
 مجموعه مقاالت همايش بين المللي ابن سينا 1                                     

 
 

 نقش ابن سينا در پيشرفت علوم پزشكي و داروئي
 )تجربيات، تحقيقات، روشها بديع درماني( 

 
 

 *دكتر ابوالقاسم سلطاني
 

 
هم تا هيجدهم   مشهورترين دانشمندان در همه نژادها، مكان ها و زمانها و سلطان مطلق فلسفه و طب از قرن يازد                    

گرچه اين فيلسوف شيمي دان، پزشك و داروساز ايراني است ولي                . ميالدي شيخ الرئيس ابن سينا مي باشد        
 .انديشه هاي تابناك وي از مرزها گذشته و به كل جامعه بشري تعلق يافته است

 را در اواسط سنين     از چگونگي نبوغ ذاتي او همين بس كه علوم رياضي، فقه، طبيعيات، الهيات، منطق و پزشكي                  
 ١٨هفده سالگي به حد كمال آموخته بود و پس از چند ماه طبابت شيوه درماني و حذاقت وي آن چنان بوده كه در                         

 سالگي اولين كتاب خود را تاليف        ٢١سالگي وي را براي درمان بيماري نوح بن منصور معرفي مي نمايند و در                  
 .مي نمايد

زشكي و داروسازي مي باشد گرچه وي وارث علمي گذشتگان بود ولي خود بر              مهمترين اثر شيخ كتاب قانون در پ      
اين اضافات كه نتيجه تجربيات، تتبعات و تحقيقات ابن سينا مي باشد ارزش علمي                . اين ميراث اضافاتي مي نمايد   

زشكي داروسازي  قرن در دانشكده هاي اروپا در زمينه پيشرفت و تكامل علوم پ٧كتاب را تا حد باال مي برد كه مدت        
 .داشته است كامالً آشكار مي شود

 .شيخ قانون را به پنج كتاب تقسيم نموده است

مورد ... ، مزاج ها، اخالط، تشريح اندام هاي مختلف بدن         )عناصر اربعه   ( در كتاب اول پس از تعريف طب، اركان          
يكي .  به هنگام بيماري دانسته است     وي هدف طب را تندرستي به هنگام سالمتي و برگشت آن          . بحث قرار گرفته اند  

از موضوعات جالب اين كتاب آزمايشات ماكروسكوپي ادرار و مدفوع و تشخيص بيماري هاي از اين آزمايشات                    
 .مي باشد

در اين كتاب ابن سينا با دقت كامل به توصيف          . مي باشد) گياهي، حيواني و معدني     ( كتاب دوم درباره ادويه مفرده      
اه، محل رويش و خواص درماني آنها پرداخته و اشتباهات گذشتگان را متذكر مي گردد به                   مشخصات ظاهري گي  

 :عنوان مثال 

من شخصاً كرفس وحشي را در كوههاي طبرستان ديده ام كه ريشك هاي متعدد ريشه آن را                  :  شيخ مي نويسد    -١
ترجمه و  ( ور آب به مشام رسيد       با فشار دست به قسمت ضخيم، شكسته شو و رايحه كاف            ........ احاطه كرده بود  

  ) ٣٤٤تلخيص از كتاب دوم قانون چاپ بوالق 

تلخيص  ترجمه از قانون،     ( مي گويم اين درست نيست     ] ابن سينا [  مسيح گويد شوكران از جنس بيش است من        -٢
 همانطور كه ابن سينا گفته است شوكران جنس بيش          ) ٢٣٥، چاپ سنگي تهران     ٤١٦كتاب دوم چاپ بوالق ص       

 .نيست

 . مي باشدRanunculacea و بيش از خانواده Umbelliferaeشوكران از خانواده 

  آزمايشگاه پونك-تهران خيابان اشرفي اصفهاني، مقابل مسجد امام رضا*
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از آن  » گاو زبان   « مي نامند يعني    ) Echiumamoenumمنظور  (  آنچه را كه پزشكان در كشور مالسان الثور           -٣

ه و تلخيص از قانون     ترجم( نيست   ) Borago officinalis( استفاده درماني بعمل مي آورند لسان الثور حقيقي         
  )٣٥٢چاپ بوالق 

ص ( خوانجان تكه هاي پيچيده سرخ متمايل به سياهي، تندمزه، خوشبو و سبك وزن است و از چين مي آورند                    -٤
٤٥٦.(  

 :ابن سينا با تجربيات كلينيكي خود توانسته است موارد جديد را بكار برد گياهان داروئي اضافه نمايد به عنوان مثال 

 گياه براي درمان انواع تنگ نفس ها استفاده درماني بعمل آمدهه است بدين صورت كه ار آغاز                 ٣١ن سينا از    قبل از اب  
زوفا، اقحون، اشق، غاريقون، فراسيون، انجير، باريجه،        ( از ده گياه    )  قرن   ٤٠بيش از   ( تاريخ تا زمان ديوسكوريد     

وگه يك، پزشكان ايران باستان و رازي ده گياه،            جالينونسدو، بولس يك،سددهاي  ) پرساوشان، مرزاوند و عنصل      
بلسان، (  گياه استفاده مي كرده اند ابن سينا به تهايي با آزمايشات كلينيكي خود يازده گياه                ٢اخويني پنج و هروي از      

را به اين مجموعه    ) رته، قنطوريوين كبير، ابهل، سندروس، كندر، پونه، خربق سفيد، ريونه چيني بادام، سكبينج                  
همچنين وي بر اساس تجربه، خواص درماني را براي اغلب            .  افزايش داده است   ٤٢ را به    ٣١اضافه نموده و رقم      

در جدول زير تعدادي از     . گياهان داروئي ذكر مي ناميد كه در آثار پيشينيان از اين خواص ذكري به ميان نيامده است               
 .سينا نشان داده شده استاين گياهان با كاربردهاي درماني جديد ذكر شده توسط ابن 
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منبع كتاب دوم 
قانون، عربي، 
چاپ بوالق 
 شماره صفحه

كاربردهاي درماني اضافه 
 شده توسط ابن سينا

اندام مورد 
 مصرف

 نام علمي نام گياه

٢٥٠ 

٢٩١ 

٣٨٧ 

٣٤٨ 

٣١٤ 

٢٧٤ 

٤٥٣ 

٣٨١ 

٣٦٤ 

٤١٨ 

٣٧٠ 

٣١٦ 

٤٦٨ 

٣٤٢ 

٤٠٣،٣٩٠ 

٤٥٧ 

هيدروسل،فيستول،سفتي 
 سپرز

درد كليه و مثانه، سختي دفع 
 ادرار

قليله االمعاء 
epilomphocele 

 ژانژيويت،لكوما، كارتاراكت

 ضعف شنوايي، صرع، پيوره

التهاب كيسه اشكي چشم 
 )غرب(

ذات الجنب،ذات 
 الريه،چسبندگي زهدان

 پادزهر نيش كژدم

 ورم هاي نزم و سخت احشاء

 ذات الجنب، آسم

 ترشحات غليظ چشم، قولينج

 )استسقاء بطني ( سيت آ

 سفتي طحال، تب هاي مزمن

 سكسه، دلپيچه، در زهدان

 اكزما

التهاب چركي حاد لوزه، 
 نقرس

 كاپيتول

 پوست

 برگ و شاخه

 اولئوگم رزين

 برگ و ريشه

 برگ

 ريسه گل

 دانه

 برگ و ريشه

سرشاخه هاي 
 گلدار

كليه قسمتهاي 
 گياه

  برگ–ميوه 

 اندامهاي هوايي

 ميوه

 شيرابه

 پولپ

 حوناق

 سليخه

سنفاطن 
 بطراوان

 مر

 رزاوند خوش

 پرسياوشان

 ختمي

 لخنيس بري

 مزمار الراعي

قنطوريون 
 صغير

 ماميران

 حنظل

 غافث

 كرويا

 عشر
 

خيار 
 )فلوس (شنبر

Chrysanthemum 
Parthenium 

 
Cinnamomum 

cassia 
 

Coris 
monspeliensis 

 
Commiphora 

molmol 
 

Aristolochia 
clematis 

 
Adianium 

capillus veneris 
 

Althaea 
officinalis 

 
Agrostemma 

githago 
 

Alisma plantago  
aquatica 

 
Centaurium 

minus 
 

Chelidonium 
majus 

 
Citrulus 

colocynthis 
 

Agrimonia 
eupatoria 

 
Carum carvi 

 
Calotrpis procera 

 
Cassia fistula 
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حقيقت يك دوره كامل علم االمراض است در اين كتاب نكات بسيار ارزنده و جالب توجه از                  كتاب سوم قانون در     
 . چگونگي تشخيص، علت پيدايش بيماري ها و درمان آن ها وجود دارد كه چند نمونه ذكر مي گردد

سد كه  مطالبي را درباره عشق مي نوي     )  قانون عربي چاپ بوالق       ٧١-٧٣صفحه  ( ابن سينا در فصل في العشق        -١
 :خالصه ترجمه ان چنين است 

در اين بيماري، عاشق در خياالت خود غرق مي شود و اين تمركز فكر موجب بيماري مي گردد كه از عالئم ان گود                      
رفتن و خشك شدن چشم، بهم خوردن پلك ها پشت سرهم، نفس بريده و توام با آن آه، گريه بين خنده، نبض                          

شوقه برسد، از اين تغيير نبض حتي اگر بيمار نخواهد نام معشوق را بگويد                  مختلف و متغير به ويژه اگر به مع         
مي توان او را شناخت در مراحل مختلف با گرفتن نبض به ترتيب، و بردن نام شهرها، محله ها، كوچه ها و منازل                         

ر كرد و سپس    واقع در آن كوچه و نام اشخاص ساكن آن منزل مي توان معشوقه را شناخت و درمان مناسب را اختيا                   
درمان متعددي را رائه مي دهد و مي نويسد ما اين را بارها تجربه كرده ايم و از معلوماتي كه بدست آورده ايم بهره ها                      

 .برده ايم

اين . شيخ سرطان را غده اي سوداوي و بدخيم مي داند كه از سوداي سوخته از ماده صفراوي بوجود آمده است                    -٢
 باقالي كوچك، گرد و سخت و رنگ آن با نسج هاي اطراف متفاوت و با گرماي                     غده در ابتداي پيدايش مانند     

مختصري همراه است و به اين سبب رنگ آن، و خروج رگهائي از آن كه شبيه پاي خرچنگ مي باشد و در اطراف                        
ايگزين همچنين وي معتقد است كه ماه سرطاني مي تواند در بدن حركت نمايد و در جاي ديگري ج   . غده قرار دارند  

 ) ...متاستاز ( گردد چه ديده شده است كه پستان زني را قطع كرده اند ولي پستان ديگر به سرطان مبتال شده است 

در طب سنتي درمان سرطان بر پايه سه اصل غذا درماني، گياه درماني و جراحي بوده است كه قبالً گزارش شده                         
 ).١(است 

 local و صرع عضوي      e- mitis ، صرع كوچك      epilepsia gravisابن سينا سه نوع صرع، صرع بزرگ          -٣

epilepsy                    را مي شناخته، عالئم انها را شرح داده و محل آزردگي را قسمت قدامي مغز و ريشه هاي اعصاب دانسته 
وي داروهاي مخدر را براي بيماران صرعي زيان بخش دانسته و رژيم غذائي مناسب را براي بيماران گوشت                   . است

گوشت بز، شبت، گشنيز و از داروها كاسني، شاه تره، گشنيز، افسنتين، زوفا، دارجماز، اسكامونه، جعده،                  پرندگان،  
 .استقورديون، سيساليوس و برنوف ذكر نموده است

 .همچنين بيماران را از خوردن شيريني، چربي، بقوالت، كرفس، شلغم، ترب، هويج، خردل منع نموده است

خيص و درمان بيماري ها روش هاي بديعي داشته است وي تشخيص افتراقي بين ذات              خالصه آنكه ابن سينا در تش     
الجنب و ذات الريه و ديگر تشخيص هاي افتراقي، تشخيص وجود چرك در قسمت هاي مختلف قفسه صدري و                    

ر كه د ... ناميده و شستشوي محل با آب عسل و         » جاذبه القيح «خارج كردن آن بوسيله دستگاه مخصوص كه آن را           
 قرن طب   ٧اين مختصر نمي گنجد، و همه داللت بر نبوغ ذاتي و حذاقت وي دارد و بي جهت نيست كه مدت                         

 .بوعلي دنيا را تسخير كرده بود
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