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سردبیر محترم

در خصوص مقاله "بازتاب تصویر هاى ادبى در متون پزشکى" که توسط فرهیخته 
گرامی سرکار خانم دکتر منی ژه عبدالهی به نگارش درآمده1 نکاتی چند قابل اشاره 

آمد که در این فرصت کوتاه به آن پرداخته می شود.
در مقدمه مقاله که در آن جمالت "ادراك عمیق جهان هستى" و "نفوذ به الیه هاى 
درون تر و رسیدن به ژرفاى جهان و شناورى در ذات جهان هستى" مباحث دقیقى 
بار  داراى  بیشتر  و  شود  مى  پرداخته  آن  به  فلسفه  و  حکمت  ساحت  در  که  است 
عقالنیت و استدالل مى باشد در صورتیکه در مقاله مذکور با دیدگاه ادیبانه تعریف 
گردیده است لذا تعاریف حاصله نیاز به باز نگرى دارد براي مثال می توان به جمالتی 
همچون "تخیل یعنى قابلیت دریافت بى واسطه هستى"، عبارت  "در جهان انسانى هر 
از  "یکى  همچنین جمله  چیزى بیشتر" و  و  است  موجودى در طبیعت همان موجود 
تجربه ترین علوم بشرى یعنى پزشکى نیز تا چه حد درگیر هنر و تخیل بوده است" 

اشاره نمود.                                                                                           

1- Abdollahi, 2012: 41-6.
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در بحث و بررسى مقاله نیز عباراتی همچون "تخیل یعنى قابلیت دریافت بى واسطه 
و ..."، که در آن تعریفى از تخیل ارائه شده است جاى تأمل دارد زیرا در فرایند 
تخیل صور ادراکى اعم از صور کلیه و جزئیه واسطه ادراك عالم خارج از ذهن 
در انسان مى باشد که در آثار مالصدرا در بحث تمثیل و تخیل و همچنین در کتب 
منطق صورى و روان شناسى به آن پرداخته شده است2 پس تخیل قابلیت دریافت 
شهودى  دریافت  گونه  این  دادن  "نشان  جمله  در  لذا  باشد  مى  هستى  واسطه  با 
شهودى و خیالى از واقعیت داراى دو فرایند مختلف اند  وخیالى انگیز" دریافت 

نه متشابه یکدیگر.                   
و  موجودات  همان  طبیعت  در  موجودى  هر  هستى  جهان  "در  عبارت  همچنین 
چیزى بیشتر  رنگى و طرحى و تصویرى بیش از واقعیت..."، همانگونه که ذکر شد 
یک بیان ادبى و هنرى است و تسرى دادن آن به حکما و مؤ لفین متون پزشکى 

چندان مستدل نمى باشد.                  
بیان "یکى از تجربى ترین علوم پزشکى یعنى پزشکى نیز تا چه حد در گیر هنر و 
تخیل بوده است" نشان از یک حد زیاد تا مرز کلیت تأثیر هنر و تخیل در پزشکى 
از  کمى  معدود  در  البته  باشد.  مى  کهن  پزشکى  متون  اکثریت  با  مغایر  که  دارد 
متون، امور اوهامى و غیر واقعى بیان شده که نیاز به باز نگرى داشته و مسأله اى 

جدا از هنر و خالقیت ادبى است. 
از سوي دیگر در مقاله بیان شده است که "تمام دایره المعارف ها و کتاب هاى 
تقسیم کرده  ها  و کانى  گیاهان  جانوران،  گروه بزرگ  سه  به  را  طبیعت  پزشکى 
به  مراجعه  با  چراکه  است؛  تري  ژرف  و  محققانه  نگرش  نیازمند  مهم  این  اند." 
"اصطالح  در  "طبیعت" باالخص  دهخدا، کلمه  نامه  لغت  مانند  آن  منابع  از  یکى 
فن  در  "طبیعات  مانند  پزشکى،  کتب   و  ها  المعارف  دایره  دیگر  یا  و  پزشکى"3 

ششم از کتاب شفاى ابن سینا"4 به تعاریف دیگري از طبیعت بر می خوریم.
در عبارت "... عمده خواص داروئى که براى بسیارى از آنها در نظر گرفته شده 
است تا حد زیادى تحت تاثیر تصویر ادبى و هنرى آن جانور بوده است" کاربرد 
لفظ تا حد زیادى دراین عبارت، این معنى را به ذهن متبادر می نماید که اکثریت 
و  علمى  متون  در  شده  ذکر  حیوانى  منابع  از  برگرفته  داروهاي  داروئى  خواص 
پرارزشى همچون قرابادین ها، ادویه مفرده و مرکبه که از متون کهن طب هستند 
تحت تاثیر تصاویر ادبى و هنرى حکما و اطباء گذشته قرار گرفته اند  و با تعمیم 
آن به خواص داروئى گیاهان و کانى ها این ذخائر با ارزش مورد سوال و تردید 
گیرد هر چند که ممکن است موارد بسیار معدودى نیاز به تحقیق و باز  قرار مى 

نگرى داشته باشند. 
سرچشمه  کارکرد  که  نیست  انگیز  شگفت  "بنابرین  بیان  با  مقاله  آخر  سخن  در 
ذهن  آگاه  خود  نا  در  ادبى  آمیزى  هاى رنگ  تخیل  و  خالقانه  هاى تصویر هاى 
علمى و پزشکى  طبیعت –حکیم – ادیب وارد شده و در تصمیم گیریهاى صرفاً 
وى تاثیر نهاده مى باشد" چنین برداشت مى گردد که جنبه شاعرانه آثار تایید گشته 
و البته مواردى از آنها نیز در متن مقاله ذکر شده است که این شاعران نام حکیم 
نیز داشته اند. این درحالیست که این آثار متعلق به افرادي است که  داراى هویت 
ادبى بوده و داراى آثار برجسته اى در پزشکى کهن نبوده اند. البته نوشتار بسیارى 
از حکماى پزشک داراى ادبیات و صنایع ادبى خاص دوره تحریرخود بوده است 
گونه اى که عده اى ازحکماى پزشک ادیب نیز بوده اند. همان گونه که در  به 

مقاله به آن اشاره شده است. 
زمان  در  که  حکیمى  و  پزشک  که  جاست  این  نکته  "اما  عبارت  متن  همچنین 
گذشته چنین تجویز هائى را به صواب مى دیده تا چه حد از کارکرد تخیل آمیز 
ذهن خود با خبر بوده"  چون مصادیق متون آن ذکر نگردیده لذا این انتساب تخیل 
آمیز در تجویز حکما و پزشکان نامى گذشته همچون حکیم مومن تنکابنى، حکیم 
سید محمد حسین عقیلى و حتى حکیم ابو على سینا و محمد بن ذکریاى رازى  که 
از پایه گذاران و حتى موسسین مکاتب علمى پزشکى کهن در تاریخ پزشکى بوده 
اند تا چه حد به صواب و صالح علم پر فضلیت طب و تاریخ گسترده پزشکى مى 

باشد جاي بحث دارد.
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