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ْهراء - سالم اهلل عليها -:  قاَلْت فاِطَمُة الزَّ

َم���ْن أْصَع���َد إل���ي اهللهِّ خاِلَص 
َوَجلَّ َلُه  ِعباَدِت���ِه، أْهَبَط اهللهُّ َعزَّ

أْفَضَل َمْصَلَحِتِه.
»تنبيه الخواطر، ص 108«

حضرت فاطمه زهرا - سالم اهلل عليها 
- فرم�ود: هركس عب�ادات و كارهاي 
خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، 
خداوند بهتری�ن مصلحت ها و بركات 

خود را براي او تقدیر مي نماید.



شماره          فروردین ماه 1391
ماهنامه فرهنگي، اعتقادي، اجتماعي

 56

زیر نظر هيئت تحریریه
طراح گرافيك: اعظم رضایي

نسيم از آثار خوانندگان گرامي استقبال مي كند
صندوق پستي: 23064/ دبي
0 4 -3 4 9 7 3 6 7 فاكس:
0 4 -3 4 4 2 8 8 6 تلف�ن: 

info@3rdimam.com ايميـل: 

گوناگوناجتماعي-تربيتياعتقادي- فرهنگي

 4 24

 10

32

46

 6

12

26

44

42

28

38

47

1835

آموزه هایی از زندگی 
 حضرت زهرا
)سالم اهلل عليها( 

تولد 
ابوعلی 

سینا

زندگی نامه
 شیخ محمد خیابانی

زینت پرستش گران

زندگی شیخ حکیم

»عقیله بنی هاشم«

شهادت استاد مطهری 23

اخبارمسجد امام 
حسین)علیه السالم( 

اخبارمسجد امام حسین
)علیه السالم(

ملی شدن صنعت نفت  

جوان و رسالت خانواده

تاسیس حوزه علمیه قم

پنجاه و پنج نکته 
ارزشمند در 
تربیت کودکان

12فروردین، روز
»جمهوری اسالمی« 

مصرف پرتقال

مسابقه نسیم

بیست نکته 
برای غلبه 
بر خشم

چه کفشی بپوشیم، چه 
کفشی نپوشیم؟

مدرسه سالم

 20

 40



ب��ه طور قطع بهترین آم��وزه های تربیتی و اخالقی و 
مطمئن ترین روش های س��لوکی برای انسانهای مشتاق 
کمال و تش��نگان هدای��ت و جویندگان سرچش��مه زالل 
معرفت، دیدگاه ه��ای اولیاء الهی و در رأس آنان حضرات 
چهارده معصوم)ع( اس��ت. زیرا قل��وب مطهر آنها از دریای 
بی کران وحی و الهام پروردگار روش��نایی گرفته و تراوش 
های ذهنی ایشان از هرگونه خطا و اشتباهی مصون است 
آنچه در پی می آید بیان گوشه ای ناچیز از معارف گسترده 
بانوی بانوان حضرت فاطمه)س( اس��ت که با هم آن را از 

نظر می گذرانیم.
باالترین فضيلت حضرت زهرا)س( از دیدگاه 

امام خمينی)ره(
فاطمه)س( افتخار خاندان وحی است. زنی که فضائل 
او همط��راز فضائل بی نهای��ت پیغمبر اکرم)ص( و خاندان 

عصمت و طهارت بود. )صحیفه نور ج ۱۲ ص ۲۷۴(
من راجع به حضرت صدیق��ه)س( خودم را قاصر می 
دانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا می کنم به یک روایت که 

در اصول کافی با سند معتبر نقل شده است.
امام صادق)ع( م��ی فرمایند: فاطمه)س( بعد از رحلت 
پیامبر)ص( بیش از ۷۵ روز زنده نماند. غم جانسوز داغ پدر 
قلب او را لبریز ک��رده بود، به این جهت جبرئیل پی درپی 
به حضورش می آمد و او را در عزای پدر س��المت باد می 
گفت و تسلی بخش خاطر غمین زهرا)س( بود. گاه از مقام 
و منزلت پدر بزرگوارش س��خن می گفت و گاه از حوادثی 
که بعد از رحلت او بر ذریه اش وارد می گردید، خبر می داد 
و امیرالمؤمنین)ع( نیز آنچه جبرئیل امالء می کرد، همه را 
به رشته تحریر درمی آورد. مجموعه این سخنان است که 
به مصحف فاطمه)س( موس��وم گردید. )اصول کافی ج ۱ 

ص ۳۴۹ و ج ۲ ص ۳۵۵(
آمدن جبرئیل برای کس��ی یک مس��ئله ساده نیست. 
خیال نش��ود که جبرئیل برای هر کس��ی می آید و امکان 
دارد بیاید. یک تناس��ب الزم دارد بین روح آن کس��ی که 
جبرئی��ل می خواه��د بیاید و مقام جبرئی��ل که روح اعظم 
است. این تناسب بین جبرئیل و انبیاء درجه اولی بوده مثل 
رس��ول خدا)ص( و موسی و عیس��ی و ابراهیم)ع( و امثال 
اینه��ا. میان همه کس نبوده اس��ت. بع��د از این هم میان 
کس��ی دیگر دیده نشده است. حتی درباره ائمه)ع( هم من 
ندیده ام که وارد شده باشد. در هر صورت من این شرافت 
و فضیل��ت را از همه فضائلی که ب��رای حضرت زهرا)س( 
ذکر کرده اند باالتر می دانم. این فضیلت مختص حضرت 

صدیقه است. )صحیفه نورج ۲۰ ص ۶-۵-۴(

امام راحل )ره( در جایی دیگر می فرمایند: برای تمام 
ابعادی که برای زن و برای یک انس��ان متصور اس��ت در 
فاطمه زهرا)س( جلوه کرده است. او تمام نسخه انسانیت، 
تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انس��ان اس��ت. او موجودی 
ملکوتی اس��ت که در عالم به صورت انس��ان ظاهر ش��ده 
اس��ت. بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر 
گش��ته است. فاطمه)س( زنی اس��ت که تمام ویژگی های 
انبیاء در اوس��ت. زنی که اگر مرد بود نبی بود. زنی که اگر 
م��رد بود به جای رس��ول اهلل بود. )صحیف��ه نور ج ۷ ص 

)۳۳۷
آموزه های تربيتی و اخالقی حضرت فاطمه)س(

آموزه اول( حجاب كامل
امام موس��ی بن جعفر)ع( از پدرانش نقل فرموده است 
که امیرالمؤمنی��ن علی)ع( فرمود: روزی فرد نابینایی اجازه 

آموزه هایی از زندگی حضرت 
زهرا )سالم اهلل علیها  (  

   قسمت اول 
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خواس��ت که به منزل فاطمه)س( وارد ش��ود، آن حضرت 
خود را )با چیزی مانند پرده( از او پوش��یده داش��ت. رسول 
خدا)ص( به او فرمود: چرا خود را پوش��یده داشتی در حالی 
که نابیناست و ترا نمی بیند؟ حضرت فرمود: اگر او مرا نمی 
بین��د م��ن او را می بینم و نیز رایح��ه و عطر را می بوید و 
شامه اش س��الم است. رسول خدا)ص( فرمود: گواهی می 
ده��م که تو پاره تن من هس��تی. )بانوی بانوان ص ۲۶ به 

نقل از بحار ج ۴۳ ص ۹۱(
آموزه دوم( اوصاف شيعه

مردی از همس��رش خواس��ت نزد فاطمه )س( برود و 
ازقول او بپرس��د که آیا من از ش��یعیان ش��ما هستم؟ او به 
حضور حضرت )س( آمد و س��ؤال ش��وهرش رابیان کرد. 
زهرا)س( فرمود: به ش��وهرت بگو: اگر آنچه را به شما امر 
م��ی کنیم انجام دهی و آنچ��ه را که از آن نهی می کنیم، 
انجام ندهی از ش��یعیان ما هس��تی و گرنه از ش��یعیان ما 
نیس��تی. وی نزد ش��وهرش آمد و سخن فاطمه )س( را به 
او رس��اند. او از این پاس��خ ناراحت ش��د با آه و ناله گفت: 
وای برمن، کیس��ت که به گناه آلوده نباش��د، بنابراین اگر 
از گناه پاک نش��وم، ش��یعه نیس��تم، در آن صورت همیشه 
در دوزخ خواه��م بود. وای برمن چه خاکی برس��رم کنم؟ 
همس��رش وقتی او را چنین آش��فته دید به حضور حضرت 
زهرا )س( برگش��ت و داس��تان را به عرض رساند، فاطمه 
)س( فرمود به شوهرت بگو: چنین نیست که تو تصور می 
کنی. شیعیان ما از افراد نیک اهل بهشت هستند، ولی اگر 
گناه کار باش��ند، براثر گرفتاریها و صدماتی که در صحرای 
محش��ر، در روز قیامت، یا در طبقه اعالی دوزخ می بینند، 
گناهانش��ان ریخته می شود و س��پس ما آنها را نجات می 
دهیم و به بهش��ت می بریم. )داستانهای روایی ص ۴۹۹( 
هم��ان طور که مالحظه می ش��ود از دیدگاه رهبران الهی 
مالک ش��یعه عمل به دستورات آنها است و نه داشتن اسم 
و رس��م و ادعا. لذا از خدا توفی��ق عمل و نیت صالح برای 

همه بخواهیم.

آموزه سوم( از خودگذشتگی وایثار
عرب تازه مس��لمانی درمس��جد مدینه از مردم کمک 
خواس��ت.پیامبر)ص( به اصحاب خود نگریس��ت. س��لمان 
فارس��ی برخاس��ت تا نیاز آن بیچاره را برطرف سازد. هرجا 
رفت با دست خالی برگشت. با ناامیدی به طرف مسجد می 
آمد که چشمش به منزل حضرت فاطمه)س( افتاد، با خود 
گفت:فاطمه )س( سرچش��مه نیکوکاری اس��ت. درب خانه 
راکوبید و داس��تان عرب مستمند را شرح داد. حضرت زهرا 
)س( فرمود: ای س��لمان، سوگند به خداوندی که حضرت 
محمد را به پیامبری برگزید، سه روز است که غذا نخورده 
ایم و فرزندانم حس��ن و حسین )ع( از شدت گرسنگی بی 

قراری می کنند و خسته و مانده به خواب رفته اند.
اما من، نیکوکاری که درخانه مرا کوبیده اس��ت را رد 
نمی کنم. آن گاه پیراهن خود را به س��لمان داد تا در مغازه 
ش��معون یهودی گرو گذاش��ته، مقداری خرما و جو قرض 

بگیرد.
س��لمان فارس��ی می گوید: پس از دریافت جو و خرما 
به طرف منزل فاطمه )س( آمدم وگفتم: دختر رس��ول خدا 
مق��داری از این غذاها را برای فرزندان گرس��نه ات بردار. 
حضرت پاس��خ فرمود: ای س��لمان، ای��ن کار را فقط برای 
خدای ب��زرگ انجام دادی��م و هرگ��ز از آن چیزی برنمی 

داریم. )فرهنگ سخنان فاطمه )س( ص ۱۱۹(
آم�وزه چه�ارم( كيفي�ت رابط�ه با م�ردم و 

خانواده
معیار و میزان س��نجش ارزش��مندی انسان از دیدگاه 
فاطمه )س( روابط شایسته با مردم وخانواده است. حضرت 
درای��ن باره می فرمایند: بهترین ش��ما کس��ی اس��ت که 
دربرخورد با مردم نرم خو و مهربان تر است و ارزشمندترین 
مردان ش��ما آن کس��انی اند که با همسران خود مهربان و 

بخشنده هستند. )همان ص ۱۳۹(
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ابن سينا الگویی ارزشمند
كش�ور ایران ب�ا تاریخی چند هزار س�اله و 
فرهنگ�ی به پش�توانه دین مبين اس�الم همواره 
كان�ون پرورش و ظهور دانش�مندانی برجس�ته 
بوده اس�ت. آنان ب�ا خلق آث�اری جاودانه، زمينه 
پيش�رفت علوم مختلف را در سطح جهانی پدید 
آورده ان�د. یکی از آن چهره های جهانی. ش�يخ 
الرئيس ابوعلی سيناست كه با تأليف كتاب هایی 
گران به�ا در علوم مختلف، خدمات ش�ایانی به 

جهان علم كرده است.
ابن سينا دانشمند برجسته مسلمان در عرصه 
جهانی، م�ی تواند الگویی ب�رای دانش پژوهان 
كش�ورمان قرار بگيرد و ما ملّت ایران می توانيم 
با آش�نایی و الهام از زندگی این دانشمند بزرگ 
و با بهره گيری از منابع عظيِم فرهنگ اس�المی 
و تالش خویش، كش�وری آب�اد، آزاد و پيش رو 
بسازیم و به لطف خداوند بار دیگر شاهد رشد و 

شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی باشيم.
ظهور یك پدیده

ابوعل�ی س�ينا، حس�ين بن عب�داهلل معروف 
به ابوعلی یا ابن س�ينا، ملقب به ش�يخ الرئيس، 
رئيس الُعقال و شرف الملك در مورخه سوم صفر 
س�ال 370 هجری قمری در یکی از روستاهای 

بخارا به نام اَفشنه به دنيا آمد.
بخ�ارا در آن زم�ان پایتخت س�امانيان بود و 
اكن�ون، ش�هری اس�ت در جمهوری ازبکس�تان، 
پدرش كه از مردم بلخ بود، پيش از تولد ابن سينا 
به بخارا آمد و به كاری در دس�تگاه حکومتی بخارا 
گماش�ته ش�د، از آن جا زنی به نام ستاره گرفت و 
از آن زن ابن سينا و برادرش محمود متولد شدند. 
پدر ابن س�ينا، مردی دانش دوست بود و با فراهم 
كردن امکانات و تشویق ابن سينا سهمی بسزا در 

پيشرفت علمی او داشته است.
استادان و مراحل تحصيل

اب�ن س�ينا از هم�ان دوران كودك�ی، دارای 
هوش�ی سرشار بود. او موفق ش�د تا ده سالگی 
ق�رآن و اص�ول دی�ن را در من�زل بيام�وزد. علم 
حساب را از بقالی بخارایی و فنون دیگر و ریاضی 
را از محمود َمساح و فقه را از اسماعيل زاهد فرا 

گرف�ت. منطق، هندس�ه و 
ابوعبداهلل  نزد  را  نجوم 

از  را  ط�ب  و  ناتل�ی 
بن  حسن  ابومنصور 
وی  آموخ�ت.  ن�وح 
طبيعيات  چنين،  هم 

تولد
 ابوعلی سینا
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و م�اوراء الطبيعة و بس�ياری از علوم دیگر را بی اس�تاد 
فرا بگيرد. ابن س�ينا توانس�ت با معالجه نوح بن منصور 
س�امانی، در 16 یا 17 س�الگی، اجازه ورود به كتابخانه 
معروف سامانيان را بگيرد و با مطالعه آن كتاب ها تا 18 
س�الگی، بهره های فراوان گرفت. ب�ه طوری كه در 21 
سالگی كتابی را نوشت. ابن سينا در جوانی به اندازه ای 
كوش�يد كه به گفته خود او، هر چه آموخته بود، در همان 

ایام جوانی فرا گرفته بود.
هوش و حافظه ای فوق العاده

ابن س�ينا ه�وش و حافظه ای خارق العاده داش�ت، 
س�رعت یادگي�ری اش ش�گفت ب�ود، ب�ه گون�ه ای كه 
توانست بسياری از علوم را بی استاد بياموزد و گاهی نيز 
بر اس�تادان خویش خرده می گرف�ت و به آنان علم می 
آموخت. در معالجه و درمان بيماران بسيار حاذق و دارای 
س�رعت عملی ش�گفت بود، به طوری ك�ه در همان ایام 
جوانی ش�هرتی عالم گير یافت و بس�يار از دانش�مندان 
در مس�ائل مش�کل به او رجوع می كردند و او با درایت و 

تسلط كامل به آنان پاسخ می گفت.
ویژگی های اخالقی

اب�ن س�ينا عالوه بر عظمت علم�ی و هوش و حافظه 
اعج�اب انگيزش انس�انی وارس�ته با كماالت ش�گفت 
اخالق�ی بود؛ درباره او گفته اند: با زیردس�تان بی اندازه 
رؤوف و مهربان بود. كودكان را دوست می داشت و برای 
به نشاط آوردن آنان داستان های نشاط آور می گفت، به 
تنگ دس�تان بذل و بخش�ش می كرد و در برابر بيماران 

بی اندازه فروتن و متبس�م ظاهر می گش�ت، در منصب 
وزارت و ه�ر مق�ام و موقعيت مهمی كه داش�ت، عموم 
مراجع�ان را به مالطف�ت و خوش رویی م�ی پذیرفت و 
برای ایجاد فضای صميمی بين خود و دادخواهان، بيشتر 
ش�وخی و مزاح می كرد تا تقاضای خود را بی پروا بيان 
كنن�د. بس�يار موّقر و متين و بيانی جال�ب توجه و جذاب 

داشت، كم حرف می زد و بيشتر شنونده بود.
ارتباط با خداوند و اوليای او

ابوعلی س�ينا، همواره متوجه حضرت حق بود و هيچ 
گاه خود را بی نياز از باری تعالی ندانسته است، چنان كه 
خود او بيان می كند كه: »هرگاه در مس�أله ای سرگردان 
م�ی مان�دم، به مس�جد می رفت�م و نماز می گ�ذاردم و 
از خداون�د طل�ب یاری می ك�ردم، تا این كه مس�أله بر 
من آس�ان می گش�ت.« او ب�ه خداوند، انبي�ا و اوليای او 
بس�يار مؤمن و معتقد بود و س�رلوحه تمام آثار خود را با 
سپاس گذاری از نعمت های خداوند و تکریم پيامبران و 
راهنمایان دین آغاز كرده اس�ت. در ایام پایانی عمر، هر 
سه روز یك بار از حفظ ختم قرآن می كرد. درباره عشق 
او ب�ه حضرت علی عليه الس�الم نيز گفت�ه اند او همواره 

این ابيات را زمزمه می كرده:
ت�ا باده عش�ق در قدح ریخته اند  و ندر پی عش�ق، 

عاشق انگيخته اند  
با جان و روان بوعلی مهر علی  چون شير و شکر به 

هم در آميخته اند  
معالجه با شيوه های روان شناسانه

یکی از نزدیکان قابوس بن وش�مگير، حاكم گرگان 
بيمار ش�د، اطبا در معالجه او عاجز ماندند. ابن س�ينا به 
بالي�ن بيمار آمد و با مش�اهده اوض�اع او یك باره متوجه 
علت بيماری جوان گش�ت. س�پس كسی را خواست كه 
محلّه ها و كوچه های گرگان را بشناس�د، به او گفت كه 
تمام محله ها و كوچه های ش�هر را ن�ام ببرد و خود نيز 
نبض جوان را در دس�ت گرفت و مش�اهده كرد كه نبض 
جوان با ش�نيدن نام یکی از محلّه ها و كوچه ها، حركتی 
عجيب كرد، سپس شخص دیگری را كه اهالی آن كوچه 
را بشناسد، طلب كرد و با تکرار همين روش دریافت كه 
نبض جوان با ش�نيدن نام یکی از خانه ها و از ميان اهل 
خان�ه در برابر یکی از دخت�ران آن خانه همان حركت را 
تک�رار كرد. پس رو ب�ه اطرافيان كرد و گف�ت: درد این 
جوان عش�ق اس�ت و دوای آن وصال معشوق، ابن سينا 
با بهره گرفتن از فنون روان شناس�ی موفق به معالجه و 

بهبود آن جوان گردید.
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نجات از مرگ
درباره هوش و اس�تعداد ش�گرف ابن سينا، حکایت 
ه�ای بس�يار گفته ان�د؛ از جمله این كه روزی در مس�ير 
س�فر، به گروهی برخورد كه مش�غول دف�ن ميّتی بودند. 
وقتی ابن س�ينا چش�مش به ميت افتاد، بانگ برآورد كه 
دست نگه دارید كه این شخص زنده است. مردم حيرت 
كردند و به او گفتند، این چه سخنی است كه می گویی، 
ابن س�ينا گفت او را به من بس�پارید تا بع�د از مدتی او 
را تن درس�ت به ش�ما باز دهم. آنان ب�ا تعجب و تردید 
ميت را به ابن س�ينا س�پردند. ابن سينا مقداری خون از 
او بگرفت تا آن كه نفس آن ميت برآمد، سپس رگ او را 
گرفت و بعد از ساعتی، قدری دیگر خون از او برداشت، 
آن ش�خص چشم بگش�ود و آن گاه بعد از ساعتی كمی 
دیگر از او خون گرفت تا این كه آن ش�خص بنشس�ت 
و از احوال خود جویا ش�د. سپس ابن سينا به معالجه او 
قيام نمود تا این كه سالمت خویش را به دست آورد و از 

مرگ حتمی نجات یافت.
تهمت كفر

ابن س�ينا اف�کار و عقاید خود را درباره مس�أله های 
مختلف علمی، در محفل های رسمی و دیگر، هر چند كه 
قيدها و تشریفات بر مجلس حاكم بود، بی پروا ابراز می 
داش�ت و عقاید و افکار غلط و كج را با دليل های محکم 
به شدت رد می كرد. برای همين، بيشتر دانش مندان از 
مناظره با او دچار رعب و وحش�ت می گشتند؛ زیرا دليل 
ه�ای او بر اطالعاتی وس�يع و گس�ترده در مبحث های 
گوناگون اس�توار بود. او بيش�تر با تقریره�ا و اظهارهای 
خود اشخاص، عليه آنان استدالل می كرد. در نتيجه این 
مس�أله ها و عامل هایی چون رش�ك و حس�ادت، باعث 
كينه و دش�منی بعضی از دانش�مندان و كم مایه گان، با 
او گردی�د تا جایی كه بعضی از آنان، ابن س�ينا را تکفير 
كردن�د و اب�ن س�ينا نيز در ج�واب آنان ای�ن دو بيتی را 

سرود:
كف�ر چو منی گزاف و آس�ان نبود  محکم تر از ایمان 

من ایمان نبود  
در دهر چو من یکی و آن هم كافر  پس در همه دهر 

یك مسلمان نبود  
برخورد عقل و عشق

ابوس�عيدابوالخير، از مع�روف ترین مش�ایخ صوفيه 
ق�رن چهارم و پنج�م )متولد 357 و متوف�ی 440 ه.ق( 
روزی در نيش�ابور مجلسی داشت كه ابن سينا وارد شد. 
ایش�ان پيش از ای�ن یك دیگر را ندی�ده بودند، اگر چه 
ميان آنان نامه نگاری ش�ده بود. چون بوعلی وارد ش�د، 
ابوس�عيد رو به وی كرد و گفت حکمت دانی آمد. پس از 
پایان مجلس با هم در خانه ش�دند و تا س�ه ش�بانه روز 
در خل�وت س�خن می گفتند و هيچ كس نزدیك ایش�ان 

نرف�ت، مگر كه اذن گرفت و جز ب�ه نماز جماعت بيرون 
نيامدند. بعد از س�ه ش�بانه روز بوعلی رفت. ش�اگردان 
از بوعلی پرس�يدند كه شيخ ابوس�عيد را چگونه یافتی؟ 
گفت: هر چه ما می دانيم او می بيند و مریدان ابو س�عيد 
از او پرسيدند كه بوعلی را چگونه یافتی؟ گفت: هر چه ما 
می بينيم او می داند. بعد از این دیدار بوعلی به ابوسعيد 

ارادتمند شد و پيوسته به دیدارش مشتاق بود.
عشق به تأليف

ابن سينا عالقه بسيار به تأليف كتاب داشت و همواره 
به تأليف مش�غول بود. مس�أله ها و مش�غله هایی چون، 
وزارت، طبابت، درس و بحث و س�فر و زندان، نتوانسته 
اند او را از نوشتن باز دارند. او بيشتر بعد از نيمه شب و 
هنگام سکوت، آثار خود را خلق می كرد و گاهی شب ها 

تا صبح، به مطالعه و تحریر مشغول بود.
از اب�ن س�ينا 456 كت�اب و رس�اله در رش�ته ه�ای 
طب، فلس�فه، حکمت، منطق، فق�ه، بيان، علوم طبيعی و 
ماوراءالطبيعه، نجوم و هيأت و ریاضيات، گياه شناس�ی، 
لغت، عروض، ش�عر و موس�يقی به جای مانده است كه 
از آن جمله اس�ت: االش�ارات و التنبيه�ات فی المنطق و 
الحکمه از مهم ترین نوشته های او در فلسفه و حکمت؛ 
ش�فا كه در حکمت اس�ت و به زبان های بس�يار ترجمه 
ش�ده؛ القانون فی الطب، در پزش�کی كه به بيشتر زبان 
های دنيا ترجمه ش�ده و حاشيه های بسيار بر آن نوشته 

شده و معروف ترین كتاب او در رشته پزشکی است.
شهرت عالم گير

ابن س�ينا از ش�مار دانشمندانی اس�ت كه در جهان 
ش�رق و غرب، شهرت و محبوبيت بس�يار دارد. شهرت 
او در مغ�رب زمي�ن، بيش�تر در طب بوده و ت�ا قرن 17 
ميالدی تأثير و رواج داش�ته اس�ت. در مشرق زمين نيز 
وی را جالينوس اس�الم می شناسند و همواره تأليفات و 
آرای او را از برترین ها می ش�مرند و بر آثار او ش�رح ها 
و حاش�يه های بسيار نوشته اند. با این حال، در بسيار از 
آثار او مطلب های تازه ای اس�ت كه درباره آن، گسترده 
بحث نش�ده اس�ت. از علت های موفقيت او در مش�رق 
زمين، دانستن بيشتر علوم قدیم بود، بسيار از مشکالت 
و مسائل حل نشده گذشته را پاسخ می گفت و بر بيشتر 
عقاید پيشينيان بویژه در حکمت، تفسيرها و شرح های 

روشن و فراگيری نوشته است.
كيفيت وفات

در یکی از جنگ های عالءالدوله، بوعلی دچار بيماری 
قولنج گش�ت. ابن س�ينا به مداوای خ�ود پرداخت، ولی 
سودی نبخش�يد و بعد از مدتی بيماری صرع و روده نيز 
بدان افزوده ش�د. معالجات بسيار بوعلی و دیگر طبيبان 

هيچ گاه به ثمر ننشست.
وقتی بوعلی به شهر همدان رسيد، ضعف بر او چيره 
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