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Abstract
Throughout history, there have always been different opinions about the necessity and 
methods of contraception in different cultures. Persian medical scientists in the medieval 
era illustrated different contraceptive methods in their manuscripts. Avicenna, for example, 
discussed different types of contraceptive methods in Canon, one of the most important 
medical books written in the 10th century AD. 
In this paper, we describe the indications as well as two types of contraceptive methods 
derived from canon of Medicine: Physical & psychological methods and pharmacological 
Methods (Materia Medica). Reviewing such issues can not only present Avicenna’s profes-
sional and scientic knowledge but also help researchers in modern medicine to conduct 
experiments to nd newer and more efcient prevention methods with fewer side effects.
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خالصه مقاله
جلوگیرى از باردارى که امروزه یکى از بحث هاى مهم در حوزه زنان و زایمان به شمار مى رود، 
منابع  ترین  قدیمى  در  که  چنان  است.  بوده  زنان  هاى  نگرانى  و  ها  دلمشغولى  از  یکى  دیرباز  از 
پزشکى نیز نمود یافته است. که از آن جمله کتاب قانون ابن سینا به دلیل پیش رو نهادن راه هاى 
عملى در این زمینه همواره مورد توجه بوده است. از این رو در این مطالعه راه کارهاى مورد اشاره 
توسط ابن سینا در کتاب قانون، به عنوان یکى از مهم ترین منابع سنتى تاریخ پزشکى مورد بررسى 
قرار مى گیرد. هم چنین نوشتار حاضر عالوه بر آن که نشان دهنده ى دانش ایرانیان در این زمینه 
در قرون 10 و 11 میالدى است، امکانات  بالقوه اى رادر راستاى یافتن روش هاى جدید جلوگیرى 

از باردارى براى مطالعه بیشتر در اختیار پژوهشگران طب نوین قرار مى دهد.
کلمات کلیدى: جلوگیرى از باردارى، پزشکى ایرانى، ابن سینا، کتاب قانون در پزشکى

مقدمه
در معابد مصرى  از تولد نوزادان  هایى  به طول تاریخ دارد.2,1 صحنه  قدمتى  و زادو ولد  باردارى 
متعلق به 2350 قبل از میالد یافت شده اند.3 توصیه هاى حفاظت از جنین و مراقبت دوران باردارى 
در دو پاپیروس مصرى از 1900 و 1550 قبل میالد بدست آمده است.4 به همین ترتیب جلوگیرى 
از باردارى نیز به همین میزان قدمت دارد. به عنوان شاهد مدعا  استفاده از شیاف هاى واژینال براى 
جلوگیرى از باردارى در پاپیروس مصرى متعلق به 1850 پیش از میالد ذکر شده است. همچنین 
در پاپیروس برلین (1300 قبل از میالد) نیز به فرموالسیون خوراکى ساخته شده از روغن، کرفس 
و آبجو شیرین براى جلوگیرى از باردارى اشاره شده است.5 در کتاب پیدایش نیز اشاره اى صریح 
و روشن به خوددارى از ایجاد بارورى در رابطه جنسى وجود دارد (فصل 38: 8-10). در تلمود نیز 
به دو دسته از زنان اشاره شده که مجازند از اسفنج براى جلوگیرى از باردارى استفاده نمایند: زنان 

کم سن و آنان که از کودکان خردسال خود مراقبت مى کنند.6

در قرن هفتم میالدى، پزشک چینى، استاد تونگ سوان7 درباره دو روش انسداد راه تناسلى مردان 
براى پیشگیرى از باردارى همسرانشان، در کتاب خود مطالبى را ذکر نموده است.8 در اواخر قرن 
در  مختلف  روش  سه  به  ایرانى  پزشک  رازى  زکریاى  ابن  محمد  میالدى  دهم  قرن  اوایل  و  نهم 
پیشگیرى از باردارى اشاره کرده که شامل انصراف از ورود مایع منى، پیشگیرى از انزال و کاربرد 
شیاف هاى مختلف بوده است. هم زمان على ابن عباس المجوسى االهوازى نیز در نگارش کتاب 
کامل الصناعه الطبیه که به کتاب الملکى نیز معروف است در پیشگیرى از باردارى هاى پر خطر، 
به شیافهاى درون مهبلى ساخته شده از ترکیبات سنگ نمک اشاره نموده است.10,9 در اوایل قرن 
دهم میالدى، ابن سینا (تصویر 1) فیلسوف و پزشک بزرگ که در دانش طب به نام شیخ الرئیس 
نظر بوده است،11 ظهور  فلسفه صاحب  چون نجوم و  نیز  دیگر  در دانش هاى  شناخته مى شود و 
مى کند. آشنایى شیخ الرئیس با فلسفه، علوم عقلى و انتزاعى سبب شد تا در دانش پزشکى نیز با 
برخوردى منطقى و گام به گام با علل بیمارى ها، طریقه درمان علمى و منطقى را در درمان بیماریها 
تحریر  رشته  به  مجلد   5 در  را  الطب  فى  القانون  کتاب  طب،  دانش  در  وى  نماید.12  گذارى  پایه 
درآورد که تا قرن هفدهم از جمله کتب مرجع در آموزش طب در سراسر جهان بود.13 او در این 
کتاب ارزشمند پس از بیان اصول دانش طب و بیان تشریح اندامها و اعضاء بدن به توضیح بیمارى 
و سپس راههاى درمان، شامل ساخت داروهاى  پردازد  با بیان نشانگان و عالئم آن مى  ها همراه 
به توضیح ضرورت،  قانون  در بخشى از کتاب  سینا  دارد. ابن  بیان مى  مختلف ساده و مرکب را 
دالیل پیشگیرى از باردارى و روشهاى آن مى پردازد. وى در بیان روشهاى پیشگیرى 20 روش 

مختلف را شرح مى دهد.15,14
در این مقاله به نظریات ابن سینا در دالیل پیشگیرى از باردارى و همچنین روشهاى بیان شده در 
کتاب قانون اشاره خواهد شد. این مهم از سویى نشان دهنده بخشى از دانش پزشکى در ایران قرون 
10 و 11 میالدى بوده و از سوى دیگر راهکار هاى جدیدى را براى آزمون در طب جدید به منظور 

یافتن روشهاى نوین در پزشکى امروز پیشنهاد مى کند.

دالیل پیشگیرى از باردارى در نظر ابن سینا
هر چند از نظر دین اسالم پیشگیرى از باردارى مجاز شمرده نمى شود16 ولى در شرایط خاص نه 
تنها پیشگیرى از باردارى بلکه سقط جنین نیز با مالحظه اصول فقهى که در آن حفظ جان انسان و 

در این مورد حفظ جان مادر است جنبه وجوبى دارد.
ابن سینا در فصل 21 از کتاب سوم قانون ضرورت هاى جلوگیرى از باردارى را در سه مورد یاد 
مى کند. نخست براى حفاظت از سالمت دختران کم سن و سالى که به همسرى مردان درآمده اند؛ 
دوم و سوم زنانى که به دالیل بیمارى در موضع زهدان و پیشابدان امکان دارد در صورت باردارى 
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به آسیب هاى جدى مبتال گردند.17

تصویر 1. تصویرى خیالى از ابن سینا

روش هاى جلوگیرى از باردارى بر اساس کتاب قانون
روش هاى جلوگیرى از باردارى بر اساس کتاب قانون را مى توان در دو دسته کلى تقسیم بندى 

نمود:
1- روش هاى ذهنى، فیزیکى و غیر دارویى

2- استفاده از داروهاى ساده (تک ماده) یا مرکب (بیش از 2 جز موثر)

روش هاى ذهنى، فیزیکى و غیر دارویى
راه کارهاى غیردارویى ابن سینا شامل موارد زیر مى شود:

1- طرفین خیال و تصور باردارى را نداشته باشند به این معنى که از اثرات تلقینى در حین نزدیکى 
براى بارور نشدن زن استفاده کنند.

2- ناهماهنگى عمدى در دوره هاى بارورى زوج ها.18 این موضوع مى تواند ناشى از شناخت دوره 
هاى بارورى و غیر بارورى در هر ماه در زنان باشد که در پزشکى آن دوران شناخته شده نبوده 
به مرد دانسته مى  و وابسته  جنین تک والدى  آن زمان بر طبق دانش طب یونانى تولید  در  است. 
شده است ولى از تامل در آثار پزشکان مسلمان نظیر همین دستورالعمل در قانون ابن سینا، مى توان 

استنباط کرد که این گروه به دو والدى بودن جنین توجه داشته و به آن اشاره کرده اند.
3- پس از عمل نزدیکى، زوج ها به سرعت از یکدیگر جدا شوند. و به ویژه زن از جا برخیزد و 

یا در هنگام انزال، زن هفت یا نه گام به عقب بجهد که با این عمل نطفه به بیرون ریخته مى شود.
4- اگر زن پس از هم بستر شدن عطسه نماید احتمال دارد منى مرد از زهدان بیرون ریزد.19

داروهاى ساده
داروهاى ساده در قانون براى جلوگیرى از باردارى به شرح زیر است.

1- آغشته کردن آلت مرد با قطران
2- فرزجه (شکل دارویى درون مهبلى) نمودن قطران براى زن

3- مالیدن روغن بلسان بر روى آلت مرد و دهانه زهدان
4- قراردادن سفیداب قبل از جماع در زهدان

5- ریختن فلفل در زهدان
6- فرزجه نمودن پشک فیل یا بخور آن

7- آغشته نمودن آلت مرد با روغن کنجد
8- فرزجه نمودن برگ لبالب پس از حیض.20

داروهاى مرکب
استفاده از داروهاى مرکب براى پیشگیرى از باردارى در قانون به شرح زیر پیشنهاد شده است.

1- پیش از هم بستر شدن پیه انار و زاج بلورى به صورت فرزجه به کار برند.
2- روزى که زن از حیض پاك مى شود و قبل و بعد از جماع، شکوفه و دانه کلم را فرزجه نماید. 

اگر قطران و یا افشره پونه به آن افزوده شود تاثیر بیشترى خواهد داشت.
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فرزجه  سپس  و  کنند  فرو  ترنگوت  آب  در  شده  پیچیده  پشم  در  که  ترنگوت  درخت  برگ   -3
نمایند.

هندوانه ابوجهل، هزار چشان، ریم آهن، گوگرد، محموده (سقمونیا) و دانه کلم هر یک  4- پیه 
یک جز با قطره در آمیخته و فرزجه سازند.21

همراه نام علمى آن ها  کتاب قانون به  در  جلوگیرى از باردارى  لیست گیاهان استفاده شده براى 
در جدول 1 آمده است.

جدول 1. تطابق نام سنتى و علمى گیاهان ذکر شده در قانون ابن سینا براى جلوگیرى از باردارى

بحث و نتیجه گیرى
بى شک در زمان ابن سینا مسئله اى به نام کنترل جمعیت وجود نداشته و برعکس ازدیاد نسل مورد 
توجه بوده است. بنابراین طرح مبحث جلوگیرى از باردارى به منظور کنترل جمعیت مد نظر وى 
نبوده است. و همانطور که در متن اشاره شد، جلوگیرى از باردارى از منظر ابن سینا به علل درمانى 
توجیه شده است که با دالیل عقلى و شرعى مبادرت به انجام این امر مجاز تلقى شده که بیشتر ناظر 

به اهمیت حفظ سالمتى و جان مادر است.
 از سوى دیگر در تشریح راه کارهاى جلوگیرى ابتدا روش هاى غیر دارویى، سپس داروهاى ساده 
و بعد نسخه ترکیبى آمده که این مهم نشان دهنده اولویت انتخاب راه کارهاى ساده تر مى باشد و 
علت آن را مى توان در کاهش عوارض احتمالى داروها دانست. این موضوع در طب سنتى ایران 
از اهمیت باالیى برخوردار است چنانچه رازى نیز متذکر مى شود که در درمان ابتدا از غذا، سپس 

از داروهاى ساده و اگر این ها جواب نمى دهند از داروهاى مرکب استفاده شود.23
باردارى،24 مى توان راه حل  پیشگیرى از  در  در پایان باتوجه به مشکالت عدیده داروهاى فعلى 
هاى ارائه شده در کتاب قانون را با نگاهى منطقى به عرصه کارآزمایى وارد ساخت باشد که از این 

راه درهاى تازه اى در دانش پیشگیرى از باردارى گشوده گردد.
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