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 بيماريهاي قلبي و درمان آن از ديدگاه ابن سينا
 
 

 سيد حسين رضوي برقعي

 
 

بوعلي سينا، پزشك بزرگ كهن ايران زمين و سرزمينهاي خالفت شرقي اسالمي، در سالهاي آاغزين   
 رساله اي به نام   » شريف سعيد ابي الحسين بن علي الحسين الحسيني         «ورود به همدان به درخواست    

كه پيرامون داروهاي قلبي ساده و تركيبي و نيز مباحث شادماني و افسردگي                 » االدويه القلبيه   « 
مي باشد به زبان عربي مي نگارد كه شايد برجسته ترين رساله مستقل تدوين شده باشد كه تا پيش از                 

 .آن، پيشينه اي نداشته است

ه در سبب تأليف    در رساله ادويه قلبيه اي كه در پايين، مشخصات آن يادآوري خواهد شد نويسند              
 :كتاب چنين آورده است 

بر ناظرين سير ُحكماء و حكام سلف، محتجب نيست كه حجه الحق و فيلسوف مطلق ابوعلي بن                   
 از جانب حاكم عراق مأمور شده بدانكه ادويه         - سقاده اهللا تعالي من الرحيق المختوم        -عبداهللا سينا 

ي دل كه منبع حيات و معدن قوا و ارادات           و اشربه اي كه به اشرف اعضاء و مهبط روح اعلي يعن           
 در ايت   – برداهللا مضْجعه    –است مناسب تام و اختصاص تمام داشته باشد بيان نمايد و آنچه شيخ               

و اگر چه آن كتاب . باب مرقوم قلم اعجاز رقم فرمودند رساله اي است مبسوط مسمي به ادويه قلبيه      
 است فوق مدرك و مقدور هر بي مقدار است اما           در متانت و رزانت، چنانچه دأب آن عالي مقدار         

بسياري از ابكار معاني و ادويه جناني كه نمودار كواعب حجله نشين قاصرات الطراف اند بر اين                   
خاطب عروس معني دلپذير و خاطر متمتع از تأثير فيض شبگير جلوه گري نموده اند كه از نظر                     

ستور مانده اند بلكه رجال افكار، مس آن ابكار  محجوب و م– طاب ثراه –حقتيق بين شيخ الحكماء 
 .  ›9a‹ نكرده اند 

از بزرگان پزرشكي چون بقراط و جالينوس و زكرياي رازي و علي ين عباس اهوازي و ابولحسن                  
ادويه قلبيه پورسينا، تا آنجا كه دانسته هاي . طبري و جز آنها، رساله اي به اين نام تا كنون نشناخته ايم     

ان احاطه دارد تا سده دهم هجري به زبان پارسي، بازگردان نشده بدوه است و اساساً                  كنوني ما بد  
تأليف پارسي نگاشتي هم در اين زمينه تا امروز جز ترجمه و يا شرح رسأله حاضر در ايران زمين                     

و البته شايد در آينده با شناسايي نسخه هاي ديگري كه امروز از           . به زبان فارسي شناخته شده نيست     
 .ن اطالعي نداريم اين نظريه ابطال پذير شودا
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 كه دليل آن نامشخص      –در سده دهم هجري، دانشمند ناشناسي و براي پادشاه آن هم ناشناس                
بودن نام او در سه نسخه رساله مذكور شناخته شده است كه عمداً يا سهواً در محل ذكر نام آن                        

اله اي مي نگارد كه بر پايه ادويه قلبيه         رس –سلطان يا حاكم منطقه جاي خالي گذاشته شده است            
بوعلي است ولي البته با افرودن مطالبي كه گرايش هاي فرقه اي خاص نويسنده، كه گويا از حروفيه                 

بعضي بخشها به ويژه در فصول آغازين بسط يشتري داشته ناد و در فصول آخر                 . يا نقوطيه باشد  
 .تقريباً به ترجمه و شرح مختصري قناعت شده است

گرچه برخي  . از اين رساله تا كنون سه نسخه در فهارس كتابخانه هاي جهان شناسايي شده است                
فهرست نگاران چون روان شاد محمد تقي دانش پژوه يكي از سه نسخه را با ديگري متافت دانسته                  
ولي اين خطا از آنجا سرچشمه گرفته كه به جز يكي از اين سه نسخه، دو نسخه ديگر هر يك                        

ن دچار انتادگي شده و به اين سبب در نگاه اول، اين سه رساله دو يا سه رسأله مستقل به                       آغازشا
 .نظر مي رسد

و در عهد شاه سلطان حسين صفوي، پزشكي به نام حكيم محمد باقر موسوي، به ترجمه و شرح                    
دوم ديگري از ادويه قلبيه اقدام مي كند كه از تا كنون يك نسخه را قطعاً مي شناسيم و نسخه                         

. احتمالي كه البته شايد كتاب ديگري هم باشد در تركيه موجود است كه دسترسي به آن ميسر نشده                 
 صفحه اي در كتابخانه آستان قدس رضوي مشهد موجود است نسخه اي نفيس بوده             ٢٤٠اين رساله   

 . هجري بر آستانه وقف شده است١١٤٥و از جمله نسخه هايي است كه در سال 

« كار انجام شده پيرامون ادويه قلبيه، رساله اي است به نام تفريح القلوب كه                 و سرانجام سومين    
ترجمه اي از آن را در جدود اواخر قرن دواردهم هجري به پايان مي رساند و                » احمد اهللا مدارسي    

تنها يك نسخه از آن در ايران شناسايي شده و نسخه هاي ديگر در پاكستان و هندوستان موجود                     
ين رساله، مترجم به ترجمه اصل متن بسنده كرده و شرح و توضيح اضافي چنداني در                و در ا  . است

 .آن نمي بينيم

و متن . اين تاريخچه از آن سبب ياد شد كه خوانندگان در جريان بخشي از اين كوششها قرار گيرند     
 .حاضر نيز نگاهي گذار به رساله قلبيه بوعلي است

 نگارد و البته از شرح گسترده اندام قلب و رگها وابسته در             بوعلي كتاب خود را در شانزده باب مي       
رساله اش خبري نيست و مباحث بيماريهاي قلبي، همانند آنچه در كتاب قانونش مي بينيم وجود                  

به نظر مي رسد بيشتر بوعلي در اين كتاب، ديدگاهي فلسفي  به بيماريهاي قلبي و داروهاي                  . ندارد
 ›  Depression‹ نچه امروز آن را با ناراحتيهاي رواني همچون افسردگي          آن داشته و با به سخن ديگر آ       

و از قضا، اين بخش همان      . مي شناسيم مد نظر او بوده است      › Aniexty‹  و دلواپسي   ›Stress‹ و تنش   
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چيزي است كه بشر امروز در جهان نوين به آن روبرو شده است كه اين ناشادمانينها و اندوه زدگيها                  

بوعلي با فراست سرشتين خود دريافته بوده كه            . يهاي پيكرين قلب هم مي انجامئ      به نارساي 
درخواست كننده تأليف اين رساله به بحث پيچيده پزشكي آن چندان عالقه اي ندارد بلكه بوعلي در  

محمد زكرياي رازي ينگارد سودمندتر و كاربردي تر   » طب روحاني   « مي يابد اگر چيزي شبيه رساله      
 پيرامون فلسفه پديد آمدن لذت و اندوه و سببها و عالمتها و درمانهاي آن البته با كمي                    است يعني 

و در گذر از فصول شانزده گانه كتاب مي بينيم كه تنها             . چاشني درمان عملي در پايان آن افزودن       
بخشهاي انتهايي است كه از مفردات وتركيبات دارويي قلب درماني و حاالت افسردگي و                       

سخن مي گويد به ويژه آخرين برگهاي رساله او حاصل مطالعات و                › Melancholia‹ يي  ماليخوليا
 .آزموده هاي شخصي اوست كه صراحتاً به آن اشاره كرده كه تركيب ساخت آنها ابتكار او مي باشد

 :براي آگاهي عمومي و يافتن ديدگاهي كلي، فهرستوار  فصول شانزده گانه يادآوري مي شود 

رامون مزاج اندامهاست يعني هر يكي از اندامها آيا گرمند يا سرد، خشكند يا مرطوب                فصل اول، پي  
 .و پاره اي موارد ديگر موارد ديگر ساختارشناسي

 .در فصل دوم، وابستگي زندگي به اجسام بحث شده است

 .فصل سوم، پيرامون نيروها و استعدادهاي تن آدمي است

 .ابستگي آن دو به روان آدمي استفصل چهارم، پيرامون لذت و شادماني و و

 .در فصل پنجم، از اسباب شادي آوران و اندوه آوران بحث شده است

 .و در فصل ششم، به ديگر سببهاي شادماني بخش و اندوه ساز اشاره دارد

 .در فصل هفتم، به انفعاالت برخاسته از ناتواني قلب پرداخته است

 بحث شده است كه در اينجا از كيفيت انوانع خون            فصل هشتم، از تعلق انفعاالت به حاالت خون        
چون خون فراوان پاالييده، خون فراوان بسيار گرم، خون رقيق آبناك، خون غليظ كدر، و خون                    

 .غليظ غير كدر كه خود انواعي ديگر دارند بحث شده است

ز جمله از  به حال نفس و انديشه بحث شده و ا – كنش پذيريها   -در فصل نهم از وابستگي انفعاالت     
 .كينه توزي و خشمناكي و شوق و انتقام و رغبت و انتقام و رغبت و ذوق سخني به ميان آمده است

 .در فصل دهم، به يادكرد داروها و غذاهايي مي پردازد كه شادي آورند

و در فصل يازدهم سخن از خواص است يعني تأثير هر يك از داروها يا رفتارهايي كه مي توانند به                   
 .ا تشديد بيماريهاي قلبي منجر شوند سخن گفته شده استبهبود ي



 مجموعه مقاالت همايش بين المللي ابن سينا 4                      

 
 
 

اكنون كه از ادويه قلبيه سخن مي گوييم بايسته است كه كاركردهاي هر        : در فصل دوازدهم، مي گويد   
و در اين قسمت    . گروه از ادويه كه تأثيري مشترك دارند و نيز منافع آنها را در اين قسمت ياد كنيم                

 .ر نظام طب كهن مي پردازدبه رده بندي كلي داروها د

در فصل سيزدهم، از گزوه داروهايي سخن مي گويد كه در داروهاي قلبي وارد مي شوند و تأثير آن                  
از جمله آنها به ادويه اسهال آور، عرق آور، ادرار آور، خون برون ريز، لطيف                 . را افزايش مي دهند  

 .كننده، مخدر، پاك كننده و تحليل برنده اشاره كرده است

 .فصل چهاردهم كه مفصل ترين بخش كتاب هم مي باشد به يادكرد مفردات دارويي پرداخته است

و در فصل پانزدهم از تركيبات دارويي سخن مي گويد كه در گذشته به آن قرابادين هم مي گفتند                    
يعني بر هم بنديهايي از داروهاي مفرده با هدف درماني خاص كه در اينجا مقصود تركيبات                       

 .حكيمان كهن براي ناراحتيها رواني و قلبي استساختگي 

و سرانجام تجربه هاي شخصي و آزموده هاي خود را در فصل شانزدهم آورده كه چنين توصيف                  
و أما األدويه، المختصه بهذا الشأن، مما جربناه نحن، و وقع تأليفها في هذا الزمان، بعد                 : كرده است   

 .تأليف ماسلف ذكره

 ادويه قلبيه و اينكه اين رساله قطعاً از نوشته هاي خود اوست چيزي است كه                 پيرامون اعتبار كتاب  
. همه تاريخ نگاران پزشكي و فهرست نگاران آن روزگاران تا امروز دز انتساب آن او ترديدي ندارد                

و ابوعبيد جوزجاني شاگرد ابن سينا كه نام شماري فراوان از مولفات استادش را ياد كرده از اين                     
و ابن ابي اصيبعه در كتاب عيون االنباء في طبقات الطباء نيز آن را از جنله                . يز نام يرده است   رساله ن 

 .مولفاتي ياد كرده كه بوعلي در اول ورودش به شهر همدان تصنيف كرده است

همه نيروها و روح هايي كه بر پيكر آدمي چيره مي شودن از           : ابن سينا به نظريه ارسطو كه مي گويد        
 Mental‹ ابن سينا پيرامون وابستگي ميان حركات ذهني        . مه مي گيرند گردن نهاده است    قلب سرچش 

Movements ‹     و كاركردهاي پيكرين ›Somatic Functions ‹   همه پديدهاي ذهني، با حركات      : مي گويد
ه روح همراهند كه يا او را پيروي مي كنند كه مي تواند به سوي بيرون و يا به سوي اندرون باشد ك                     

 :خود مي تواند ناگهانه و يا اندك اندك باشد كه آن نيز خود به چند گونه است 

نوعي كه حركت به سوي خارج را پيروي مي كند، باطن را سرد مي كند و چه بسا كه دچار افراط                      
زدگي شود و ناگهان باعث چنان تحليلي شود كه باطن و ظاهر را سرد كرده و در پي آن غش                         

 .يا مرگ رخ دهد›  Fainting‹ كردگي 

و حركت بهسوي بيرون يا ناگهاني است مثل خشم و يا تدريجي و كُند مثل آنچه در لذت ديده                      
 .و در هنگام شادماني هم حركتي معتدالنه وجود دارد. مي شود
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و حركت به سوي داخل يا ناگهاني است مثل شادماني، و يا تدريجي و اندك اندك مثل آنچه در                      

 .داندوهناكي وجود دار

 .پيرامون جايگاه قلب در تن آدمي نيز در اين رساله سخن گفته شده است

ارسطو . حكماي پيشين درباره اينكه نخستين اندامي كه در جنين پديد مي آيد اختالف نظر داشته اند             
است و خود   ›  Basic Organs‹ معتقد بوده كه نخستين عضو قلب است چون اشرف اندامهاي رئيسه              

 : سه گونه بوده اند اندامهاي رئيسه

 ، ›Mental Spirit ‹ يكي مغز كه آن را مركز روح نفساني 

 ، ›Mental Spirit ‹ و ديگري كبد را كه مركز روح طبيعي

 .مي دانستند › Animal Spirit‹ و قلب كه آن را مركز روح حيواني 

دانستند و  قلب را محل استقرار حرارت غريزي و خاستگاه زندگي و سرچشمه همه نيروها مي                   
بقراط مغز سر را اولين عضو تشكيل شده در جنين مي دانسته چون اعتقاد داشته حس و حركت                     

و گروهي حكماء هم كبد و شماري ناف و گروهي ديگر نيز               . ارادي به كمك آن كامل مي شود      
«  به كتابو در اين باره عالقه مندان را. اندامهايي ديگر را اولين عضو پديد آمده در جنين مي دانستند

نوشته احمد بن محمد بن منصور شيرازي كه در سده هشتم هجري تأليف شده » تشريح بدن انسان 
و در مجموعه تارخ علوم در اسالم موسسه مطالعات اسالمي دانشگاه مك گيل منتشر شده اشارات                

 .مي دهيم كه تصحيح آن را نگارنده اين سطور انجام داده است

ن پس از اسالم و البته نه زكرياي رازي چه مسيحي و چه مسلمان                   اما نظري كه بيشتر پزشكا     
 .پذيرفتند و برهاني بر وجود آفريدگار دانستند نظريه ارسطو بود

بوعلي پيرامون اندامهاي قلب مواردي را در كتاب قانون خود ياد اوري كرده كه در ادويه قلبيه به                    
 .ياد مي كنيمچشم نمي خورد و آن را براي آگاهي بيشتر دوستداران 

قلب آنچنانكه بوعلي مي گويد ميان دو اندام رئيس ديگر يعني مغز سر و جگر قرار گرفته تا هر يك               
و بوعلي آفرينش گوشت قلب را      . از آنها را به آن مقدار كه به خون و روح نياز دارند ياري دهد                

 با كار پيوسته اي كه     سفت و سخت مي داند كه به اين ترتيب مي تواند هم از آفات شديد دور و هم                
 .بر عهده اوست دچار ناتواني نشود

 بافته شده و براي هر كدام از آنها            – الياف قويه     –و مي گويد بافت قلب از سه گونه نيرومند            
 :وظيفه اي قائل شده است 

 .براي جذب كردن است › Longiudinal Fibers‹ الياف دراز

 .كردن استبراي دفع  › Transverse Fibers‹ الياف پهن 
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 .براي امساك يعني درخويشتن نگاه داشتن است›  Oblique Fibers‹ الياف مورب 

 بسيار تنگ  محكم محصور شده كه از جنس غشاهاست تا             – غالفي   -قلب در نيامي  :و مي نويسد   
و قلب را مي پندارد كه با قواي طبيعي و به كمك               . براي او همچون سپر و نگاه دارنده اي باشد        

 انبساطش

›  Diastol  ‹                  تغذيه انجام مي گيرد و خون را به داخل خود مي كشد همچنانكه هواي تازه را به درون
و باز مي نويسد قلب در وسط سينه جاي گرفته چون ميانه ترين و معتدلترين               . خويش وارد مي كند  

ي جايگاه است و قلب اندكي به سمت چپ گردش كرده تا از كبد دور باشد تا هم براي كبد جا                      
وسيع تري وجود داشته باشد و ديگر اينكه چنانچه قلب و كبد هر دو كنار هم باشند چون هر دو                      
گرم مزاجند، بودن آنها در يك نقطه باعث تجمع حرارت بيش از حد شده و به بدن زيان                           

 .مي راساند

ماريها در  در رساله ادويه قلبيه به اختصار پيرامون قلبي يادآور مي شود كه اصناف گوناگوني از بي                 
دسته اول بيماريهاي هستند    : قلب پديد مي ايد كه بطور كلي مي توان آنها را در دو گروه جاي داد                 

 باشد و   – رطوبت يا چرك     – است كه مي تواند همراه ماده        – سوء المزاج    –كه برآند سرشت بد     
 . و غالف او باشدو خود ماده مي تواند در رگها باشد يا در ميان پيكره قلب. مي تواند ساده باشد

 - › Congestion‹ دسته دوم، بيماريهايي است كه از آماسها يا بسته شدگيها يا پرخون شدگيها احتقان                
 :منشاء مي گيرند كه قلب را از باز و بسته شدن باز مي دارند كه خود به چند رده، رده بندي مي شوند 

 .استي مي تواند كُشنده باشد ان هم بي درنگدر قلب پديد آيد به ر › Hot Swelling‹ هرگاه آماس گرم 

باشد كه خود نوع سفت يا نوع سست داشته          › Cold Swelling ‹ و آماس مي تواند سردسرشت     
 .باشد كه بيشتر آن در نيام است و گرچه بيماري كشنده اي است ليكن به كندي پيش مي رود

 بر احوال قلب مي پردازد و در آنجا         بوعلي در فصلي هم به شيوه هاي رهنمون كننده و آگاه كننده            
 :هشت چيز را كه از روي ان استدالل به حاالت قلب كرد چنين ياد كرده است 

 قلب به ما نشان     - › Frequency‹  تواتر   –سرعت و برزرگي و بسامد        › Pulsus‹  نبض   -١
دليل رطوبت  او نرمي را    . مي دهد كه قلب گرم شده و متضاد ان حالت، داللت بر سردي قلب دارد              

 .دارندگي قلب و سفتي نبض را نماينده خشكي قلب دانسته است

تنفس عظيم و سريع .، مورد ديگري است كه بوعلي به آن پرداخته است › Breathing‹  تنفس   -٢
و پياپي و گرم را نشان دهنده حرارت قلب معرفي كرده و حالت متضادش را عالمت سرد مزاجي                    

 .قلب
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در شخص كوچك سرد يا با حجم متوسط، همراه  › Thorax Dilataion‹ گشادي قفسه سينه  -٣
با قوت نفس دليل بر حرارت قلب دانسته و متضاد آن را اگر با كوچكي سر همراه نباشد نشان                        

 .دهنده سردي سرشتين معرفي كرده است

وي ، بوعلي معتقد است كه به هنگام لمس بدن، چنانچه م           › Tactile of Body‹  بسائيدن تن    -٤
فراوان بر قفسه سينه روييده باشد و به ويژه فردار بودن آن موها، دليل برگرماي سرشتي قلب بيمار                   
دارد و كوچكي قفسه سينه و كمي موي بر آن را نشانه سردي سرشتي قلب بيمار دارد و كوچكي                     

ن قفسه سينه و كمي موي بر آن نشانه سردي قلب مي داند و همچنين نرمي بدن هنگام لمس كرد                    
 .دليل بر رطوب قلب بوده و صالبت هنگام مالمسه نشانه خشكي قلب يادآوري كرده است

از ديدگاه بوعلي توانمندي تن، آيينه اي از قوت قلب          › Potential of Body‹  توانمندي تن    -٥
 .است و ناتواني تن، اگر سبب آفتي در مغز سر و اعصاب نبوده باشد، نشانه ضعف قلب است

 و رنگ خون از ديگر        - › Instinct Temprature‹  حرارت غريزي     –ين  گرماي سرشت -٦
او مي گويد اگر ضعف قلب وجود داشته باشد نشانه           . راهنماهايي است كه بوعلي معرفي مي كند      

سوء مزاج بدن است و حرارت غريزي كاهش مي يابد و اگر قوت قلب بر جاي باشد نشانه اعتدال                   
 .مزاج طبيعي است

 كه پيوسته نباشد و نيز جرأت و گستاخي شخص و آرامي حركات بدن را نشانه                 بوعلي خشمي  -٧
گرماي قلب مي داند و حالت متضاد آن را اگر برخاسته از خيال پردازي و عادت و روزمرگي نباشد، 

 .نماينگر سرد مزاجي دانسته است

ايد بر نيرومندي قلب     بوعلي، خيال پردازيها را چنانچه به شادماني و آرزومندي و اميدواري بگر            -٨
و خيال پردازيهايي   . و اعتدالش داللت داده است كه از آن حرارت و رطوبت احساس خواهد شد               

 و آزاررساني مي گرايد بر حرارت داللت دارد و خيال پردازيهايي           – وحشت زدگي    –كه به توحش    
 .كه به ترسندگي و اندوه زدگي بگرايد داللت بر سردي و خشكي دارد

 –يگري از رساله ادويه قلبيه و در آغاز آن بوعلي معتقد است كه خداوند تجويف                    در بخشي د  
البته يكي از معاني    .  چپ قلب را جايگاه روح و معدن پديد آمدن روان قرار داده است                –حفره  

روح كه در نظر پزشكان كهن بوده و پس از سالها پژوهش به آن آگاهي يافته ام اين است كه گاهي                     
يعني معتقد بودند كه خون وارد شده       . برداشتي را داشته اند كه امروز از اكسيژن داريم       از روح همان    

 تشبيه مي كند كه نيروي ذهني و        – سواري دهنده    –به قلب داراي روح كم و خون را به مركبي             
و وظايف خود را انجام مي دهدن تا به واسطه اين روح، نيروهاي فرمانده             . مغزي بر آن سوار هستند    

همان چيزي كه امروز دانشمندان به آن معتقدند كه در نبود اكسيژن، مغز              . مه بدن گسيل شود   به ه 
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چند دقيقه بيشتر زنده نيست و چنانچه با جريان خون اكسيژن به بافت ها و ياخته ها نرسد از                        

 .فزمانهاي عصبي مغز و نخاع، نيز فرمان نخواهند پذيرفت

روح در هر يك از اندامها جايگير شد در آنجا مزاج              و چون   : او در اواخر فصل اول مي گويد         
 :خاصي فعال و بهره مند مي شوند 

 .در مغز، مزاجي پديد مي آيد كه مستعد قبول نيروهاي حسي و حركتي است

 .و در كبد، مزاجي پديد مي ايد كه مستعد پذيرش نيروهاي تغذيه كننده و پرورش دهنده خواهد شد

 .اجي پديد مي ايد كه مستعد نيروي فرزند آوري است مز– خايگان –و در بيضه ها 

در فصل چهاردهم كه بخش گسترئه تري است به معرفي الفبايي ابجدواره حدود شصت داروي                  
 .مفرده گياهي و جانوري و كانساري مي پردازد و از تاثير آنها بر قلب و روح سخن مي گويد

تگي تجزيه شده خود اوست كه به          چنانچه بيشتر يادآور شديم فصل فرجامين داروهاي ساخ           
نخستين آنها، به ساختسكنجبيني اشاره مي كند كه براي بيماران            . پژوهش در آنها پرداخته است     

متأسفانه در چند سده اخير به هنگام ترجمه متون           . ترسان سوداوي و دچار صرع سودمند است        
يي به دليل ضعف دانش      پزشكي باختر زميني به زبان فارسي، پاره اي اصطالحات پزشكي اروپا            

ريشه شناسي و ادبيات انگليسي و فرانسه و آلماني در ميان پزشكان، كلمات و تركيبات گاهي نارسا                
 كه به معناي ترسو مي باشد، عصبي        Nervousو گاهي نادرست بازگردان شده اند از جمله واژه           

 كنند كه بر زبان توده     معني شده و هنوز پس از گذشت دهها سال پيوسته پزشگان آن را تكرار مي                
در حالي كه بوعلي سده هاي فراواني پيش، اين حالت را توحش كه              . مردمان نيز روان شده است    

 امروزين است كه بوعلي مفهوم      Nervousهمان ترسوشدگي باشد يادآور مي شود كه دقيقاً همان          
 .را بسيار دقيق تر دريافته بوده است

ياآوري مي شود كه فصل تمايز دانش پزشكي و دانش نوين           در پايان گفتار خود يك نكته اساسي         
توجه  › Target Point‹ و آن اين است كه پزشكان كهن به يك نقطه هدف                . امروزي است 

داشته اند و آن هم درمان نهايي بيمار است در حالي كه امروزه به سبب علم زدگي بيش از حد                        
عني بايد دست كم از هفت خان بحث هاي         باختر زميني، كارهاي پژوهشي پزشكي دشوارتر شده ي        

و تازه گاهي   . نظريه پردازانه خود بايسته و نابايسته بگذرد كه شايد درماني جديدي به نتيجه برسد              
سرنخ گم مي شود و پژوهشگران امروزين، چنان درگير كار با ابرازها و شيوه هاي گوناگوني چون                 

در سطح ياخته اي و فراياخته اي و ارائه آمار و         ميكروسكوپ الكتروني و واكنش هاي ايمني شناختي       
ارقام و مقاالت پژوهشي و پيگيريهاي دريافت مجوزهاي قانوني مي شوند كه ناگهان به خود مي آييم        
كه هنوز پس از پانصد سال از گذشت دوران رنسانس و بازپس زدن دانش كهن ارسطويي و                       
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 و سينايي و جرجانيايي، سرطان قاطعانه         بقراطي و جالينوسي و در پي آن پژوهش هاي رازيايي           
 .درمان نشده و آسم بي پاسخ مانده و با ديابت همچنان دست و پنجه نرم مي شود

و تأسف انگيزتر آنكه بيشتر خاورزمينان و به ويژه گروه علوم پزشكي و باالخص پزشكان ايراني،                  
آنكه دريابند كه صدها رساله و       تندروتر از مغرب زمينيان و به تمسخر ميراث كهن پرداخته اند بي             

. كتاب تنها شرح قانون بوعلي طي صدها سال نوشته شده تا به دريافت مفاهيم اين كتاب كمك كند            
و حتي كمتر كسي در بزرگترين مراكز دانشگاهي و پژوهشي جهان ادعا كند كه توانسته دقيقاً قانون                 

ت بيش از پانصد سال از اختراع دستگاه     و دليل اين مدعا آن است كه پس از گذش         . بوعلي را دريابد  
چاپ، هيچ گاه كسي يا كساني موفق نشده اند به تصحيح انتقادي قانون بوعلي بپردازند، چه در                    

پس چگونه خواهد بود كه     . ايران چه در فرا ايران و چه به زبان فارسي و چه عربي و چه انگليسي                
و غرب  . اوت مي كنند و بر آنان مي تازند     پزشكان ما نسبت به نياكان سخت كوش ما بي رحمانه قض          

 .از ما جز اين نمي خواهد كه اگر آنها را تحقير كرديم غرب را بزرگ خواهيم انگاشت

و غم انگيزتر آنكه طي چند سال اخير، مدعياني پيدا شده اند كه خود را كارشناس و متولي پزشكي                   
يافت مفاهيم دانش پزشكي كهن سر        كهن ايران كرده اند كه خود اعتراف به ناتواني خود در در              

و بدتر از آن، ديدگاههاي خود را كه گاه نادرست است به گردن پزشكي كهن مي اندازند                . مي پيچند
و به فتاوي علمي جديدي در زمينه حجامت وخواص درماني گياهان مي پردازند كه روان رازي و                  

نسته و نادانسته پزشكي بقراطي و        و همچنين دا  . بوعلي را مي آزارد و تن آنها در گور مي لرزد           
جالينوسي را مكتب هايي چون طب النبي و طبي االئمه در هم آميخته اند و هر دو را يكي انگاشته و                   

بايد تأسف خود كه چم غم انگيز است        . در مقاالت و سخنرانيها آنها را همتراز هم معرفي مي كنند          
گمنامي سپرده شده بودند اين چنين بدنام        كه پس از صدها سال، كه بوعلي و ديگر فرزانگان به              

 .شوند

و به راستي پزشكي مدرن، به جز پيشرفت در زمينه سبب شناسي و ساختارشناسي ريزبينانه و                     
ساخت ابزارهاي پيشرفته تكنولوژيك كه در اين زمينه هم ريزهخوار دانشمندان رياضي دان و                   

مان جايگاه گذشته باقي مانده اند و شايد       فيزكدان و شسميدان و مهندسين صنايع گوناگونند، در ه         
چون هر قدر در زمينه رفاه زندگاني، ديگر دانشمندان كوشش كرده اند پزشكان ناكامياب تر             . عقب تر

بوده اند چون آمار بيماريهاي جسماني و به ويژه قلبي و سرطاني از يك سو و ناراحتيهاي رواني                    
 كمتر نشده بلكه دست كم دهها برابر افزايش يافته           همچون افسردگي و روان پريشي نه تنها از آن         

و بر ماست كه يك بار ديگر صندوقچه قديمي دانش كهن را بازيابي كنيم و در برابر آن                      . .است
مكتب زانوي شاگردي به زمين گذاريم، تا شايد اكنون كه در زمينه پژوهشي متكديان بازار پزشكي                 
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 ميراث نياكان، از فقر و فالكت علمي نجات پيدا كنيم كه             غرب شده ايم با دسيابي به عتيقه هايي از      
 .اكنون بدان دچاريم
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