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انون در طب ابن سينا، ميراث فرهنگي و حاصل ق

 ي تمدنهاگفتگو
 

  به مناسبت دّومين كنگره ملي بهداشت عمومي و طب پيشگيري
 

 ها اريخچه گفتگوي تمدنت
 هجري در ايران تاسيس شد      ١٣٦٥ركز مطالعات فرهنگ در سال      م •

و متعاقب آن كنفرانسي تحت عنوان آيا تسلط تفكر غربي، امكان             
 .دگفتگوي ميان ملت ها، و فرهنگ ها را ميسر ميكند؟ برگزار گردي

 
مركز گفتگوي تمدن ها   " روژه گارودي "نديشمند مسلمان فرانسوي    ا •

 اّولين همايش جهاني را در اين          ١٩٩٠را تاسيس و در سال         
ّومين همايش جهاني تحت عنوان          د  خصوص برگزار كرد و      

 در  ١٩٩٥همبستگي عليه تعصب و در راه گفتگوي تمدن ها در سال           
 .گرجستان، برگزار گرديد

 
گتون، طراح برخورد تمدن ها به گفتگوي تمدن ها          اموئل  هانتين س •

زيرا هدف او از ارائه اين طرح سوق دادن              . معتقد بوده است   
تمدن ها به همزيستي با يكديگر به منظور جلوگيري از بروز                 

 .جنگ هاي اجتناب ناپذير، بوده است
 

 دورة  ٢رياست جمهوري    (ر سال هاي اخير، سيدمحمد خاتمي        د •
 ٢٠٠١تمدن ها را احيا كرد و با پيشنهاد سال          ، طرح گفتگوي    )اخير
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به عنوان سال گفتگوي تمدن ها اين موضوع اساسي را با نام ايران             
 را سال گفتگوي    ٢٠٠١يشنهاد ايشان سال     پ اسالمي پيوند زده و به    
 .تمدن ها نام نهاده اند

 هداف اصلي گفتگوي تمدنهاا
    بناي نظام صحيح اجتماعي ـ١
   فردي و چگونگي رابطه صحيح فرد با جامعه بناي نظام صحيح ـ٢
   تشكيل جامعه انساني متحد ـ٣
    به كارگيري افكار صلح آميز جهاني از طريق مذاكره و مشورت ـ٤

 بنابراين در بحث گفتگوي تمدن ها با توجه به موضوع جهاني شدن              و 
ده و اينكه سرعت ارتباطات، جهان را به دهكده كوچكي تبديل كرده و ثابت ش               

تنها در سايه   . . . است كه رشد و شكوفائي اخالقي، اقتصادي، بهداشتي و              
 بار ديگر، شعار       مصلحي پايدار و شرافتمندانه، تحقق مي يابد مي خواهي             

 :بشردوستانه سعدي را سردهيم كه
        كــه در آفرينش ز يك گوهرند   ني آدم اعضاء يك پيكرنــــدب
 ر           دگر عضوها را نماند قـــــرارو عضوي به درد آورد روزگــاچ

 فتگوي تمدنها را از كجا بايد آغاز كرد؟گ
 ودشناسي و خ

  خودسازي
 

 آشنائي كامل با 

 ميراث فرهنگي

 
 خودباوري
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 فتگوي تمدنها را در كداميك از مقاطع آموزشي، شروع كنيم ؟گ
  انوادهخ •
  بستان، دبيرستان، دانشگاهد •
 مساجدوزه هاي علميه، ح •
 دارات و سازمان هاا •

 وضوع بحث در گفتگوي تمدنها؟م
  فتگوي تمدن ها در مورد بهداشتگ •
  فتگوي تمدن ها در مورد فيزيكگ •
  فتگوي تمدن ها در مورد شيميگ •
  فتگوي تمدن ها در مورد مكانيكگ •
 ) شعر، موسيقي، تاتر، سينما(فتگوي تمدن ها در مورد هنر گ •
  نفتگوي تمدن ها در مورد ادياگ •
  فتگوي تمدن ها در مورد تاريخگ •
  فتگوي تمدن ها در مورد نجومگ •
  فتگوي تمدن ها در مورد فلسفهگ •
  فتگوي تمدن ها در مورد عواطف انسانيگ •
  فتگوي تمدن ها در مورد نحوه برخورد با مشكالتگ •
  فتگوي تمدن ها در مورد ساير شاخه هاي علومگ •

 وضوعات انشاء در زمينه گفتگوي تمدن هام
 دگرائي ؟ريدگاه فردوسي در مورد ِخد •
 در مورد خردگرائي ؟. . .  يدگاه د •
 يدگاه سعدي در مورد عشق به همنوع ؟د •
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 يدگاه پروين اعتصامي در مورد پژوهش ؟د •

 وضوعات مرتبط با گفتگوي بهداشتي تمدنهام
 ب سالمندان از ديدگاه ابن سيناط •
 باني اپيدميولوژي باليني از ديدگاه ابن سينام •
 اشت عمومي و طب پيشگيري از ديدگاه ابن سيناهدب •
  دبيات توحيدي در كتاب ذخيره خوارزمشاهيا •
  يوتروريسم در كتاب ذخيره خوارمشاهيب •

 تنش زدائي
ر بحث گفتگوي تمدن ها گفتني هاي بسيار زيادي وجود دارد بطوري           د  

 فات گذشته و  الكه بعضي از آنها نظير جنگ ها و تعرضات ارضي، يادآور اخت              
دامن زدن به تنش هاي مخّرب ديرينه است ولي بسياري از آنها نظير ادبيات،                 
فلسفه، هنر، پزشكي و بهداشت كه در سايه اثرات متقابل تمدن ها تكامل يافته               
و به مرحله رشد و شكوفائي رسيده اند بدون شك بعنوان محورهاي مشتركي                

جمع نموده زمينه را      را گرد خود      لفمطرح ميباشند كه ميتوانند ملت هاي مخت      
براي شناسائي سهم و نقش ملت ها در رشد و شكوفائي علوم مختلف، فراهم                 

ود خ" نموده قلب هاي آن ها را به هم نزديك كنند و بعضي از ملت ها را از                    
 ناديده گرفتن حق ديگران      و "ود بزرگ بيني  خ"  برخي ديگر را از     و "كوچك بيني 

است برهانند و نهايتا همه ملت ها         واج بي عدالتي      ر كه عامل بروز تنش و      
پيشرفت هاي علمي و اساس تمدن فعلي را نتيجه تالش تمامي انسان ها در                 
چين، هند، مصر، ايران و يونان قديم و آمريكا و اروپاي فعلي دانسته جنگ ها و                 
اختالفات بين ملت ها را عامل بازدارنده و مخرب تمدن ها و صلح و امنيت                    

فائي تمدن ها بدانند و در راستاي تامين و ارتقاي صلح              امل شكو  ع عادالنه را 
شرافتمندانه و امنيت پايدار، قدم بردارند، چرا كه تحقق سالمتي به مفهوم رفاه               

 تنها در   ،كيـم نظامي گنجوي  ح كامل جسمي، رواني و اجتماعي كه به قول          
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 ميشود نيازمند بستر صلح     لاص ح )المت به اقليم آسودگيست   س( سايه آسودگي 
 امنيت است و با توجه به اين ديدگاه، گفتگوي تمدن ها مي تواند سنگ بناي                 و

شايان ذكر است كه احياگر بحث گفتگوي        . تامين، حفظ و ارتقاي سالمت باشد     
تمدن ها صراحتا ذكر ميكند كه با مطرح كردن اين موضوع جهاني در پي تامين               

ما در پي آنيم كه     " :هيچ مقصود سياسي به مفهوم خاص كلمه نبوده است چرا كه           
 " زيرا" بدنه تمدن ها باهم برخورد كنند و متفكران و انديشمندان، ِميداندار، باشند             

و در جاي ديگر      . "فكرانند نه سياستمداران  تهرمانان عرصه گفتگوي تمدنها م     ق
ا به گذشته خود بر مي گرديم تا پايه هويت خود را پيدا كنيم، جاي پاي                  م" ميگويد

م كنيم، بدانيم كيستيم و از كجا آمده ايم، ما مي خواهيم آماده بشويم             خودمان را محك  
اگر اين  . كه در دنياي امروز اظهار وجود بكنيم و با ديگران رابطه برقرار  نماييم                 

د خواهيم بود، در حالي كه ما بايد به مرحله            لّّگذشته نباشد ما همواره يك ملت مق       
 ."اقتباس برسيم

فتگوها هر ملتي در درجه اّول بايد به خود           ديهي است كه در اين گ      ب 
شناسي پرداخته موضع و جايگاه خود را به خوبي بشناسد تا بتواند آنرا به ديگر                  

اند و سوال مهمي كه در آغاز اين اقدام، مطرح ميشود اينست كه               سملت ها بشنا 
و پزشكي گذشته كشورمان كامال      . . . آيـاشناخت فعلي ما از تاريخ، ادبيات         

 است ؟ و يا شناختي است مبتني بر القائات رژيم هاي دست نشانده                   صحيح
ي خلفاي عباسي و سايربيگانگان؟ و لذا به نظر ميرسد در آغاز راه گفتگو                    

تمدن ها الزم است در درجه اّول، همه چيز و همه كس را از نو بشناسيم و آنگاه                  
ز اين محورها   با خودباوري، به گفتگوي با ديگران بپردازيم و بدون شك يكي ا            

موقعيت گذشته پزشكي كشور و نقش آن در شكل گيري پزشكي نوين است                
 در طب ابن     ونكه نگارنده، سعي خواهد كرد با نگاهي به كتاب باعظمت قان             
 : سينا اين گنجينه ميراث افتخارآفرين فرهنگي حول چهار محور

 شناخت قانون ابن سينا
   سبك نگارش قانون در طب ابن سينا،ـ١
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    جايگاه فعلي قانون، ـ٢
   مسخ و ترور شخصيت ابن سينا و ـ٣
ـ ٤   لزوم معرفي چهره واقعي استاد، باب گفتگوي تمدن ها در زمينه               

 : بهداشت و پزشكي ايران باستان را بگشايد

 ادبيات توحيدي يا عارفانه يا بينش خدامحورانه
اشاي  اعتراف به هدفداري در خلقت و تم       ،دبيات توحيدي ا نظور از م 

جلوه هاي عظمت آفريدگار قادر متعال در تمامي نمودهاي هستي اعم از آب،                
، هر ورقي از برگ درختان سبز را        سعدياست، همانگونه كه    . . . گياه، انسان و    

 در يك نگاه كلّي به        موالناند،  يبه منزله كتابي در زمينه معرفت كردگار مي ب         
نسان، خالق اين همه نظم و       تمامي هستي و ازجمله، ساختمان ظاهري بدن ا         

، نهال قامت رعناي حق را در شگفتي هاي جان و           فردوسي. زيبائي را مي ستايد  
، با شنيدن صداي بلبل از بين شاخه هاي درخت سرو، بياد               حافظتن مي بيند،   

ز انوار اليتناهي حق تعالي از البالي شاخ و برگ           ا وادي مقدس و ظهور شعاعي    
 نيز در حاليكه    ابن سينا مي افتد،  ) ع(حضرت موسي   درخت و گفتگوي خداوند با      

با جديت تمام مشغول توصيف آناتومي و فيزيولوژي دستگاه گوارش است                 
ناگهان با مشاهده آنهمه هدفداري در خلقت بدن، جلوه مبارك حق را مشاهده               

 عنان اختيار از كف ميدهد و نه در حاشيه و پرانتز بلكه در ادامه                   انكرده ناگه 
ب با عظمت قانون به ذكر هدفداري در ساختمان و عمل روده ها                   متن كتا 

ميپردازد و با شرح كليه ها و مثانه و عظمت كارائي اين دستگاه، بار ديگر به                    
انا توستايش عظمت خلقت بدن پرداخته در سراسر اين كتاب بارها بر خالق                  

 درود ميفرستد و گوئي در جزء جزء ارگان هاي بدن، به جستجوي خداوند                   
ادبيات "اينگونه انديشه ها و اين سبك كتابت را اصطالحا               . . . ميپردازد  
 ميگوئيم كه در نوشته هاي دانشمندان صدر اسالم، به چشم ميخورد              "توحيدي

ي سرد و بي روح       هاولي متاسفانه تدريجا در طول تاريخ، با استفاده از ترجمه            
شكي به چشم نمي    كتب و مقاالت غربي، ديگر چنين سبكي در نوشته هاي پز           
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بنابراين ابن سينا كتاب قانون را با بهره گيري از ادبيات توحيدي، نگاشته               .خورد
 .است كه بسيار دل نشين و پرجاذبه است

 جايگاه فعلي قانون در طب ابن سينا

جايگاه فعلي قانون ابن سينا و نقش آن در              كته دوم، ن 
م و هنر پزشكي    است كه براي سهولت بيان مسئله، عل        پزشكي و بهداشت  

را به درخت تنومندي تشبيه مي كنيم كه از آغاز پيدايش بشر و از زماني كه درد                 
و بيماري به سراغ انسان هاي اّوليه آمده است كاشته شده و در سراسر جهان                  

تان سبوسيله دانشمندان تمامي اعصار، مخصوصا ايران، هند، چين و يونان با              
ح ريشه هاي اين شجره طيبه ميتوان به         آبياري گرديده است و اينك با تشري        

بطوري كه با مطالعه متن كتاب مزبور، به سه نوع           . نقش قانون ابن سينا پي برد     
مطلب كه يادآور سه نوع ريشه است بر ميخوريم، ريشه هاي پوسيده، ريشه هاي             

، باورهاي پزشكي   شه هاي پوسيده ريمنظور از   . از كار افتاده و ريشه هاي فعال      
 قبل از ابن سينا نيز وجود داشته ولي حتي در اوائل هزاره دّوم                    است كه از   

ميالدي بوسيله اين دانشمند افتخار آفرين نيز قابل قبول نبوده و صراحتا مردود              
اعالم گرديده بطوري كه خوراندن خون سگ  هار به انسان  هار گزيده را ابن                  

ن، به آن اشاره شده     ه ولي در عين حال در متن كتاب قانو        ردسينا مردود اعالم ك   
، باورها و تجربيات موفقيت آميز          ريشه هاي از كار افتاده     منظور از    . است

گذشتگان است كه امروزه درسايه پيشرفت هاي علمي و بهره گيري از تكنولوژي            
ي نوين، جاي خود را به باورها و شيوه هاي جديد داده است نظير نسخه ها                   

ذام، سل و بسياري از بيماري هاي        پيچيده و مشكل ابن سينا براي درمان ج          
ديگر در آن زمان و بنابراين چنين ريشه هائي رسالت و نقش خود را ايفا كرده و                 
زمينه ساز رشد و نمو ريشه هاي جديدي در اعصار بعدي شده اند و اينك نه تنها                

ند بلكه سوژه هاي    ابعنوان يك سند تاريخي، موجوديت خود راحفظ كرده              
اسبي براي پژوهشگران رشته هاي داروسازي و پايان             تحقيقاتي بسيار من    
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نامه هاي فارغ التحصيالن اين رشته ها را تشكيل ميدهند تا شايد بتوانند با                  
كشف فرموالسيون آنها داروهاي سالم تري را به جهان پزشكي، عرضه كنند، و              

 ب زنده و پويا و قابل استناد فعلي در          ال، مط ريشه هاي فعال باالخره منظور از     
متن كتاب قانون است كه بعضي از آنها را پس از گذشت بيش ازهزار سال، هم                 
اكنون در آغاز هزاره سوم ميالدي نيز ميتوان با سر بلندي و افتخار در محافل                  
پزشكي و بهداشت، مطرح، در كتاب هاي درسي پزشكي مورد استناد و در                   

 مطالب ميتوان   س نمود كه در صدر اينگونه     ريكالس هاي پزشكي و بهداشت، تد    
به افكار بهداشتي ابن سينا در مورد تعريف بهداشت، بهداشت محيط، بهداشت               
مادر و كودك، بهداشت سالمندان، بهداشت مسافران، اهميت بهداشتي ورزش و            

اشاره نمود و در تهيه مقاالت و كتب درسي پزشكي و بهداشت به آنها                  . . . 
نگره ها و كتب همه گيري شناسي     تاب خالصه مقاالت ك   ك راستناد كرد و حتي د    

بيماري ها و نوشته هاي مرتبط با موضوعات گوناگون اين كتاب از اينگونه                  
مطالب استفاده كرد، هرچند در نگارش كتاب اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي              
شايع در ايران، كتاب رايانه اي همه گيري شناسي و كنترل بيماري ها و كتاب                

شت عمومي و طب پيشگيري و چندين مقاله پژوهشي            كنگره ملي بهدا    يناّول
ديگر سعي كرده ايم اين پيشنهادات را به آزمون بگذاريم و شاهد استقبال قشر                

 .جوان دانشجو از اين شيوه نيز بوده ايم

 ترور شخصيتي ابن سينا
كته سوم، تالش هاي مذبوحانه دشمنان اسالم و غاصبان حقوق               ن 

به منظور   و ترور شخصيتي ابن سينا    سخ شخصيت   م ملت ها در راستاي  
يك بار مصرف جلوه دادن و غيرقابل تكرار بودن و غير قابل تكثير بودن اين                  
شخصيت جهاني و به عبارت ديگر رد انگيزه ابن سينا شدن در بين ملت هاي                 

ز رحلت   ا مسلمان است كه با نقشه هاي ماهرانه اي در همان سده هاي اّول بعد            
ته شد و تا حدود زيادي هم موفقيت آميز بود، چرا كه با                 استاد، به اجرا گذاش    

تهمت كفر و الحاد در رابطه با افكار فلسفي، موفق به ممنوعيت موقت تدريس                
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كتب فلسفي ابن سينا و به تبع آن كمرنگ شدن افكار و كتب پزشكي او در                    
قانون به زبان هاي زنده    ع  ممالك اسالمي شدند و در عين حال به ترجمه سري           

 زمان و استفاده از آن به عنوان كتاب درسي معتبر پزشكي در ممالك غربي                 آن
پرداختند و به منظور ترور شخصيتي اين دانشمند خداجوي، تهمت عياشي و                
شرابخواري و خود بزرگ بيني به او زده داستان هاي فراواني را در اين زمينه                  

ها نوشتند به طوري    سينا و شاگردان او در كتاب      ن  طراحي و حتي از قول خود اب      
كه امر را بر بسياري از ارادتمندان استاد نيز مشتبه كردند و از طرف ديگر با                     
نسبت دادن داستان هاي افسانه گونه اي ابن سينا را در رديف قهرمان هاي                  
افسانه هاي كهن نظير اميرارسالن رومي، حسين كرد شبستري، لوك خوش              

خّرب را به تمامي كودكان و ساده           قرار دادند تـا اين فكر م         روشانس و زو   
لوحان، القاء كنند كه ابن سينا يك شخصيت استثنائي غيرقابل تكراِر دست                 
نايافتني بوده كه مادِر گيتي ديگر همچون او را نخواهد زائيد چرا كه او قادر بود                 

زماني و  وقتي در اصفهان خوابيده است صداي چكش مسگران يزدي را بشنود              
 گربه اي و سر ديگر نخ را ازپشت ديوار به دست او ميدهند              كه نخي را به دست    

هم گربه بودن جنباننده نخ را تشخيص دهد و هم بيماري او را و نهايتا نسخه                   
راستي يك چنين ابن سينائي كه هيچ شباهتي        . مناسبي هم تجويز ميكرده است    

ي براي  د الگو باشد؟ و چه پيام      انبه هيچيك آدميزادگان ديگر ندارد چگونه ميتو       
جوان دانشجوي امروزي دارد؟ آيا با نقشه هاي حساب شده اي همين هدف را                
دنبال نكرده اند كه نسل هاي بعد از ابن سينا در زادگاه او در نهايت به همين                    
نتيجه برسند؟ و آيا چنين ابن سينائي مايه ننگ و سرافكندگي نيست ؟ و در                    

د چنين ابن سينائي را پنهان كرد       ور حفظ تتمه آبرو نباي    نظگفتگوي تمدن ها به م   
 و به ديگران معرفي ننمود؟

 لزوم معرفي چهره واقعي استاد

به عنوان يك    زوم معرفي چهره واقعي ابن سينا     ل كته چهارم ن 
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انسان تالشگر بسيار جدي با اميد و اراده و پشتكار بسيار قوي و در عين حال                   
به نيت نجات كتاب هاي    متواضع و متوكل است كه نه به قصد ميخوارگي بلكه            

مقدسي پا به ميخانه ها ـ كاخ هاي ستمگران ـ گذاشت و عليرغم همنشيني                 
ردابي آنان را كسب نكرد و        م ظاهري با بسياري ازسالطين وقت، هرگز خوي        

ر آن محيط ُپرهياهوي شاه و شاه بازي ها رشد كرد و              د "ل مرداب گ"  همچون
مابعدالطبيعه ارسطو را چهل بار      بحماسه آفريد، انسان تالشگري كه وقتي كتا       

ميخواند و نمي فهمد باز هم نااميد نمي شود و به دنبال راه حلّي براي درك آن                  
اثر ميگردد، انسان متوكّلي كه وقتي در حلّ مسئله اي دچار اشكال مي شود به                
مسجد ميرود، نماز ميگزارد و حل آن مشكل را از ُمِبدع كل ميخواهد، دانشمند                

م آنهمه فعاليت تحقيقاتي با خالق منان خلوت ميكند و               رغه علي متواضعي ك 
ميگويد من سعي خود را كردم ولي هنوز قلبم راضي نشده است پس ناكرده هاي              

 : مرا به مّن و كََرَمت كرده پندار
 

  ائيم به عفو تو توال كــرده          از طاعت و معصيت تبّرا كـــردهم
  اكرده چوكرده كرده چون ناكرده       ن   نجا كه عنايت توباشد باشدآ

 الگوي افتخارآفرين
ه راستي نسل جوان امروز اگر چنين ابن سينائي را بشناسد شيفته و                ب 

مريد او نمي شود؟ و سعي نمي كند اين ابن سينا را الگوي علمي، پژوهشي و                   
خار حتي عقيدتي خود قرار دهد؟ و آيا در گفتگوي تمدن ها نمي توان با كمال افت              

امتر صحبت  ماز چنين اسوة حسنه و الگوي افتخارآفرين، با سربلندي هرچه ت             
كرد؟ اگر چنين است پس تالش بي وقفه اي را مي طلبد تا با زدودن ذهنيت هاي               
قبلي و فرهنگ سازي جديد از طريق كتب درسي مدارس و دانشگاه ها و تهيه و                

ش ها مساعد كنند تا هرگاه      نمايش فيلم هاي مناسب، زمينه را براي اينگونه بين        
ين خودآگاهي و خودباوري رسيديم آنگاه در اينگونه بحث ها شركت كنيم            نبه چ 

و بديهي است كه اين موضوع در مورد مثنوي معنوي، شاهنامه فردوسي، تاريخ              
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نيز صدق ميكند و تمامي دست اندركاران وظيفه دارند در راه           . . . ادبيات ايران و    
ه تمامي جهانيان قدم     ب  اين آثار به نسل جوان فعلي و        شناخت و معرفي صحيح   

كه ريشه در محاورة خداوند و فرشتگان در          (بردارند تا درخت گفتگوي تمدن ها       
بدو خليفت  الهي انسان دارد و پروردگار بي همتا اعتراض فرشتگان را نه با قهر و                  

ند و ميوه صلح    به بار بنشي  ) غضب بلكه با گفتگو، استدالل و امتحان پاسخ مي دهد         
 .انشااهللا. شرافتمندانه و امنيت پايدار را به ارمغان آورد
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