بیوگرافی ابوعلی سینا ،پدر علم پزشکی و فلسفه مدرن

ابوعلی سینا (در زبانهای التین مشهور به ) Avicennaبا نام کامل ابوعلی حسین بن
عبداهلل بن حسن بن علی بن سینا ،دانشمند ایرانی قرن چهارم هجری است .او بهعنوان
یکی از بزرگترین پزشکان ،فیلسوفان ،منجمان و نویسندگان تاریخ شناخته میشود.
دوران تحقیق و فعالیت این دانشمند به نام دوران طالیی اسالم شناخته میشود .ابن
سینا را پدر علم مدرن پزشکی نیز مینامند.

ابوعلی سینا حدود  ۰۵۴کتاب و مقاله دارد که  ۰۰۴عدد از آنها حفظ شدهاند .از این
میان  ۰۵۴کتاب در مورد فلسفه و  ۰۴کتاب در مورد علم پزشکی هستند .کتاب شفا
بهعنوان دایرةالمعارف علم و فلسفه و همچنین کتاب قانون بهعنوان دایرةالمعارف علم
پزشکی از یادگارهای این دانشمند بزرگ هستند .کتاب قانون بهعنوان مرجعی آموزشی
در بسیاری از دانشگاههای پزشکی جهان شناخته شده و تا سال  ۰۵۵۴میالدی تدریس
میشده است .ابن سینا عالوه بر فلسفه و پزشکی ،در علوم بسیار متنوع دیگر از جمله
نجوم ،شیمی ،جغرافیا ،زمینشناسی ،روانشناسی ،الهیات ،منطق ،ریاضیات ،فیزیک و
حتی ادبیات و شعر نیز مقاالتی نوشته است.

ابن سینا در یکم شهریور سال  ۹۵۳هجری شمسی ( ۳۸۴میالدی) در روستای افشانه
در نزدیکی بخارا در ازبکستان کنونی به دنیا آمد .در آن زمان بخارا پایتخت سامانیان
بود .مادرش ستاره نام داشت و اهل بخارا بود .پدر او ،عبداهلل اهل بلخ بوده و در دولت
سامانیان مشغول به فعالیت بود .برادر کوچک ابوعلی یعنی محمود ،در  ۵سالگی او به

دنیا آمد .ابن سینا از کودکی به یادگیری قرآن و ادبیات مشغول بوده و در  ۰۴سالگی
قرآن را حفظ کرد .این حقیقت در اتوبیوگرافی ابن سینا آورده شده است.

این دانشمند در سنین کودکی عالقهی خود به علوم مختلف را نشان داد و با مطالعهی
منابع مختلف ،ریاضیات هندی و علوم اسالمی مانند فقه را آموخت .کتابهای اصول
اقلیدس ،مقدمهی پورفیری و المجسطی نوشتهی بطلمیوس از آثاری هستند که ابن
سینا در کودکی و تحت تعلیم اساتید مختلف مطالعه کرد.

ابن سینا در نوجوانی مباحث متافیزیک ارسطو (مابعدالطبیعه) را مطالعه کرده وسواالت
زیادی در مورد این علم در ذهنش شکل گرفت .او پس از خواندن نظریات فارابی در
مورد این کتاب ،پاسخ بسیاری از سوالهای خود را پیدا کرد .پس از آن او به مطالعهی
فلسفه عالقهمند شده و با مطالعهی بیشتر ،سواالتش نیز بیشتر شد.

پدر علم پزشکی مدرن در  ۰۵سالگی به این دانش عالقهمند شده و مطالعاتش را در آن
پی گرفت .او عالوه بر یادگیری نظریات اولیهی این علم ،با درمانهای متعدد ،روشهای
درمانی جدیدی را نیز کشف کرد .او در سن  ۰۸سالگی به پزشکی شناختهشده در
منطقهی خود تبدیل شده بود .نکتهی جالب این که ابن سینا در نوشتههای خود،
پزشکی را علمی ساده میداند و بههمین خاطر توانسته در مدت کوتاهی در آن
پیشرفت کند .از نظر او علومی همچون ریاضیات و متافیزیک ،پیچیدگیهای بسیار
بیشتری دارند .بههرحال پیشرفتهای دانشمند جوان روز به روز بیشتر میشد و گفته
شده او بسیاری از بیماران را بدون دریافت هزینه ،درمان میکرد.

ابن سینا در  ۰۵سالگی به فراگیری علم پزشکی مشغول شد

در مورد مذهب ابن سینا ،مباحث متعددی در تاریخ وجود دارد .برخی مورخان همچون
بیهقی ،او را پیرو فرقهی اخوانالصفا میدانند و برخی دیگری مانند دیمیتری گوتس
مذهب سنی حنفی را برای او متصور شدهاند .مورخ و فقیهی دیگر به نام نصراهلل
شوشتری در قرن  ۰۰میالدی او را شیعهی  ۰۰امامی خواند و شرفالدین خراسانی از
فیلسوفان و مورخان معاصر نیز همین مذهب را برای او متصور شد .دلیل شرف برای
این فرضیه ،رد کردن دعوت سلطان محمود غزنوی ،حاکم سنی برای پیوستن به دولت،
توسط ابن سینا است .در مورد مذهب خانوادهی این دانشمند نیز بحثهای زیادی بین
مورخان وجود دارد و برخی آنها را سنی و برخی دیگر شیعه میدانند
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