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چکیده
فیلسوفان و متکلمان از زاویای مختلف به پدیده درد پرداخته و کوشیدهاند به برخی از پرسشهای
مهم در این زمینه پاسخ دهند .یکی از این پرسشها که در گذشته ،افزونبر فیلسوفان ،ذهن
پزشکان را نیز به خود مشغول ساخته بوده است ،پرسش از علت درد است .ابنسینا به مسئله
مهم «چرایی درد» ،هم بهعنوان یک فیلسوف و هم بهمثابه یک پزشک ،پرداخته است .وی بهرغم
دیدگاه پزشکی رایج زمانه خود ،علت دردهای جسمانی را در تفرق اتصال اعضای بدن منحصر
نکرده و مزاج غیرمعتدل (سوء مزاج) را نیز از علل آن بهشمار آورده است .شیخالرئیس برای اثبات
علیت تفرق اتصال نسبت به درد ،توسل به شواهد تجربی را کافی میبیند .وی همچنین برای مدلل
کردن علیت سوء مزاج ،به ادلهای متوسل میشود .برای مثال ،طبق احتجاج او ،دردی که در کل
اجزاء یک عضو ،بهصورت یکسان ،پراکنده شده باشد ،نمیتواند ناشی از تفرق اتصال باشد ،بلکه
از مزاج نامعتدل ناشی میشود .دیدگاه شیخ در تعیین علل درد که کامالً متأثر از طبیعیات زمانه
اوست ،با نمونههای نقضی روبهروست که پذیرش آنها به این نتیجه میانجامد که هیچیک از دو
گزینه موردنظر شیخ ،بیانگر علت تامه دردهای جسمانی نیست.

واژگان کلیدی
علت درد ،تفرق اتصال ،مزاج غیرمعتدل ،طب قدیم ،ابنسینا
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بیان مسئله
درد و رنج از پدیدههایي هستند که ما انسانها در طول زندگي خود بارها و بارها آنها را تجربه
ميکنيم و شاید بهندرت بتوان انساني را یافت که تجربهاي از پدیده درد نداشته باشد .با این حال،
ویژگي هاي این پدیده چنان است که ذهن اندیشمندان را از دیرزمان به خود جلب کرده است.
گروه هاي مختلفي ،از فيلسوفان و متكلمان گرفته تا دانشمندان و پزشكان ،با رویكردهاي مختلف به
1
بررسي این پدیده پرداختهاند .جذابيت و اهميت این بررسيها تا بدانجاست که پژوهشگران معاصر
نيز هنوز با طيف گستردهاي از رویكردهاي متافيزیكي ،معرفتشناختي ،روششناختي ،و علمي
(تجربي) ،در تالشاند تا پرسشهاي مطرح درباره درد را پاسخ گویند.2
مقاله حاضر ميکوشد به بررسي مسئله «چرایي» درد از منظر شيخالرئيس ابنسينا بپردازد .هرچند
ردیابي این مسئله در فيلسوفان پيش از ابنسينا (اعم از فيلسوفان مسلماني همچون فارابي ،یا
فيلسوفان غيرمسلمان در سنت ارسطویي و نوافالطوني) ،موضوع مناسبي براي پژوهش است ،مقاله
حاضر ،بهدليل محدودیت فضا و نيز لزوم تمرکز بر مسائلي خاص و جزئي ،به بررسي تاریخي بحث
نميپردازد و عمدتاً ميکوشد با رویكردي تحليلي به وارسي دیدگاه شيخ درباره مسئله یادشده (چرایي
درد) همت گمارد.
یادآوري این نكته نيز خالي از فایده نيست که در زبان فارسي ،در کنار واژه «درد» ،واژههاي دیگري
که معنایي نزدیک به معناي درد دارند ،بهکار ميروند؛ مانند واژه «رنج» .9نسبت معنایي این
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ امروزه پژوهشهاي گستردهاي را در مورد درد ،هم از منظر فلسفي و هم از منظر علمي ،شاهدیم .جالب توجه است که با مقایسه
مباحث امروزین با بحثهاي فيلسوفان اعصار گذشته (مانند ابنسينا) ،در این زمينه ،آشكار ميشود که هرچند محتواي نظریهها
تاحدي تفاوت کرده و برخي دیدگاههاي جدید رخ نموده ،سنخ مباحث بسيار مشابه یكدیگر است و این واقعيت از پایداري نسبي
روشهاي عمومي بحث فلسفي ،در طول اعصار گذشته حكایت دارد .براي آشنایي با مباحث معاصر ،نک:
Aydede, Pain; New Essays on Its Nature and the Methodology of Its Study, Cambridge.

2ـ برخي از پرسشهاي رایج درباره درد ،از این قرارند :حقيقت درد چيست؟ آیا مفهوم درد بدیهي است یا باید آن را تعریف کرد؟ آیا
ميتوان تعریف مناسبي از آن بهدست داد؟ چه طبقهبنديهایي از درد ميتوان بهدست داد؟ علت (فاعلي) درد چيست؟ آیا داراي علت
واحدي است یا علل متعددي دارد که هرکدام بهتنهایي ميتواند سبب بروز درد شود؟ علت (غایي) درد چيست؟ آیا غایت معقول و
خردپسندي در وراي درد و رنج آدميان (دستکم برخي از آنها) وجود دارد؟ رابطه درد با شرور چيست؟ با فرض اینكه درد شر باشد ،آیا
شري که از سنخ درد نباشد ،هست (یعني اعم بودن شرور از درد)؟ آیا دردمندي انسانها با عدالت الهي سازگار است؟ و غيره.
9ـ کليدواژه اصلي این بحث در متون فلسفي و کالمي عربي ،واژه «اَلَم» است که معموالً معادل با کلمه «درد» در فارسي بهکار
ميرود .همچنين ،گاه از کلمه «وَجَع» نيز استفاده ميشود که ظاهراً مترادف با «اَلَم» است و گاه نيز در معناي خاصتر درد حسي
بهکار ميرود (صدرالدین شيرازي ،1391 ،ج ،1ص.)121

چرایي درد از دیدگاه ابنسينا 7 

اصطالحات ،بحث مستقلي در حوزه زبان و ادبيات ميطلبد و چهبسا اتفاقنظري هم در این بحث وجود
نداشته باشد .براي مثال ،ممكن است کلمه «درد» را براي آالم جسماني و «رنج» را براي آالم روحي و
رواني بهکار بریم .همچنين ،شاید برخي رنج را بهمعناي اعم بگيرند؛ یعني شامل دردهاي جسماني و
روحاني ،هردو .به هر تقدیر ،در این مقاله از کلمه «درد» استفاده ميکنيم و آن را در معنایي وسيع
(شامل هر گونه درد جسماني یا رنج روحاني) بهکار ميبریم .همانگونه که در آینده اشاره خواهد شد،
ابنسينا واژه «اَلَم» را در معناي وسيعي بهکار ميبرد که شامل آالم حسي ،خيالي و عقلي ميشود.

چرایی درد
پيش از پرداختن به دیدگاه ابنسينا درباره علت یا علل درد ،تذکر چند نكته ابتدایي مناسب مينماید:
1ـ فيلسوفان مسلمان معموالً تعریف درد را در ضمن بحثي درباره جواهر و اعراض و بهصورت
خاص ،در مبحث کيفيات نفساني (که آن را یكي از چهار گونه اصلي کيفيات بهشمار ميآورند) ،مطرح
کرده و غالباً آن را نوعي ادراک بهشمار آوردهاند .در تعریفي اوليه و اجمالي ،درد و لذت بهترتيب
عبارتاند از :ادراک امر منافي و ادراک امر مالئم (مناسب) .1بر این اساس ،اگر موجودي که داراي نوعي
ادراک و آگاهي است ،شيء یا پدیدهاي را که با ذات آن موجود تناسب ندارد ،درک کند ،حالت یا کيفيت
درد را تجربه ميکند و در طرف مقابل ،اگر شيء یا پدیدهاي را که با ذاتش تناسب دارد ،درک کند،
حالت یا کيفيت لذت را تجربه ميکند .با توجه به اینكه بر پایه تعریف باال ،درد نوعي ادراک است و
ازآنجاکه انسان داراي قواي ادراکي در سطوح مختلف حسي ،خيالي و عقلي است ،این تعریف شامل
اقسام مختلف دردهاي حسي (بدني) ،خيالي و عقلي ميشود .ابنسينا صریحاً از تمایز لذت حسي و
عقلي سخن گفته و برتريهاي لذتهاي عقلي بر لذایذ حسي را برشمرده است (ابنسينا،1975 ،
ص915ـ .)917بهنظر ميرسد که با توجه به تناظر لذت و درد ،و اشتراک آن دو در اینكه از سنخ ادراکاند،

1ـ ابنسينا در الهيات شفا در تعریف لذت ميگوید« :فَإّنَ اللَّّذَةَ لَيسَت إال إدراكَ المُالئِمِ مِن جِهَةِ ما هو مُالئِمٌ» (ابنسينا1111 ،هـ ب،

ص .)963ترجمه :همانا لذت عبارت است از ادراک امر مالئم (مناسب) ،از آن جهت که مالئم است.
وي همچنين در نمط هشتم از کتاب االشارات و التنبيهات ،جایي که در پي تشریح سعادت حقيقي آدميان است ،درد و لذت را چنين
تعریف ميکند« :إّنَ اللَّذَةَ هيَ إدراكٌ و نَيلٌ لِوُصولِ ما هو عِندَ المُدرِكِ كَمالٌ و خَيرٌ مِن حَيثُ هو كَّذلكَ و األلَمُ هو إدراكٌ و نَيلٌ لِوصولِ ما
هُوَ عِندَ المُدرِكِ آفَةٌ و شرّ» (همو ،1975 ،ج ،9ص .)97ترجمه :همانا لذت عبارت است از ادراک و نائل شدن به وصول آنچه نزد
ادراککننده کمال و خير است ،از آن جهت که کمال و خير است ،و درد عبارت است از ادراک و نائل شدن به وصول آنچه نزد
ادراککننده آفت و شر است.
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این طبقهبندي قابلتسري به حيطه درد است و ميتوان از درد حسي ،درد خيالي و درد عقلي سخن
گفت.
نكته قابلتوجه این است که بهرغم شمول مفهوم درد به دردهاي حسي ،خيالي و عقلي ،ابنسينا
کاوش درباره علت وقوع درد را به درد جسماني (که گاه در زبان عربي از آن به «وَجَع» تعبير
ميشود) اختصاص ميدهد و بحثي جامع درباره علت دردها و آالم غيرجسماني مطرح نميکند .شاید
دليل نپرداختن به علل دردهاي غيرجسماني ،آن باشد که در این بخش ،تنوع زیادي هست و
استقصاي تمامِ علل بسيار دشوار مينماید.
2ـ مقصود از علل یا اسباب درد در این بحث ،علل فاعلي ،و نه علل غایي ،است .بنابراین ،بحثي از
اینكه دردمندي انسانها چه غایات و اهدافي را بهدنبال دارد ،مطرح نميشود.
9ـ بحث از علل دردهاي جسماني در ميان قدما ،معموالً با رویكردي پزشكي و طبي صورت گرفته و
ابنسينا نيز بحث مفصل از علل درد را در کتاب قانون خود مطرح کرده است .رهيافت کلي «فيلسوف ـ
طبيبان» مسلمان در این بحث ،رهيافتي مبتني بر طبيعيات قدیم بوده است که چهبسا امروزه ،دستکم
برخي از اصول آن ،محل تأمل واقع شده است .بر این اساس ،عموماً بر دو عامل ،بهعنوان علل تحقق
درد ،تأکيد ميشده است :فاصله گرفتنِ (تفرق) اتصال ميان اعضاي بدن و سوء مزاج.1
1ـ در یک طبقه بندي کلي ،سه دیدگاه اصلي در ميان اندیشمندان مسلمان درباره این بحث
وجود دارد:
الف ـ علت بالذات درد ،تفرق اتصال اعضاي بدن است و سوء مزاج ،علت بالعرض است؛ اجماالً به
این معنا که اگر الزمه سوء مزاج ،تفرق اتصال باشد ،آنگاه سوء مزاج ،علت (بالعرض) درد ميشود.2
این رأي به جالينوس طبيب و بسياري از طبيبان نسبت داده شده است؛ بـ علت بالذات درد ،سوء
مزاج است و تفرق اتصال اعضا ،علت بالعرض است .این رأي از آنِ فخررازي و جمعي از متأخران
1ـ به نظر تفتازاني در شرح المقاصد ،مبناي اصلي این دیدگاه استقراء است؛ یعني با استقراءِ مواردي که دچار درد حسي (بهویژه درد مربوط به
قوه المسه) ميشویم ،درميیابيم که یكي از این دو امر سبب درد ميشود .البته ،ممكن است استداللي نيز لَهِ این دیدگاه اقامه شود؛ مبني بر
اینكه کمال اعضاي بدن عبارت است از صحت و سالمتي آنها و عامل صحت دو چيز است :مزاج معتدل عضو و هيئت ترکيبي خاصي که
موجب ميشود عضو کارکرد درست خود را داشته باشد .حال ،امر منافي با این کمال (که ادراک آن همانا حصول درد حسي در اعضاست) ،یا
امري است که مزاج معتدل را باطل ميکند ،یا امري است که هيئت مخصوص عضو را از بين ميبرد .امر اول ،همان سوء مزاج است و امر
دوم ،تفرق اتصال؛ اما این استدالل ضعيف است (تفتازاني ،1971 ،ج ،2ص .)963ظاهراً دليل ضعف این استدالل ،آن است که مقدمهاي که
ميگوید «عامل صحت اعضاي بدن ،دو چيز است» ،مقدمهاي برهاني نيست ،بلكه مبتني بر استقراء است .بنابراین ،اساس این استدالل به
استقراء بازميگردد .ابنسينا در طبيعيات شفا ،اشارهاي به این استدالل دارد (ابنسينا1111 ،هـ الف ،ص.)61
2ـ در آینده ،در مورد کاربرد اصطالحات «علت بالذات» و «علت بالعرض» در این بحث ،تأمل بيشتري خواهيم داشت.
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است؛ جـ هریک از تفرق اعضا و سوء مزاج ،ميتواند بهتنهایي علت بالذات درد باشد .این دیدگاهِ
ابنسينا و تابعان اوست (تفتازاني ،1971 ،ج ،2ص963؛ فخررازي1111 ،هـ ،ج ،1ص.)931
بنابراین ،ابنسينا به دو علت مجزا براي درد جسماني باور دارد که هریک بهتنهایي ميتواند سبب
(بالذات) درد شود :تفرق اتصال عضو و سوء مزاج (مزاج غيرمعتدل).

تفرق اتصال
شواهد تجربي نزد طبيبان ،حاکي از آن است که هرجا درد حسي حاصل ميشود ،اتصال موجود با
عضوي که درد در آن حس ميشود ،بههم ميخورد و نوعي تفرق و جدایي حاصل ميشود .مثالً
رسيدن حرارت به عضوي از اعضاي بدن ،ازآنرو موجب درد ميشود که حرارت ،اتصال موجود بين
اجزاءِ آن عضو را به تفرقه و جدایي بدل ميکند .اما چرا سرماي شدیدِ واصل به عضو نيز دردناک
است؟ پاسخ این است که هرچند سرما موجب قبض و فشردگي عضو ميشود ،این فشردگي از جانب
دیگر موجب تفرق و جدایي است؛ چون اجزائي که بههم فشرده ميشوند ،از اجزاء پيرامون خود فاصله
ميگيرند و درنتيجه ،نوعي تفرق حاصل ميشود .همچنين ،غذاي تلخ یا ترش موجب تفرقِ اتصال
عضو ذائقه (زبان) ميشود و غذاي تندمزه و گس نيز هرچند موجب قبض و فشردگي ميشود،
ازآنجاکه الزمه هر فشردگي ،جدایي و تفرقه در اجزاء پيراموني است ،نهایتاً بهدليل تفرق اتصال در
عضو ذائقه ،سبب نوعي درد و آزردگي ميشود.1

اشکاالت فخرازی
فخررازي اشكاالتي را بر دیدگاه شيخ ،اینكه تفرق اتصال ميتواند علت (بالذات) درد باشد ،وارد
ميکند .در این بخش ،اشكاالت او را با پاسخهاي آنها مرور ميکنيم:
1ـ «تفرق» و «انفصال» دو لفظ مترادفاند و حكما در این امر متفقاند که انفصال امري عدمي است
(یعني عدم اتصال) .از سوي دیگر ،درد حقيقتي وجودي است .بنابراین ،ممكن نيست امري عدمي،
یعني تفرق و انفصال ،سبب امري وجودي ،یعني درد ،شود (فخررازي1111 ،هـ ،ج ،1ص.)931
پاسخ دادهشده به این اشكال ،آن است که تفرق عدم محض نيست ،بلكه حقيقتي عدمي است و

1ـ تحليلهاي مشابهي در مورد سایر اقسام دردهاي حسي (بينایي ،بویایي و شنوایي) ارائه ميشود (براي نمونه ،نک :فخررازي1111 ،هـ ،ج،1
ص .)931نكته جالب توجه در این تحليلها ،این است که حتي در مواردي که قبض و فشردگي اجزاءِ عضو بهدليل عاملي بيروني یا دروني
است ،ادعا ميشود که این قبض مستلزم و همراه با نوعي تفرقه و جدایي است و همان تفرق است که سبب بروز درد ميشود.
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حقایق عدمي ميتوانند علت شوند .مثالً عدم حرکت موجب سكون ،بهعنوان یكي از اکوان ،1ميشود،
یا عدم تغذیه در حيوان سالم ،موجب گرسنگي (جوع) ميشود (طوسي1115 ،هـ ،ص.2)172
البته ،در این مثالها ،مجال مناقشه هست .مثالً ميتوان گفت که علت سكون (حتي اگر آن را
حقيقتي وجودي بدانيم) ،عدم حرکت نيست ،بلكه سكون علت خاصي دارد که تحقق آن مقارن با
عدم حرکت است ،نه آنكه عدم حرکت ،علت سكون باشد .در مورد مثال دوم نيز ،چهبسا گفته شود
معلوم نيست که گرسنگي (جوع) حقيقتي وجودي باشد و حتي بر فرض وجودي بودن آن ،ميتوان
مدعي شد که عدم تغذیه علت آن نيست ،بلكه صرفاً شرط تحقق آن است و علتِ گرسنگي ،حقيقت
وجودي خاصي است (حلي1113 ،هـ ،ج ،9ص.)239
گونه دیگر جواب به این اشكال فخررازي ،آن است که اساساً عدمي بودن تفرق را انكار کنيم و
مدعي شویم تفرق حالت یا صفتي وجودي است که مقارن با فاصله گرفتن اجزاء اعضاي بدن از
یكدیگر ،محقق ميشود (همان ،ص.)232
2ـ در مواردي که عضوي از اعضاي بدن ،با ابزار بسيار تيزي ،بهسرعت و در زمان بسيار کوتاهي
قطع ميشود ،شخص بالفاصله احساس درد نميکند ،بلكه فقط پس از گذشت لحظاتي درد را حس
ميکند .این واقعيت حاکي از آن است که تفرق اتصال نميتواند علت درد باشد؛ چون تخلف معلول از
علت محال است .پس معلوم ميشود که علت درد امر دیگري است (یعني سوء مزاج) که چند لحظه
پس از قطع عضو حاصل ميشود و بالفاصله پس از حصول آن ،درد نمایان ميشود.
9ـ سازوکار تغذیه و نمو در بدن انسان ،به این صورت است که تفرقي در اعضاي بدن واقع و بهدنبال
آن ،اجزاءِ غذا داخل در منافذ حادثشده ميشود .بنابراین ،تغذیه و نمو همراه با تفرقِ مستمر است و اگر
تفرقْ علت درد باشد ،ميباید مستمراً احساس درد کنيم؛ درحاليکه اینگونه نيست .بنابراین ،روشن
ميشود که چون تغذیه و نمو از فرایندهاي طبيعي هستند و سوء مزاجي را در پي ندارند ،موجب درد
نميشوند؛ نتيجه آنكه تفرقِ اتصال بهخوديخود سبب درد نيست (فخررازي1111 ،هـ ،ج ،1ص.9)931

1ـ این مثال مبتني بر رأي متكلمان در تفسير سكون است .متكلمان غالباً سكون را به «کون یا حصول شيء در حيز واحد در دو زمان» (یا
تعاریف مشابه) تعریف ميکنند (حلي1119 ،هـ ،ص .)271بر پایه این تعریف ،سكونْ حقيقتي ایجابي دارد و تقابل آن با حرکت ،تقابل سلب و
ایجاب نيست ،بلكه تقابل تضاد است .اما فيلسوفان معموالً سكون را به «عدم حرکت براي شيئي که شأنيت حرکت دارد» ،تعریف ميکنند
که بر اساس آن ،تقابل سكون و حرکت ،از سنخ تقابل عدم و ملكه خواهد بود (صدرالدین شيرازي ،1391 ،ج ،9ص 22و .)131
2ـ نک به :حلي1119 ،هـ ،ص.251
9ـ فخررازي در ادامه ،شواهد متعددي را از آثار ابنسينا ميآورد تا نشان دهد که نزد شيخ ،تغذیه و نمو همراه با نوعي تفرق اتصال
اعضاست .وي همچنين ميکوشد برهاني را بر این مدعا اقامه کند و به برخي اشكاالت مقدّر پاسخ گوید (فخررازي1111 ،هـ ،ج،1
ص931ـ.)939
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پاسخ مشترک اشكال دوم و سوم آن است که مقصود از عليتِ بالذاتِ تفرقِ اتصال براي درد ،آن
نيست که تفرقِ اتصال ،علت تامه درد باشد تا تخلفِ درد از تفرقِ اتصال ،مصداقي از تخلف معلول از
علت تامه خود شود ،بلكه ميتوان تفرق اتصال را علت ناقصه درد بهشمار آورد؛ بهصورتي که تماميت
آن در گروِ لحوق شرطي باشد .حال ميتوان ادعا کرد که شرط مزبور در مورد قطع ناگهاني یک عضو،
با تأخير حاصل ميشود و در مورد تغذیه و نمو ،اساساً حاصل نميشود .1بنابراین ،تأخير در حصول درد
در مورد اول ،و عدم تحقق آن در مورد دوم ،ناقض عليت تفرق اتصال براي درد نخواهد بود.
عالوهبراین ،ادعا شده است که تفرق اتصال مطلقاً سبب درد نميشود ،بلكه ميباید تفرقي
غيرمستمر و غيرطبيعي باشد؛ درحاليکه تفرق اتصال در مورد تغذیه و نمو ،تفرقي طبيعي و مستمر
است .بنابراین ،عدم سببيت آن براي درد ،ناقض قول کساني که تفرق را علت درد ميدانند ،نخواهد
بود (طوسي1115 ،هـ ،ص.2)172

سوء مزاج
علت دیگري که ابنسينا براي درد جسماني برشمرده است ،سوء مزاج است .مفهوم مزاج از مفاهيمي
است که در طبيعيات و طب قدیم مطرح بوده ،اما امروزه کمتر موردتوجه است .9ابنسينا مزاج را در
قانون چنين تعریف ميکند :مزاج کيفيتي است که از درهم کنش (تعامل) کيفيات متضاد (خشكي،
تري ،سردي و گرمي) حاصل ميشود .مزاج در عناصر ریز یک جسم حاصل ميشود تا بيشترین
تماس ميان بيشترین تعداد این اجزاء با یكدیگر ممكن شود .پس از تأثير و تأثر کيفيات این اجزاء در
یكدیگر ،درنهایت ،یک کيفيت واحد یكسان در همه اجزاء حاصل ميشود که این کيفيت ،همان مزاج

1ـ این پاسخ برگرفته از شوارقااللهام است .الهيجي در ضمن این جواب بيان ميکند که مقصود از سببيت ذاتيِ (عليت بالذات)
تفرق در این بحث ،سببيب بيواسطه (یا همان علت مباشر) است که با عليت ناقصه سازگار است؛ یعني سبب بيواسطه ميتواند
علت تامه نباشد .عبارت وي چنين است« :وَ اُجيبَ [ ]...عَن الثاني و الثالثِ بِأَّنّ المُرادَ بِالسَبَبِ الّذاتىِ ما ال يَحتاجُ الى سَبَبِ مُتَوَسطٍ
بَينَهُ و بَينَ المُسَبَبِ فَجازَ أّن يَكوّنَ مَشروطاً بِشَرطٍ يَتَخَلَفُ عَنه المُسَبَبُ لِفُقدانِه» (الهيجي ،بيتا ،ج ،2ص.)115
2ـ عالمه حلي در نهاية المرام في علم الكالم ،جواب کوتاهي به این پاسخ ميدهد و ميگوید« :وَ ال يُمكِنُ أّن يَكوّنَ التَفريقَ طَبيعياً و

إال لَدامَ» (حلي1113 ،هـ ،ج ،9ص .)232ترجمه :ممكن نيست تفریق (تفرق) طبيعي باشد؛ چراکه در این صورت دائمي ميبود.
ظاهراً عالمه به الزمه قاعده فلسفي «القَسرّیُ ال َيَكوّنُ اكثرَياً وَ ال دائمِيّاً» تمسک کرده است .با این حال ،روشن نيست که چرا
وي مدعي است که ممكن نيست تفرقِ ناشي از تغذیه ،تفرقي دائمي باشد.
9ـ براي بحثي درباره امكان بازخواني مفهوم سنتي مزاج در سایه پزشكي مدرن ،نک :آهنچي« ،بازخواني مفهوم مزاج بر پایه پزشكي
مدرن» ،فلسفه علم ،ص1ـ.21
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است (ابنسينا1126 ،هـ ،ج ،1ص21ـ.)25

در نظر شيخالرئيس ،مزاج به حصر عقلي ،بر دو قسم است :مزاج معتدل و مزاج غيرمعتدل (یا مزاج
سوء) .وي بر این باور است که طبيبان در مقام تعریف مزاج معتدل و غيرمعتدل ،ميباید از تعریفي که
در حكمت طبيعي ارائه شده است ،استفاده کنند و آن را مسلّم گيرند .بر اساس این تعریف ،مزاج
معتدل (نه مزاجي است که کيفيات چهارگانه اصلي در آن کامالً باهم مساوي باشند ،بلكه) مزاجي
است که کيفيات چهارگانه ،بهگونهاي که شایسته آن جسم است ،باهم ترکيب شده باشند و مزاج
غيرمعتدل برخالف این است (همان ،ص .)25وي سپس بهتفصيل ،اقسام مختلف هریک از این دو
قسم را بيان ميکند (همان ،ص25ـ.)23

علیت مزاج غیرمعتدل برای درد
ابنسينا ادله اي را بر این مدعا که در برخي موارد ،مزاج غيرمعتدل یا همان سوء مزاج ،علت بالذات
درد ميشود ،اقامه کرده است.
تكيه دليل نخست وي 1بر مواردي است که شخص دردي را در عضوي حس ميکند؛ بهگونهاي
که پراکندگي درد در همه اجزاءِ عضو مذکور ،یكسان است .با فرض تحقق چنين دردي ،ادعاي شيخ
آن است که منشأ این درد نميتواند تفرق اتصال عضو باشد؛ زیرا تفرق به جدایي و انفصال حاصل
ميشود و تقسيم و تجزیهاي که در عضو حاصل شده است ،الجرم و درنهایت ،به چند جزء منتهي
ميشود که این اجزاء دیگر تقسيم نميشوند .بنابراین ،تفرقي که در برخي نواحي عضو حاصل شده
است ،در برخي نواحي دیگر وجود ندارد و درنتيجه ،اگر تفرق سبب درد باشد ،ميباید (شدت) درد در
2
تمام نواحي عضو ،یكسان باشد (همان ،ص.)117
فخررازي بر این استدالل ،اشكالي وارد ميکند :ممكن است گفته شود اینكه ما درد را بهصورت
یكسان ،در همه اجزاءِ عضو حس نميکنيم ،مستلزم آن نيست که درد مزبور در واقع نيز،
متشابهاالجزاء باشد ،بلكه ممكن است بهدليل آن باشد که تفرق عضو در قالب تعداد بسيار زیادي از
اجزاء کوچک ،حاصل ميشود .هرچند درد فقط در مواضع جدایي و انفصال حاصل ميشود ،بهدليل
1ـ براي احتراز از طوالني شدن بحث ،از نقل سایر ادله شيخ خودداري ميشود.
2ـ ميتوانيم استدالل شيخ را در قالب یک قياس استثنائي (با رفع تالي) ،بهصورت زیر صورتبندي کنيم:
الفـ اگر تفرق اتصال عضو دردمند ،تنها منشأ درد باشد ،آنگاه پراکندگي هيچ دردي در عضو دردمند ،بهصورت یكسان نخواهد بود؛
بـ برخي دردها هستند که پراکندگي آنها در عضو دردمند ،بهصورت یكسان است.
نتيجه :تفرق اتصال عضو دردمند ،تنها منشأ درد نيست.
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نزدیكي این مواضع به یكدیگر ،درد مذکور ،در مقام حس ،بهصورت یكنواخت درک ميشود .باوجود
این احتمال ،استدالل باال پيش نميرود( 1فخررازي1111 ،هـ ،ج ،1ص.)931
هرچند فخررازي در اصل این مدعا که سوء مزاج ميتواند سبب بالذات درد باشد ،با شيخ موافق
است ،همانگونه که اشاره شد ،برخالف شيخ ،تفرق اتصال را سبب درد بهشمار نميآورد .با این حال،
طبق روحيه نقاد خود ،ادله شيخ را در این مقام رد ميکند و در پایان ،استدالل منتخب خود را با
استفاده از برخي واقعيتهاي تجربي مربوط به دردهاي جسماني ،چنين بيان ميکند :گاه انسان در
معرض گزیدگي حيواناتي همچون عقرب قرار ميگيرد و در پي آن ،درد شدیدي را در عضو
گزیدهشده احساس ميکند؛ درحاليکه گزیدگي موجب تفرق عضو نميشود .بنابراین ،معلوم ميشود
که در این مورد ،نه تفرق عضو ،بلكه سوء مزاج حاصل از ورود سم در عضو ،موجب درد شده است
(همانجا).

البته ،فخررازي در جاي دیگري ،سخني دیگر در تأیيد دیدگاه خود (عليت انحصاري سوء مزاج
براي درد) ميآورد که ميتوان مفاد آن را گونهاي استدالل بر این دیدگاه بهشمار آورد .حاصل سخن
فخررازي این است که در تعيين علت درد ،فقط دو احتمال وجود دارد :تفرق اتصال و سوء مزاج ،و
احتمال سومي مطرح نشده است .با توجه به اینكه (بهزعم فخررازي) ادله متعددي بر نفي عليت تفرق
اتصال براي درد اقامه شد ،احتمال دوم ،یعني عليت سوء مزاج( ،بهخوديخود) تثبيت ميشود (همان،
ص.)939

ابنسينا در بخش دیگري از نظریه خود درباره عليت سوء مزاج براي درد ،یادآور ميشود که از
ميان چهار کيفيت حرارت (گرمي) ،برودت (سردي) ،یبوست (خشكي) و رطوبت (تَري) ،صرفاً مزاج
غيرمعتدلي که بهصورت مزاج گرم یا سرد ظهور یابد ،ميتواند علت بالذات درد شود .مزاج غيرمعتدل
خشک نيز فقط ميتواند به صورت علت بالعرض ،موجب درد شود؛ به این معنا که گاه مزاج خشک
بهدليل شدت قبض و گرفتگياش ،سبب تفرق عضو ميشود و این تفرق علت بالذات ميگردد (و
درنتيجه ،مزاج خشک ،خود علت بالعرض درد خواهد بود)؛ اما مزاج غيرمعتدلتر هيچگاه سبب درد (نه
بهنحو بالذات و نه بهصورت بالعرض) نميشود (ابنسينا1126 ،هـ ،ج ،1ص.)117

1ـ فخررازي براي تقریب این اشكال به ذهن ،مثالي ميزند :اگر چند ماده با رنگهاي مختلف را خُرد و باهم مخلوط کنيم ،آنچه
بهدست ميآید ،داراي رنگ واحد و یكنواخت بهنظر ميرسد؛ درحاليکه در ابعاد خرد ،هر جزء ،رنگ خاص خود را دارد و درواقع ،رنگ
یكنواختي در کار نيست؛ اما حس بينایي ما آن را بهصورت یكنواخت درک ميکند.
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سوء مزاج متفق و مختلف
سوء مزاج یا عدم اعتدال مزاج ،بر دو قسم است :سوء مزاج متفق و سوء مزاج مختلف .اگر مزاج
غيرطبيعي در عضو مربوط مستقر شود ،بهگونهاي که مزاج طبيعي و اوليه آن عضو را از بين ببرد ،و
در آن عضو متمكن شود ،بهگونهاي که گویا مزاج طبيعي آن است ،سوء مزاج متفق است ،وگرنه
مختلف (ابنسينا1111 ،الف ،ج ،2ص61؛ همو1126 ،هـ ،ج ،1ص116ـ117؛ فخررازي1111 ،هـ ،ج ،1ص935؛
جرجاني ،1979 ،ج ،6ص.)112

ابنسينا بر این رأي است که سوء مزاج مختلف ميتواند سبب بالذات درد باشد؛ اما سوء مزاج
متفق (یا مستوي) موجب درد نميشود .در توجيه این تفاوت گفته شده است که درد جسماني باید
حس شود و حس نيز منوط به انفعال قوه حاسه است ،و انفعال زماني حاصل ميشود که نوعي
منافات یا ضدیت (بين مزاج معتدل و مزاج سوء) وجود داشته باشد .ازآنجاکه در سوء مزاج متفق ،مزاج
معتدل کامالً منتفي و مزاج سوء جایگزین آن ميشود ،درواقع ،وضعيت تضاد یا تنافي در عضو محقق
نيست تا حس ما از آن وضعيت منفعل شود و از رهگذر این ادراک حسي ،درد حاصل گردد (ابنسينا،

1111هـ الف ،ج ،2ص61ـ.1)61
علیت بالذات و علیت بالعرض
همانگونه که تاکنون روشن شد ،ابنسينا (همسان با سایر کساني که در این بحث وارد شدهاند) ،بهدنبال
یافتن علت بالذات درد جسماني است و درنهایت ،دو علت براي آن ميیابد :تفرق عضو و سوء مزاج.
بنابراین ،مفهوم علت بالذات در این بحث بسيار نقشآفرین است .با این حال ،تعریفي یكسان و متفق عليه
از این مفهوم ،بهدست داده نميشود .علت بالذات در مقابل علت بالعرض قرار ميگيرد و در هر چهار قسم
از اقسام چهارگانه علت (فاعلي ،غایي ،مادي و صوري) ،جاري است .بر اساس تعریف رایج بين فيلسوفان
مشاء ،علت بالذات فاعلي آن است که لذاته فاعل است ،اما علت فاعلي بالعرض چنين نيست .خود علت
فاعلي بالعرض اقسامي دارد؛ ازجمله آنكه گاه شيئي از وجود امر دیگري رفع مانع ميکند ،اما در پي رفع
مانع ،امر دوم حاصل ميشود .در اینجا شيء نخست ،علت فاعلي بالذاتِ امر دوم نيست ،بلكه علت بالعرض
آن دانسته ميشود .2قسم دیگر آن است که فاعل داراي صفات متعددي باشد و به اعتبار برخي از این
1ـ فخررازي این دليل را با بياني متفاوت تقریر کرده است (فخررازي1111 ،هـ ،ج ،1ص.)936

2ـ مثال معروفي که براي این قسم زده ميشود ،آن است که شخصي ستونِ مستقر زیر یک سقف را بردارد و در پي این عمل،
سقف فروریزد .در اینجا شخص مزبور علت بالعرض فروریختن سقف است.

چرایي درد از دیدگاه ابنسينا 15 

صفات ،علت وقوع فعلي شود .در این مورد ،اگر فاعل به اعتبار صفت دیگري از صفاتش مالحظه شود،
عليت آن ،درحاليکه ملحوظ به صفت دوم است ،عليت بالعرض خواهد بود .مثالً اگر شخصي که هم
پزشک است و هم بنّا ،خانهاي بسازد و بگویيم پزشک خانه را ساخته است ،عليت و فاعليت این شخص
براي خانه ،به اعتبار پزشک بودنش ،عليت بالعرض خواهد بود.1

ناپیدایی علت تامه درد
دیدیم که در خالل بحث ،گاه در مقام ارائه یک دليل نقضي ،به مواردي اشاره ميشد که علت مدعایي
درد ،مثالً تفرق اتصال یا سوء مزاج ،محقق است؛ اما درد حاصل نميشود و در مقام پاسخ نيز ،شاید
پذیرفتنيترین پاسخ این بود که علتهاي مدعایي ،علت تامه نيستند ،بلكه سببيت آنها براي درد،
مشروط به ضميمه شدن برخي شرایط یا رفع پارهاي از موانع است .نكته مهمي که نباید از نظر پنهان
بماند ،آن است که این پاسخ تنها درصورتي ميتواند در مقابل دالیل نقضي بایستد که اعتراف کنيم
علت تامه درد ،هنوز براي ما ناشناخته و ناپيداست.

نتیجهگیری
ابنسينا ،به عنوان یک فيلسوف ـ پزشک ،به مسئله چرایي درد پرداخته است .بحث او درباره واکاوي
علل درد ،بسيار با فضاي طبيعيات و طب قدیم آميخته است .وي همچون اسالف و اخالف خویش،
بحث را به درد جسماني (وجع) محدود ميکند ،اما برخالف دیدگاه رایج در ميان طبيبان (که برگرفته
از جالينوس طبيب است) ،علت درد را در تفرق اتصال اعضا منحصر نميکند ،بلكه ميکوشد علت
دیگري را ،به عنوان سوء مزاج مختلف ،در کنار علت نخست درنظر بگيرد .اگر بپذیریم که هيچیک از
این دو ،علت تامه درد نيستند ،تحقيق درباره علت تامه درد به پایان راه خود نرسيده است و مادامي
که سایر اجزاء علت تامه شناسایي نشوند ،صرف تفرق اتصال عضو یا سوء مزاج مختلف (ولو از نوع
گرم یا سرد) ،مستلزم تحقق درد نخواهد بود.

1ـ براي بحث کاملتري از عليت بالعرض ،نک :بهمنيار ،التحصيل ،ص 529؛ فخررازي ،المباحث المشرقيه في علم االلهيات و الطبيعيات،
ج ،1ص519ـ.515
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