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بهمرشدنازنینوفرزانهايرانزمین
دكتراحمـدمهدوىدامـغانى
استاددانشـگاههارواردآمريـكا
شیفتهراستـینعتبهشاهخراسـان
كهتنـدرستومؤيدوشادكاممانـاد

پرسشبرافكنىهایپیشاآغازين
يخ علم سده هفتم و هشتم  1. به راســتی مختصات مانايى نام قطب الدين شــيرازى در شمار پژوهشگران تار

کدام است؟ کمينه اى بوده  که مستلزم شرايط  هجرى 

کاســتی  2. چرا پس از ســده زّرين چهارم هجرى/ دهم ميالدى، اندک اندک پژوهش هاى دانشــورانه نوآورانه 
که به ايستايى نزديک شده است؟ گرفته به ويژه پس از يورش مغول به ايران زمين 

يــخ ايران -  يســتايى - ميرايــى اش بــه تعبيــر ايــران دّرودى نيــز در فاصلــه دو نقطه بــزرگ ابرنابودگرايانه تار 3. ز
گورکانی - بوده اســت. چــرا در اين بازه  پســاتيزچنگ اندازى ترکتازانــه چنگيز و نيز جســورى ويرانی ثمر تيمور 
کيفی برجسته  کمی اندْکشمار و از جنبه  زمانی چهره هاى برجسته ادبى و علمی و از جمله پزشكی از جنبه 

شده بوده اند؟

4. مســبب  االســباب اينكه قطب الدين شــيرازى و بســيارى از ديگر پزشــكی پژوهان پسابوعلی ســينا رســمًا 
يــا خفيــًا، بيشــتر به شرح نويســی و مختصرنويســی آثار پيشــينيان پرداخته بوده انــد، ولی از ديــدگاه چيرگی بر 
طــّب نظــرى و کارورزى بالينــی، همتراز علمی دانشــمندى چون محّمد بن زکرياى رازى به شــمار نيامده اند 
چيســت؟ به راســتی جز اين اســت که اينان می کوشيده اند در انتقال ميراث گذشــتگان که ناتقليدپذيرشان 

می دانسته اند و معرفی به نسل هاى آينده همچون يک پل ارتباطی سخت سهيم باشند؟

کنيــم، درمی يابيم ظهور دانشــمندان بزرگ بيشــتر در زمانی بوده  يــخ علم را نيز بررســی  5. چندان کــه بســتر تار
گر در  کشــور يا تمدن، از ديدگاه اقتصادى و اجتماعی و سياســی در اوج شــكوفايى اش باشــد. پس ا که يک 
ســده هفتم، شــاهد برآمدن چند شــخصّيت بزرگ علمی چون خواجه نصير طوســی، قطب الدين شيرازى و 

 چکیده: 
قطب الدین شیرازی از معدود 
دانشمندان ایرانی است که در 

جامعیت علوم عقلی و نیز تلفیق 
پزشکی پژوهی با فلسفه توانسته 

است به جایگاه بوعلی سینا نزدیک 
شود. کتاب عربی نگاشت تحفه 

سعدیه گزارشی از دریافت های او 
از خوانش شروح قانون، مباحثه با 

استادان و دانشمندان معاصرش 
و باریک اندیشی های فراوان خود 
اوست. او در تحفه سعدیه، نخست 
قطعه ای کوتاه از متن اصلی قانون 

را آورده و سپس دیدگاه های 
مختلف و به ویژه آنانکه در تفسیر 
آن لغزش داشته اند را یادآور شده 

است. سپس دیدگاه خود را ارائه می 
دهد. گاهی او با نظر یک یا چند 

شارح موافق است و گاهی همه را 
مردود شمرده و نظر نهایی را خود 

می دهد. نویسنده در نوشتار حاضر 
کوشیده است بر اساس متن تحفه 

سعدیه بویژه مقدمه آن، خواننده 
را از شیوه پژوهشگری های قطب 
الدین شیرازی و به ویژه پزشکی 

پژوهی اش آگاه سازد. وی در 
راستای این هدف، نخست چکیده 

ای سال شمارانه از زندگی قطب 
الدین شیرازی ارائه و شماری از 

ویژگی های رفتاری وی را بیان می 
دارد. در ادامه، چرایی گزینش کتاب 

قانون بوعلی سینا را توسط قطب 
الدین جهت شرح، مورد مداقه قرار 

می دهد. نگاهی به ویژگی های 
کتاب قانون بوعلی و شروح دیگر آن 
پس از تحفه سعدیه، از دیگر مباحث 
بحث شده است. در نهایت نویسنده، 

نوشتار را با ارائه دورنمایی از تحفه 
سعدیه به پایان می رساند.

 کلیدواژه:
تاریخ علم ایران، کتاب قانون، 

ابوعلی سینا، شرح کتاب قانون، 
پزشکی پژوهی، تحفه سعدیه، قطب 

الدین شیرازی.

 قطِب طِب تاريِخ علِم
 اسالم و ايران

نماِد سعِد پزشكى پژوهِى شيرازی  نشان

مقــالــه

سیدحسین رضوی برقعی
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قطب شيرازى در اين نامگذارى نيم نگاهی به گلستان - بوستان سعدى 
و شــهرش شيراز و سعد زنگی فرمانرواى فارس و ممدوح سعدى نداشته 
است؟ از سوى ديگر با توجه به اينكه سعدى در حدود پنجاه سالگی به 
که قطب شــيرازى در آن زمان  کــرده  گلســتان را - تصنيف  ســال 656هـ 
يخــی بعيــد نمی نمايد. اما  بيست ودوســاله بــوده، ايــن نكتــه از جنبه تار
تأمل پذيــر اينكــه پدر قطب الدين در مقدمه کتابش همچون ســعدى که 

مردان آن ديار را ستوده او نيز چند نوبت شيراز را ستوده است.

که دکتر مهدى محقق خواســتند مشــترکًا  2. حــدود ســال 1382ش بــود 
کنيم. مقالــه اى هــم در اين باب  متــن عربــى تحفــه ســعديه را تصحيــح 
نوشته بودند. گفتم از بدنامی بر خويش می لرزم و از عواقب آن می هراسم. 
که قوه  کنيد؛ زيرا متنی اســت اديبانه  گر شــما نمی هراســيد بدان اقدام  ا
که بتوانم اين امانت را درست به دست  کامل آن را در خود نمی يابم  فهم 
کژفهمی بنده معذب  که روح قطب الدين شــيرازى از  مخاطبان برســانم 
يافت مفاهيم قانون  نشود. وقتی اين دانشمند سی وچهار سال در پى در
گويا  کنيم.  بوده ما نيز بايد اين شــيوه صبوری در فهم و تفهيم را پيگيرى 
گرچه بسيارى نوخاستگان  کرده اند.  تا اين زمان ايشان نيز عقب نشينی 
گستاخانه به تصحيح و ترجمه منابعی  گوش پندپذيرى ندارند و  شرم و 

که خود از فهم آن عاجزند. می پردازند 

که به ديدار  3. روزى به تقريب، سال 1384ش، به شيوه معهود همه هفته 
زنده ياد اســتاد عبدالحســين حائرى می رفتم تا نســخه هاى خطی ببينم و 
شايد به حكم بخت از محضرشان نكته ها بياموزم. در محوطه باغ کتابخانه 
مجلس شوراى اسالمی دکتر نصراهلل پورجوادى را ديدم. از من پرسيد درباره 
گفتم يادداشــت هايى  کارى تحقيقــی داشــته اى؟  قطب الديــن شــيرازى 
تدوين ناشده دارم. خواست مقاله اى ارائه بدهم. پس اسبابى فراهم شد که 

در همايش قطب الدين در تهران و شيراز شرکت کنم.

کان به بررسی نشانی مخطوطات  4. از آن زمان در سال هاى متمادى کما
و نيــز مفاهيــم تحفه ســعديه ادامــه می دادم. سربســته بى يادکــرد زنجيره 
طوالنــی نــام بــزرگان علــم بايــد بگويــم هيچ کــس از قدمــا و معاصريــن را 

ينی. کتاب را خوانده باشد، از جمله عالمه محمد قزو که اين  نيافته ام 

5. ســال ها پيــش روزى بــا دوســتم محمدمهــدی معلمــی به ديــدار دکتر 
نصراهلل پورجوادى به عمارت مقصودبيگ در شــميران تهران رفته بوديم. 
فرزندشــان دکتر رضا پورجوادى مقيم ديار غرب نيز حاضر بودند. ســخن 
کارهايــت را تعطيل کن و  از قطــب و تحفه شــد. ايشــان فرمودند رضوى! 
گفتم طريقی دشــوار است. نسخه هايش فراهم  کتاب شــو.  معطوف اين 
نيســت. براى يک تحقيق خوب سی ســال زمان الزم است. افزودند پس 
دست کم زندگی نامه اى مختصر از او فراهم و تحفه سعديه را معرفی کن.

6. وقتــی ماوقــع ديــدار يادشــده و داســتان فراز و فــرود تحفه ســعديه را به 

رشــيدالدين فضل اهلل همدانی هســتيم، باز هم بدان ســبب نبوده اســت 
گســتر  کــه در پنــاه سايه ســار حمايــت و توانمندی هــاى فرمانروايــى پهنا
کــه شــرايط و منابــع فراوانــی در اختيــار اينــان  نودولتــان مغــول بوده انــد 

گذاشته بوده اند؟

پاشــنده سلســله خوارزمشــاهيان و الموت نشيناِن  پس شــايد مغوالن فرو
قــالع اســماعيلی بــراى پژوهش هــاى علمــی اينــان آســودگی خاطرشــان 
کــوچ قطب الديــن از شــيراز بــه تبريــز و مراغــه،  را فراهــم آورده بوده انــد. 
يافتــه بــوده زادگاهــش شــرايط و پذيرش  کــه نيــک در حكايــت از آن دارد 
کارهــاى علمــی بنيادينــش را ندارد. شــايد هم مقتضاى وضع نابســامان 
سرزمين فارس آن روزگاران به ويژه رقابت ها و تنگ چشمی هاى پزشكان 
همشــهرى اش سبب ســاز بــوده اســت، اّمــا به هر تقديــر آنچــه معيارهــاى 
بــر جاى مانــدن نــام چهره هاى برجســته علمی دانســته شــده در اين گونه 

کسان جمع آمده است.

کــه بر اســاس متن تحفه  ی کوشــيده شــده اســت  6. در نوشــتار پيــش رو
سعديه، به ويژه مقدمه آن، خواننده از شيوه پژوهشگری هاى قطب الدين 

گاهی يابد. شيرازى و به ويژه پزشكی پژوهی اش آ

7. چــون در نوبت هــاى مكــرر بــا فاصله زمانــی چندماهه تا چندســاله از 
نســخه هاى خطــی متعــدد تحفــه ســعديه يادداشــت بردارى می کــرده ام 
و ضمنــًا برخــی مخطوطات نيز شــماره برگشــمار نداشــته اند، از اينكه به 
که  يادکــرد صفحات دقيق ارجاعات متن نپرداختــه ام پوزش می خواهم 

گزيرناپذير بوده است. البته 

8. دقت شود شماره هاى درون متنی مقاله، ارجاع به مقدمه عربى تحفه 
کــه ويراســته اصلــی اش در پايان همين نوشــته به شــكل  ســعديه اســت 

شماره گذارانه آورده شده است.

گزارشهاىمقدماتى
1. نخستين  بار تابستان 1361ش در شاه آباد تهران، تقاطع مخبرالدوله در 
کــه درة التاج تصحيح  پياده روى خيابان در بســاط يک دستفروشــی بود 
کــه البته صرفًا بخــش حكمت نظرى  شــادروان محمد مشــكات را ديدم 
آن بود. از اولين نگاه به اوراق مطبعی اش، فلسفه نامه اى سترگ می نمود: 
از ســبک نوشــته و مفاهيم تا چاپ و صحافی اش نســبت به هشــت دهه 
کــه بخش هاى نظرى و عملی را ســنجيدم، اين نگره  پيش. ســال ها بعد 
بــاز هــم تأييد شــد. البتــه فاصلــه زمانــی چاپ هــاى اول و دوم ـ1317ش 
اينكــه  کــرد.  اثبــات  برايــم  را  نظــرگاه  ايــن  درســت بودگی   - 1371ش  و 
پنجاه وچهار سال فراق افتاده بود به اين معنا بود که خواهندگانی پرشمار 

نداشته است: چهل سال تا پيروزى انقالب و چهارده سال پس از آن.

بــه باورم تعبير ســعد در نامگــذارى تحفه ســعديه براى ارمغان پژوهشــی 
قطب الدين شيرازى شيوه مرسوم زمانه بوده، اما پرسشی پيش می آيد آيا 

مقاله قطِب طِب تاريِخ علِم اسالم و ايران
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است، اما درباره فلسفه نه. قلمرو ماست و حرف ايشان حجت نيست! 
هــر دو همديگــر را از روزگار آينــد و رونــد بــه دائرة المعــارف بزرگ اســالمی 
می شــناختند، يكــی قائــل بــه اصالــت عقــل و ديگــرى نــه. منطقــًا دايره 

مفهوم عقل نزد اين دو يكسان نبوده تا به توافق يگانه اى برسند.

ی ايشــان نيــز همچــون جــان والبريــج و پورجــوادى پدر و پســر و  بــه  هــر رو
برگ نيســی بــر اهميــت آن ســخت پاى فشــردند. بــه اتاق دکتــر غالمرضا 
کيد کردند  ياســت آن زمان انجمن حكمت و فلســفه رفتنــد. تأ اعوانــی ر
کــه مخطوطــات مورد نيــازم از تحفه ســعديه را برايم فراهــم کنند. گزارش 
مكتــوب ميــراث نســخه هاى خطی مــورد نظــر را نيز بــه دکتر اعوانــی ارائه 
دادم. ايشــان دکتــر نجفقلــی حبيبــی را فراخواندنــد و خواســتند در ســفر 
يافــت نمونه هــاى خطــی پيگيــرى نمايند. در همــان اوان  ترکيــه بــراى در
حبيبی پيشنهاد کار مشترک احتمالی را مطرح کردند. ماه ها می گذشت 
و خبــری نمی شــد. هر بــار تمــاس می گرفتم دکتــر حبيبی می گفــت هنوز 
درخواســت های خطی به دستشــان نرسيده اســت. اندک اندک ضميرم 
گويــا ايشــان عالقه مند هســتند رأســًا و شــخصًا  کــه  معطــوف بــه آن شــد 
دســت بــه کار تصحيح شــوند. شــايد هم انصــاف اين اســت، عطف به 

کارنامه تأليفی، بر بنده در قلمرو تصحيح عربى رجحان داشتند.

8. دســت بــر قضــا چنــدى بعــد در بخش خطــی کتابخانه ملی نشســته 
بــودم. محمدمهدی معلمــی نيز با من بود. ديدم دکتــر حبيبی به آرامی از 
پشــت ســرم به ســمت پيشــخوان ســفارش مخطوطات رفت. به دوستم 
گفــت ترديــد نــدارم به دنبــال تحفه ســعديه آمده اند. کار ايشــان که تمام 
کتابداران بخش پرســيدم  شــد ماوقــع را از خانم هــا ســلطانی و طاهــرى، 
که تأييد کردند. چندهفته ای گذشــت. روزى به دانشــنامه جهان اسالم 
کتاب فروشــی مرجع در طبقه همكف زديم. در  رفته بوديم و ســرى هم به 
شــماره جديــد نشــريه کتاب هفته متــن مصاحبه اى را ديــدم که حبيبی 

خبر از انتشار قانون فی الطب بر پايه تحفه سعديه داده بود.

ياست دانشگاه  ی شايد تحصيالت دکترى حقوق و استادى و ر به  هر رو
عالمــه طباطبايــى، نمايندگــی مجلــس، تصحيــح آثار عرفانــی همچون 
شــرح دعــاى صباح و دعاى ســمات حاج مالهادى ســبزوارى و خاصه 
کبر سن نسبت به بنده سببی بوده باشد که گفته شود حق تقدم با ايشان 
اســت. پــس تا اين زمــان بخت پايان اين تحقيق از ســوی بنده به محاق 
تعليــق و تعويــق افتــاد؛ زيرا کارى شــده بــود که تمامی اســباب دولت به 
کنار نيامده بود، خاصه مرگ رازآلود  تعبير حافظ شيرازى بى  خون دل به 
و خونين دوســت دانشــمندم کاظم برگ نيسی در سی ام تيرماه 1389ش 
کار  و در ادامه بحران شــديد اقتصادى دســت  به  دســت هم دادند تا اين 

سرانجام نيابد.

کــه دکتر حبيبی  گفتمــان پنجشــنبه 1395/7/22ش بود  آخرين بــار در 
خبر ارائه مجلدات ويراســته عربى قانون را برای انتشــار به متولی علمی 

کاظــم برگ نيســی گفتم بــه بنده گفت: پس مشــغول شــو! گفتم  روانشــاد 
کارى ســخت بنيان است. غربال کردن و دسته بندی اجزای مخطوطات 
کار آسانی نيست. عطف به صرف چهل سال  و همســنجی بنيادين آن 
وقت )1840ـ1880م( يک پژوهشگر آلمانی همچون يول مول و آن هم در 
کمتر، موضوع  قرن ناماشــين زده نوزدهم براى شــاهنامه فردوسی با حجم 
ســاده تر و زبان فارسی، دست کم سی ســالی وقت می طلبد. اينكه شايد 
کامــل اين  گفــت مهــم نيســت متن  کفــاف ندهــد پايانــش دهــم.  عمــرم 
گام هاى نخســتين آن درســت و  که  تحقيــق تمــام شــود، مهم اين اســت 
يــغ نخواهــد کرد.  اســتوار برداشــته شــود. ادامــه داد از يارى رســانی اش در
گر حاصل عمرت همين تحقيق بوده باشد  دلگرمی بيشترم داد و گفت ا

کافی است. برايت 

که با حســرت زير لب می گفــت کاش محمود  گفتگويمــان بود  در ميانــه 
کر مصــرى - نمــاد دقت تصحيح متــون ادب عربى در قرن بيســتم -  شــا
کنده از  کتاب آ گفتم نمی توانســت؛ زيــرا  که از پســش برمی آمد.  زنده بود 
مفاهيمی اســت که مســتلزم مبانی پزشكی کهن و آن هم از نوع پيشرفته 
اســت. اينكه گاه قطب الدين شــيرازى صفحاتی متعدد را به ضمير هذا 
و هذه اختصاص داده که به چه سبب و از جمله ايننكه در مبانی طب، 

کاتبان مخطوطات به خطا رفته اند يا نه؟ کدام  يک درست است. 

کســی از دانشــمندان  کمتر  که  گواهی از اين محكم تر نبوده باشــد  شــايد 
طــراز اول در هفــت قــرن گذشــته ايــن کتــاب را بــراى خوانــدن به دســت 
گرفتــه، چه رســد به عزم بــراى تصحيح انتقادى آن. اينكــه وقتی حكما، 
علمــای شــرق و مستشــرقين دقيــق قــرن نوزدهمی غــرب از آغــاز اختراع 
چــاپ در نيمــه قــرن پانزدهم به تصحيــح انتقادی بنياديــن اصل کتاب 
قانــون نپرداخته انــد، چــه جــای ترديــد اســت که تحفــه با حجم بيشــتر و 
گرداب هائل  يک اســت و بيم مــوج و  پيچيدگــی افزونه تر، قصه شــب تار

که سبكباران ساحل ها زوددست يابش می دانند.

کار شدم و البته چشم انتظار ماندم تا ببينم نسيم  7. سرانجام دست به 
کتابخانه هاى  بخت مساعد از سمت تقدير ربانی می وزد يا نه؟ به سراغ 
درون کشورى رفتم. نسخه هاى خطی فراوانی از تحفه سعديه را می ديدم. 
يادداشــت برمی داشــتم و آنهــا را رده بنــدى می کــردم. اينكــه دســت کم 

کنم. مصالحی برای تحقيق يک تأليف در باب تحفه سعديه را فراهم 

 روزى به تقريب 1387ش به انجمن حكمت و فلسفه رفته بودم. بحث 
کتــاب با دکتر غالمحســين ابراهيمی دينانی و مشــكالت نســخه ها  ايــن 
شــد. در همين ميانه بود که ســخنی در مقوله فلسفی از کاظم برگ نيسی 
که البته اين زمان حدود دو ســال پيش از مرگ برگ نيسی بود.  کردم  نقل 
کالم هميشــگی و آميخته با هوشــمندى يک  با همان صراحت و اقتدار 
يزدى تبار تمام عيار و طنز شــيرين َعَرضًا اصفهانی شان، خطاب به بنده 
گفتند نســبت به ژرفاى دانش عربى او شــكی ندارم و البته در آن اســتاد 
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سال بیست و هفمت،مشارۀچهارم،مهـروآبـــــــان201395 160

که آثارشان را خوانده بوده است. استادان و شارحانی 

که در ضمن فقه  يافت قانون  663 -667 هـ. سفر قزوين و مراغه براى در
را نزد عالءطاووســی و حكمت را نزد نجم الدين دبيران و شــرح اشارات و 
هيئت و نجوم و برخی مشكالت را نزد خواجه نصير طوسی خوانده و نيز 

کارورزى در رصدخانه مراغه. همكارى در راه اندازى و 

667 - 673 هـ. سفر خراسان و اصفهان و بغداد.

673 هـ. خوانش جامع االصول ابن اثير نزد صدرالدين قونوى در قونيه.

678 هـ. فارغ شدن از تأليف جوامع االصول.

681 هـ. از ســوى احمد تكودار مغول به ســفارت مصر نزد منصور قالوون 
که تا آن  گواهی خودش در آنجا به شــروحی دســت می يابد  که به  می رود 

گاه نبوده است. زمان از وجود آنها آ

682 هـ. آغاز تحرير نخست تحفه سعديه.

684 هـ. پايان تحفه سعديه در جمادى اآلخر اين سال.

694 هـ. پايان دادن شرح حكمة االشراق سهروردى.

697 هـ. شــهادت دادن به نفع رشــيدالدين فضل اهلل در حضور پادشــاه و 
قاضی وقت.

بــه  تعليقــه  افــزودن  ســعديه،  تحفــه  دوم  ويراســته  پايــان  هـــ.   698
حكمة االشراق.

701 هـ. پايان تحرير ترجمه اقليدس.

کی. 701 هـ. پايان تصنيف شرح مفتاح العلوم سكا

يخ چهارشــنبه نهم ذى حجه به خط  705 هـــ. پايــان دادن درة التاج به تار
خود او.

708 هـــ. در اواخــر ربيع اآلخــر اين ســال شــرحی دربــاره پوشــيدن خرقه و 
کرده است. تلقين ذکر خود ياد 

709 هـ. در بيســت و ششم محرم اين ســال نوشتن انتخاب سليمانی به 
پايان می رسد.

710 هـ. در اوايل رجب ويراسته سوم تحفه سعديه به پايان می رسد.

يه 1311م مرگ پس از پنجاه  710 هـ. روز يكشنبه شانزدهم رمضان / 7 فور
و يک روز بيمارى.

ىقطبالدينشیرازى ويژگىهاىرفتار ىاز شمار
از نادر علمای طراز اول چنددانشــی اســت که ميان گفته و نوشــته اش با 

مربوطــه در همــدان دادند و نيز ادامه روند تصحيح تحفه ســعديه و قصد 
قطعی انتشــار آن را از زبان ايشــان شــنيدم. با اين همه خواســتم احتياط 
کاتبان در  بيشــتری به خرج دهند تا مگر دســت کم به ســبب لغزش های 
يخ در ضبط اصطالحات يونانی و ســريانی مخطوطات قانون و  طــول تار
که در دست دارند پساچاپ از سوی پژوهشگران غربى به بليه  شروح آن 

گرفتار نيايند. نقادی 

9. امــا رونــد پيگيــری ايــن تحقيق بــه شــكل غيرمســتقيمش برکت هاى 
فراوانی نيز برايم داشــت. به کندوکاو بيشــتر زندگی قطب شيرازى و پدر و 
عمويش پرداختم. مخطوطه هايى از اين خاندان و از جمله پدرش يافتم 
گزارشــی نوشــتم. البتــه در ميانه  کــه بــه زبان عربــى بود. بازخوانی کردم و 
يه اختصاص داشــت.  هميــن کتــاب بخش هايى نيز بــه تصوف و قلندر
کــه حدود ســال 1385ش نســخه  البتــه بنــده هــم بــه حســب اتفــاق بود 
ی وقتــی خبــرش را بــه دکتر شــفيعی  کــردم. بــه  هــر رو يــت  خطــی آن را رؤ
کدکنــی دادم با همــان فروتنی و صداقت معهود گفتند متن را نديده اند. 
روزى نمونــه اى از آن را به همراه چند برگ چاپ شــده اش نزدشــان بردم. 
ى صندلی  مهم توصيف کردند. فراموش نمی کنم در خانه دزاشيب از رو
برنخاســتند تــا کلمــه بــه کلمــه در حالــی که ســر بر متــن انداختــه و بلند 
نمی کردنــد، تمامــی آن را بلندبلنــد خواندنــد. آنچــه مــرا بيشــتر ارادتمند 
کــرد مراتــب بخشــندگی و صــرف وقــت براى رفــع حاجات  قطب الديــن 

يان بود. خلق خاصه در روزگار واليت تيمور

گزارشدهىسالشمارانهقطبالدينشیرازى چكیده
کــه خالــق تحفــه ســعديه از اســتثنايى ترين  نگارنــده بــر ايــن باور اســت 
گاهی هــاى روشــنايى  افكنی بر  کــه آ يــخ علــم ايران اســت  چهره هــاى تار
زندگــی اش و البتــه به لطف دورانديشــی پيشــاپيش همو در دســت ما از 

اين دانشمند شيرازى تبار است:
که در همان ســده پدرش را  634 هـ. زاده شــدن در خاندانی پزشــكی ورز 

بقراط زمان و جالينوس دوران می گفته اند.

دســت  بــه  خــود  کــه  خرقــه  پوشــيدن  پــدر  دســت  از  متبــرکًا  هـــ.   644
شهاب الدين سهروردى خرقه پوشيده بوده است.

کحالی نزد پدر و نيز مرگ پدر و آغاز  648 هـ. سال پايان پزشكی آموزى و 
کار در بيمارستان مظفرى شيراز. به 

يافت  648 - 658 هـ. پزشكی ورزى در بيمارستان و هم زمان به دنبال در
که به آن اشــاره شد و خوانش خويشتنانه شمارى ديگر  ژرف تر فهم قانون 

از شروح.

کار ده ساله در بيمارستان. 658 هـ. پايان 

658 - 661 هـــ. ادامــه پيگيــرى بــراى فهــم بهتــر قانــون و نوميد شــدن از 

مقاله قطِب طِب تاريِخ علِم اسالم و ايران
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روايــات اين گونــه اش در مقالــه مجتبــی مينــوى و لطائف الطوايــف آمــده 
است.

ی  6.در پايان اين بخش نمونه اى از اشعار او که آينه اى از تصوير ذهنی و
است يادآورى می شود:

 »يـــــــــــــــا رّب اين بنده بيچـــــــــــــــاره بى فايده عمر
کرمت برنگرفته ســـــــــــــــت اميد همچنـــــــــــــــان از 

شـــــــــــــــمار روز  َبريم  عقوبت  زنـــــــــــــــدان  به   ور 
يد کـــــــــــــــه نوميد نمانـــــــــــــــم جاو دارم اّميـــــــــــــــد 

کس هنرى  هر درختـــــــــــــــی ثمرى دارد و هـــــــــــــــر 
من بيچـــــــــــــــاره بى مايه، تهيدســـــــــــــــت چو بيد

عجب چه  الهی  الطاف  مشرق  از   ليک 
خورشيد«3 تابد  همه  بر  شود  روز  شب  چو  که 

پورسینامدارگرايیقطبالدينشیرازى
شايد بتوان گفت قطب الدين شيرازى دست کم در طب آموزى صاحب 

قانون را الگوى آموزش و پژوهش و منش قرار داده بوده است.

کارنامه عمر و آثارش نيز همانندی فراوانی به شيخ الرئيس   دست بر قضا 
گاه می توان غبطه خوردگی هــای او بر عظمت بوعلی  گرچه  يافته اســت. 
و قانون را از پِس واژه هاى مقدمه تحفه ســعديه اســتنباط کرد. )8( حتی 
بــا آنكــه احتــرام فراوانــی بــراى خواجــه نصيرالدين طوســی نيز قائــل بوده 
يافــت دشــواری هاى قانــون ناتــوان شناســانيده  محترمانــه همــو را در در

است. )10( برخی همانندی هاى اين دو چنين است:
که امكان  1.هــر دو از خانــواده اى بــا توانمندى معيشــتی برآمده بوده انــد 

مطالعات و تحقيقات عميق بدون تنش روزمره وجود داشته است.

2. در انجــام ســفرهاى فــراوان و دائمــی نيــز ايــن دو به هم شــباهت هاى 
بيشــينه اى داشــته اند. بوعلــی از بخــارا بــه ســمت جنوب و غــرب ايران 
پيــش آمــد و در اصفهــان اقامت کرد. شــيرازى از شــيراز به شــمال شــرق 

و شمال غربى و البته در ميانه به مصر رفت و مقيم تبريز و مراغه شد.

3. بــر پايــه شــواهد موجود هر دو همســرى اختيار نكــرده و منطقًا فرزندى 
نداشته اند.

4. هــر دو اساســًا پيرو مكتب مشــايى ارســطو و از فاصله گيرنــدگان تفكر 
محمد بن زکرياى رازى بوده اند.

کــه  گواهــی هــر دو، دســت کم در اوايــل زندگــی شــادخوار بوده انــد  5.بــه 
کرده بوده است. گواهی می دهد پيش از مرگ توبه  شيرازى 

3. نقد حال، ص 363ـ 364.

آنچه باور داشــته و انجام می داده فاصله اندکی بوده اســت. شايد برخی 
گر بخشــی از آن نيز درســت  از آنچه از او نقل شــده اغراق آميز باشــد، اما ا

کافی است: باشد، براى ماندگارى نام او 
کــه در دوره زندگی،  کــه می ميرد، دوســتانش درمی يابنــد  1. بــه هنگامــی 
سرپرســتی حــدود هفتصــد يتيــم و بيــوه زن و مســكين را در شــهر تبريز به 

عهده داشته است.

صاحبــان  و  به بندکشيده شــدگان  و  پاى افتــادگان  از  ميــان  پيوســته   .2
قــدرت واســطه می شــد تــا به رفع گرفتــارى آنها اقــدام کند. تــا آن حد که 
که  دوســتانش او را ســرزنش می کردند. او در اين مورد جمله زيبايى دارد 

ذکرش بايسته است:

»ما و آنها را خدا براى چه آفريده است؟ جز اينكه حاجات مردم را برآورده 
گر  گــر ايــن کار را نكنيم فايــده جاه و عنوانی که داريم چيســت؟ ا کنيــم؟ ا
ايــن صاحبــان قــدرت و مكنــت را بــه حــال خــود بگذاريم هرگــز حاجت 
هيچ مسكين و عاجز و محرومی را رفع نمی کنند. پس ما آنها را به اجبار و 
لطايف الحيل به کار خير وامی داريم تا آنها به اجر و ثواب برسند و ما نيز با 

ايشان اجر بيابيم و مردم عاجز بى پناه نيز به مراد خود برسند«.1

3. دوســتی اش با اهل فضل صرفًا ســالم و احوال پرســی شــفاهی نبود. از 
جان و مال مايه می گذاشــت. گويى کمتر از يكصد ســال بعد اين شــيوه 
که دوستی  کرده  گاليه  معدوم شده بوده است؛ زيرا حافظ شيرازى بارها 
کرامت در ميان افكنده شــده اما  به آخر آمده اســت. اينكه گوى توفيق و 

ى نمی نهد: کسی به ميدان رو

كــه  بودنــد و شــنيد  رده  آو او  پيــش  يســت دينــار طــا  ى دو ز رو
صفى الدين عبدالمؤمن أرموى موســيقى دان و نوازنده مشــهور از 
رد و قروضــى را كه بر  بغــداد آمده اســت تــا وجوهى به دســت بياو
كــه اين مرد  گــردن او بار شــده اســت بپــردازد. قطب الدين گفت 
از خاندانــى اصيــل اســت و ســاليانى دراز در دســتگاه خافــت 
يســت دينــار را براى  كــرده اســت. آنــگاه آن دو عباســى خدمــت 
كه بالفعل به بيش  صفى الدين أرموى فرستاد و از او عذرخواهى 

از اين دسترسى نداشتم.2

4. در منــش خويــش بســيار آزادمنــش بــوده و در انجــام وظايــف از دايــره 
صرفــًا مســلمانی فراتــر مــی رود و نگاهی انســانی بــه پيرامون خــود دارد. از 
که همســايه اى مســيحی يا يهودى بيمار شــده به  جمله چون می شــنود 

عيادتش می شتابد.

5.با آنكه دانشمندى بزرگ بوده است از همنشينی با مردمان فرودست 
اجتماع پرهيز نداشــته و بســيار هم شــوخ و ظريف و بذله گو بوده اســت. 

1. نقد حال، ص 357.
2. همان، ص 355.
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گزارش هــاى زنــده در ميانه تحفه ســعديه ســخت فراوان تــر و متنوع تر   .7
از قانون اســت. شــاهكار بوعلی ســخت انتزاعی و خشــک و نادلچسب 
کســی شــيفته  کنــون از قدمــاء تــا معاصران نديده و نشــنيده ام  اســت. تا
کتــاب قانــون بــوده باشــد. دوست داشــتن و تعلــق خاطــر جــز احتــرام و 

ستايش زبانی و نوشتارى است.

بــه ســاحت بوعلــی اهانتــی نبــوده باشــد، امــا فرزانگــی و  8. اميــدوارم 
کــه  کلمــات شــيرازى اســت  راســت بودگی سرشــتی ناب تــری در توالــی 
خواننــدگان پــس از مدتــی ممارســت بــدو دســت ارادت خواهنــد داد. 
که با فضاى ذهنی قطب الدين شــيرازى آشــنا شــدم باور  ســال ها پيــش 
نمی کردم به جاى ماتن شــيفته شارح شوم، اما چنين شد. خواستگارى 

کسی رفتم ولی دلبسته ديگرى شدم.

جامعــه  يــک  روح االرواح  دورانــی،  هــر  در  چنان کــه  نيســت،  دور   .9
کــه در عصــر حاضــر بــا برپايــى  بــه ســويى خــاّص ســوق پيــدا می کنــد 
همايش هــا بــه زنده نگاهداشــت نــام و يــاد بــزرگان پرداختــه می شــود. در 
يســته آموزش دهی، مباحثه و شرح نويســی  که قطب الدين می ز ســده اى 
ياضيدانان و پزشــكان بزرگ  و خالصه نويســی آثــار فالســفه، منجمــان، ر
پيشــين، شــيوه مرســوم و مقبــول مردمــان آن زمــان بــوده اســت. اينكــه 
ســيدمحمد مشــكات و ديگران درة  التاج را جانشــين يا همتاى شــفاى 
يخ زبان فارســی دانســته اند بى سبب نيست؛ زيرا از آن پس  بوعلی در تار
نيز کمتر کتابى با اين حجم و در اين ســطح تدوين شــده که جامع علوم 

عقلی بوده باشد.

کــه در مــوج ضــّد  10. شــايد قطب الديــن شــيرازى از اســتثنائاتی اســت 
که از ســده پنجم هجرى آغاز شــده بوده و تا روزگار رنســانس  فلســفی اى 
پــا پيشــگام پژوهش هــاى علمــی تجربى - فلســفی می شــود ادامه  کــه ارو
داشــته، در زنده نگاهداشــتن حــوزه انديشــه فلســفه گرايانه تأثيــر بســزايى 
داشــته اســت؛ زيرا از ســده چهارم به بعد هرگاه ســخن از علم اســت در 

ذهن بيشتر مردم فقه و حديث و آموزه هاى دينی است.

يخ تاليــف ابن اثير ســده هفتمی  تــوّرق آثــارى همچــون الكامــل فــی التار
ســخت درنگ پذير اســت، چه رســد به ديگــران. چندان کــه نگارنده اين 
ســطور وقتــی به دنبال ســال درگذشــت شــمارى بزرگان همچــون محمد 
بــن زکريــاى رازى يــا ابــن  ابــى صــادق نيشــابورى بــود، در کتاب ابــن اثير 
در پايــان هر ســال صرفــًا نام متوفيــات شــريعتمدار را می يافــت. بازبينی 
يــخ نيشــابور عبدالغافر فارســی و نيز معجم  الســفر ابــى طاهر احمد بن  تار
محمــد الســفلی از هميــن دســت و البته آينــه عبرت اســت. درنگ پذير 
اينكــه خردگــراى فلســفه خوانده اى همچــون ابن مســكويه)م420هـ( نيــز 
در سالشــمار تجــارب  االمم نامــی از مشــهورترين معاصر همشــهرى اش، 

محمد بن زکريای رازی به ميان نياورده است.

را  داشته هايشــان  به آســانی  و  داشــته اند  بخشــنده  دســتانی  دو  هــر  .6
که شواهدى از شيرازى ياد خواهد شد. می بخشيده اند 

گفتــه بوده  7.هــر دو پشــتكار فراوانــی داشــته اند. مشــهور اســت بوعلــی 
ى خود می بســته تا  چهل بار مابعدالطبيعه ارســطو را خوانده يا در را بر رو
يابد. شــيرازى نيز جز آموزه هاى آغــاز زندگی از  متنــی کهــن يــا علمی را در
ســال 658ـ682 براى فهم و از ســال 682 تا 710 به ترتيب بيســت وچهار 
کرده بوده  و بيست و هشــت ســال مختص روند تحقيق قانون فــی الطب 

است.

8. هــر دو در رفتارشــان نوعــی شــوخ طبعی بوده که البتــه در قطب الدين 
اتهام و رنگ تمسخر و تحقير بزرگان علم را نداشته است. يكی از جمالت 
که اندرز داده زنی را به همســرى نگيريد  منســوب به شــيرازى اين اســت 
که خواندن و نوشتن می داند؛ زيرا خالف فطرت اوست. به تعبير امروزى 
که اين ســخن  غرايــز طبيعــی او را دگرگــون می کند. اما راســت آن اســت 
ســخت حكيمانه اســت. با اين همــه اين بلخی تبــار با اين شــيرازى تبار 

که برخی از آنها چنين است: تفاوت هايى نيز با هم داشته اند 
ياب به اســتادان  1. بوعلــی خودخــوان بــوده و بــراى فهــم متــون دشــواردر
متعــدد مراجعــه نمی کرده و خاصه ســفرهاى دور و دراز انجــام نمی داده 

است.

کوتــاه بوده  2.ســرعت نــگارش بوعلــی بــاال و بــازه زمانی تدوين ســخت 
که بــه ظن قوى بــه بازخوانی  اســت. بــه معناى ديگــر يک بارنويســی بوده 
متن خويش نيز نمی پرداخته است. دور نيست حتی پاره اى نوشته هاى 
بوعلی تقرير بوده است، اما شيرازى با درنگ می نوشته و با بازخوانی هاى 

که ياد شد. کار می شده است  مكرر وسواس گونه دست به 

3. آثــار بوعلــی بــه تعبير امروزى تک ويراســته بوده اســت. يعنــی در گذر 
کند  کــه در تأليفــات پيشــين بازبينی  ســال هاى آينــده نيز بازنمی گشــته 
و دســت کم بنــده نــه جايــى خوانده ام و نه شــنيده ام و نه کســی ســندى 
که پورســينا به پردازش نوشــته هايش می کوشــيده  به دســت داده اســت 
اســت، امــا قطب الديــن دســت کم در ســال هاى مختلف ويراســته هاى 

متعددی به دست داده است.

4.ابن ســينا بــه ســبب هاى متعــددى تكفيــر شــده، امــا به عكــس اتهام 
الحاد به شيرازى زده نشده است.

کمتــر جــاى مآخــذ برداشــت پذير را به دســت داده  5. بوعلــی در آثــارش 
اســت. قطب الدين شيرازى دســت کم در تحفه سعديه به جز ميانه متن 

کرده است. در آغاز نيز به برداشتگاه هايش اشاره 

کمتر از خوانش مكرر آن  6. نثر عربى شيرازى به باورم استوارتر و خواننده 
که قانون دارد. دچار ماللی می شود 
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کرده  شايد دليلش آن بوده باشد که اين شخص به کشورهاى عربى سفر 
يسته بوده است. و مّدتی نيز در دمشق ز

که شــوربختانه و  گونــا نيــز ترجمــه اى از قانــون بــه التينــی انجــام داده  تارا
احتمااًل به سبب مرگ مترجم نيمه کاره رها شده بوده است.

آنتونيوس و پترو واتيريو دو مترجم ديگر قانون به زبان التين هستند.

کــورت اشــپرنگل به ســال 1796م و يوزف ســونتايمر ترجمــه آلمانی آن را 
کرده اند. منتشر 

چكيده آنكه اين کتاب به زبان هاى فرانسوى، عبرى، روسی، انگليسی، 
ازبكــی و ســرانجام در دهه هــاى اخيــر از ســوى شــادروان عبدالرحمــن 

کردتبار به فارسی نيز ترجمه شده است.4 شرفكندى هموطن 

چنــد ســال پيــش در آمريــكا ترجمه اى بــه انگليســی از قانون فــی الطب 
ى حافظه به خطا نرود، نام هما بختيار هم در شمار  گر نيرو انتشار يافت. ا
کوشــندگان درج شده بود. در همايش ابن ســيناى همدان 1383ش بود 
گفت يكی از  که با اين بانو آشــنا شــدم. از ماوقع ترجمه مذکور پرســيدم. 
که  که نوويراســته اى از همــان قبلی بوده  ترجمه هــاى پيشــين قانون بوده 
ســبب شــد بنده هم در اين کار ســهمی با عنوان ويراســتار داشته باشم. 
که خالــی از لطف  البتــه در اين بــاره خاطــره اى شــيرين نيز به يــادم افتاد 
که حدود سال  کريمی زنجانی شنيده بودم  نيست. يک نوبت از محمد 
کنون اقبالــی افزونه به  1382ش بــا اقتــدار و اطمينــان به بنده می گفــت ا
قانــون ابن ســينا در آمريــكا پيدا شــده و در برخی دانشــگاه هاى آن کشــور 
يس می شــود. ماوقع را از ايــن خانم که چند دهه مقيم آمريكا و از  هــم تدر
کردم. با  ويراستاران ارشد ناشران بزرگ و از جمله ناشر قانون بود واپرسی 
صداقــت و فروتنــی و کمال آرامش گفــت در آمريكا يک دالر يا يک چاى 
کســی از جمله ابن ســينا خــرج نمی کنند، مگــر اينكه بازده  رايــگان براى 
اقتصــادى داشــته باشــد. ناراســتی قطعی ايــن ادعــا را به صراحت اعالم 
که گفت  داشــتند. يــاد جمله شــادروان دکتر حســين شــهيدزاده افتــادم 

که در غربت نكرده ايم. کارى  کارمان الف زدن در وطن شده از 

گزينشگریقانون چرايی
يافت مفاهيم  گواهــی قطب الديــن در مقدمه تحفه ســعديه، بــراى در بــه 
کتــاب قانــون بوعلــی از چهارده ســالگی تا چهل و هشــت ســالگی و آغاز 
تأليــف بــه ســال 682هـــ راه دور و درازى را پيمــوده بــوده اســت )15(. 
کرده است )7  گردى  اســتادان پرشــمارى را در شــيراز و ديگر شــهرها شــا
کوتــاه و بلنــد پزشــكان پيشــين و  و 9 و 10 و 11 و 12(. نوشــتارهاى فــراوان 
يادى  معاصر خود را در اين زمينه نّقادانه خوانده است )13(. شهرهاى ز
را از خراســان بــزرگ تا عــراق عجم و عراق عرب و زان پس آســياى صغير 
و مصــر زيــر پا گذاشــته تــا با دانشــمندان هر شــهرى به مباحثه و مشــاوره 

گاهى بيشتر ر.ک به: قانون ابن سينا: شارحان و مترجمان آن. 4. براى آ

کــه هــر دو در ســده هفتــم بــه  شــايد انگيــزه ابــن  ابــى  اصيبعــه و قفطــی 
ى آورده بوده اند، ناشــی از همين  يــخ حكما و پزشــكان رو جمــع آورى تار
يافته انــد ممكــن اســت در گذر  کــه در انگيــزه و البتــه هــراس بــوده باشــد 
زمــان نامــی از نادين پژوهان بــه عنوان عالم باقی نماند. چنين اســت که 

ى آورد. ابن عبرى در همين قرن به نوشتن مختصر الدول رو

گوتنبرگوپسارنسانس كارنامۀقانونپیشا
1. گويا اين نكته هم از تيزهوشی قطب الدين شيرازى بوده که می دانسته 
گونه اســت؛  کتــاب قانــون جهانگير می شــود. منطقی نيز همين  ديــرازود 
يخ مصرف اين پزشكی نامه  گر پيش بينی می کرد به تعبير امروزى تار زيرا ا
ســر آمــده يــا به  زودی به ســر خواهــد آمد، چند دهــه از بهترين ســال هاى 
کور آن نمی کرد. برگزارى همايش هاى  گره های  عمرش را صرف پيگيرى 
درون کشــورى و برون کشــورى بــراى قطب الديــن و تــالش عالقه منــدان 
بــرای کاوش زندگــی و آثــار او و صــرف وقــت در ايــن زمينه برهانــی بر اين 
گرفتن  ی هــرگاه در هــر زمــان و مــكان تصميــم بــه فرا مدعاســت. به هــررو
دقيق ريزنكته هاى قانون بوده باشــد، در اين روند از اتراق در کاروانســرای 

قطب الدين شيرازى چاره اى نخواهد داشت.

شــمار  از  قانــون  کتابت شــوندگی،  ديــدگاه  از  ديگــر  ســوى  از   .2
ُپرنسخه بردارى شــونده ترين آثــار پيشــينيان، خاّصــه در دانــش پزشــكی 
بوده است. پس از اختراع گوتنبرگ نيز از شمار معدود کتاب هايى است 
گرفته اســت. شــادروان  کــه پــس از انجيــل چــاپ ُپرشــمارى از آن انجام 
ى در فهرســت مصّنفــات و مؤلفــات ابــن ســينا بــه يادکــرد  يحيــى مهــدو
که خوانندگان را به  کرده  کهن ترين نسخه هاى آن اشــاره  برجســته ترين و 
کنار جهان نيز هنوز نسخه هاى  گوشــه و  کتاب اشــارت می دهيم. در  آن 

که آمارگيرى دقيق آن نيز چندان آسان نيست. ثبت نشده اى است 

3. از ســوى ديگــر القانــون فــی الطب در گذر هزاره گذشــته بــه زبان هاى 
کــه آنــان نيــز نيازمنــد نقــادى و شــايد تصحيــح  متعــددى ترجمــه شــده 
انتقــادى بــوده باشــد، اما هر چه هســت آينــه زمانه ترجمه و شــوق مكان 
و زمان اقدام بدان اســت. از جمله به شــمارى از بازگردان ها فهرســت وار 

اشاره می شود:

کرمونايــى )508-583هـ / 1114- ترجمــه التينی مترجم ايتاليايــى، ژرار 
که او در سال پايانی عمرش ترجمه قانون را به  1187م( از آن جمله است 
يافته ايــم نزديک به يكصد و پنجاه  پايان رســانيده بوده اســت. چنان که در
ســال پس از مرگ بوعلی کتابش در اروپا ترجمه شــده بوده اســت. در اين 
زمان هنوز چند سده به آغاز رنسانس فاصله است. اين ترجمه نزديک به 
د قطب الّدين شيرازى در ايتاليا انجام شده است.

ّ
پنجاه سال پيش از تول

گو )م927هـ / 1521م( که ترجمه ديگرى از قانون  يا آلپا ترجمه التينی آندر
کرمونايى دانسته اند.  کار  که خاورشناسان بازگردان او را دقيق تر از  است 
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کار خود را بگشــايد )11(. ســرانجام چون از اين ســفر طاقت فرســا و پر ســنگالخ  گره هاى فروبســته  بنشــيند تا 
دانشــورانه قانون پژوهــی بازمی گــردد، آهنــگ نگارش شــرح آن را در خود می يابد )14(. بر ســر نگارش ويراســته 
ســه گانه تحفه ســعديه نيز تا روزهاى پايانی عمر نزديک به بيست وهشــت ســال وقت صرف کرده است. پس 
يافت بنيادين قانون سپرى شده است. در واقع شصت ودو سال از هفتادوشش سال عمر او به پى جويى در

پرسشــی مطرح می شــود که چه چيزى ســبب شده است که دانشــمندى همچون او چنين روندى طوالنی را 
کتــاب اّول از پنــج کتاب طبی بوعلی طــی کند. آيا نمی توانســت خود به تأليف يــک دوره کامل  بــراى شــرح 

کند؟ مبانی پزشكی همچون قانون اقدام 

ى قانــون را دشــوارترين پزشــكی نامه تمدن اســالمی می دانســته که مشــتمل بر مبانی طــب و البته  بــه بــاورم و
يافت شونده است. اينكه تنگناراه ترين طريق تصنيف انجام يافته در فّن پزشكی است که مردمان  سخت در
ى شــان از دســتيابى به قله هاى آن سســتی گرفته بوده اســت )8(. شايد  ک آن حيران شــده و نيرو زمانه از ادرا
تأليف دســت کم چهار شــرح از سوى ابن نفيس، نشــان دهنده تشخيص درست قطب الدين شيرازى درباره 

مسير دشوار قانون پيمايى است.

ى  گزير بايد اعتراف کنيم شــيرازى دانســته بود که اين شــرح او بر قانون، از يک تأليف مســتقل، بيشتر نام و نا
گواهی معتبرتر از اينكه می ديده اســتادى بزرگ  را در زندگی و پســامرگش بر ســر زبان ها خواهد انداخت و چه 
ملقب به عقل حادى عشــر همچون بســيارى ابناى بشــر از گره گشــايى ريزه کاری هاى آن عاجز مانده اســت. 
گــر او به اين موفقيت دســت يابد، در جايگاهی فراتر از همه پزشــكان قرن هفتم قــرار می گيرد که چنين  پــس ا

هم شد.

که چرا  يافت  کتاب بوعلی می افكنيم تا شــايد بتوان بخشــی از پاســخ خود را در کنون نگاهی به ويژگی هاى  ا
قطب الدين بدين نوشتار اين همه عنايت خاصه داشته است:

1. اين کتاب دربردارنده يک دوره کامل پزشكی کهن بوده است که شامل بخش هاى: کلّيات، بيمارى هاى 
عمومی، بيمارى هاى سر تا پا، مفردات طبی، سموم، قرابادين، درمان هاى جراحی، شكسته بندى، زيبايى 
کتابى با اين ويژگی ها تأليف شده  که تا روزگار قطب الدين، کمتر  ى و موى بوده است، در حالی  پوست و رو
ى  که جنبه آموزشــی نيز داشــته باشد. المنصورى رازى از نظر حجمی و کيفی بسيار مختصرتر است و الحاو
کنده اوست که پس از مرگش از سوى ابن عميد قمی تدوين شده است که  في الطب او نيز يادداشت هاى پرا
البته جنبه آموزشــی رســمی نداشــته و صرفًا کتابى پيشــرفته در دانش پزشكی است که براى پزشكان آزموده 

کارايى داشته است.

گرد آمده بود. سپس  کهن پزشكی جهان در آثار يونانی به ويژه نوشته هاى بقراط و جالينوس  2. ميراث متون 
که تا روزگار بوعلی بسيارى از آنها به عربى ترجمه شده،  از راه مكتب جندى شاپور به جهان اسالم وارد شده 

به تقريب به تمامی در اختيار او قرار داشته است.

3.شــمارى پزشــكان همچــون رازى و ثابــت بــن قــره و ابــن  ابــى صــادق نيشــابورى و خاصه ابوالفــرج طيب 
بغــدادى بــه شــرح و تلخيــص و نقــد آثــار کهــن پرداختــه و بــه ابهام زدايــى پديدآمــده در متون ترجمه شــده يا 
کــرده بوده اند. گروهــی همچون علــی بن ربن  ديدگاه هــاى بقــراط و جالينــوس و ديگــر پزشــكان اوايــل اقــدام 
ى، علی بن عباس اهوازى مجوســی و ابوســهل  طبرى، ابومنصور قمرى، ابوالحســن ترنجی، ابوالقاســم زهراو
مسيحی بر اساس نوشتارهاى پيشينيان و تجربيات شخصی شان آثارى همانند: فردوس الحكمه، الغنی و 
المنی، المعالجات البقراطيه، التصريف لمن عجز عن التأليف، کامل الصناعه و المائة فی الطب را تدوين 

ى ابن سينا قرار داشته است. که منطقًا فرارو کرده بوده اند 

شايد بتوان گفت قطب الدين 
شيرازى دست كم در 
طب آموزى صاحب قانون را 
الگوى آموزش و پژوهش و 
منش قرار داده بوده است.

 دست بر قضا كارنامه عمر 
و آثارش نیز همانندی 
فراوانی به شيخ الرئيس يافته 
است. گرچه گاه مى توان 
غبطه خوردگی های او بر 
عظمت بوعلى و قانون را از 
پِس واژه هاى مقدمه تحفه 
سعدیه استنباط كرد.
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ط بوعلی بر اصول منطق و قواعد فلســفی و تجربه تأليف شــفا 
ّ
4. ســخت بــاور دارم راز کاميابــى قانــون، تســل

ياضيات و طبيعيات است  کامل فلسفه در شاخه مابعد الطبيعه و ر است که فی نفسه در بردارنده يک دوره 
کرده بوده است. کمک  که به پايدارى بنيان هاى اين پزشكی نامه 

گون براى عالقه مندان در سده های کهن  5.شايد نبودن صنعت چاپ و دشوارى تهيه نسخه هاى متون گونا
کتاب هاى نوشته شده بى نياز  که آنها را از بيشتر  که خواهندگان به دنبال متنی طبی باشند  سبب شده بوده 
گنجانيدنش  کند. به باورم هنر بوعلی عصاره کشــی بهينه ترين بخش هاى امهات پزشــكی تا عهد خويش و 
در قانــون بوده اســت. عروضی ســمرقندى در ســنجش اين کتاب با ديگر آثار پزشــكی قضاوتــی دارد که پس 
گر نگوييم ماهيتًا  از گذر نزديک به ُنه ســده از آن زمان - و از جمله قطب الدين شــيرازى )8( - درســتی آن و ا
منطبــق بر حقايق بوده، ولی دســت کم از منظر جامعه شناســی مردمان مشــرق زميــن و مغرب زمين طی هزاره 

گذشته به اثبات رسيده است:

ى و شرح نيلى  كه فصول بقراط و مسائل حنيِن اسحق و مرشِد محمِد زكرياى راز و از علم طّب بايد 
كرده اســت، به دســت آرد و مطالعت همى كند، بعد از آنكه بر اســتادى مشــفق  كه اين مجمات را 
ى يا هدايــه ابوبكِر  ِى محّمــِد زكرياى راز خوانــده باشــد. و از كتــِب وســط، ذخيــره ثابِت قّره يــا منصور
ينى يا كفايه احمد فرج يا اغراِض ســيد اســمعيل جرجانى به اســتقصاء تمام بر اســتادى مشــفق  اخو
ِى محمــِد زكريا يا  خواَنــد. پــس از كتب بســايط يكى به دســت آرد چون ســتة عشــر جالينوس يــا حاو
كامل الصناعه يا صد باِب بوســهل مســيحى يا قانوِن بوعلى ســينا يا ذخيره خوارزمشــاهى. و به وقت 
گر خواهد كه از اين همه مســتغنى باشــد به قانون كفايت كند. ســيد  فراغت، مطالعت همى كند. و ا
كونين و پيشــواى ثقلين مى فرمايد: كّل الصيد في جوف الفراء. همه شــكارها در شكم گورخر است. 
د اول قانون معلوم باشــد، از 

ّ
ى از زوايد. و هر كه را مجل اين همه كه گفتم در قانون يافته شــود با بســيار

گر بقراط و جالينوس زنده شوند روا بود  يرا كه ا اصول علم طب و كليات او هيچ بر او پوشيده نماند. ز
كرد و از  كتاب بر بوعلى اعتراض  كه يكى در اين  كنند. و عجبى شنيدم  كتاب سجده  كه پيش اين 
ف چه معتوه  يى در هر دو مى نگرم كه مصّنِ كرد. گو كتابى ساخت و اصاح قانون نام  آن معترضات 
كرد كه تصنيفى از آِن او  كتابى! چرا كســى را بر بزرگى اعتراض بايد  ف چه مكروه  مردى باشــد و مصّنَ
به دســت گيرد كه مســأله نخستين بر او مشكل باشــد؟ چهار هزار سال بود تا حكماِى اوايل، جان ها 
گداختنــد و روان هــا درباختنــد تــا علم حكمــت را به جاى فرود آرند نتوانســتند. تا بعــد از اين مّدت، 
حكيــم مطلــق و فيلســوف اعظــم ارســطاطاليس ايــن نقــد را به قســطاس منطق بســخت و به محک 
يب از او برخاست و منّقح و محقق گشت. و بعد  حدود نقد كرد و به مكيال قياس بپيمود تا شک و ر
 

ّ
از او در اين هزار و پانصد سال هيچ فيلسوف به ُكنه سخن او نرسيد و بر جاّده سياقت او نگذشت ال

افضل المتأخرين حكيم المشرق حجة الحق على الخلق ابوعلى الحسين بن عبداهلل بن سينا. و هر 
رد و در ســلک اهل جنون ترتيب  يشــتن را از زمره اهل خرد بيرون آو كرد خو كه بر اين دو بزرگ اعتراض 
داد و در جمــع اهــل عتــه جلوه كرد. ايزد تبارک و تعالى ما را از اين َهَفوات و َشــَهوات نگاه دارد بمّنه و 

كشد اهل اعتماد بود.5 د اول از قانون بدانسته باشد و سّن او به اربعين 
ّ
گر طبيبى مجل لطفه. پس ا

که راهی براى  کرد آن اســت که چنان تأليف شــده بود  6. آنچه به رخنه پذيرى بيشــتر قانون فی الطب کمک 
که در اين زمينه  پژوهش هاى بيشتر برای پسينيان گذاشته بود تا در روزگاران خود او يا پس از آن دانشمندانی 
گره گشايى ها  يس يا تحقيق می کنند، ماده اوليه نقادى داشته باشند. اينكه به رفع ابهام ها و  تحصيل يا تدر
که ميدان نمايش توان علمی آنان نيز بوده باشد )8 و 9 و 14(. به بيان ديگر به خالف تصور بسيارى  بپردازند 
که پاســخ گوى همه پرســش ها و ابهام ها و ترديدهاى پزشكی است، بايد گفت  کتابى دانســته اند  که قانون را 

5. چهارمقاله، ص 107 - 110.

به باورم وى قانون را 
دشوارترين پزشكى نامه 

تمدن اسالمى مى دانسته 
كه مشتمل بر مبانى طب و 

البته سخت دريافت شونده 
است. اينكه تنگناراه ترين 

طريق تصنيف انجام يافته در 
فّن پزشكى است كه مردمان 

زمانه از ادراک آن حيران شده 
و نيروى شان از دستيابى به 

قله هاى آن سستى گرفته 
بوده است
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منفــاخ« و »تنقيــح القانــون ابن جميع مصرى« و »حواشــی ابــن تلميذ« و 
»برخــی کتاب هــاى عبداللطيف بن يوســف بــن محمد بغــدادى« را نيز 
کــه آنچــه از ابهام هاى  ديــده اســت. )13( قطب الّديــن اعتــراف می کند 
قانــون داشــته بــا خوانــش ايــن آثــار زدوده می شــود. )14( در ميــان شــرح 
کليــات قانون نويســان شــايد فقــط ابن نفيــس )م687هـــ( و حكيــم علی 
گيالنــی )ســده دهــم هجرى( را بتوان همســنگ او دانســت، اّما وســواس 
که در اين زمينه  کســانی بوده  کتابش فراتر از ديگر  قطب الّدين در تدوين 

کوشيده اند.

دورنمايیازتحفهسعديه
ــف در مقدمــه نزهــة الحكماء 

ّ
کتــاب عربى نگاشــت بــه نوشــته مؤل ايــن 

که به تحفه ســعديه موســوم گشــته اســت  و روضــة األطبــاء معرفی شــده 
يافت هــاى او از خوانــش شــروح قانــون،  )17(. ايــن کتــاب گزارشــی از در
يک انديشی هاى فراوان  مباحثه با استادان و دانشمندان معاصرش و بار
خــود اوســت. او در تحفه ســعديه نخســت قطعه اى کوتــاه از متن اصلی 
که در تفســير  قانــون را آورده و ســپس ديدگاه هــاى مختلف و به ويژه آنان 
آن لغــزش داشــته اند را يــادآور شــده اســت و ســپس ديــدگاه خــود را ارائه 
گاهــی او بــا نظر يک يــا چند شــارح موافق اســت و گاهی همه  می دهــد. 
کســانی چون  گزير بوده با  را مردود شــمرده و نظر نهايى را خود می دهد. نا
ابــن نفيــس )م687هـ( که کاشــف گردش خون کوچــک و نگارنده چند 
شرح بر بخش هاى قانون بوده يا يعقوب بن اسحق متطبب سامرى و ابن 
که هر يک از نام آوران پزشــكی روزگار خود بوده اند دســت  قف مســيحی 
که در  کنــد. براى نمونــه نگارنده اين ســطور يــادآور می شــود  و پنجــه نــرم 
ى صاحــب کتاب التصريف که  تمدن اســالمی، پس از ابوالقاســم زهراو
کتاب جراحی - العمدة  بخش ســی ام آن جراحی اســت، برجســته ترين 

فی الصناعة الجراحة - از تأليفات ابن قف است.

ترديد نيســت دانشــمندان رقيب او در همان روزگار قطب الدين شيرازى 
که احتمال رّديه نويسی بر تحفه سعديه به  حاميان و موافقانی داشــته اند 
دست ايشان وجود داشته است. شايد شيرازى هراس داشته تا با چوب 
گزارش دهی  نقدى که ديگران را با آن نواخته خودش را بنوازند. تا امروز از 
گاه نشــده ايم، اّمــا خود او  رســاله يــا کتابــى در رّد يــا تأييد تحفه ســعديه آ
که احتمااًل ويراســت فرجامين اســت - يادآور می شــود  در مقدمــه اش - 
کوچكی از آن، دانشــمندان شــهرهاى ديگر از او  که با انتشــار بخش هاى 

کار را ادامه دهد. )15( خواسته اند 

تحفهسعديه،الگوىشیوهپزشكىنامهپژوهى
چنان کــه يــاد شــد، خــود او به دشــواری تنگناهــاى پيمايش طريــق باديه 
کرده است. شايد غيرمستقيم نشان داده  ک قانون بوعلی اشاره اى  هولنا

گرفته است: که چه راه سختی در پيش 
که پژوهشــگر آن  گزينش دشــوارترين و حجيم ترين درســنامه پزشــكی   .1

يافــت قانــون بوعلی عاملــی بوده که پــس از خود او تا  اساســًا دشــوارى در
کتاب شوند. پا ديگران شارح و نّقاد آن  ظهور رنسانس در ارو

يدگی  7.چــون فهــم قانــون ابن ســينا نيازمند آن بــوده که شــخص در ورز
کار  دانش منطق و فلســفه به تراز دانش بوعلی نزديک شــود - و البته اين 
بــراى همــگان ميّســر نمی شــده و نمی شــود - و از ســوى ديگر که از ســده 
پنجــم هجــرى نيز با تالش کســانی چون محمد غزالــی، اندک اندک رونق 
کاسته شــد و در قلمرو تمّدن اســالمی تفكر اشعرى و شيوه  فلســفه ورزى 
متصوفان و عارفان گسترش يافت شكافی ژرف پديدار شد که نسل هاى 
بعــدى و پــس از آن هــر چــه زمــان گذشــت ابهام هايشــان افزوده شــد و با 
گرفتند از اين رو می بينيم شايد  کتاب و همانندانش فاصله  مفاهيم اين 
بــه عنــوان يــک بازتــاب جبران کننــده تنگناهــاى قــرون پنجم و ششــم از 
ســوى علماى اهل ســنت و ضد تفكر فلسفی خاصه ســينايى، در سده 

هفتم هجرى و پس از آن جنبشی فلسفه گرايانه پديد  آمده بوده است.

8. بــر ســر هــم پــس از آمارگيــرى می تــوان قــرن هفتــم هجــرى را »ســده 
شروح نويســی قانون« دانســت که يكی از برجســته ترين اين شروح، تحفه 
ســعديه قطب الدين شيرازى و شرح قانون ابن نفيس است. پس می توان 
گفــت چــون قانــون بوعلــی نيازمنــد داشــتن بن مايه فــراوان ذهنی بــوده و 
می توانسته معيارى از توانمندى پژوهنده و شارح آن باشد، هر چه بيشتر 

کرده است. کمک  کتاب  به نفوذ آن 

شروحقانونپیشازتحفهسعديه
مهم تريــن شــرح تــا ســال تأليــف تحفــه ســعديه بــه گواهــی قطب الديــن 
شــيرازى متعلق به فخر رازی اســت. اينكه هر جا او ســخن گفته ديگران 
کــرده ديگران لــب فروبســته اند. البته  کرده انــد. هــر جا او ســكوت  تكــرار 
منتقــدان مهمــی همچــون ابــن تلميذ و ابن جميــع اســرائيلی و ابن زهر و 
فريدالديــن غيالنــی و عبداللطيف بغــدادی نيز به قانون پورســينا تاخته 
بوده اند که عروضی ســمرقندی در چهارمقاله بدان ها اشــاره کرده است. 
گردى  در خودنگاشتی که شيرازی در مقدمه تحفه سعديه ياد کرده به شا
کيشی و بوشــكانی )7( - خوانش چهار  کازرونی،  ســه استاد در شــيراز - 
شــرح - قطب الدين مصرى و افضل الدين خنجی و رفيع الدين جيلی و 
که تا ســن بيست وچهارســالگی و به هنگام  نجم الديــن نخجوانی )9( - 
کــرده اســت. پــس  ى در زادگاهــش بــه دســتش رســيده اشــاره  اقامــت و
گردى خواجــه نصيرالدين  از رهســپارى بــه ســمت مراغــه و به قصــد شــا
گره گشــايى نادانســته هايش از قانون  گواهی خــودش براى  کــه به  طوســی 
کاميــاب نبوده  کــه خواجــه نيز در حــّل مشــكالت قانون  بــوده درمی يابــد 
اســت. )10( پس از سفر به شــهرهاى خراسان و عراق عجم و عراق عرب 
و شــهرهاى روم، چــون بــه مصــر می رســد بــه شــروح ســه گانه ابن نفيــس و 
يعقــوب بــن اســحق ســاهر و ابــن قــف دســت می يابــد. )12 و 13( ضمنًا 
که »جوابات السامرى عن السؤاالت الطبيب نجم الدين  يادآور می شــود 
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که قانــون ابهامات  کند، به شــكل غيرمســتقيم نشــان می دهــد  محكــوم 
کســی می تواند بر اســاس ذهنيت خود، به برداشــتی  کــه هر  فراوانــی دارد 
خاص از آن برســد و همين عامل ســبب اختالف ديدگاه ها شده است. 
کــه قانون ضمن اينكه ســندى  بــه واقع شــايد او می خواســته نشــان دهد 
که بايد از دانش فراوانی براى فهم آن برخوردار بود، به ناتوانی بشــر  اســت 
و از جمله بوعلی اشــاره می کند که نتوانســته اســت خود نيز از لغزش دور 

ماند.

13. از ســوى ديگــر می تــوان مؤلــف تحفه ســعديه را طبيب کتــاب قانون 
کامــل پيكره آن پرداخته اســت تا به تشــخيص و  کــه بــه معاينه  دانســت 
کارآزموده به همه  که پزشک  زان پس درمان امراض موفق شود. می دانيم 
کامل و  گــون پيكره يک بيمــار دّقت می کند تا بــه نتيجه  گونا جنبه هــاى 

عالج دلخواه برسد.

و  نــگارش  بــراى  ســال  بيست وهشــت  شــيرازى  کــه  بپذيريــم  گــر  ا  .14
کــرده، تصــّور آن  ســی وچهار ســال بــراى فهــم کتــاب قانــون وقــت صرف 
کــه ما نيــز بايد دســت کم چنين زمانــی را بــراى فهم تحفه  دشــوار نيســت 
گر هوش و پشــتكار ما همســان قطب الدين  کنيم، البته ا ســعديه صرف 

شيرازى بوده باشد.

15. نكته فرجامين آنكه چه نيكوســت ضرب المثل قديمی »يک ده آباد 
بهتر از صد شهر خراب« به يادمان باشد که قطب الدين شيرازى به جاى 
ده هــا تأليــف کم مايــه، شرح نويســی شــاهكار شــخص ديگــرى را انجــام 
می دهــد. ايــن نكته درس بزرگی بــراى صاحبان خــرد و از جمله ايرانيان 
که نتوانيم تمام ابعاد آن را  که دايره پژوهش را چندان بزرگ نگيريم  است 
يختن آسان  بررسی کامل کنيم. ياد پدرم گرامی باد که اندرزم می داد که ر
است، جمع کردن آن دشوار است. پس بساط پژوهش را نيز بزرگ نگيريم 

که روزى جمع کردن آن عذاب جانمان شود.

شیوهيادكرداستادان
شيوه احترام آميز او به استادانش می تواند الگوى خوبى براى نسل جوانی 

ى آورده اند: که به پژوهشگرى رو باشد 
شــيراز  در  اســتادش  و  پــدر  بــرادِر  کازرونــی.  ابى الخيــر  کمال الديــن   .1
کــرده اســت. قطب الديــن او را چنيــن  کــه خوانــدن قانــون را نــزد او آغــاز 

می ستايد: سلطان الحكماء و مقتدى الفضالء. )7(

گيرى قانون  ى را که ديگر اســتادش در فرا 2. محمــد بــن احمد کيشــی. و
بوده چنين ســتوده اســت: االمــام المحّقق و الحبر المدّقق شــمس الملة 

والدين. )7(

3. شــرف الدين زکــی بوشــكانی. ســومين اســتادش در شــيراز و پيــش از 
عزيمت به نزد خواجه نصيرالدين طوسی بوده که نزدش قانون می خوانده 
کرده است: عالمة وقته و هو شيخ الكّل في الكّل. )7( و چنين از او ياد 

گزير بايد شروح فراوانی را ببيند. نا

کتــاب در زادگاه، زان پــس طــی  2. جمــع آورى شــروح مختلــف از ايــن 
مسافرت ها تا سفر مصر.

کتاب قانون، علی رغم  کامــل مفاهيم  يافت نا 3. اعتــراف صادقانه به در
کــه آن را زشــت و  بــه جهــل  گذشــت ســال هاى جوانــی اش و اعتــراف 
اعتبارزداينــده نمی دانــد: »بــه جايــى رســيدم که ديگر کســی نبــود که به 
انــدازه مــن از مطالــب کتــاب قانون و معانــی عبارات آن مطلع باشــد مع 

هذا مجهوالت من بيش از معلومات من بود«. )14(

4. همســنجی نســخه هاى متعــددى از اصــل قانــون و رســيدن بــه رأى 
که از اين ســبب او به واقــع موفق به  کاتبــان  درســت و تشــخيص لغــزش 

تصحيح انتقادى يک نسخه از قانون بوعلی می شود.

5. بــا توجــه به همســنجی شــرح هاى قانون با هــم، او را می توان پزشــكی 
که مطالعاتش تطبيقی يا مقايسه اى بوده است. ناميد 

گســتره پزشكی  که او به راســتی  6. بررســی تحفه ســعديه نشــان می دهد 
کرده است. نوشتارها را از پيش از اسالم تا روزگار خود نّقادى 

کبــر ايرانی  گر در آينده از ســوى دوســتانی همچون ا 7. بــه بــاورم و البتــه ا
قمی در نقادى خواجه نصيرالدين طوســی از ســوى نگارنده اين ســطور و 
کارشناسانه  پساانتشــار ويراسته حفظ البدن امام فخر رازى، ديدگاهی نا
تلقی نشود، اين گونه نّقادى وسواس گونه در آثار هيچ يک از بزرگان دانش 
طّب حتی رازى و ابن ســينا و ابن نفيس پيشــينه نداشــته اســت که اميد 

کند. است در آينده پژوهش هاى نو درست بودگی اين نگره را اثبات 

8. ســنجش اقــوال ابن ســينا در پيكــره قانــون و همســنجی بــا ديگــر آثــار 
کشف تضادها و تناقض ها. پزشكی اش و 

کتــاب قانون و از جمله بررســی واژه »قانون« و  يشه شناســی واژه هــاى  9. ر
ديدگاه هاى مختلف درباره آن و نتيجه گيرى اش.

10. در نام بــردن بــزرگان پيشــين و معاصــر از به کار بــردن واژه هــاى تنــد يــا 
کــرده و در اغلــب اوقــات بــراى درگذشــتگان از جمــع  نامؤدبانــه پرهيــز 
که درخور شأن  مؤلفان و استادانش طلب آمرزش می کند و با لقب هايى 

آنهاست ايشان را می ستايد.

که قطب الدين شــايد بنا به ســوابق  11. در تحفــه ســعديه حــس می کنيم 
و  نشســته  قضــاوت  منصــب  بــر  قاضی گونــه اى  چونــان  داوری هايــش، 
شهادت ها و اسناد مكتوب را يكايک خوانده و بر اساس آنها رأى نهايى 

کرده است. را صادر 

کتابــش را با حمله تند انتقادى  12. او بــه جاى اينكه مســتقيمًا بوعلی و 
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در پايان يادکرد هر سه تن می نويسد: اينان به آموزش دهی اين کتاب، ُپرآوازه بوده و در بازگشودن دشوارى هايش 
و کشــف پيچيدگی هايش بســيار توانمند بوده و پوســته را از مغزه بازمی شناخته اند. خدايشان از آب بهشتی 

کناد و در فردوس جايشان دهاد.)7( نوشان 

4. خواجــه نصيرالديــن طوســی. شــطر کعبــة و هــي الحضــرة العلية البهية القدســية و الســّدة الســنية الّزکية 
الفيلسوفية األستاذّية النصيرّية - قّدس اهلل نفسه و رّوح رمسه )10(.

5. ابن نفيس. ابن حزم ُقَرشــی را که به نام ابن نفيس مشــهورتر اســت در مقدمه، فيلسوف محّقق )13( نام برده 
است و پيوسته در متن از او با نام فاضل شارح ياد می کند.

که معاصــر پورســينا و به تقريب ده  6. ابوســهل مســيحی. از پزشــكان دهه هــاى پايانــی ســده چهارم هجــرى 
کيش ترســايى بوده،  ســال بزرگ تر از او بوده و شــاهكارش المائة فی الطب اســت. علی رغم آنكه ابوســهل بر 
قطب الدين يادکردى از او دارد که هم نشــانه فروتنی قطب الدين اســت و هم آيينه اى از آزادانديشــی اوست. 

کرده است. يافتم دست کم چهار بار از او با عنوان »االمام الكبير« ياد  کتاب او در در خوانش 

 7. بوعلــی ســينا. پيوســته از او بــه نيكــی و البتــه بــا ســتايش مختصرتر شــيخ ياد می کنــد. از جملــه در مقام 
حرمت نهادن بدو نوشته است: قال الشيخ رضی اهلل عنه و ارضاه و جعل الجنة مثواه.

که از او با عنوان فاضل  االطباء ياد می کند. 8. جالينوس 

ىوژرفايیبنیانتحفهسعديه استوار
دکتر جان والبريج - اســتاد دانشــگاه ايندياناى آمريكا - که خود نزديک به چهل ســال پيش به ســال 1975م 
پايان نامــه اش دربــاره قطب الدين شــيرازى بوده در ســخنرانی خــود در همايش قطب الدين شــيرازى به نكته 
کــه نســخه اى از تحفــه ســعديه را در ســفر اخيــر خــود بــه ترکيــه ديــده اســت. اينكه  کــرد  درنگ پذيــرى اشــاره 
کامل آن شــده باشــد. نثر قطب الديــن نيــز در اين کتاب  کنون کســی موفــق به خوانــدن  کــه تا بعيــد می دانــد 
گزير است از دانش ادبيات  که هر کس به خوانش آن می پردازد نا عربى نگاشــت، موجز و پردازش شــده است 
کامــل داشــته باشــد. تحفه ســعديه - ولو مقدمه غيــر تخصصــی آن - با يک يا حتــی چند بار  عربــى بهــره اى 
خوانــدن نيــز به آســانی همه معناى خــود را در اختيار خواننده اش نمی گذارد. شــايد تعبيــرى که قطب الدين 
گزيرند از دو  کند، يعنی پژوهشــگران امروزى نا درباره قانون داشــته )8( در مورد خود تحفه ســعديه نيز صدق 

کتاب بگذرند. قله طاقت فرساى اين دو 

بهرهرسانىهاىديگرتحفهسعديه
يافته که قطب الدين در ميانه همين متن از رســاله اى از حنين بن اسحق خبر می دهد  نگارنده اين ســطور در
يخ نگارش هــاى عربى نســخه اى از آن را گزارش نداده اســت: »رســاله اى از حنين  کــه فــؤاد ســزگين نيــز در تار
کــردم«. حّتی براى اطمينان  کــه نامش فی أمر الرجال اســت که مشــتمل بر فوايدى بود که آن را کتابت  يافتــم 
کرده اســت. مورد ديگر رســاله اى  کتابــش از جمله هــاى پايــان رســاله حنين بن اســحاق نيز يــاد  خواننــدگان 

نويافته در نجوم از خيام نيشابوری است. 

کتب خطی از سه نوشته ديگر او نيز ياد شده است: در فهرست هاى 
کــه گزارش ســفر علمــی خود را به کشــور  کــه بــه نوشــته دکتر مهــدى محقق  1. فــي بيــان الحاجــة إلــی الطــب 
کويت اخيرًا منتشــر کرده در يكی از کشــورهاى عربى به چاپ رســيده است.6 البته در ساليان اخير با حذف 
مشخصات شناسنامه اى آن در مجموعه رايانه اى طّبی مرکز کامپيوتر علوم اسالمی قم نيز جاى گرفته است. 
يافت قطب الدين در متن آن نوگفته يا نويافته اى به دست نداده است. نگارنده اين سطور پس از بازبينی در

گزارش ميراث، ش 3 - 4، ص 29.  .6

سخت باور دارم راز كاميابى 
قانون، تسّلط بوعلى بر اصول 
منطق و قواعد فلسفى و 
تجربه تأليف شفا است كه 
فى نفسه در بردارنده يک 
دوره كامل فلسفه در شاخه 
مابعد الطبيعه و رياضيات 
و طبيعيات است که به 
پايدارى بنيان هاى اين 
پزشكى نامه كمک كرده بوده 
است.

از سوى ديگر مى توان مؤلف 
تحفه سعديه را طبيب كتاب 
قانون دانست كه به معاينه 
كامل پيكره آن پرداخته است 
تا به تشخيص و زان پس 
درمان امراض موفق شود. 
مى دانيم كه پزشک كارآزموده 
به همه جنبه هاى گوناگون 
پيكره يک بيمار دّقت مى كند 
تا به نتيجه كامل و عالج 
دلخواه برسد.
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کنون دست کم يک نسخه خطی از آن شناسايى شده است. که تا 2. رسالة في البرص 

3. رســالة فــي الطــّب الروحانــی که گويا نســخه اى از آن برجــاى مانده باشــد. نام اين کتاب يــادآور تصنيف 
محمد بن زکرياى رازى است که نزديک سه سده بعد فخرالدين رازى نيز رساله اى کمابيش مشابه آن تدوين 

کرده است.

بازگرداننمونهنثرارمغانبختآور
دست کم در مقدمه تحفه سعديه شوق به سجع پردازى هويداست. قطب الدين در اين بخش همچون يک 
کتاب نقش بندد. براى آنكه خوانندگان  کلمات پرداخته اســت تا بر ذهن خوانندگان  گوهرتراش به پردازش  
اندکی با فضاى ذهنی قطب الدين شــيرازى آشــنا شوند، بازگردان پارسی بخشی از خاطره او از دوران آموزش 

ی نقل می شود: کودکی اش به روايت و

»ســرمه بيدارى به ديده کشــيدم و از بســتر خواب ســپارى دورى گزيدم. پسرى چهارده ســاله بودم که در زمره 
کار از عمر مايه گذاشتم.  پزشــكان و چشم پزشــكان بيمارســتان مظفرى شــيرازم بداشتند و ده سال بر ســر آن 
گزيرى درمانگرى به خوانشــگرى نمی پرداخت. خويشــتن  چونــان يكــی از آن پزشــكان می بودم که جز براى نا
ينه ترين درجات برســم. کليات قانون را نــزد عمويم که  کــه به دوردســت ترين نهايــات و فراز را بــر آن واداشــتم 
فرمانرواى فرزانگان و پيشــواى دانشــوران بود آغاز کردم... زان پس به راهبر پژوهشگر و دانشمند ريزنگر حكيم 
که از نام آوران آموزش دهی اين کتاب بودند و پوســت  کيشــی و داناى دوران شــرف الدين بوشــكانی پيوســتم 
را از مغز باز می شــناختند و در گشــودن دشــواری ها و بازنمودن گره هاى آن، ســرمايه اندوخته بودند. يزدان در 

ُکناد«. )3 - 6( بهشت جايگاهشان دهاد و خاك جاى باششان را باران ريزان 

قطبالديندرهمسنجىباديگردانشمندان
گــون، او را بــا ديگر دانشــمندان پيش و معاصــر و پس از خود مقايســه کنيم  گونا چنانچــه بخواهيــم از زوايــاى 

کارنامه برجسته اى از او به دست خواهد آمد:
گــر بــه حســب آمــوزش زودرس و شــيفتگی دانــش باشــد، بــا محمد بــن زکريــاى رازى و ابن ســينا و بيرونی  1. ا

سنجش پذير است.

که از ســنين چهارده سالگی و جانشينی پدر در بيمارستان  گر بر حســب پزشــكی ورزى بالينی بوده باشد  2. ا
شيراز آغاز می شود، باز بر رازى و بوعلی هم پيشی می گيرد.

که براى قطب الدين شيرازى شامل: منطق، فلسفه، تصوف،  گر به حســب تنوع علم آموخته شــده باشد  3. ا
ياضی اســت، بســيارى بزرگان از جمله بقراط و جالينوس و رازى و  طّب، ادبيات عرب، فقه، کالم، نجوم و ر

يحان بيرونی و سهروردى از دايره آن خارج می شوند. ابور

گر بر حسب تأليفات ُپرحجم و ماندگار بخواهيم سنجشی انجام دهيم، باز هم کمتر کسی با او همسنگ   4. ا
ياضيات و  اســت: اختيــارات مظفــرى و تحفه شــاهيه و نهايــة  االدراك در نجوم و ترجمه کتاب اقليــدس در ر
شــرح حكمة االشــراق در فلســفه و تحفه ســعديه در طّب و شــرح بر مختصر منتهی  الوصول ابوعمرو عثمان 
کارنامه متنوع ترى از بزرگان ما نشان می دهد. مالكی در علم اصول و درة  التاج در دائرة المعارف علوم عقلی، 

کتاب درة التاج و اختيارات مظفرى را به  که او  گر بر حسب نگارش به دو زبان فارسی و عربى بوده باشد  5. ا
زبان فارســی می نويســد و از شــمار بزرگان ديگر چون ابن سينا خارج می شود که تنها دانشنامه عاليى و رساله 
که التفهيم - في - الصناعة - التنجيم را يک  بار به عربى و يک  نبضيه منسوب به او فارسی است و بيرونی 

بار به فارسی می نويسد.

مهم ترین شرح تا سال 
تألیف تحفه سعدیه به 

گواهی قطب الدين شيرازى 
متعلق به فخر رازی است. 
اینکه هر جا او سخن گفته 

دیگران تکرار کرده اند. هر جا 
او سکوت کرده دیگران لب 
فروبسته اند. البته منتقدان 

مهمی همچون ابن تلمیذ و 
ابن جمیع اسرائیلی و ابن 
زهر و فریدالدین غیالنی و 
عبداللطیف بغدادی نیز به 

قانون پورسینا تاخته بوده اند 
که عروضی سمرقندی در 

چهارمقاله بدان ها اشاره کرده 
است. 
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کارنامه ابن سينا نيز ياد شده است. تأثير بگيرند. انجام اين شيوه در 

8. بــا اينكــه پزشــكی ورزى می دانــد و بــه پادشــاه روزگار خويــش نزديک 
کــه چــون درمی يابــد هنــگام اجــل  کريمانــه می بخشــد  اســت، چنــدان 
گفتــه نه بغــداد و نه بلخ، بلكــه تبريزش نزديک اســت  خيــام نيشــابورى 
کفــن و دفن او  از دوســتش خواجــه زين الديــن می خواهد پذيــراى هزينه 
ک  گذار زندگی اش نداشــته تا تنش به خا که چنين پس اندازى در  شــود 

سپرده شود.

کرده،  که ابن نفيس شرح تشــريح قانون را تأليف  9. وقتی مطلع می شــود 
کتابــش را متوقــف می کنــد تا نســخه کتاب يادشــده به دســتش  تدويــن 

برسد. اين همان معناى درست روزآمدى )Up to date( امروزی است.

گفتار چكیده
معــدود  از  م(   1311  -  1236  / 710هـــ   -  634( شــيرازى  قطب الديــن 
کــه در جامعيــت علــوم عقلــی و نيــز تلفيــق  دانشــمندان ايرانــی اســت 
پزشــكی پژوهی با فلســفه توانســته اســت به جايگاه بوعلی ســينا نزديک 
کــه صرفــًا بــه پزشــكی ورزى بســنده کرده  شــود. بســيارى از دانشــمندان 
بودنــد »متطبــب« ناميــده می شــدند و چــون بر شــاخه هاى فلســفه چون 
ياضيــات و مجموعــه طبيعيــات چيرگــی می يافتنــد،  مابعدالطبيعــه و ر
کوشــيده شــد  بــه آنهــا »حكيــم« يــا »طبيــب« می گفتنــد. در اين نوشــتار 
ويژگی هاى پژوهشــی او در اين زمينه به نســل امروز شناسانيده شود تا در 
کارنامه عمر او و ديگــران، الگويى بهينه فراهم  درازمــّدت بتــوان از برآيند 

آورد.

پیوست
متن اصلی خودنگاشت قطب الّدين شيرازى که از مقدمه تحفه سعديه 
برگرفته شده و شماره هاى متن به آن ارجاع داده شده است و می تواند در 

کار آيد: تحقيقات پژوهشگران به 

کان لهم أشــرف  کنت من أهل بيت مشــهورين بهذه الصناعة - و إن   .1
مــن هــذه البضاعة - لكونهم موفقين في العالج و إصالح المزاج بأنفاٍس 

عيسويٍة و أيدي موسوّيٍة.

يعــان الشــباب و حداثــة الســّن بتحصيلهــا و اإلحاطــة  2. شــغفت فــي ر
بجملها و تفصيلها.

کتحلــت الّســهاد و تجنّبــت الّرقــاد إلــی أن حفظــُت المختصرات  3. فا
و  تحّققتهــا  و  المتداولــة  المعالجــات  شــهدُت  و  تيّقنتهــا  و  المشــهورة 
کالفصد و الَســّل  ق بالّطب و الكحل من أعمال اليد 

ّ
کّل ما يتعل مارســُت 

 القدح. فإّنه اليحســن 
ّ

َســَبل إلی غير ذلك إال
ّ
فرة و ال

ُ
شــمير و لقط الّظ و الَتّ

کّل ذلك عند والدي اإلمام الهمام ضياءالّدين مســعود بن المصلح  مّنا 
الكازروني.

کرامت سرشتی باشد، او همسنگ  گر به حســب سجاياى اخالقی و  6. ا
بزرگان ايران اســت، به ويژه آنكه می توانسته اندوخته مالی داشته باشد و 
در پى آن نبوده اســت. پزشــكی ورزبودن، قاضی القضات بودن، نزديكی 
کسپارى  به پادشاهان و وزيران روزگار خود و سرانجام نداشتن هزينه خا
کــه به ويــژه می دانيــم از دامــان  کارنامــه زندگــی هفتادوشش ســاله اش  در 

پدرى مرفه برخاسته است شگفت انگيز می نمايد.

ىاو كارنامهنوشتار  برآيندىپژوهشىاز
کنيــم و بخواهيــم فضايى از شــكل  چنانچــه آثــار او را برگشــمارانه تــوّرق 
کلــی پژوهش هاى قطب الدين شــيرازى به دســت دهيم، در همســنجی 
نوشــته هاى او در رشــته هاى ديگــر افــزون بــر تحفــه ســعديه، بــه چنيــن 

ديدگاه هايى خواهيم رسيد:

1. منابع علمی را تهيه، مطالعه، بررســی و نقد می کرده اســت. مثاًل بيش 
از يكصــد منبــع از بقــراط و جالينوس تــا معاصران را بــراى نگارش تحفه 

کرده است. سعديه بازبينی 

2. پردازش دانسته ها از يک سو و تكميل نادانسته ها تا پايان عمر، چه در 
کتاب ها. ذهن و چه در تأليف 

کتــاب و ســپس عرضــه آن بــه دانشــمندان ديگر  3. تهيــه يــک بخــش از 
يافــت کنــد و در ادامه بــه کار بندد، نه  کــه ديدگاه هــای آنهــا را در شــهرها 
اينكه تمامًا با ديدگاه شــخصی نوشــته شود و به پايان برسد، اما لغزش ها 

پس از او آشكار شود )15(.

کــه علی رغم آنكه به ابن ســينا بــه عنوان يک  ى  4. آزادانديشــی علمــی و
گر کســی گمنام  الگو می نگرد و عمرش را بر ســر کتاب قانون می نهد، اما ا

کنارى نمی گذارد. که خردپذير باشد آن را به  کند  هم قولی را مطرح 

که  کســی  کار برده اســت.  کتاب نيز ســليقه خاصی به  5. در نامگذارى 
کتاب به او تقديم می شــود هم يک شــخصيت سياسی بزرگ است و هم 
در رفتارهاى انسانی از کرامت هاى اخالقی برخوردار است. ضمن اينكه 
قطب الدين شيرازى کسی را انتخاب کرده که نام خوش ُيمنی نيز داشته 
کــه به اين واســطه نــام اثرش »تحفه ســعديه« می شــود. آدميان فی  باشــد 
نفســه، تحفه را دوســت می دارند، به ويژه آنكه شــگون آن نيز نيک باشد. 

)16 و 17(

6. بهينه گرايى و بسنده نكردن به آموزش يا پژوهش در حّد فرودست.

 7. اينكــه هنــگام نــگارش روزهــا روزه می گرفتــه و شــب ها بــه نــگارش 
کار هــم نشــان دهنده اعتقادات دينی اوســت  می پرداختــه اســت. ايــن 
ياضت گونــه اى بــه خود می داده اســت. اســتفاده از  و هــم اينكــه ورزش ر
که آرامش بيشــترى فراهم  شــب هنگام براى نگارش نيز از آن ســبب بوده 
کــه آن را مطالعه می کنند از آرامش آنها  اســت تــا خوانندگان نيز هنگامی 
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11. ثم سافرت إلی بالد خراسان و منها إلی بالد عراق العجم ثم إلی عراق 
العرب - بغداد و نواحيه - و منه إلی بالد الروم و باحثت مع حكماء هذه 
األمصــار و أطباء تلك األقطار و ســألتهم عن حقائق تلك المعضالت. و 
کان عندهم من الدقائق حتــی إجتمع عندي ما لم يجتمع  اســتفدت ما 
عنــد أحــد من الحقائــق و کان مع کّل هذا اإلجتهــاد و تطاوف البالد إلی 

کثر من المعلوم. الروم، المجهول من الكتاب أ

12. إلی أن ترّســلت ســنة إحدي و ثمانين و ســتمائة إلی ســلطان مصر - 
الملك منصور قالوون األلفي الّصالحي سقاه اهلل شآبيب رضوانه و کساه 

جالبيب غفرانه - فظفرت هناك بثلثة شروح تاّمة للكلّيات.

13. إحدهــا لفيلســوف المحّقــق عالءالديــن أبــي الحســن علــي بن أبي 
الحزم القرشــي المعروف بإبن النفيــس و الثاني للطبيب الكامل يعقوب 
إبن إســحق الســامري المتطّبــب و الثالــث للطبيب الحــاذق أبي الفرج 
يعقــوب بن إســحق المتطّبب المســيحي المعــروف بإبن القف و ظفرت 
أيضــًا بجوابات الســامري عن ســؤاالت الطبيب نجم الدين بــن المنفاخ 
علــی مواضــع مــن الكتــاب و أيضــًا بتنقيــح القانــون لهبــة اهلل بــن ُجَميع 
اليهــودي المصــري - الذي رّد فيه علی الشــيخ - و علی بعض حواشــي 
کتبها أمين الدولة بن تلميذ علی حواشــي الكتب و أيضًا  العراقيــة التــي 
بكتــاب لبعض األفاضل و هو اإلمام عبداللطيف بن يوســف بن محمد 
البغدادي - رّد فيه علی إبن جميع في تنقيح القانون - و حيث طالعت 
هــذه الشــروح و غيرهما مّما ظفرت به، انحــّل الباقي من الكتاب بحيث 

لم يبق فيه موضع إنغالق و إشكال و ال محّل قيل و قال.

14. و لّمــا إجتمــع عنــدي مــا لم يجتمــع عند أحد فــي العلم مّمــا يتعلق 
بــاب، رأيت أن اشــرح 

ّ
بحــّل هــذا الكتــاب و تمييــز مــا هو کالقشــر عن الل

ل مــن اللفظ صعابة و يكشــف عن وجه المعانــي نقابه غير 
ّ
لــه شــرحًا يزل

مقتصر فيه علی حّل الفاظه و توضيح معانيه و تصريح تحليل ترکيباته و 
تنقيح مبانيه. بل مجتهدًا أيضًا في تقرير قواعده و تحرير معاقده و تيسير 
مقاصــده و تكثيــر فوائــده و بســط موجــزه و حــل ملغــزه و تقييد مرســله و 
تفصيل مجمله و اإلشارة إلی أجوبة ما اعترض به کّل شارح مما ليس في 
مســائل الكتاب بقادح و إلی تلّقی ما يتوجه منه عليها باإلعتراف مراعيًا 
فــي جميع ذلك شــريطة اإلنتصاف و التجّنب عن البغي و اإلعتســاف. 
فــإن إلــی اهلل الرجعــی و هــو أحــق أن يخشــی و ذلــك ألّنــي ما ظفــرت في 
کثرتها بمســتجمع لهذه الشــرايط و ال لبعض  شــروح هــذا الكتاب علــی 

هذه القيود و الضوابط.

15. و علــی الجملــة شــرعت فــي تأليــف الشــرح ســنة إثنــی و ثمانيــن و 
 و صعب علی ســواى حســب ما نهضت 

ّ
ســتمائة و جمعــت فيه ما شــذ

بــه قريحتــی و قــواى. و کتبتــه إلی األرکان شــرحًا مبســوطًا کثيرًا لســؤال و 
الجــواب، طويــل الذيول و األذناب. فانتشــر اآلفاق و اشــتهر في األقطار و 
انتقــده يــد اإلختبــار و استحســنه طبع الصغــار و الكبار. فمــدت علماء 

4. و کان بإجمــاع أقرانــه - تغّمده اهلل بغفرانه و اســكنه أعلی غرف جنانه 
- بقراط زمانه و جالينوس أوانه.

5. و لّما اشتهرُت بالحدس الّصائب و الّنظر الثاقب في تعديل العالج و 
تبديل المزاج، رّتبونی طبيبًا و کّحاال في المارستان المظّفرى بشيراز بعد 

وفات والدي - رحمه اهلل - و أنا إبن أربع عشر سنة.

6. و بقيت عليه عشــر ســنين، کأحد األطّباء الذيــن اليتفرغون لمطالعة 
 فــي دليــٍل خابــت 

ّ
 لمعالجــة و ال للنظــر فــي الدليــل اللهــم إال

ّ
اللّهــم إال

کتفی به المعاصرون و هو  م هذه الصناعة مّما إ
ّ
کتفی من تعل نفســي أن أ

فنــي أن أبلغ فيها 
ّ
کل ــذي به يكتســبون و إلی العاّمة يتســّوقون بل 

ّ
القــدر ال

الغاية القصوى و الّدرجة العليا.

ســلطان الحكماء،  عّمــي  عنــد  القانــون  کليــات  فــي  فشــرعت   .7
مقتدى الفضــالء کمال الديــن أبيالخيــر بــن المصلح الكازرونــي ثّم علی 
ة و الّديــن محمد بن أحمد 

ّ
اإلمــام المحّقــق و الحبر المدّقق شــمس المل

مــة وقتــه و هــو شــيخ الــكّل فــي الــكّل، 
ّ

الحكيــم الكيشــي ثــّم علــی عال
هــذا  يــس  بتدر کانــوا مشــهورين  فإنهــم  البوشــكاني.  زکــّي  شــرف الدين 
ته و کشــف  الكتــاب و تمييــز قشــره عــن اللباب، متعّينين بحّل مشــكال

ته - سقي اهلل ثراهم و جعل الجّنة مثواهم ـ. معضال

8. لكــن لكــون الكتــاب أصعب الكتــب المصّنفة في هذه الفــّن مدرکًا 
طائف الحكمية و الدقائق العلمية 

ّ
و أضيقها مســلكًا إلشــتماله علی الل

و الّنكــت الغريبة و األســرار العجيبة التی حــارت أذهان ابناء الزمان عن 
کها ألّنها نهايات أنظار  کهــا و خــارت قواهم عن الوصول إلی ذرى أفال إدرا
األوليــن من المتقّدمين و غايات أفــكار اآلخرين من المتأخرين. لم يكن 
أحــد منهــم يخــرج عــن عهــدة جميــع الكتــاب علی مــا يجــب و حيث 

ايست منهم.

کذا من الشــروح التی وقعت إلّي. أما شــرح اإلمــام فخرالدين الرازي  9. و 
تــي للمقتنفيــن آثاره 

ّ
فألّنــه جــرح البعــض ال شــرح الــكّل و أّما الشــروح ال

کاإلمــام قطب الدين المصــري و أفضل الديــن الخونجي و  مــن الفضــالء 
ق 

ّ
رفيع الديــن الجيلي و نجم الدين النخجواني فألّنهــم مازادوا فيما يتعل

م 
ّ
موا علی ما تكل

ّ
بشــرح الكتاب علی ما ذکره اإلمام شــيئًا يعبابه. بل تكل

 ما هو نزر يسير ليس له قدر.
ّ

عليه و سكتوا أّما سكت عنه، اللهم إال

کعبة و هي الحضرة العلية البهية  10. توجهــت تلقاء مدينة العلم و شــطر 
القدســية و السّدة السنية الّزکية الفيلسوفية األستاذّية النصيرّية - قّدس 
اهلل نفسه و رّوح رمسه - ان حّل بعض المنغلق و بقی البعض إذ اليكفي 
فــي معرفة هــذا الكتاب اإلحاطة بالقواعد الحكميــة. بل يجب أن يكون 
الشــخص مــع ذلك طبيب النفــس ذا دربة و ممارســة بقانــون العالج في 

تعديل المزاج.

قطِب طِب تاريِخ علِم اسالم و ايرانمقاله
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