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 دانندمی جهان دانشمند مشهورترین را سیناابن اروپایی نویسندگان

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجهجدهمین  -نجفقلی حبیبی دکتر 

 9/4/1400چهارشنبه 

 

بنیاد علمی و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلیدرسنشست از مجموعه هجدهمین 

ا موضوع ب نجفقلی حبیبیسخنرانی دکتر  هب. این نشست برگزار شدتیر  9سینا در روز چهارشنبه و فرهنگی بوعلی

 شد. پخش کتاب شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« سیناابنتاملی در قانون »

 

است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس  در زمینٔه پزشکی سیناابنهای یکی از کتاب« قانون»کتاب 

بود. حتی در دوران  سینابوعلیشد و پس از کتاب مقدس، دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید، کتاب قانون امی

شود. اصل کتاب به های جهان تدریس میرین مراکز و دانشگاهتکنونی نیز به عنوان بخش مهمی از طب کهن در مهم

شد و سرانجام عبدالرحمن شرفکندی )َهه ژار( است که چند صد سال به عربی تدریس میزبان عربی نوشته شده

آن را به زبان فارسی ترجمه ومنتشرشده است.در سال های اخیر نیز دکتر نجفقلی حبیبی پژوهشگر فلسفه اسالمی 

انتشاریافته  سینابوعلیتصحیح این کتاب برداشته است که تاکنون کتاب اول ودوم قانون به همت انتشارات بنیادا قلم به

های مفرده و شود و به داروهای تخصصی طب میکتاب دوم قانون وارد بحث. است.کتاب اول در باب کلیات طب است

 .پردازدگیاهی می

 

 تنظیم شده است. آناهید خزیرکه توسط  است در این نشست حبیبی نجفقلیدکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

 تدریس اروپا علمی مراکز در سال هفتصد به نزدیک که است پزشکی زمینه در سیناابن هایکتاب از یکی «قانون» کتاب

 مفرده هایدارو به و شودمی طب تخصصی هایبحث وارد قانون دوم کتاب. است طب کلیات باب در اول کتاب. شدمی

 در و بوده کتاب مبنای بر بلکه است نبوده فصل مبنای بر قانون کتاب در سیناابن هایبندیتقسیم. پردازدمی گیاهی و

 کسانی دیگر روزگار آن در. است شده نسخ سیناابن از بعد سنت این و اول کتاب گفتندمی اول جلد جای به روزگاران آن

 قانون. قانون کتاب اول جلد یعنی االول الکتاب و کردندمی استفاده الکتاب از جلد کلمه جای به اندنوشته کتاب که نیز

 و پرداخته طب علم و اصلی مباحث به که است کلیات اول کتاب است، شده بندیتقسیم کتاب پنج در سیناابن

 در درآمدیپیش و کندمی مطرح را مباحث بعضی و کندمی بررسی رفته کار به علم این در که موضوعاتی و تقسیمات

 .دارد موضوع و مسایل بعضی در هم را مقدمه حکم است، طب علم کل

 

 نیز ـ رودمی باالتر او از فضل در مراتب به سیناابن بعدها که سیناابن استاد ـ مسیحی ابوسهل نیز سیناابن از پیش

 پزشکی علوم دایره در کهاین لحاظ به دارد ایالعادهفوق اهمیت قانون. است کرده تقسیم سیناابن شکل به را کتابش

 بندیجمع سپس و داده توضیح و کرده ثبت داشته وجود روزگار آن در که مختلفی هایدیدگاه و است جامعی کتاب

 به کتاب دلیل همین به و است برده کاربه مباحث تنظیم و قانون در ابتکاراتی سیناابن کتاب این در. است کرده نهایی

 1۵0 حدود از بعد. یافت اعتبار اسالم جهان سراسر در و گرفت قرار توجه مورد و شد مشهور خودش زمان در سرعت

 مطرح اروپا هایدانشگاه درسی کتاب عنوان به قانون کتاب و شودمی آغاز طب بحث که هم روز آن اروپای در سال
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 اکنون اما شد فراموش کتاب این مدتی. است داشته اعتبار گوناگون هایدانشگاه در نیز هفدهم قرن تا و شودمی

 .کندمی کسب را خود اعتبار هم باز قانون کتاب و شده مطرح سنتی طب دوباره

 

 بست طب حوزه در را خرافه راه سیناابن

 کرده کوشش سیناابن و بوده رایج بسیار پزشکی امر در خرافات روزگار آن در. بدهد سامان را طب شد موفق سیناابن

 که است این سیناابن دیگر کارهای از. کرد کوشش بسیار مورد این در و ببندد پزشکی حوزه در را خرافات راه است

 در هاخانواده که مسایلی جزئیات به وی. کرد کوشش مردم به بخشیآگاهی در و تالش خرافات زدودن به نسبت

 و مردم به سیناابن جهت این از هد،دمی تذکر بسیاری مسایل به و کندمی توجه بودند مواجه آن با پزشکی مسایل

 تمام در جهان دانشمند مشهورترین و بزرگترین اروپایی نویسندگان برخی قول به و است کرده کمک تاریخ و جهان

 .است وی برای مهمی بسیار لقب این و شودمی تلقی هادوره

 

 دانشجویان تا درآورده را آن هم شعر به حتی و بیاموزد مردم به را طب کوشیدهمی و دارد طب در کتاب چندین سیناابن

 کرده جمع را طب علم که قانون کتاب. یابد توسعه هاآموزش بوده مندعالقه وی. بگیرند یاد را مسایل ترراحت بتوانند

 اسحاق، بن حنین جالینوس، ارسطو، مثل سیناابن از پیش کسانی باشد، سیناابن خود از همه که نیست این است

 ملکی طب به معروف الطبیه الصناعه کامل کتاب صاحب که اهوازی عیسی بنعلی و مسیحی ابوسهل رازی، زکریای

 سیناابن استاد نیز مسیحی ابوسهل. است کرده استفاده هاآن منابع از سیناابن و زیستندمی سیناابن از پیش است

 این شد قائل قانون از بعد توانمی که نقشی مهمترین. است آموخته طب وی از کودکی در سیناابن که پیرمردی بوده؛

 حوزه در نیز اکنون بست، زیادی حد به پزشکی حوزه در را خرافات راه و کرد تقویت پزشکی در را علمی ُبعد که است

 خواهدمی و است مردم سالمت دوستدار بسیار دهدمی نشان قانون کتاب در کوشید او اما دارد وجود خرافات پزشکی

 شود، مردم بیداری عامل توانستهمی که زندگی پیشامدهای و حوادث و اتفاقات تمام و کنند زندگی سالم هاانسان

 .بدهد توضیح

 

 است سیناابن قانون اولیه مساله شناسیمزاج

 آب چطور شدند گرفتار مردم مواقعی در اگر که کندمی مطرح آب درباره مفصلی هایبحث قانون اول کتاب در سیناابن

 توجه مسائل این به و برده کاربه را هاکوشش این سیناابن نیز دیگری موارد در. باشد خوردن قابل که بجوشانند را

 تقسیم فن یا قسمت چهار در شکل نظر از قانون اول کتاب. باشند داشته بهتری زندگی هاانسان که دهدمی خاص

 و کرده تعریف را طب بنابراین. باشد داشته دیگری فرعی بندیتقسیم چند است ممکن فنی هر و است شده

 اسفار اساس بر جهان پایه فلسفه در که طور همان. است داده قرار بحث مورد شده مطرح طب در که موضوعاتی

 انسان بدن و جسم در که هاییحالت چهار به و رسدمی مزاج بحث به سیناابن است،( آتش -خاک -باد -آب) اربعه

. شودمی بیماری دچار انسان باشد نداشته تعادل و کند پیدا افزایش یکی بدن در مزاج این اگر که پردازدمی دارد، وجود

 .دارد وجود کامل سالمت در انسان باشد متعادل هامزاج ترکیب اگر

 

 دم، شامل که اربعه اخالط رسد؛می اخالط به مزاج از بعد. است سیناابن قانون اولیه و مهم مسائل از یکی مزاج بحث

 سپس. کندمی مطرح را مفصلی بسیار بحث که است آدمی بدن ساختمان اولیه هایپایه جزو که بلغم و سودا و صفرا

 فن به و پردازدمی پوست و خون گوش، استخوان، از بدن اجزای مساله به گاهآن و رسدمی بدن قوای هایقسمت به

 به که رسدمی الصحه حفظ به سوم فن بحث در. است بدن اجزای و ساختمان درباره هم آن که رسدمی بعدی
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 وی. شودمی مربوط بهداشت به که است سیناابن قانون مهم بسیار هایبخش از یکی و شودمی ترجمه بهداشت

 را مختلفی هایبحث و پردازدمی بوده انسانی جامعه نیاز و مردم توجه مورد که زندگی مختلف مسایل بهداشت در

 هایبیماری به سپس و است مهم بسیار زیرا کندمی مطرح را غذا و مسکن و هوا و آب مسایل سپس و دهدمی ارایه

 .کندمی اشاره آن

 

 است قانون کتاب در مهم مسائل بهداشت و ورزش

 انسان کندمی کمک که چیزی هر و است مربوط انسان سالمت به که است چیزهایی تمام صحه حفظ در بهداشت

 شکل حتی و بیداری و خواب مثل است کرده توجه آن به نیز سیناابن و است گرفته قرار توجه مورد طب در باشد سالم

 مسایل از یکی آب که است آب مساله کندمی مطرح سیناابن که مسایلی جمله از. دارد بسیاری اهمیت که خوابیدن

 از یکی. کرد خواهد فراهم را سختی هایبیماری موجبات باشد داشته مشکالتی اگر و است بدن نیاز مورد و مهم

 قرار توجه مورد را مسکن مساله طبی لحاظ به سیناابن. است غذا شودمی مطرح قانون کتاب در که مهمی مسایل

 .باشد داشته هوایی و آب چه شهر و خانه و زندگی محیط که است داده

 

 شمال سوی به هاخانه که دهدمی ارایه باره این در مفصلی هایبحث و دارد زیادی بسیار تاثیر مسکن و محیط مساله

 مساله دارد، جریان هوا که جایی یا باشد کوهستان طرف به یا باشد غرب و شرق جریان در یا بگیرد قرار جنوب یا

 را هاخانه چگونه که است سیناابن توجه مورد زندگی محیط کلیه. است روزگار آن طب در توجه مورد بسیار مسکن

 در و اوست توجه مورد بسیار لباس نوع. باشد داشته آمد و رفت آن در هوا که باشد چگونه هاپنجره و درها و بسازند

 ورزش کندمی مطرح سیناابن که مسایلی از یکی همچنین. باشد چگونه باید هالباس هوایی و آب مختلف هایمحیط

 .کرد توجه آن به بیشتر باید که است

 

 حوزه در را مهم و اصلی و کالن مسایل اما است قانون کتاب کل و طب بر ایمقدمه اینکه عین در قانون اول کتاب

 دست طورهمان هم امروز دهدمی ارائه ورزش از سیناابن که تعریفی. کندمی مطرح... و بدن شناخت بهداشت،

 به که است ارادی جنبش ورزش که است این کندمی بیان سیناابن و آمده قانون در آنچه. است مانده باقی نخورده

. نیست ورزش شودنمی منتهی حالت این به که آهسته رویپیاده سیناابن نظر از. شودمی منتهی پیاپی و زیاد تنفس

. داشت نخواهیم معالجه و طبیب به احتیاجی و شویممی نیازبی ایمعالجه هر از کنیم ورزش اگر است معتقد سیناابن

 سابقه ایران در که است کشتی بردمی نام که هاییورزش از سیناابن و هستند متنوع و مختلف بسیار هاورزش

 .دارد وجود نیز امروز که دویدن و تیراندازی دهد،می قرار توجه مورد را رفتن راه تند دارد، طوالنی

 

 سیناابن دیدگاه از انسان بدن بر آن تاثیر و فصل تغییر

 هاستورزش از دیگری نوع شود کشیده پایین طرف به بدن که باال از شدن آویزان و باال به پرش و کمان با تیراندازی

 حرکت پیش و پس همچنین و کندمی بیان سیناابن که است هاییورزش از یکی نیز شمشیربازی. کندمی بیان که

 هاییشورز جمله از هستند سخت هاورزش برخی و نرم بردمی نام آن از سیناابن که هاییورزش از برخی. پاها دادن

 و اسب همچنین برد،می نام سیناابن که است دیگری ورزش سواری قایق. است بازی االکنگ کندمی عنوان که

 طرف با هاییزورآزمایی انواع توپ، با بازی نیزه، با بازی عقب، به دویدن. است آمده قانون کتاب در نیز شترسواری

 .دهدمی قرار توجه مورد را کشتی مثل هاییزورآزمایی انواع و است دوطرفه بازی که مقابل
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 ورزش عضوی هر گویدمی و کندمی بیان است مفید تنفس اعضای و سینه برای که هاییورزش سرشناس طبیب این

 مساله به باید گویدمی هم ورزش کلی باب در و کندمی مطرح را ورزشی بدن اعضای تک تک برای و دارد را خود خاص

 مثل است متداول امروزه که گویدمی را هاییورزش ها،ورزش باب در. کنید ورزش گرسنه شکم با و شود توجه غذا

 و الزم توضیحات و است شده مطرح نیز شدن پنهان هاماسه الی دریا کنار و شودمی انجام نیز اکنون که گرفتن آفتاب

 مسائل این درباره و نیامده کوتاه چیزی هیچ در ورزش بخش در سیناابن. است خوب بسیار کار این که است داده مفید

 .است گفته سخن

 

 مساله بر است ممکن و گویدمی انسان بدن بر فصول تغییر تاثیرات از و کندمی مطرح را فصول تغییرات و فصل سیناابن

 ممکن هوا و آب تغییرات. است شده قائل ایویژه اهمیت هوا مساله روی سیناابن. باشد داشته نقش نیز هابیماری

 گرفته جای پزشکی بخش در سیناابن نظر از سازیخانه و مسکن مساله. باشند داشته نقش هم هابیماری بر است

 شهرسازی در هاخانه بهداشت بحث امروزه کهاین. بگیرد قرار توجه مورد مناظری چه از باید شهر ساختار کهاین و است

 خورد باید چه که است مهم هم غذا مساله. اندیشید آن به باید که است مهمی مساله خیر؟ یا شودمی داده اهمیت

 متعددی هایروش و هاراه سیناابن. است سیناابن توجه مورد بسیار قنات و چاه آب و باران آب. نوشید چیزی چه و

 .است بوده آلوده هاآب که هامسافرت در ویژهبه کنیم تصفیه را آب چگونه که است داده آب تصفیه برای

  

  است سیناابن هنر طب بندیدسته و سازماندهی

 بسیار که دارد توضیحاتی نیز بدن ماساژ باب در. بخوابیم میزان چه که دارد بیداری و خواب درباره مفصلی بحث وی

 کتاب در بدن بهداشت هایبحث. سرد آب با وشویشست و است کرده مطرح را رفتن حمام و استحمام است، مهم

 که ایمساله. دارد وجود دنیا در هم امروزه و است نشده کهنه چیزی هیچ و است خواندنی و مفید بسیار قانون اول

 وضع که است حامله مادران و کودک تربیت و تندرستی و بهداشت است، شده داده اهمیت آن به سیناابن قانون در

 چطور و دهند شو و شست را بدنش و ببرند چگونه را کودک ناف نوزاد تولد از پس کهاین است، نزدیک هاآن حمل

 را مادران کوشدمی و دهدمی اهمیت بسیار دادن شیر مساله به. کنند فراهم را نوزاد خواب محیط و کنند قنداق

 بچه به خودشان و نگیرند دایه مادرها که کندمی سخت را شرایط اینقدر. بدهند شیر بچه به خودشان که کند متقاعد

 .بگیرند دایه شوند پشیمان مادرها تا دهدمی قرار دایه برای شرط ۲۵. بدهند شیر

 

 برای چاره راه که دارند بقیه با متفاوتی زندگی که دارد سالمندان و پیر هایآدم تدبیر درباره مهمی بحث سیناابن

 چند از و گرفته دیگران از را آن هم خودش و است آن متولی سیناابن که طبی چیست؟ افراد از دسته این نگهداری

 آن روی بشر پیش هاقرن از دهدمی نشان طب این و است طبیعی طب نامش کرده برداریبهره خود از پیش کتاب

 منظم گرفتن یاد برای و کرده بندیدسته و سازماندهی را طب که است این سیناابن هنر و آموخته تجربه و کرده تالش

 .است کرده

 

 است بوده اروپا هایدانشگاه درسی کتاب قانون

 ترجمه التین هایزبان به و شده اروپا علمی و آموزشی موسسات وارد میالدی یازدهم قرن در سرعت به قانون کتاب

 طب نیاز مورد زیرا است سیناابن قانون کتاب سومین قرآن و انجیل از بعد آیدمی وجودبه چاپ صنعت وقتی و شودمی

 کسی و گرفته قرار غرب هایدانشگاه توجه مورد سیناابن کتاب. رساندمی را قانون اهمیت این و است بوده جامعه و

 .است بوده درسی کتاب قانون اروپا در که نیست این منکر
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 که شوندمی پیدا کسانی خودشان بین در مسلمانان اندیشه هایبحث به شدن وارد و قانون مطالعه از بعد اروپاییان

 و است مسلمانان با خودشان هایکتاب ترکیب که نویسندمی هاییکتاب و شوندمی نظر صاحب و کنندمی اجتهاد

 طب این باید ما چرا کهاین از اروپایی پزشکان از یکی هفدهم قرن در. کنندمی استفاده سیناابن مباحثات از درصد ۴0

 برایش کتاب این زیرا سوزاندمی و اندازدمی آتش در را قانون کتاب و گیردمی جشنی بوده شاکی بگیریم هاشرقی از را

 .است بوده موثر هااروپایی فرهنگ در کتاب این چقدر دهدمی نشان این و است کرده ایجاد را مشکالتی

 

 کرده جلب خود به را زیادی توجه ایران در سنتی طب و گیردمی قرار توجه مورد بیشتر قانون کتاب اخیر هایسال در

 دانش و مساله این به واقع در که هستند کسانی کمتر و است شده کم تقریبا قانون فهم متخصص استاد فقط است

 هاینسخه روی از را متن کردم سعی قدیمی هاینسخه اساس بر من. باشند داشته بیشتری اشراف هاکتاب طب و

 گیاهان درباب که شده منتشر اخیرا نیز دوم کتاب و است استفاده مورد و درآمده چاپ از اول کتاب کنم تصحیح قدیمی

 فلسفه اخالق، طب، در هم هاستآن بزرگترین از یکی سیناابن. بدانیم را خود دانشمندان ارزش باید ما. است دارویی

 .است موجود هایشکتاب در که مختلفی مسایل و

 

 برای و انداختن زالو کردن، حجامت گرفتن، خون مثل. پردازدمی معالجه چند به قانون اول کتاب بندیپایان در سیناابن

 آموخته طب کم سن در سیناابن. سوزاندمی را بدن معالجات برخی در و دهدمی ارائه راهکارهایی بدن شکستگی

 برده نام خود استادان از وی. است گرفته یاد زود بسیار و است نبوده سختی دانش طب که است باور این بر و است

 گیر بیابان در آیندمی ایران سمت به و کرده فرار غزنویان دست از که زمانی و گویدمی مسیحی ابوسهل از و است

 از بعد که کرده تربیت بسیاری شاگردهای سیناابن. کندمی دفن بیابان در را وی سیناابن و میردمی استاد و کنندمی

 .هستند مطرح او
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