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  ابن سينا

 
ابوعبيد جوزجاني كه يكي از شاگردان مقرب و ياران هميشگي ابن سينا بوده است 

  :از قول استادش زندگينامه او را چنين روايت مي كند
زمامداري امير نوح در . پدرم عبداهللا پسر حسن پسر علي ابن سينا از اهالي بلخ بود« 

ساماني به سوي بخارا نقل مكان كرد و در دهكده اي از توابع بخارا سكني گزيد و به برزگري 
در آن ايام با دختري ستاره نام در دهكده افشنه كه جز همان دهستان . و كشاورزي پرداخت

 مدت  بعد از .به دنيا آمدم)  ميالدي980( خورشيدي 259من در سال . بود، ازدواج كرد
كه گويا ابوبكر برقي بوده (زماني پدرم به شهر بخارا آمد، مرا به مكتب برد و به دست استاد 

درس قرآن و ادبيات را شروع كردم و در ده سالگي قرآن را حفظ نموده و در . سپرد) است
با كمال جديت نزد . ادبيات مقامي كسب كردم كه همدرسانم را تحت الشعاع قرار داده بودم

يل زاهد فقه روي آوردم و در اين رشته رشته به حدي رسيدم كه مفتي حنفيان بخارا اسماع
زمان حساب را پيش يكي از سبزي فروشها كه در علم حساب توانا بود فرا  در همان. شدم

 ديري نگذشت كه شخصي به  .گرفته و رياضي را از استادي به نام محمد مساح كسب نمودم
پدرم وي را در خانه خود  ما آمد؛ او خود را فيلسوف معرفي كرد وعبداهللا ناتلي به شهر  نام

كتاب ايساغوجي را پيش وي خواندم و هر . جا داد و از او خواهش كرد كه مرا تعليم دهد
در مدت زماني اندك  .مي داد، من بهتر از او تفسير مي كردم را كه استاد شرح مسئله اي

كتاب اقليدس را نيز نزد ناتلي شروع كردم، .  كنمتوانستم در علم منطق، سرمايه زيادي كسب
اين بار كتاب ديگري را . پنج يا شش شكل آن را تشريح كرد، بقيه مشكل را خود حل كردم

 ناتلي از ما جدا شد، بعد از علم منطق  .مورد مطالعه قرار دادم و ديگر نيازي به ناتلي نمانده بود
فرا گرفته بودم؛ به فراگيري علوم طبيعي و ماوراء ناتلي و غيره   كه از و هندسه و فلكيات،

كتاب ماوراء الطبيعه تأليف ارسطو را پيدا كردم، ديدم بسيار . الطبيعه و علوم طب پرداختم
مندرجاتش را حفظ كردم، اما چيزي از  تا به آخر خواندم و تمام چهل بار از اول. مشكل است

ن بخارا به سمساري برخوردم، كتابي در دست  تا روزي در بازار صحافا .محتواي آن نفهميدم
ابوعلي اين كتاب را بستان كه بسيار ارزان است و صاحبش آن را از سر نيازي : گفت داشت،

يكي از  كتاب. كتاب را به سه درهم خريدم و به خانه آوردم. كه به مال دارد ميفروشد
كه به كمك اين كتاب بود   آن وقت. تأليفات فارابي و شرح ماوراءالطبيعه ارسطو بود

 در زمينه علم طب بسياري از  .همگي بر من روشن شد ارزشمند، مشكالت علم ماوراءالطبيعه
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كتاب هاي طبي را كه در آن روزگار متداول بود، مطالعه كردم ديدم علم طب بسيار مشكل 
  . نيست

ي بسيار زود در اين باره نيز پيشرفتهايي حاصل شد، كه از ساير اطباي وقت پيش
در طب علمي تجاري بر من كشف شد كه بسياري از . گرفتم و شروع به مداواي بيماران كردم

 در آن ايام كه با طب سر و كار داشتم  .نظريات مندرج در كتاب ها را وارونه ديدم
اين را نيز بايد يادآوري كنم كه پدرم عبداهللا و برادرم، كه از من بزرگتر . سالم بود شانزده

و عقل، كه از فرقه اسماعيليه    اكثر اوقات بر سر مباحث نفس . باطني بودندبود، گرويده
من گوش مي دادم، اما مرام و جدل آنان . تلقين گرفته بودند، به بحث و جدل مي پرداختـند

  ».دعوت به گرويدن به فرقه خود نمودند ابا ورزيدم را نمي پسنديدم و وقتي كه مرا
   :امه مي دهد و مي گويدروايتش اد ابوعبيد جوزجاني به

هنگامي كه ابن سينا در سن هفده سالگي بود، اتفاقاً امير نوح بن منصور ساماني، « 
اين سينا . طبيبان بزرگ بخارايي با به بالين امير دعوت كردند. كه زمامدار بخارا بود، بيمار شد

«  :اين باره مي گويدخود او در . »جوان هم خود را در ميان آنان جا زد و به عيادت امير رفت
خدا را شكر كه تشخيص من درست از آب درآمد . طبيبان همگي از تشخيص بيماري درماندند

  ».و مداواي من اثر رضايت بخش بخشيد و امير به زودي شفا يافت
گويند بيماري امير نوح ساماني چنان بود كه جملگي عضالتش چنان سخت و سفت 

طبيباني . از او سلب كرده و ياراي هيچ حركتي نداشتشده بود كه توان حركت را به كلي 
ابن سيناي جوان بعد از معاينه دقيق دستور . كه به بالينش رفتند از عالج درمانده و سپر انداختند
امير را لخت كرده و در . كنند) لرز ماهي(داد كه حوض حياط امير را مملو از ماهي رعاده 

در اثر نيروي الكتريسيته اي كه از ماهي . دادقفس چوبين قرار داد و در وسط حوض جا 
رعاده توليد مي شود و با جسم امير تماس مي گرفت، امير به كلي از بيماري سفتي عضالت 

. ناگفته نماند كه در هر ماهي رعاده قدرت توليد الكتريسيته به سي ولت مي رسد. نجات يافت
ز پيدايش روش معالجه با برق و حتا از اين رو پيداست كه ابوعلي سينا يك هزار سال قبل ا

امير نوح در مقابل اين معالجه شگف انگيز مي . قبل از اختراع برق به تأثير آن پي برده است
ابو علي هر «  :كه گفت  در جواب امير. خواست پاداش شاياني به ابن سيناي جوان بدهد

بفرمايي در مطالعه  اجازهتنها پاداش من اين باشد كه « : ابن سينا گفت. »بخواهي مي دهم چه
  . »آزاد باشم كتاب هاي كتابخانه امير

براي هر حكمي در معالجه و هر بياني در تشريح جسم آدمي، داليل له و عليه را با هم 
 ابن سينا اولين دانشمند اسالمي است كه كتابهاي جامع و منظم در   شيخ الرئيس. آورده است

عالوه بر . قع حكم يك دائرةالمعارف فلسفي را داردشفاي او در وا كتاب. فلسفه نوشته است
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شفا كتاب هاي نجات، اشارات و تنبيهات، قراضه طبيعيات، مبداء و معاد و داستان حي بن 
  . در فلسفه نوشته است يقطان را همگي

ابن سينا در مدت اقامت در همدان به قصد ايجاد رصد خانه، دستگاهي كه شباهت 
حركت، نيرو، : قبيل  اشت، اختراع كرد و مفاهيم مهم فيزيكي اززيادي به ورنيه امروزي د

ابن سينا استاد تعليم و تربيت، . كرده است  فضاي خالي، نور، و حرارت را به دقت بررسي
كتاب تدابير . اولين دانشمند اسالمي است كه در اين باره اظهارات بسيار ارزنده اي داشته است

ب اول قانون و مقاله اول از فصل پنجم كتاب شفا را به چهار فصل از فن سوم كتا المنازل و
ابن سينا راجع به ورزش و انواعش، درباره . تعليم و بهداشت كودكان اختصاص داده است

ابن سينا هزار . برگزيدن هنر و حرفه دست بشر را مي گيرد و به سر منزل سعادت مي رساند
ن اوان كودكي عالقه و شوق بچه را سال پيش مربيان اطفال را سفارش مي دهد كه از هما

ابن . بسنجند و در هر پيشه اي كه استعداد و عالقه دارد او را در آن پيشه و هنر تشويق كنند
سينا منطق دان، كتاب قانون در طب را سراسر بر اساس صغرا كبراي پي ريزي كرده، برابر 

  .  نماندكرده و نتيجه گيري منطقي را ابراز مي دارد كه جاي شك و گماني
ابن سيناي روانشناس، در كتاب قانونش بحث هايي درباره روان شناسي و روان 

وجود عمر كوتاه و با آن همه گرفتاري و   ابن سينا با. پزشكي دارد كه واقعا مايه تعجب است
 كتاب و رساله در 476فرار و زندان، كه گريبانگيرش بوده است، توانسته  دغدغه و اختفا و

 كتاب و رساله 246 كه اكنون   .زمان خود را به جامعه تقديم كند لوم متداولاز ع  هر علمي
 ابن سينا، فيلسوف در فلسفه اش متأثر از  .او باقي و در كتابخانهاي مختلف دنيا موجود است

افالطوني نو بوده و كوشش كرده آن را با دين اسالم وفق دهد؛ كه در اين باره از ابن رشد 
 با اين همه چندي از كوته  . كمتر از ابن رشد از ارسطو تبعيت كرده استبسيار پيشي گرفته و

ابن سيناي طبيب كه قانون را نوشته، در حقيقت بايد . فكران او را كافر و زنديق خوانده اند
قانون در طب ابن سينا كه شامل پنج . گفت كه دايرةالمعارف طبي را به دنيا ارزاني داشته است

فدهم در سراسر اروپا معتبرترين كتاب طبي بوده و در هر دانشگاهي آن كتاب است، تا قرن ه
را تدريس كرده اند، و حتي امروزه هم مي توان از توجيهات و اشارات او بهره ها كسب 

  : شرح هايي كه در دنياي اسالم بر كتاب قانون ابن سينا نوشته شده از علماي زير است  .كرد
، امام فخر رازي، نجم الدين احمد نخجواني،  هجري قمري460علي رضوان، متوفي 

، سعدالدين محمد فارسي، فخرالدين محمد .ق. ه733محمد بن محمود آملي متوفي بسال 
خجندي، جمال الدين حلي، رفيع الدين گيلي، يعقوب بن اسحق سلوي، ابوالفرج يعقوب بن 

هللا آق سرايي، حكيم اسحق معروف به ابن القف، هبه اهللا يهودي مصري، حكيم محمد بن عبدا
  ......علي گيالني، 
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حال كه در دنياي اسالم راجع به ابن سينا نوشته ها را نوشتيم، بياييد كه به خارج و به 
دنياي غرب سفري كنيم و ببنيم اروپائيان درباره ابن سينا چه عقايدي دارند و تا چه حد از او 

  . قدرداني كرده اند
ا در سه جلد به نام المستشرقون تأليف كرده كه دكتر نجيب عقبقي از مصر كتابي ر

در اين كتاب هر چه آثار .  در دارالمعارف مصر چاپ و انتشار يافته است1946در سال 
مستشرقين غربي است گرد آمده است؛ شصت و پنج صفحه كتاب مزبور اختصاص به ابوعلي 

  .سينا دارد
ه زبانهاي مختلف از جمله عربي، كتابهاي قانون و شفا، اثر ابن سينا بارها و بارها ب

  . التين، فرانسوي و ايتاليايي ترجمه و در دانشگاه هاي مختلف جهان تدريس مي شدند
 


