
 «سينا

 هاپژوهشگری بر فراز سده 

 

اش با عناصر حکيم و دانشمند ايراني است که روش تأثير گذار او بر تفکر علمي و برخورد انديشمندانه« سيناابن»

هاي پس از خود چه در غرب و چه در ترين سهم او بر ميراث فکري و فرهنگ بشري نسلخرافي و ارتجاع ديني عمده
 شرق است.

هجري قمري(  828تا  019ميالدي ) 7091تا  089از سال « ابن سينا»معروف به « حسين سينابندهللاابوعلي عب»
« ازبکستان»در « بخارا»در نزديکي   به دنيا آمد. اين روستا« ُخرَميَثن»نزديک روستاي « افشنه»است. او در زيسته

ابوعلي »هاي انجام شده، مادر . بنا بر پژوهشاستامروز قرار دارد که در آن زمان بخشي از قلمرو سامانيان بوده
 است. بوده« بلخ»بوده و پدر او نيز ايراني و زادگاهش « افشنه»اهل « ستاره»، «سينا

کرد و در آنجا « بخارا»از باورمندان عميق مذهب اسماعيلي بود که به هنگام جواني عزم « ابوعلي سينا»پدر 
به کار مشغول شد. پس از مدتي امير، او را به « بن سامانيامير نوح»ر عنوان مأمور دريافت ماليات در دربابه

، پسر «ابوعلي»ازدواج کرد. حاصل اين ازدواج، دو پسر بود که « ستاره»فرستاد و در آنجا بود که او با « افشنه»
 مهاجرت کردند.« بخارا»پنج ساله بود به « ابوعلي»هاست. اين خانواده زماني که بزرگتر آن

سالگي، قرآن را از حفظ که در سن هفتاند از جمله اينبسيار گفته« ابوعلي سينا»مورد استعداد و هوش در 
ي مباحثات مذهبي را آموخت. زماني سالگي از يک شخص بقال، رياضيات و فقه اسالمي و شيوهخواند و در دهمي

اي بود، آموزش او را که فيلسوف برجسته« تليابوعبدهللا نا»هاي او نبود، که دانش آن بقال ديگر جوابگوي خواست
 به عهده گرفت.

ي اقليدس و المجسطي را فراگرفت و پس از آن، علوم طبيعي را ، منطق، هندسه«ناتلي»جوان، نزد « ابوعلي»
   بدون کمک معلم و استاد آموخت. از آموختن اين علوم که فارغ شد، تصميم به آموختن طب گرفت.

را بارها و بارها خواند و بر اين دانش نيز « زکرياي رازي»و « حنين»هاي آن زمان را از جمله کتاب هاياو بيشتر کتاب
را « اميرنوح ساماني»سالگي، احاطه يافت. چيرگي او بر دانش پزشکي آن زمان تا آن جا بود که در سن شانزده

هاي نفيس اي غني از کتابکه داراي مجموعهامير   ي سلطنتيمعالجه کرد و به پاس آن اجازه يافت که از کتابخانه
که او بيشتر وقت بسيار مغتنم بود چنان« ابن سينا»هايي براي ي چنان کتاببود راه يابد و به مطالعه بپردازد. مطالعه

 گذراند.خود را در آنجا مي

تابي را كه نياز داشتم در هر ک» گويد: در شرح حالي كه خود نگاشته است درباره منابع آن كتابخانه مي« ابوعلي»

آن جا پيدا کردم. گذشته از آن، در آن کتابخانه، كتاب هايي يافتم كه نام آنها به گوش بسياري از مردم نرسيده بود و 
من نيز پيش از آن نديده بودم و پس از آن هم نديدم . من توانستم آن كتاب ها را بخوانم و از آنها بهره ببرم و چون به 

 .« ها فارغ آمدم گي رسيدم ، از همه اين دانشسن هجده سال
 



تر آن که او از جانب افراد مخالف، به ميالدي دچار حريق شد و در آتش سوخت. دردناک 7999اما اين کتابخانه در سال 

هر روز در حال شکل گرفتن بود. در « بخارا»هاي گوناگوني در اطراف زمان کشمکشزدن کتابخانه متهم شد. همآتش
 دانستند، به مخالفت و کارشکني عليه او برخاستند.را اسماعيلي مي« ابن سينا»ها، افرادي که ن کشاکشاي

پيشواي   ميالدي، پس از درگذشت پدر خویش، به جاي او، به عنوان 7999چندي بعد در سال « ابوعلی سينا»

عوامل گوناگون  نگيخت. عالوه بر اين، مذهب اسماعيلي به انجام وظيفه پرداخت. اين کار، بسياري را عليه او برا

« گرگانج»، او را واداشت که در سن بيست و يک سالگي، به «بخارا»ديگري از جمله آشفتگي اوضاع سياسي 
 ي خوارزم، نقل مکان کند.پايتخت امراء مأمونيه

ابوالحسن »روشد. روبه« ابوالحسن محمد سهيلي»، شهري در کنار رود سيحون، او با استقبال گرم «گرگانج»در 

دار بود. چندي در آن ديار به سر برد و در را نيز عهده « اميرعلي»خود از بزرگان و فضالي عصر بود که وزارت « سهيلي

 هاي خود را تأليف کند.آرامشي که به دست آورد، توانست برخي از آثار و کتاب

به  و تنگ نظري سلطان محمود، مجبور شد  در خوارزم و تعصب« محمودبن سبکتکين»ي نفوذ پس از آن در نتيجه
، «نسا»ترک کند و از راه « خوارزم»هاي را از راه بيابان« گرگانج » ،  890پيش از سال « ابوسهل مسيحي»همراهي 

 برود. « گرگان»به « جاجرم»و « شقاق»، «سمنان»، «توس»، «ابيورد»

 

«ابوعلي سينا » هاي مسير سفر  

برسد که شنيده « المعالي قابوس ُوشمگيرشمس»و تحمل رنج سفر آن بود که به دربار  از قبول« ابن سينا»هدف 

 اند. از اين رو، شناسد. اما در اين ميان خبر رسيد که او را به قتل رساندهبود حرمت دانشمندان و اهل ادب را مي

، «قانون»ست به نوشتن کتاب ، به سوي گرگان رهسپار شد. در آنجا نيز آرامشي به کف آورد و توان«ابن سينا»
 بپردازد.« المجسطيخالصة»و « ارصادالکلية»، «المبدأ و المعاد»، «ي سرگذشترساله»

الدوله ابوطاهرشاه خسرو شمس»رفت. در اين شهر مدت نه سال ماندگار شد و وزارت « همدان»او زماني بعد به 
عليه او طغيان کردند و برکناري او را از اين « الدولهسشم»را پذيرفت. در زمان وزارت او بود که سپاهيان « ديلمي

 نيز مجبور شد که خود را از اين آشفتگي و خطر دورسازد. « ابوعلي»شغل خواستار شدند. 

منصوب « الدولهشمس»پنهان شد و پس از آن بار ديگر به وزارت « ابوسعيدبن خدوک»ي او به مدت چهل روز در خانه

« الشفا»به امر وزارت، او را از کار نوشتن باز نداشت. در همان زمان بود که به تأليف کتاب گرديد. البته پرداختن 
به سلطنت « الدولهسماء»درگذشت و پسر او « الدولهشمس»پرداخت و از تدريس نيز غافل نگرديد. چندي بعد 

نپذيرفت و ترجيح داد تا با فراغت « ابوعلي سينا»خواست وزارت او را نيز بر عهده گيرد. اما « ابوعلي»رسيد که از 
 هاي گوناگون بپردازد. بيشتر به نوشتن آثار خود در زمينه

« فردجان»ي ، او را در قلعه«الدوله کاکويهعالء»اي شد تا به جرم مکاتبه با بهانه« سماءالدوله»نپذيرفتن شغل وزارت 
د. او در مدت بازداشت و اسارت خود در اين نقطه، به کنوني به مدت چهار ماه زنداني سازن« فراهان»ي واقع در ناحيه

« تدبيرالمنازل»و « القولنج»، کتاب «يقظانبني حيرساله»، ترجمه و شرح«الهدايتکتاب»نوشتن آثار ديگري چون 
 پرداخت.



« له کاکويهالدوعالء»ي صوفيان، از همدان گريخت و به اصفهان نزد پس از رهايي از زندان، ، درجامه« ابوعلي سينا»

خواست که او را در سفر و حضر و جنگ و صلح « ابن سينا»رفت. نزد او، با حرمت پذيرفته شد. اين پادشاه، از 
 هاي نجومي جديدي پرداخت. به گردآوري جدول« ابوعلي»کند. در يکي از همين سفرها بود که  همراهي

داشت و توانائيش را همواره او را گرامي مي« الدولهءعال»مدت پانزده سال نيز در اصفهان زندگي کرد. « سيناابن»

ي موضوعات مورد داد که در آن مردان مشهور علم و فلسفه در بارهنهاد. اين پادشاه، جلساتي ترتيب ميارج مي

در دستگاه حکومتي اصفهان هيچگونه مقام رسمي نداشت و وارد « ابن سينا»پرداختند. شان به بحث ميعالقه
را به اتمام رسانيد و به « قانون»و « شفا»گذراند. کتاب ز نشد. او تقريباً تمام وقت خود را به نوشتن سياست ني

ي فلسفه تأليف افالطون پرداخت و نخستين کتاب خود را به زبان فارسي در باره« المجسطي»نوشتن شرحي بر 
 است. او به زبان عربي تسلط فراوان داشت.بوده « ابوعلي سينا»کرد. اين دوران، در حقيقت بهترين دوران زندگي 

 

 کتاب قانون

سينا فرزانه اي متعلق به فرهنگ ابن»با عنوان « ايرانشناسي»ي اي که در فصلنامهدر مقاله« حميد حميد»

 نويسد:مي« انساني

ايفا کرد، ي علم، فلسفه و تفکر عقلي تحت چنان شرايط مسلطي ترين سهم خويش را در عرصهسينا که عمدهابن»

هاي پس از خود چه در شرق و چه در غرب نفوذ عميقي برجاي نهاد. نيازي به بيان بر تفکر علمي و فلسفي نسل
است که سينا تأثير گرفتهچنان از ابنآن« Thomas Aguinasتوماس آگوئيناس »بينم که تشريحي اين حقيقت نمي

سينا بيشتر از دويست و پنجاه بار براي تأييد مطلب خود از ابن« جامع الهيات»نام تنها در قسمت اول از کتاب خود به
 کند.نقل قول مي

به دنبال « ترويلو»يابد و ي نوين يعني در دکارت بازميي فلسفهرا در نخستين مهره« سيناابن»تأثير  Furlaniفورالني 
روژر بيکن »، «Bonaventuraونتوره بونا »، «Alexander de Halesالکساندر دوهالس »سينا در نزد ي ابنفلسفه

Roger Bacon » دونس اسکات »وDunas Scotus »ترو هاي پادوا و بولونيا و در پيهرود و رستاخيزي آن را در مکتبمي
 يابد.پومپوناتزي در رنسانس مي

، « David de Dinantداويد دو دينان »را در « سيناابن»تأثير « Ernest Blochارنست بلوخ »فيلسوف معاصر آلمان 
 يابد.باز مي« Spinozaاسپينوزا »و « Giordano Brunoجئوردانو برونو »، « Pietro d’Abano پيترو دابانو»

اي سيراب شده بود. واقعيت اين که ميراثي با وسعت تأثيري چنين عظيم، خود از آبشخور فرهنگ گسترده

بر سنن علمي و فرهنگي يونان ناظر بود و از سوي ديگر بر سو در کار عميق و بسيار متنوع خود، از يک« سيناابن»

 « ويژه ايران زرتشتي و هند و ديگر کشورهاي منطقه نظر داشت.سنن علمي ـ فلسفي و فرهنگي ملل شرق به

نيز باز هم تاکيد « سيناابن»بر تأثير فرهنگ شرق و غرب بر تفکرات « حميد حميد»در جايي ديگر در همين مقاله، 
 :کندمي



ي روئيدن تفکر در ارتباط با دستاوردهاي فلسفي و علمي متفکران ايراني و آثار آنان بايد از ياد نبرد که در آستانه» 

مستقل فلسفي در ميان فرزانگان مسلمان ايراني، آثار افالطون، ارسطو، ارشميدس و جالينوس به نحو وسيعي در 
ي تا شمال آفريقا انتشار يافته بود. همزمان با انتشار ترجمهي اسالمي، از آسياي مرکزي و ايران سراسر منطقه

هاي سرياني و يوناني، جذب و دريافت متون مربوط به علوم طبيعي، ادبيات فلسفي و اخالقي و کالمي هند نوشته
يسم ، خصوص تأثير آرماني فرهنگ ايراني قبل از اسالم، زرتشتيگري، آيين مهر، زروانو ايران نيز عمل گرديد و به

مانويت و جز اينها چه مستقيم و چه غير مستقيم در تمامي سير تحول فلسفه، کالم و عرفان قرون وسطي 

 «محسوس بود.

  

 سينا و تاريخ داروسازيابن

 

ي دانش پزشکي او، شود که در نتيجهاند. گفته ميخوانده« االطباءملک»را در تاريخ پزشکي و داروسازي « سيناابن»

ها و آثار او در اروپاي غربي تا سالها پس از قرن شانزدهم ميالدي در آن زمان به اوج خود رسيد. کتاب طب اسالمي
ست که توسط «سيناابن« »الطبالقانون في»ي کتاب شد. آبشخور اين تأثير عظيم، بيشتر ترجمهتدريس مي

 است.در قرن دوازدهم به زبان التين صورت گرفته« جراردوس کرموننسين»

به زبان ايتاليايي ترجمه شد و از « Andrea Alpagoآندره آلپاگو »به التين، اين کتاب توسط « قانون»ي ه دنبال ترجمهب

ي آخر قرن هاي پزشکي مسيحيت در اروپا گرديد. اين کتاب در نيمهاواخر قرن پانزدهم ميالدي، کتاب دانشکده
 دي بيش از بيست بار تجديد چاپ گرديده است.پانزدهم ميالدي، شانزده بار و در قرن شانزدهم ميال

و پزشکان يوناني ديگر بنا نهاد که « جالينوس»هاي خود را بر اساس روش عنوان يک پزشک، روشبه« ابوعلي سينا»

طبيب نستوري و پزشک مخصوص خليفه متوکل عباسي ترجمه شده بود. او « بن اسحاقحنين»کارشان توسط 

ترين طبيب دنياي اسالم و يکي از بود که طبق نظر برخي کارشناسان، بزرگ« زيرا»بيشتر تحت تأثير مکتب 
 ي اعصار بود.ترين پزشکان همهبزرگ

*** 

ي همان عصر بنا هاي پذيرفته شدهالمعارف عظيمي است که بر مبناي دانشسينا، دايرةابن« قانون»کتاب 
هر کتاب در جاي خود به چند فن، تعليم، و فصل  ، خود شامل پنج کتاب ديگر است که«قانون»است. کتاب شده

 است.تقسيم شده

 است:کتاب اول که کتاب اصلي است به چهار فن تقسيم شده

 ـ توصيف بدن انسان، تشريح و فيزيولوژي آن همراه با شرحي از اَخالط و اَمزاج 7
 ـ بيماري هاي رايج، علل و عوارض احتمالي آنها  2



 گرددتوصيف مرگ و ضرورت آن منتهي ميـ بهداشت عمومي که به  0

 هاي رايجـ درمان بيماري 8

 گويد.ها باز ميدارو را با منشأ حيواني، گياهي و معدني آن 187  کتاب دوم در شرح چگونگي داروهاست که

ر کل هايي است که نه فقط بر بخش مبتال به به بيماري، که بي بيماريفن تشکيل شده که در باره 22کتاب سوم از 

 دهد.دست ميي جراحي نيز اطالعاتي بهگذارند. اين کتاب در بارهبدن اثر مي

 ي يک عضو نيست.هايي است که ويژهي بيماريکتاب چهارم در باره

هاي پيچيده و درمان آنها صحبت ي بيماريي زهرها و پادزهرهاست. همچنين در اين کتاب، دربارهکتاب پنجم در باره

 کند.مي

 *** 

 « سينا ابوعلي»ل آثار ک  

ي آثارش باقي مانده و شود. او تنها حکيمي است که تقريباً همهکتاب و رساله و نامه مي 208شامل  « ابوعلي»آثار 
 است.بسياري از آنها به طبع رسيده و برخي به زبانهاي مختلف ترجمه شده

 «ابوعلي سينا»آثار عرفاني 

 االشارات و التنبيهات:•
 ايد عرفا و تعريف زاهد و عارف...در اصول عق

 
 هاي زير نيز تحقيقاتي در مسائل مربوط به تصوف دارد:رساله•

العشق، الطير، رسالة فييقظان، الخلوط، الدعا، الزهد، الصالة و ماهيتها، رسالةبنالحزن، حيالذکر، ماهيةحث  

االشباح، فيه، في مخاطبات االرواح بعد مفارقةالصوي في کلماتي سالمان و ابسال، رسالهاللدن ي، رسالهالعلم
 البهام المعجزات و الکرامات، مواقعبيان

 در منطق و حکمت« ابوعلي سينا»آثار  

 



 االشارات و تنبيهات: •

هاي اين کتاب، شرح حاوي مطالبي است در حکمت و نيز در منطق و علم طبيعي و الهي. در يکي از مهمترين بخش
 نيز آمده است.« االشاراتحل مشکالت»نام ، به«ن طوسيخواجه نصيرالدي»

 االنصاف: •

ها يعني شارحان هاي شيخ بوده و در آن پس از تحقيق در اقوال مشرقيترين کتابي بزرگاين کتاب از جمله

ها يعني شارحان کتب ارسطو در اسکندريه و ساير هاي ارسطو در بغداد و ممالک شرقي اسالمي و مغربيکتاب
هايي ها صحبت کده است. از اين کتاب، بخشراکز زبان يوناني در شرح حکمت ارسطو، به انصاف از آنم

که آن نيز به ارسطو نسبت « اثولوجيا»ارسطو و شرح « الحروفکتاب»از « الالممقالة»شرح   است مانندماندهباقي
 داده شده است.

 النفس الرسطاطاليسالتعليقات علي حواشي کتاب •
 شامل منطق و طبيعيات و الهيات. الحکمة:تعليقات يا ابحاث فيال•

 شامل هفتاد اصطالح در اقسام فلسفه الحدود:رسالة•

 العروضية:الحکمة•

ي خود ، همسايه«العروضعبدهللاابوالحسن احمد ابن»اين کتاب را در بيست و يک سالگي به اسم « ابوعلي سينا»
 نوشته است.« بخارا»در 

 
 المشرقية:المشرقيه يا الفلسفةالحکمة•

 ي اشعار عربي شيخ که در قاهره چاپ شده است.که منطق آن در دست است و به انضمام مجموعه

 «:الشفا»کتاب •

شود: منطق، طبيعيات، در حکمت است که چهار قسمت را شامل مي« ابن سينا»، مهمترين کتاب «الشفا»کتاب 
ي بخش شود. ترجمههايي ديگر تقسيم ميها خود به فنون و مقاالت و فصلشهر يک از اين بخ رياضيات و الهيات. 

 هايي از اين کتاب به عبري، آلماني، التين، فرانسوي و فارسي در دست است.

 الحکمة:عيون•

حکيم مشهور قرن ششم و آغاز قرن هفتم آن « امام فخر رازي»اين کتاب در منطق طبيعي و الهي نوشته شده که 
 است.ردهرا شرح ک

 المباحثات:•
  و« بن مرزبانبهمنيار»هاي شيخ به سؤاالتي که از سوي شاگردان او، اي است از جواباين کتاب مجموعه

مطرح شده است و به همين سبب در اين کتاب از مطالب متفرق فلسفي سخن به ميان آمده « بن زيلهابومنصور»
 است.

 النجاة:•
ي منطق و فلسفه سبب حاوي نکات جامعي در بارهخود او نوشته شده و بديناي است از شفا که به قلم خالصه

شاگرد شيخ از قسمت رياضي کتاب الشفا « بن محمد جوزجانيعبدالواحدابوعبيد»است. بخش رياضي اين کتاب را 
 خالصه کرده است.

، «النفس، مقالة في«النفسامر الناس فيالنفس اختالفعلمفي»ي يا رساله« المعادحال»يا کتاب « النفساحوال»
االضحوية رسالة»، «و المعادالمبدأ »، «سر القدر» ، «علم التوحيدحقايق»، «أ االولالمبد»، «الناطقهالنفسمعرفةفي» 

 نيز از ديگر آثار شيخ هستند. « السياسة»، «النفسانيةاالخالق و االنفعاالت»، «النبوةاثبات»، «المعادفي امر

 علوم شرعيه:در باب 

هاي قرآن دارد که در واقع در تطبيق اصول عقايد فلسفي بر مبناي تفسيرهايي بر بعضي از سوره« ابوعلي سينا»

 دين اسالم نوشته شده است:



، تفسير «االعليسورة»، تفسير « االخالصسورة»، تفسير «دخانالسماء وهياستوي اليثم  »تفسير 

 «.الثانيةالمعو ذة»معروف به « الناسسورة»، تفسير «االوليالمعوذة»معروف به « الفلقسورة»
  

 «سيناابن»هاي فارسي کتاب

 

 کند:قرار ذکر ميبدين« تاريخ ادبيات ايران»ي در مجموعه را« سيناابن»هاي فارسي کتاب« هللا صفاذبيح»دکتر 

ايم همه را ذيل يک است که بهتر دانستهفيلسوف بزرگ، چند کتاب به زبان پارسي باقي مانده« ابوعلي سينا»از 
که نمحقق و نسبت برخي ديگر مورد تأمل است چنا« سيناابن»ها به عنوان مذکور داريم. انتساب بعضي از اين کتاب

هاي هايي از آثار شيخ دانست که غالباً از اختصاصات نثر قرن ششم يا بعد از آنند. از ميان کتابتوان آنها را ترجمهمي

 بدو مسلم است.« نبض»و کتاب « ي عالييدانشنامه»شيخ، نسبت 

 «:ي عالييدانشنامه»• 
به قصد تحقيق در منطق و طبيعيات و هيئت و و آن را  نوشته« الدوله کاکويهعالء»اين کتاب را شيخ به خواهش 

الطبيعه تصنيف کرد اما جز به تحرير قسمت منطق و الهيات و طبيعيات، توفيق نيافت و بقيه را موسيقي و مابعد

 عهده گرفت.به« ابوعبيد جوزجاني»شاگرد او 

 «:ي نبضرساله»•  
يع است و نيز و بحثي در نقش خون در بدن و نيز ها و طبااين رساله شامل بحث در کيفيت آفرينش عناصر ، مزاج

هايي است که در فن طب نگاشته شده و حاوي اصطالحات نخستين کتاب نبض و انواع آن دارد. اين کتاب از جمله

 علمي متعدد به پارسي است.

 «:معراجنامه»ي معراجيه يا رساله•  

که معراج، معراج است و اين ي ي پديدهاشته و در بارهبه خواهش يکي از دوستان خود نگ« سيناابن»اين رساله را 
 روحاني است نه جسماني. قاعدتاً 

 «:لمعز مينکنوزا»• 

 شرحي است در باب طلسم و جادوگري.

 «:ظفرنامه»•  

امير »آن را براي « ابوعلي سينا»اي است از يک کتاب به زبان پهلوي که منسوب به بزرگمهر حکيم است. ترجمه
 است.ترجمه کرده« امانيبن سنوح

 «:الموتحکمة»•  
 شيخ به عربي.« حکمةالموت»اي است از ترجمه



 «:ي نفسرساله»•  

ي فارسي آن نيز به همان شيخ به عربي. اصل آن در شانزده فصل و ترجمه« ي نفسرساله»اي است از ترجمه
 شکل صورت گرفته است.

 «:المبدأ والمعاد»•  

 ي آن باشد.ي فارسي، ترجمهدر دست است. بعيد نيست که اين نسخه اصل عربي اين کتاب نيز

 «:النبوةاثبات» •

 هايي در دست است.ي فارسي آن نيز نسخهاست. از ترجمهي نبوت که اصل آن به زبان عربي بودهيا رساله

 «:علل تسلسل موجودات»• 

 هايي از آن به نام شيخ در دست است.نسخه

 «:ي جوديهرساله»•  

ترديد « ابوعلي سينا»است که بايد در انتساب آن به « محمود غزنوي»اين رساله در طب بوده و به نام سلطان 
 داشت.

 در علم جرثقيل«: معيارالعقول»• 

 «علم پيشين و برين»• 

 «رساله در منطق»• 
 «:ي عشقرساله»• 

 خود او.« العشقرسالة»اي است از اين رساله ترجمه
 «ي اکسيررساله»• 

 «رساله در اقسام نفوس»• 
 «االعضاءتشريحفي»• 

 «رساله در معرفت سموم»• 

 منسوب به شيخ است و نه از آن او.  که گويا« حل مشکالت معينه»• 

  

 در علم رياضي« ابوعلي سينا»آثار 

طيقي ـ الشفا )جزء سوم شامل: االرثما»را در علوم رياضي بايد در همان کتاب « ابوعلي سينا»مهمترين آثار 
اي هم در اصول و فروع علم رياضي دارد ، رساالت جداگانه«ابوعلي»حال، الهيئة( ديد. با اينالموسيقي ـ علمعلم

 مانند:

يا « الفلک والمنازل»، «الموسيقيرسالة في»، «بالنهاربالليل الالکواکبرؤية»، «الهندسةتحقيق مبادي»يا « الزاوية»

، «النجومابطال احکام»، «السماءوسطفياالرضقيامسببفي»، «الهيئةعلمالمختصر في»
 «.السماويةلالجرامالظاهرةابعادفي»

  

 «ابوعلي سينا»آرامگاه 

خورشيدي افتتاح شده است. البته در بخارا که  7007در نزديکي همدان قرار دارد که در سال « ابوعلي سينا»آرمگاه 

« گورازيموف»شناس روسي ي اين دانشمند بزرگ را نزد انساناز وي، جمجمهي تنديسي زادگاه او بوده، براي تهيه
ها، نيمرخي از او تهيه گردد. بعدها يک شخص ديگر روسي به فرستادند تا بر اساس شکل استخوان

به اي که توسط بانوي هنرمندي اکنون در مجسمهرخ اصالحاتي انجام داد. اين تغييرات هم، در آن نيم«آتاسيکوف»نام
« بخارا»در « ابوعلي سينا»ي ساخته شده، اعمال گرديده و هم اکنون در بيرون از کتابخانه« سوکولوا»نام 

 است.کارگذاشته شده



  

ي تولد او جشني برگزار گرديد که در آن ميالدي، به مناسبت هزاره 7072خورشيدي برابر با  7007در ايران، در سال 

به دنيا آمده و در آن جا « بخارا»در « ابوعلي سينا»داشتند. به علت آن که گروهي از دانشمندان جهان شرکت 

تحصيل کرده است، مردم کنوني اين بخش ـ که زماني جزو قلمرو سامانيان بوده و اکنون بخشي از جمهوري 
 دانند.ازبکستان است ـ او را ازبک و ترک مي

ها که مردم زبانود را به عربي نوشته است، نه تنها عرببخشي از آثار خ« ابن سينا»که از طرف ديگر به دليل آن

و بسياري « زکرياي رازي»، «ابوريحان بيروني»هاي تاريخي خود، کساني همچون او، کشورهاي اروپايي نيز در کتاب

 دانند.ديگر را عرب مي

عربي، زبان رايج و قابل قبول البته آنچه مسلم است در ايراني بودن اين افراد، جاي ترديد نيست. در آن زمان، زبان 
علم بوده است همچون زبان انگليسي که امروز بسياري از پژوهشگران کشورهاي مختلف دنيا که زبان مادري آنان 

نويسند. اگر زبان را در اين موردها بخواهيم مالک مليت آنان قرار هاي خود را به انگليسي ميزبان ديگري است، کتاب

ي انبوهي از دانشمندان يي هستند و يا اهل انگستان. اين قانومندي نيز در آن زمان در بارهدهيم پس همه يا آمريکا
 ايراني نيز مصداق داشته است.

  

 «ابوعلي سينا»ي آرامگاه گزارشي تکميلي در باره

         7000در سال« ابن سينا»گزارشي از اولين همايش 

( تهيه 7000در ايران )سال « ابن سينا»براي اولين بزرگداشت « ذبيح هللا صفا»گزارشي را که دکتر  «مهر»خبرگزاري 
          کند:چنين نقل مي« خيرگزاري مهر»، در سايت 7080کرده، در تاريخ اول شهريور ماه 

در همدان در گذشته و در زير حصار آن شهر نيز « ابن سينا»نوشته ان،  بنا بر آنچه گروهي از محققان و مورخان» 

نيز نوشته اند که مقبره « قاضي نورهللا»و « خواند مير»، «ابن العبري»، «ابن خلکان»، « البيهقي»دفن شده است. 

 وي در همدان است. 

يعني خياباني که از مرکز شهر رو به همدان « ابوعلي»در ضلع غربي خيابان « مراد بيک»در دره « ابن سينا»مقبره 
قرار گرفته است. « ابوسعدي دخدوک»جنوب و کمي مايل به غرب امتداد دارد واقع است و در کنار آن قبر 

، مدت چهل روز «شمس الدولة ديلمي»بوده که بعد از غائله شورش سپاهيان « ابن سينا»، از دوستان «ابوسعيد»

، در همان زميني قرار دارد که روزگاري «ابوسعيد» و « ابن سينا»کنوني آرامگاه در خانه وي پنهان بوده است. محل 
 و مدتي نيز مخيفگاه شيخ ما بوده است. « ابوسعيد»منزل 

اين محل در آن روزگار، کنار شهر و پشت باروي جنوبي همدان بوده و تا اواخر قرن سيزدهم هجري چهارطاق  

رفته است و چون چهار طاق مذکور به تدريج بر اثر فرسودگي رو به ويراني ميکوچکي بر روي قبر آن دو قرار داشته 

http://www.mehrnews.ir/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=105754


وليعهد « شاهزاده عباس ميرزا»دختر « نگار خانم»دوست قاجار به نام هاي دانشاست، يکي از شاهزاده خانم

 است. درصدد تجديد بنا و تعمير آن برآمده« فتحعليشاه»

بوده و پس از آن به « لرحاجي»از طايفه « الدولهخان صارمبدهللاع»نخست همسر « نگار خانم»اند که نوشته
درآمده است. به دستور اين شاهزاده خانم، به جاي چهارطاق قديم، « خان اعتماد السلطنهقليمصطفي»همسري 

ز نهادند. پس ا« ابوسعيد دخدوک»و ديگري روي قبر « ابن سينا»گنبدي از آجر ساختند و دو سنگ، يکي روي قبر 

 اند.آرامگاه با شکوه جديد، سنگ قبرهاي مذکور را در سرسراي آرامگاه قرار داده درست شدن 

ي آرامگاه که هاي مسکوني و در قسمت جنوب آن، حياط آرامگاه قرارداشته است. کتابخانهدر شمال آرامگاه، خانه
ر داخل آرامگاه، دور دو سنگ قبر موسوم بوده است. د« ابوعلي سينا»ي مجلد کتاب داشته به قرائت خانه 980

 اند. ، نرده چوبي کوتاهي قرارداده«ابوسعيد»و « ابوعلي»

نظر اعضاء انجمن آثار ملي ايران در مورد بناي جديد آرامگاه بوعلي بر آن بود که اصول معماري قديم و جديد هر دو  

ي آن بين مهندسان و فارغ التحصيالن قشه. ش طرح نهـ 7028رعايت شود. با توجه بدين نکته، در خرداد ماه سال 
رشته معماري به مسابقه گذارده شد. از بين طرحهاي متعددي که به انجمن رسيد طرح پيشنهادي آقاي مهندس 

« محسن فروغي»مهندس  ي باستانشناسي ومدير کل فني موزه« آندره گدار»که با نظر آقايان « هوشنگ سيحون»

 ي او واگذار گرديد . تهيه شده بود، مورد قبول قرار گرفت و به عنوان جايزه، اجراء ساختمان بر عهده

ترين بناهاي ترين و عظيمزيسته از روي يکي از قديمطرح مزبور با توجه به سبک معماري قرني که حکيم در آن مي
به « گنبد قابوس»رود اقتباس گرديده است. هاي معماري به شمار مي، که از شاهکار«گنبد قابوس»آن عصر يعني 

قمري بنا شده است و بدان جهت، بناي  001شمسي برابر با  017ي موجود بر روي بنا، به سال موجب کتيبه

که گنبد جاست نموده است. جالب آنبدان سبک و شيوه از هر جهت مناسب مي« ابن سينا»آرامگاهي براي 
 .در آن سپري شده است« ابن سينا»قرن پنجم بنا شده است يعني زماني که قسمتي از دوران زندگاني  قابوس در

هـ . ش( انجمن آثار ملي، تصميم به اجراي طرح ساختمان آرامگاه گرفت. در آن هنگام مهندس  7029در نيمه سال)

 7021از تصميم انجمن در خرداد ماه برد. پس از آگاهي براي تکميل مطالعات خود در پاريس به سر مي« سيحون»

نامه به دانشکده هنرهاي زيباي پاريس تقديم کرد و سپس در عنوان پايانهاي اجرايي آرامگاه را بهخورشيدي، طرح
بين انجمن آثار ملي ايران و شرکت  7028تيرماه همان سال، آنها را براي اجرا به انجمن ارسال داشت. در اوائل سال 

شور )شرکت نسبي مهندس ابتهاج و شرکاء( قرارداد قطعي ساختمان بسته شد و در خرداد ماه هاي کساختمان
 همان سال، کار بناي ساختمان آرامگاه آغاز گرديد. 

، جمجمه و قسمتي از استخوان هاي «ابوسعيد»و « ابوعلي سينا»ي قديم و گشودن قبر پس از تخريب مقبره
يد که باقي مانده بود با حضور افراد معتمد و موثق، پس از تهيه ابوعلي و قسمتي از استخوانهاي ابوسع

 هاي مخصوص نهاده و مهر و موم شد تا پس از آماده شدن آرامگاه جديد، مجدداً دفن گردد . جلسه، در جعبهصورت

 

در ازبکستان« ابوعلي ِسنا»تنديس   

و هم نشانه « ابن سينا»يکي از مقابر عصر زندگي طراح بنا، طرح خود را به نحوي پيش بيني کرده بود که هم يادآور 

ي بناهاي مصر، ايران و يونان اي از تکامل فن معماري جديد باشد. اين است که معمار بنا در قسمت زيرين، روحيه

http://avadseyhoun.blogfa.com/
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رعايت شده « قابوس»ي دهد و در قسمت زبرين، روش معماري مقبرهقديم را با تمام عظمت و جالل آنها نشان مي

 است. 

يک فيلسوف و متفکر بزرگ اسالمي است که بناي « ابن سينا»ن ترتيب، طراح ساختمان نشان داده است که بدي
هاي خشني که با ابعاد نسبتاً بزرگ در افکارش بر علوم و اطالعاتي که ازملل قديمه رسيده، قرار دارد. سنگ

سازد و ظرافت آميخته با عظمتي که در برج ي استحکام و قدرت را ظاهر مي قسمتهاي زيرين بنا به کار رفته، روحيه

 دهد. هاي خشن نشان ميها را با سنگهاي آن ديده مي شود، تفاوت آنو پايه

« بابل»هاي معلق ي کوچکي از باغهايي که در حياط ورودي ساختمان کارسازي شده، نمونهباغچه ها و چشمه
بناي آرامگاه جمعاً سه هزار و نود متر مربع بوده است. که  همراه با طراوتي مشرق زمينانه است. زمين محوطه و زير

 هزار افزايش يافته است. اکنون به هفت

به پايان رسيد و در بهمن ماه همان سال به نمايندگان انجمن آثار ملي تحويل گرديد.  7009ساختمان آرامگاه در سال 

حضور آقايان جهانسوز فرماندار همدان، ابطحي هــ . ش( با  7007در روز پنجشنبه يازدهم ارديبهشت ماه سال )
رئيس فرهنگ، ايزديار بازرس فني، رئيس شهرباني، نماينده انجمن آثار ملي و برخي از روحانيان پس از معاينه و 

استخوانها با دقت کامل و رعايت « ابوسعيد دخدوک»و « ابوعلي»هاي محتوي استخوانهاي بازديد، الک و مهر جعبه

در سمت راست مدخل آرامگاه و در « ابوعلي سينا»و آداب و رسوم معمول، کفن و دفن گرديد. قبر موازين شرع 
 قرار گرفته است . « ابوسعيد دخدوک»سمت چپ او، قبر 

ابوالقاسم عارف »، قبر شاعر ملي ايران «بوعلي»در حياط شرقي آرامگاه، روبروي در ورودي، در مقابل خيابان 

روي سکويي مربع که هر ضلع آن حدود يک متر است سنگ مرمري است که با خط نستعليق قرار داد و بر « قزويني

 زيب، مطالبي با اين مضمون آمده است: 

تصويري که از بن سينا در نسخه هاي کهن، در کتابخانه ها وکليساها، در نسخه هاي قديم کتابهاي اروپايي و »
و بيشتر بر حدس و گمان متکي بوده است. از اين رو انجمن آثار ترجمه هاي التين آثار او موجود است اصالت ندارد 

اي از او تهيه کند. به همين دليل الزم بود بر اساس مآخذ و مدارک موجود، تصويري از او ملي تصميم گرفت مجسمه

 فراهم آيد. 

ند تشکيل گرديد و با هاي متعددي از دانشمنداني که با آثار شيخ و شرح حال او آشنايي داشتاز اين رو، کميسيون
ي در تتمه« بيهقي»ي و همچنين نوشته« ابوعبيد»ي او به قلم خود وي و نيز شاگردش توجه به اطالعاتي که درباره

ي پيکر تراش معتبر، آقاي دست آمده است، تصميم گرفته شد که تصويري از او به وسيلهبه« صوان الحکمة»

 «تهيه گردد.« ابوالحسن صديقي»

خورشيدي، تصويري تمام چهره به قلم سياه تهيه کرد که در بيست و   ، در ارديبهشت ماه سال«ديقيص»استاد 
يکمين جلسه هيأت مؤسسين انجمن آثار ملي، مورد تصويب واقع گرديد. قرار برآن شد که همين تصوير، مبناي 

 ي او تهيه گرديد.رخي از چهرهيمخورشيدي، ن 7028ي ابن سينا نيز قرار گيرد. سرانجام، در ديماه ي مجسمهتهيه

مأموريت داده شد تا با توجه به تصوير تمام رخ ابن « ابوالحسن صديقي»چندي بعد از طرف انجمن آثار ملي به استاد 

ي در شهر همدان نصب گردد. اين کار نيز به عهده« بوعلي»ي ايستاده اي از شيخ بسازد تا در ميدان سينا، مجسمه
سانتيمتر و  09ي شد به ارتفاع سه متر و ده سانتي متر و عرض اته شد. حاصل کار، مجسمهاستاد صديقي گذاش

ي مرمر سفيد قم تهيه شده و هم اکنون بر روي به وزن تقريبي چهارتُن. نيمي از اين تنديس، از سنگ يکپارچه

 همدان قرار دارد.« بوعلي»در انتهاي خيابان « بوعلي»اي در ميدان پايه



 

براي بزرگداشت او الزم دانسته بود، تأسيس « ابوعلي سينا»ي ي جشن هزارههاي ديگري که کميتهاز کار

فيلسوف و دانشمندي « ابن سينا»اي بود در جوار آرامگاه وي. در اين باره نظر اعضاء انجمن اين بود که چون کتابخانه
ي او شرکت داشته باشند. از اين رو در هي محافل علمي جهان در تأسيس کتابخانجهاني است، الزم است که همه

ي مؤلفان، ي يک اطالعيه به زبانهاي فارسي ، عربي، فرانسه و انگليسي، از همهخورشيدي، با تهيه 7020سال 
 مؤسسات فرهنگي و ناشران ايراني و خارجي درخواست شد که کتابهايي به انجمن آثار ملي ارسال دارند. 

مرد يا از آثار آن بزرگ« ابن سينا»چنين کتابهايي که درباره علمي، تاريخي، ادبي و همدر نتيجه، کتابهاي گوناگون 
بود، از کشورهاي مختلف به انجمن آثار ملي ارسال گرديد. هم اکنون چهارهزار و سيصد و چهل و دو جلد کتاب 

ي است و برخي از آنها ها از کتابهاي خطي ابن سينا موجود است که سي مجلد آنفارسي و عربي در کتابخانه
بسيار نفيس و قابل توجه است. ضمناً پانصد و نود مجلد کتاب به زبانهاي فرانسه، انگليسي، آلماني و غيره نيز در 

 کتابخانه وجود دارد . 

 *** 
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