کاربرد اصل علیت و لوازم آن در طب سینوی
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چکیده
نوع نگاه فلسفی ابنسینا به مسائل هستیشناسی ،در مباحث طبی او نیز تأثیرگذار بوده است که
یکی از مهمترین آنها ،بحث علیت و لوازم آن است .پیش از ابنسینا حکیمان یونانی به خصوص
ارسطو تالشهای بسیاری در ارائه نظام پزشکی عقالنی و مبتنی بر اصول فلسفی[= نفی اعتقادات
خرافی در پزشکی و درمان] نمودند .از این جهت ،در پژوهش حاضر ابتداء به تبیی ن جایگاه نظام
علیت در نظر پزشکان یونانی به ویژه ارسطو از یک سوی و پزشکی جدید از سوی دیگر پرداخته
شده و سپس تأثیر نظام علیت در طب سینوی مورد بررسی قرار گرفته است .طب سینوی به دو
قسمت نظری و عملی تقسی م میشود که ابنسینا طبیب را از ورود به بحثهای فلسفی در طب
نظری باز میدارد .از ای ن رو ،فهم برخی از مبانی آن مبتنی بر دانستن مبانی فلسفی بوده و طبیب
حقیقی کسی است که فلسفه را نیز به نیکی بداند .اصل علیت ،علل اربعه ،اصل سنخیت ،نگاه
غایتانگار به هستی و نگرش الهی به عالم از جمله مواردی هستند که در این مقاله بدان پرداخته
شده و سعی گردیده لوازم آن در طب سینوی پیگیری شود.
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طرح مسئله
پيش از ابنسينا ،يونانيان باستان پايهگذار پزشکي عقالني و خردگرا بودند و ازاينرو ،يافتههاي
پزشکي خود را بر پايه مشاهدات تجربي و نظامند منطقي قرار دادند كه اعتقادات خرافي جايگاهي در
آن نداشت) .(van der Eijk, 2005 , P.2به گونهاي كه ايدههاي پزشکي و متون معتبر آنان ،تحت
تأثير نظريات فلسفي قرار داشت) (Ibid , P.7كه براي نمونه ميتوان درمان برخي از بي ماريها مانند
خواب ناآرام ،خوابهاي پريشان و امراض تنفسي توسط ارسطو در رساله كوچکي به نام "درباره
1
طبيعت" اشاره كرد) .(Ibid , P.8اصوالً ارسطو و پيروان او نقش بسياري در پيش رفت برخي از
شاخههاي پزشکي مانند آناتومي ،فيزيولوژى ،جنينشناسي ،آسيبشناسى ،درمانشناسى و داروشناسى
داشتند) .(Ibid,P.29رابطه فلسفه و پزشکي يونان منحصر در تأثيرپذيري پزشکان از ايدههاي
فلسفي نبود ،بلکه در مواردي منجر به توسعه دانش انساني از جهان طبيعت گرديد .بدين جهت
ميتوان برخي پزشکان يوناني مانند جالينوس را نيز در ميان متفکران آن قرار داد) .(Ibid , P.23با نظر
به رابطه تنگاتنگ فلسفه و طب در يونان باستان ،سقراط فيلسوف را پزشکي ميداند كه به درمان
بي ماريهاي روحي ميپردازد)(Plato,2005,P.327؛ زيرا كه گرفتار شدن در دام مغالطات و استداللهاي
نادرست گونهاي از بيماري روحي هستند كه عالج آنها وظيفه فيلسوف و به وسيله ارائه شناخت
صحيح و برهاني است.
ابنسينا طب را علمي ميداند كه احوال بدن انسان از نظر بي ماري يا سالمت را مشخص ميكند.
بدين لحاظ ،شيخالرئيس طب را مانند فلسفه به دو قسمت نظري و عملي تقسيم ميكند .از نظر او،
طب نظري در مورد چگونگي طبابت بحث نميكند؛ بلکه مباحث آن صرفاً نظري[مانند عقل نظري]
است كه علم اصول طب را در بر ميگيرد مانند سه گونه بودن تب يا نه نوع بودن مزاج .در مقابل
طب عملي [مانند عقل عملي] ،نظر و اعتقادي است كه منجر به عمل مداوا ميشود .مانند استفاده از
داروهاي سرد و متکاثف جهت درمان ورمهاى گرم كه بيانگر چگونگى عمل و جنبه كاربردى علم
طب است(ابنسينا1121 ،هـ ،ج ،1ص.)21
بدين لحاظ ،ابنسينا طبيب[در طب عملي] را از وارد شدن به بحثهاي فلسفي يا همان اصول
طب باز ميدارد مانند چهار قسم بودن اركان بسيط(ابنسينا1121 ،هـ  ،ج ،1ص ،)21و بحث مزاج(همان،
ص .)23زيرا كه طب نظري و عملي دو شاخه متفاوت هستند .با وجود اين ،از نظر ابنسينا ،جمع ميان
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طب[= عملي] و اصول آن[= نظري] بهتر است و در درمان فايده بيشتري دارد(ابنسينا1121 ،هـ ،ج،9

ص .)11بدين جهت ،فهم عميق برخي مباني طب عملي متوقف بر دانش طب نظري است كه خود در
موارد بسياري متاثر از فلسفه الهي و طبيعي است .بدين جهت ،دانستن اين علوم در طب ضروري
دانسته شده است(قطبالدين شيرازي ،1945 ،ص111ـ.)112
قسمت نظريِ مباني فلسفي طب سينوي را ميتوان شامل مباني هستيشناسي ،انسانشناسي و
فلسفه طبيعي دانست.
ابنسينا وارث دو مکتب طبي متفاوت ارسطويي و جالينوسي از يونانيان است .اين دو مکتب در
مورد جايگاه اصل عليت در پزشکي ،با يکديگر تفاوتهايي دارند كه ابنسينا در غالب موارد جانب
ارسطو را ميگيرد و به نقد نظريات جالينوس ميپردازد .بهعنوان نمونه جالينوس محل به وجود
آمدن[= علت مادي] روح بخاري را كبد ميداند كه از طريق آن به ساير اعضاء بدني نفوذ و سرايت
ميكند[علت فاعلي] .در مقابل ارسطو قلب را داراي چنين نقشي ميداند .ابنسينا در مقام داوري،
نظريه جالينوس را به دليل تشريح باطل ميداند؛ زيرا به هنگام تشريح ،روح بخاري در كبد يافت
نميشود تا اينكه آنرا به ساير اعضاء بدني نيز سرايت دهد(ابنرشد ،بيتا ،ص .)13نمونه ديگر اين است
كه ارسطو مبدأ اعصاب و رگها را قلب ميداند؛ ولي از نظر جالينوس علت آنها كبد است؛ زيرا ريشه
رگها در جهت كبد قرار دارد و از آن به شاخههاى كوچک بسياري متفرع ميشود .ولي ابنسينا بر
آن است كه دليل چنين مطلبي ممکن است به دليل فايده و ضرورتي باشد كه كبد دارد و دليل آن
علي ت يا مبدأي ت كبد نيست(ابنسينا ،1941 ،ص.)14
با وجود اين بين ابنسينا و يونانيان در مورد كاربرد اصل عليت در پزشکي تفاوتهايي نيز هست .به
عنوان نمونه تمام پزشکان پيش از ابنسينا ،بي ماري را يک نوع علت خارجى مستقلى ميدانستند كه
بدن را مورد حمله قرار ميدهد و در مقابل بدن با آن مبارزه ميكند كه نتيجه آن تندرستي يا بي ماري
حتي مرگ است .در مقابل ابنسينا علت بيماري را به دو قسمت خارجي و داخلي تقسيم ميكند كه
قسم نخست آن با فعل و انفعاالت بدن ارتباطى ندارد .قسم دوم نتيجه اختاللاندامها و تغييرات رطوبات
بدني است كه در اي ن نکته ابنسينا داراي نوآوري نسبت به يونانيان است(نجم آبادى ،1949 ،ص95ـ.)94
با توجه به نکات گفته شده ،پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه كاربرد اصل عليت در طب
نظري سينوي چگونه است؟ به بيان ديگر ابنسينا چگونه با استفاده از اصل عليت ،علل اربعه ،اصل
سنخيت و نگرش الهي به عالم در پرتو اصل عليت به شناخت و تبيين بي ماريها از يک سوي و
درمان آنها از از سوي ديگر ميپردازد؟
به نظر ميرسد پيش از پرداختن بـه بحث عليت در طب نظري سينوي ،مشخص شدن جايگاه اصل
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عليت در پزشکي جديد و ميان ديگر طبيبان مسلمان ضروري مينمايد.

اصل علیت در پزشکی جدید
هر چند موضوع فلسفه و علوم پزشکي جدا از يکديگرند ولي از زمانهاي گذشته يعني بقراط
فلسفه تأثيراتي بر اين علوم داشته است .به گونهاي كه فلسفه مباني روشي و نظري اين علوم و
تحليل مفاهيمي مانند دارو ،سالمتي و درمان را بر عهده دارد) .(Tosam, 2014 , P.75بنابراين
جهت شناخت پزشکي جديد ،فهم مباني فلسفي آن ضروري است) .(lee, 2012 , P.8فلسفه جديد
پايه علم جديد از جمله پزشکي است .به گونهاي كه جداسازي پزشکي جديد از فلسفه آن ممکن
نيست .روششناسي دكارت و بيکن در پزشکي جديد نيز به كار برده شد .فلسفه جديد جهان طبيعت
را تنها از جهت مادي ـ مکانيکي تفسير ميكنند بهگونهاي كه از اين نظر ،وجود انسان صرفاً مركب
از اجزاء[مادي] است)  .(Tosam, 2014,P.76بدين جهت هنگامي كه اجزاء تفسير يا تبيين شوند،
وجود انساني نيز معلوم ميشود ،بدون اينكه نيازي به تفسير جزء ديگري باشد) .(Lee, 2012
پزشکي جديد از جهت تحليل بي ماريها و عوامل به وجود آمدن آنها به بررسي اصل عليت
ميپردازد كه براي نمونه ميتوان به عليت مصرف سيگار نسبت به بي ماري سرطان ريه اشاره كرد
) .)Macrum, 2008 , P.3

بدين لحاظ با نظر به جهانبيني فلسفه جديد و غلبه آن در پزشکي مدرن ،بحث از عليت در آن
صرفاً علل مادي است ،به گونهاي كه وجود هر جزء غير مادي در انسان ،و تأثير آن در ايجاد بي ماري
يا درمان را منکر ميشود .با توجه به اين نکته ،وجود هر نوع علت غائي خارج از جهان طبيعت
پذيرفتني نيست .در ادامه خواهد آمد كه طب سينوي ،همه جهان و به تبع آن ،علم پزشکي را داراي
غايت الهي ميداند.

مقایسه جایگاه اصل علیت در طب سینوی با طب رازی در بحث علیت
در ميان پزشکان مشهور عرب يا ايرانى فقط محمد بن زكريا رازي با ابوعلي سينا قابل مقايسه
است(پاشنگ ،1941 ،ص31ـ .)32زكرياي رازي داراي نظريات خاص خويش در امور فلسفي بوده است
ولي از آثار فلسفي او كتابي باقي نمانده است( محقق ،1912 ،ص211ـ .)212با وجود اين ،نظريات فلسفي
او در كتابهاي دانشمندان ديگر انعکاس يافته است كه از جمله آنها ميتوان به اين آثار اشاره كرد:
اعتقاد به تناسخ ارواح(قبادياني ،1919 ،ص ،)195فراگيري شرور از جمله بي ماريها در عالم و غلبه آنها
بر خيرات( محقق ،1912 ،ص.)251
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در مقابل ،با توجه به مباني فلسفي ابنسينا و تأثير آن بر طبيعيات و پزشکي سينوي ،همه عالم از
جمله نفوس انساني داراي غايتي هستند كه به سوي آن در حركت هستند(ابنسينا1941 ،الف ،ص )912و
ازاينرو ،نفس انساني نيز پس از مرگ دوباره به بدن باز نميگردد؛ زيرا الزمه آن اجتماع دو نفس در
يک بدن است(همو2445 ،م ،ص .)141ديگر اينكه ،شرور و بيماريها در عالم فراگير نيستند و نسبت به
خيرات ،از جمله سالمتي وجود اندكي دارند(همو1941 ،الف ،ص114ـ .)113با توجه به اين نکته ،به نظر
ميرسد ،ابتکارات رازى بيشتر در طب عملى است؛ درحالىكه ابنسينا به دليل مباني فلسفه نظري،
از جمله اصل عليت ،در طب نظرى توانايي بيشتري دارد.
از جمله كارهاي رازي ،تجويز جيوه است كه براى نخستينبار توسط او انجام شد .مرهم سفيدآب
سرب نيز به وسيله رازى در كتاب داروسازى وارد شد و از اين جهت اين مرهم در سدههاي ميانه ،به
نام سفيدآب رازى معروف بوده است .نوعى قرص نيز براى استفاده در چشم وجود داشته كه تحت
عنوان"صابون عربى" يا "قرص رازى" شناخته مىشد .رازى همچنين استفاده از روده حيوانى را
بهعنوان زخمبند در اعمال جراحى معرفى كرد و نخستين كسى بود كه واكنش مردمک چشم را در
برابر نور تشخيص داد .به كار بردن نخهايى از جنس مو ،در جراحىهاى سدههاي ميانه نيز به
زكرياى رازى منسوب است .از طرف ديگر ،دفاع از نظريات بديع ابنهيثم درباره بينايى را بايد به
بوعلىسينا منسوب دانست .همچنين به نظر مىرسد ابنسينا تفاوت ميان يرقان انسدادى و يرقان
همولبتيک را مىدانسته و نخستين كسى بوده كه توصيف خوبى از مننژيت كرده است .ابنسينا روش
حمام گرفتن متناوب سرد و گرم را در علم طب وارد كرد .او همچنين دستگاه تنقيه و كيسه آب سرد
را اختراع كرد(پاشنگ ،1941 ،ص31ـ.)32

اصل علیت
شکي نيست كه اساس همه علوم و پيشرفتهاي آن مبتني بر اين اصل مهم است .هر حادثهاي كه
در عالم رخ دهد ،ذهن انسان سريع به دنبال علت آن ميگردد ،نه اينكه بروز و يا عدم بروز آن براي
او يکسان باشد .در واقع دانشمند هر علمي در جستوجوي علت پديدههايي است كه در عالم رخ
ميدهد .عليت از جمله پيشفرضهاي علوم مختلف است كه در علم طب نيز از آن استفاده شده
است .اطبايي كه در فلسفه نيز مهارت داشتهاند ،بهصراحت از اين اصل در كتب طبي خود نام بردهاند.
ابنسينا بهجاي واژه "علت" از واژه "سبب" و "مبدأ" نيز استفاده كرده است .وي در كتاب
الحدود علت و معلول را اينگونه تعريف ميكند« :علت ،هر ذاتي است كه وجود ذات بالفعل ديگري
بالفعل از اوست ،بدون آنكه وجود بالفعل(علت) از وجود بالفعل ديگري(معلول) بهدست آمده باشد» .و
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«معلول ذاتي است كه وجودش بالفعل از ديگري است»(ابنسينا1343 ،م ،ص .)214در كتاب عيون
الحکمه بهجاي واژه علت از واژه سبب استفاده كرده است و در تعريف آن ميگويد« :سبب هر چيزي
است كه وجود شيء وابسته به آن است ،بدون آنكه وجود آن شيء داخل در وجود آن باشد و يا
وجودش بهوسيله آن شيء تحقق يابد»(همو1344 ،م ،ص .)11ابنسينا در كتاب نجات بهجاي واژه علت
از واژه مبدأ استفاده كرده است و در تعريف آن ميگويد« :مبدأ ،چيزي است كه به ذات خود يا به
واسطه غير ،وجود تام و كامل دارد ،سپس وجود شيء ديگري از آن حاصل ميآيد و بدان تقوم
مييابد»(همو ،1953 ،ص.)114
در مورد اصل عليت اشاره به چند مطلب مفيد است:
همانگونه كه اصل عليت با عقل قابل اثبات يا ابطال نيست ،از طريق حس نيز نميتوان آن را
اثبات يا ابطال كرد .ابنسينا به اين نکته توجه داده است كه حس چيزي جز تعاقب و توالي دو پديده
را درک نميكند و صرف همراهي دو پديده دليل بر سببيت آن دو نسبت به يکديگر نيست .آنچه در
عليت مهم است ضرورتي است كه بين علت و معلول برقرار است و حس هرگز ضرورت را نمييابد و
فهم معناي ضرورت ،بر عهده عقل است و نه حس(همو1941 ،الف ،ص .)11بنابراين اصل عليت از
اصول بديهي اولي است كه قابل اثبات يا ابطال حسي يا عقلي نيست و هر گونه تالشي براي اثبات و
يا ابطال آن ،متوقف بر پيش فرض گرفتن اين اصلِ اصيل است.
گرچه اصل مفهوم عليت و تحقق آن بديهي است؛ ولي عليت و معلوليت موجودات مختلف نسبت
به يکديگر بديهي نيست و نيازمند اثبات است .بدين لحاظ ،فلسفه از عليت و معلوليت ميان
موجودات و حقايق كلي بحث ميكند؛ ولي علوم طبيعي و تجربي ،از اين اصل به شيوه تجربي
استفاده و اثبات ميكنند(جوادي آملي ،1941 ،ج ،5ص.)929
رابطه عليتي كه ميان موجودات مادي تصور ميشود ،عليت حقيقي نيست ،بلکه اعدادي است؛ زيرا در
عليت حقيقي با از بين رفتن علت ،معلول نيز از بين ميرود؛ در حالي كه در عليت طبيعي مشاهده
ميشود كه با از بين رفتن علت ،معلول از بين نميرود .بنابراين در علوم طبيعي علت فاعلي صرفاً
مبدأ تحريک است نه مبدأ وجود(ابنسينا1941 ،الف ،ص.)215
توجه به تفاوت ميان علت حقيقي و اعدادي ،سبب مصون ماندن از خلط ميان معاني عليت در
علوم الهي و طبيعي ميگردد .پيش از ابنسينا ،ارسطو به تبيين اصل عليت و لوازم فلسفي آن پرداخته
است .بدين جهت از نظر ارسطو فيلسوف به شناخت عليت ميپردازد و ازاينرو ،شناخت او نيز يقيني
است) .(Aristotle, 1908 , P.2206اين اصل در پزشکي او نيز تأثير بسياري گذارده است .بدين
اساس ،نظام فيزيولوژيايى اعضاء بدني از ديدگاه او مبتني بر كاركرد قلب است .به گونهاي كه قلب
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علت حيات باقي اعضاء بدني است .اگر قلب از كار بايستد ،بدن انسان خواهد مرد .هم چنين در بحث
جنينشناسي ،ارسطو معتقد بود كه قلب نخستين عضو بدن است كه به وجود ميآيد و سپس بقيه
اعضا بهوجود ميآيند ) .(Ehrlich, 2004 , P.4از اين جهت ،ارسطو به گونهاي قائل به عليت قلب
نسبت به ساير اعضاء و قواي بدني بوده است .از اين نظر ،قواي حسي مانند المسه و ذائقه ارتباط
نزديکي با قلب دارند و قلب نيز تنظيم كننده مغز است؛ زيرا قلب گرمترين عضو بدني
است).(Aristotle, 1908 , P.1263
در طب سينوي از اصل عليت بهعنوان اصل موضوعهاي كه در فلسفه مطرح ميشود ،استفاده شده
است .ابنسينا در ابتداي قانون با مفروض گرفتن اصل عليت ميگويد :علم طب به بدن انسان از
منظر تندرستي و عدم آن مينگرد و علم نسبت به هر چيزي ،هنگامي حاصل ميشود كه اسباب و
علل آن شناخته شود؛ بنابراين در طب نيز بايد اسباب صحت و مرض شناخته شود(ابنسينا1121 ،هـ،
ج ،1ص .)22اين عبارت در ابتداي قانون گوياي آن است كه از ديد بوعلي هر چيزي سببي دارد ،از
جمله سالمتي و تندرستي .به تعبير ديگر در علم طب بحث از علل تندرستي و سالمتي ميشود؛ زيرا
آن دو به عنوان يکي از حوادث ،بدون علت تحقق نمييابند و اين همان اصل عليت است كه طبيب
به عنوان اصل موضوعي از حکيم ميپذيرد.
از ديگر موارد استفاده از اصل عليت در طب سنتي اين استكه ابنسينا در بحث اختالف طبيبان
در مورد مزاج كودكان ،اقوال گوناگوني را در مورد سبب و علت رشد و نمو كودكان بيان ميكند و
آنها را نقد ميكند(همان ،ص94ـ .)92همچنين ابنسينا مزاج زنان را سردتر از مردان ميداند؛ به همين
سبب زنان در آفرينش نسبت به مردان قاصرند(سردي مزاج علت قاصر بودن آنهاست) .همچنين او
معتقد است مزاج زنان مرطوبتر از مردان است ،به همين دليل مواد زائد در بدن آنها بيشتر است
(همان ،ص .)99از ديدگاه ابنسينا بهوجود آمدن اخالط در بدن سببي دارد و نميتواند بدون علت باشد؛
به همين دليل در قانون فصلي را با عنوان "في كيفيه تولد األخالط"(همان ،ص )94قرار داده است تا
به بررسي سبب تولد اخالط بپردازد .در همين فصل ميگويد :وقتي غذا وارد معده ميشود ،هضم
كامل و تمام مييابد و اين تنها به سبب حرارت معده نيست ،بلکه بهخاطر حرارت چيزهاي اطراف
معده نيز هست (همانجا).
همچنين بحث "اسباب سته" كه در طب سنتي مطرح است ،پيش فرضش آن است كه هر
معلولي علتي دارد .حکيم جرجاني در اين رابطه ميگويد« :و ببايد دانست كه هر كارى را سببى است
و سبب به نزديک طبيبان چيزى را گويند كه نخست آن چيز باشد ،و از بودن آناندر تن مردم حالى
پديد آيد ،و بعضى سببها آن است كه سبب تندرستى است خاصه ،و بعضى سبب بيمارى است
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خاصه ،و بعضى آن است كه هرگاه چنان باشد كه بايد ،و چندانكه بايد و آن وقت باشد كه بايد سبب
تندرستى باشد ،و هرگاه كه برخالف اين باشد ،سبب بيمارى گردد ،و اين سببهاى چنين شش
جنس است و طبيبان آن را "اسباب السته" گويند :يکى هوا است؛ دوم طعام و شراب و داروها و
سازهاى دستکاران(داروهاي تركيبي)؛ و سوم خواب و بيدارى؛ چهارم حركت و سکون؛ پنجم استفراغ
و احتقان يعنى بيرون آمدن چيزى از تن مردم و ناآمدن ،چون طبع كه اجابت كند يا نکند و عرق كه
آيد يا نيايد...؛ ششم اعراض نفسانى چون شاديها و غمها و خشم و خوشنودى»(جرجان ي ،1931 ،ج،1
ص .)14همه موارد مذكور نشان دهنده آن است كه از ديد ابنسينا و اطباي سنتي هر معلولي علت
مخصوص به خود دارد و ايشان در قانون ،اين امر را بهعنوان اصل بديهي پيش فرض سخنان خود
تلقي كرده است.
در پايان اين بحث ممکن است اين سؤال به ذهن خطور كند كه اگر امروزه يک پزشک اساساً از
نظريه عليت ابنسينا يا فلسفه او اطالعي نداشته باشد ،آيا ميتواند دارو تجويز كند و سبب بهبود
بي مار شود؟ در جواب ميگوييم كه ما مدعي نيستيم كه فلسفه شرط طبابت است يا نظريه عليت
شرط تجويز دارو .روشن است كه پزشکان بدون دانستن فلسفه ،مهارت قوي در طب دارند؛ ولي ادعا
اين است كه ابنسينا از مباني فلسفي در طب استفاده كرده است و در فهم حقيقي طب ،دانستن اين
مباني مؤثر است .نکته مهم اينكه استفاده از مباني و اصول فلسفي در علوم تجربي گاه غير آگاهانه
است و نفوذ آن در نظريات دانشمندان نيز آگاهانه نخواهد بود .طبيبي كه در آزمايشگاه مشغول
آزمايش داروهاي شيميايي است ،قطعاً اصل عليت و سنخيت را قبول دارد و اال اگر اين دو اصل را
منکر شود ،به لحاظ عقلي نميتواند هيچ آزمايشي انجام دهد .بنابراين هر پزشکي كه دارو تجويز
ميكند ،خواه و ناخواه از مباني فلسفي استفاده ميكند؛ ولي برخي به آن علم ندارند .پزشکان قبول
دارند كه اين دارو در درمان اثر دارد (اصل عليت) و نيز اثر خاصي متناسب با بي ماري بي مار دارد(اصل
سنخيت) و هر بي مارياي داروي خاصي ميخواهد(اصل سنخيت بي ماري با دارو ) .در اين مقاله نيز در
صدد بيان اين نکته بودهايم كه مباني فلسفي در طب سنتي سرايت كرده است.

علل اربعه
علت ،تقسي مات گوناگوني دارد كه در كتب فلسفي بدان اشاره شده است؛ ولي آنچه از اين تقسي مات
بيشتر در طب سنتي به كار رفته ،بحث علل اربعه است .بر اساس يک تقسيمبندي ميتوان علتها
را به چهار قسم تقسيم كرد :علت صوري؛ مادي؛ فاعلي؛ غايي.
از ديدگاه ابنسينا "علت صوري" ،آن است كه فعليت شيء به اوست" .علت مادي" ،آن است كه
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جهت قوه و پذيرش شيء است" .علت فاعلي" ،وجود شيء را افاده ميكند و "علت غايي" ،علتي
است كه شيء بهخاطر آن به وجود آمده است(ابنسينا1941 ،الف ،ص215ـ.)214
الزم به ذكر است كه ارسطو پيش از ابنسينا با استفاده از علتهاي چهارگانه به تبيين برخي
بي ماريها و درمان آنها پرداخته است .توضيح اينكه ،بيثباتي و تغييرات در حس المسه منجر به
تغييراتي در كاركرد قوه عقل ميشود يا اينكه ظرافت پوست ناشي از رقيق بودن خون است كه خود
اين نيز معلول كاركرد عقل است) .(Van der Eijk, 2005, P.227هم چنين ارسطو گرمي و سردي
را علت فاعلي برخي از بيماريها ميداند) .(Ibid , P.236بدين جهت طبق مباني فلسفي ـ طبي
ارسطو ،طبيب جهت درمان اينگونه بي ماريها بايستي ابتداء به درمان رقيق بودن خون و گرمي يا
سردي بپردازد كه غايت او درمان معلول آنهاست.
ارسطو با استفاده از علتهاي چهارگانه به تبيين پديده خواب نيز ميپردازد و علتهاي فاعلي،
صوري ،مادي و غائي آن را مشخص ميكند :حرارت دروني[= علت فاعلي] سبب حركت به سوي
باالي قسمتهاي خشک و سنگين غذا ميشود[= علت مادي] و ازاينرو ،سبب بههمفشردگي و
بازگشت آنها به سوي قواي حسي ميشود[= علت صوري] .خواب نيز به دليل توقف فعاليت قواي
حسي به وجود ميآيد كه براي ادامه حيات و سالمت موجود زنده ضروري است[= علت غائي] (Ibid ,
) .P.177از اين جهت با حفظ و نگهداري از اين موارد ميتوان به سالمت انسان[و يا ساير جانداران]
كمک كرد و به درمان بي ماري آنها پرداخت.
حکيم ارزاني با بهرهگيري از مباني فلسفي در توضيح اقسام علل ميگويد كه مقصود از علل اربعه
چهار قسم مادي ،صوري ،فاعلي و غايي است؛ «زيرا يا سبب داخل در مسبب هست يا خير .اگر سبب
داخل در مسبب باشد ،به جزء بالقوه آن "علت مادي" ،و به جزء بالفعل آن" ،علت صوري" گويند.
اگر سبب خارج از مسبب باشد  ...آن را "علت فاعلي" ،و اگر مقصود از مسبب چيز ديگري باشد ،آن
را "علت غايي" گويند»(ارزاني ،ب يتا ،ص.)91
ابنسينا از اين تحقيق فلسفي ،در طب خود بهرهمند شده است و اساس بسياري از مباحث ،به
مسئله تقسيم علل برميگردد .ايشان در ابتداي قانون ميگويد كه الزم است در طب اسباب صحت و
مريضي شناخته شود .اسباب نيز چهار صنفاند :سبب فاعلي ،مادي ،صوري و تمامي .سبب ماديِ
صحت و مريضي ،امورياند كه صحت و مرض در آنها تقوم مييابد .نزديکترين سببِ مادي ،عضو
و روح است .پس از آن اخالط ،و سپس اركان است .سبب فاعليِ آن ،اسباب تغيير دهنده يا حفظ
كننده حاالت بدن است؛ از قبيل هوا ،آب ،غذا ،خواب و بيداري .سبب صوري آن ،مزاجها و قوا و
تركيبهاست .سبب تماميِ صحت و مرض نيز افعال است(ابنسينا1121 ،هـ ،ج ،1ص.)22
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ايشان براي بهوجود آمدن هر يک از خلطهاي دم ،صفرا ،سودا و بلغم ،اسباب چهارگانهاي را بيان
ميكند؛ مثالً اسباب چهارگانه توليد خلط دم در بدن را موارد ذيل ميداند :سبب فاعلى براى توليد
خون ،حرارت معتدل است؛ سبب مادى آن ،غذاها و نوشيدنىهاى نيکوست؛ سبب صورى آن ،نضج
خوب ،و سبب غايى براى توليد خون ،تغذيه بدن است(همان ،ص .)93در ادامه ،ايشان اسباب اربعه
صفرا ،بلغم و سودا را نيز بيان ميكند.
حکيم ارزاني در كتاب مفرح القلوب كه شرح قانونچه است ،ميگويد وجود هر خلطى از اخالط
موقوف است بر علل اربعه كه فاعلى ،مادى ،صورى و غائى است و معرفت بدان مالک امر است؛ زيرا
كه علم به وجود شىء كامل نمىشود ،مگر پس از علم به سبب آن .همچنين ميگويد در مورد
اعضاي رئيسه آمده است كه آنها از يک سو مبدأ فاعلي و از سوي ديگر مبدأ قابلياند .وجه فاعل
بودنشان اين است كه آنها فاعل ارواحياند كه خود آنها حامل و مبدأ قابلي قوايند .پس اعضاي
رئيسه مبدأ قوا نيز هستند؛ زيرا مبدأ مبدأ براي شيء مبدأ براي شيء دوم نيز هست(ألن مبدأ المبدأ
لشيء مبدأ لذلک الشيء) و وجه قابل بودن آنها به خاطر اين است كه قابليت پذيرش نفس را دارند
(ارزاني ،ب يتا ،ص92ـ.)95

بنابراين در طب سنتي بهوفور از بحث علل اربعه استفاده شده است .ذكر تمامي جمالت در مورد
علل اربعه و استفاده از آنها در طب مجال گستردهاي ميطلبد؛ ولي در اين موضع سعي شد عباراتي
در اين زمينه بيان شود تا روشن شود كه اين بحث فلسفي چگونه به عنوان يکي از مبادي طب
مطرح است.

اصل سنخیت

يکي ديگر از اصول فلسفي و عقلي كه در همه علوم از جمله طب كاربرد دارد ،اصل مهم "سنخيت"
است .از قانون عليت دو اصل مهم منشعب ميشود1 :ـ ضرورت علي و معلولي؛ 2ـ سنخيت ميان
علت و معلول( مطهري ،1943 ،ج ،9ص.)221
با اينكه اصل سنخيت از اصول مهم فلسفي است و از پيشفرضهاي علوم تجربي به شمار ميرود،
ولي فالسفه آن را به صورت بابي مستقل در مباحث فلسفي لحاظ نکردهاند و تنها در كتب شارحان
معاصر ،به صورت مستقل بحث شده است .بحث سنخيت بيشتر در مباحث مربوط به قاعده الواحد در
فلسفه مطرح شده است؛ زيرا اثبات اين قاعده محتاج به قبول اصل سنخيت ميان علت و معلول است.
مقصود از سنخيت در اصطالح فالسفه آن است كه بين هر علت و معلولي رابطه وجودي خاصي برقرار
است ،به گونهاي كه از هر علت خاصي ،معلولي معين و هر معلولي از علت مخصوص به خود به وجود
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ميآيد؛ بنابراين اگر كسي اصل سنخيت را نپذيرد ،به ناچار پذيرفته است كه از هر علتي ،معلولي خاص
و هر معلولي از علت خاص خود صادر ميشود.
همانگونه كه اشاره شد ،فالسفه باب مستقلي را در مورد سنخيت اختصاص ندادهاند؛ ابنسينا نيز
در كتب خود بدين روش مشي كرده است و به مناسبت ،اشارهاي اجمالي به بحث سنخيت داشته
است .وي در كتاب االهيات شفا فصلي را با عنوان "في مناسبه ما بين العلل الفاعليه و معلوالتها"
اختصاص داده است كه در اين فصل به تفصيل در مورد اينكه رابطه علت و معلول از نظر شدت و
ضعف و تساوي چگونه است ،بحث كرده است .ابنسينا در ابتداي اين فصل به سنخيت بين فاعل و
معلول اشاره كرده است و ميگويد اين گونه نيست كه وجودي را كه فاعل افاضه ميكند ،هميشه
مثل خودش باشد؛ بلکه گاهي اوقات مثل خودش است و گاهي اوقات مثل خودش نيست(ابنسينا،
1941الف ،ص .)254مالصدرا در تعليقه خود بر شفا ميگويد كه ابنسينا ميخواهد در اينجا كيفيت
مناسبت بين فاعل و فعلش را بيان كند .اين مناسبت گاهي به صورت مماثلت است و گاهي نيست؛
زيرا اينگونه نيست كه هر چيزي كه از فاعل صادر ميشود از نظر ماهوي مثل خودش باشد ،بلکه
وجودي را كه افاضه ميكند ،گاهي اوقات در ماهيتش مثل فاعل است ،مانند حرارت كه گرما از آن
صادر ميشود و گرما نحوي از حرارت است؛ و گاهي اوقات در ماهيت مثل فاعل نيست ،مانند آتش
كه سياهيِ صادر از آن ،مثل آتش نيست(صدرالدين شيرازي ،1942 ،ج ،2ص .)1494اين عبارت مالصدرا
بسياري از اشکاالتي را كه بر اصل سنخيت شده است ،دفع ميكند؛ زيرا برخي گمان كردهاند كه
منظور از سنخيت بين علت و معلول ،سنخيت در امور ماهوي(مماثلت) است ،در حاليكه مالصدرا در
توضيح سخن ابنسينا ميگويد كه گرچه بين فاعل و فعلش مناسبت وجود دارد؛ ولي اين مناسبت
صرفاً به معناي مماثلت نيست كه از نظر ماهوي نيز يکي باشند.
در مورد اصل سنخيت بايد به نکاتي توجه داشت:
اصل سنخيت كامالً عقلي و فلسفي است و علوم تجربي نميتوانند اين اصل را اثبات و يا ابطال
كنند .دانشمندان تجربي پيش فرض مشاهدات و تجربياتشان اصل سنخيت است .آنان پس از
مشاهده و آزمايش در چند مورد ،نتيجه آزمايش خود را به مواردي كه آزمايش نکردهاند نيز تعميم
ميدهند اين تعميم معلول قبول چند اصل است كه يکي از آنها اصل تشابه طبيعت است؛ يعني
طبيعت در شرايط كامالً مساوي در همهجا و همه وقت جريان واحدي دارد .اصل تشابه طبيعت
چيزي جز اصل سنخيت علي و معلولي نيست( مطهري ،1943 ،ج ،9ص. )225
گرچه اثبات اصل سنخيت بر عهده عقل است؛ ولي شناخت مصاديق آن در عالم طبيعت بر عهده
علوم طبيعي و تجربه است .پس اگر عقل به نحو كلي ،به اين مطلب رسيد كه هر چيزي نميتواند
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سبب تغيير و دگرگوني در هر چيزي شود ،شناخت مصاديق آن در عالم طبيعت بر عهده علوم تجربي
است .بنابراين اگر اين دانشمندان نتوانستند سنخيت بين دو چيز را تشخيص دهند و يا در شناخت
اصل سنخيت و يا تطبيق آن دچار اشتباه شدند ،خدشهاي بر اصل سنخيت وارد نميشود.
ظهور اصل سنخيت را ميتوان از علليابي برخي از بي ماريها نزد ارسطو استنباط كرد كه از طريق
كاركرد روانشناختي يا اخالقي انسان مانند ادراک ،حافظه ،تفکر ،خوابها و تصورات انجام ميگيرد؛
مانند بي ماري ماليخوليا ) .(van der Eijk, 2005 , P.17ماليخوليا به دليل مناسبت داشتن با برخي از
كاركردهاي رواني روي ميدهد كه ناشي از پريشاني صورتهاي ذهني و رطوبت قلبي است) ( Ibid ,
.P.142

ابنسينا در كتب طبي خود از اين اصل فلسفي بهعنوان يکي از مبادي طب استفاده كرده است.
وي در قانون ميگويد كه اشياء سفت با مزاج كودكان سنخيت ندارد ،و قوه هاضمه و ماسکه ايشان
آن را نمىپذيرد و قوه دافعه آن را به سرعت از بدن دفع مىگرداند؛ ولى اين گونه اشياء ،با مزاج
جوانان سنخيت دارد و براى تغذيه آنان شايسته است(ابنسينا1121 ،هـ ،ج ،1ص .)144اين عبارت به
صراحت بيان ميكند كه چيزهاي سفت چون با هاضمه و ماسکه كودكان سنخيت ندارد از بدن دفع
ميشود؛ زيرا هاضمه تنها چيزهايي را هضم ميكند كه با آن سنخيت و مناسبت داشته باشد.
در برخي از سخنان ابنسينا و ساير اطبا ،گرچه به اين اصل بهصراحت اشاره نشده است؛ ولي
پيشفرض همه آنان اصل سنخيت است؛ مثالً ابنسينا ميگويد« :اگر غذا و نوشيدنى گرم باشد ،به
بدن گرمى مىدهد و اگر سرد باشد ،به آن سردى مىبخشد» (همان ،ص .)191روشن است كه بر
اساس اصل سنخيت ،از شيء گرم گرمي ،و از شيء سرد سردي بروز ميكند .در جاي ديگر در نقد
سخن جالينوس كه مزاج ريه را مرطوبتر از كبد ميداند ،ميگويد" :ريه" در جوهر خود رطوبت
زيادى ندارد؛ زيرا هر عضوى در مزاج غريزى خود ،شباهت به نوع غذايى دارد كه از آن تغذيه مىكند
و در مزاج عارضى خود شباهت به خلطى دارد كه در آن عضو ،افزايش يافته است؛ ازاينرو ،ريه،
عضوى است كه از گرمترين خون و از آنچه بيشتر آن آميخته با صفراست ،تغذيه مىكند و به دليل
همين گرمى ،ريه نمىتواند از كبد مرطوبتر باشد (همان ،ص.)23
ابنسينا در بحث نحوه شير دادن به نوزاد معتقد است كه تا آنجا كه ممکن است نوزاد بايد از شير
مادر خود تغذيه كند؛ زيرا شير مادر شبيهترين غذاها به جوهر غذايي است كه نوزاد در دوران جنيني
ميخورده است؛ زيرا همان خون حيض االن به صورت شير درآمده است و نوزاد با آن بيشتر انس
دارد(همان ،ص .)244در اين عبارت تعليل اينكه شير مادر از هر شير ديگري براي نوزاد بهتر است ،اين
است كه سنخيت بيشتري با غذايي دارد كه نوزاد در دوران جنيني ميخورده است(خون حيض).
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در جاي ديگر ميگويد كه از آنجا كه غذا بالفعل شبيه مغتذي نيست ،قوه مغيره خلق شده است تا
غذا را شبيه مغتذي گرداند(ابنسينا1121 ،هـ ،ج ،1ص )134كه اين حکم بر اساس سنخيت بين غذا و
مغتذي است.
همچنين در باب عالمات مزاج ميگويد اگر عضوي به سرعت گرم شود نشانه گرمي مزاج ،و اگر
سريع سرد شود ،نشانه سردي مزاج است؛ زيرا استحاله به همجنس آسانتر از استحاله به ضد آن
است(همان ،ص .)114پيش فرض اين سخن نيز اصل سنخيت است .اگر چيزي بخواهد تغيير كند به
چيزي كه همجنس با آن است و با آن سنخيت دارد تبديل ميشود نه به چيزي كه ضد آن است.

نگاه غایتگرایانه به هستی
از ديدگاه ارسطو نيز طبيعت فعل گزاف انجام نميدهد و ضرورتاً در افعال خويش داراي غاياتي است؛
ازاينرو ،او پيادهروي پس از غذا را جهت جلوگيري از خيزش غذا در دهانه شکم توصيه ميكند تا
سالمتي شخص به مخاطره نيفتد).(Aristotle, 1908 , P.306
يکي ديگر از اصول هستيشناسي طب سينوي كه از لوازم اصل عليت است ،نگاه غايتانگار به
انسان و عالم است .ابنسينا در كتب فلسفي خود به تفصيل علت غايي را مورد بحث قرار داده و هر
گونه بخت و اتفاق را در اين نظام احسن ابطال كرده است .از ديدگاه او هر موجودي در عالم داراي
هدف و غايت مخصوص به خود است و در نهايت با دستيابي به غايت خود ،به ساحل آرامش و
سکون ميرسد .بر اساس اين نگرش ،خداوند هيچ شيئي را گزاف و بيهوده خلق نکرده است؛ مثالً در
بحث قواي نفس ميگويد كه هدف "قوه غاذيه" براي حفظ شخص است ،و هدف "قوه ناميه" براي
تماميت جوهر شخص است ،و هدف "قوه مولده" بقاي نوع است؛ زيرا حب بقا امري است كه از حق
تعالي به همه اشيا افاضه شده است(ابنسينا1941 ،ب ،ص51ـ .)55ابنسينا در تعريف غايت بيان ميكند
كه مقصود ما از غايت ،علتي است كه شيء بهخاطر آن به وجود آمده است(همو1941 ،الف ،ص .)214او
بحث غايت را اشرف بحثهاي فلسفي ميداند(همان ،ص.)944
حکي مانه بودن نظام هستي و هدفداري آن ،امري است كه ابنسينا در فلسفه خود به اثبات رسانده،
و در طب خود نيز بهعنوان يکي از اصول موضوعه به كار برده است .با توجه به اين اصل در كتب
اطبا آمده است كه طبيعت كار گزاف يا بدون هدف انجام نميدهد(اخويني ،1951 ،ص .)121هر چند در
ديد سطحي و ظاهري ممکن است شيء هدف و غايتي نداشته باشد.
يکي از مواردي كه در طب سنتي بحث غايتنگري موج ميزند ،بحث تشريح اعضاي بدن انسان
است كه ابنسينا ضمن تشريح ،چرايي خلقت عضو را نيز بيان ميكند .اينک به تعدادي از اين موارد
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اشاره ميشود:
1ـ او در بحث تشريح استخوانهاي فک و بيني ،فوايد بيني را در سه چيز ميداند:
1ـ1ـ بيني با فضاي خالي كه در خود دارد ،به استنشاق هوا كمک ميكند تا هواي بيشتري در
آن جمع شود و پيش از ورود به مغز تعديل شود.
1ـ2ـ در جدا كردن حروف و آسان بيان كردن آن هنگام تقطيع ،كمک ميكند.
1ـ9ـ مجراي دفع فضوالت مغزي است(ابنسينا1121 ،هـ ،ج ،1ص13ـ.)14
2ـ او در بحث تشريح انگشتان چهار فايده را براي ناخن بر ميشمارد:
2ـ1ـ تکيهگاهي براي نوک انگشتان است تا هنگام فشار بر چيزي دچار سستي نشوند.
2ـ2ـ انگشت ميتواند به وسيله آن چيزهاي ريز را از زمين بر دارد.
2ـ9ـ .انگشت ميتواند بهوسيله آن اعضا را تميز كند و آنها را بخاراند.
2ـ1ـ در پارهاي از اوقات ،اسلحهاي براي دفاع است.
سه فايده نخست براي نوع انسان سزاوارتر است و فايده چهارم براي حيوانات ديگر است(همان،
ص.)11

9ـ او فايده پا را نيز در دو چيز مىداند:
9ـ1ـ ثبات و قوام كه توسط قدم صورت ميگيرد.
1
9ـ2ـ جابهجا شدن با قامت راست و در حال بلند شدن و نشستن كه اين امر توسط ران و ساق
انجام مىشود(همانجا).
1ـ شيخ درباره فايده گردن و تشريح استخوانهاي آن ميگويد« :گردن براى عبور ناى از آن
آفريده شده و فايدههاى آفرينش ناى را در جاى خود ياد خواهيم كرد .از آنجا كه مهرههاى گردني ـ
و بهطور كلى مهرههاى بااليي ستون فقرات ـ بر مهرههاى پاييني آن سوارند ،الزم است كه
كوچکتر از آن باشند؛ زيرا اگر حركات بر اساس نظام عقاليي باشد ،بايد محمول سبکتر از حامل
باشد» ( 2همان ،ص.)13
ابنسينا با توجه به بحث علت غايي در مورد نبض جنس مرد و زن در مراحل مختلف عمر ،ميگويد:
نبض مردها به علت شدت نيرو و نيازمنديشان ،بزرگتر و قويتر از زنان است ،و از آن جا كه نبض
بزرگ نياز مردان را برطرف ميكند ،نبض آنها نسبت به زنان كندتر است(ابنسينا1121 ،هـ ،ج ،1ص.)159

1ـ مستوياً و صاعداً و نازالً.
« - 2فإن المحمول يجب أن يکون أخف من الحامل إذا أريد أن تکون الحركات على النظام الحکمي».
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عبارات مذكور تنها گوشهاي از نگرش غايتانگارانه حکيم بوعلي ،در طب اوست و موارد فراوان
ديگري نيز ميتوان ذكر كرد؛ ولي همين قدر براي اثبات مدعا كافي است.
بنابراين نگاه طب سنتي به انسان و بدن او و حتي جهان هستي ،غايتگرايانه بوده است .از نظر
متخصصان اين طب ،حکيم علياالطالق هيچ شيئي را بيهوده خلق نکرده است و هر چيزي در عالم
مطابق با هدفي كه براي او در نظر گرفته شده است ،به فعاليت مشغول است .در مورد خلقت اعضاي
انسان نيز هر عضوي براي هدف مخصوصي خلق شده است گرچه انسان به دليل محدوديتِ روشي
و يا بينشي خود نتواند حکمت آن را دريابد؛ بر اساس نگاه غايي است كه پزشکان در خالل مباحث
طبي خود هدف غايي از آفرينش آن عضو را نيز بيان ميكنند؛ هر چند ممکن است غايتي كه آنان از
خلقت يک عضو فهميده باشند ،غير از غايت اصلي از خلق آن عضو باشد؛ ولي مهم آن است كه اين
نگاه غايي به هستي در سراسر كتب طب سنتي و بهويژه كتابهاي طبي ابنسينا مشهود است .به
تعبير ديگر اگر در بحث صغروي خدشهاي وارد شود و محل نظر باشد ،در كبراي بحث كه غايت
داشتن موجودات عالم است ،خدشهاي وارد نميشود.

نگرش الهی به عالم
ارسطو نيز پس از تبيين نظام علي و معلولي ميان موجودات ،همه آنها را داراي غايتي معين و
مشخص ميداند كه در نظامي غايتمند  1موجودند) .(Aristotle, 1908 , P.306او در موارد ديگري
به غايت الهي داشتن همه جهان طبيعي تصريح ميكند) .(Ibid , P.2782ارسطو به تقسيمبندي
علوم همت ميگمارد و وظائف هر يک از جمله طبيعيات را [كه شامل طب نيز ميشود] به طور دقيق
مشخص ميكند؛ ولي قدرتي الوهي را در همه موضوعات آنها تصديق ميكند).(Ibid , P.2448
جهانبيني طب سينوي ،الهي است .در اين نگرش ،همه حقايق عالم طبيعت ،تنزليافته حقايقي
است كه در عالم مافوق به نحو اكمل و اتم موجود است .در جهانبيني الهي ابنسينا ،واجبالوجود
مدبر و مفيض همه موجودات است و هر تأثيري كه در عالم رخ ميدهد ،مؤثر حقيقي اوست .طبق
ديدگاه الهي به عالم ،هستي ،هدفمند خلق شده و به سوي هدف خاصي رهسپار است .موجودات نيز
در غايت استحکام و اتقان و به بهترين وجه ،خلق شدهاند .نصر در اين زمينه ميگويد« :اين طب از
برخي جهات هنوز هم امتيازات بارزي بر پزشکي رايج جديد دارد .طب سنتي ،صورتي از پزشکي
تقدسآميز است و در آن معالجه جسم و روح توأماً مطمح نظر است»(نصر ،1941 ،ص.)114
1- Teleological order
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در طب سينوي ،شافي حقيقي در حقيقت خداست و طبيب واسطه فيض است و جز واسطه بودن
نقشي ندارد .پس طبيب در هنگام معالجه ،خود را شافي حقيقي نميداند ،بلکه دائماً خود را واسطه
فيض مييابد و هر لحظه از جواد مطلق به لسان حال و يا قال ،طلب فيض ميكند تا به احسن وجه
بي مار را معالجه كند .بي مار نيز بهعنوان مخلوق الهي و اشرف مخلوقات ،مقام و جايگاه وااليي نزد
طبيب دارد .در طول درمان ،بايد مالحظه شود كه حرمت و شرافت بي مار محفوظ بماند و سعي طبيب
در معالجه بي مار باشد و هيچ چشمداشتي به او نداشته باشد ،بهويژه در مورد مسايل مالي .تأسفآورتر
از همه آن است كه طبيب به دليل مشکل مالي بي مار ،از معالجه او منصرف شود و او را به حال خود
رها كند و يا به طبيب ديگري ارجاع دهد؛ بنابراين پزشکي قداست خاصي در طب سنتي پيدا ميكند
و ديگر بنگاهي براي سودآوري نيست .به همين سبب ،در گذشته به طبيب ،حکيم نيز اطالق ميشد؛
زيرا واژه حکيم ،داراي نوعي قداست نيز بوده است.
آشکار است كه طبيب از آن جهت كه طبيب است ،نسبت به اين مسائل ساكت است .اين امور در
حکمت به اثبات ميرسد و طبيب در طب خود به عنوان اصل موضوعي از آن استفاده ميكند.
اينک به مواردي از نگرش الهي به عالم ،در طب سنتي اشاره ميشود:
1ـ در جهانبيني الهي ،طبيب اصل وجود خدا را ميپذيرد و همه خيرات را به او منسوب ميكند.
ابنسينا در باب مزاج اعضا ،اعطاي مزاج شايسته به انسان را به خدا منسوب ميكند و تحقيق در آن
مورد را به عهده فيلسوف ميداند ،نه طبيب .او ميگويد «بدان كه خالق جل جالله به هر حيوان و هر
عضوي مزاجي را اعطا كرده است كه آن شايستهترين مزاج براي او و افعالش است .تحقيق اين
مطلب بر عهده فيلسوف است نه طبيب .همچنين حق تعالي ،معتدلترين مزاجِ ممکن در عالم را به
انسان اعطا كرده است  ۱و به هر عضوي از اعضاي انسان مزاج شايسته را اعطا كرده است .بههمين
خاطر ،برخي از اعضا را گرمتر و برخي ديگر را سردتر و برخي را خشکتر و برخي را مرطوبتر
آفريد»(ابنسينا1121 ،هـ ،ج ،1ص .)23ابنسينا در كتب طبي خود بهوفور از واژه "خلقت" استفاده كرده
است كه نشاندهنده آن است كه اين مخلوقات همه از خداوند نشأت گرفتهاند؛ مثالً ميگويد
استخوان سفت و محکم خلق شده است؛ زيرا پايه و اساس بدن است(همان ،ص .)11عصب براي
حركت و احساس اعضا خلق شده است(ابنسينا1121 ،هـ ،ج ،1ص .)11ابنسينا در بحث تشريح اعضاي
بدن نيز از اين واژه به وفور استفاده كرده است(همان ،ص.)11

1ـ و أعطى اإلنسان أعدل مزاج يمکن أن يکون في هذا العالم.
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2ـ در جهانبيني الهي ابنسينا ،كه طب او نيز متأثر از آن است ،خداوند "احسن الخالقين"
است و هر كاري را از روي حکمت و مصلحت و تدبير انجام ميدهد(همان ،ص95؛ همان ،ص14؛
همان ،ج ،9ص .)112حق تعالي به هر موجودي متناسب با استعدادهاي آن ،كماالت خاصي را داده
است كه آن موجود بدانها نيازمند است .در طب سنتي ،بارها به اين جنبه اذعان شده است.
ابنسينا در مواضع متعددي از كتاب قانون بهصراحت ميگويد كه خداوند احسن الخالقين است:
«مفصل سر ،به دو ويژگى كه دو معناى متضاد در خود دارند ،نيازمند مىاست .1 :استحکام :اين
ويژگى به محکم كردن مفصل و حركت كند وابسته است؛  .2تعداد زياد حركتها :اين ويژگى به
روان كردن مفصل و سستى آن وابسته است .در اينجا به سستى مفاصل به دليل اطمينان به
استحکام حاصل از كثرت ماهيچههاى پيچيده پيرامون آن ،اولويت داده شد .پس هر دو منظور
(استحکام و روانى مفصل) به گونهاى تأمين شد« :فَتَبارَكَ اهللُ أَحْسَنُ الْخالِقين »( مؤمنون 11 :؛ ابنسينا،
1121هـ ،ج ،1ص .)14ابنسينا ،بيرون آمدن جنين از رحم مادر و حکمتهايي كه در اين رخداد وجود
دارد ،و باز شدن حيرتآور رحم به هنگام خروج جنين و جمع شدن آن پس از خروج جنين را به
عناي ت الهي نسبت ميدهد و آن را سري از اسرار خداوندي تلقي ميكند(همان ،ج ،9ص.)112
9ـ در نگرش توحيدي هيچ امري عبث و بيهوده خلق نشده است و هر چيزي هدف مخصوص
به خود را دارد .در بحث نگاه غايي به هستي به تفصيل در اين مورد بحث شد.
در ديدگاه الهي شافي حقيقي خداوند است .البته ابنسينا به صراحت نگفته است كه شافي حقيقي
خداوند است؛ ولي در كلمات اطباي پس از او و برخي از شارحان كتاب قانون به اين نکته تصريح
شده است؛ مثالً ابننفيس پس از توضيح مباني ابنسينا در مورد تشريح اعضا مختلف بدن انساني و
نقش آن در درمان بي ماريهاي مختلف ميگويد .. .« :اما در حقيقت درمان به اراده خداوند انجام
ميگيرد»(ابننفيس ،1949 ،ص .)112هم چنين حکيم عقيلي خراساني آداب و اخالق طبيب را در بيست
و دو امر بيان كرده و نخستين آن همين امر است« :نخست آنكه در هنگام معالجه ،خود را در ميان
نبيند و شافى را حق جل شأنُه بداند و بيند و دائم مستمد فيوض و بركات از او سبحانه باشد»( عقيلي
خراساني ،1941 ،ج ،1ص .)13او در كتاب قرابادين كبير ميگويد« :و نيز [طبيبان] بايد كه مغرور به علم و
عمل خود نگردند و دائم مستمد فيض از درگاه جناب شافىِ حقيقى عز شانه باشند و منقطع
نباشند»(همو ،ب يتا ،ص.)144
عبارات ذكر شده همه حاكي از آن است كـه اطباي تابع ابنسينا ،نگاهشان به عالم كامالً الهي و خدا
محور بوده است .گرچه طب با بدن انسان سرو كار دارد؛ ولي هر مکتب طبي با ديدگاه متافيزيکي
خاصي به سراغ اين بدن ميرود .در نگاه طب سنتي ،عالم همه از خداست و حکمت خداوند بر جهان
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حکومت ميكند و حق تعالي هيچ كاري را گزاف و بيهوده انجام نميدهد .همه موجودات نيز بنده و
مخلوق اويند و شافي حقيقي هم اوست .ممکن است برخي از مکاتب طبي نه تنها چشم خود را بر اين
حقايق بسته باشند و با نوعي بيتفاوتي نسبت به اين امور برخورد كنند ،بلکه ممکن است حالت انکار
نيز به خود بگيرند و همصدا با طبيعيان معتقد باشند كه اساس عالم بر پايه اتفاق شکل گرفته و هيچ
حکمت و هدفي نيز بر عالم حکمفرما نيست .چنين نگاهي در مکاتب فلسفي با رويکرد الهي مردود
است.
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