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5 صفحه  از   1   ه  شمار
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 22/08/2017            بصیر صباح

 
 مؤلف، متفکر، اندیشمند و محققبلخی، بو علی سینای ا 

 صباح(ب. ) تحقیق و تحریر
 
 (1) پنجمقسمت 

 

در  یشمس ۳۵۹نا )متولد یس و پور یبلخ ینایو ابن س ینا بلخیس ینا، مشهور به ابوعلین بن عبدهللا بن سیحس یابوعل

لسوفان یِن فیتر گذار رین و تاثی، از مشهورتریشمس ۴1۶گذشته   در –ر( یکب یانایرآبزرگ  یاز شهر ها یکیبخارا)

از آنها در مورد طبابت و فلسفه  یادیاست که شمار ز گوناگون نوشته یها نهیدر زمکتاب  ۴۵0 یانا بود. ویرآو دانشمندان 

 است. 

 

و  ها در همه  زمان نیتر معروف از یکیداند که یم یاسالم ینهاین دانشمند سرزمیرا مشهورتر جورج سارتن او

 د جوزیعب شاگردش ابو نامه او به گفته خودش به نقل ازینام دارد. زندگ« قانون»و نژاد است. کتاب معروف او  مکان

بخارا درآن عهد از  به بخارا درآمد.  یمنصور سامان روزگار نوح پسر : پدرم عبدهللا از مردم بلخ بود دریجان

تا، آن روس یکیثن به کار گماشته شد. به نزدیخرم یشه کرد و در روستایپ یوانیپدرم کار د بزرگ بود.  یشهرها

نام مادرم ستاره  ش درآورد. یرا به عقد خو ید و ویبرگز یافشنه بود. در آنجا پدر من، مادرم را به همسر یروستا

 ذاشتند.ن گیاز مادر زاده شدم. نام مرا حس ۳70بود من در ماه صفر سال 
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 5از 2

 یهجر ۴28و در گذشته در سال  یقمر یهجر ۳70ن پسر عبدهللا زاده در سال ینا حسیس ا پوری ینا بلخیابن س

 یند. در برخا نا گفتهینا، و پور سیس ینا، ابوعلیق ابن سینام او را به تفار لسوف بود. یو ف طبیب، دانشمند و یقمر

ن ابن ن بن عبدهللا بن حسیحس یعلابوس یخ الرئیالملک ش الحق شرف حجة  ن آمده:یمنابع نام کامل او با ذکر القاب چن

 اند از شفا در فلسفه و او عبارت یها ن کتابیاست و مهمتر یاریفات بسیصاحب تأل یو . ینا البخاریبن س یعل

 افشنه. یروستا یاز اهال ی، زنبلخ بود و مادرش ستاره نام داشت اهل  هللاپدرش عبد منطق و قانون در طبابت. 

ت یمرد. اهمبر ش ینده حکمت در تمدن اسالمین نماید بزرگتریو شا ین بزرگ فارابید جانشیرا با یبلخ ینایس یابوعل

 یجزاا یجهان اسالم نتوانسته بودند تمامی ک از حکمایچیرا تا عهد او هیار است زیبس یفلسفه اسالم تأریخدر  یو

روشن مورد بحث  یاز همه علوم معقول داشت در کتب متعدد و با سبک یا فلسفه را که در آن روزگار حکم دانشنامه

 ن کار برآمد.یا ۀاست که از عهد ین کسین و بزرگتریق قرار دهند و او نخستیو تحق

رد. مت کیان عزیتخت حکومت سامانیسپس به بخارا پا ده ویاش را در زادگاه گذران یدوران جوان یعلعبدهللا پدر بو

 قرآن و صرف و ی، رو خواناتیاضی، رفاضل بود حساب ، نزد پدر که مردِ داشتعمر پنج سال  نایابن س که یهنگام

س داشت پ یاق فراوانیکسب دانش شوق و اشت یار باهوش بود و برایآموخت او از همان ابتدا بس یم یزبان عربنحو 

 خود بود. یها یز به مکتب رفت که سر آمد هم مکتبین یچنداز 

، او به دانست یز میرا ن یات و صرف و نحو عربیاضیر  ات و هندسهیحفظ کرده و ادب  قرآن را یاو در ده سالگ

جو و کسب تجربه و  داشت و اوقات فراغت را در دشت و صحرا به جست یوانات عالقه خاصیاهان و حیو گعت یطب

 یکه ابوعل یه است. هنگاماهان و طبابت عالقه مند شدیبه خواص گ ین صورت از دوران کودکیبدپرداخته و  یم

 شغل و منصب یداراز یهللا نست و پدرش عبدیز یم یتخت سامانی، پابه همراه خانواده در بخاراه می شود دوازده سال

ش ی. پل کندیفرستاد تا نزد او معلومات خود را تکم یهللا ناتلبه نام عبد یش را نزد استادیهللا فرزند خوبود. عبد یوانید

 ل زاهد فرا گرفته بود.یبه نام اسماع یعلم فقه را از شخص یابوعلهم از آن 

ب که باعث تعج یافت به طوری یم یوجوه تازه ا یدر مطالب علم یباهوش بود که گاه یبه حد  یبلخ ینایس یابوعل

علم  ین گونه ابوعلیکرد و بد یم یعلوم و دانش اندوز یریق به فراگیرا تشو یز وین ی. ناتلگشت یاستاد خود م

 ات پرداخت.یاضیل ریبعد به تکممنطق را فرا گرفت و 

و  اتیعیش نداشت او طبیجز مداومت و کوشش خو یل و ارتقا معلومات خود چاره ایتکم یبرا یبلخ ینایس یابوعل

ز یرا ن طبابت و علم  جست یگرفت سود م یکه در دسترسش قرار م ییها کتاب ی. او تمامنزد خود خواندات را یاله

 نزد خود فرا گرفت. یات عملیبزرگان و تجرب یها کتابله یخود به وس

د یرس ینه به دستش مین زمیکه در ا یز آموخت و هر کتابیعه را نیحکمت ماوراء الطب یدر جوان یبلخ ینایس یابوعل

مطالعه آن کرد عه ارسطو را به دست آورد و شروع به یکتاب ما بعد الطب ی. روزکرد یل میه و تحلیتجزمطالعه و 

ن آست بار یش از بینکه بیخواند تا ا یو باز از ابتدا م آورد یم نهفته در آن را به دست نمیخواند مفاه یماما هر چه 

ک روز که از بازار بخارا عبور ینکه یکرد تا ا یدرک نم یاما هنوز مفهوم جمالت کتاب را به درستب را خواند اتک

شروع به خواندن کتاب کرد متوجه  ی. وقتفروخت یرا به و یراه او را گرفت و کتاب فرسوده ا یکرد فروشنده ا یم



  
 

 

 5از ۳

 یکه هر چ یعه ارسطو است همان کتابید الطبیو در مورد شرح اغراض ما بع یابونصر فارابشد که کتاب نوشته 

 ش مفهوم نشده بود. یبود براده یشیرد آن اند یابوعل

 یداشت نوح دوم بر بخارا حکومت معمر هجده سال  یبلخ ینایس یکه ابوعل یپنج هنگام و هفتاد و در سال سه صد

 رهسپار شود. وین یر به بالیمعالجه ام یآمدن تا برا یدنبال ور به یغالمان ام ی. روزراند

ص پزشک مخصو  -ر ظاهر شده بود از ابن خالد یرا که در ام یماریب یو نشانه ها یماریسابقه ب یبلخ ینایس یعلابو

ز ا یز بخشید معده و حالت تهوع شده و نیدرد و سوزش شد ش دچاریپ یر از مدتید .معلوم گشت که امیپرس دربار

ف ظرو  یبرد و با بررس یر پیام یماریبه ب یماریعوارض ب یاز رو  یبلخ ینایس یابو عل . لمس گشتهبدنش 

 ر کرد.یام یماریدرمان ب اقدام به و از سرب اعالم کرد یت ناشیر را مسمومیام یماریب  ریمخصوص خوراک ام

ارا را بخ یاز کتابخانه سلطنت ت اجازه ورود و استفاده آزادانهخواس یر از ویدر قبال معالجه ام یبلخ ینایس یابوعل

 کرد.ز موافقت یو نوح ابن منصور ن -که تنها شاهزادگان و بزرگان حق استفاده از ان را داشتند چرا  -  کرد

 یو یو کسب دانش برا یدر علم اندوز یاتفاق افتاد فصل تازه ا یبلخ ینایس یابوعل ین واقعه که در هجده سالگیا

 یمیدق یها رفت و از اکثر کتاب یبه شمار م آن روزگار ین کتابخانه هایتر از کامل هشد کتابخانه بخارا کگشوده 

 ک نسخه در آن موجود بود.یاب یکمو 

 یگوناگون موجود در آن ب یها دن کتابیاش از د ی، شادپا گذاشت یبه کتابخانه سلطنت یبلخ ینایکه ابن س یروز

در آن کتابخانه  یعلکه ابو ید و در طول سه سالیهمه آنها را از نظر گذران با حرص و ولع یبلخ . حصر بودحد و 

. کندتر  قیو معلوماتش را در فقه عم شد یمحسوب م یتکامل و یبرا ییاز شاگردانش دوره طال یکیبه گفته  بگذراند

 یهانقشه  یبر رو نیز. او ق بپردازدینها به تجربه و تحقآمختلف  یایو زوا یقیات و موسیدر مورد ادبتوانست ن یهمچن

 .کردمنجمان گذشته کار  ینجوم

در ده جلد به نام حاصل و محصول را به رشته  یمجموعه ا و شروع به نوشتن کرد یست سالگیدر سن ب یبلخ ینایس

در  یتابک یو ی، نوشته بعدنوشت -و گناه  یگناه یب -در باب اخالق با عنوان البر و االئم  یدر آورد بعد کتابر یتحر

 باشد. یک جلد میست و یدر ب یفلسفه به نام حکمت عروضباب 

ق یدر کتابخانه مشغول مطالعه بود که متوجه حر یروز ،داشتعمر ک سال یست و یب ینا بلخیس یکه ابوعل یهنگام

ها  تابده بود و کیفا یخاموش کردن آتش ب یو نگهبانان برا  یبلخ ینایس یابوعل ی. سعکتابخانه شدقسمت یک در 

در دربار صورت  ینا بلخیس یو توسط دشمنان ابوعل یعمد یاتیکه به روا حریقبعد از   گرفت رطعمه آتش قرا

ر اثر کرد یز در امین موضوع نیکتابخانه را آتش زده که ا ینا بلخیس یبوعلعه کردند که خود یدر شهر شا گرفته بود

سبب  ز درگذشت وین ینا بلخیس ین حال پدر بوعلی. در همکنند یریجلوگ به درمانگاه یو سبب شد تا از ورود ابوعل

رد و ار کیترک د هن و هفتاد و سه صد  در سال یحیابوسهل مسبا دوست خود رد و یم به سفر گیتصم یشد تا بوعل

 مقصد نا معلوم شد. یراه

 یردان راه با میم یاز استراحتگاه ها یکیک ماه در یک به یو گذشت نزد یتخت سامانینا پس از ترک پایس یابوعل

ار دربا را به نیدربار خوارزم بود و ابن سشمندان یب زادگان و اندیکه خود از نج یبرخورد کرد کس نام منصوربه 



  
 

 

 5از 4

کردند که  یمدانشمندان و فرزانگان را به دربار خود دعوت  ی. در آن زمان دربار خوارزم تمامخوارزم دعوت کرد

 کرد. یمبود که دانشمندان را در دربار خوارزم جمع  یلیابوالحسن احمد بن سه ر فاضل ابن مامونیبه سبب وز

ا نیس یان ابوعلی. در دربار خوارزمشاهحون بودی، شهر گرکامج در ساحل رود جمامون خوارزمشاه مرکز حکومت ابن

استراحت  ی. پس از مدتشان آمدیشواز ایبه پ ر خوارزمشاهیوز یلی، و خود سهاستقبال شدند یل به گرمیسه و ابو یبلخ

 شان خوش آمد گفت.یز به ایدار کردند و او نیر ابن مامون دیبا ام

 ،سین مدت وقت خود را به تدریماند و در طول ا آنجا زده سال دریک به سینزد یمدت یبرا یبلخ ینایس یابو عل

 ۀر در آورد که از جملیبه رشته تحر یادیها و رساالت ز ن مدت کتابیدر ا ی. وماران گذراندیمعالجه بر و یتحر

 نده بر اساسیآ ینیش بیپ یهودگیدر مورد ب یرساله ا، یدر یدر مورد نبض به زبان پارس یرساله اتوان  یآنها م

و رساله  در باب فلسفه به نام بقاء النفس الناطقه ی، کتابدر مورد منطق یده ایو قص  یزبان عربحرکت ستارگان به 

 گر نوشت.ید یاریبس یاریبا نام حزن االسبابه و بس یافسردگدر باب  یا

ک روز ی. د آمده بودین آنها پدیب یاریبس یبود و دوست یبلخ ینایس یابوعل هها ابوسهل همواره همرا ن سالیدر ا

تخت یدانشمندان خود را نزد او و به پا ید تمامیخبر داد که خوارزمشاه با یسلطان محمود غزنواز  یفرستاده ا

اقامت در  ه سالزدین نرفت و بعد از سیگر دانشمندان به غزنیخالف دبر ین زمان بوعلیدر اان روانه کند یغزنو

ان . سلطختیشبانه از گرگانج گر یحیدو به همراه دوست خود ابوسهل مس و نود و سه صد گرگانج در زمستان سال

ان خراسان یفرمانروا یده برایکش یاز و یادیر زیدهد تصاو یو دستور منا ناراحت شده یامدن ابن سیمحمود از ن

 کند.ین مییتع یبزرگزه یل او جایو تحو یریدستگ یبرا بفرستند و

اخبر ب یماموران از برگشتن و ی. اما به زودشود یشهر بخارا م یدن مادر خود راهید یابتدا برا یبلخ ینایس یابو عل

ر یقابوس بن وشمگل نزد سلطان یسه ش ابوین بار همراه دوست خوی. و اشود یاو دوباره مجبور به فرار م شوند و یم

بعد از  یبلخی نایس یابوعل .دهد یطوفان شن دوست و همراه خود ابوسهل را از دست من راه بر اثر یشود در ب یم

 یابوعل .انش کشته شده استیشود سلطان قابوس توسط سپاه یشود که باخبر م یسخت وارد منطقه م یمراحل یط

د قرار بوستدار فضال س دختر سلطان قابوس که مانند پدر دوین گینا هنگام ورود به شهر مورد لطف و احترام زریس

 گرفت.

مه او را ناینا بوده است از قول استادش زندگیابن س یشگیاران همیاز شاگردان مقرب و  یکیکه  یجان د جوزیعب ابو

  «بلخ بود. ینا از اهالیابن س یپدرم عبدهللا پسر حسن پسر عل» کند:  یت مین روایچن

 یرد و به برزگیگز یاز توابع بخارا سکن یبخارا نقل مکان کرد و در دهکده ا یبه سو یر نوح سامانیام یدر زمامدار

ستاره نام در دهکده افشنه که جز همان دهستان بود، ازدواج کرد. من در  یام با دختریدر آن ا پرداخت.  دهقانیو 

پدرم به شهر بخارا آمد،  یبعد از مدت زمان ا آمدم. ی( به دنیالدیهشتاد م و صد )نو شمسی هن پنجاه و و صد سال دو

قرآن را حفظ نموده و  یات را شروع کردم و در ده سالگیدرس قرآن و ادب مرا به مکتب برد و به دست استاد سپرد. 

 یل زاهد فقه رویت نزد اسماعیکسب کردم که همدرسانم را تحت الشعاع قرار داده بودم. با کمال جد یات مقامیدر ادب

 یزاز سب یکیش یان بخارا شدم. در همان زمان حساب را پیحنف یدم که مفتیرس یه به حدن رشته رشتیآوردم و در ا



  
 

 

 5از 5

 یریبه نام محمد مساح کسب نمودم.  د یرا از استاد یاضیها که در علم حساب توانا بود فرا گرفته و ر فروش

 را در خانه خود یکرد و پدرم و یلسوف معرفیبه شهر ما آمد؛ او خود را ف یبه نام عبدهللا ناتل ینگذشت که شخص

را که استاد شرح  یخواندم و هر مسئله ا یش ویرا پ یساغوجیم دهد. کتاب ایجا داد و از او خواهش کرد که مرا تعل

 کسب کنم. کتاب یادیه زیاندک توانستم در علم منطق، سرما یکردم. در مدت زمان یر میداد، من بهتر از او تفس یم

ن بار کتاب یه مشکل را خود حل کردم. ایح کرد، بقیا شش شکل آن را تشریشروع کردم، پنج  یاتلز نزد نیدس را نیاقل

 نمانده بود. یبه ناتل یازیگر نیرا مورد مطالعه قرار دادم و د یگرید

علوم  یریره فرا گرفته بودم؛ به فراگیو غ یات، که از ناتلیاز ما جدا شد، بعد از علم منطق و هندسه و فلک یناتل 

مشکل  اریدم بسیدا کردم، دیف ارسطو را پیعه تألیعه و علوم طب پرداختم. کتاب ماوراء الطبیو ماوراء الطب یعیطب

 یدم. تا روزیآن نفهم یاز محتوا یزیاست. چهل بار از اول تا به آخر خواندم و تمام مندرجاتش را حفظ کردم، اما چ

ار ین کتاب را بستان که بسیا یدر دست داشت، گفت: ابوعل یکتاببرخوردم،  یدر بازار صحافان بخارا به سمسار

دم و به خانه آوردم. یفروشد. کتاب را به سه درهم خریکه به مال دارد م یازیارزان است و صاحبش آن را از سر ن

شکالت م ن کتاب ارزشمند،یعه ارسطو بود. آن وقت بود که به کمک ایو شرح ماوراءالطب یفات فارابیاز تأل یکیکتاب 

را که در آن روزگار  یطب یاز کتاب ها یارینه علم طب بسیبر من روشن شد. در زم یعه همگیعلم ماوراءالطب

 ست.یار مشکل نیدم علم طب بسیمتداول بود، مطالعه کردم د

ران مایب یگرفتم و شروع به مداوا یشیوقت پ یر اطبایحاصل شد، که از سا ییشرفتهایز پین باره نیار زود در ایبس

ام یدم. در آن ایات مندرج در کتاب ها را وارونه دیاز نظر یاریتجارت بر من کشف شد که بس یکردم. در طب علم

کنم که پدرم عبدهللا و برادرم، که از من بزرگتر  یادآورید یز باین را نیکه با طب سر و کار داشتم شانزده سالم بود. ا

ن گرفته یه تلقیلیاکثر اوقات بر سر مباحث نفس و عقل، که از فرقه اسماعه ( بودند. یلی) اسماع یده باطنیبود، گرو

 دادم... یند. من گوش مپرداخت یبودند، به بحث و جدل م
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