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جار م كه يه بو  

ني لَسوِراني هه به كيزاني؟  خوي  
  گردش خون را چه كسي كشف كرد؟

  د بانهمهمحه
  

 ئاسـته  و  له ر  هه زانياريان ئيمه واراني  خوينده ي  به زور

 ولَيـان   هـه  زيـاتر  وه  له و، بوون فيري ب  كته  مه له كه  دايه

 كـاني   كتيبـه  وه  ييـه   ميـژو  بـواري  لـه  ت  تايبـه   بـه  داوه،  نه

ــه ــميه ِره  قوتابخان ــان س ــه ك ــه زوري ب ــر ي وه ئ يفي 
 ر  سه له كاني  قوتابخانه تي  سياسه  كه ن  كه  ده كانمان  مندالَه
 و لَاتداران  سه  ده وه  زورگرانه داخيكي به چونكه زراوه،  دامه
 لـه  كـه  ي  نـده   وه  ئه تي،  لَايه  كومه باري و كار ديراني  چاوه

 ي  كـه   فيرقـه  و بـي   زهـه   مـه  و حيزبي ندي  وه  رژه  به بيري
 بـوون،   نه وه  وتنه    كه  پيش و  ستزان م  خه  به ونده  ئه خويانن،

 ئاواييـه  ِروژ و لَـاتي   ِروژهه نيوان له ت  تايبه  به  يه  دياره م  ئه

 و كـان   نوسـه  ميـژو  مـوو   هه رچاوتر،  به و تر  ق  زه زور كاندا
ــر كــه يرانبوِروشــن ــان زورت ــه كولَي ــوه هــه وه وه ب  لَگرت

 ونِر يـان  ِراسـتيه  و  ئـه  بنـوينن،  خـوي  كوووه كان  ِراستيه

 و،  بـوه  زانياري و زانست كانگاي لَات  ِروژهه كه وه  كردوته

 كـه  بـوون  موسولَمانان كان  زانسته ي  زوربه داِريژي  بناخه

 كه ريان  سه له كردوه ِرزي  فه ت  عيباده كو  وه ئيسلَام ديني

   .بن زانياري و زانست ريكي خه
ـ زانايا و  لـه  كيـك   يه  و ولَ  هـه  بـه  كـه  ي  رزانـه   بـه   هن
 وه  تـه   منـه  ژيـر  خـستوته  تـي   ايـه ثمرو خـوي  انيتيكوش

 كـورتي  به زور زاني پيويستم به ،  شقيه  ديمه ي  النفيس  ابن

 بـه  ويـست خوشـه  رانـي خوينـه  به ِريزهبه مئه ييخيرا و

 كي  مه  ئه ـ١ :كوو  تاوه بناسينم كانمان  وهال و نج  گه ت  تايبه

 تگـوزاراني   خزمـه  و دلَسوزان ِراستي له ين  رخه  ده خومان

ـ٢ .تي  ايهثمرو كـي   )اسـوه  قـدوه، ( كراوچاوليبـه  بـاش  ي 

 خـوا  و ن  ليبكـه  چـاوي  كوو  تاوه يننبناسي خومان وانيال

 زيـاتر  وه  له تا وه،  نه  بكه ِروون ِريزه  به و  ئه جاخي  وه ياربيت

 كـي   اِراسـتيه ن ــ ٣ .بـن   نه كوير جاخ  وه مان  وره  گه پياواني

 و  ئـه  ي  بونـه  بـه  كـه  وه  ينـه   كـه ب ِراسـت   پـي  ييشي  ميژو
  .رماندا سه به ن كه پوزنه نامو وه اِراستيهن

 ابـن « بـه  ناسـراو  حـزم  أبـي  كوِري لي  عه الدين  عال

 لـه  مـانگي  كـوچي  ٦١٥ تـا  ٦٠٠ كانيسالَه له »النفيس

 ورانـي   ده لـه  دونيـاوه،  هاتوتـه  سـوريا  شـقي   ديمه شاري

 ناسـراو  بـدالرحيم ع الدينبذمه قوتابي تهبوه ميرمندالَيدا

 كـاني   دوكتـوره  لـه   بـوه  دوكتوريـك  كـه  »الـدخوار « به

 دوكتـوره  م  ئـه  شـق،   ديمه شاري له نوري يخوشخانه  نه

ــه ــا زور چونك ــاتوو و زان ــوه،  ليه ــه ب ــهال ل ــولَتان ن ي  س

 بوه، ددين  حه  لَا  سه سولَتان جيگري و برا كه  وه  ددينه  يفه  سه

 ها  وه ر  هه .ميسر و سوريا كانيدوكتوره روكي  سه ته  كراوه

 عمــران« دوكتــور قوتــابي كــيش يــه مــاوه النفــيس ابــن

 بوه،  دانسته و ليهاتو زور دوكتوريكي كه بوه »سرائيلياال

 كـه  خـوش   نـه  ليـك   گـه  شـيفاي  هوي   ته  بووه ت  نانه  ته

 و، وه ببنــه چــاك خوشــانه نــه م ئــه كــراوه نــه ِروان چــاوه

 رانـه   تيكوشـه  زور النفـيس   ابن .ببون بِراو هيوا واوي  ته  به

 خوي تي  دوكتورايه باري كارو ر  سه له خويندو،  ده رسي  ده

 ده ي نهيموعا( و پشكنين ده لَ هه كاني  خوشه  نه هينا،  بارده

 ركردنيـان   سه  چاره كاني  پله و تيچونيه له بيري )كردن ـ

ـ  لَيـك   كومـه  لَ  گـه   لـه  كـان   ييوبيـه   ئه تا  هه ه؛و  كرده  ده  هل
  .بوميسر نارديان هاوِريكاني 

 بـوو،  جـوان  و  خـوش  وهال  به زور ميسري ،النفيس  ابن

ـ  هـه  وي ئـه   يـشته  گه ركه هه لَام  به  كـي  يـه  جيگـه  دا يولَ
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 كـو   وه تـا  وي،  حـه  وه  تييـدا  و دوزيوه ئـارام  و نـگ   بيده

 كولَيـت   وه كانگرينگه له  سه  مه و زانست له زياتر بتوانيت

 خويــان ي جيگــه بــه و بكــات ر ســه لــه قاتيــانحقي تــه و

  .ينيت بگه
ن كـار بـه       يـه ال  دا كـه لـه      ي  و مالَه   ه زوويي له  ر ب   هه

. جـي بـو     دا بوي دابـين كرابـوو نيـشته         وكاته  ستاني ئه   ده
كان   سته  ده  وره پياواني ميسر له زانا و دوكتور و كار به           گه

ده هـاتو   ستيان كـر    يان بيست، ده    النفيس  والَي ابن   كه هه 
ويـژي  اي له بواري خويدا رِ      سه  ركه  كو هه   چو كردني تاوه  

 ر  لَك وه   كاني كه   چونه و بيرو بو   زانست  لَ بكات و له     گه  له
  .بگرن

 گرينگ وهال  به زور »سينا  ابن« كاني  كتيبه النفيس  ابن

 خـوي  كـاني   قوتابيـه   به رس  ده به ويستن  ده خوشي بوون

 نوسـين،  ده ر سـه  لـه  يوه كردنـه  شي و رح شه و،  كوتن  ده

 ر  وه لـي  لَكيان  كه و  ببن حالَي لييان ئاسانتر زورترو كو  تاوه
 لَ  گـه   لـه  خويـدا  كاني  زانياريه له رزه  به  زاناپايه م  ئه بگرن  

 س  كـه  ر  هـه  دا،  ده  نـه  رج    خـه   بـه  چنـوكي  خيلي  به س  كه
 بـوو   پشت ر  سه  هل رگاي  ده ِروژ و و  شه  ببوايه پيي كاريكي

ــه چــو ده ــه ده ب ــه ؛وه مي ــه ت ــه ت نان  ئاموژگــاري زوري ب

  نرخانـه   بـه   كتيبه و  له لَك  كه كردكه  ده خوي كاني  قوتابيه
 نـسوري   مه ي  خوشخانهنه بو  كه وه  يانخويننهب و ربگرن  وه

  .وه كردبونه كوي قاهيره له
 م  رده سـه  ي »سـينا   ابـن « به بوو ناسرا كه النفيس  ابن

 لـه  لَكـو   بـه  بوو،نه پسپوِر دا  كيپزيش زانستي له ر  هه نيا  ته

 و لفيقـه  ئوسـول  و فيقـه  و نتيـق   مه و ت  حيكمه يكان  بواره
 بوو، بانگ ناو به زور ...و رف سه و حوو نه و و  الغه  به و سيِره

 زوري راوي  پـه  و  ناميلكه و كتيب شدا  بوارانه م  ئه موو  هه  له

 دا  قاهيره ي  روريهس  مه يهس  دره  مه له زانايه م  ئه نوسيون،

  .وه وتوتهگ رسي ده و بوه  فيقه ماموستاي
 تشريح شرح« :له بريتيه زانايه م  ئه كتيبي نگترينيگر

 ي وه كردنــه شــي و رح شــه لــه  كتيبيكــه كــه »القــانون
 زورتـر  تيسـ   بـه   مه  به تي،  نوسيويه داسينا  ابن ي  »القانون«

 زانـستي  ت تايبـه  بـه  شكييپز زانستي كردني ند  مه  ولَه  ده

 داكتيبـه  ملـه  النفـيس ابـن  ).التـشريح ( وه  كردنـه  لَ  شيته

-يـوه پـه  كه يشهبه وبه داوه زوري ئيگجار كيگرينگيه

 و حنجـره  قلـب، ( وهسيه و، گالوك و، دل، :به يههه ندي
 يبـو  دا  بواره م  له زور شانيكي تيكو و ولَ  هه هوي به )ريه
 لَ هـه  داثمـرو  ي شـه ال نيـو  لـه  خـوين  كـه،  وت ركه  ده
 كشف( و  رخست  ده ي  ِراستيه م  ئه يه  شيوه م  ئابه سوِري؛  ده

  .كرد توماري خويدا ي كه كتيبه له )خون گردش
 ِراسـتيه  م  ئـه  پـيش  و  مـه   له سالَ د  وسه  حه النفيس  ابن

 بــه ي يــهوره گــه تــه خزمــه م ئــه و، وه هيــدوز ي گرينگــه

ستا كه كرد، تي  ايهثمرون م به ئيش   نـه  لـويِروي لـه  خـو 

 كانيـان   خوشيه  نه وه  خوينه لَسوِراني  هه هيواشي و ييخيرا

  .بن ده ِرزگار ژان و ئيش له و وه  دوزريته ده
ــاني ــه زاناي ــروو ئ ــه اپ ــي ك ــان لَك ــه زوري ــب ل و كتي 

 وريكيدوكت :وينه بو گرت  رده  وه النفيسابن كاني  نوسراوه

 ي  بندقيـه  شـار  لَكـي   خه كه )جوبا(باگو نيوي به ئيتاليايي
 ت  رخه  سه وه  گيرانه رده  وه يالنفيس  ابن كاني  كتيبه  ئيتاليايه

ــاني و ــا زم ــاوي و نييتلَ ــه ده بلَ ــام وه كرن ــه ئ ــوره م ب  ج

 قوتـابي  بونـه   ده خـو  و  ناِراسته وخوو  ِراسته كان  وروپاييه  ئه

ـ   يـه  .يشتن  گه  پيده م  ئه كاني  زانياريه  به و النفيس  ابن ككي 
ــه ــور و ل ــه هدوكت ــه ي ِروژئاوييان ــه ك ــي ك ــه زوري لَك  ب

 ناوي گرتوه، وره  دينه به و موسولَمان زانا م ئه كاني  نوسراوه

 و١٥٨٧ بـوي  دايـك  لـه  كـه  »هاروبـه  ويليـام « دوكتور
 سـالَ  شتا هه و دسيسه دواي له زاينيه، ي  ١٦٥٧ وتاوي    فه

 خـوين  سوِرانيلَ  هه يله  سه  مه دا  النفيس  ابن ي  كه  كتيبه له

ــِرواي و وه خوينيتــه ده  يينيــت؛ گــه ده ِراي كــات ده پــي ب

 بـه  )خـون  گـردن  كـشف ( زانياريه م  ئه كانيشروپاييهو  ئه

-پـه  وانپالَه نهيكهده پاشان ن  كه  ده بت  سه وه  وه  ئه ناوي

 ئيـستا  ،ندهده لـي  پـي  موسـولَماناندا  رسه به پوزي ونبه

 كـي  كه وه  موسولَمانه ي  مهئي الي  هب كه نيه گنيگر وه  ئه

 كـه  ي  وه  ئـه  لَكـو   بـه  كـردوه،  ش  كه  پيش ي  ته  خزمه م  ئه

 ر  سـه  به پوز زانانه  نه زور كان  ِروژئاوييه كه يه  وه  ئه نگهيگر
 زان  نه موسولَمانان :لَين  ده و ن  كه  ده وه  موسولَمانه ي  ئيمه

 شـي   كـه   پـيش  زانـستيان  كـي   تگوزاريه  خزمه هيچ و بون
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ـ تر كـي   يـه ال لـه  كـردوه   نـه  تي  ايهثمرو  و نـج   گـه  وه  هشي
 هـوي  بوتـه  تـي   ئيـسلَامه  لَين  ده ن  ده  ده فريو كانمان  ه  وال

  بـبن  تان  كه  دينه داري  ربه ست  ده ر  گه  ئه ئيوه؛ وتني  دواكه
 زور كـي يلَ كومه ت لَبه هه ؟؟!!!بن ده وتو كه  پيش  ئيمه ك  وه

-لَهكه و  سه  له  ده و درو  به كه ش ئيمه كاني  وهال و نج  گه له

 ِريـان   بـاوه  يـان   وه  خراونتـه  دور كان  ِراستيه له زور كيكي

نِريـا   باوه ريكن  خه يان ن  كه  ده  پي  يـه  ن  بكـه   پـيمـن    بو 

 ريكي  خه زورتر كه وه  مه  كه  ده ئاگادار وانال و  نج  گه وه  ليره

 كـان  هسـ   لـه   ده دروو بـو  كـو   وه  نه بن زانياري و  وه  خويندنه

  .تين بخلَه

  :خومان باسي ر سه وه بينه
 كـه  بـوو  وا پييان روپاو  ئه كاني  دوكتوره ش  وكاته  ئه ات

  .خوين به بيت ده ويدا له و وه دلَه ناو  دچيته خواردن
  كـه  كتيبي النفيس  ابن كاني  گرينگه  كتيبه له تر  كي  يه

 كـو   وه ِراسـتي  بـه  كـه  »الطـب  فـي  الـشامل « نـاوي  به

 م  ئـه  كـه  بوو بِريار ،ژمار  ئه ديته كيشپزي يكالمعارفي  دائره
 نيا  ته وه  داخه به لَام  به ربكات،  ده دا ش  به د  سيسه له كتيبه

 رگ  مـه  وت  كـه   نه فريا و بنوسي لي رگي  به شت  هه تواني

 النفـيس   ابـن  .كـرا  نـه  واو  تـه  بـوي  و  نـد   سه لي تاني  ره  ده

 ر  سـه   چاره چاوو كاني  خوشيه  هن به ت  باره  سه تري  كييكتيب
 ها  وه ر  هه .نوسيوه »الكُل في هبذالم« ناوي به كردنيان

ـ پز كـه  بقـراط  ي  كـه   كتيبه له شيكي  به ند  چه  كـي شكيي

  .كردوه رح شه ت بابه ته باوكي به ناسراوه و يهنيونا كوني
 بـوه،  بانـگ  ناو به و ئازا زور دا ه و نوسينه له النفيس  ابن

 هيبيويـستا  كاتيـك   ر  هـه  لَـين   ده ،ههـاتو  يدا  كه  هژياننام له
بيت ككتيويِر و تاشـين  داده مـي   لَـه   قـه  نـد   چـه  بنوسي 

 كاتيـك  ر  هـه  ونوسـين  هكـرد   ده سـتي   ده ديـوار  كرده  ده

 تـري   ميكـي   لَه  قه و نا  داده ويئه بووده واو  ته ي  كه  مه  لَه  قه

 داده بـو  انكانيـ   مـه   لَه  قه ر  وروبه  ده و  لَك  خه گرت  ده لَ  هه

   .تاشي
 ينـي يزا ١٢٨٨ مانگي كوچي ٩٨٧ سالَي له نجام ره  سه

 يـدا   كـه   خوشـيه   نـه  لـه  ويـت؛   كـه   ده خوش  نه النفيس  ابن

 و پرسـين  لـي  چـن   ده قوتابيـاني  و هـاوِري  له لَيك  كومه
 خـوي   وه ق  ئـاره  يـك زتو ر  گـه   ئه :لَين  ده پيي و رداني  سه

 ژانـت  و ئـيش  م  كـه   نيال يان بيت  وه چاك پيي يه    وانه  له

 لـه  م  زناكـه   حه :لَيت  ده لَاميانداو  له ويش  ئه وه،  بيته  ده م  كه

 مـا   ده گـه   لـه  وره  گـه  خـواي  يبوال وه  يمهِر  گه  ده كاتيكدا

  لـه  ِروژ ش  شـه  بـوو  الحجـه   يذ مانگي .تيابيت رامي  حه
  .بيتخوا تي حمه ِره به رموو فه يتفا وه  كه خوشيه نه دواي

  :النفيس ابن بوو خوش يل خوا كاني كتيبه له بِريك 
 -5 هبذالمـ  -4 جزوالم -3 الَايضاح -2 الياقوت -1

 -8 الهدايه شرح -7 المطتيبين حجه -6 الطالبين ةبغي

  ...و القانون تشريح شرح -9 ةالكاملي ةالرسال

  .رگيراوه وه لي لَكيان كه ي چاوانه ر وسه ئه
 اعداد و جمع :الدين في إكراه لَا شرح في لصالمف ـ1

   الشمود نايف بن علي
 ةمنظمـ  عـن  درتصـ  :مياالسـال  الفقـه  المجلـه  ـ2

 .ةبجد مياالسال ؤتمرالم

   نيمالمسل مأعال ـ٣
 اچ ميـشل  نوشته :تاريخ هاي  رينتأثيرگذارت كتاب ـ4

  .آهويي حسين محمد ترجمه هارت
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