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 ابن سينا" قانون در طب"قدمه  كتاب رايانه اي م

 
 

  تايش باد يزدان را كه سزاوار ستايش است بسبب بزرگواريشس

  كثرت الطافش و درود بر سرور و پيامبر ما محمد و دودمان اوو
 )مقدمه كتاب اّول در الم استادك( 

 

 اقتدا به ستايش استاد

 !ابن سيناي عزيز! اي پدر ! اي مراد ! ي استاد ا
و ) ص(ستائيم و به محمد      ه ستايشت اقتداء مي كنيم، يزدانت را مي        ب 

روح ُپرفتوحت  . . . دودمان او نيز شايسته ترين درودهاي خود را اهداء مينمائيم            
 .شاد و راه ُپربركتت ُپررهرو باد

 جهان بيني ابن سينا
 ابن سينا خود را در مقام مهندسي مصنوعي مي ديدكه صانع            روردگاراپ 

. . .  جلوه مبارك تورامي ديد     آن توئي و از هر زاويه اش كه مي نگريست، تجلّي         
 .آفريدگارا به ما فرزندان ابن سينا نيز چنين توفيقي را مرحمت فرما

 در جستجوي هوّيت گم شده
 از زمان ابن سينا تا كنون گذشت زمان و تالش پيشكسوتان،             داونداخ 

باعث حل بسياري از مجهوالت طبي گرديده و امروزه فرزندان آن بزرگوار، به                
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 از زمان او مي دانند ولي توخود گواهي كه هرچه امروز داريم بر                  مراتب بيش 
همان دانسته هاي محدود زمان اوكه اساس طب نوين را تشكيل مي دهد ِبنا                 

 بلكه ! ده ايم و َبنابراين دركتب او تنها به دنبال كسب دانش پزشكي نيستيم            هان
يش تنها به   و نيز در نوشته ها   ! ر جستجوي بينش صحيح پزشكي و بهداشتيم         د

بن ا دنبال تشخيص و درمان بيماري ها نيستيم بلكه تو را مي يابيم، آنطور كه               
 سينا يافت، تو را مي جوئيم، آنگونه كه ابن سينا ُجست، تو را ميخواهيم، آنطور                 

ر جستجوي آن   د به دنبال آن ُهوّيت گم شده ايم،      . . . كه ابن سينا ميخواست      
را مي خواهيم، بار ديگر، پرچم را ميخواهيم،        مجد و عظمتيم، بينش توحيدي او        

پرچم مجد و عظمتي را كه به دست ابن سينا بود و آن هويت گم شده اي را كه                   
 . آمين يا رب العالمين. . . امروزه جامعه توحيديمان سخت نيازمند آنست 

 آرزوي توفيق
ما و الطاف هميشگيت را       ر توفيق ادامه راه را مرحمت ف         روردگاراپ 

 نما تا اين بستر پژوهش در كتب قانون را آنطور كه شايسته شان و مقام                 مبذول
بن سينابه   ا محققين ميهن اسالميمان ايران است فراهم نموده همچون              

 .صيرورت ا لي ا هللا بپردازيم

 گزارش به پيشگاه استاد

 موقعيت تاريخي ـ جغرافيائي
حضورت  اجازه مي خواهم گزارش كوتاهي به          ستادعزيز، ابن سينا  ا  

از زماني به   : عرضه كنم و در ادامه راه، از روح ُپرفتوحت التماس دعا نمايم                 
فاصله بيش از يكهزار سال پس از حضور فعال جسم مطهرت در سرزمين                    
هميشه توحيد ايران ولي از همان زمين، و در زير همان آسمان و در غربتي به                  

ين كُره خاكي كه     اني عمر و بهار تخصصم و در نقاطي از ا            جوفاصله صرف   
 را در آنجا گذراندي، از غرب ميهن              تقسمتي از سال هاي ُپربركت عمر       
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كه در آن   . . . اسالميمان ايران ولي نه در كاخ سامانيان، سلجوقيان، آل بويه و             
فيسي كه در انحصار آن اقوام غارتگر خيانتكار        ن زمان به منظور دستيابي به كتب     

يا جذب كاخ هاي آنها گرديدي بلكه از محيط        بود مجبور به پذيرش وزارت آنان       
و از حوزه خدمتگزاري     " ِري"مقّدس دانشگاه، از محيط كار و كوشش ُملِك             

معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جمهوري اسالمي             
 . . .ايران 

 مظلوميت پژوهش

 شرح بي قراريت در كُره ارض و آوارگي هايت از            درعزيز، ابن سينا  پ 
گوشه اي به گوشه ديگر اين مملكت را خوانده و در جريان جنايات غالمان تُرك              

لطان محمود غزنوي كه نه تنها به اسم مذهب، هنديان            س نايات ج و مخصوصا 
را براي هميشه به خاك سياه نشاند، بلكه بيش از هر جاني ديگري تيشه بر                    

د ديگرمان فردوسي نيز    ريشه تشيع زد، تو را تا پايان عمر، تعقيب كرد و به استا             
ظلم نمود، قرار گرفته ايم و همه آن مظالم را محكوم مي كنيم و به عرض                     

م كه هرچند امروزه به بركت انقالب پرشكوه اسالمي و اسالم            نيمباركت مي رسا 
تحّول عظيمي در مملكتمان ايجاد شده و حكومت به دست           ) ص(ناب محّمدي   

ه است و تشيع و تسنّن، در مدرسه و           صاحبان اصلي آن يعني بني هاشم، افتاد      
دانشگاه و محيط كار، در كنار هم زندگي مسالمت آميزي دارند وحتي اقليت                  

يگر نيز در پرتو نوراني ترين انوار اسالم و در ملك ائمه اطهار، در               د مذهبي  هاي
كمال آرامش و امنيت، به كار و كوشش، مشغولند ولي متاسفانه در بسياري از                 

ي ديگر، هنوز ابناء سامانيان، سلجوقيان، غزنويان، آل بويه و امثال           سالما ممالك
آنها مظالم اجدادي خود را بر خلق هاي مسلمان، تحميل كرده، امنيت و آسايش              

غافل از اينكه   ! آنها را سلب نموده و سعي بر ممانعت از پيشرفت آنان دارند                 
حت مقدس پژوهش،   خداوند بي همتا حامي علم و آگاهي و پشتيبان خادمين سا          

و غافل از اينكه پيام جاويد كتاب اهللا، سند زوال ناپذير حمايت الهي از              : مي باشد  
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سعي بر  (ُيريدوَن ِلُيطِفئوا نُوَراِهللا     و هرچند    . پويندگان علم و معرفت است      
خداوند (. . .  َواُهللا ُمِتمُّ نُوِره     ولي )خاموش كردن نور علم و معرفت دارند       

 و  )را از وراي تمامي تاريكي هاي ساختگي آنان مي تاباند       انوار مقدس خود    
 لذا ؛ 

چه كسي مي تواند پندارهاي خداپسندانه، گفتارهاي          
آگاهي بخش و رفتارهاي بشردوستانة برخاسته از             
استعانت الهي را سركوب كند و مانع نوشتن و گفتن              
كساني شود كه به رسالت قلم، اقتدا كرده و خود را وقف             

 به همنوعان نموده در پرتو انوار رحمت           خدمت رساني 
الهي، نور علم و آگاهي را بر دل ها مي تابانند؟ مگر                
نوِرالهي را مي توان خاموش كرد؟ مگر راه تكامل را              

پيشگفتار كتاب نوپديدي و بازپديدي        (مي توان سّد نمود؟      
 . . .)بيماري ها 

  ترور شخصيتي و تقاضاي مريدان

 سينا درست است كه دانشمندان، كه وارثان          ، ابن ستاد و مراد عزيز   ا 
پيغمرانند متعلق به زمين و زمان خاصي نيستند ولي فرض بر اين است كه                    
هرچه به خورشيد، نزديكتر باشيم بايد نور و گرماي بيشتري برما بتابد و به                    

يم بعد از عروج ملكوتي روح مطهرت به ملكوت اعال            تهمين دليل، انتظار داش   
ت و توان علمي مسلمانان همچنان در دست فرزندان خودت           پرچم مجد و عظم   

و ! و خود، بهتر مي داني كه با سياست حساب شده اي نگذاشتند            . . . باقي بماند   
در حاليكه كتاب هايت را به سرعت به زبان هاي زنده دنياي آنروز ترجمه و                   

 را  ي خود، تدريس نمودند ولي در ميان ملّت خودت تو              هاقرن ها در دانشگاه  
فردي خودراي، خودكامه، كج خلق، سخت گير، پرخاشگر، خودبزرگ بين، زنباره            
و شرابخوار و عّياش و جاه طلب كه از تودة مردم، بريده و به سالطين ظالم،                    
پيوسته اي معرفي كردند و حتي برخي از كتاب هايت را تحريف كرده اين                    
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 كتب كه امروزه به دست       بعضي از شاگردانت در آن     يابهتان ها را از زبان خودت      
و براي اينكه ديگر هيچيك از فرزندانت به فكر            ! ما رسيده است گنجاندند       

 و يك نابغه استثنائي كه      "مافوق انسان "پيمودن آن راه پربركت نيفتد تو را يك         
وقتي در اصفهان مي خوابيدي صداي چكش بازار مسگران يزد را مي شنيدي و              

ي بستند و سر ديگر آنرا به دست تو مي دادند           گربه اي م ت  وقتي نخي را به دس     
بدون اينكه جنباننده نخ را ببيني نه تنها تشخيص مي دادي كه سر ديگر نخ به                 

بلكه بيماري آن گربه را نيز تشخيص       ) ست انسان د نه به (دست يك گربه است     
غافل از  ! مي دادي و دو عدد موش، برايش نسخه مي نمودي، معرفي ميكردند             

 را سي و نه بار ميخواني و         كتاب مابعدالطبيعه ارسطو  ي  ارموده  ف تاينكه خود 
درك نمي كني و باز به قصد فهم آن كتاب، يكبار ديگر از اّول تا آخر آنرا مطالعه                 

در تمام اين مدت، شب و روز مشغول        ": غافل از اينكه خودت فرموده اي    ! مي كني  
تا شب، نمي آسودم و جز      مطالعه بودم، شب تا روز، به خواب نمي رفتم و روز                 

رفتن آن علوم، به كار ديگري نمي پرداختم، هرگاه در مطالعه به مشكلي                   اگفر
ن آ برميخوردم كه از حل آن عاجز مي شدم به مسجد مي رفتم، نماز مي گزاردم و حل              

 ، غافل از اينكه در طفوليت، حافظ قرآن و          . . ."مشكل را از ُمبدع كل، مي خواستم       
 آگاهانه به مسجد     هاسالمي، بوده اي و از اين گذشته كسي ك         آشناي بـا فقه     

روي مي آورد و در هيئت نمازگزار، در پيشگاه خالق، به عبادت او مي ايستد و با                 
انَّ الصاله تَنهي   ِ( به جا آوردن نماز، خود را در مقابل فحشاء و ُمنكَر، بيمه ميكند             

! باده گساري او باقي نمي ماند      ديگرجائي براي عياشي و      ) َعِن الفَحشاء َوالُمنكر  
منزل (همدان و مخفيگاهت      " فردجان"غافل از اينكه حتي در حبس قلعه             

و در بسياري از مسافرت هايت لحظه اي از تحقيق و تاليف، غافل                 ) ابوغالب
اختن به خوشگذراني و امور باطل ديگر       ردنمي شدي و هرگز وقت اضافي براي پ      

اي اثبات بي ادبيت ميگويند در حلقه درس ابوعلي          و باالخره بر  ! . . . نداشته اي
 مي گوئي مساحت آنرا تعيين كن و او كه         و ُمسكويه، گردوئي را نزد او مي اندازي     

مثال معلّم اخالق است كتبي را كه در باب اخالق نگاشته است بسوي تو، پرتاب               
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ال، از هر   كه اينگونه اعم  (ـ  !مي كند و بدينوسيله اخالق را عمال بتو تعليم ميدهد         
و ) دو شما بعيد است و با اين بهتان عوام پسند، شخصيت هر دو را ترور كرده اند               

بسياري از اراجيف ديگري كه متاسفانه همچون مردابي ادبيات غني ما را در                 
ده است و شايد همين ناخالصي ها باعث شده بزرگان ادبمان رغبتي             برخود فرو   

 خود، نشان ندهند تا جائيكه مثنوي معنوي      براي گردآوري بسياري از اين آثار از        
را . . .  ا، تاريخ ادبيات ايران را، گنجينه ادبي و حاصل زحمات فردوسي را و                 ر

ان كتاب قانونت را    مخارجي ها براي ما جمع آوري نموده و از بخت خوب يا بد             
نتوانستند بطور كامل، برايمان از عربي كه زبان علمي آن روز بود به فارسي                   

ر ميهن  د  كنند و اين توفيق را نصيب دوران استقرار حكومِت اهللا                 ترجمه
عزيزمان نمودند و نيز توفيق رايانه اي كردن اين اثر نفيس را نيز هرچند با تاخير                

و خالصه اينكه هرچند عقل سليم، حكم          . . . ولي نصيب خودمان كردند       
ا بر اين    مي كندكه اين اتهامات را مغرضانه پنداريم ولي اگر حتي فرض ر                 

وفقيت متواتر،  م بگذاريم كه بعضي از آنها ، تاحدودي صحيح بوده و آنهمه               
گاهي تو را به غرور مي كشانده و حرمت همكارانت را نگه نمي داشته اي باز هم                

ه مراتب بيش از     ب بي هايتوبراين عقيده خواهيم بود كه خيرات و بركات و خ            
احديت، بخشوده نشده اي ما فرزندانت     دافعه هايت بوده و اگر تا كنون در پيشگاه         

حاضريم كفارة آنرا بپردازيم زيرا تو را آنگونه مي خواهيم كه آن عارف كامل، در               
غريبي كه براي حلّ مشكالت الينحل، مي آئي،         (مثنوي معنوي، توصيف فرموده،      

حر مطلق را مي توان ديد و در مزاجت          س حكيِم حاذِق صادِق اميني كه در عالجت       
 را،َ وليِّ حقّي كه از سر تا پايت نور علم و معرفت مي بارد و هديه حقي كه                   قدرت حق 

 . . . )دفع هر حرجي هستي 
 
  فت ِاي شه مژده حاجاتت رواســت         گر غريبي آيدت فردا ز مـاســـتگ
  ن كوامين و صادقسـتاونكه آيـــد او حكيم حاذقســــت         صادقش دچ
   ببيـــــن          در مزاجش قدرت حق را ببيــــنر عالجش سحر مطلق راد
 ون رسيد آن وعده گاه و روز شــد          آفتاب از شرق، اختر سوز شـــــدچ
  يــد شخصي فاضلي پرمايــــه اي          آفتابـــــي در ميـــــان سايه ايد
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  رشكل خيـالي رسيــــد از دور مانند هـــــالل          نيست بود و هست بم
  ن ولي حق چو پيــــدا شـد ز دور            از سر و پايش همي مي تافت نـورآ
  ديه حق و دفع حـــــرج           معني الصبر مفتاح الفــــــــرجه فت ايگ
  يل وقالق ود بي شي لقاي تو جـــواب هر ســــوال             مشكل ازتو حلا
  لســـت           دست گيري هركه پايش درِگلسترجماني هرچه مــا را در دت
 رحبا يـا مجتبي يــا مرتضـــــي            ِان تَغَب جاء القضا ضاق الفضــــام
  نتَ مولي القوِم َمن  الَيشتهـــــي            قَد ردي كــــال لئن لم ينتـــــهاَ

 نسخه معاونت پژوهشي/  معنوي ثنويم                                               

 رسالت پيشين و پويائي فعلي كتاب قانون
گذشته هاي  وده در ب اثري قانون، منشاء  اينگونه پنداريم كه اگر    مبادا و 

امثال  اين كتاب و   از را آوردهاي طب جديد، ما    ره بخشيده و  را دور، تاثير خود  
 زنده اي در كتاب     مطالب و ويا پ نكات كه هنوز  چرا! آن بي نيازكرده است       

نفيست هست و از اين گذشته حتي اگر بر اين باور باشيم كه اين كتاب، به                     
منزله قسمتي از ريشه هاي درخت كهنسالي است كه در گذشته اي دور، نقش                
خود را ايفاءكرده در طول مقطعي از زمان، موجبات رشد و نمو و شادابي و                     

اي آن درخت را فراهم كرده است و         باروري ساقه ها، شاخه ها، برگ ها و ميوه ه      
امروزه به ريشه پوسيده و از كار افتاده اي شباهت دارد كه ديگر به كار آن                      
درخت كهنسال نمي آيد باز هم خواهيم گفت ميخواهيم از آن ريشه هاي                   
پوسيده، داروي شفابخشي بسازيم و برچشمان ضعيفمان بكشيم تا سهم واقعي             

د و پيشرفت اين شجره طيبه ببينيم، ميخواهيم         شر راين ريشه هاي قديمي را د    
اين ريشه هاي از كار افتاده را به عنوان تيمن و تبـرك، بر پيشانيمان بگذاريم،                 
ميخواهيم آنها را بتراشيم و به عنوان قلم، مورد استفاده قرار دهيم، ميخواهيم                

ون را كه در    آنها را خميركرده كاغذ بسازيم و بار ديگر با آن قلم و اين كاغذ، قان               
ن خود، دائره المعارف كامل پزشكي و بهداشت جهان بود در اين زمان نيز با                ماز

اين نهايت كالم است    ! امانه  ! همان كيفيت، بنگاريم تا شايد جبران مافات شود        



 مقّدمه كتاب رايانه اي قانون در طب ابن سينا
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يعني اگر كتب قانون، هيچ مورد مصرف ديگري نمي داشت، چنين مي كرديم،              
ر آن يافت مي شود،     د و پوياي فراواني  ولي خوب ميدانيم كه هنوز مطالب زنده         

مطالبي در راستاي اهداف پزشكي جامعه نگر، هدفداري در تشريح و فيزيولوژي             
ارگان ها، نغمه هاي دلنشين خداجوئي خودت در البالي متن علمي كتاب و پيام             
فعاليت شبانه روزي افتخارآفرينت، عظمت و شكوه آن لحظاتي كه وقتي مطلبي             

آن عاجز مي ماندي به مسجد مي رفتي،       ل  نمي فهميدي و از ح    را ميخواندي و     
. . .  نماز مي گزاردي و در حل آن مشكل، از مبدع كل، كمك ميخواستي                   

ميخواهيم بر مرتفع ترين نقطه ساختمان وزارت بهداشت، درمان وآموزش                
پزشكي، بر تارك تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و در آغاز تمامي كتب             

 ذكركلمه اهللا و تعريف امام راحلمان        ازت پزشكي و بهداشتيمان پس        و مقاال 
 تعريف پزشكي و بهداشت را با       ))كارخانه آدم سازي  ((خميني، سالم اهللا عليه،     

: ودت و از قول كتاب قانونت، چنين بنگاريم         خ اقتــدا به جامعه نگري پوياي     
به هنگام  هدف پزشكي، حفظ  تندرستي در زمان سالمت و بازگرداندن آن                   "

مي خواهيم همچون خودت با نام خدا آغاز كنيم و همواره در پندار و              . "بيماريست
گفتار خود، بياد او باشيم و خالصه اينكه ميخواهيم قانون را مجددا به                       

ن شك، برنامه رايانه اي قانون، بياري        دوصحنه هاي فعال پزشكي بياوريم و ب       
كرشده، هموارتر و سرعت پژوهش در      خداوند بزرگ، راه را براي نيل به اهداف ذ        

 . افزونتر خواهد نمودااين اثر نفيس ر
يخواهيم در سالروز تولدت كه به عنوان روز پزشك، پيشنهاد شده               م 

است كنگره ها و سمينارهاي ُپرمحتوائي برگزار نموده به حلقه درست بپيونديم و             
 جديدي  رهنمودهايت را با ره آوردهاي جديد پزشكي، در هم آميخته روح                

 ٠٠دركالبد پزشكي و بهداشت ميهن عزيزمان بدميم ـ  انشاالـ

 تعذير و تقديم 

اميدوارم اين مقدمه نسبتا طوالني، عذر        : ستادوپدرعزيز، ابن سينا  ا 
هرچند هرچه باشد گفتگوي    ! بدتر از گناه و بد دفاع كردن از شان وااليت نباشد           



 سيري در پزشكي نياكان
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ملخي است هديه موري به      ُمريدي با مراد و شاگردي با استاد است و ران                
 .تقديم به روح بزرگتپيشگاه سليمان، به حشمت خودت بپذير، 

 آرزوي مزيد توفيقات از پيشگاه ملكوتي حضرت دوست
، اجازه مي خواهم در خاتمه اين مقدمه با تو هم آواز            استاد عزيز . . .   

  :شوم و به پيشگاه پروردگارمان عرض نمايم كه
 

 خته اند          ونـدر پي عشق عاشق انگيخته اندا باده عشق در قدح ريت
 ا جان و روان بوعلي مهرعلي          چون شيروشكربهم درآميخته انـدب

 
 

 ز طاعت و معصيت تبري كــردها        ائيم به عفو توتولي كــردهم
 نجاكه عنايت تو باشد باشد         ناكرده چوكرده،كرده چون ناكردهآ

 
  وكََرَمت اين عبادت ناكرده راكرده پندارّنم گارا بهدرورپ

 
 وزه معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ح

  ردن طب و بهداشتك ميته رايانه ايك
 ١٣٧٦يام اهللا دهه فجرسال ا

  كترحسين حاتميد
 
http://www.hbi.ir/hosting/bioterrorism/library.htm 
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