـف اعتقـاد دارد    پوپر درباره
هـاي تـازه   چيزي به نام روش منطقي به دسـت آوردن انديشـه  

از نظــر او هــر اكتشــاف مشــتمل بــر عنصــري  . وجــود نــدارد
بـه  . اسـت ) creative intuition(» شهودي خالق«غيرعقالني يا 

ها به عنـوان حدسـيات يـا    گرايان، نظريهطور كلي از نظر ابطال
هـا را  شوند كه ذهن انساني آنهاي نظري موقتي تلقي ميگمان

ايـن گـروه بـر    . استاي در جهان ابداع كردهبراي توجيه پديده
ي يك نظريه قائـل  خالف استقراگرايان منشأ واحدي براي ارائه

توانـد رويـا،   ي پوپر منشأ ابداع يك نظريه مـي به عقيده. نيستند
هاي مذهبي و يـا هـر چيـز ديگـري     باورهاي متافيزيكي، آموزه

اعتنا يا عدم اعتنا بـه هـر يـك از ايـن عوامـل منـوط بـه        . باشد

تصميم دانشمند است؛ اتّكا به هيچ يك از اين منـابع نامشـروع   
اطي با جايگاه آن در علـم  نيست زيرا منشأ علّي يك فرضيه ارتب

توان محـدود بـه   پردازي دانشمندان را نميي نظريهنحوه. ندارد
ي علـم  ي فلسـفه از نظر پوپر وظيفه. اي از قواعد نمودمجموعه

نيسـت بلكـه   ) مقـام كشـف  (ها گيري نظريهي شكلتبيين نحوه
هاي علمي از طريق تجربـه  ي نظريهتحليل منطقي آزمون نقادانه

) مقـام توجيـه  (ها ها بنا بر نتايج آزمونش و برگزيدن آنو آزماي
بـودن يـك نظريـه را معـين     چه كه علميبه بيان ديگر آن. است

كند راه اكتساب آن نظريه نيست بلكـه راهـي اسـت كـه آن     مي
 ).4(كند نظريه در مقابل آزمون مقاومت مي

ي دوم بر آن است كه ي بازسازي عقالني مرحلهپوپر درباره
هـا بنـا بـر نتـايج     ها و گـزينش آن ي نظريهآزمون نقادانه روش
از يـك  : رودهميشـه مطـابق ايـن مراحـل پـيش مـي       ها، آزمون
ي اسـتنباطي  بيني يا فرضيه، به وسـيله ي تازه يا يك پيشانديشه

اين نتـايج بـا يكـديگر مـورد     . شودمنطقي نتايجي استخراج مي
ستم مـورد بررسـي   گيرد تا سازگاري داخلي سيمقايسه قرار مي

-ي صورت منطقي نظريه بررسي ميبا تحقيق درباره. قرار گيرد

ي تجربي يا علمـي  شود كه آيا آن نظريه خصوصيت يك نظريه
هـاي   را دارد ؟ آيا ايـن نظريـه در صـورت پيـروزي در آزمـون     

تواند سبب پيشرفت علم باشد؟ سـرانجام نظريـه در   مختلف مي
لوم شود تا چـه انـدازه نتـايج    گيرد تا معمعرض آزمون قرار مي

هاي علمـي ايسـتادگي   تواند در برابر آزمايشي جديد مينظريه
هـاي  تا زماني كه يك نظريه در برابر آزمون. كند و نقض نگردد

-سخت ايستادگي نشان داده و در جريان پيشرفت علمي، نظريه

توان گفت كه فعالً خود ي ديگري جايگزين آن نشده باشد، مي
؛ اما ايـن بـه   )4(وت رسانده يا با تجربه تأييد شده است را به ثب

توانيم اميدوار باشيم معناي اثبات صدق آن نظريه نيست تنها مي
تر وجـود  چه پيشهاي موجود بهترين و از آنكه در ميان نظريه
هاي پژوهشي ما نه براي در اين صورت روش. داشته بهتر است
بلكـه در يـك     هاسـت، هـا واثبـات حقانيـت آن   دفاع از فرضـيه 

هاي منطقي و رياضي ي سالحپژوهش علمي با به كاربردن همه
هاي عرضه شده را به بينيكنيم كه نادرستي پيشو فني سعي مي

. ها سازيمهاي ديگري را جايگزين آنبينياثبات برسانيم و پيش
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گرايان با آزمون و خطا و به تعبير پـوپر بـا   لذا علم از نظر ابطال
 ).5(كند ها پيشرفت ميو ابطال هاحدس
كنـد علـم   اظهار مـي » منطق اكتشاف علمي«پوپر در كتاب    

هرگز نمي تواند مدعي شود كه به حقيقت يا حتي به جانشـيني  
انسـان در جسـتجو بـراي    . از آن هم چون احتمال رسيده است

 .تواند حدس بزنديافتن حقيقت تنها مي
 ): بودنتعيين حدود علم(ي تحديد مسأله 

 1919دهد كه در سـال   مي پوپردر يكي از آثار خود توضيح
هاي متعلق بـه  ي مرزبندي ميان گزارهبراي نخستين بار با مسأله

ــيات و    ــق و رياض ــه منط ــوط ب ــي و قضــاياي مرب ــوم تجرب عل
به نظر پـوپر ايـن   . مابعدالطبيعه و علوم كاذب مواجه شده است

ري از فيلسوفان شده مسأله از دوران بيكن موجب آشفتگي بسيا
هـا از  به اعتقاد پوپر استقرا به معنـي اسـتنتاج نظريـه   ). 6(است 

ها بـا تجربـه معلـوم شـده     هاي جزيي كه صحت آنروي گزاره
ها هرگز است، از لحاظ منطق پذيرفتني نيست، از اين رو نظريه

بنـا بـه اظهـار خـود او     . به صورت تجربي اثبات پـذير نيسـتند  
كه متوجه شدند كه وي بـراي اسـتقرا نقـش    ها پس از آن خيلي

انـد كـه چگونـه    قابل توجهي قائل نيست همواره از او پرسـيده 
هاي علوم تجربي را از تحقيقات نظري غيرعلمي تواند نظريهمي

بنابر نگرش غالب در ايـن مسـأله،   ). 7(يا متافيزيكي باز شناسد 
ير علوم اي يا روش استقرايي خود را از ساعلم با مبناي مشاهده

امتياز   شوند،كاذب و متافيزيك كه با روش پژوهشي حاصل مي
توانست مـورد پـذيرش پـوپر    اما اين نگرش هرگز نمي. يابدمي

ي علمـي جديـد فيزيـك بـه ويـژه نظريـه      هاي  باشد زيرا نظريه
مـورد گفتگـو بـود     1919اينشتين كه به طـور وسـيع در سـال    

بــود و در مقابــل  ايپژوهشــي و بســيار دور از مبــاني مشــاهده
-هاي تجربي كه در تقويمها و برخي از روشبسياري از خرافه

تعبيـر خـواب آمـده ارتبـاط بسـيار      هـاي   اي  وكتـاب هاي توده
ي چيزي شبيه استقرا بنـا شـده   نزديكي با مشاهده دارد وبر پايه

 ).6(است 
هـاي  دهد كه نسبت به نظريهدر جاي ديگر پوپر توضيح مي

اختي و سياسي كه مدعي داشتن اوصاف علوم شنگوناگون روان
» روان شناسي فردي«فرويد و » روانكاوي«مانند  -تجربي بودند

دچـار بـدگماني    -مـاركس » ي تاريخگرايانهتفسير مادي«آدلر و  

ها به روشي غيرانتقـادي  به نظر پوپر همه اين نظريه. شده است
زيـادي بـراي   براهين . اندي برهان قرار گرفتهمورد بحث و اقامه

-ها تنظيم شده است ولي انتقادها و براهيني كه عليه آنتأييد آن

-شدند به صورت كارهـاي خصـمانه مالحظـه مـي    ها اقامه مي

از ديـدگاه پـوپر هـر    . گرفـت گرديد و مورد بي اعتنايي قرار مي
تواند مورد تأييد و تقويت جريان دائمي مـدارك و  اي مينظريه

ي تـاريخ  گرايانـه كه تفسـير مـادي   كسي. داليل مشاهدتي باشد
اي نگاه كند و در تواند به روزنامهماركس را پذيرفته است، نمي

). 7(ي آن شاهدي براي اثبات جنـگ طبقـاتي نيابـد    هر صفحه
-ارزشي معيـار اثبـات  همه براي پوپر عالمت ضعف وبيها  اين

ها براي تمايز ميـان علـم و   پذيري بود كه از سوي پوزيتيويست
 .دالطبيعه پيشنهاد شده بودمابع

پـذيري بـه عنـوان  مـالك تمـايز علـم از       پوپر با نقد اثبات
پذيري را به عنـوان مـالك تحديـد پيشـنهاد     ابطال مابعدالطبيعه، 

ي پـذير خواهـد بـود كـه يـك گـزاره      اي ابطـال فرضيه. كندمي
هاي مشاهدتي منطقاً ناسـازگار  اي از گزارهمشاهدتي يا مجموعه

باشد به اين معنا كه اگر صدق گزاره يا ن وجود داشتهبا آن امكا
-تر مـي به بيان ساده). 5(ها تأييد شد فرضيه را ابطال كند گزاره

آزمـايي  پذير اسـت كـه قابـل راسـتي    اي ابطالتوان گفت گزاره
ي فلـزات در اثـر حـرارت    همـه «هـاي  براي مثال گـزاره . باشد

ر دمـاي صـفر   آب در فشار يـك اتمسـفر د  «، »شوندمنبسط مي
» فـردا در اينجـا بـاران خواهـد آمـد     «و» شـود درجه منجمد مي

پذير و بنا براين علمي اند زيرا منطقاً اين امكان هاي ابطالگزاره
وجود دارد كه فلـزي را حـرارت دهـيم ولـي منبسـط نشـود و       

توان فرض كرد كـه آب را بـه دمـاي صـفر     طور منطقاً ميهمين
بـه لحـاظ   . نيم و منجمد نشـود درجه در فشار يك اتمسفر برسا

فـردا  «ي اما در مقابل گـزاره . منطقي چنين اتفاقاتي محال نيست
ناپذير و غير ابطال» جا يا باران خواهد آمد يا نخواهد آمددر اين

ناپـذير باشـد   اي ابطـال اگـر گـزاره  .  )4(آيد تجربي به شمار مي
ـ     تواند به هر گونهجهان مي ا آن اي رفتـار بكنـد بـدون آن كـه ب

چه از نظريه يا قـانون علمـي انتظـار    آن. گزاره تعارض پيدا كند
ي چگونگي عمل جهـان در  رود اين است كه خبري در بارهمي

ناپـذير باشـد   اي ابطـال چـه گـزاره  لـذا چنـان  . واقع عرضه دارد
الف اسـت    الف،«ي درست بر اين اساس گزاره. غيرعلمي است
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-را بايد به جهت ابطال» الف، الف نيست«ي نادرست و گزاره» 

 .ناپذيري غيرعلمي دانست
پـذيري يـا   هـا نيـز پـوپر ابطـال    ها و ابطـال در كتاب حدس

بـه  . كنـد پذيري را به عنوان مالك تحديـد پيشـنهاد مـي   تخطئه
تـوان علمـي   تصريح او يك دستگاه نظـري را تنهـا زمـاني مـي    

ي ادعاهـايي باشـد كـه بـا مشـاهده      كنندهمحسوب كرد كه بيان
-در واقع  امتحان يك دسـتگاه از طريـق كوشـش   . خورد كندبر

گيرد كه براي رد و ابطـال آن دسـتگاه علمـي    هايي صورت مي
تـرين خصوصـيت علـم را برداشـت     اين نگـرش مهـم  . شودمي

ي هـر نظريـه بايـد    بـر ايـن اسـاس دربـاره    . داندانتقادي آن مي
-تواند در معرض هرگونـه نقـد و خـرده   بررسي كرد كه آيا مي

تواند آيا قدرت ايسـتادگي در برابـر   گيري قرار گيرد؟ و اگر مي
-اي بتواند در برابر فشار ناشـي از ابطـال  آن را دارد؟ اگر نظريه

تـوان گفـت كـه آن نظريـه بـا      هاي عمومي ايستادگي نمايد مي
 ). 6(تجربه تأييد يا تقويت شده است 

ربـي  بنا بر اين پوپر يك سيستم را تنها هنگامي به عنوان تج
بـر اسـاس   . پذيرد كه با تجربـه بتـوان آن را آزمـود   يا علمي مي

هـا  هـا و ابطـال  نظريه او در روش صحيح علمي، علم با حدس
پذيري يك سيسـتم را بـه   از اين روي پوپر ابطال. يابدتحقق مي

بـه تعبيـر وي از   . كنـد عنوان مالك تحديد حـدود معرفـي مـي   
ي هميشـه بـه معنـاي    رود يك بار بـرا سيستم علمي انتظار نمي

مثبت برگزيده شود، بلكه صورت منطقي چنين سيستمي بايد به 
هاي تجربي به معنـاي  ي آزموناي باشد كه بتواند به وسيلهگونه

-منفي برگزيده شود يعني با وجود امكان مردود شدن به وسيله

 ). 4(ي تجربه، تاكنون در هيچ آزموني نقض نشده باشد 
ها لي كه پيش از پوپر، پوزيتيويستالزم به ذكر است در حا

پـذيري را بـه   و استقرا گرايانِ افراطي مانند ويتگنشـتاين اثبـات  
داري معرفي كـرده بودنـد و بـر آن    عنوان مالك تحديد و معني

پـذير  هـايي را كـه از نظـر تجربـي تحقيـق     ي گزارهاساس همه
، پنداشـتند معنا مينيستند، نه تنها غيرتجربي و نادرست بلكه بي

پذيري را تنهـا بـه عنـوان    كند كه ابطالجا تأكيد ميپوپر در اين
ي پوپر به عقيده. داند نه مالك معناداريمالك تحديد حدود مي

پذيري هيچ يك به عنوان مـالك معنـاداري   پذيري و ابطالاثبات
وي بارها تأكيد كـرده اسـت كـه در نظـر نـدارد      . كفايت ندارند

كـس نبايـد مـالك    نمايـد و هـيچ  براي معناداري مالكـي ارائـه   
پيشــنهادي او بــراي تحديــد حــدود علــم را بــه عنــوان مــالك 

از نظر او جمالت وجودي به جهت ). 1(معناداري تفسير نمايد 
 ).6(معنا غيرتجربي و متافيزيكي هستند نه بي ناپذيري، ابطال

 : پذيريدرجات آزمون
و يا  ها ممكن است كم و بيش، به سختياز نظر پوپر نظريه

» منطـق اكتشـاف علمـي   «در كتـاب  . پذير باشندبه آساني ابطال
ها را از پذيري نظريهپذيري و ابطالپوپر درجات مختلف آزمون 

هـا بـا   هاي باالمكـان آن طريق مقايسه كردن طبقات باطل كننده
به نظر او تشخيص . همديگر در معرض مقايسه قرار داده است

ها حائز اهميت اسـت  ش نظريهپذيري براي گزيني آزموندرجه
كنـد كـه برخـي از    ها وي اظهـار مـي  ها و ابطالدر حدس.  )4(

-خود را در معـرض ابطـال    تر از برخي ديگر،ها متهورانهنظريه

اي كـه بتـوانيم از آن   دهنـد و مـثالً  نظريـه   هاي ممكن قرار مي
ي شـكافته شـدن خطـوط    هاي عددي دقيقي دربـاره گوييپيش

مغناطيسي با قدرت هاي  ها در ميدانشده از اتمطيف نور صادر 
ي ديگـري كـه تنهـا ايـن     نسبت به نظريه  استخراج كنيم، متغير، 

كند كه ميدان مغناطيسي در صدور نـور  گويي ميمطلب را پيش
نظريه اي كه دقيق تـر  . بيشتر در معرض ابطال است  مؤثر است،

هميشه از   شود،تر از آن ابطال ميي ديگر است و آساناز نظريه
اي هر اندازه نظريه). 4(تر است تر است چون متهورانهآن جالب

ي جهان طبيعت بـه  تري دربارهپذيرتر باشد اطالعات بيشابطال
-هر اندازه مدعاي نظريه. دهد و بنا بر اين بهتر استما ارائه مي

نهـد تـا نشـان    تري در اختيار ما ميتر باشد، امكان بيشاي بيش
كند رفتـار  گونه كه نظريه تصريح ميه جهان در واقع آندهيم ك

ي فلـزات در اثـر   همـه «ي به عنـوان مثـال گـزاره   ). 5(كند نمي
هـا در  ي آهـن همه«ي نسبت به گزاره» شوندحرارت منبسط مي

پذيرتر است زيرا اعـم از آن  ابطال» شونداثر حرارت منبسط مي
گر دومـي هـم   ابطال اي كه اولي را ابطال كند،است و هر گزاره

طور ايـن  همين. خواهد بود درحالي كه عكس آن صادق نيست
ي جهان تري دربارهنسبت به دومي اطالعات بيش) اولي(گزاره 

در جاي ديگر پوپر تأكيـد دارد كـه تنهـا    .  دهدطبيعت ارائه مي
ي تأييد را تأييد كننده نيست كه درجههاي  ي مثالزيادي شماره

هاي گوناگون كه نظريـه  بلكه بيشتر سختي آزمون  كند،تعيين مي
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. ي تأييد اسـت ي درجهكنندهتعيين گيرد، در معرض آن قرار مي
ي ي خـود، وابسـته بـه درجـه    به نوبه  هم،ها  ولي سختي آزمون

هـا اسـت، از ايـن رو    پذيري و بنابراين به سادگي فرضيهآزمون
ي باشـد بـا درجـه   پـذير  ي باالتري ابطـال اي كه به درجهفرضيه

ي تأييد يك نظريه تواند تأييد شود؛ اگرچه كه درجهباالتري مي
يك گزاره ممكن . پذيري آن نيستي ابطالتنها وابسته به درجه

ي پذير باشد ولي در عمل به درجـه ي عالي ابطالاست به درجه
از . ها ابطال شودخفيف تأييد شود و يا اساساً در يكي از آزمون

ممكن است يك نظريه بدون باطل شدن جاي خود سوي ديگر 
پذيري بدهد كـه خـود آن يـا تقريـب     ي بهتر آزمونرا به نظريه

در چنـين  . ي جديد استنباط كردنزديكي از آن را بتوان از نظريه
ي بسـيار  نظريـه ). 4(ي تأييد كاهش يافته است حالتي نيز درجه

ي درباره ترين اطالعاتي بيشمطلوب آن است كه دربرگيرنده
ي پذير باشـد و هرگـاه بـه بوتـه    طبيعت و در نتيجه بسيار ابطال
گيليس معتقد است پـوپر بـراي   . آزمايش برده شود ابطال نشود

يعنـي در  ( » آزمـون سـخت  «نخستين بار در اين عبارات، اصل 
-تر باشد تأييـد آن مـي  مورد هر فرضيه هر اندازه آزمون سخت

 ).2(بندي كرده است را صورت   ،) تواند بيشتر باشد
هـا  پذيري زياد نظريهافزون بر اين از لوازم مهم شرط ابطال

اگـر  . ها بايد به وضوح بيان شده و دقيق باشـند اين است كه آن
اي چنان مبهم بيان شده باشد كه مدعاي آن دقيقاً روشـن  نظريه

شـدن بـر اسـاس مشـاهده يـا       گاه در صورت آزمودهنباشد، آن
هميشه آن را به نحوي تفسير كرد كه با نتـايج   توانآزمايش، مي

ها توان از نظريهها سازگاري پيدا كند و بدين شيوه ميآن آزمون
صـورت هرچـه دعـاوي    در ايـن . ها دفـاع كـرد  در مقابل ابطال

به عنوان مثال اگر ). 5(پذيرتر است تر باشد ابطالاي دقيقنظريه
» آينـد الت گاز در ميي مواد در دماي باال به حهمه«: گفته شود

دقيقاً چـه دمـايي اسـت    » دماي باال«و مشخص نشود منظور از 
اي را كـه  پذير نخواهد بود زيرا اگر مادهاين گزاره چندان ابطال

ي سانتيگراد است انتخاب كنـيم و  درجه 1000ي تبخيرآن نقطه
ي سـانتيگراد همچنـان بـه    درجـه  500مشاهده كنـيم در دمـاي   

توانـد بگويـد   ي فوق ميچنان مدعي گزارهحالت مايع است هم
ي سـانتيگراد  درجه 500اين گزاره ابطال نشده است زيرا دماي 

 .دماي بااليي نيست

گرايـان علـم   تـوان گفـت از نظـر ابطـال    به طور خالصه مي
پذير و تالش ي بسيار ابطالي حدسيات جسورانهي ارائهعرصه

خطـا پيشـرفت    علم با آزمون و. براي ابطال آن حدسيات است
-ها نقاط عطف در پيشرفت علمي به شمار مـي كند و ابطالمي

-توانم با خشـنودي بپـذيرم كـه ابطـال    بنا بر اين من مي«: روند

اي قابل توجه را بـا  گراياني چون خودم، تالش براي حل مسأله
هاي جسورانه، حتي اگر به سرعت غلط از آب در آينـد؛  حدس

مـا  . ن يك سري بديهيات نـامربوط دهند تا بياتر ترجيح ميبيش
دهيم چون از نظر ما اين روشي است كه با آن اين را ترجيح مي

توانيم از اشتباهاتمان درس بگيـريم و از ايـن كـه فهميـديم     مي
تري پيرامون حقيقـت يـاد   است نكات بيشحدس ما غلط بوده 

 ).8(» تر شده ايمگرفته ايم و به حقيقت نزديك
پـذيري، طـب   ر دست داشتن معيار ابطالتوان با داكنون مي

جـا كـه طـب سـنتي يـك      از آن. سنتي را مورد واكاوي قرار داد
دستگاه است و نه يك نظريه، شايسـته اسـت ايـن دسـتگاه بـه      

بدين منظور الزم اسـت  . عنوان يك كل مورد بررسي قرار گيرد
ابتدا مباني مابعدالطبيعي كه دانش طب سنتي بر آن استوار است 

پذيري ايـن دانـش مـورد    ررسي قرار گيرد و سپس ابطالمورد ب
 .تحليل واقع شود

 :بررسي مباني مابعدالطبيعي دستگاه طب سنتي
-طب سنتي دستگاهي است كه اصول مابعدالطبيعي و جهان

در . هـاي خـاص خـود را دارد   شناسي، مفاهيم، موازين و روش
اين الگـو، اعتقـاد بـر آن اسـت كـه جهـان متشـكل از عناصـر         

ارگانه است و بر اين اساس تمام موجـودات روي زمـين از   چه
هاي بـدن و همچنـين داروهـا داراي    جمله افراد، اعضاء و اندام

طبيب سنتي بـا دانسـتن مـزاج    . هاي گوناگون خواهند بودمزاج
ي مزاج بيمار باشـد  كنندهافراد و نوع بيماري، دارويي كه اصالح

توان مباني زيربنايي را مي هالذا عناصر و مزاج. كندرا تجويز مي
اكنون شايسته است . مابعدالطبيعي در دستگاه طب سنتي دانست

 .هر يك از اين مفاهيم مورد بررسي قرار گيرد
 عناصر چهارگانه

هـا و سـاير   ي بدن انسـان بيني قدما، اجزاى اوليهطبق جهان
موجودات از عناصر اربعه كه عبارتند از آتش، هوا، آب و خاك 

اين عناصر نـوعى اجسـام بسـيط هسـتند و     . افته استتشكيل ي
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و خاصـيت مختلـف   ) شكل(هرگز به اجزائى كه از لحاظ ظاهر 
ها هسـتند   هايى از آميزه عنصرها بخش. شوند هستند تقسيم نمى

و از آميزش عنصرها با همديگر، انواع موجودات كـه از لحـاظ   
قـاد  بنـا بـه اعت   ). 9(آينـد   صورت گوناگون هستند به وجود مى

حالت خلوص در طبيعـت  ه يك از عناصر چهارگانه بهيچها آن
كنـيم، از   چـه در اطـراف خـود مشـاهده مـى     يافت نشـده و آن 

-آب ؛ مـثالً ستا اختالط و امتزاج عناصر با يكديگر ساخته شده

ى يى كه در طبيعت موجود است آميخته با مواد خاكى و هوايها
آتش ساخته شـده   درخت از خاك و آب و هوا ويا  باشد؛ و مى

ى آن يسوزد، مواد هوا است؛ به اين جهت هنگامى كه چوب مى
صـورت رطوبـت و قطراتـى از آن     همتصاعد شده، و آب آن بـ 

آتش كه در تمام اجزاى چـوب وجـود    يخارج گرديده، و ماده
شكل شعله ظاهر شده، و باالخره مقدارى خاكسـتر كـه   ه دارد ب

 ). 10( ماند مى ست باقىا خاكى آن يعبارت از ماده
 مزاج 

شود كيفيت بينابيني كه از آميختن و امتزاج عناصر ايجاد مي
آميخـتن همـه   «: نويسـد جرجـاني مـي  . اصطالحاً مزاج نام دارد

بـه كمابيشـى اسـت و هـر چيـزى را از      هـا   چيزها از اين مايـه 
كه چيـزى را  يكديگر جدايى به كمابيشى اين مايه هاست، چنان

بيشتر باشد گويند گرم و خشك اسـت، و   كه مايه آتشى در وى
چيزى كه مايه هـوايى بيشـتر باشـد گوينـد گـرم و تـر اسـت،        
وچيزى كه مايه آبى بيشـتر باشـد گوينـد سـرد و تـر اسـت، و       
. چيزى را كه مايه خاكى بيشتر باشد گويند سرد و خشك است

و اين چهار مايه ضد يكديگرنـد، يعنـى دشـمن يكـديگر و بـا      
ايزد تعالى اين چهار دشمن را بـا  . و ناسازنده يكديگر ناگنجنده

هم بياميخت و ميان ايشان صـلحى نهـاد تـا مـدتى كـه معلـوم       
اوست پايندگى و سازگارى پديد آورد و به سبب اين آميختگى 
و سازگارى اندر هيچ مايه كه آميختـه شـده اسـت آن طبيعـت     

 ). 9( »ها همه شكسته شده است يكسانى نمانده است و قوت
قسم اول كه وجـود خـارجى نـدارد    : بر نه قسم است مزاج

اعتدال مطلق است يعنى هر عنصرى در عنصرهاى ديگر همـان  
كـدام   انـد و هـيچ   هـا در او كـرده  قدر فعـل كـرده باشـد كـه آن    

چهـار قسـم هـم مـزاج     . كيفيتشان بر ديگرى غلبه نداشته باشد
هـا دو كيفيـت متضـاد از چهـار     بسيط است كه در هريك از آن

يت معتدلند و از دو كيفيت متضاد ديگر، يكى غالب است و كيف
هـا  نامنـد و آن  آن مزاج را به نام كيفيتـى كـه غالـب اسـت مـى     

چهـار  . تر، مزاج خشـك  عبارتند از مزاج سرد، مزاج گرم، مزاج
ها از هر دو كيفيت متضـاد  قسم هم مزاج مركب است كه در آن

م و خشك، مـزاج  مزاج گر: ها عبارتند ازيكى غالب باشد و آن
 ).11(گرم و تر، مزاج سرد و خشك، مزاج سرد و تر 

ي موجـودات بـر روي زمـين داراي    بيني همهبنابراين جهان
... هـا، جمـادات، نباتـات و   انسـان . باشـند مزاج خاص خود مي

طب سنتي بـر اسـاس مـزاج    . هريك مزاج خاص خود را دارند
 .پردازدافراد، اعضاء و داروها به درمان مي

 زاج افراد م
ي تشخيص مزاج افراد در طـب سـنتي عمومـاً بـدين     نحوه
 :باشدشيوه مي

ها نهاد و مشاهده كرد كه بسـيار  اگر طبيب دست به اندام -
مـزاج گـرم   ) بدون سببي آشكار و درحالـت عـادي  (گرم است 

است و اگر سرد باشد، مزاج سـرد اسـت و اگـر معتـدل باشـد      
 .مزاج معتدل است

ها سـفت يـا سـخت    ند اگر گوشت اندامطبيب مشاهده ك -
 .باشد، مزاج خشك است و اگر نرم باشد مزاج تر است

ها گوشت و پيـه حـدوداً بـه    طبيب دقت كند اگر بر اندام -
ي هم است مزاج سرد و تر است و سردي و تـري برابـر   اندازه

تر اسـت سـردي بـر تـري غلبـه      اگر چربي بيش. يكديگر است
. كنـد ست تري بـر سـردي غلبـه مـي    تر ادارد؛ اگر گوشت بيش
ي ي تري مزاج است و چربي اندك نشانهبسياري گوشت نشانه

گرمي مزاج؛ و هرگاه كه گوشت و چربي هـر دو انـدك باشـد،    
 .ي گرمي و خشكي مزاج استنشانه
مو بـه سـه لحـاظ قابـل     . طبيب به موي شخص نگاه كند -

 اول به لحاظ حجـم و ضـخامت، دوم بـه لحـاظ    : بررسي است
 .رنگ وسوم به لحاظ جعدي و راستي

اگر حجيم و ضخيم باشد مزاج گرم است؛ اگر كـم حجـم    
است و باريك مزاج سرد است اگر بينابين اين دو اسـت مـزاج   

 .معتدل است
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اگر مو مجعد و شكننده باشد مزاج فرد خشك اسـت؛ اگـر   
اگر ميان اين دو باشد مـزاج  . صاف و لخت باشد مزاج تر است

 .معتدل است
تر است و هرچه بور و تر باشد مزاج فرد گرمهرچه مو تيره

 .تر باشد مزاج سردتر استروشن
طبيب به رنگ پوست نگاه كند؛ اگـر چهـره سـرخ باشـد      -

مزاج گرم است، اگر سپيد باشد مزاج سـرد اسـت؛ اگـر تيـره و     
گرفته باشد مزاج سرد و خشك است و اگر سـياه باشـد مـزاج    

 ).9(گرم و خشك است 

 :ها اج انداممز
: پـردازد هـا مـي  گونه به تشريح مـزاج انـدام  بوعلي سينا اين

بدان كه ايزد توانا هر جاندارى و هر اندامى را مزاجى بخشيده «
است كه به آن سزاوار است و اين مزاج بـا تـوان و تحمـل وى    

ها  برخى از اندام... سازگار و با احوال و كردارش متناسب است
ى را خشـك و تعـدادى را    ها را سرد، عدهرا گرم، بعضى از آن
 ).12(» .مرطوب آفريده است

 : هاى داراى مزاج گرم به ترتيب اولويت اندام
هاى تن، روان است و دل كه خاسـتگاه آن   ترين اندام گرم -
 .است
خون كه با وجود منشأش از جگر به مناسـبت اصـطكاك    -

 . تر است دائم با قلب، از جگر گرم

 .خون لخته شده استجگر كه شبيه  -
گيـرد و   گوشت كه از لحاظ گرمى پس از جگر قرار مـى  -

) عصـب بـارد  (هاى سردپى  علتش اين است كه گوشت با رشته
 ).اند هاى سردپى در گوشت وارد شده رشته(درهم آميخته است 

ها به سبب آميـزش بـا عصـب و     ها كه گرماى آن ماهيچه -
 .از گوشت ساده كمتر است) رباط(زردپى 

 .طحال كه خون در آن به رنگ تيره است -
 .كليه كه خون در آن زياد نيست -
ها نه از آن است كه  دار كه گرمى آن هاى ضربان دسته رگ -

ذاتاً رگ هستند بلكه از اين لحاظ كه گرمى خون و روان را كـه  
 .گيرند ها جريان دارد، مىدر آن
 هـا از وجـود   هاى بدون ضـربان كـه گرمـى آن    دسته رگ -

 .خون است

 ).12(پوست معتدل كف دست  -
پيـه،     بلغـم، :   هاى داراى مزاج سرد به ترتيب اولويت اندام

، وتـر، غشـاء   )ربـاط (، زردپـى   ، غضـروف  ، مو، استخوان چربى
 ).12(، نخاع، مغز، پوست  ، عصب)شامه(

،  بلغـم :  هاى داراى مزاج مرطـوب بـه ترتيـب اولويـت     اندام
هـا، شـش،    ، گوشت پستان و بيضه ، مغز، نخاع ، پيه خون، چربى
 ) 12( ها، پوست  ، ماهيچه ، كليه جگر، طحال

مــو، : بـه ترتيــب اولويــت   هــاى داراى مــزاج خشــك انـدام 
. تر از مـوى اسـت   ترين اندام بدن و مرطوب استخوان كه سخت

هـاى   رگ(هـا   ، شـريان )شـامه (، وتـر، غشـاء    زردپـى  غضروف،
ايـن عصـب ســردتر و   : ، وريـدها، عصـب حركتـى   )دار ضـربان 
ايـن عصـب   : ، عصب حسى قلب. تر از حد اعتدال است خشك

تر از اين حد نيسـت و   سردتر از حد اعتدال است، ليكن خشك
 )12(پوست . شايد هم به اعتدال نزديك باشد

 :مزاج داروها
ي سنتي قوانين خاصي در مورد مـزاج داروهـا   از نظر حكما

. هـا را بدانـد  ها بر بدن وجود دارد كه طبيب بايـد آن و تأثير آن
ابن سينا در جلد اول قانون به تحليل مفهوم گرمـي و سـردي و   

از نظـر او  . پردازد اعتدال در مزاج داروها و بيان اين قوانين مي
يـن نيسـت كـه    شـود مقصـود ا  ناميده مـي  وقتى دارويى معتدل 

داروى مزبور معتدل حقيقـى اسـت، زيـرا كـه چنـين اعتـدالى       
پذير نيست و مقصود، بيان اين معنى نيز نخواهد بـود كـه    امكان

اعتدالى نظير اعتدال مزاج آدمى دارد، چرا كه در ايـن صـورت   
ليك منظور اين اسـت كـه   . اى از گوهر انسان باشد بايد فرآورده

ي حـرارت غريـزى بـدن انسـان     وسـيله  اگر چنين دارويـي بـه  
آيد كـه بـا كيفيـت مـزاج آدمـى       تأثيرپذير باشد به كيفيتى درمى

سازگار است و به سوى يكى از دو قطب كه اعتدال در مزاج را 
بخشد كه اعتدال را  گرايد و چنان تأثيرى نمى برد نمى از بين مى
غـرض از اعتـدال دارو ارزيـابى عمـل آن در بـدن      . از بين ببرد

ست و اگر گفته شـود فـالن دارو گـرم يـا سـرد اسـت،       انسان ا
مقصود اين نيست كه ايـن دارو بـالفطره بـه نهايـت گرمـى يـا       

تـر يـا سـردتر از بـدن      سردى رسيده است و به طور ذاتى گـرم 
چنين تعبيـري در مـورد گرمـى و سـردى دارو آن     . انسان است

چه است كه اين دارو در بدن انسان گرمى يا سردى بيشتر از آن
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ممكـن اسـت   . كنـد  كه به طور طبيعى موجود است ايجـاد مـى  
دارويي كه براى بدن آدمى سرد است براى بدن كژدم گرم باشد 
و يا بالعكس، دارويي كه براى بدن انسان گرم است نسـبت بـه   

حتى در موردى كه دارويي براى بـدن زيـد   . بدن مار سرد باشد
رو  ازايـن . تـر باشـد   گرم است ممكن است براى بدن عمرو گرم

است كه به طبيب معالج دستور داده شده اسـت كـه در تبـديل    
دهد صرف نظـر كنـد و بـه     مزاج از دارويي كه نتايج مثبت نمى

داروى ديگرى توسل جويد و هرگـز بـه داروى معينـى اعتمـاد     
 ).12(نكند 
از نظر حكما هر چيزى كه وارد بدن شود كنش و واكنشي  

يـا بـدن آن را   : خـارج نيسـت  آورد كه از سه حال  به وجود مى
ي بـدن  يابد، يا بـه وسـيله   دهد و خود از آن تغيير نمى تغيير مى
كه بدن را دهد و يا اين يابد و خود نيز بدن را تغيير مى تغيير مى
. شـود  ي بدن تغييرى بـر آن وارد نمـى  دهد و به وسيله تغيير مى

يـر  يابـد و بـدن را چنـدان تغي    ي بدن تغييـر مـى  چه به وسيلهآن
يـا  : دهد كه به حساب آيد به حصـر عقلـي دو حالـت دارد    نمى

شـود   چه همانند بـدن مـى  آن. شود شود و يا نمى همانند بدن مى
چـه هماننـد بـدن    اسـت و آن  -بـدون اسـتثناء   -ي غـذاها همه
ي بـدن  چه به وسـيله آن. شود عبارت از دواى معتدل است نمى

يـا ايـن   : حالت است دهد بر دو يابد و بدن را تغيير مى تغيير مى
ي بدن برابر اسـت  كه در تغيير دادن بدن و تغيير يافتن به وسيله

يابد كه ديگـر يـاراى    ي بدن چنان تغيير مىو سرانجام به وسيله
كه بالعكس سرانجام دهد و يا اين تغيير دادن بدن را از دست مى

 ).12(گردد  دهد كه بدن تباه مى چنان تغييرى در بدن مى
ول كه گفته شد در آن كنش و واكنش بر بـدن و  آن حالت ا

مانـد بـر دو وجـه    از بدن برابر است و در آخر از كنش باز مـي 
آيد كه شبيه بدن باشد و يا به آن حالت  يا به حالتى درمى: است

شود غذاى  چه شبيه بدن مىآن. شود آيد و شبيه بدن نمى درنمى
) سـره (طلق شود دواى م چه همانند بدن نمىدارويي است و آن

وجه دوم كه در آن بعد از كنش و واكـنش بـر بـدن و از    . است
نمايد كه بـدن بـه    بدن، سرانجام چنان تغييرى در بدن ايجاد مى

هـيچ  چه كه به اما آن. گرايد، همان داروى سمى است تباهى مى
دهـد سـم مطلـق     يابد و ليكن بدن را تغييـر مـى   وجه تغيير نمى

 ).12(است 

شود بـدن تغييـرى در سـم مطلـق     گفته مي كهمنظور از اين
ي گرمـاى غريـزى   ي سم به وسـيله دهد اين نيست كه ماده نمى

شود، زيرا حالت گرم شدن نيز نوعى تغيير اسـت،   بدن گرم نمى
بلكه اكثر سموم اگر بر اثـر گرمـاى غريـزى بـدن گـرم نشـوند       

ي سـم  تأثيرى بر بدن ندارند، از اين رو مراد از عدم تغيير مـاده 
ي حفظ صورت خود موجـب  ي سم به واسطهن است كه مادهآ

 ).12(گردد تباهي بدن مي
چنين مباحثي اصول مابعـدالطبيعي طـب سـنتي را تشـكيل     

اثبات چنـين اعتقـادات مبنـايي كـار طبيـب نيسـت و       . دهندمي
پردازد؛ بنا بر اين جزو علم طب و علم بـه  ها ميفيلسوف به آن

روند بلكه شايد بهتر باشـد آن را  معناي دقيق كلمه به شمار نمي
جاسـت كـه ابـن    ي طب به شمار آورد؛ جالب ايـن جزو فلسفه

: سينا در كتاب قانون چندين بار به اين مطلب اشاره كرده اسـت 
بدان كه ايزد توانا هر جاندارى و هر اندامى را مزاجى بخشيده «

است كه به آن سزاوار است و اين مزاج بـا تـوان و تحمـل وى    
پـژوهش در ايـن   . ر و با احوال و كردارش متناسب استسازگا

و يـا در مبحـث   ) 12(» .اسـت نـه پزشـك     زمينه كار فيلسـوف 
كـه اخـالط گونـاگون را    سوداي طبيعـي و نـاطبيعي پـس از آن   

در زمينه اخالط هنوز جـاى بحـث   « : نويسددهد ميتوضيح مي
باقى است و اين پژوهشى است نه بـر عهـده طبيبـان، بلكـه در     

؛ اگرچـه بـر   )12(» رو از آن پرهيز كـرديم  ؛ ازاين ده فيلسوفعه
فرض پذيرفته باشـد  ها را به عنوان پيشطبيب الزم است كه آن
البتـه ايـن پـذيرش ممكـن اسـت      (ماند وگرنه از طبابت باز مي

بـودن  بر اين اساس براي اثبات علـم ). آگاهانه يا ناآگاهانه باشد
ن اين مباني مورد بررسـي  پذير بودطب سنتي الزم نيست ابطال

 .قرار گيرد
رود ايـن اسـت كـه بـا     چه كه كار طبيب به شمار مياما آن 

اي علمي مزاج دانستن و مفروض گرفتن اين مباني اوالً به شيوه
داروها را براي بدن انسان معين كند، ثانياً با دانستن مـزاج فـرد   

، )باال آمد بنا بر تعريفي كه در(بيمار و مزاج اندام دچار بيماري 
دارويي را كه به لحاظ كمي و كيفي داراي مزاجي متناسب با آن 

پـذيربودن ايـن   چه ابطالچنان. باشد تجويز نمايدسوء مزاج مي
توان ادعا كـرد كـه دانـش طـب سـنتي      الگو نشان داده شود مي

 .پذير استابطال
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 :پذيري دانش طب سنتيبررسي ابطال
شريح شناسايي قواي مـزاج  ابن سينا در جلد دوم قانون به ت

جـا هفـت قاعـده    او  در آن. پردازدداروها از طريق آزمايش مي
هاي باليني جديد را شـكل  ي آزموندارد كه كماكان پايهبيان مي

 ) :13(دهند مي
هاي ذاتي و عرضي داروها، دارو بايـد  با توجه به ويژگي) 1

ـ  . اضافي باشـد ) عرضي(فاقد هر نوع كيفيت تصادفي  وان بـه عن
مثال، دارويي كه براي درمان يك بيماري خاص به كـار گرفتـه   

شود، نبايد نوع خاصي از آن دارو يا در تركيب آن بـا ديگـر   مي
داروها باشد، زيرا در اين صورت ممكن است مفيدبودن آن نـه  

-هاي ذاتي آن گياه دارويي بلكه به دليل ويژگـي به دليل ويژگي

نوع خاص از گياه دارويـي  اي باشد كه آن هاي عرضي تصادفي
داشته است و يا به علت همـراه بـودن آن در تركيـب بـا سـاير      

شـود كـه نتـوانيم    گياهان دارويي باشد؛ چنين امري باعـث مـي  
اثرات درماني مشاهده شده را به كل آن دسته از گياهان دارويي 

 ). 12(تعميم دهيم 
دارو بايد براي يك بيماري سـاده و نـه مركـب بـه كـار      ) 2

اگر بيمار عالوه بر بيماري الف دچـار بيمـاري   ) 12(فته باشد ر
ديگري به عنوان مثال ب نيز باشد، ممكن است ناكارآمدي دارو 
در درمان بيماري الف ناشي از ابـتالي شـخص بـه بيمـاري ب     

بنابراين به هنگام آزمودن ميزان اثـر يـك دارو در درمـان    . باشد
فقـط بـه همـان    يك بيماري خاص بايد دقت شود كه شخص، 

در غيـر  . هاي ديگري نداشته باشـد بيماري مبتال باشد و بيماري
اين صورت، همواره اين امكان وجود دارد كه ما بـه اشـتباه بـه    

 .ي منفي كاذب داشته باشيمهنگام آزمودن يك دارو، نتيجه
دارو بايد براي دو نوع بيماري متضاد بـه كـار رود زيـرا    ) 3

كنـد و ديگـري را   تي خود درمان ميگاهي يكي را با كيفيات ذا
هاي متضاد در پزشكي منظور از بيماري). 12(با كيفيات عرضي

هايي است كه به عنوان مثال يكي در اثر گرماي سينوي، بيماري
و ديگري بـا سـردي   ) بيماري الف(زياد بدن حاصل شده است 

اين امكان وجـود دارد كـه داروي مـورد نظـر     ) بيماري ب(آن 
هـاي ذاتـي خـود و بيمـاري ب را بـا      را با ويژگي بيماري الف

در ايـن صـورت دارو را   . هاي عرضي خود درمـان كنـد  ويژگي
بايد براي درمان بيماري الف و نه بيماري ب به كار گرفت زيرا 

هاي عرضي هميشگي نيستند و ممكن اسـت در آينـده،   ويژگي
 .تجويز دارو براي بيماري ب موثر واقع نشود

. بايد متناظر با قدرت بيماري انتخـاب شـود  كيفيت دارو ) 4
هـا كمتـر از   به عنوان مثال برخي داروها هسـتند كـه گرمـي آن   

سردي يك بيماري خـاص اسـت و بنـابراين بـر آن اثـر نـدارد       
)12 .( 

زمان اثر را بايد اندازه بگيريم تا ذاتيات و عرضيات دارو ) 5
دارد كـه  به عنوان مثـال ايـن امكـان وجـود     . با هم اشتباه نشود

هاي عرضي دارو در ابتدا باعث بدحالي بيمار شـوند امـا   ويژگي
هاي ذاتي دارو اسباب بهبودي بيمار را ي درمان، ويژگيدر ادامه

 ).12(فراهم سازند 
بايد مشاهده شود كه آثار دارو دايماً در موارد گونـاگون  ) 6

كند؛ چرا كه اگر چنين نباشـد، تنهـا يـك اثـر عرضـي      بروز مي
دارويـي كـه بـا    . اين نكته بر اهميـت تجربـه تأكيـد دارد   . است

هاي ذاتي خود بر بيماري اثر كنـد بايـد بتوانـد همـواره     ويژگي
 ).12(اثرات خود را بروز دهد 

آزمايش دارو بايد بر روي بدن انسان انجـام شـود زيـرا    ) 7
ي مـوثر  آزمودن داروها روي شير يا اسب هـيچ چيـزي دربـاره   

آزمايش بر ). (12(كند انسان را اثبات نميبودن آن بر روي بدن 
روي حيوانات تنها بيانگر احتمال موثر بودن يا نبودن يـك دارو  
بر روي انسان است و فقط با آزمايش مسـتقيم بـر روي انسـان    

 ).گيري از يك دارو را صادر نمودتوان مجوز بهرهمي
گر آن است كه مزاج داروها از نظر حكمايي اين قواعد بيان

بر . استون ابن سينا از طريق آزمايش تجربي قابل تعيين بودهچ
گر نوع مزاج داروها هايي كه بيانتوان گفت گزارهاين اساس مي

 »كـافور سـرد اسـت   «و يـا   »زنجبيل گرم اسـت «باشند مانند مي
چه با رعايت شرايطي كه ابـن  پذير خواهند بود؛ زيرا چنانابطال

است دارويي را آزموديم و ذكر كردهسينا براي تعيين مزاج دارو 
انـد تطـابق   مزاج آن با مزاجي كـه حكمـا بـراي آن بيـان كـرده     

اسـت و  ي آن دارو ابطـال شـده  ي حكمـا دربـاره  نداشت گزاره
 .باشدچنين امكاني منطقاً قابل فرض مي

هايي كه حكما بـر اسـاس مـزاج    عالوه بر اين تمامي نسخه
پـذير  انـد، ابطـال  ويز كـرده فرد بيمار واندام دچـار بيمـاري تجـ   

خواهند بود اگرچه تا كنون مورد نقضي بـراي آن يافـت نشـده    
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باشد؛ زيرا همواره اين امكان منطقي وجود دارد كه بيمـاري بـا   
هايي كه حكما براي يـك بيمـاري خـاص    داشتن تمامي ويژگي

اند نسبت به داروي تجويز شده براي آن بيماري اثـري  برشمرده
 .معكوس نشان دهد

ي قـانون بـراي   به عنوان مثال ابن سينا در جلد سوم ترجمه
يكى ديگر از داروها كه در عالج «: نويسددرمان سردرد گرم مي

سردرد گرم بسيار خوب است، قرص زعفـران اسـت؛ كـه هـم     
نسـخه  . خـوابى مفيـد اسـت    داروى سردرد است و هم براى بى

 : قرص زعفران به قرار زير است
غوره يك مثقال و نـيم، زاج   قال، آبزعفران هفت مث: نسخه

صـمغ عربـى يـك مثقـال و نـيم، شـب       . سفيد يك مثقال و نيم
هشت مثقال، زاج زرد پنج مثقال، همه ايـن  ) زاج بلورى(يمانى 

كنـى و از   مزه خمير مـى  كوبى و با شرابى گس داروها را نرم مى
هرگاه خواستى سردرد گرم را معالجه كنـى  . سازى آن قرص مى

كنى و  ين قرصها را در سركه مخلوط با گالب، آب مىيكى از ا
 ).12(» مالى بر گيجگاه بيمار مى

چه فردي گرم مزاج دچار سردرد باشد و اين نسخه را چنان
كتب حكما . اجرا كند و درمان نشود اين الگو ابطال خواهد شد

هايي اسـت كـه كـامالً قابـل آزمـودن از      سرشار از چنين نسخه
جـا كـه ايـن    توان گفـت از آن الوه بر اين ميع .اند طريق تجربه

اند و به دور از هرگونـه  ها بسيار جزئي و دقيق ارائه شدهنسخه
ــي ــام و كل ــه ابه ــد، از درج ــويي ان ــالگ ــااليي ي ابط ــذيري ب پ

ي دانـش  چـه در حيطـه  توان گفت آنبنابر اين مي. برخوردارند
-طـال شود كـامالً اب طب سنتي قرار دارد و كار طبيب شمرده مي

 . باشدپذير و در نتيجه علمي مي
اي كــه توســط گــادفري در پايــان ايــن قســمت ذكــر نكتــه

پـذيري ارائـه   اسميت، فيلسوف علم معاصر در خصوص ابطـال 
-ي او جسـورانه به عقيده. شده است خالي از لطف نخواهد بود

هاي علمي صرفاً نيست بلكه ويژگـي روش  بودن، ويژگي نظريه
روش علمي كنتـرل يـك   . يك نظريه استدانشمندان در كنترل 

نظريه يعني تالش براي اين كه آن نظريه را با ساير مفـاهيم بـه   
تـري گنجانـده   نحوي مرتبط كنيم كه در ساختار مفهومي وسـيع 

ي تجربـي بتوانـد قـرار    اي كه در معرض مشـاهده شود به گونه
اي كنترل شود كـه از هرگونـه   اما اگر يك فرضيه به شيوه. گيرد

ي تجربـي مصـون و ايمـن    پذيري در مواجهه با مشاهدهسكري
بـر  ). 14(قرار گيرد اين يك كنترل غيرعلمي نظريه خواهد بود 

توانـد  مـي ) يا هر دستگاه معرفتي ديگر(اين اساس طب سينوي 
هاي علمي و غيرعلمي هـر  قرائت) پذيريبر مبناي معيار ابطال(

رخورد مدافعان اين ي بدو را داشته باشد و اين بستگي به نحوه
اي از اين دانش دفاع كنند كه ها به گونهچه آنچنان. دانش دارد

آن را مسلّم تلقي كنند، راه را بر هرگونه آزمون تجربي ببندند و 
مرتب دست به توجيه بزنند به قرائتي غيرعلمـي از ايـن دانـش    

تـر بتواننـد شـرايطي را تعريـف     اند اما هر چه بيشنزديك شده
ه اين دانش علي االصول بتواند ابطـال شـود بـه قرائتـي     كنند ك

در اين مقالـه تـالش بـر ايـن بـود تـا       . اندتر شدهعلمي نزديك
 .تر از اين دانش ارائه گرددقرائتي هرچه علمي

 
 :گيري نتيجه

-ها يا گمـان ها تنها حدسگرايان نظريهاز نظر پوپر و ابطال

هـا را آزادانـه   آنهاي نظري و موقتي هستند كه ذهن دانشـمند  
ي آزمـايش و  هـا بـا دقـت بـه وسـيله     اين حـدس . كندخلق مي
چـه مـورد   شوند و چناني تجربي مورد آزمون واقع ميمشاهده

شوند اما اين به معنـاي  تأييد تجربه واقع شوند فعالً پذيرفته مي
 . ها نيستاثبات صدق آن

ي از اي يـا نظـام  گرايان براي آن كه فرضيهي ابطالبه عقيده
ي علمي باشند بايـد يـك   ها واجد منزلت قانون يا نظريهفرضيه

. پذير باشـند شرط اساسي را بر آورده سازند و آن اين كه ابطال
ي مشـاهدتي يـا   پذير خواهد بود كه يك گـزاره اي ابطالفرضيه

هاي مشاهدتي منطقاً ناسازگار با آن امكـان  اي از گزارهمجموعه
هـا  معنا كه اگر صدق گـزاره يـا گـزاره   باشد به اين وجود داشته

تر و به دور اي دقيقهرچه گزاره. اثبات شد فرضيه را ابطال كند
تـر  پذيرتر و در نتيجه علمياز ابهام و ايهام بيان شده باشد ابطال

 .خواهد بود
ــر اصــول    ــي ب ــي دســتگاهي اســت مبتن طــب ســنتي ايران

ي نـه پـژوهش در زمي . شناسي خاص خودمابعدالطبيعي و جهان
اين اصول به اعتقاد خود حكما مربوط به فيلسوف اسـت و بنـا   

چه كه كار آن. گيردي علم طب و علم قرار نميبر اين در حوزه
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شود شناسـايي مـزاج داروهـا و تجـويز نسـخه      طبيب تلقي مي
 .براساس مزاج بيمار و مزاج اندام دچار بيماري است

وش حكمـا  ي تعيـين مـزاج داروهـا در ر   جا كه شـيوه از آن
اسـت  ها دقيق ارائه شدهمند بوده، نسخ آنكامالً تجربي و ضابطه

شدن توسط تجربه را دارد دستگاه طـب سـنتي   و قابليت آزموده
 .باشدگرايان علم ميپذير و در نتيجه از منظر ابطالابطال
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