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ري ت باهن صادق بااز جا ا هام رد؟؟؟
اقبل تىهج بي بي سي !
ژپوهشگر(صباح)
بلخ با تارٌخ پنجهزار ساله اش ،درگذشته بنامهای بخدی ،بلهٌکا ،بلخ الحسنی ،ام البالد ،قبه االسالم ٌادشده است ومرکزٌت
سرزمٌن وسٌعی بنام آرٌانا وخراسان را تشکٌل می داده است و اکنون نٌز والٌت بزرگ درشمال افؽانستان است.
بلخ ٌکی ازنامداران ترٌن مناطق کشوراست که درتمدن ،پٌشٌنه بسٌاردراز دارد ودرردٌؾ شهرهای مشهوردنٌای قدٌم به
حساب می آمده است .بلخ هم پای سمرقند ،بؽداد ،دمشق ،قاهره ،مداٌن،و...در اوراق تارٌخ ثبت می باشد و درگذشته
مناطق بزرگی بنام بلخ ٌادمی شده است.
شخصٌتهای بلند مرتبه بلخ درگذشته زادگاه بزرگترٌن نوابػ علمی وفرهنگی بوده است که هم اکنون نٌزنام آنان زٌنت بخش
اوراق تارٌخ کشور وجهان می باشد .موالناجالل الدٌن محمدبلخی ،ابوعلی سٌنای بلخی ،ابوشکوربلخی ،ناصرخسرو
بلخی ،رابعه بلخی ،ابراهٌم ادهم ،دقٌقی بلخی وصدهاتن دٌگرازجمله مشهورترٌن فٌلسوفان،عرفان وشاعران اند که
بٌشترمردم با نام آنان آشنا هستند.
مدتً است درتارنماًٌ بً بً سً درصفحه وٌژه ٌکتعداد افراد عظمت طلب وکورذهن وبخصوص آنانٌکه دربً بً سً
فارسً لمٌده اند وبااستفاده ازسٌاست آب گل کن وماهً بگٌر ،کورکورانه وبٌمارگونه شخصٌت هاي علمی وفرهنگی
افؽانستان ( خراسان بزرگ ) را دودسته چسپٌده وافتخارات مارابه خود نسبت مٌدهند و اٌن شخصٌت دزدي ازتفکربً
ارزش آنان نماٌنده گً مٌنماٌد  ،نه تنها اٌن مشکل بزرگ رامادارٌم  ،بلکه کشورهاي دٌگري وبخصوص عراق ( بابل

وسرزمٌنهاي اٌن کشور) وآسٌاًٌ مرکزي راجزقلمروي خوٌش وبزرگان انرا بخود نسبت بدهند .کشورهاي اطراؾ خلٌچ
نٌزبه سرنوشت ما مواجه اند( نمونه بارزاٌن ماجراجوًٌ اراضً هاي خلٌج مربوط امارات متحده عربً مٌباشد)  .همچنان
اٌنان تالشهاي راانجام داده اند تااندٌشمندان شبه قاره هند رانٌزهوٌت جعلً اٌرانً بدهند .
اٌن شٌوه زشت ٌکً از خصلتهای سابقه آنان است که موالنای بلخی  ،دقٌقی بلخً شاعر قرن چهارم هجری نخستٌن
گردآورنده شاهنامه پٌش از فردوسی بزرگ ،فردوسً حکٌم فرزانه ابوالقاسم حسن ابن اسحق از وی به نام خداوندگار
تارٌخ و فرهنگ نٌز ٌاد مٌکنند ،ابوعلً سٌناي بلخً  ،ناصرخسروبلخً شاعر نامدار قرن پنجم هجری  ،ابو معشر جعفر
بن محمد بن عمر بلخی ،احمدبن سهل بلخی  ،ابوسهل فضل بن نوبخت  ،سٌاوش ٌکً از اسطوره هاي ملً  ،رودکی
سمرقندي شاعر بزرگ قرن چهارم هجری و تهٌه کننده کلٌله و دمنه  ،روزبه دوره خالفت عمربن خطاب طراح شهرهای
ب صره و کوفه ،سٌؾ فرؼانی از شاعران و عارفان قرن هفت هجری ،شمس الدٌن محمد بن اٌوب دٌنسری (سده هفتم
هجری) داٌره المعارؾ نوٌس و نگارنده کتاب نوادر التبا در لتحفه البهادر که شامل مباحثی از علوم طبٌعی است ،رابعه
بلخً نخستٌن زنً که پس از حمله وحشٌانه اعراب به زبان پارسً دري شروع به سرودن شعر کرد زمانش را برابر با
رودکً گفته اند ،گفته شده است که حارث برادر رابعه ؼالمً زٌباًٌ به نام بکتاش داشت که بعدها رابعه عاشق بکتاش
مٌشود که در اثر اٌن عشق حارث فرمان مٌدهد که رابعه را به حمام ببرند و رگهاٌش را بزنند و بعد از آن درب حمام را
گل بگٌرند که بعد از آن رابعه با خون خود شعرهاٌش را بر دٌوار حمام نوشت و به ناکامً از جهان رفت  ،ابو سعٌد
ابوالخٌر  ،سناٌی ؼزنوی عارؾ و زاهد و اندٌشمند بزرگ و استاد شعر پارسی دري در قرن پنج هجری ،جعفر محمد بن
موسی خوارزمی  ،استاد بهزاد  ،بٌهقً  ،نظامً گنجوي حکٌم ابومحمد الٌاس بن زکً بن موئد ملقب به نظامی گنجوی
شاعر نامدار  ،خوارزمی محمد بن احمد کاتب  -از داٌره المعارؾ نوٌسان سده چهارم هجری است کاتب مفاتٌح العلوم وی
شامل مباحثی در حساب،هندسه،نجوم،موسٌقی،تخنٌک و کٌمٌا،عطار ،جامً ،خواجه عبدهللا انصاري ٌ ،عقوب لٌث صفاري
 ،آرش کمانگٌر ،مسلم خراسانً  ،ابو نصر محمد فارابً  ،احمد معماری الهوری و برادرش استاد حمٌد الهوری سده
ٌازدهم هجری معماران سازنده تاج محل در هندوستان ،ابورٌحان محود بن احمد بٌرونی ،سٌد جمال الدٌن افؽانی  ...را از
اٌران قلمداد مٌکنند  .اٌنانً که مختصرآ درباال آزآنان نام برده شد مانند ده ها اندٌشمند دٌگري وطن ما جزًٌ از هوٌت و
فرهنگ ما هستند.
مٌگوٌند :ملتی که گذشته نداشته باشد اٌنده هم ندارد.
ماچرا بً تفاوت ازافتخارات تارٌخً وادبً خوٌش بگذرٌم تا هوٌت ما را به تاراج ببرند .
خبرگزاري جمهور درٌک بررسً زٌرعنوان(همدلی از همزبانی بهتر است) مٌنوٌسد:
موالنا جالل الدٌن محمد بلخی از کجا است؟ ابوعلی سٌنا ،دانشمند اٌرانی بود ٌا افؽانستانی؟ خواجه شمس الدٌن حافظ
شٌرازی به کدام زبان شعر سروده است :دری ٌا پارسی؟ و… .اٌن پرسش ها ،ازجمله ی هزاران پرسشی است که همواره
در محافل روشنفکری دو کشور مطرح می شود .اٌرانی ها حسب معمول تالش شان اٌن است که همه اٌن مردان بزرگ
را اٌرانی ثابت نموده و جزء افتخارات خودشان قلمدادکنند و ترٌاک و ترور و وحشٌگری را به افؽانستان نسبت بدهند .در
اٌنسو ،افؽان ها نٌز سعی می کنند تا موالنا و ابوعلی سٌنا و… را مال افؽانها قلمداد کرده و اٌرانی ها را متهم به
دروؼبافی و جعل و تحرٌؾ تارٌخ نماٌند.

اعتراؾ اٌرانٌان براي اولٌن باردراخرٌن نٌوزرسانه مستقل اٌرانٌان
اٌرانٌان مفاخر سرزمٌن ما را مصادره کردند
اٌن در حالی است که اقدام اٌرانٌها به اٌنجا محدود نشد و اٌرانٌها بشدت از استفاده از پسوند هاي " بلخً " در نام " ابوعلً
سٌناي بلخً " و مولوی بلخی وحشت دارند .به گزارش آخرٌن نٌوز ٌ ،ک استاد دانشگاه کابل از اقدام اٌران در مصادره
مشاهٌر افؽانی در هماٌش مٌراث مشترک افؽانستان و اٌران در کابل گله کرد  .استاد مسعود در اٌن هماٌش در سخنرانی
خود که از شبکه تلوٌزٌونً افؽانستان از جمله نور و تمدن پخش مً شد ،همچنٌن ادعا کرد  :در اٌران سٌد جمال الدٌن
افؽانی را " سٌد جمال الدٌن اسدآبادي " مً نامند  .اٌن در حالی است که اقدام اٌرانٌها به اٌنجا محدود نشد و اٌرانٌها بشدت
از استفاده از پسوند هاي " بلخً " در نام " ابوعلً سٌناي بلخً " و مولوی بلخی وحشت دارند .وی همچنٌن مدعی شد:
در اٌران بجاي موالنا جالل الدٌن بلخً ،اٌن شاعر بزرگ بلخ افؽانستان از نام " موالنا جالل الدٌن رومً " استفاده مً
شود و باٌد در اٌن خصوص چاره اندٌشی شود .اٌن استاد دانشگاه کابل همه دست اندازٌهای اٌران در مصادره دانشمندان
افؽانی را ناشی از جنگ و نابسامانی در اٌن کشور برشمرد و گفت :متاسفانه جنگ و ناآرامً ها در افؽانستان مانع از
معرفً اٌن شاعران بزرگ شده است.
http://www.akharinnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5979&Item
id=36
همچنان روزنامه اٌران ( شماره  ) 17/11/85 5353تن به ٌک ناگذٌري داده -چنٌن مٌنوٌسد:
سٌد جمال الدٌن افؽان ،ناصرخسرو قبادٌانً بلخً و ابوعلً سٌناي بلخً!
بٌشتر خٌابان هاي شهر مزار شرٌؾ در افؽانستان به تازگً نامگذاري شده و تابلوهاًٌ در آن نصب شده اند.
به گزارش اٌسنا ساٌت «افؽان اٌركا» در اٌن باره نوشت :در اٌن نامگذاري كه خٌابان هاي اصلً و فرعً مزارشرٌؾ را
دربرمً گٌرد ،از نام هاي مفاخر فرهنگً و ملً افؽانستان استفاده شده است .بٌشتر خٌابان هاي مزار شرٌؾ به نام هاًٌ
نظٌر سٌدجمال الدٌن افؽان ،ناصرخسرو قبادٌانً بلخً ،فاطمه بلخً ،رابعه بلخً و ابوعلً سٌناي بلخً نامگذاري شده اند.
شهر مزارشرٌؾ پس از كابل ،دومٌن شهر افؽانستان است كه شماري از خٌابان هاي آن نامگذاري مً شوند .همچنٌن
دولت افؽانستان به مناسبت هشتصدمٌن سال تولد موالناٌ ،اد اٌن شاعر فارسً زبان قرن هفتم هجري را در سال جاري
مٌالدي گرامً خواهد داشت .به همٌن منظور حامد كرزي  -رئٌس جمهور افؽانستان  -كمٌسٌونً را متشكل از  ۰۴نفر،
مسئول تهٌه مقدمات برگزاري ٌك سمٌنار بٌن المللً به مناسبت هشتصدمٌن سال تولد موالنا كرده است .اٌن مراسم ٌادبود
با نام «هماٌش بٌن المللً علمً ،تحقٌقاتً براي گرامٌداشت شخصٌت علمً و فرهنگً موالنا» برگزار مً شود.
روزنامه همشهري بارٌختن اشک تمساح ،افؽانستان راخطربالقوه به زبان وفرهنگ پارسً دانسته وازاحٌا وبازسازي
اجتماعً وفرهنگً ما به مسوولٌن کشورش جدآ گوشزد مٌنماٌد.
هشدار جدي كارشناسان به تحرٌؾ هاي تارٌخً
افتخارات مان نصٌب همساٌگان نشود
در حالً كه كشورهاي مجاور اٌران ،به سرعت و با عالقه مندي زٌاد ،براي تصاحب بزرگان ادبٌات فارسً اٌران در
تالشند ،از مسئوالن فرهنگً كشور ،اقدام وٌژه اي دٌده نمً شود.

نام گذاري خٌابان هاي شهر مزار شرٌؾ افؽانستان با اسامً معناداري چون ابوعلً سٌناي بلخً و ناصرخسرو قبادٌانً
بلخً كه در هفته هاي گذشته صورت گرفتٌ ،كً از اٌن تالش ها هستند .اما مسئوالن افؽانستان كه در شراٌط فعلً به
شدت نٌازمند هوٌت بخشً به كشور در حال بازسازي شان هستند ،به اٌن امر اكتفا نكرده اند .حامد كرزاي ،رئٌس جمهور
افؽانستان ،كمٌسٌون چهل نفره اي را براي برگزاري سمٌنار بٌن المللً علمً -تحقٌقاتً براي گرامٌداشت شخصٌت علمً
و فرهنگً موالنا تشكٌل داده است ،در حالً كه با وجود نام گذاري سال جاري به نام موالنا ،هٌچ اقدام عملً قابل توجهً
صورت نگرفته است.
از سوي دٌگر ،بخش عربً شبكه بً بً سً نٌز حدود ٌك ماه پٌش ،ابن سٌنا را دانشمند عرب معرفً كرده بود كه تنها به
چند واكنش رسانه اي معدود در اٌران منجر شد؛ ؼالمرضا اعوانً ،رئٌس انجمن حكمت و فلسفه اٌران در گفت وگو با
اٌسنا گفت :اٌن گونه سخنان صددر صد باطل است و ما اٌرانً ها باٌد در اٌن موارد بسٌار هوشٌار باشٌم.
عالوه بر اعوانً ،ؼالمحسٌن ابراهٌمً دٌنانً نٌز در واكنش به ابن سٌناي عرب گفت :ابن سٌنا اهل بخارا ،مركز زبان
فارسً بوده و زبان مادري اش نٌز فارسً است ،پس او به هٌچ وجه نمً تواند عرب باشد .اما واكنش رسمً ،جدي و
پٌگٌرانه مقامات اٌران ،نه تنها ابن سٌناي عرب را جدي نگرفت ،بلكه در طول ده روز گذشته ،ابن سٌناي افؽانً را نٌز
نادٌده گرفت .عماد افروغ مً گوٌد :اٌن كه كشورهاي دٌگر ،بزرگان مملكت ما را بزرگ بدارند ،باعث خوشحالً است،
اما باٌد به تحرٌؾ واكنش نشان داد .آنها باٌد به طور جدي با واكنش جدي ما مواجه شوند و حتً كارشان به شكاٌت
بٌنجامد .افروغ درباره توجه مسئوالن كشور به بزرگان اٌرانً و هوٌت فرهنگً كشور مً گوٌد :به اعتقاد من در اٌن
سال ها نسبت به اٌن موضوع ؼفلت صورت گرفته و به عمد هم بوده است .اٌن ؼفلت به نام توجه دولت به اقتصاد و
معٌشت مردم صورت گرفته و در واقع ،فضاي كشور ما بٌش از حد اقتصاد زده است.
رئٌس كمٌسٌون فرهنگً مجلس ادامه مً دهد :نمً گوٌم تاكنون به اٌن مساٌل بً توجهً كامل شده است ،ولً باٌد بٌش
از اٌن ها باشد و حركت هاًٌ كه تاكنون صورت گرفته ،قابل قبول نٌست .افروغ با اشاره به پٌگٌري مجلس در زمٌنه
برگزاري مراسم بزرگداشت موالنا ،مً گوٌد :تا جاًٌ كه من مً دانم كمٌته اي در وزارت ارشاد تشكٌل شده و جلساتً
نٌز دارند .اٌن كمٌته حاصل تذكر افروغ در صحن علنً مجلس به وزارت علوم است كه بٌش از پنج ماه پٌش صورت
گرفت .در آن اٌام ،تذكر افروغ با اٌن مضمون كه چرا در شراٌطً كه مصر ،افؽانستان ،تركٌه و ...در حال برگزاري
مراسم مختلؾ براي بزرگداشت موالنا هستند ،مسئوالن اٌران هٌچ اقدامً نمً كنند؟ واكنش وزٌر علوم و نماٌنده اٌران در
ٌونسكو را برانگٌخت و سرانجام كمٌته اي براي اقدام در اٌن زمٌنه تشكٌل شد .حاال ،در شراٌطً كه تنها نزدٌك به ٌك ماه
به پاٌان سال هشتادوپنج مانده است ،افروغ پاسخ گفتن به اٌن پرسش را كه واقعا ً چه اقدام عملً تاكنون انجام شده است؟
وظٌفه مسئوالن وزارت ارشاد و علوم مً داند.محمد حسٌن جعفرٌان شاعر مً گوٌد :در آٌنده خواهٌم دٌد كه اگر ما
حركتمان كند باشد ،دٌري نخواهد گذشت كه به عنوان مثال افؽان ها به عنوان ٌكً از همساٌگان فارسً زبان ما نماٌنده
شعر فارسً در دنٌا شوند.
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1385/851125/news/adabh.htm
http://www.ido.ir/a.aspx?a=1385111802
مروري برزنده گً وفرزانگً فٌلسوؾ ،طبٌب ،محقق  ،مولؾ ،متفکر ،اندٌشمند وپژوهشگرابوعلً سٌناي بلخً

ابوعلی حسٌن بن عبدهللا بن سٌنا ،مشهور به ابوعلی سٌنا بلخً و ابن سٌناي بلخً و پورسٌنا (متولد  ۳۵۳شمسً در بخارا(
تاثٌرگذارترٌن فٌلسوفان و دانشمندان
ٌکً از شهر های بزرگ ارٌانای کبٌر)  -درگذشت ٔه  ۰۱۴شمسً  ،از مشهورترٌن و
ِ
ارٌانا بود .وی  ۰۵۴کتاب در زمٌنههای گوناگون نوشتهاست که شمار زٌادی از آنها در مورد طبابت و فلسفه است.
جورج سارتن اورا مشهورترٌن دانشمند سرزمٌنهای اسالمی میداند که ٌکی ازمعروؾترٌنها در هم ٔه زمان و مکان و
نژاد است .کتاب معروؾ او «قانون» نام دارد .زندگٌنامه او به گفته خودش به نقل ازشاگردش ابوعبٌد جوزجانی :پدرم
عبدهللا از مردم بلخ بود درروزگار نوح پسرمنصور سامانی به بخارا درآمد .بخارا درآن عهد از شهرهای بزرگ بود .پدرم
کار دٌوانی پٌشه کرد و در روستای خرمٌثن به کار گماشته شد .به نزدٌکی آن روستا ،روستای افشنه بود .در آنجا پدر
من ،مادرم را به همسری برگزٌد و وی را به عقد خوٌش درآورد .نام مادرم ستاره بود من در ماه صفر سال  ۳۷۴از مادر
زاده شدم .نام مرا حسٌن گذاشتند.
ابن سٌنا بلخی ٌا پورسٌنا حسٌن پسر عبدهللا زاده در سال  ۳۷۴هجری قمری و در گذشته در سال  ۰۲۴هجری قمری،
دانشمند و پزشک و فٌلسوؾ بود .نام او را به تفارٌق ابن سٌنا ،ابوعلی سٌنا ،و پور سٌنا گفتهاند .در برخی منابع نام کامل
او با ذکر القاب چنٌن آمده :حجةالحق شرؾالملک شٌخ الرئٌس ابو علی حسٌن بن عبدهللا بن حسن ابن علی بن سٌنا
البخاری .وی صاحب تألٌفات بسٌاری است و مهمترٌن کتابهای او عبارتاند از شفا در فلسفه و منطق و قانون در طبابت.
پدرش عبد هللا اهل بلخ بود و مادرش ستاره نام داشت  ،زنی از اهالی روستای افشنه.
ابوعلی سٌنا بلخً را باٌد جانشٌن بزرگ فارابی و شاٌد بزرگترٌن نماٌنده حکمت در تمدن اسالمی بر شمرد .اهمٌت وی
در تارٌخ فلسفه اسالمی بسٌار است زٌرا تا عهد او هٌچٌک از حکماجهان اسالم نتوانسته بودند تمامی اجزای فلسفه را که
در آن روزگار حکم دانشنامهای از همه علوم معقول داشت در کتب متعدد و با سبکی روشن مورد بحث و تحقٌق قرار
دهند و او نخستٌن و بزرگترٌن کسی است که از عهده اٌن کار برآمد.
پدرش عبد هللا اهل بلخ بود و مادرش ستاره نام داشت  ،زنی از اهالی روستای افشنه.
عبد هللا پدر بو علی دوران جوانی اش را در زادگاه گذرانٌده و سپس به بخارا پاٌتخت حکومت سامانٌان عزٌمت کرد.
هنگامی که ابن سٌنا پنج سال داشت  ،نزد پدر که مردی فاضل بود حساب  ،رٌاضٌات  ،رو خوانی قرآن و صرؾ و
نحو زبان عربی می آموخت او از همان ابتدا بسٌار باهوش بود و برای کسب دانش شوق و اشتٌاق فراوانی داشت پس
از چندی نٌز به مکتب رفت که سر آمد هم مکتبی های خود بود.

ابن سٌناي بلخی ٌا پورسٌنا حسٌن پسر عبدهللا زاده در سال  ۳۷۴هجری قمری و در گذشته در سال  ۰۲۴هجری قمری،
دانشمند و طبٌب و فٌلسوؾ بود .نام او را به تفارٌق ابن سٌنا ،ابوعلی سٌنا ،و پور سٌنا گفتهاند .در برخی منابع نام کامل او
با ذکر القاب چنٌن آمده :حجةالحق شرؾالملک شٌخ الرئٌس ابو علی حسٌن بن عبدهللا بن حسن ابن علی بن سٌنا البخاری.
وی صاحب تألٌفات بسٌاری است و مهمترٌن کتابهای او عبارتاند از شفا در فلسفه و منطق و قانون در پزشکی.
«بوعلی سٌنا را باٌد جانشٌن بزرگ فارابی و شاٌد بزرگترٌن نماٌنده حکمت در تمدن اسالمی بر شمرد .اهمٌت وی در
تارٌخ فلسفه اسالمی بسٌار است زٌرا تا عهد او هٌچٌک از حکمای مسلمٌن نتوانسته بودند تمامی اجزای فلسفه را که در آن
روزگار حکم دانشنامهای از همه علوم معقول داشت در کتب متعدد و با سبکی روشن مورد بحث و تحقٌق قرار دهند و او
نخستٌن و بزرگترٌن کسی است که از عهده اٌن کار برآمد.
او در ده سالگی قرآن را حفظ کرده و ادبٌات و هندسه رٌاضٌات و صرؾ و نحو عربی را نٌز مٌدانست  ،او به
طبٌعت و گٌاهان و حٌوانات عالقه خاصی داشت و اوقات فراؼت را در دشت و صحرا به جستجو و کسب تجربه می
پرداخته و بدٌن صورت از دوران کودکی به خواص گٌاهان و طبابت عالقه مند شده است .هنگامی که ابوعلی دوازده سال
داشت به همراه خانواده در بخارا  ،پاٌتخت سامانی می زٌست و پدرش عبد هللا نٌز دارای شؽل و منصب دٌوانی بود .عبد
هللا فرزند خوٌش را نزد استادی به نام عبد هللا ناتلی فرستاد تا نزد او معلومات خود را تکمٌل کند  .پٌش از آن هم ابوعلی
علم فقه را از شخصی به نام اسماعٌل زاهد فرا گرفته بود.
ابوعلی سٌناي بلخً به حدی باهوش بود که گاهی در مطالب علمی وجوه تازه ای مٌافت به طوری که باعث تعجب استاد
خود می گشت  .ناتلی نٌز وی را تشوٌق به فراگٌری علوم و دانش اندوزی مٌکرد و بدٌن گونه ابوعلی علم منطق را فرا
گرفت و بعد به تکمٌل رٌاضٌات پرداخت.
ابوعلی سٌناي بلخً برای تکمٌل و ارتقا معلومات خود چاره ای جز مداومت و کوشش خوٌش نداشت او طبٌعٌات و الهٌات
را نزد خود خواند  .او تمامی کتابهاٌی که در دسترسش قرار مٌگرفت سود می جست و علم پزشکی را نٌز خود به
وسٌله کتابهای بزرگان و تجربٌات عملی نزد خود فرا گرفت.
ابوعلی سٌناي بلخً در جوانی حکمت ماوراء الطبٌعه را نٌز آموخت و هر کتابی که در اٌن زمٌنه به دستش می رسٌد
مطالعه و تجزٌه و تحلٌل مٌکرد  .روزی کتاب ما بعد الطبٌعه ارسطو را به دست آورد و شروع به مطالعه آن کرد اما هر
چه مٌخواند مفاهٌم نهفته در آن را به دست نمی آورد و باز از ابتدا می خواند تا اٌنکه بٌش از بٌست بار کاتب را
خواند اما هنوز مفهوم جمالت کتاب را به درستی درک نمٌکرد تا اٌنکه ٌک روز که از بازار بخارا عبور مٌکرد فروشنده
ای راه او را گرفت و کتاب فرسوده ای را به وی فروخت  .وقتی شروع به خواندن کتاب کرد متوجه شد که کتاب
نوشته ابونصر فارابی و در مورد شرح اؼراض ما بعٌد الطبٌعه ارسطو است همان کتابی که هر چی ابوعلی رد آن
اندٌشٌده بود براٌش مفهوم نشده بود.
در سال سه صدوهفتادوپنج هنگامی که ابوعلی سٌناي بلخً هجده سال داشت نوح دوم بر بخارا حکومت مٌراند  .روزی
ؼالمان امٌر به دنبال وی آمدن تا برای معالجه امٌر به بالٌن ی رهسپار شود.
ابو علی سٌناي بلخً سابقه بٌماری و نشانه های بٌماری را که در امٌر ظاهر شده بود از ابن خالد  -پزشک مخصوص
دربارپرسٌد .معلوم گشت که امٌر از مدتی پٌش دچار درد و سوزش شدٌد معده و حالت تهوع شده و نٌز بخشی از

بدنش لمس گشته  .ابو علی سٌناي بلخً از روی عوارض بٌماری به بٌماری امٌر پی برد و با بررسی ظروؾ
مخصوص خوراک امٌر بٌماری امٌر را مسمومٌت ناشی از سرب اعالم کرد و اقدام به درمان بٌماری امٌر کرد.
ابوعلی سٌناي بلخً در قبال معالجه امٌر از وی خواست اجازه ورود و استفاده آزادانه از کتابخانه سلطنتی بخارا را
کرد  -چرا که تنها شاهزادگان و بزرگان حق استفاده از ان را داشتند  -و نوح ابن منصور نٌز موافقت کرد.
اٌن واقعه که در هجده سالگی ابوعلی سٌناي بلخً اتفاق افتاد فصل تازه اٌی در علم اندوزی و کسب دانش برای وی
گشوده شد کتابخانه بخارا کی از کاملترٌن کتابخانه های آن روزگار اٌران به شمار مٌرفت و از اکثر کتابهای قدٌمی
و کمٌاب ٌک نسخه در آن موجود بود.
روزی که ابن سٌناي بلخً به کتابخانه سلطنتی پا گذاشت  ،شادی اش از دٌدن کتابهای گوناگون موجود در آن بی حد
و حصر بود  .بلخً با حرص و ولع همه آنها را از نظر گذرانٌد و در طول سه سالی که ابو علی در آن کتابخانه بود
و به گفته ٌکی از شاگردانش دوره طالٌی برای تکامل وی محسوب می شد را بگذراند و معلوماتش را در فقه عمٌق
تر کند  .همچنٌن در مورد ادبٌات و موسٌقی و زواٌای مختلؾ انها به تجربه و تحقٌق بپردازد  .او توانست بر روی
نقشه های نجومی منجمان گذشته کار کند .
سٌناي بلخً در سن بٌست سالگی شروع به نوشتن کرد و مجموعه ای در ده جلد به نام حاصل و محصول را به رشته
تحرٌر در آورد بعد کتابی در باب اخالق با عنوان البر و االئم  -بی گناهی و گناه  -نوشت  ،نوشته بعدی وی کتابی در
باب فلسفه به نام حکمت عروضی در بٌست و ٌک جلد می باشد.
هنگامی که ابوعلی سٌنا بلخً بٌست و ٌک سال داشت  .روزی در کتابخانه مشؽول مطالعه بود که متوجه حرٌق در قسمت
را کتابخانه شد  .سعی ابوعلی سٌناي بلخً و نگهبانان برای خاموش کردن آتش بی فاٌده بود و کتابها طعمه آتش قرا
گرفت بعد از آتش سوزی که به رواٌاتی عمدی و توسط دشمنان ابوعلی سٌنا بلخً در دربار صورت گرفته بود در شهر
شاٌعه کردند که خود بوعلی سٌنا بلخً کتابخانه را آتش زده که اٌن موضوع نٌز در امٌر اثر کرد و سبب شد تا از ورود
ابوعلی به درمانگاه جلوگٌری کنند  .در همٌن حال پدر بوعلی سٌنا بلخً نٌز درگذشت وسبب شد تا بوعلی تصمٌم به سفر
گٌرد و با دوست خود ابوسهل مسٌحی در سال سه صدوهفتادونو ترک دٌار کرد و راهی مقصدی نا معلوم شد.
ابوعلی سٌنا پس از ترک پاٌتخت سامانی و گذشت نزدٌک به ٌک ماه در ٌکی از استراحتگاه های مٌان راه با مردی به نام
منصوربرخورد کرد کسی که خود از نجٌب زادگان و اندٌشمندان دربار خوارزم بود و ابن سٌنا را به دربار خوارزم
دعوت کرد  .در آن زمان دربار خوارزم تمامی دانشمندان و فرزانگان را به دربار خود دعوت مٌکردند که به سبب وزٌر
فاضل ابن مامون ابوالحسن احمد بن سهٌلی بود که دانشمندان را در دربار خوارزم جمع مٌکرد.
مرکز حکومت ابن مامون خوارزمشاه  ،شهر گرکامج در ساحل رود جٌحون بود  .در دربار خوارزمشاهٌان ابوعلی سٌنا
بلخً و ابوسهٌل به گرمی استقبال شدند  ،و خود سهٌلی وزٌر خوارزمشاه به پٌشواز اٌشان آمد  .پس از مدتی استراحت
با امٌر ابن مامون دٌدار کردند و او نٌز به اٌشان خوش آمد گفت.
ابو علی سٌناي بلخً برای مدتی نزدٌک به سٌزده سال درآنجاماند و در طول اٌن مدت وقت خود را به تدرٌس  ،تحرٌر
و معالجه بٌماران گذراند  .وی در اٌن مدت کتابها و رساالت زٌادی به رشته تحرٌر در آورد که از جمله آنها
مٌتوان رساله ای در مورد نبض به زبان پارسی دري ،رساله ای در مورد بٌهودگی پٌش بٌنی آٌنده بر اساس حرکت

ستارگان به زبان عربی و قصٌده ای در مورد منطق  ،کتابی در باب فلسفه به نام بقاء النفس الناطقه و رساله ای در
باب افسردگی با نام حزن االسبابه و بسٌاری بسٌاری دٌگر نوشت.
در اٌن سالها ابوسهل همواره همرا ابوعلی سٌناي بلخً بود و دوستی بسٌاری بٌن آنها پدٌد آمده بود ٌ .ک روز فرستاده
ای از سلطان محمود ؼزنوی خبر داد که خوارزمشاه باٌد تمامی دانشمندان خود را نزد او و به پاٌتخت ؼزنوٌان روانه
کند در اٌن زمان بوعلی بر خالؾ دٌگر دانشمندان به ؼزنٌن نرفت و بعد از سٌزده سال اقامت در گرگانج در زمستان
سال سه صدونودودو به همراه دوست خود ابوسهل مسٌحی شبانه از گرگانج گرٌخت  .سلطان محمود از نٌامدن ابن سٌنا
ناراحت شده و دستور مٌدهد تصاوٌر زٌادی از وی کشٌده برای فرمانرواٌان خراسان بفرستند وبرای دستگٌری و تحوٌل او
جاٌزه بزرگی تعٌٌن مٌکند.
ابو علی سٌنا بلخً ابتدا برای دٌدن مادر خود راهی خراسان و شهر بخارا مٌشود  .اما به زودی ماموران از برگشتن
وی باخبر مٌشوند و و او دوباره مجبور به فرار مٌشود  .و اٌن بار همراه دوست خوٌش ابوسهٌل نزد سلطان قابوس بن
وشمگٌر مٌشود در بٌن راه بر اثر طوفان شن دوست و همراه خود ابوسهل را از دست مٌدهد .ابوعلی سٌنابلخً بعد از طی
مراحلی سخت وارد منطقه مٌشود که باخبر مٌشود سلطان قابوس توسط سپاهٌانش کشته شده است .ابوعلی سٌنا هنگام
ورود به شهر مورد لطؾ و احترام زرٌن گٌس دختر سلطان قابوس که مانند پدر دوستدار فضال بود قرار گرفت.
ابوعبٌد جوزجانً که ٌکً از شاگردان مقرب و ٌاران همٌشگً ابن سٌنا بوده است از قول استادش زندگٌنامه او را چنٌن
رواٌت مً کند « :پدرم عبدهللا پسر حسن پسر علً ابن سٌنا از اهالً بلخ بود.
در زمامداري امٌر نوح سامانً به سوي بخارا نقل مکان کرد و در دهکده اي از توابع بخارا سکنً گزٌد و به برزگري و
کشاورزي پرداخت .در آن اٌام با دختري ستاره نام در دهکده افشنه که جز همان دهستان بود ،ازدواج کرد .من در سال
دوصدوپنجاه ونو خورشٌدي (نوصدوهشتاد مٌالدي) به دنٌا آمدم .بعد از مدت زمانً پدرم به شهر بخارا آمد ،مرا به مکتب
برد و به دست استاد سپرد .درس قرآن و ادبٌات را شروع کردم و در ده سالگً قرآن را حفظ نموده و در ادبٌات مقامً
کسب کردم که همدرسانم را تحت الشعاع قرار داده بودم .با کمال جدٌت نزد اسماعٌل زاهد فقه روي آوردم و در اٌن رشته
رشته به حدي رسٌدم که مفتً حنفٌان بخارا شدم .در همان زمان حساب را پٌش ٌکً از سبزي فروشها که در علم حساب
توانا بود فرا گرفته و رٌاضً را از استادي به نام محمد مساح کسب نمودم .دٌري نگذشت که شخصً به نام عبدهللا ناتلً
به شهر ما آمد؛ او خود را فٌلسوؾ معرفً کرد و پدرم وي را در خانه خود جا داد و از او خواهش کرد که مرا تعلٌم دهد.
کتاب اٌساؼوجً را پٌش وي خواندم و هر مسئله اي را که استاد شرح مً داد ،من بهتر از او تفسٌر مً کردم .در مدت
زمانً اندک توانستم در علم منطق ،سرماٌه زٌادي کسب کنم .کتاب اقلٌدس را نٌز نزد ناتلً شروع کردم ،پنج ٌا شش شکل
آن را تشرٌح کرد ،بقٌه مشکل را خود حل کردم .اٌن بار کتاب دٌگري را مورد مطالعه قرار دادم و دٌگر نٌازي به ناتلً
نمانده بود.
ناتلً از ما جدا شد ،بعد از علم منطق و هندسه و فلکٌات ،که از ناتلً و ؼٌره فرا گرفته بودم؛ به فراگٌري علوم طبٌعً و
ماوراء الطبٌعه و علوم طب پرداختم .کتاب ماوراء الطبٌعه تألٌؾ ارسطو را پٌدا کردم ،دٌدم بسٌار مشکل است .چهل بار
از اول تا به آخر خواندم و تمام مندرجاتش را حفظ کردم ،اما چٌزي از محتواي آن نفهمٌدم .تا روزي در بازار صحافان
بخارا به سمساري برخوردم ،کتابً در دست داشت ،گفت :ابوعلً اٌن کتاب را بستان که بسٌار ارزان است و صاحبش آن

را از سر نٌازي که به مال دارد مٌفروشد .کتاب را به سه درهم خرٌدم و به خانه آوردم .کتاب ٌکً از تألٌفات فارابً و
شرح ماوراءالطبٌعه ارسطو بود .آن وقت بود که به کمک اٌن کتاب ارزشمند ،مشکالت علم ماوراءالطبٌعه همگً بر من
روشن شد .در زمٌنه علم طب بسٌاري از کتاب هاي طبً را که در آن روزگار متداول بود ،مطالعه کردم دٌدم علم طب
بسٌار مشکل نٌست.
بسٌار زود در اٌن باره نٌز پٌشرفتهاًٌ حاصل شد ،که از ساٌر اطباي وقت پٌشً گرفتم و شروع به مداواي بٌماران کردم.
در طب علمً تجارت بر من کشؾ شد که بسٌاري از نظرٌات مندرج در کتاب ها را وارونه دٌدم .در آن اٌام که با طب
سر و کار داشتم شانزده سالم بود .اٌن را نٌز باٌد ٌادآوري کنم که پدرم عبدهللا و برادرم ،که از من بزرگتر بود ،گروٌده
باطنً ( اسماعٌلٌه ) بودند .اکثر اوقات بر سر مباحث نفس و عقل ،که از فرقه اسماعٌلٌه تلقٌن گرفته بودند ،به بحث و
جدل مً پرداختـند .من گوش مً دادم...
ابوعبٌد جوزجانً به رواٌتش ادامه مً دهد و مً گوٌد:
هنگامً که ابن سٌنا بلخً در سن هفده سالگً بود ،اتفاقا ً امٌر نوح بن منصور سامانً ،که زمامدار بخارا بود ،بٌمار شد.
طبٌبان بزرگ بخاراًٌ با به بالٌن امٌر دعوت کردند .اٌن سٌنا جوان هم خود را در مٌان آنان جا زد و به عٌادت امٌر
رفت .خو د او در اٌن باره مً گوٌد :طبٌبان همگً از تشخٌص بٌماري درماندند .خدا را شکر که تشخٌص من درست از
آب درآمد و مداواي من اثر رضاٌت بخش بخشٌد و امٌر به زودي شفا ٌافت.
گوٌند بٌماري امٌر نوح سامانً چنان بود که جملگً عضالتش چنان سخت و سفت شده بود که توان حرکت را به کلً از
او سلب کرده و ٌاراي هٌچ حرکتً نداشت .طبٌبانً که به بالٌنش رفتند از عالج درمانده و سپر انداختند .ابن سٌناي جوان
بعد از معاٌنه دقٌق دستور داد که حوض حٌاط امٌر را مملو از ماهً رعاده کنند .امٌر رالوچ کرده و در قفس چوبٌن قرار
داد و در وسط حوض جا داد .در اثر نٌروي الکترٌسٌته اي که از ماهً رعاده تولٌد مً شود و با جسم امٌر تماس مً
گرفت ،امٌر به کلً ازمرٌضً عضالت نجات ٌافت .ناگفته نماند که در هر ماهً رعاده قدرت تولٌد الکترٌسٌته به سً
ولت مً رسد .از اٌن رو پٌداست که ابوعلً سٌنا ٌک هزار سال قبل از پٌداٌش روش معالجه با برق و حتا قبل از اختراع
برق به تأثٌر آن پً برده است .امٌر نوح در مقابل اٌن معالجه شگؾ انگٌز مً خواست پاداش شاٌانً به ابن سٌناي جوان
بدهد .در جواب امٌر که گفت « :ابو علً هر چه بخواهً مً دهم» .ابن سٌنا گفت « :تنها پاداش من اٌن باشد که اجازه
بفرماًٌ در مطالعه کتاب هاي کتابخانه امٌر آزاد باشم».
براي هر حکمً در معالجه و هر بٌانً در تشرٌح جسم آدمً ،دالٌل له و علٌه را با هم آورده است .شٌخ الرئٌس ابن سٌنا
اولٌن دانشمند اسالمً است که کتابهاي جامع و منظم در فلسفه نوشته است .کتاب شفاي او در واقع حکم ٌک دائرةالمعارؾ
فلسفً را دارد .عالوه بر شفا کتاب هاي نجات ،اشارات و تنبٌهات ،قراضه طبٌعٌات ،مبداء و معاد و داستان حً بن ٌقطان
را همگً در فلسفه نوشته است.
ابن سٌناي بلخً در مدت اقامت در همدان به قصد اٌجاد رصد خانه ،دستگاهً که شباهت زٌادي به ورنٌه امروزي
داشت ،اختراع کرد و مفاهٌم مهم فٌزٌکً از قبٌل :حرکت ،نٌرو ،فضاي خالً ،نور ،و حرارت را به دقت بررسً کرده
است .ابن سٌنا استاد تعلٌم و تربٌت ،اولٌن دانشمند اسالمً است که در اٌن باره اظهارات بسٌار ارزنده اي داشته است.
کتاب تدابٌر المنازل و چهار فصل از فن سوم کتاب اول قانون و مقاله اول از فصل پنجم کتاب شفا را به تعلٌم و بهداشت

کودکان اختصاص داده است .ابن سٌنا راجع به ورزش و انواعش ،درباره برگزٌدن هنر و حرفه دست بشر را مً گٌرد و
به سر منزل سعادت مً رساند .ابن سٌنا هزار سال پٌش مربٌان اطفال را سفارش مً دهد که از همان اوان کودکً عالقه
و شوق بچه را بسنجند و در هر پٌشه اي که استعداد و عالقه دارد او را در آن پٌشه و هنر تشوٌق کنند .ابن سٌنا منطق
دان ،کتاب قانون در طب را سراسر بر اساس صؽرا کبراي پً رٌزي کرده ،برابر کرده و نتٌجه گٌري منطقً را ابراز
مً دارد که جاي شک و گمانً نماند.
ابن سٌناي بلخً روانشناس ،در کتاب قانونش بحث هاًٌ درباره روان شناسً و روان پزشکً دارد که واقعا ماٌه تعجب
است .ابن سٌنا بلخً با وجود عمر کوتاه و با آن همه گرفتاري و دؼدؼه و اختفا و فرار و زندان ،که گرٌبانگٌرش بوده
است ،توانسته چهارصدوهفتادوشش کتاب و رساله در هر علمً از علوم متداول زمان خود را به جامعه تقدٌم کند .که
اکنون دوصدوچهل وشش کتاب و رساله او باقً و در کتابخانهاي مختلؾ دنٌا موجود است .ابن سٌنا ،فٌلسوؾ در فلسفه اش
متأثر از افالطونً نو بوده و کوشش کرده آن را با دٌن اسالم وفق دهد؛ که در اٌن باره از ابن رشد بسٌار پٌشً گرفته و
کمتر از ابن رشد از ارسطو تبعٌت کرده است .با اٌن همه چندي از کوته فکران او را کافر و زندٌق خوانده اند .ابن سٌناي
طبٌب که قانون را نوشته ،در حقٌقت باٌد گفت که داٌرةالمعارؾ طبً را به دنٌا ارزانً داشته است .قانون در طب ابن سٌنا
بلخً که شام ل پنج کتاب است ،تا قرن هفدهم در سراسر اروپا معتبرترٌن کتاب طبً بوده و در هر دانشگاهً آن را
تدرٌس کرده اند ،و حتً امروزه هم مً توان از توجٌهات و اشارات او بهره ها کسب کرد.
شرح هاًٌ که در دنٌاي اسالم بر کتاب قانون ابن سٌنا نوشته شده از علماي زٌر است:
علً رضوان ،متوفً چهارصدوشصت هجري قمري ،امام فخر رازي ،نجم الدٌن احمد نخجوانً ،محمد بن محمود آملً
متوفً بسال هفتصدوسً وسه ه.ق ،.سعدالدٌن محمد فارسً ،فخرالدٌن محمد خجندي ،جمال الدٌن حلً ،رفٌع الدٌن گٌلً،
ٌعقوب بن اسحق سلوي ،ابوالفرج ٌعقوب بن اسحق معروؾ به ابن القؾ ،هبه هللا ٌهودي مصري ،حکٌم محمد بن عبدهللا آق
سراًٌ ،حکٌم علً گٌالنً...... ،
حال که در دنٌاي اسالم راجع به ابن سٌنا نوشته ها را نوشتٌم ،بٌاٌٌد که به خارج و به دنٌاي ؼرب سفري کنٌم و ببنٌم
اروپائٌان درباره ابن سٌنا چه عقاٌدي دارند و تا چه حد از او قدردانً کرده اند.
دکتر نجٌب عقبقً از مصر کتابً را در سه جلد به نام المستشرقون تألٌؾ کرده که در سال نوزده چهل وشش در
دارالمعارؾ مصر چاپ و انتشار ٌافته است .در اٌن کتاب هر چه آثار مستشرقٌن ؼربً است گرد آمده است؛ شصت و پنج
صفحه کتاب مزبور اختصاص به ابوعلً سٌنا دارد.
کتابهاي قانون و شفا ،اثر ابن سٌنا بارها و بارها به زبانهاي مختلؾ از جمله عربً ،التٌن ،فرانسوي و اٌتالٌاًٌ ترجمه و
در پوهنتون هاي مختلؾ جهان تدرٌس مً شدند.
اخالق و صفات ابن سٌنا از حٌث نٌروی جسمانی ،مردی نٌرومند بود و به همٌن خاطر از کار کردن احساس خستگی
نمیکرد .او با داشتن اٌن نٌروی فراوان جسمی میتوانست از پس کار وزارت فرمانرواٌان برآٌد و همٌشه چه در سفر و
چه در نبرد همراه آنان باشد و عالوه بر اٌن به کار دانش و نوشتن نٌزبپردازد .میگوٌند که او شبها تا دٌرگاه به نوشتن
کتاب و رساله میپرداخت و در اٌن کار افراط میکرد .ابن سٌنا از لحاظ نٌروی ذهنی و تفکر نٌز بسٌار نٌرومند بود.

اٌنکه او در هجده سالگی توانست تمامی دانشهای زمان خود را فراگٌرد خود نشانگر نٌروی ذهنی اوست .نکت ٔه منفی در
اخالق ابن سٌنا گفتار تند او نسبت به دانشمندان همدورهء خود و حتی به گذشتگانی مانند افالطون و زکرٌای رازی بود.
ابن سٌنابلخً عالوه برپژوهش  ،تحقٌق وطبابت ،شاگردانً نٌز تربٌت کرد که هر کدام دانشمند بزرگی در زمان خود بوده
اند ازجمله :
ابوعبٌدهللا عبدالواحد بن محمد جوزجانی از سال  ۰۴۳هجری تا هنگام مرگ ابن سٌنا پٌوسته در خدمت او بودهاست و پس
از مرگ او به گردآوری و تألٌؾ آثار او پرداخت .تبحر او در رٌاضٌات بود.
ابوالحسن بهمنٌار بن مرزبان شاگرد بسٌار معروؾ ابن سٌناي بلخً است که برخی از آثار او در دست است .وی از
زردشتٌات آذرباٌجان بود.ولی بعدها مسلمان شد و کنٌ ٔه ابوالحسن را برگزٌد.
ابومنصور حسٌن بن طاهر از دانشمندان آرٌانا در قرن چهارم و پنجم هجری و ازشاگردان ابن سٌنا بود .وی در دانشهای
زمان خود بٌشتر در رٌاضٌات مهارتداشت .او در سال  ۰۰۴هجری درگذشت.
چنانکه بسٌاری از اراب توارٌخ به اٌن مطلب تصرٌح کرده اند و از نوشتههای خود ابوالحسن بهمنٌار از جمله التحصٌل
چنٌن مطلبی تاٌٌد میشودٌ .کی از کتابهای ابن سٌنا بلخً به نام المباحث بٌشتر شامل جواب سؤاالت او است.
ابوعبدهللا محمد بن احمد المعصومی ٌکی دٌگر از شاگردان مشهور ابن سٌنا است که رسالةالعشق را ابن سٌنا به نام او
نوشت.وقتی نزاع علمی بوعلی سٌنا و ابورٌحان بٌرونی بر اثر برخی گفتارهای ابورٌحان منقطع شد معصومی ادام ٔه بحث
با ابورٌحان را به عهده گرفت .مطالب معصومی به همراه اجوبه ابن سٌنا و سواالن و ردود ابی رٌحان در کتابی به نام
اسئله و اجوبه در لبنان چاپ شده است.
شٌخ علی نسائی خراسانی ٌکی دٌگر از شاگردان ابن سٌنا که ناصر خسرو هم در سفرنامه اش از وی نام مٌبرد.
آثار ابن سٌنا ي بلخً :به دلٌل آنکه در آن عصر ،عربی زبان راٌج آثار علمی بود ،ابن سٌناي بلخً که در آن روزگار
میزٌستند کتابهای خود را به زبان عربی نوشتند .بعدها بعضی از اٌن آثار به زبانهای دٌگر از جمله فارسی ترجمه شد.
افزون بر اٌن ،ابنسٌنا در ادبٌات پارسی دري نٌز دستی قوی داشتهاست .بٌش از  ۲۴اثر پارسی به او منسوب است که از
مٌان آنها انتساب دانشنامه عالئی و رساله نبض بدو مسلم است .آثار فارسی ابنسٌناي بلخً ،مانند ساٌر نثرهای علمی
زمان وی ،با رعاٌت اٌجاز و اختصار کامل نوشته شدهاست .آثار فراوانی ازوي به جا مانده و ٌا به او نسبت داده شده که
فهرست جامعی از آنها در فهرست نسخههای مصنفات ابن سٌنا آورده شدهاست .اٌن فهرست شامل شامل  ۱۳۱نوشته
اصٌل از ابن سٌنا و  ۱۱۱اثر منسوب به او است.
از مصنفات او :كتاب المجموع در ٌك جلد ،كتاب الحاصل و المحصول در بٌست جلد ،كتاب الب ّر و االثم ،در دو جلد،
كتاب الشفاء ،در هجده جلد ،كتاب القانون فى الطب ،در هجده جلد ،كتاب االرصاد الكلٌه ،در ٌك جلد ،كتاب االنصاؾ ،در
بٌست جلد ،كتاب النجاه ،در سه جلد ،كتاب الهداٌه ،در ٌك جلد ،كتاب االشارات ،در ٌك جلد ،كتاب المختصر االوسط ،در
ٌك جلد ،كتاب العالئى ،در ٌك جلد ،كتاب القولنج ،در ٌك جلد ،كتاب لسان العرب فى اللؽه ،در ده جلد ،كتاب االدوٌة القلبٌه،
در ٌك جلد ،كتاب الموجز ،در ٌك جلد ،كتاب بعض الحكمة المشرقٌه ،در ٌك جلد ،كتاب بٌان ذوات الجهه ،در ٌك جلد،
كتاب المعاد ،در ٌك جلد ،كتاب المبدأ و المعاد ،در ٌك جلد.

رسالههاى او  :رسالة القضاء و القدر ،رسالة فى اآللة الرصدٌه ،رسالة عرض قاطٌؽورٌاس ،رسالة المنطق بالشعر ،قصائد
فى العظة و الحكمه ،رسالة فى نعوت المواضع الجدلٌه ،رسالة فى اختصار اقلٌدس ،رسالة فى مختصر النبض به زبان
فارسى ،رسالة فى الحدود ،رسالة فى االجرام السماوٌة ،كتاب االشاره فى علم المنطق ،كتاب اقسام الحكمه ،كتاب النهاٌه،
كتاب عهد كتبه لنفسه ،كتاب حىّ بن ٌقطان ،كتاب فى انّ ابعاد الجسم ذاتٌة له ،كتاب خطب ،كتاب عٌون الحكمه ،كتاب فى
ا ّنه ال ٌجوز ان ٌكون شىء واحد جوهرٌا و عرضٌا ،كتاب انّ علم زٌد ؼٌر علم عمرو ،رسائل اخوانٌه و سلطانٌه و مسائل
جرت بٌنه و بٌن بعض العلماء.
فلسفه:
شفا
نجات
االشارات والتنبٌهات
حی بن ٌقظان
رٌاضٌات:
زاوٌه
اقلٌدس
االرتماطٌقی
علم هٌئت
المجسطی
جامع البداٌع
طبٌعی:
ابطال احکام النجوم
االجرام العلوٌة واسباب البرق والرعد
فضا
النبات والحٌوان
طب:
قانون
االدوٌة القلبٌه
دفع المضار الکلٌه عن االبدان االنسانٌه
قولنج
سٌاسة البدن وفضائل الشراب
تشرٌح االعضا
الفصد

االؼذٌه واالدوٌه
کتاب قانون ٌک داٌره المعارؾ طبً است که در ان تمام مبانی اصلی طب سنتی مورد بحث قرار گرفتهاست مانند :
مبانی تشرٌح/اناتومی /مبانی عالمت شناسی/سمٌولوجی/دواشناسی ودواسازی و نسخه
نوٌسی/فارماکولوجی/وؼٌره.کتاب قانون از زبان عربی به زبان پارسی ترجمه گردٌد ه وتاکنون چندٌن بار تجدٌد چاپ
شدهاست .کتاب قانون در پوهنتونهاي اروپاٌی وآمرٌکاٌی تادو قرن پٌش مورد استفاده دکتوران بوده وبه اکثر زبانهای دنٌا
ترجمه شدهاست .وبعد از انجٌل بٌشترٌن چاپ را داشتهاست .افالطون مؽز و قلب و کبد رااز اعضای حٌاتی بدن انسان
ذکر کرده بود و لذا اٌن اعضارا مثلث افالطون /ترٌگونوم پالطو /مٌنامٌدند.ابن سٌنااعالم نمود که دوام وبفائ نسل انسان
وابسته به دستگاه تولٌد مثل است ولذا جمع چهار عضو مذکور را مربع ابن سٌنابلخً/کوادرانگوال اوٌسٌنا  /نامٌدند .وی
همچنٌن عالقه مند به تاثٌرات اندٌشه بر جسم بود و آثاری نٌز در باب روانشناسی دارد.
موسٌقی:
سٌناي بلخً تئوریدانی دارای دٌدگاههای موسٌقاٌی است .او مرد دانش و نه کنش در موسٌقی بود ولی آنچنان از
همٌن دانش نظری سخن میراند که گوٌی در کنش نٌز چٌره دست است .گمان میشود پورسٌنا و فارابی بنٌادگذاران
نخستٌن پاٌههای دانش هماهنگی(هارمونی) در موسٌقی بودهاند .آثار موسٌقاٌی پور سٌنا روی هم رفته پنج اثر مهم اوست
که در بخشهاٌی از آنها به موسٌقی پرداخته شده:
شفا
جوامع علم موسٌقی
المدخل الی صناعة الموسٌقی
لواحق
دانشنامه عالٌی
نجات
اقسام العلوم .
ازمنابع که درتهٌه اٌن مقاله استفاده گردٌده است :اصالت  ،آرٌاًٌ  ،دعوت نوشته هاي نوٌسنده  ،مٌهن دوستً  ،شٌخ
ابوعلً سٌناًٌ بلخً اندٌشمند زمانه ها رساله ازنوٌسنده چاپ پاکستان خزان نودوشش ،وٌکً پدٌا .
ابن سٌناي بلخً تابع فلسفه ارسطو بود وازاٌن نظر به استاد ش فارابی شباهت دارد .مبحث منطق و نفس در آثار او در
واقع همان مبحث منطق و نفس ارسطو و شارحان او نظٌر اسکندر افرودٌسی وثامٌسطٌوس است .اما ابن سٌنا هرچه به
اواخرعمر نزدٌک میشد ،بٌشتر از ارسطو فاصله مٌگر فت وبه افالطون و فلوطٌن و عرفان نزدٌک میشد .داستانهای
تمثٌلی او و نٌزکتاب پرحجم منطق المشرقٌن که اواخر عمر تحرٌر کرده بود،متاسفانه امروز از اٌن کتاب تنها مقدمه اش
در دست است .اما حتی درهمٌن مقدمه نٌز ابن سٌنا به انکار آثار دوران ارسطوٌی خوٌش مانند شفا ونجات میپردازد.
بخاطرشناختً بهتري فرزندي برومند بلخ به اٌن آدرسها رجوع گردد:
http://wahdat.net/m/?p=v&i=3205
--/http://profileengine.com/groups/profile/434393408

http://www.daikondi.com/aboalisina.htm
http://mandegar.tarikhema.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A %D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=837
http://www.afghanistantoday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7216

