
 :بزرگ مردان وشمندان یدرباره اند یبھ سلسلھ پژوھشھا

  
  )صباح(استاد : گرو پژوھش محقق

  

  
برای اولین بار در دوره حکمرانی وی . سلطان آلپ ارسالن سلجوقی دومین پادشاه سلجوقی می باشد

آلپ ارسالن کھ در تاریخ بھ عنوان جوانی شجاع و جنگجو . ترک ھا از آسیای میانھ بھ سوی ترکیھ رفتند

 اموراز ھمان اوان کودکی سوارکاری و تیراندازی را یاد گرفت و بعد از وفات پدرش  استمعرفی 

 شصت و و ھزار( یش طغرل بیگ سلجوقی در سالکاکاوی بعد از درگذشت . رابدست گرفتخراسان 

  . دومین سلطان سلجوقی انتخاب شد از سوی بزرگان ترک بھ عنوان، )سھ میالدی
. با امپراطوری بیزانس اعالن جنگ کرد )میالدی ھزاروشصت وھشت( آلپ ارسالن سلجوقی در سال

یکی از مھمترین جنگھای تاریخ یعنی نبرد مالزگرد را با  )یالدیک میھزاروھفتادوسال ( این سلطان در

. دیوژن امپراطور بیزانس را مورد عفو قرار دادرومن ، وی بعد از پیروزی. پیروزی بھ پایان رساند

بنا بھ روایت اکثر . سلجوقیان بزرگترین امپراطوری خاورمیانھ در دوره بعد از اسالم بھ حساب می آیند

دوره امپراطوری سلجوقی دوره ای نمونھ در زمینھ تسامح و تساھل و پذیرش آزادیھای ، تاریخدانان

معماری ، ھنر، ترک ھای سلجوقی اثری شگرف در زمینھ فرھنگ. تمختلف برای عقاید مختلف بوده اس

 . و تمام شئون زندگی در بسیاری از کشورھای خاورمیانھ از خود بجا گذاشتند



  
 چھار (سال  بوده كھ از ین دولتھایتر دارین و پایترین و قویعتریاز وس یكی، یدولت تركمانان سلجوق

تا سال ، است ییبر سلطان مسعود غزنو یطغرل سلجوق یروزیكھ سال پ. )ق.ه نو ست ویب صد و

  . داشتھ است ادامھ - نانج است یبھ دست ا ین پادشاه سلجوقیكھ سال سقوط آخر) ق.ه نود و پنجصد(

   : ل عمده صورت گرفتھ استیبھ دو دل، یت دولت سلجوقیم موقعیتحك

س یعمان تا تفل ترانھ و ازیسواحل مدحون تا یس یكھ از ماورا –ن دولت پھناور یاداره ا ینخست آنكھ برا

ران و ین وزییو تع) نیدواو( یدوات ن اداراتیتدو یبرا ریاشخاص کارفھم وباتدباز ، افتھ بودیگسترش 

ز ین یترك بودند و بھ زبان ترك "در برابر آنان كھ اصوال یمقاومت، "طبعا. استفاده كردند یھمكاران ادار

، خواجھ نظام الملك، یدالملك كندریعم : معروف آنان عبارت بودند از یوزرا. امدین شیگفتند پیسخن م

  . خالد و امثال آنان روانین انوشیشرف الد، یسعد الملك آب، یشرف الملك خوارزم، مجد الملك

در استفاده   )القائم المرهللا( یفھ عباسیكھ خل یاضطرار بھ علت، البتھ. بود یعت دولت سلجوقیموق، دوم 

ز در ھمھ یت شناخت و بغداد نیناچار حكومت آنان را بھ رسم، شده بود تركمان دچار آن یروھایاز ن

 یاز امرا یریام د بر اساس آن صورت گرفت كھیین تایا. داد یل قرار مید و تجلییرامورد تا آنان، موارد

فھ یخل یو. افتیبر بغداد تسلط  ، بود یلیاسماع عھیكھ خود ش) اھل فسا" (یریارسالن بسا س"ارس بھ نام پ

مصر  یفھ فاطمیمنصب حكومت نشست و در بغداد خطبھ بھ نام خل رون راند و خود بھیالقائم را از شھرب

  . المستنصربا  خواند

تازه در  کھطغرل . كمك خواستی از طغرل پادشاه سلجوق، برد ید بھ سر میفھ القائم كھ در تبعیخل

تخت یشابور را پایھندوستان رانده و ن را از خراسان بھ ین غزنویسالط، اقتدارحاصل نموده بودخراسان 

، بر برادر خود یخانوادگ یرابھ وزارت انتخاب كرده و در رقابتھا یابونصر كندر یو. قرار داده بود

منوچھر بر  روان پسریار را برانداختھ و با شكست نوشیآل ز، نیھمچن. روز شده بودیپ، نالیم یابراھ

  . بود بھ دست آورده. )ق.ه چھار و یس و صد چھار( افتھ و خوارزم را در سالیگرگان و مازندران تسلط 

ن یز از این ھ رایھ و آل بویآل كاكو ، و بالد عراق یبا حملھ بھ ر  )ق.ه پنج و یس و صد چھار (سال بعد 

ن یآخرتوانستند ، بود برادرش قاورد بھ كرمان فرستاده یفرماندھكھ بھ  یروھایرون كرد و نین بیسرزم

  . رون رانندیب منطقھرا از ) بھرام بن لشكرستان( ھیحكمران ال بو

ن یقسمت عمده سرزم) .ق.ه چھل وھفتچھار صد و( كھ طغرل متوجھ بغداد شد یروز، قین طریبد

ار یاخت ارس در قلمرو وپو ھمدان و  یبزرگ ماوراءالنھر و كرمان و گرگان و مازندران و ر خراسان

  . او قرار گرفتھ بود



كھ شھر را فتح كرده  یریو ارسالن بساس، بغداد بود یكھ فرمانده ظاھر یلمیم دیاو بر ملك رح یروزیپ

در بغداد خطبھ . )ق.ه ھفت چھل و چھار صد و( در رمضان سال زود و ساده صورت گرفت یلیخ، بود

آورد و دوباره بر تخت د گاه بھ بغداد یرا از تبع) القائم( فھیز خلیاو ن. خواندند یبھ نام طغرل سلجوق

ازدواج كرد و خود ،  )و خواھر آلب ارسالن( دختر داود یعنی، برادرزاده طغرل فھ بایخل. خالفت نشاند

بر  یاسالم یان و خلفایان سلجوقیم یوند خانوادگیپ، قین طریبد. گرفت یفھ را بھ زنیدختر خل زیطغرل ن

 ن جنگید و در آخرینرس ییبھ جا. )ق.ه کی وپنجاه  و صد چھار( در سال یریمقاومت بساس. قرار شد

  . فھ در بغداد فرستادندیش خلیسر او را پ. و كشتھ شد) حدود كوفھ( شكست خورد

 یدر حوال یسلطان محمود غزنودردوران  یمركز یایبعد از مھاجرت از آس –ش یتركمانان از سالھا پ

در اواخر ، سلجوق بن دقاق، جد آنان. بودندرا قبول كرده  و عموما اسالم ، ورد ساكن شدهیسرخس و اب

ل كھ در جنگھا بھ قتل یكائیپسرش م. آمده بود) حونیكنار س( جند یبھ حوال )خلخ( از قرلق یعھد سامان

سلطان  كھ آنان با یت موارد قراردادیبھ علت عدم رعا. و طغرل یجغر، بغوی : سھ پسر داشت، دیرس

طغرل پسر . نجات دادند در ھند بود تا او را یو. بھ زندان افتادارسالن بن سلجوق ، محمود بستھ بودند

  رمضان ل داد و تایرا تشك یل بن سلجوق بود كھ سلسلھ سلجوقیكائیم

، او یوزرا. در گذشت یسالگ ھفتاد سنن سال دریھمدر ، سلطنت كرد. )ق.ه پنج پنجاه و و صد چھار(

ابوطالب محمد ، طغرل ینام اسالم. بودند) ساالرپوژگان( ینیو ابوالقاسم جو یدالملك كندریابونصر عم

  . ن را بھ دست آوردیلقب ركن الد، یفھ عباسیبود و از طرف خل

محمد داشت و ده سال  ینام اسالم، بود ) یپسر جعفر( برادرزاده اش، ن طغرل كھ آلب ارسالنیجانش

شھرت تمام دارد كھ بعد ، الملكبن اسحق معروف بھ خواجھ نظام  حسن یابو عل، ر اویوز. سلطنت كرد

  حجھیذ دالملك دریاز قتل عم

  . بھ وزارت انتخاب شد. )ق.ه پنجاه وششچھار صد و(

ان یجزو قلمرو سلجوق ایارمنستان صورت گرفت و گرجستان و ابخاز در زمان آلب ارسالن بود كھ فتح

ش رفتند و در یدر شمال تا خوارزم پ یان سلجوقیسپاھ. نیھمچن، .)ق.ه پنجاه وششچھار صد و(د یگرد

  .دندیشرق بھ بلخ رس

بھ كرمان تاخت و فارس و كرمان را تا ، برادر آلب ارسالن، قاورد )ق.ه.پنجاه وھشت چھار صد و(

 ل دادیان تشكیبھ نام سلجوق یھمان است كھ سلسلھ ا یو. ر كردیتسح) چاه بھار( سیعمان و ط یحوال

) خراسان( و داراب و طبس) بندر عباس( جرون. سیقندھار تا ط یاز حوال، آنان یكھحوزه حكومت

  . دا كردیتوسعھ پ



"  یامپراتور روم شرق ر تاخت ویصغ یایبھ آس. )ق.ه شصت ودوچھار صد و( آلب ارسالن بھ سال

. شكست داد) شمال اخالط، ارز روم اچھ وان وین دریماب( مالذگرد یرا در حوال" و جانوس یرمانوس د

ان در ارمنستان كاست یگرفت كھ از دخالت روم ن او و امپراطور روم صورتیب یمصالحھ ا، پس از آن

ان فراھم یداشدن دولت مستقل سلجوقیر و پیصغ یایدر آس یسلجوق تركان یشرفت بعدیپ ینھ را برایو زم

  . ساخت

كھ در راه خوارزم  یدر حال. )ق.ه پنج شصت و و صد چھارع االول سال یششم رب( آلب ارسالن در

وسف ینام  بھ، )قلعھ بان( بھ دست ھمان كوتوال، ت خشم گرفتھ بودیاز كوتوال آن وال یكیبھ  نسبت

بھ  شده بود یدولت سلجوق نینعش او را در مرو كھ حاكم نش. در آمد یبھ ضرب دشنھ از پا، یخوارزم

بھ كوشش خواجھ نظام ، آلب ارسالنفرزند ، معروف بھ ملكشاه، ن ابوالفتح حسنیجالل الد. خاك سپردند

ت المقدس یبلكھ ب، روز شدیاز جملھ حملھ قاورد پ، یداخل یآشوبھا او نھ تنھا بر. دیالملك بھ سلطنت رس

) ق.هھفتادودوچھار صد و(ر كرد و شام را در سال یتسخ. )ق.ه شصت وسھچھار صد و( ز در سالیرا ن

پس از . ر كردیتسخ. )ق.ه ھفتادوھفتچھار صد و(اربكر را در سال یمحاصر دمشق بھ دست آورد و د با

  ) ترانھیمد( روم یایاسبان را از در، ت معروفیدند و بنا بھ روایھ رسیكتربھ  یو انیآن سپاھ

 و ھشتادچھار صد و( ز در سالیماوراءالنھر ن. ز بھ تصرف ملكشاه در آمدیدو سال بعد حلب ن. آب دادند 

است كھ  یسفر ن ھمانیا. و سمرقند و اوزكند و كاشغر تحت تسلط او قرار گرفت ر شدیتسخ. )ق.ه دو

نوشت تا وسعت مملكت و  ھ حوالھیحون را خواجھ نظام الملك بر خراج انطاكیھ مالحان جیند كرایگو

  . تجارت را ثابت كند یسكھ و آزاد یروان

  . افتیار یتوسعھ بس یان ارتباطات تجارتیسلجوق در زمان

 یبرجھا، ابانھا كاروانھا راه را گم نكنندینكھ در بیا یخوابگاھھا ساختھ شد و برا راھھا كاروانسراھا ودر 

 ینمونھ آن باق مناطق یبعضبنا شد كھ ھنوز ھم در ) ارتفاعی ست و پنج متریب تا چھل گز یبعض( بلند

در عصر . شد یفروختھ منار یك دیبھ  چنانكھ در زمان قاورد نان صدمن ، ش داشتندیمردم آسا. است

. حاصل نمودند یقو یکیت فزیموجود ھیلیاسماع یمقتدر یمذھب ینھاد، بھ خصوص ملكشاه، انیسلجوق

 یمنزو را ھیلیاسماعن بود كھ یرش خواجھ نظام الملك بر ایكوشش ملكشاه و ھم وز، موارد از یاریدر بس

  .» نتوانستند«. شھ كن كنندیا ری

ن حسن یافتھ بودند و ایبزرگ  یگاھھایپا الموت یماورا نیبھ خصوص در قھستان و ھمچن مذھبن یا

سازمان  یو. افتیال یبر قلعھ الموت است. )ق..ه ھشتادوسھچھار صد و( سال صباح بود كھ در رجب

ن یاز ھم یكیسرانجام خواجھ نظام الملك بھ دشنھ ، میدان ینھاد و چنانكھ م انیرا بن ھیلیان اسماعییفدا

  . دیبھ قتل رس ھیلیاسماع انییفدا



داراالماره خاص ، در بغداد ینظام الملك بود كھ پادشاه سلجوق در زمان ملكشاه و بھ كوشش خواجھ

بعد  دو ماه یكیسرانجام ، میدان یگذراند و چنانكھ م یچند ماه زمستان را در بغداد م یسال ملكشاه. داشت

عالوه ) .ق.ه ھشتادوپنجچھار صد ومھ شوال سال ین( در بغداد در گذشتز یملكشاه ن، از قتل نظام الملك

ز گسترش ین - نھ یمكھ و مد -ن یفین شریتا حرم یسلجوق ن بار حوزه قدرت پادشاھانینخست یبرا، بر آن

. دیرس یبھ مكھ م، ر او خواجھ نظام الملكیار توسط شاه و وزیبس ا و نذوراتیافت و ھر سال ھدای

قدرت . افتیكاھش ، اد شده بودینھ زیكھ تا آن روزگار در مكھ و مد یفاطم ینفوذ خلفا قدرت و، نیھمچن

  ارق بن ملكشاه یبرك انیگرفت و م یان بعد از ملكشاه كم كم كاستیسلجوق یمركز

.) ق.ه ازدهیپنجصدو حجھ سالیفوت ذ(، و محمد بن ملكشاه) .ق.ه نودوھشتچھار صد وفوت صفر سال (

 . ھ واقع شدیداد و مملكت در شرف تجز یبارھا زد و خورد رو

  

  اختالفات کشمکشھا و

  

  
است یدر اواخر دولت ملكشاه و مخالفت خواجھ نظام الملك و س، ھا ش قدرت فئودالیافزا

ن مغز متفكر یتر مھم، ھا قرار گرفت با مرگ او در تضاد با منافع فئودال، قدرت او یتمركز

ثیدر ضعف حكومت سلجوق، عاملن یلذا ھم. ن رفتیان از بیسلجوق   .ر گذاشتیان تا

  .را دامن زد ینده قساوت و مردم كشیوفرسا یطوالن یھا ان پسران ملكشاه جنگیجنگ م

زوال آنان  یكھ مردم آرزو یبھ طور، دیبھ جان و مال مردم تعرض گرد، ارقیدر زمان برك

محمود و سپس محمد یبرك ن برادرانیجنگ ب. كردند یرا م گرگسترش فساد یبرادردارق و 

روستاھا ، رانیشھرھا و، ختھیھا ر ھا را برانداخت و اموال آنان غارت شد خون هدواخان

ن یب، ست سالیش از بیب، یخانگ یھا ن جنگیا. از مردم آواره گشتند یاریسوزانده شد و بس



خرافات ش بھ یرشد و گرا، انیف حكومت سلجوقیگر از تضعید یكید یبرادران بھ درازا كش

بود   .در درون حكومت 

  
از  یكھ مدت) .ق.هست ودویپنجصدوبتا . ق.ه نودچھار صد و( سلطان سنجر بر خراسان یطوالن حكومت

ن بار كھ بھ یآخر گذشت و یمحل یاغلب در زد و خوردھا، اختالفات برادران حاكم بود امیآن را در ا

 یحون مرز رسمیسرباز زد و ج یاطاعت واز  رسما) خان سمرقند( ارسالن خان، دیسمرقند لشكر كش

شوال سال ( چنانكھ در. مجددا لشكر بكشد ، ر شدهیتسخ یاز شھرھا یاریسنجر ناچار شد بھ بس. شد

االول  یجماد( را دست نشانده خود ساخت و در ین تاخت و بھرامشاه غزنویبھ غزن. )ق.ه ازدهیپنجصدو

  .) ق.ه زدهیپنجصدوسسال 

. ع سازدید تا خان سمرقند را مطیلشكر كش مجددا بھ سمرقند. )ق.ه ست وچھاریپنجصدوب( سنجر در سال

ن محمد خوارزمشاه كھ دست نشانده سنجر بود ناچار بھ یالد پسر قطب، ان اتسزیبھ علت طغ، نیھمچن

  د یز لشكر كشیخوارزم ن

را بھ دست ر كرد ھر چند اتسز یو قلعھ ھزار اسب را تسخ  .)ق.ه وسھ یپنجصدوساالول سال  عیرب(

 آرام كردن ماوراءالنھر بھ جنگ گورخان یسنجر برا. )ق.ه وشش یپنجصدوس( در صفر سال. اوردین

  . رفت ییقراختا

ر یشكست خورد و ھمسرش اس انییاز قراختا) سمرقند یشش فرسخ( ن جنگ بود كھ در محل قطوانیدر ا

 پنجصدو . ق.ه ھشت ست ویب و پنجصد( گر او بھ خوارزمید یھایلشكر كش. ختیترمذ گربھ شد و خود 

ف یكھ طوا باعث شد یدولت سلجوق یجھ دلخواه نداشت و ضعف عمومیچ كدام نتیھ.) ق.ه دو چھل و و

ات یدر وال یاعتنا یشروع بھ ب افتند ویشتر یكم كم قدرت و قوت ب، از تركمانان ساكن ماوراءالنھر، غز

  . نمودند یشرق

ن جنگ سنجر یشابورسنجر بھ جنگ غزھا رفت و در ایحاكم ن ابھ ین آید الدیھ مویبھ توص، در آخر كار

پنجاه  و پنجصد( ك سال در اسارت بود تا در سالیحدود . ر شدیغز اس یشكست خورد و بھ دست امرا

 پنجاه و و پنجصدع االول سال یچھاردھم رب( مار شد و دریبعد ب یاندك اما. زاد كردندآاو را  )ق.ه کیو

مانند  ، یساجوق یگر امراید. او را بھ خاك سپردند، )تختیپا(جھان  و در مرو شاهوفات كرد . )ق.ه دو

ز یبغداد ن یبا خلفا زدوبند یھر چند گاه گاھ.) ق.ه ست وپنجیپنجصدوبفوت ( یسلجوق محمود بن محمد

در ، )طغرل دوم( طغرل بن محمد، ابوطالب نیركن الد. افتندین یچ كدام قدرت قابل توجھیاما ھ، داشتھ اند

) ق.ه چھل وھفت و پنجصدفوت سال ( مسعود بن محمد. آمد گرفتار یگان سلجوقه ان شاھزادیمبارزات م



و ارسالن شاه بن ) .ق.ه چھار چھل و و پنجصدفوت سال ( محمد بن محمود بن محمد، ملكشاه بن محمود

جان در زد خورد یآذربالد گز از اتابكان یا اغلب با اتابك) .ق.ه کی و ھفتاد و پنجصدفوت سال ( طغرل

كھ در جنگ با . بود یطغرل سوم سلجوق، طغرل بن ارسال نشاه ن ابوطالبیركن الد، ن آنانیآخر. بودند

ع یرب( ن هللا فرستادندیفھ الناصرلدیش خلیسر او را پ. شكست خورد و كشتھ شد یر ینانج در حوالیقتلغ ا

  . دیان رسیبھ پا انیق دولت سلجوقین طریبد.) ق.ه پنجصدونودسال  االول

ش بھ یكماب ، تھایدرآمد كھ وال یبھ صورت، )عربھا یالیبعد از خارج شدن از است( ب اداره مملكتیترت

و در  یبھ خصوص در اواخر عصر غزنو، ن حكومتیا. دادند یمھ مستقل امور خود را انجام میحالت ن

بھ سبب وسعت  یتركمانان سلجوق. افتیتوسعھ و گسترش  یریچشمگ بھ صورت یتمام دوره سلجوق

 زیبھ خصوص كھ خود ن(، اداره آن را از حالت تمركز خارج ساختند، آورده بودند كھ بھ دست یممالك

  . ) تخت ثابت نداشتندیپا

 یاداره مملكت با آنان مشورت م داشتند كھ در یانیدان و مربیش سفیدر دربار خود ر، یپادشاھان سلجوق

اداره  یبرا. ز بودندین یرزادگان سلجوقیام یبعض) یا مربیمعلم ( افراداتابكن یاز ا یبعض. كردند

ن پسر تاج الدولھ یچنانكھ طغتك، ساختند یاتابكان را مامور م نیاز ا یبعض یدور دست گاھ یتھایوال

از غالم ( ین زنگیو عماد الد، مامور دمشق ساختند ).ق.ه نو و ھفتاد چھار صد و(تتش را در سال 

) یاتابك ارسالن شاه سلجوق( لدگزیا، نیھمچن. افتیت موصل را یمامور) یسلطان ملكشاه سلجوق زادگان

لنگر بھ  نیشابور و اتابك سام و عزالدیآبھ بھ ن ین آید الدیوسلغز بھ فارس و اتابك مو، رفت جانیبھ آذربا

  . زد فرستاده شدندی

بعد از مغول ، از آنان یكرده بودند و بعض مغول حفظ عت خود را تا زمان حملھین اتابكان موقیشتر ایب

اتابكان خوارزم ، ن اتابكانین ایمعروفتر ن ویمھمتر. مذكور حكومت داشتند یتھایز تا سالھا در والین

بھ  یھخامنش یبھ ھایكھ در كت، خوارزم. افتھ اندیشھرت  زیھ نیبودند كھ بھ خوارزمشاھان و خوارزمشاھ

 یھ ای است در سفالینام ناح، ز آمده استیھ نیبھ صورت خوراسماز اسالم  ا و بعدیصورت ھوارزم

تمام  از شرق در ، وردیاب یاچھ خزر و نواحیاچھ آرال تا سواحل دریدر یھ از حوالیآن ناح حدود. حونیج

اچھ آرال یك دریمنطقھ نزد نیا. شد یتخت آن خوارزم خوانده میافت و پای یادامھ م، حونیسواحل س

رودخانھ كھ اورگنج  یبود و قسمت غرب نیكھ معموال ترك نش  یقسمت شرق : ه استوشامل دو قسمت بود

بھ دو  یگاھ ین نواحیحون در ایرودخانھ ج یپھنا. زبانان در آنجا ساكن بودند یارسپشد و  یخوانده م

ن یمعروفتر. رانھ درآمدندیشتر بھ صورت ویحملھ مغول ب زمان ن دو شھر دریا. دیرس یفرسنگ م

حكام ، )انیبھ خصوص در زمان غزنو( بعد از اسالم . بودند یاتابكان خوارزمشاھ، خیدر تاراتابكان 

چنانكھ آلتون تاش ، داشتند ال نام خودیخوارزمشاه ر ابھ دن یعنی، ش از اسالم خودیخوارزم ھمان عنوان پ



لقب ملقب ن یافت بھ ھمیرا  كھ حاجب بزرگ او بود و حكومت خوارزم یغزنودر زمان سلطان محمود 

  . دیگرد

، انیدر روزگار سلجوق. ن عنوان را داشتندیھم، محمد بن مامون ومامون بن یز مامون و علیقبل از او ن

ت یبھ امارت وال یبھ اشاره سلطان ملكشاه سلجوق) بود ین سلجوقیسالط كھ طشت دار(ن یانوشتك

خوارزم مخصوص طشت خانھ ت یخراج وال، و در واقع) .ق .ه ھفتادچھار صد و( خوارزم منصوب شد

  . ان بودیسلجوق

پسر آلتون ( یحبش رید امیین بھ تایانوشتك فرزنداناز ن محمدیقطب الد. )ق.ه نودچھار صد و( در سال

عنوان . )ق.ه ست ودویب و پنجصد( او تا سال. ن شدیمع یبھ سمت خوارزمشاھ) تاش حكمران خراسان

با لقب عالء ) د زنده بماندیآنكھ با، اتسز( اتسز، اوپسر . حكومت خوارزمشاه را بھ خود اختصاص داد

  . بردن سمت را بھ ارث یالدولھ ھم ا

 و یس و پنجصد یدر سالھا( دا كرد و سلطان سنجریپ یریدر گ یطان سنجر پادشاه مقتدر سلجوقلبا س او

  . كند یسھ بار ناچار شد بھ خوارزم لشكر كش) .ق.ه دو چھل و و پنجصدو  شش و یس و پنجصد، سھ

ل یمورد بخشش قرار گرفت و بھ دل یاما بھ علت عذر خواھ، اتسز مغلوب شد ھر چند در ھر سھ بار

و  یداخل یخ كھ سلطان سنجر گرفتار شورشھاین تاریبعد از ا. در كار خود ابقاء شد، ضعف سلطان

، ن پسیاز ا. كند یر كشکلش افت بھ خوارزمیگر فرصت نید، ان و غزھا در شرق بودییحمالت قراختا

ل یپسر اوا، بعد از مرگ اتسز. افتیادامھ  ع بھ صورت مستقلیوس یان در حوزه ایحكومت خوارزمشاھ 

چند  –ل ارسالن یفرزند ا –سلطانشاه  سپس. ).ق.ه کیپنجصدوپنجاه و( دیبھ حكومت رس –ارسالن 

او را از خوارزم  –ن تكش یعالء الد – نكھ برادرشیتاا) .ق.ه پنجصدوشصت وھشت( حكم راند یصباح

  . ما خوارزمشاه شدیرون راند و خود مستقیب

پرداخت و او را بھ قتل  آبھ بھ جنگ ین آید الدیبا مو. )ق.ه نو شصت و و پنجصد( ن در سالیعالء الد 

شھ مورد حملھ یاما ھم، حكومت نشست شابور بھین ھر چند در نید الدیفرزند مو طغانشاه.رساند 

ھ در یدینار غز شكست خورد و حكومت مویملك د طغانشاه از، سرانجام. ان قرار داشتیخوارزمشاھ

 پنجصد( برادرش شابور با سلطانشاهین در نینخست، ن تكشیمعروف عالء الد یجنگھا. افتیان یشابور پاین

. صورت گرفت.) ق.هنو و ھشتاد و پنجصد( جنگ او با برادر در مرو، گریو بار د.) ق.ه پنج و ھشتاد و

 ھر. انجام شد  .)ق .ه کی و نود و پنجصد( یتركان قبچاق یسركوب یگر او بھ بخارا براید یلشگر كش

جنگ . اغلب ھالك شده و سلطان شكست خورده برگشتھ است یان او بھ علت گرما و تشنگیچند سپاھ

ن یآخر( طغرل سوم با یر یان عراق بود كھ در حوالیبا سلجوق.) ق.ه نود و پنجصد(گر او در سال ید

ھمدان  ، آن گاه. ش رفتیز پیھمدان ن خوارزمشاه پس از آن تا. د و او را شكست دادیجنگ) یپادشاه سلجوق



و  یر یان خوارزمشاه در حوالیفھ و لشكریان سپاه خلیكھ م یجنگ در. نانج سپردیو اصفھان را بھ قتلغ ا

 خوارزمشاه در سال. لشكر خوارزم عقب نشستند، داد یرو ).ق.ه کی و نود و پنجصد( ساوه بھ سال

گرش سلطان محمد یو پسر د، را حاكم اصفھان كرد ن شاهیالد پسر خود تاج. )ق.ه شش و نود و پنجصد(

 یپس از و. در گذشت. )ق.ه پنجصدونودوششرمضان سال  نوزده( در یو. درانیفرمان مخراسان  بر

 كرمان كھ بھ. بود یدچار آشفتگتھا یوضع وال، ن پادشاهیدر زمان ا. ن پدر شدیسلطان محمد پسرش جانش

  . )عز در آمده بودناریتسلط ملك د

 بھ، نیھمچن. از خراسان را از آن خود كرد یید و قسمتھایبر خوارزمشاه شور یغورن یاث الدیسلطان غ

و رودبار  در قالع الموت ھیلین حسن اسماعیھ از جملھ جالل الدیلیاسماع یروسا یبعض، فھیك خلیتحر

 یاز علما یجمع یفتوا ن رفتارھا باعث شد تا سلطان محمد خوارزمشاه بھیا. كردند یخود سر یادعا

را بھ عنوان  ینیاز سادات حس یكیكھ  فھ را از خطبھ انداخت و فرمان دادینام ناصر خل ، ماوراء النھر

 یسپاھبھ ھمراه . )ق.هچھارده  و ششصد(در زمستان سال  سپس. خالفت دھند و خطبھ بھ نام او خوانند

در  چون ار شدند وید دچار تلفات بسیشد یانش بھ علت سرمایسپاھ، اما. شد یفھ عباسیعازم جنگ با خل

سلطان محمد  ).ق.ه پانزده و ششصدمحرم ( سلطان محمد بھ مرو بازگشت، د آمده بودیپد یھایشرق آشفتگ

 نكھ در سالیتا ا، بود ف مغول شدهیگرفتار حمالت طوا. )ق.ه زدهیس و ششصد( خوارزمشاه از سال

را بھ ماوراء النھر  سلطان ھر چند خود. شھر كاشغر بھ تصرف مغوالن در آمد. )ق.ه پانزده و ششصد(

در شوال  یو. ختیگر یاز برابر آنان م اما در برابر لشكر مغول قادر بھ مقاومت نبود و ھمچنان، رساند

  . درگذشتمار شد و یره آبسكون بیدر جز. )ق.ه ھفده و ششصد( سال

او . افتیق نیاما توف، فراھم آمورد ییرویكھ در برابر مغوالن ن ار كردیكوشش بس، نیفرزند او جالل الد

سند از  یكیدر نزد یو. ترفاز لشكر مغول شكست خورد و بھ سند  ك كابلینزد) پروان( در جنگ

قوم  یخانواده خوارزمشاھار كھ با یآن د ید از امرایرفت تا شا یخورد و بھ دھل( یگریشكست د زیچنگ

ست وھشت یبدر . جان رساندیرا بھ آذربا د و خودینرس ییاما كار او بھ جا. ردیش بودند كمك بگیخو

جان سپاه یدر آذربا. شكست خورد نیاز سلطان عالء الد. )ق.ه ھفت ست ویب و ششصد( رمضان سال

 او از جنگ. سلطان شكست خورد ن جنگ با آنان در گرفت ویآخر، ار بكریدند و در دیرس مغول بھ او

مھ شوال ین( دیرس بھ قتلی چند محلبھ دست از  یناگھان ین بھ صورتیافارقیاما در م، جان بھ سالمت برد

  . افتیان یپا یب سلسلھ خوارزمشاھین ترتیبد. ).ق.ه ھشت ست ویب و ششصدسال 

   



  ریتاث با استمداریس و ریتدب با ریوزنظام الملک   خواجھ

  

  
اگر زمان . سال داشت ۴٧خواجھ نظام الملك ، دیملكشاه سلجوقى در سن ھفده سالگى بھ سلطنت رس

خواجھ نظام ، میریز در نظر بگیت آلپ ارسالن بر آن منطقھ نیوزارت او را بر خراسان در زمان حاكم

امپراتورى زمانى كھ خواجھ نظام الملك در شھرھاى . ست و ھفت سال خدمت ادارى بودیالملك داراى ب

ك ملكھ یپادشاه ناپختھ سلجوقى بھ تحر، س مدارس نظامى ھمت گماشتیسلجوقى از مرو تا بغداد بھ تاس

. ردیمورد مواخذه قرار مى گ، نگونھ مدارس مى كندیس ایتركان خاتون بھ خاطر مخارجى كھ براى تاس

س مدارس مى یكھ خرج تاسن پول ھا یزان از روى رشك بھ سلطان گفتند كھ با ایدر آن موقع فتنھ انگ

  .دیتخت روم شرقى را بگشایھ پایمى توان لشكرى آراست كھ قسطنطن، شود

  
خ یھ نوغان طوس بھ تاریخواجھ نظام الملك طوسى پسر خواجھ ابوالحسن على بن اسحاق بود كھ در قر

ز یخ طوس از شھرھاى عمده و فرھنگ. متولد شد) م ١٠١٧(ق .ه ۴٠٨جمعھ پانزدھم ذى القعده سال 

د طلوع یعنى خورشی» خورآسد«نى كھ از آن یعنى سرزمی) مشرق) (انیخورآ(خراسان . خراسان بود

ا ین آمودرین بزرگى بود كھ بیخراسان سرزم. ز گفتھ اندید طالع نین خورشیبھ خراسان سرزم. كند

بارت بودند از ن منطقھ عیشھرھاى عمده ا. تا كوه ھاى ھندوكش در افغانستان امتداد داشتھ است) حونیج(

وسعت افغانستان  اب وخالصھیسمنگان فار، یغزن، اصفھان، یمرکز یایآس، شابورین، بلخ، ھرات، مرو

خ یكھ در طول تار، فقھا و فالسفھ بزرگ از آن برخاستھ اند، دانشمندان، ادبا، شعرا، بوده استی کنون

  . بوده اندن ین سرزمیاھمواره پاسدار فرھنگ ، بعد از اسالم منطقھپرتحول 



محمدبن حسن ملقب بھ ، احمد غزالى، محمد غزالى، م ابوالقاسم فردوسىیحك، اسدى، قىیكسانى مانند دق

، یعبدالرحمن جام، یغزتو یم سنائیحک، یرودک، بزرگ یموالنا ، یم ناصرخسروبلخیحک، خ الطائفھیش

وانى یان مشاغل مختلف دیغزنواست كھ ابتدا در دستگاه خواجھ نظام الملك . .. یخواجھ عبدهللا انصار

ر یافت و توانست با تدبیدر دربار آلپ ارسالن و ملكشاه شغل وزارت  انرگى سلجوقىیداشت و بعد از چ

عنى یسال بعد  ٣٨٧در . دیت نمایى كھ خود مصلحت مى دانست ھدایان را بھ سمت و سویش سلجوقیخو

ار پا ین دین طوسى در ایرالدیخواجھ نصشھ اى چون یاست پیمرد دانشمند و س) م ١٢٠٠(ق .ه ٧٩۵در 

ى كند و یش راھنمایتوانست ھالگوخان مغول را مطابق خواستھ خو یتا حدودبھ عرصھ وجود گذاشت كھ 

  . دیرى نمایش از حد مغوالن از آثار فرھنگى جلوگیب بیزى و تخریاز خون ر

پادشاھان ترك نژاد و مغول بھ قدرى نھ وزارت و مشاورت با یر در زمیخواجھ نظام الملك و خواجھ نص

دند كھ امپراتوران یخى گنجانیقت تاریك اصل و حقیخ بھ عنوان ین نكتھ را در تاریمھارت داشتند كھ ا

ن ھاى یرى و گشودن سرزمیرزنان شجاع و پرصالبت بوده و جھانگیترك نژاد و خان ھاى مغول شمش

ى یدارى و اداره ممالك مفتوحھ نبودند مگر با راھنمااما قادر بھ جھان. ار آسان بودیگر براى آنھا بسید

  . دانشمندوزراى 

ر طرز تفكر پادشاھان مھارت بھ خرج دادند تا بھ آن حد كھ آنان را مشوق یین وزرا آنقدر در تغیا 

بان و سخنوران خراسانى در دورافتاده یاد. ن اسالم كردندیارسى و حتى دپفرھنگ و پاسدار زبان و ادب 

، خى سھم بزرگ و قابل توجھى داشتندیان تارین جریژه طوس در ایتاھاى خراسان بزرگ بھ ون روسیتر

فتھ زبان یتركان را ش، دلکش وموزونآنان با سرودن اشعار . افتندیلھ وزرا بھ دربارھا راه یچون بھ وس

  . ارسى كردندپ

ز یرجزخوانى در جنگ ھا ننھ ید كھ در زمیلھ پادشاھان ترك بھ حدى رسیارسى بھ وسپرونق نظم و نثر 

در . مین متن مى آوریارسى و شعراى پارسى گوى سود مى جستند كھ نمونھ اى از آن را در اپاز اشعار 

ھ ھزار یسلطان سنجر سلجوقى براى سركوب اتسز خوارزمشاه قصد خوارزم كرد و قر) ق.ه ۵۴٢( سال

  . سف را دو ماه محاصره كرد

د وطواط شاعر پارسى گوى اھل بلخ و فارغ یسنجر بود و رشن سفر جنگى انورى در خدمت یدر ا

ن یگر از ایكدیھ یاتسز و سنجر براى رجزخوانى عل. بلخ در خدمت اتسز بھ سر مى برد ھیل نظامیالتحص

رى یر را بر تیتى زیب انورى كھ در كنار سنجر بود دوبین ترتیبھ ا. ارسى زبان بھره بردندپدو شاعر 

 :انداختنوشت و در ھزار سف 

  اى شاه ھمھ ملك جھان حسب تراست  



  وز دولت و اقبال جھان كسب تراست 

  ر یك حملھ ھزار سف بگیامروز بھ 

  .فردا خوارزم و صدھزار اسب تراست 

  : نداختیر نوشت و بین شعر را بر تید وطواط كھ در ھزار سف در كنار اتسز بود ایرش

  گر خصم تو اى شاه بود رستم گرد 

  .سف تو نتواند برد ك خر ز ھزاری

  انیخواجھ نظام الملك از كودكى تا وزارت سلجوق

  

  
خواجھ شخصی بسیار دلسوز و مھربان و نرم دل بود و بھ اجرای عدالت در میان مردم بسیار مشتاق بود 

کند کھ زنی ضعیف و درمانده از خواجھ یاری طلبید و خواجھ نیز لب  ابن کثیر در البدایة و النھایة نقل می

بھ سخن با او گشود و در کنارش ایستاد تا بھ مشکلش رسیدگی کند و آن زن نیز مشکالت خود را بھ 

کرد پاسبانان خواجھ خواستند زن را از کنار خواجھ دور نمایند اما خواجھ خطاب بھ  خواجھ بازگو می

گر نھ پادشاھان و اید و ای انتخاب شده شما برای خدمت بھ چنین انسانھای ضعیف و درمانده: آنان فرمود

  . امراء نیازی بھ خدمت شما ندارند

شبی خواجھ نظام الملک در کنار برادرش غذا میل : گوید ابن أثیر در الکامل در مورد تواضع خواجھ می

نمود و در سوی دیگر برادرش امیر خراسان و در کنار امیر خراسان مرد فقیری بود کھ دستش قطع  می

کشید و از خوردن غذا بھ  شد کھ امیر خراسان خود را از نزد فقیر کنار می نظام الملک متوجھ. شده بود

دست  کند لھذا امیر خراسان را بر جای خود نشاند و خود بھ کنار انسان فقیر بی ھمراه او خودداری می

  . رفت و ھمراه او بھ خوردن غذا مشغول شد



  
ن شھر یزاده طوسى بود در كودكى در اك دھقان یابوعلى فرزند خواجھ ابوالحسن على بن اسحاق كھ 

او سپس بھ شھرھاى . م شدیازده سالگى حافظ قرآن كریمقدمات علوم عقلى و نقلى را فراگرفت و در سن 

پدرش ابوالحسن على در خدمت ابوالفضل . ش را فراگرفتیبزرگ خراسان رفت و علوم زمان خو

شده بود قرار گرفت و ابوعلى ول طوس مناطق بھ شم یبخشسورى كھ از جانب محمود غزنوى حكمران 

ده یرشد كرد و چون پدرش بھ اداره مالى و حكومتى طوس رس) ادارى و حكومتى(وانى یك خانواده دیدر 

ت یوانى تربیلذا ابوالحسن على فرزند خود را براى امور د، شتر مشاغل موروثى بودیبود و در آن زمان ب

آغاز شد و حكومت بلخ با ابوعلى بن  )ق.ه ۴٢٨( ان كھ ازالى سلجوقى ھا بر خراسیدر زمان است. كرد

ست سال از عمرش نگذشتھ بود بھ خدمت حاكم بلخ درآمد و چون ابوعلى یش از بیخواجھ كھ ب، شاذان بود

ق در ین طریخواجھ ھم از ا، دیك سلجوقى بر بلخ بھ وزارت او رسیالى چغرى بیبن شاذان بعد از است

 )ق.ه( ۴۵١خواجھ بھ سال ، ت آلپ ارسالن بر خراسانیدر زمان حاكمخدمت سلجوقى ھا درآمد و 

_  ۴۵۵(ن در حالى بود كھ طغرل سلجوقى یا. دیبھ وزارت او در آن خطھ منصوب گرد) م ١٠۵٩(

  . دیبھ سلطنت رس) م ١٠٢٧_  ١٠۶٣) (ق.ه ۴٢٩

ن یولى در ع. كندرى بوددالملك یر او ابونصر عمیوز. ان را محكم كردیت سلجوقیھ قدرت حاكمیطغرل پا

ان نفوذ كرد كھ بزرگان یآنقدر در دستگاه سلجوق، حال خواجھ ابوعلى كھ بعدھا بھ نظام الملك ملقب شد

  . احترام مى گذاشتند نقت و عرفایان و اھل طریروى از خواجھ نظام الملك بھ صوفیسلجوقى بھ پ

ر خود بھ ھمدان رفت اما یكندرى وز دالملكیطغرل بھ ھمراھى عم) م ١٠۵۵() ق.ه ۴۴٧(با آن كھ در 

دار باباطاھر رفت و در یطغرل بھ د، عالقھ مند بود نات خواجھ نظام الملك كھ بھ عرفایبا توجھ بھ نظر

. ر خود قرار دادیو او را تحت تاثباباطاھر چند كلمھ اى با طغرل صحبت كرد ، دالملكیحضور عم

باباطاھر . ىیآنچھ كھ تو فرما: كرد؟ سلطان جواب دادبا خلق خدا چھ خواھى «: باباطاھر بھ طغرل گفت

باباطاھر » .ن كنمیست و گفت چنیسلطان بگر» امر بالعدل واالحسانیان هللا «د یگفت كھ خدا مى فرما

رون كرد یدر انگشت داشت ب، قى شكستھ كھ سال ھا از آن وضو كرده بودیسر ابر، ن گفت وگویپس از ا

طغرل بعد . بر عدل باش، ن در دست تو كردمین چنیمملكت عالم را ا، و در انگشت طغرل كرد و گفت

فھ عباسى بھ او لقب یبغداد را فتح كرد و القائم بامرهللا خل) ١٠۵۵دسامبر () ۴۴٧رمضان ( از آن كھ در

سپتامبر  ۴() ۴۵۵رمضان  ٨( در سن ھفتاد سالگى در، تخت خود بازگشتیبھ پا، سلطان الدولھ داد

  . مدفون شد، وفات كرد و در محلى كھ در آن شھر برجى ساختھ بوددر رى ) ١٠۶٣



آلپ ارسالن فرزند ، ك ھم قبل از وى درگذشتھ بودیچون طغرل اوالدى نداشت و برادرش چغرى ب

دالملك ین نكتھ پى برد كھ عمیى كھ آلپ ارسالن بھ ایاز آنجا. دیبھ سلطنت رس )ق.ه ۴۵۵( ك دریچغرى ب

ذى الحجھ ( در، مان نامى از خاندان سلجوقى را بھ سلطنت برساندیكھ سلكندرى درصدد بوده است 

دالملك كندرى را كشت و خواجھ ابوعلى را با لقب نظام الملك بھ وزارت خود یعم) م ١٠۶۴() ۴۵۶

، ع دوره آلپ ارسالنین وقایاز بزرگتر. ن پس در ھمھ سفرھا ھمراه آلپ ارسالن بودیخواجھ از ا. دیبرگز

بود كھ در منطقھ مالزگرد در شمال ) زانسیب(امپراتور روم شرقى  »وجانوسیرومانوس د«جنگ او با 

. ر و با دادن خراج آزاد شدیروى داد و رومانوس اس) م ١٠٧١ت گسا() ۴۶٣ذى القعده ( اچھ وان دریدر

حون بھ دست قلعھ بانى بھ نام یدر كنار ج) ١٠٧٢دسامبر  ١۴() ۴۶۵ع االول یرب ٣٠( آلپ ارسالن در

شتر نداشت بھ یسال ب ١٨ا ی ١٧ن ملكشاه كھ یوسف خوارزمى از پاى درآمد و فرزند جوان او جالل الدی

  .ش ابقا كردیملك را در وزارت خوده و او ھمچنان خواجھ نظام الیسلطنت رس

ن یسلطنت كرد و در اسال  ٢٠بھ مدت ) م ١٠٢٧_  ١٠٩٢) (ق.ه ۴۶۵_  ۴٨۵(ن ملكشاه از یجــالل الد

ار دوسلطان یر مقتدر و صاحب اختیى كھ وزیدوره بود كھ خواجھ ابوعلى ملقب بھ نظام الملك از آنجا

ن سلطنتى او بھ یز ملقب شد و در فرامین نیعنى آلپ ارسالن و سپس ملكشاه بود بھ تاج الحضرتیرومند ین

ر درباره یابن اث. )نیتاج الحضرت(ملك طوسى ن ابوعلى نظام الیخواجھ قوام الد: ن عنوان خطاب مى شدیا

زمانى كھ ملكشاه سلجوقى در . ھ استیالدولھ النظام، د كھ دولت سلجوقىیت خواجھ نظام الملك مى گویاھم

اگر زمان وزارت او را بر خراسان . سال داشت ۴٧خواجھ نظام الملك ، دیسن ھفده سالگى بھ سلطنت رس

ست و ھفت یخواجھ نظام الملك داراى ب، میریز در نظر بگیمنطقھ ن ت آلپ ارسالن بر آنیدر زمان حاكم

اگر دوران وزارت مطلق خواجھ نظام الملك را بر دربار آلپ ارسالن و ملكشاه . سال خدمت ادارى بود

حكومت كرد و اگر آغاز دوران ) ماه ٧سال و  ٢٩(ك بھ سى سال یاو نزد، میبھ طور جداگانھ محاسبھ كن

م مى یسالگى آغاز مى شود محاسبھ كن ٢٠ان كھ از سن یخواجھ را در دستگاه سلجوقوان ساالرى ید

وان ساالرى كرد و امور ادارى دولت یم كھ خواجھ نظام الملك بھ مدت پنجاه و ھفت سال دییم بگویتوان

بى جھت نبود كھ ملكشاه . ختیسلجوقى را بھ خوبى اداره كرد و بوروكراسى را با تكنوكراسى درھم آم

، من امور را از كوچك و بزرگ بھ تو واگذار كردم«: ى تجربھ خطاب بھ نظام الملك ھمواره مى گفتب

بان باشد یار و پشتیر خود را ھمواره یبھ رغم آن كھ سوگند خورده بود كھ وز» .تو بھ منزلھ پدر ھستى

  . ك ملكھ مانع انجام امور مى شدیولى بھ تحر

در خلوت اشعارى براى خود مى ، شوم وزرا آگاھى كامل داشتى كھ نظام الملك از عاقبت یاز آنجا

ن مطلب را مى رساند كھ دشمنان او در ین اشعار ایاو در ا. مینجا مى آوریت آن را در ایسرود كھ چند ب

  : دندیدشمنى مى ورز، دندیدستگاه ملكشاه با اھالى طوسى كھ بھ وزارت رس



  ن نخوت كاوسى را یاز سر بنھ ا

  ل پرطاوسى را یبگذار بھ جبرئ 

  اكنون ھمھ صوف ھاى طرسوسى را 

  باز آر و دگر گاو مخوان طوسى را 

  ده دم برزد دم یتا از شب من سپ

  د بر روز قلمیمعشوق زشت كش 

  شد آمدن نگار من اكنون كم 

  ند بھ ھمیایرا كھ شب و روز نیز 

  چنبر زلفى كھ ماه در چنبر اوست 

  بر اوستفرمانده روزگار فرمان 

  زد خونم یترسم كھ بھ ناگاه بر

  .ن شوخ دلم بھ خون من باور اوستیك 

، د سلطنت كند نھ حكومتیده پافشارى كرد كھ سلطان باین عقیرى كھ در دستگاه سلطنت بر این وزیاول

 شتر نگران بودیب) ادارات دولتى(وان یان غالمان دربار و دیرا او از روابط میز، خواجھ نظام الملك بود

مان ید بھ ندیمثالً وى مى گو. م آن داشت كھ مبادا دربار ملكشاه در سازوكار دستگاه ادارى مداخلھ كندیو ب

وان ھا فرستاده ینامھ اى كھ از دربار بھ د. د اجازه داد كھ صاحب مقامات ادارى گردندیسلطان ھرگز نبا

د از غالمان فقط بھ عنوان ید بایآش یفقط در مواردى كھ مھمى پ. د حتى المقدور اندك باشدیمى شود با

د نظارت یدر ارسال آنھا با. اطى تمام مبذول داشتید احتیدر فرمان ھاى شفاھى پادشاه با. ك استفاده كردیپ

آن ، وان ھایق دیگر از طریك بار دیالزم است ، ش از آن كھ مضمون آنھا بھ اجرا گذاشتھ شودیكرد و پ

  .را بر پادشاه عرضھ كنند

افسوس مى ) نیتاج الحضرت(ن نظام الملك ابوعلى حسن بن على بن اسحاق طوسى یقوم الددالوزرا یس

ران و وزراى متقدم مانند ین سلجوقى از آداب ملك دارى خردمندانھ اى كھ از سوى امیخورد كھ سالط

نتوانستند ب كار ھرگز ین ترتیبد. اھمال مى ورزند، دیت مى گردیان رعایھ و سامانیآل بو، خاندان برمكى

خواجھ براى . زند و بھ آنھا شكل دلخواه دھندیى كھ خود مى خواستند بریخداوندان ملك را در قالب ھا

زد و حكومت را یى كھ خود مى خواست بریآنكھ بتواند ملك شاه و دست پروردگان او را در قالب ھا

ت كرده یوانى تربیرى و دان دوازده تن از فرزندانش كھ براى مشاغل ادایاز م، دیران بنمایمختص وز

كھ اكثر افرادش از بزرگان  یگارشیالب ین ترتیو حكومت رساند و بھ ا اتیکشوربھ والنقاط کثربود در ا

عباس . و فرزندان خواجھ بودند را بر كشور مسلط نمود تا از دخالت ھاى بى حد دربار در امور بكاھد



س یلوپ مسوول(ن شحنھ مرو یسلطنت ملك شاه مابدر سال آخر «: سدیاست نامھ مى نویاقبال در مقدمھ س

» شمس الملك عثمان«عنى یكى از پسران خواجھ نظام الملك یكھ از بندگان خاصھ سلطان بود و ) مرو

ت برد و خود بھ دادخواھى یشحنھ مرو از استبداد شمس الملك بھ سلطان ملك شاه شكا، نزاعى بروز كرد

  . بھ حضور ملك شاه آمد

ش یردست خواجھ را كھ خصم او بودند پیشامد در غضب شد و دو تن از وزراى زین پیا شاه سلجوقى از

غام داد كھ اگر تابع منى چرا فرزندان و اتباع خود را ادب نمى كنى و اندازه خود یاو فرستاد و بھ او پ

و از روى ده یغام رنجین پیخواجھ از ا. رمیش تو برگیم دولت از پیاگر مى خواھى بفرما، نگاه نمى دارى

ن دولت یھرگاه ا. ن دوات بستھ استیغام فرستاد كھ دولت آن تاج بھ ایتندمزاجى در جواب سلطان پ

ن جواب سخت درشت بود و مى رساند كھ خواجھ خود را بر دولت یالحق ا» .بردارى آن تاج بردارند

گر قائم نمى یس دش بھ اسایم مى شمارد و دوام و ثبات آن را جز بھ وجود خویسلجوقى صاحب منتى عظ

ھ و توسعھ و یجاد مدارس نظامین خواجھ نظام الملك و ملك شاه بر سر ایز بیگر نیدو برخورد د. داند

  . گر قرار مى دھدیكدین صدراعظم را با پادشاه رودرروى یز لشكر امپراتورى سلجوقى ایتجھ

شنھاد یى نائل گشتھ بھ او پیاشرفت ھیدند كھ او در امور نظامى در كشور بھ پیرقباى نظام الملك وقتى د

ن ملك شاه بھ یكى از مصاحبی. ر بار نرفتیشد ولى او زیندیرى بیل مخارج نظامى تدابیكردند كھ براى تقل

ره یاو القا كرده بود كھ چون مملكت در امن و امان و آرامش است نگھدارى چھارصد ھزار سپاھى و ج

ر و یمبلغى توف، ل دھندیعده را بھ ھفتاد ھزار تن تقل نیاگر ا. ھوده استیو مواجب دادن بھ آنان خرج ب

ار با سلطان است ین جواب مى دھد كھ البتھ اختیشنھاد چنین پینظام الملك بھ ا. تفاوت مخارج مى شود

، خوارزم، وراءالنھر تا كاشغرما، خراسان، ره مى دھدیولى اگر بھ چھارصد ھزار تن مواجب و ج

ت المقدس ھمگى در تصرف سلطان یھ و بیانطاك، ارمنستان، جانیآذربا، شام، پارس، نیعراق، روزمین

ھ مى خواھد بھ ملك شاه بفھماند كھ نگھدارى یخواجھ با نام بردن مناطق مختلف از كاشغر تا انطاك. است

لھ سلطان را قانع ین وسیازمند است و بھ این دوروى ارین وسعت بھ ھمان چھارصد ھزار نیمملكتى بھ ا

س مدارس ینى كھ خواجھ نظام الملك در شھرھاى امپراتورى سلجوقى از مرو تا بغداد بھ تاسزما.مى كند

ك ملكھ تركان خاتون بھ خاطر مخارجى كھ براى یپادشاه ناپختھ سلجوقى بھ تحر، نظامى ھمت گماشت

بھ  زان از روى رشكیدر آن موقع فتنھ انگ. ردیمورد مواخذه قرار مى گ، نگونھ مدارس مى كندیس ایتاس

ھ یمى توان لشكرى آراست كھ قسطنطن، س مدارس مى شودین پول ھا كھ خرج تاسیسلطان گفتند كھ با ا

  . دیتخت روم شرقى را بگشایپا

خواجھ با صراحت ، دین باره مى گوین اسالمى در ایحى عرب از قول مورخیدان مورخ مسیجورجى ز

: دین ملك شاه كرده و مى گویجالل الدخواجھ نظام الملك رو بھ سلطان «: ر دادیجوابى بھ شرح ز



نار ھم از خود نخواھم داشت و تو یپنج د، اگر بر ضد من بشورند. رمرد ھستمیك پیپسرجان من «

تو شب و روز بھ شھوت ، نار براى خود داشتھ باشىید سى دیشا، جوانكى ھستى كھ اگر بر تو بشورند

انى كھ تو بھ آن پشت یسپاھ. ى تو استیفرمانروا ش ازیلى بینافرمانى تو نزد خدا خ، رانى مشغول ھستى

شان در ازاى دو زرع مى باشد و مانند تو یر ھایصد زرع است و شمشیر پرتاب آنھا سیگرم ھستى ت

انى گرد آ ورده ام كھ یمن براى تو سپاھ. ش و عشرت مى باشند و با ساز و آواز سرگرم شده اندیغرق ع

ان بھ شب زنده ین لشكرید ایانت شب بھ خواب مى رویكھ تو و سپاھن یھم.ندیان شب مى گویآنھا را سپاھ

تو را از جان و دل دعا مى ، از بھ درگاه خداى چاره ساز برمى دارندیدست راز و ن، زندیدارى برمى خ

  .ندیگو

ن حرف نظام الملك را یملك شاه كھ ا» .دیبركت دعاى آنان خوش و خرم مانده ا«انت از یتو و سپاھ

ردسال خود ود و خاموش شد چون تركان خاتون زوجھ ملك شاه مى خواست كھ فرزند خیپسند، دیشن

م تركان خاتون ین تصمیدر صورتى كھ خواجھ نظام الملك با ا. دیعھد انتخاب نمایمحمود را بھ عنوان ول

الملك ر او بود توطئھ قتل خواجھ نظام ین جھت تركان خاتون بھ اتفاق تاج الملك كھ وزیاز ا. موافق نبود

ھ كھ با نظام الملك عداوت یلیكى از اعضاى فرقھ اسماعیآنان ضمن تماس محرمانھ با . را طراحى كردند

ك یدر سفرى بھ نزد) م ١٠٩٢() ۴٨۵شنبھ دھم رمضان ( ب قتل خواجھ را دادند و او دریداشتند ترت

  . دیقتل رس ھ بھ نام ابوطاھر ارانى با كارد بھیلیان اسماعییكى از فدایلھ یبھ وس كرمان

م برداشتیاو شتافت و فر یناشناس بھ سو یجوان، رفت یافطار بھ خرگاه خود م یخواجھ برا ّ ، اد تظل

ر ا ّ تا جوان ، نكنند یریستاد و غالمان را قدغن كرد از او جلوگیضھ دارد این كھ عریخواجھ بھ تصو

ك یملك شاه در آن وقت نزد یو اردو، در قلب خواجھ فرو كرد كھ در ھمان جا در گذشت ید و كاردیرس

ً بھ م یخرگاه خواجھ بود بھ طور  یریان اردو آمد و ازآشوب جلوگیبھ ھم خورد كھ ملك شاه شخصا

  .دندیقاتل را ھمانجا بھ قصاص رسان، بستگان خواجھ. نمود

 ھ بھ انتقامیعده اى گفتھ اند كھ غالمان نظام. افتیك ماه بعد ملك شاه سلجوقى بھ طور مرموزى وفات ی

ر معزى شاعردربار یام) شوال ھمان سال(. سموم ساختھ اندملك شاه را م، خون مخدوم خود نظام الملك

  : دین مى گویك ماه اتفاق افتاد چنین دو واقعھ كھ بھ فاصلھ یان در اشاره بھ ایسلجوق

  ش یت خویدستور و شھنشھ از جھان را

  شین بیامد زیبتى نیبردند و مص 

  شیبس دل كھ شدى ز مرگ شاھنشھ ر 



  .شیگر كشتن دستور نبودى در پ 

  : دیندگان آن زمان از قتل خواجھ اظھار تاسف مى كند و مى گویكى از گوی

  عجب مدار كھ از كشتن نظام الملك

  اه فام شود یدروى مروت سیسف 

  د كھ تا خردمندىیسال بباھزار 

  .ان اھل مروت چو او نظام شودیم 

  :دین باره گویرالشعراى دربار ملك شاه بود باز در ایر معزى كھ امیام

  شغل دولت بى خطر شد كار ملت با خطر

  تا تھى شد دولت و ملت ز شاه دادگر 

  رین دستور پیك مھ بھ فردوس بریرفت در  

  دگر شاه برنا از پس او رفت در ماھى 

  شد جھان پرشور و شر از رفتن دستور و شاه 

  ن شور و شرید ایكس نداند تا كجا خواھد رس 

  زدان عجز سلطان آشكاریكرد ناگھ قھر  

  .ن و عجز سلطانى نگر یزدانى ببیقھر  

ردسال خود محمود را بھ وعنى تركان خاتون پسر خیبعد از مرگ نظام الملك و ملك شاه زوجھ پادشاه 

را محاصره كرد و تاج الملك را  تختیپا، گر بودیارق پسر ارشد ملك شاه كھ از زن دیبرك. تخت نشاند

نار بھ او داد كھ از یصد ھزار دجنتركان خاتون پ. ر كرد و كشتیدستگكھ ھمدست تركان خاتون بود 

) ه ق ۴٨٨( ارق دریبرك، پس از فوت تركان خاتون و پسرش محمود. منصرف شودتخت یپار یتسخ

ب با ین ترتید و بدیرا گرفت و بر تخت نشست و پسران خواجھ نظام الملك را بھ وزارت برگز تختیپا

وه و خط یمى توان گفت كھ ش، دندیان رسیكشتھ شدن نظام الملك بھ علت آنكھ فرزندانش بھ وزارت سلجوق

  .افتیاسى نظام الملك ادامھ یمشى س

  .یر ملكشاه سلجوقیوز، یرادكان یبن اسحق بن عباس نوقان ین حسن بن علیقوام الد یر ابوعلیام

و ، بھ ملك و مملكت نموده یادیخدمات ز. یسلجوق ین و دانشمندان وزرایق ترین و الیت تریاز با كفا

مدارس جھت طالب علوم ساختھ كھ ، مختلف یدر شھر ھا. نموده یاد میعلما و دانشمندان را احترام ز

ً بھ نظام   .استھ معروف یعموما

نار یھ پرداخت مى شد سالى ھشتصدھزار دیمقررى كھ بھ طالب مدارس نظام«: سدیدان مى نویجرجى ز

ن یا.نار در سال بودیھ بغداد در حدود پانزده ھزار دید در مدرسھ نظامیس اساتیحق التدر» .مى شد



س مدرسھ یرسمى رئمى گفتند با حكم » خازن«بود و كتابدار را كھ ) كتابخانھ(مدارس صاحب دارالكتب 

سد كھ خواجھ نظام الملك در یات خود مى نویخ ادبین شوشترى در كتاب تاریاستاد مھر. انتخاب مى شد

م و یت تعلیفیدر مورد ك. ھ كردیصدھزار سكھ طال بھ نرخ آن زمان صرف ساختن مدارس نظامیحدود س

ھ مى یتك» كرسى«ى بھ نام یود گفت كھ استاد در مجلس درس در روى سكین گونھ مدارس بایت در ایترب

طورى قرار مى ) حلقھ درس(ره اى شكل روبھ روى استاد نشستھ بودند یشاگردان كھ بھ صورت دا. زد

ھنگام ) ھ بغدادینظام(ن مدارس ین بار ھر استاد در ایبراى اول. دیگرفتند كھ استاد چھره ھمھ را مى د

در حال . س بودیفات تدرین كار جزء تشریكرد و ا استفاده مى) لسانیط) (جامھ گشاد(د از ردا یس بایتدر

ا یلى استفاده مى شود و در تمام دانشگاه ھاى دنیحاضر كھ از رداى گشاد در جشن ھاى فارغ التحص

ھ مرسوم بوده یلسان شرقى كھ در مدارس نظامیدى است از لباس طین سنتى پابرجاست در واقع تقلیچن

  .است

ن یبراى اداره ا. افت مى كرده اندیھ دریتمام شاگردان مقررى و شھرن مدارس شبانھ روزى بوده و یا

ن كرد كھ از درآمد آنھا مواجب طالب پرداخت مى ییادى را تعیخواجھ نظام الملك موقوفات ز، مدارس

سھ (ھ بغداد بود كھ در شرق دجلھ در محلھ سوق الثالثا ین آن نظامیمھم تر، ھیان مدارس نظامیاز م.شد

ھ در یشاگردان مدارس نظام. ن مدرسھ امام محمد غزالى بودید بزرگ ایاز اسات. دیبنا گرد) شنبھ بازار

جامى و ، د وطواطیرش، ن انورىیاوحدالد. ن شعرا و دانشمندان و فالسفھ زمان بودندیف بزرگ تریرد

  . ھ بودندیالن مدارس نظامیسعدى از فارغ التحص

، افتھیاست كھ از طرف خلفا لقب  یریوز نیاولو، مدرسھ گذاشتھ یبنااست كھ  ین كسیخواجھ اول: ندیگو

، سال با كمال قدرت و احترام یمدت س. ده اندینام ین میو تاج الحضرتن یرالمؤمنیام یاو را رض

 . ش بردیبھ پوزارت آلب ارسالن و ملكشاه را 



  امیخ حسن صباح و، نظام الملک

  

 
اسماعیلیھ درسراسر خراسان چنان باال میگیرد کھ  گسترش وترویج مذھب، تاسیس جنبش فدایئان

حسن صباح با تدبیرخاص وقوه رھبری موثری کھ ، میشد خطرجدی برای حکومت سلجوقیان محسوب

فدائیان اسماعیلیھ وگسترش کیش باطنی در قلب حکومت سلجوقیان  داشت موفق بھ تشکیل سازمان

گردید این رھبر باتدبیر وھوشمند برای ، یھویژه بدخواھان کیش اسماعیل وشکست دشمنان وطنش وبھ

سال درآشیانھ عقاب رھبری ودعوت اسماعیلیھ را درسرزمین پھناور خراسان بھ عھده  مدت سی وپنج

وھرکدام  کھ مورخین درمورد مبارزات وزنده گی پرماجرای وی کتاب ھای زیادی را تالیف نموده داشت

بخشیدن عدالت ورسیدن  تحقق، ی خواھی ومبارزه باظلماز رھبری مدبرانھ وخردمندانۀ وی درامر آزاد

اینجاست ، الگو وسرمشق یادنموده است بھ قلھ ھا ی شامخ ترقی وکامیابی ھای دائیمی تاریخی بھ عنوان

تاریخ را میتوان بھ یک سخن خالصھ نموده وگفت  کھ سیمای درخشان وچھرۀ تابناک این ابر مرد بزرگ

ھمیشھ جاوید تاریخ بھ صفت یک رھبر واقعی فراتر اززمان  وقھرمان کھ حسن صباح آن مبارزبی بدیل

وحقیقت خواه تبارزمینماید زیرا درتاریخ کمتر کسی را سراغ داریم کھ  ومکان درذھن ھرفرد عدالت پسند

  . جسارت ودراجرای مرام وھدف واالی خود چون حسن صباح ظھور نموده باشد، جرئت، درتدبیر

  
 و عمر خیام ھمدرس بوده وروابط خیلی دوستانھ ونزدیکحسن صباح در دوران مدرسھ با نظام الملک 

از آنان درآینده بھ  دراین ایام این سھ یار ورفیق دبستانی باھم عھد میبندد کھ ھرگا یکی، باھم داشتھ است



یل بعد ازختم تحص. نماید یوھمکار مقام و منصب عالی یی برسند دورفیق دیگر خودرا نیز یاری

نظام الملک بھ عالی ترین مقام در دربارملکشاه سلجوقی بھ  تصادف روز گار چینن میآید کھ خواجھ

 حسن صباح نیز دوباره بازگشتھ وزنده گی خویش را کمافی السابق. میشود عنوان وزیراعظم برگزیده

الملک برای عمر  سپری مینماید عمر خیام بھ کارھای ادبی وشاعری آغاز مینماید واز طرف خواجھ نظام

، خبرموفقیت خواجھ نظام الملک، خیام از مالیھ ماھانھ مبلغ ششصد دیناربرایش معاش مقررمیگردد

نیز باشنیدن این  یو، میرسدصباح ھمھ بگوش حسن  چگونگی مالقات خیام ومساعدت خواجھ برای خیام

، خواجھ نظام الملک، چند روز بھ حضور نظام الملک میرسد وبعداز سپری نمودن دربارخبر عازم 

 . ش مقررمینمایدیسلجوقی ملکشا معرفی وبھ صفت دستیار ومشاور خو حسن صباح را بھ پادشاه

وزیراعظم  حسن صباح باداشتن استعداد و ھوشمندی سرشاری کھ داشت بھ صفت دستیار ومشاور خاص

اما از ، شمار میرفت ازجملۀ یاران و دوستان نزدیک خواجھ نظام الملک بھ یت تقرر حاصل منماید ومد

بلکھ ھمواره بھ قلھ ھای بلند کامیابی  آنجائیکھ روح بلندپرواز حسن ھیچگاھی دریک نقطھ محبوس نمیبود

حسادت خواجھ نظام الملک را ، بعضی ازسران دربار این استعداد ورابط حسن با، سیر وپرواز داشت

صومت ھا مخالفت ھای درونی کم کم خ، دوران مکتبدوست ویار  درپی داشتھ وازاین سبب بین این دو

زمانیکھ ملکشا میخواھد حساب خرج ودخل ساالنۀ ممکلت را ، اینجامیرسد شکل مییگیرد تا آنکھ سخن بھ

 جویا شود خواجھ برای آماده ساختن این دفتر بھ مدت دوسال وقت مطالبھ میکند اما حسن ازنظام الملک

 ز از حضورشاه مھلت میخواھد مشروطول رصباح برای ترتیب تمام دخل وخرج مملکت مدت چھ

وخواستش باوی ھمکاری  براینکھ کاتبان ونویسنده گان مالیاتی دربار دراجرای این ماموریت مطابق اراده

  . نماید

توابعات مملکت بصورت متداوم شب وروز کار میکند  حسن صباح برای آماده ساختن دفتر مالیات تمام

دخل وخرج سایر والیات خراسان را بصورت بسیار درست آماده  تماموقرار وعده موعود دیوان شامل 

دخل وخرج مملکت کھ کامیابی حسن و شکست ، خبرپیشرفت وتھیھ راپور مالیھ این، وتنظیم مینماید

 خواجھ بخاطر بقا وحفظ قدرتش میبایست بھ، نظام الملک را توام باخود درپی داشت حریفش خواجھ

اوراق تھیھ  تااینکھ باالخره توانست، ارزه ومانع اجرای این امر میشدھرنوعی ممکن باحسن صباح مب

بود توسط یکی از گماشتھ  شده حسن صباح را کھ بھ مدت چھل شبانھ روز با زحمات زیادی ترتیب یافتھ

سرانجام روز ، دفترحسابات میگردد یکش موفق بھ فریب دادن غالم حسن صباح وبرھم زدن گان نزد

راپورنھای مالیات دولت سلجوقی درقصرملکشا  تمام اراکین دربار برای شنیدنموعود فرامیرسد و

صباح میخواھد کھ راپور یکی ازوالیات را بھ وی گزارش  حضور بھ ھم میرساند وسلطان ملکشا ازحسن

ارائھ پاسخ شاه دفتر را میگشاید میبیند کھ دفتر بھ ھم خورده وھمھ  امازمانیکھ حسن صباح برای، دھد



ازین جھت سراسیمھ ، چھل شبانھ روز متقبل شده بود مساوی بھ صفرگردیده است کھ درمدتزحمات 

دراین ، ھرچند کوشش میکند تا ازمیان اوراق گزارش یکی ازوالیات را پیداکند موفق نمیشود گردیده و

صباح  حال ملکشاه بھ صورت قھر آمیز از حسن میپرسد کھ تاخیر درپاسخ سوال چیست ؟ وحسن

ازماجرا واقف  میگوید کھ دفتروی بھم خورده است اما دراین موقع خواجھ نظام الملک کھدرجواب 

اجرای ماموریتیکھ من  ملکشاه را مخاطب قرارداده و میگوید برای، ومتوجھ حرکات حسن صباح میباشد

، ودنتیجۀ کاربیشترازاین نخواھد ب دوسال مھلت خواستم این جاھل آنرا فقط درمدت چھل روز آماده کند

فرار را درپیش و بھ ھمکاری یکی ازدوستان  باالخره حسن صباح با چنین یک سرنوشت مجبورا راه

 . بھ وطن آبای اش ری سپری وسپس بھ مصر میرود گریختھ ومدتی را تختیپانزدیکش بطور مخفی از

داعیان  حسن صباح بعدازآنکھ از دربار ملکشا مجبور بھ فرار شد از سوی عبدالملک عطاش یکتن از

مصمم بھ سفرمصر  فرقھ اسماعیلیھ بھ کیش اسماعیلیھ دعوت وجھت آموزش عالی ودیداربا خلیفۀ فاطمی

، لطف استقبال قرارمیگیرد مورد میشود وبعداز رسیدن بھ مصر ازطرف خلیفھ فاطمی المستنصر باهللا

وزش دعوت سرمیبرد وبعدازفراگیری آم حسن صباح تقریا مدت یک سال وپنج ماه را درمصر بھ

. المستنصر باهللا دوباره عازم وطنش میگردد ودریافت لقب حجت ازسوی خلیفھ فاطمی ھاسماعیلی

برای آزادی  برای رسیدن بھ اھداف ومبارزه، بعدازآنکھ حسن صباح دوباره بھ سرزمین خراسان میرسد

حسن صباح زنگ ورود  میھن واعاده حقوق ھم میھنانش درجستجوی پایگاھی میشود زیرا رسیدن خبر

وخواجھ نظام الملک باتمام  خطری برای حریف شماره یک وی خواجھ نظام الملک بھ شمار میرفت

نماید ازاینرو حسن صباح برای مدت ده سال بھ  مکانات تالش میکرد کھ حسن صباح را دستگیراقدرت و

خیر آشیانھ دایمی میرفت تااینکھ چون عقاب سرگردان بھ تس صورت مخفیانھ ازیک شھر بھ شھر دیگری

  .میباید اش قلعۀ الموت دست

، نیزمیگردد موفق بھ تصرف ھفتاد دو دژ دیگری) آشیانھ عقا ب(حسن صباح بعد ازتسخیر قلعھ الموت 

دراثرآن تعداد زیادی مردم خراسان  ھمزمان با تسخیر قلعھ ھا دعوت آشکار اسماعیلیھ را آغاز میکند کھ

  . مینماید دعوت وجنبش فدائیان را تاسیس ھیلیمذھب اسماعرا بھ 

گسترش وترویج مذھب اسماعیلیھ درسراسر خراسان چنان باال میگیرد کھ ، تاسیس جنبش فدایئان

حسن صباح با تدبیرخاص وقوه رھبری موثری کھ ، میشد خطرجدی برای حکومت سلجوقیان محسوب

در قلب حکومت سلجوقیان  مذھب نیافدائیان اسماعیلیھ وگسترش  داشت موفق بھ تشکیل سازمان

گردید این رھبر باتدبیر وھوشمند برای مدت سی  خواھان اسماعیلیھ ویژه بد وشکست دشمنان وطنش وبھ

کھ  سال درآشیانھ عقاب رھبری ودعوت اسماعیلیھ را درسرزمین پھناور خراسان بھ عھده داشت وپنج

وھرکدام از  زیادی را تالیف نموده مورخین درمورد مبارزات وزنده گی پرماجرای وی کتاب ھای



بخشیدن عدالت ورسیدن بھ  تحقق، رھبری مدبرانھ وخردمندانۀ وی درامر آزادی خواھی ومبارزه باظلم

اینجاست کھ ، الگو وسرمشق یادنموده است قلھ ھا ی شامخ ترقی وکامیابی ھای دائیمی تاریخی بھ عنوان

تاریخ را میتوان بھ یک سخن خالصھ نموده وگفت کھ  سیمای درخشان وچھرۀ تابناک این ابر مرد بزرگ

بھ صفت یک رھبر واقعی فراتر اززمان ، ھمیشھ جاوید تاریخ حسن صباح آن مبارزبی بدیل وقھرمان

وحقیقت خواه تبارزمینماید زیرا درتاریخ کمتر کسی را سراغ داریم کھ  مبارزومکان درذھن ھرفرد 

  . وھدف واالی خود چون حسن صباح ظھور نموده باشدجسارت ودراجرای مرام ، جرئت، درتدبیر

  است نامھ نظام الملکیس از

  

 
پنداشت و ھیچ  و او را پدری دلسوز و مھربان می، آلب ارسالن خواجھ را بھ عنوان وزیر خویش برگزید

پسندید پس از اینکھ آلب ارسالن  داد و خالف امر وی را نمی امری را بدون مشورت وی انجام نمی

نمود فرزندش ملکشاه را وصیت نمود کھ در اداره امور حکومتی از  لحظات آخر عمرش را سپری می

شاه نیز پذیرفت و او را در  مھربان مشفق بداند و ملک رای خواجھ عدول نکند و او را پدری دلسوز و

نظام الملک در عھد وزارت خود خدمات فرھنگی بسیار عظیمی را انجام        سمت وزارت ابقاء نمود خواجھ

وی عالوه بر رتق و فتق امور . توان گفت کھ در طول تاریخ سابقھ نداشتھ است داد کھ بدون تردید می

عدیده اجتماعی و اخالقی و سایر مسائل مملکتی دست بھ ایجاد و تأسیس مدارس مملکتی و حل مشکالت 

ھا  ھمان مدارس ھستند کھ سرمشق دانشگاه. زد کھ در تاریخ بھ نام وی و بھ مدارس نظامیھ مشھورند

، گرگان، آمل، مرو، ھرات، بلخ، نیشابور، موصل، ھای بغداد ترین آنھا عبارتند از نظامیھ شدند و مھم

  . شیراز و اصفھان، بصره



  
د از آن عبرت یاست نامھ با ھدف استقرار عدل و بخشش و مروت است و حكمرانان بایم سیبخش عظ

ل سرمشق گرفتن پادشاه یى بر سبیل بن احمدسامانى و عضدالدولھ داستان ھایاز عدالت اسماع. رندیبگ

ھ مى كند كھ یتوص، مظالم حكام بالداست نامھ براى آگاھى پادشاھان از یخواجھ در س. سلجوقى مى آورد

نقاط كشور بفرستند تا با آگاھى از وضع  کثرشان و بازرگانان بھ ایان و جاسوسان را در لباس درویمنھ

اسى در اسالم معاصر مى یشھ سیت در كتاب اندید عنایحم. مردم و رفع ظلم در گسترش عدالت بكوشند

  ».ھ استاست نامھ در واقع در زمره اندرزنامیس«: دیگو

  : ز آثارش عالوه بر مدارس و مساجد و رباطات كتابا

  رالملوك؛یا سی، است نامھیس>  - 

  ).است نامھ استیر از كتاب سیغ(قانون الملك >  - 

ّ نستعل، تیبھ حال ارباب حاجت و رع یدگیو رس، وزارت یخواجھ با وجود اشتغال بھ كارھا ق و یخط

  .نوشتھ است - یم یرقاع را در كمال خوب

  :دیاو گو یھ یدر مرث یانور

  جھان ز جور افالك برفت یحام

  اد نظام عالم خاك برفتیبن

  او رفت و سعادت از جھان پاك برفت

  اك برفتیتو ز ھر زمانھ خور كھ تر

ال ا ّ   :آن دو گفت یھ یدر مرث یر معزّ یام، افتیملك شاه وفات ، ن سالیچون در شو

  رین دستور پیك مھ بھ فردوس بریرفت در 

  ك ماه دگریاو رفت  یبرنا از پ شاه

  زدان عجز سلطان آشكاریكرد ناگھ قھر 

  نگر ین و عجز سلطانیبب یزدانیقھر 

  
  شیت خویدستور و شھنشھ ازجھان را

  شیامد زان بین یبتیبردند و مص

  شیز مرگ شاھنشھ ر یبس دل كھ شد

 .ش یدر پ یگر كشتن دستور نبود



  
  : است نامھیس از یاندرزھا

رگر آنھا بودى و یران گشت و تو تدبیسبب چھ بود كھ پادشاھى آل ساسان و: دندیرا پرسبوذرجمھر 

ز بود یسبب دو چ«: بوذرجمھر جواب داد. ستیر و خرد و دانش در ھمھ جھان ھمتا نیامروز ترا بھ تدب

 گر آن كھ مردان بزرگیكارداران كوچك و نادان گماشتند و د، كى آن كھ آل ساسان بر كارھاى بزرگی

  ».را بھ كارھاى كوچك و سركار من با زنان و كودكان افتاد

  
ى را از جھت ید از جھت نان دادن و مھمان دوستى و حاتم طایزد تعالى مى ستایرا ا) ع(م یحضرت ابراھ

د و تا جھان باشد از یسخاوت و مھمان دوستى و تن او را خداى عزوجل بر آتش دوزخ حرام گردان

در نماز بھ سائلى داد و گرسنھ اى چند را كھ ) ع(ن على یرالمومنیگشترى كھ امند و انیجوانمردى او گو

  .امت از شجاعت و جوانمردى او خواھند گفتیتا ق. ر كردیس

  
  .برخوردارنبود  یت خاصیوجذاب ییبایاززسلطان محمود غزنوى 

كو ندارم و یروى نچون ، گفت مى ترسم كھ مردمان مرا دوست ندارند، ستینھ خود را نگریوقتى در آ 

حت كرد و بھ او گفت زر را دشمن یكى از مالزمان بھ او نصی. كوروى را دوست دارندیمردم حكمران ن

ن سخن یر ایده در زیھزار معنى و فا«: محمود را خوش آمد و گفت. رندیر تا مردم تو را دوست گیگ

مردم او را دوست گرفتند و  ن جھتیاز ا. رات كردن برگشادیپس محمود دست بھ عطا دادن و خ» .است

  ».تا من دست از زر بداشتم ھر دو جھان مرا بھ دست آمد«: عاقبت محمود گفت. ثناگوى وى شدند

  
ت یافتن طعام شكایقومى از عرب از نا. ز قحط افتاد و مردم در رنج افتادندیدر روزگار عمربن عبدالعز

ا از یا از آن خداى تعالى و یا از آن توست ین مال یا. ت المال تو استیكردند و گفتند كھ واجب ما اندر ب

خداى را ، از آن ما است و اگر از آن خداى است، اگر از آن بندگان خداوند است. آن بندگان خداى است

ر یاگر از آن تو است بھ ما صدقھ كن كھ خداى تعالى صدقھ دھندگان را جزاى خ. ستیاج نیبھ آن احت

شان یز را دل بر ایعمربن عبدالعز. مین تنگى برھیارزانى دار تا از ا اگر از آن ما است بھ ما. دھد

شان یھم در ساعت فرمود تا خواستھ ا. دین كنم كھ شما گفتیبسوخت و آب در چشم آورد و گفت ھمچن



چنانكھ سخن » د؟یاى مردمان كجا مى رو«: ز گفتیعمربن عبدالعز، آنھا چون خواستند بروند. برآورند

. دیاد كنیكى ید و مرا بھ نییز با خداى تعالى بگویسخن من ن، دین خداى تعالى با من بگفتخود و آن بندگا

  .ز آن كن كھ با بندگان تو كردیخداوند با عمربن عبدالعز: ان روى سوى آسمان كردند و گفتندیپس اعراب

  
ى یباشد از روشنافرمود كھ دادكنندگان را اندر بھشت سراھا ) ص(د كھ رسول هللا یعبدهللا بن عمر گو

ن ید، دیزى كھ سلطان را باین چیكوتریشان باشند و نیردست ایش و با آن كسان كھ زیعدل با اھل خو

در ، ھرگاه كھ مملكت اضطرابى دارد. ن ھمچو دو برادرندیرا كھ مملكت و پادشاھى و دیدرست باشد ز

ده بود و ین با خلل باشد مملكت شوریند و ھرگاه كھ كار دید آینان و مفسران پدید و بددیز خلل آین نید

  .رندیمفسدان قوت گ

  
ده یباى رومى پوشیبا اصحاب خود بر سر خوان نشستھ بود و جبھ اى از د) ک( ن بن علىیروزى حس

ش او بنھد و باالى یغالمى خواست كھ كاسھ اى خوردنى در پ. كو بر سر داشتیت نیبود و دستار بى نھا

آمد و دستار و ) ک(ن بن على یاز دست غالم رھا شد و بر سر و دوش حسقضا را كاسھ . ستادیسر او ا

ال مى كرد كھ حضرت یستاده بود و خیغالم خجالت زده ا. لباس آن حضرت را از خوردنى آلوده كرد

ظ ین الغیوالكاظم«رو بھ غالم كرد و فرمود ) ک(ن بن على یاما حس. او را ادب خواھد كرد) ع(نیحس

 نیھمھ حاضران از حلم و بزرگوارى حس. و سپس فرمود اى غالم تو را آزاد كردم »ن عن الناسیوالعاف

  . در چنان وضعى شگفت زده شدند

محقق  یپژوھشھا الموت و، نیرة المعارف زریدا، یقیشف یانجمن ادب، روزنامھ شرق -ان یغفارروس یس: منابع

  .یتینترنیا و یچاپ یھ ھاینشر در



  : شمندان بزرگیدرباره اند یبھ سلسلھ پژوھشھا

  نگار  تاریخ شناس و ستاره ، دان  ابوریحان بیرونی ریاضی

  

  
نگار سده چھارم و  شناس و تاریخ  ستاره، دان ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند بزرگ و ریاضی

  .دانند زمین می ترین فیلسوفان مشرق  پنجم ھجری است و بعضی از پژوھشگران او را از بزرگ

و زادگاه او کھ در ، در خوارزم کھ در قلمرو سامانیان بود بھ دنیا آمد) قمری ٣۶٢ذیحجھ  ٣( بیرونی در

  . نام داشت بیرون، آن زمان روستای کوچکی بود

است و برخی  مرگش در غزنھ در اوان انقالب سلجوقیان و پادشاھی مسعود بن محمود غزنوی بوده

فھم  کس یعنی زبان علمی و ھمھ، ت بیرونی بھ زبان عربیتألیفا. دانند می) قمری ۴٢٧(درگذشت او را در 

مگر التفھیم کھ آن را بھ پارسی ترجمھ کرد ریحانھ دختر حسین خوارزمی را کھ ، عالم اسالم بوده است

  . خواھان کتابی در نجوم بود

  
 و ریاضیات و اختر شناسی حکمت و در علوم دانشمندان بزرگ ابوریحان محمد بن احمد بیرونی از

 قمری در حوالی خوارزم ست وشش ھچرییدر سال سھ صدوب، مقام شامخ داشت جغرافیھ و تاریخ

  . شد متولد شده و از این جھت بھ بیرونی یعنی خارج خوارزم معروف) خراسان(

صرف و نحو عربی و قواعد خواندن ، در مدت ھفت سالی کھ بھ مکتب خانھ می رفت، ابوریحان بیرونی

ھ تن از ، فراگرفت و افزون بر آنو نوشتن پارسی را  استاد او شیخ مصطفی اورگنجی برای او و سِ



سپس ابونصر منصور بن علی از . حکمت و ریاضی می گفت، درس ھایی ستاره شناسی، نوآموزان

تعلیم و تربیت ، خاندان شاه خوارزم کھ خود از ریاضی دانان و ستاره شناسان بزرگ آن زمان بود

عبدالصمدبن حکیم بود کھ حکمت و علوم عقلی را بھ او ، استاد دیگر ابوریحان. فتبیرونی را برعھده گر

منصور علم آموخت در ھفده سالگی از حلقھ ای کھ نیم درجھ بھ نیم درجھ  نزد ابو نصر. می آموخت

عرض  و بدین ترتیب، نصف النھار رادرکاث رصد کند خورشیدی استفاده کرد تا ارتفاع، مدرج شده بود

چھار سال بعد برای اجرای یک رشتھ از این تشخیص ھا نقشھ  زمینی آن را استنتاج نماید اییجغرافی

 گرفتگی ماه در سال سھ صدوھفتادوشش بیرونی. ذراع تھیھ کرد پانزده ھایی کشید و حلقھ ای بھ قطر

زمان ھمین در ھمان  رادرکاث رصد کرد و قبالٌ با ابوالوفا ترتیبی داده شده بود کھ او نیز) خسوفی(

  .رصد کن  بغداد رویداد را از

میان دو ایستگاه  طول جغرافیایی اختالف زمانی کھ از این طرق حاصل شد بھ آنان امکان داد کھ اختالف

ب بزرگ بھ مکاتبات تندی در باره ماھیت یفیلسوف برجستھ و طب سینا ابن کنند وی ھمچنین با حساب را

خوارزمشاھی قرب و منزلت عظیم داشتھ چند سال ھم در  ر مامونپرداخت در دربا نور و گرما انتقال و

چھارھجری قمری بھ چھار صد ودر حدود سال ، وشمگیر بھ سر برده دربار شمس المعالی قابوس بن

سلطان محمود غزنوی خوارزم را گرفت در صدد قتل او برآمد و بھ  موقعی کھ، خوارزم مراجعت کرده

ھشت ھجری با خود بھ غزنھ برد چھار صد ووی در گذشت و او را در سال  شفاعت درباریان از کشتن

 معاشرت کرد و ھند با حکما و علماء ابوریحان ھمراه او بود و در آنجا، ھندوستان در سفر محمود بھ

. آوری کرد کتاب خود موسوم بھ تحقیق ماللھند جمع را آموخت ومواد الزمھ برای تالیف سانسکریت زبان

 ازده شھریحدود  عرض جغرافیایی سفر کرد و در آنھا اقامت گزید و ھندوستان نقاط مختلفبیرونی بھ 

از کوھی در ، می نویسد کھ در زمانی کھ در قلعھ نندنھ بھ سر می برد را تعیین نمود خود بیرونی ھند

در نیز روشن است کھ او زمان زیادی را . منظور تخمین زدن قطر زمین استفاده کرد مجاورت آن بھ

رشتھ  گذرانده است تعداد زیاد رصدھای ثبت شده ای کھ بھ توسط او در آنجا صورت گرفتھ است با غزنھ

 نصف النھار شامل انقالب تابستانی سال سھ صدونودوھشت آغاز می شود و بھ خورشید ای از گذرھای

ھ ادامھ داد کھ آخرین در غزن او بھ رصد اعتدالین و انقالبین. گرفتگی ھمان سال را نیز در بر دارد ماه

  . آنھا انقالب زمستانی سال چھارصد بود

است  تالیفات بسیار در نجوم و ھیات و منطق و حکمت دارد از جملھ تالیفات او قانون مسعودی بیرونی

دیگر کتاب آثار الباقیھ عن القرون الخالیھ ، نوشتھ کھ بھ نامھ سلطان مسعود غزنوی جغرافیھ و نجوم در

ھجری بھ  سھ صدونود نجومی کھ در حدود سال ای مسائل ریاضی و ب و عادات ملل و پارهدر تاریخ آدا

 آلمانی زاخائو در سال نام شمس المعالی قابوس بن وشمگیر تالیف کرده این کتاب را مستشرق معروف



. کرده و مقدمھ ای بر آن نوشتھ است وچاپ ترجمھ کھزارو ھشتصدوھفتادوھشت میالدی دررلیپزیکی

آن را ھم  کتاب ماللھند من مقولھ فی العقل اومر ذولھ در باره علوم و عقاید و آداب ھندیھا کھ دیگر

التنجیم در علم  شده است دیگر التفھیم فی اوائل صناعھ چاپ کرده و در لندن ترجمھ پروفسور زاخائو

حمد بن زکریای م ھنگامی کھ شصت و سھ سالھ بود کتابنامھ ای از آثار بیرونی. ھندسھ و نجوم ھیات و

زده عنوان سر می یکصدوسیفھرستی از آثار خود را ضمیمھ آن کرد این فھرست بھ  رازی تھیھ نمود و

آنھا بر حسب موضوع گھ گاه با اشاره کوتاھی بھ فھرست مندرجات آنھا تنظیم شده اند  زند کھ بعضی از

 ن زنده بود و تا لحظھ مرگفھرست ناقص است زیرا بیرونی دست کم چھارده سال پس از تنظیم آ این

برده شده  نیز کار می کرد بھ عالوه ھفت اثر دیگر او موجود است و از تعداد فراوان دیگری ھم نام

  . است

 ٌ بازیافت آنھا باشد از آنچھ بر جای مانده در  چھار پنجم آثار او از بین رفتھ اند بی آن کھ امیدی بھ  تقریبا

ٌ  عالیق بیرونی بسیار گسترده و. رسیده است چاپ حدود نیمی بھ در ھمھ شعبھ ھای   ژرف بود و او تقریبا

 نظری نیز بی و رشتھ ھای فلسفھ کار می کرد وی از علومی کھ در زمان وی شناختھ شده بودند سخت

مطالعھ پدیده ھای قابل مشاھده در طبیعت و در انسان  نبود اما گرایش او بھ شدت بھ سوی اطالع

 تحلیل ریاضی بیشتر جذب آن رشتھ ھایی می شد کھ در آن زمان بھ ل خود علوم نیزمعطوف بود در داخ

  . درآمدند

اعداد نقش چندانی نداشتند  یعنی در رشتھ ھایی کھ در آنھا زبان شناسی و دوا شناسی، در کانی شناسی

تر بینی و اخ، اختر شناسی محصوالت کار او در نیز کارھایی جدی انجام داد اما در حدود نیمی از کل

بھ  ریاضیات آنھا بود کھ علوم دقیقھ بھ تمام معنی آن روزگاران بھ شمار می رفتند رشتھ ھای مربوط بھ

کاربستھ بود از آثار دیگر بیرونی  ریاضیات سھم خود در مرتبھ بعدی جای می گرفت اما آن ھم ھمواره

، ھا سایھ، چگالیھا، تحدید، سدس، اسطرالب: برد کھ ھنوز ھم در دسترس ھستند و می توان اینھا را نام

و  زمین وضعی حرکت بیرونی در باره، و صیدنھ الجماھر، ممرھا، قانون، قره الزیجات، پاتنجلی، وترھا

وقتی کتاب قانون مسعودی را تصنیف کرد سلطان  آن داللیل علمی آورده است و می گویند جاذبھ قوه

من از آن بی نیازم زیرا : مال را پس فرستاد وگفت ابوریحان آن پیلواری سیم برای او جایزه فرستاد

  . ام و ترک آن سزاوار نیست عمری بھ قناعت گذرانیده

ھای علمی زمان خود تسلط  نظریھ بر بھترین نقش کوچکی در تفکر او ایفا می کرد وی، نظر پردازی

در غزنھ  چھل ھجری در سن ھفتادوھشت سالگیچھار صد وبیرونی در سال  ابوریحان، کامل داشت

  .بدرود حیات گفت



  یسلطان محمود غزنو و یرونیب ریحان ابون یکشمکش ب

  

  
بیرونی در زمینھ بیشتر علوم مختلف زمان خود تحقیق و پژوھش داشتھ است و بھ زبانھای مختلف از 

اما اکثر کتاب ھای او بھ زبان . سانسکریت و سریانی آشنایی داشتھ است، عربی، ترکی، جملھ پارسی

او در زمینھ فلسفھ نیز . عربی بود البتھ در آن زمان عربی زبان مشترک منطقھ بھ شمار می رفت

تحقیقاتی انجام داده است اما گرایش او بیشتر در زمینھ پدیده ھای قابل مشاھده در طبیعت و در انسان 

  .بیرونی اخترشناس و ریاضی دان سرآمد زمان خود بود. بود

بیرونی . ات او آمده است کھ فقیھ نامداری در آخرین لحظھ ھا بر بالین او بوددر باره واپسین لحظات حی

در آن حال پرسشی از فقیھ کرد فقیھ گفت اکنون چھ جای پرسش است و بیرونی در پاسخ او گفت ای مرد 

از  این مسألھ را بدانم و بمیرم یا نادانستھ از دنیا بروم؟ ھنوز فقیھ، کدام یک از این دو کار بھتر است

  .خانھ او دور نشده بود کھ ابوریحان بیرونی چشم از جھان فرو بست

  
ابوریحان بیرونی در سال سھ ، زمانی کھ نابغھ بزرگ جھان علم، در قرن چھار و پنج ھجری

. زمین مرکز تجمع بزرگان علم و ادب بودخراسان ، صدوشصت ودو ھجری قمری پا بھ جھان گذاشت

، کھ سالھا در محضر ابوالوفاء شاگردی کرده بود و معرفت آموختھ بودکسی ، ابونصر منصور بن علی

ثمره این . تعلیم ابوریحان را در شھر کاث بر عھده گرفت و بھ او مطالب بسیاری در ریاضیات آموخت

دانشی نبوده کھ بیرونی در روزگار خود در آن : دانش آموزی ھا مردی را پدید آورد کھ در وصفش گفتند

بیرونی در محضر استادی نظیر عبدالصمد . ده یا بھ نگاه کارشناسانھ در آن ننگریستھ باشدکارورزی نکر



. آثار الباقیھ را تالیف کرد، حکمت و علوم را آموخت و در حالی کھ تنھا بیست و ھفت سالھ بود، حکیم

  . سالھا می گذشت و او چون تشنھ لبی از چشمھ جوشان علم می نوشید

 یھا یلشکرکشن رسیده بود و ھشت سال از شروع سده چھارم می گذشت کھ قرن سوم ھجری بھ پایا

. برد ھمحمود با خود بھ غزنرا سلطان ابوریحان و عبدالصمد حکیم . دیمحمود غزنوی آغازگردسلطان 

سلطان را سر شوق آورده ، سر سبزی باغ. قصر سرسبز سلطان محمود از طراوت بھار جال یافتھ بود

ناگھان منصرف شد و تصمیمی . تصمیم گرفت کھ بھ داخل باغ برود. خود می خواند بود و او را بھ سوی

ای حکیم دانشمند : سپس رو بھ ابوریحان کرد و گفت. بھ چھار در خروجی عمارت نظری افکند. گرفت

اندیشھ و استشاره کن و بگو ما از کدامین یک از این چھار در بیرون . کھ در علم و حکمت یکھ تازی

ابوریحان در چھره سلطان . آنگاه روی کاغذی بنویس و در زیر تخت من قرار بده. رفتخواھیم 

. ارتفاع گرفت و محاسبھ کرد. بیرونی اسطرالب خواست. خنده شومی گوشھ لب سلطان بود. نگریست

  . چندی کھ تعقل کرد روی کاغذ چیزی نوشت و در زیر تخت سلطان قرار داد

آنگاه دستور داد تا ابوریحان را از باالی عمارت . تیره شد و فریاد کشیداز خشم . سلطان محمود برآشفت

خواجھ حسن میمندی بھ فراست دریافت کھ شفاعت کردن در آن لحظھ موثر . باغ بھ پایین پرتاب کنند

ابوریحان بھ پایین پرتاب شد و . بنابراین دستور داد تا در پایین عمارت دام نرمی قرار دھند. نخواھد بود

خواجھ . سلطان پس از چند روز از کشتن ابوریحان پشیمان شد. از مرگ گریخت، لطف نرمی دام بھ

این بار . بار دیگر ابوریحان در نزد سلطان محمود حاضر شد. حسن میمندی شرح حال رفتھ را بازگفت

یا از این آ! ای ابوریحان: محمود گفت. بر چھره سلطان شادی نشستھ بود و بر چھره ابوریحان بی تفاوتی

آری ای : کھ قرار بود از بام عمارت بھ پایین بیفتی و جان بھ در ببری نیز خبر داشتی؟ ابوریحان گفت

و تقویم را بھ محمود . تقویم روزانھ ام گواه است: ابوریحان باز گفت. سلطان محمود دلیل خواست. امیر

ولیکن بھ ، را از جای بلندی بیندازندم( :سلطان در احکام آن روز ابوریحان این گونھ خواند. نشان داد

سلطان محمود باز دیگر خشمگین شد و دستور داد تا ابوریحان را ) سالمت بزمین آیم و تندرست برخیزم

  . بھ زندان بیاندازند

  ...ابوریحان شش ماه در حبس بود و بار دیگر بھ وساطت خواجھ حسن میمندی آزاد شد

  .چھ سالھای سختی را پشت سر گذاشتھ بود. را بھ یاد آورد پیرمرد روزھای زندان ِ سلطان محمود 

ھجده ھجری قمری زمانسنج ویژه ای را بر پایھ نظام خورشیدی برای چھار صد وابوریحان در سال  

مسجد جامع غزنین ساخت و در ھمان سال با مالقات سیاحان چینی در دربار سلطان محمود اطالعات 

ابوریحان بیرونی بھ واسطھ سفرھای پیاپی اش بھ ھند در مالزمت سلطان . مفیدی از ایشان کسب کرد

زبان سانسکریت را آموخت و در باره ھندوان دانش ھای بسیاری کسب کرد و سرانجام در سال ، محمود



پیرمرد بھ یاد . شاھکاری بھ نام تحقیق ماللھند را تالیف نمود، ست وچھار ھجری قمرییبچھار صد و

سپس بھ . ابن ھیثم بصری را بھ یاد آورد کھ با او در ھندسھ بحث کرده بود. ویش افتادعالمان ھم عصر خ

ابوریحان از فلسفھ یونانی و . یاد ابن سینا افتاد و مناظره معروفش با شیخ الرئیس را بھ یاد آورد

  . ارسطویی پرسیده بود و ابن سینا پاسخ گفتھ بود

رکز زمین و امتناع خالء و ابطال جزء الیتجزی و صحبت آن دو بھ سکون ارض و میل اجسام بھ م

حاال ، پیرمرد. ھم کشیده بود و بھ اعتراض ابوریحان بر پاسخ ھای ابن سینا انجامیده بود. ..تناھی ابعاد و 

این قافلھ عمر عجب . ..افسوس لحظات گذشتھ را می خورد، کھ بھ گفتگوھایش با ابن سینا فکر می کرد

  . .می گذرد

. زده سال دوباره خوارزم را دید و تاریخ آن جا را نوشتیابوریحان پس از س، ان مسعوددر عصر سلط

بیرونی تالیف کتاب قانون ، ست وسھ ھجری قمرییبچھار صد ودر بازگشت بھ غزنین و در سال 

ارزش این کتاب تا حدی بود کھ آنرا تا حد . مسعودی را بھ اتمام رساند و بھ سلطان مسعود تقدیم کرد

  . سھ با المجسطی بطلمیوس باال بردمقای

ھمان طور کھ قانون الطب شیخ الرئیس ، این کتاب دایرة المعارف کاملی در نجوم بھ شمار می رفت

پیلواری را کھ سلطان مسعود برای قدردانی از قانون ، ابوریحان. بود یطبابوعلی سینا دایرة المعارف 

ابوریحان بر تالیف التفھیم را در نجوم و نیز ، عالوه بر آن. مسعودی برایش فرستاده بود را باز فرستاد

ابوریحان در محاسبات خویش از نوعی . الجماھر را در شناخت گوھر ھا و کانی شناسی ھمت گماشت

ابوریحان عدد پی . ترازوی ویژه استفاده می کرد کھ پدر ماشین حساب ھای امروزی محسوب می شود

موقعیت ستارگان را با اسطرالب بدست آورد و کره ، ندازه گیری نمودمحیط زمین را ا، را محاسبھ کرد

  . جغرافیایی ساخت

مردی کھ بھ جز در نوروز دست از کار نمی کشید . چھل ھجری قمری فرار سیده استچھار صد وسال 

  . بودنفس ھای آخر بزرگ مرد علم و حکمت فرار سیده واینک در بستر بیماری افتاده 

حساب جدات ثمانیھ را ! ای شیخ: داابوریحان بھ یاد مسئلھ ای افت. واجی بھ دیدن او آمدعلی بن عیسی الول

اکنون چھ جای این سوال . ای حکیم بزرگوار: شیخ گفت. کھ وقتی بھ من گفتی بازگوی کھ چگونھ بود؟

رگذرم؟ شیخ کدامیک از این دو امر بھتر است؟ بدانم و بمیرم یا ندانم و نادان د: است؟ ابوریحان می گوید

چندی دور نشده بود کھ صدای شیون و زاری از . مسئلھ را بازگفت و از حضور ابوریحان مرخص شد

خود حدود  یسال زند گ ھفتادو د وحان در طول یابور. ابوریحان بیرونی در گذشت. ..خانھ او بلند شد

قانون ، ھیآثارالباق، میتوان بھ التفھ یم یو ین كتابھایكھ از مھمتر(کصدوچھل وسھ كتاب نوشت ی



 دوازدهلھ او را بھ یاوراق نوشتھ شده بھ وس، ن تعدادیا) اشاره كرد. . .  ق ماللھند ویو تحق، یمسعود

  . رساند یھزار برگ م

و . ق.الحجھ سال سھ صدوشصت ودو ه یشنبھ سوم ذ بامداد پنج( ن مرد بزرگ و دانشمند دریا 

ن یگر از بزرگترید یكی و خراسان بزرگگشود و با تولد اده بھ جھان یرون دیدر ب .)نوصدوھفتادودو م

چ یق بود و ھیدنبال كشف حقا شھ بھیحان در طول عمر پربار خود ھمیابور. دیمفاخر جھان را بھ خود د

  .داد یح نمیا بر آن ترجیز را در دنیچ

داد و  ینم یتیا اھمیكرد و بھ تجمالت و ظواھر دن یم یحان در طول عمر خود با قناعت زندگیابور

در  .)کھزاروچھل وھشت می( برابر با )ق.چھل هچھار صد وغروب شب جمعھ دوم رجب (كھ در  یزمان

اش ھمان  نگذاشت و ثروت خانواده یاش باق خانواده یرا برا یادیثروت ز، غزنھ چشم از جھان فروبست

ك از دانشمندان كھ او را یھر  ،حانیبا رفتن ابور. آنھا جاودان ماند یشھ برایحان بود كھ ھمیك ابورینام ن

ادوارد ساخائو درباره . ندیگو ین میخود در مورد او چن یھا در نوشتھ، شناختند و با او برخورد داشتند یم

و از مطالعھ ، یو پارس یعرب، حان بھ دو زبان استیفات ابوریتال: دیگو یاو م یشناس و لغت یدان زبان

و . دانستھ است یرا م یانیو سر یت و زبان عربیسانسكر حان زبانیشود كھ ابور یكتب او معلوم م

ات و علوم یبخواھد با استفاده از ادب یكھ اگر در دوران ما كس: دیافزا یادوارد براون از قول ساخائو م

حان ید سالھا بكوشد تا بتواند چون ابوریت و فرھنگ ھنر را مورد مطالعھ قرار دھد باید زبان سانسكریجد

  . ببرد و حق مطلب را ادا كند یھند پ یت تمدن باستانیو تعمق كامل بھ ماھبا دقت  یرونیب

و  یحان معموال آثار خود را بھ عربیاگرچھ ابور: دیگو ین میچن یرونیدرباره ب یلید دجیعبدالحم

كھ بھ دو  یم ویتسلط كامل بود تا آنجا كھ كتاب التفھ یدارا یارسپاما از لحاظ ، نوشت یت میسانسكر

مورد توجھ دانشمندان و  یارسپك مرجع لغت یاكنون بھ عنوان  نوشتھ شده است ھم یو تاز یزبان پارس

و ھندسھ ، طب، خیتار، حان بر فلسفھیشان از بابت تسلط ابوریكھ ا ید ھنگامیافزا یاست و م یارسپ یادبا

صاحب . آمده است یز بشمار میممتاز ن یبیاد یرد كھ ویتواند بپذ ید نمیگو یشود و از آن سخن م یآگاه م

 یھایریگ ق بود كھ با اندازه یآنچنان دق یاضیكھ محاسباتش در علوم ر: دیگو یعھ در مورد او میالش انیاع

گران آن است كھ یبر د یرونیب یكند كھ برتر یدھد و عنوان م ینشان نم یگونھ اختالف چیزمان ما ھ

ق یافكار او را نھ تنھا از طر، كرده است تا خواننده كتاب یراه مخود را با خطوط و اشكال ھم یھا نوشتھ

  .ردیابد و فراگیدر یآن بخوب یبلكھ از راه عمل ینظر



  کا یکشف قاره آمر

  

  
ت و اصابت نظر خویش را مدیون مطالعات فلسفی بود ّ ا او در فلسفھ پیرو روش متعارف ، بیرونی دق امّ

کندی و فارابی و نظایر آنان تحکیم و تدوین شده بود نبود ؛ بلکھ عھد خویش یعنی آن روش کھ بھ وسیلھ 

وی ھمچنین از آثار فلسفی ، بھ باورھای ویژه و روش جداگانھ و ایرادات خود بر ارسطو ممتاز است

ابوریحان را دانشمند ، دانشنامھ علوم چاپ مسکو. را بھ عربی ترجمھ نمود» شامل«ھندوان کتبی چون 

ھا و  دانشکده، ھا در بسیاری از کشورھا نام بیرونی را بر دانشگاه. خوانده استھمھ قرون و اعصار 

  .اند بھ او داده» استاد جاوید«ھا نھاده و لقب  تاالرکتابخانھ

  
پیشینگان ھمھ معتقد بودند کھ بخش خشکی معمور و قابل سکونت زمین منحصر بھ ربع شمالی است کھ 

ان دانشمندی است کھ بھ نیروی علم و فراست حدس زد و اعتقاد ولی ابوریح,آنرا ربع مسکون میگفتند 

داشت کھ در ربع شمالی دیگر یا در نیم کره ی جنوبی زمین یعنی در نقطھ ی مقابل مقاطر ربع شمالی 

کھ فقط آنرا مسکون و معمور می دانستند نیز خشکی وجود دارد و دو ربع دیگر کره ی زمین را آب 

مین دریا ھا ما بین دو قاره جدایی انداختھ و مانع از ارتباط دو قسمت خشکی با دریا فرا گرفتھ و وجود ھ

  .یکدیگر شده است

تحدید ( ثبت و بحث شده است و نیز در کتاب) الھند( گفتھ ھای این دانشمند در دو جای کتاب ارزشمندش

باره کھ آیا در نیم نوھجری قمری است در این چھار صد وکھ تاریخ تحریرش بھ سال ) نھایات االماکن

باری خشکی مقاطر با ربع . کره ی جنوبی زمین نیز خشکی قابل عمارتی ھست بحث مفصلی کرده است



شمالی کھ ابوریحان حدس زده بود با ھمان سرزمینی منطبق میشود کھ واقع بین اقیانوس اطلس و 

 شد و آنرا کشف شصت ودو سال توسط کریستوف کلمبچھار صد واقیانوس آرام است و پس از 

کریستوف کلمب ھم چنانچھ معروف است از روی قواعد و اطالعات و بصیرت علمی . نامیدند) آمریکا(

چرا کھ اصالً از وجود چنین سرزمینی آگاھی نداشت و احتمال آن را ھم نمی ، را کشف نکرده آن قاره

تی کھ رخ داد در آن قاره سر داد و بطوریکھ گفتند او بھ مقصد ھندوستان سفر کرده بود و در اثر اتفاقا

اما ابوریحان از روی قواعد متقن و بصیرت علمی بوجود چنین ، در آورد کھ آنرا ھیچ نمی شناخت

پیش از کریستوف کلمب صریح و واضح خبر ) در حدود پنج قرن( سرزمینی پی برده و آنرا چندین قرن

زمین کھ نھ فقط با خراسان ی بزرگ مردان بر تمام پس درود بھ این دانشمند و فیلسوف و درود، داده بود

  .علم خود بلکھ حتا با اسم خود نیز این سرزمین را بھ سر افرازی برده اند

   ریحان بیرونی کتب و رساالت ابو

  

  
گردش محوری زمین و جھات شمال و جنوب را دقیقا محاسبھ و تعریف کرده ، بیرونی گردش خورشید

رصد و ) افغانستان کنونی(میالدی را در کوھھای لغمان  ١٠١٩خورشیدگرفتگی ھشتم اپریل سال . است

  .گرفتگی سپتامبر ھمین سال را در غزنھ بھ زیر مطالعھ برد  بررسی کرد و ماه

اپیکتوگرام یعنی چگال سنج آلت برای سنجش وزن مخصوص در فیزیک را اختراع نمود کھ با آن وزن 

ت و اصابت نظر خویش را مدیون . شود از اختراعات اوست می مخصوص چیزھا تعین ّ بیرونی دق

ا او در فلسفھ پیرو روش متعارف عھد خویش یعنی آن روش کھ بھ وسیلھ کندی و ، مطالعات فلسفی بود امّ

فارابی و نظایر آنان تحکیم و تدوین شده بود نبود ؛ بلکھ بھ باورھای ویژه و روش جداگانھ و ایرادات 

را بھ عربی ترجمھ » شامل«وی ھمچنین از آثار فلسفی ھندوان کتبی چون ، ارسطو ممتاز است خود بر

  .نمود



  
اساسی ترین واحد گاھشماری  کھ بارزترین و، روز. )اآلثار الباقیھ من القرون الخالیھ) آثارالباقیھ در

می کند طلوع یا مختلف تقویم بحث  ھای  بیرونی درباره مزایای مبدا. موضوع فصل اول است، است

بعد انواع . ھر یک استفاده می کنند نام می برد و دستگاھھایی را کھ از) کھ بر مبنای افق اند(غروب 

می آورد و در  و مفھوم کبیسھ را در کار یولیانی، قمری، سال شمسی مختلف سال را تعریف می کند

  . فصل سوم بھ تعریف تاریخھای مختلف و بحث در آنھا می پردازد

نجومی زمان خود را  کتاب مرجعی کھ استفاده کننده با کمک آن می توانست ھمھ مسائل. قره الزیجات ـ 

ھای » زیج«و بدین دلیل شبیھ ، نظری و در آن تاکید بیشتر بر محسبات علمی است تا مباحثات، حل کند

کتاب شامل قواعد مباحث این . ھای اسالمی است «زیج«و بدین دلیل شبیھ ، مباحث نظری. اسالمی است

احکامی سال و ماه روز و ساعت؛ مکان متوسط و مکان » خداوندگار» تعیین، طول روز، تقویم نگاری

و شرایط ، کسوف و خسوف، عرض جغرافیایی محل، ساعت روز، سیارات واقعی خورشید و ماه و

  . است سیارات و ماه برای رویت

، بازمانده بیرونی از ھمھ جامعتر است میان آثار نجومیکھ در ، این کتاب. )القانون المسعودی) قانون ـ 

قرون وسطی برای حل مسائل متعارف خود الزم داشتھ  جداول عددی بسیاری را کھ منجمان و احکامیان

بیش از زیجھای معمولی بھ گزارشھای رصدی بھ روش بھ دست  اما در آن، بھ تفصیل شامل است، اند

  . بھ یازده مقالھ و ھر مقالھ بھ ابواب و فصولی تقسیم شده استکتاب . آوردن روابط توجھ شده است

احکامی محتلفی کھ لفظ ممر  این کتاب بھ توصیف پدیده ھای. )تمھید المستقر اتحقیقمعنی الممر) ممرھا ـ 

گوییم سیاره ای از سیاره دیگر عبور  وقتی می. اختصاص دارد، بر آنھا اطالق می شد) گذر یا عبور(

عرض سماوی یا فاصلھ نسبی تا زمین از آن می  ور این است کھ از لحاظ طول سماوی یامنظ، می کند

  . گذرد

 بلکھ میل، بیرونی حقیقت را فقط در نوشتھ ھای و گفتھ ھا نمی جست. )اصیدنھ فی الطب کتاب) صیدنھ ـ 

، انجام می داد شدیدی بھ تحقیق مستقیم در پدیده ھای طبیعی داشت و این کار را گاھی در سخترین شرایط

بھ دلیل عالقھ . مشاھدات ھمراه بود و این میل او با قریحھ ای در ساختن آالت و ابزار و تمایل بھ دقت در

جریان محاسبات دقت الزم را از دست بدھد و نتایج  و نیز چون می ترسید کھ در، ای کھ بھ دقت داشت

  . ی دادمحاسبات طوالنی ترجیح م حاصل از رصد را بھ نتایج حاصل از



کھ بیش از نیم آن بھ ، کتابی است درسی در علم احکام نجوم. )التنجیم التفھیم الوائل صناعھ) التفھیم ـ 

کھ ظاھرا ھر دو ، کتاب ھم بھ فارسی موجود است وھم بھ عربی. اصلی اختصاس دارد مقدمات موضوع

  . و در مجموع پنج فصل دارد، را ابوریحان خود فراھم کرده است صورت آن

 کتاب فی استیعاب الوجوه الممکنھ فی صفعھ االسطرالب) اسطرالب ـ 

 . الجماھر فی معرفھ الجواھر) الجماھر ـ

 . المسماه السدس الفخر حکایھ االلھ) سدس ـ

 . مسافات المساکن تحدید نھایات االماکن لتصحیح) تحدید ـ

 . الجواھر فی الحیم مقالھ فی النسب التی بین الفلزات و) چگالیھا ـ

 . افراد المقال فی امر الظالل) سایھ ھا ـ

 .استخراج االوتار فی الدائره) وترھا ـ 

 . پاتنجلی ـ

  .ماللھند ـ 

  نگاه دانشمندان بھ بیرونی

  

  
. کردند و مشوق دانش و ادبیات پارسی بودند در زمان بیرونی غزنویان بر خراسان بزرگ حکومت می

مدتی نیز در گرگان زیر ، ابونصر منصور تحصیل علم کرده بودبیرونی کھ در جرجانیھ خوارزم نزد 

پشتیبانی مادی و معنوی زیاریان کھ مرداویج سر دودمان آنھا بود بھ پژوھش پرداختھ بود و پس از آن تا 

این  ھای علمی خود ادامھ داد و بھ پژوھشی ت سلطان محمود غزنویپایان عمر در افغانستان ودرحاکم

  .ز تالش برای تکمیل تحقیقات علمی خود دست نکشیدای ا دانشمند لحظھ



  
ک درگذشت و پس از اندک نزاعی بین اوالد او مسعود یست ویبچھار صد وسلطان محمود در سال 

سلطان مسعود از آغاز سلطنت خود عالقھ خاصی بھ ابوریحان داشت و بھ پاس این . شد جانشین پدر

 را کھ می توان گفت مھمترین اثر محققان اسالمی درمرحمت ابوریحان کتاب قانون مسعودی  لطف و

دربار غزنویان  بیرونی بقیھ عمر طویل خود را در آسایش و آرامش در. علم نجوم است بھ نام او نھاد

داد کھ تا آخرین  چھل ودو عالم فانی را بدرود گفت و بھ حیاتی پایانچھار صد وگذرانید و در حدود سال 

  .رش آثار برجستھ علمی شدلحظھ صرف کسب دانش و نگا

پاتانجالی استفاده  ابوریحان ھمچنین تا حد امکان از متون عرفان و حکمت ھندی مانند ودانتا وجوک

لکن . امکان پذیر بود آشنائی داشت علمی کرد و با فلسفھ ھندی تا آنجا کھ برای یک مسلمان در آن دوره

ھ فلسفھ مشائی نسبتا بی توجھ و با بسیاری از ب روی ھم رفتھ با وجود این عالقھ بھ حکمت ابوریحان

  .ورزید اصول آن مخالف و خصومت می

صورت کامل یا فقط با نقائص  گذشتھ از کتب ابوریحان بیرونی کھ از دستخوش زمانھ مصون مانده و بھ

الجماھر فی کتاب ، کتاب التفھیم، تحقیق ماللھند فی، مختصری بھ دست ما رسیده است مانند اآلثار الباقیھ

، کھ منتشر شده و کتاب الصیدنھ و کتاب تحدید نھایة االماکن و القانون المسعودی، معرفة الجواھر

نیز در شعب مختلف علوم ریاضی و طبیعی و حتی در فلسفھ تألیف کرده کھ  ابوریحان رسائل کوتاھتری

  .نسخھ ھائی چند تاکنون دیده شده است از بعضی از آنھا

. است زده کتاب از خود نام بردهیکصدوسیلیفات محمد زکریای رازی نوشتھ ابوریحان فھرستی کھ از تأ

 ست وپنج رسالھ دیگر کھ ابونصر منصوربن علی بن عراق و ابوسھل عیسی بن یحیییعالوه بر ب

الظنون پانزده  حاجی خلیفھ در کشف. مسیحی و ابوعلی حسن بن علی جیلی زیر نظر او تدوین کرده اند

وفات ابوریحان تألیف شد موجود  از بیرونی نام می برد کھ در فھرست کھ چھارده سال قبل ازاثر دیگر 

دست است کھ نھ در کشف الظنون و نھ در  وانگھی ھفت نسخھ خطی از نوشتھ ھای بیرونی در.نیست

ائی عالوه بر این مآخذ فھرست یاقوت را کھ شامل ترجمھ ھ اگر. فھرست از آن نامی بھ میان نیامده است

کھ بھ نام ابوریحان تألیف شده است در نظر گیریم نوشتھ ھای  از زبان سنسکریت و کتب دیگران

کتاب و رسالھ بوده است کھ متأسفانھ بیشتر آنھا بھ مرور زمان راه زوال  ابوریحان متجاوز از صدوھشتاد

  .معروض تطاول ایام شده است پیموده و

کتاب فی التواسط بین ، الموجودات المحسوسة و المعقولة کتب فلسفی وی مانند کتاب الشامل فی

، مقالة فی البحث عن اآلثار العلویة، ریاضة الفکر والعقل، المحرک االول ارسطوطالیس و جالینوس فی



از  صفات اسباب السخونات الموجودة فی العالم و اختالف فصول السنة و نیز ترجمھ ھائی کھ مقالة فی

ترجمھ بیرونی . بطلمیوس بھ سنسکریت کرده است ظاھرا از بین رفتھ استاصول اقلیدس و المجسطی 

نظر مفقود می رسید چند سال  از جوک پاتانجالی از سنسکریت بھ عربی کھ مانند کتب مذکور در فوق بھ

علیم و فلسفی ابوریحان چند نوشتھ ادبی  گذشتھ از این کتب. پیش در استانبول توسط ماسینیوم کشف شد

  .مزدیار و مھریار از خود باقی گذاشتھ است قسیم السرور و عین الحیاة و از نیز مانند

ی  ی زیست در زمین ویژه پیشنیان بر آن بودند کھ بخش خشکی و شایستھ، برابر با گفتارھای گذشتگان

ی عرض شمالی را خشکی نمی  شمالی است کھ آن را ربع مسکون می نامیدند و تمام نوددرجھ ٤/١

  .دانستند

ابوریحان بیرونی نخستین دانشمندی است کھ با نیروی شگفت انگیز دانش و خرد بر این نگره بود کھ  اما

شمالی نیز خشکی  ٤/١درست در کانون برابر قطرھای ) ربع شمالی دیگر(ی جنوبی زمین  در نیم کره

و این .ه استھا میان دو قاره را جدایی افکند ھست و دو ربع دیگر زمین را آب فرا گرفتھ و ھمین آب

پرسش چھارم از ھشت ، پرسش کھ چرا نیاکان تنھا یک ربع شمالی زمین را دارای خشکی می دانستند

 .است یبلخی پرسش ابوریحان از سینا

ریانی، چند زبان می دانست، از مواھب بسیار قابل توجھی برخوردار بود، ابوریحان بیرونی ، از قبیل سُ

فلسفھ یونان را تدریس ، ھم چنین در اثنای اقامت خود در ھند او. عبری و عربی، پارسی، سانسکریت

چون شیخ ، با بزرگانی از علم، محمد بن احمد بیرونی. زبان ھندی یاد می گرفت، می کرد و در عوض

سکویھ، الرئیس ابو علی سینا مار معاصر ، حکیم ابوسھیل مسیحی، ابن مُ ّ ابو نصر عراقی و ابو الخیر خ

تا ، نامھ ھا و مناظراتی گوناگون مبادلھ شده است، بزرگ ابوعلی سینا و ابوریحان بین دو دانشمند. بود

  .از آن یاد گردیده است» مجادالت بین ابوریحان و ابن سینا«با عنوان ، جایی کھ در بعضی کتاب ھا

توان و یک جا در قانون مسعودی می » تحقیق ماللھند«ی نوین در دو جا از  نگرش ابوریحان را بھ قاره

کھ ) خشکی مقاطر(ھر پژوھشگری بی گمان می شود کھ ربع شمالی ، دید و برابر با آنچھ ابوریحان گفتھ

چھار ھمان سرزمینی است کھ میان دو اقیانوس آرام و اطلس بوده و ، ابوریحان با چشم خرد بدو گریستھ

ستوفر کلمبیوس ی کری شصت ودو سال پس از ابوریحان و شش صد سال پیش از این بھ وسیلھصد و

ی ناگھانی و از  تنھا بھ گونھ، کھ بی گمان بود بھ ھندوستان رسیده!) دریانورد یا دزد دریایی؟(اسپانیوی 

  !روی اشتباه پیدا گشت

بھ نام پادشاه ، کھ جزو ھمراھانی کریستف کلمب بود» امریکووسپوس«: یک بازرگان فلورانسی«

و نشان داد کھ دریانوردان ، سرزمین جدید نمود نودودو سفری بھچھار صد وکھزارویپرتگال در 

بلکھ آنھا بھ ، ی جنوب خاوری آسیا نرسیده ای در کرانھ اسپانیوی بر خالف تصورشان بھ جزیره



و ، خوانده شد» امریکو«بھ ھمین جھت سرزمین جدید بھ نام . ی جدید راه یافتھ بودند ھای قاره کرانھ

  )».امریکا نام یافت

ی جنوبی زمین نیز خشکی  پیرامون این کھ آیا در نیمکره» تحدید نھایات االماکن« بیرونی ھمچنین در

  .ای نموده است ھای بسیار ارزنده ھست؟ بررسی

ابوریحان مردی بود «: ھاروارد امریکا استاد پیشین دانشگاه ، )Georg sarton(جورج سارتون - 

دان نیرومند است و د  بزرگ و ریاضی ابوریحان فیلسوفی، ھای گسترده و ژرف باھوش سرشار و آگاھی

، او مردی پژوھشگر. ..ھای دانش زمان خویش آگاھی داشت ردانش جغرافیا سرآمد و از تمامی شاخھ

کھ از بزرگان ، ھای گسترده بود ای با فرھنگ و دارای آگاھی چھره، دان جغرافی، ریاضی دان، فیلسوف

  » .مطالعات اسالمی و از بزرگترین دانشمندان جھان بوده است

ی علمی زمان خود و ریاضیات بود و غربیان  بیرونی درخشانترین چھره«): D.E. Smith(اسمیت  - 

  » .ی علوم ھند خود را مدیون او می دانند ھای خود درباره در آگاھی

شخصیت بیرونی درحقیقت ما را با فرد سرکشی «: الیاییشرق شناسی ایت، )Aldo mieli(آلدومییلی  - 

باز ، در جھان علم مواجھ می کند کھ با آن کھ چگونگی دانشی او شایستھ ستایش وبزرگداشت فراوان بوده

  » .ھم آنچنانکھ باید و شاید بزرگی او بھ خوبی نشان داده نشده است

  :چنین می نویسد» متفکران اسالمی«: در، ی دانش اسالم شناسی پژوھنده) carrade vaux(کارادوو  - 

ای در یادگارھای علمی قرون و سطی  ی معنوی و نخستین کھ پایگاه بلند و ویژه اکنون بھ یک چھره«

ی او ھنوز  ھا گذشتھ اما اندیشھ ی بیرونی سال با آن کھ از دوره. برمی خوریم و آن بیرونی است، دارد

بھ دانشمندان روزگار ما نزدیکتر است تا بھ دانشمندان زمان ، ھا ھی این اندیش دارنده. تازه و جوان است

و ھمچنین  ».ی پژوھش و پیشرفت دانشمندان امروز است روش ذھنی و اوج فکری او ھمانند شیوه. خود

اند می توان بھ میسیورینود کھ در ھجده  ھای علمی اروپا کھ بھ ستایش ابوریحان پرداختھ از دیگر چھره

اشاره کرد و ھمچنین  -ھای ابوریحان را بررسی کرده و بسیار او را ستوده ونو نوشتارھا و نگرش یس

. ی ابوریحان سخن گفتھ است در ھجده چھل وسھ کھ درباره» موسک. اسن. م«ی  ھای ارزنده پژوھش

  .سندهینو یقبل یمشعل و نوشتھ ھا، »اصالت«، نیرة المعارف زریدا، فرزانگان: منابع مورد استفاده



  :شمندان بزرگیدرباره اند یبھ سلسلھ پژوھشھا

  )یبلخ( ابن سینا، بیفیلسوف و طب، دانشمند

  

  
برد با رو دا نشمند بو د کھ بھ ا ، با حو صلھ، با منطق، تیز ھو ش، قوی ھیکل، ا بو علی سینا مرد ز یبا

  . خستھ نمیشدثر نیر و مند ی جسمی ا ز کا ر و ز حمت علمی 

نجوم و ، ھندسھ، كھ خود شامل عدد –ات یاضیر  منطق و، موصوف درعلوم مختلف از جملھ حكمت

وی شخص آ زا ده بو د و د عو ت سلطا ن محمود را برای ا قا متش د ر د . افتیتسلط  –است  یقیموس

شمنی را گر فت کھ  ر با ر وی نپذ یرفت کھ ا ز ا ثرآ ن سلطا ن محمودا ز مو صو ف نا را ض و سر د

ا بن سینا ھیچگا ھی با و جو د . ا بن سینا مجبو ر شد د یا ر خو یشرا تر ک و چندی آ وا ره گر د د

مشکال تھا یش چھ د ر ا یا م غر بت و چھ د ر حا لت را حت ا ز آ مو ختن و آ مو ختا ند ن د ست نگر 

  .د فت و بھ تر بیھ شا گر دا ن و تا لیفا ت متعد د مشغو ل بو

  
پنجاه کتاب در چھار صد و, ب یفیلسوف و طب, دانشمند) یشیخ الرئیس ابو علی سینابلخ(ابن سینا 

جرج سارتون او . ب و فلسفھ استیھا در مورد ط ھای گوناگون نوشتھ است کھ تعداد زیادی از آن زمینھ

ٔ زمانھا  ترین داند کھ یکی از معروف ھای اسالمی می را مشھورترین دانشمند سرزمین ھا و  در ھمھ

 .کتاب معروف او کتاب قانون است. ھا و نژادھا است مکان



الملک شیخ الرئیس ابو علی حسین  الحق شرف حجة: در برخی منابع نام کامل او با ذکر القاب چنین آمده

ھای او  ترین کتاب وی صاحب تألیفات بسیاری است و مھم. )یبلخ( بن عبدهللا بن حسن ابن علی بن سینا

ابوعلی سینا را باید جانشین بزرگ فارابی و شاید «. بیبارتند از شفا در فلسفھ و منطق و قانون در طع

اھمیت وی در تاریخ فلسفھ اسالمی بسیار است . ترین نماینده حکمت در تمدن اسالمی بر شمرد بزرگ

ھ در آن روزگار حکم فلسفھ را ک ییک از حکمای مسلمین نتوانستھ بودند تمامی اجزا زیرا تا عھد او ھیچ

ای از ھمھ علوم معقول داشت در کتب متعدد و با سبکی روشن مورد بحث و تحقیق قرار دھند و  دانشنامھ

  .ترین کسی است کھ از عھده این کار برآمد او نخستین و بزرگ

و ابو منصور طاھر ، ابوالحسن بھمنیار، وی شاگردان دانشمند و کارآمدی بھ مانند ابوعبید جوزجانی«

  » .ابوعبدهللا محمد بن احمد المعصومی را کھ ھر یک از ناموران روزگار گشتند تربیت نمود

  :بخشی از زندگینامھ او بھ گفتھ خودش بھ نقل از شاگردش ابو عبید جوزجانی بدین شرح است

ھد از بخارا در آن ع. پدرم عبدهللا از مردم بلخ بود در روزگار نوح پسر منصور سامانی بھ بخارا درآمد

بھ نزدیکی آن . پدرم کار دیوانی پیشھ کرد و در روستای خرمیثن بھ کار گماشتھ شد. شھرھای بزرگ بود

مادرم را بھ ھمسری برگزید و وی را بھ عقد خویش ، در آنجا پدر من. روستای افشنھ بود، روستا

مرا حسین گذاشتند چندی نام . از مادر زاده شدم ٣٧٠نام مادرم ستاره بود من در ماه صفر سال . درآورد

دھمین . بعد پدرم بھ بخارا نقل مکان کرد در آنجا بود کھ مرا بھ آموزگاران سپرد تا قرآن و ادب بیاموزم

ھای  کھ آموزگارانم از دانستھ بردم کھ در قرآن و ادب تبحر پیدا کردم آنچنان سال عمر خود را بھ پایان می

  .نمودند من شگفتی می

دانست پدرم  ھای روزگار خود چیزھایی می ھ نام ابو عبدهللا بھ بخارا آمد او از دانشدر آن ھنگام مردی ب

او را بھ خانھ آورد تا شاید بتوانم از وی دانش بیشتری بیاموزم وقتی کھ بھ خانھ ما آمد من نزد آموزگاری 

ه دانشمندان آن آموختم و بھترین شاگرد او بودم و در بحث و جدل کھ شیو بھ نام اسماعیل زاھد فقھ می

  .زمان بود تخصصی داشتم

ناتلی بھ من منطق و ھندسھ آموخت و چون مرا در دانش اندوزی بسیار توانا دید بھ پدرم سفارش کرد کھ 

مبادا مرا جز بھ کسب علم بھ کاری دیگر وادار سازد و بھ من نیز تاکید کرد جز دانش آموزی شغل دیگر 

پرداختم و آن را  گماشتم و در ذھنم بھ بررسی آن می گفت می ناتلی می من اندیشھ خود را بدانچھ. برنگزینم

گرفتم تا اینکھ منطق را نزد او بھ پایان رسانیدم و در این فن  تر و بھتر از آنچھ استادم بود فرامی روشن

  .بر استاد خود برتری یافتم

داختم اندکی بعد رغبتی در چون ناتلی از بخارا رفت من بھ تحقیق و مطالعھ در علم الھی و طبیعی پر

بان قدیم نوشتھ بودند ھمھ را بھ دقت خواندم چون علم یآنچھ را طب. فراگرفتن علم طب در من پدیدار گشت



ھای بزرگ بدست آوردم  ترین زمان در این رشتھ موفقیت رفت در کوتاه  طب از علوم مشکل بھ شمار نمی

من . ردند و در نزد من بھ تحصیل اشتغال ورزیدندتا آنجا کھ دانشمندان بزرگ علم طب بھ من روی آو

منطق و فلسفھ را دوباره بھ . کردم و در ھمان حال از علوم دیگر نیز غافل نبودم بیماران را درمان می

در این مدت . مطالعھ گرفتم و بھ فلسفھ بیشتر پرداختم و یک سال و نیم در این کار وقت صرف کردم

ی نگذرانده باشم و کمتر روزی گذشت کھ جز بھ مطالعھ بھ کار دیگری کمتر شبی سپری شد کھ بھ بیدار

  .دست زده باشم

بعد از آن بھ الھیات رو آوردم و بھ مطالعھ کتاب ما بعد الطبیعھ ارسطو اشتغال ورزیدم ولی چیزی از آن 

بار  یافتم از این رو دوباره از سر خواندم و چھل فھمیدم و غرض مؤلف را از آن سخنان درنمی نمی

چھره مقصود در . بودم کھ مطالب آن را حفظ کرده بودم اما بھ حقیقت آن پی نبرده تکرار کردم چنان

یک روز . ..گفتم مرا در این دانش راھی نیست شدم و می حجاب ابھام بود و من از خویشتن ناامید می

ت و بھ دنبال خریدار گذشتم کتابفروش دوره گردی کتابی را در دست داش عصر از بازار کتابفروشان می

اغراض مابعدالطبیعھ نوشتھ ابو نصر ، گشت بھ من التماس کرد کھ آن را بخرم من آن را خریدم می

درنگ بھ خواندن آن پرداختم و بھ حقیقت مابعدالطبیعھ کھ ھمھ  ھنگامی کھ بھ در خانھ رسیدم بی، فارابی

از توفیق بزرگی کھ نصیبم شده بود . شتھای آن بر من آسان گ آن را از بر داشتم پی بردم و دشواری

صدقھ . فردای آن روز برای سپاس خداوند کھ در حل این مشکل مرا یاری فرمود. بسیار شادمان شدم

  .سالگی را پشت سر نھاده بودم ١٧بود و تازه  ٣٨٧در این موقع سال . فراوان بھ درماندگان دادم

اطباء از درمان وی ، نصور سخت بیمار شدشدم نوح پسرم زندگی خود می ١٨وقتی من وارد سال 

ب آوازه و نام یافتھ بودم مرا بھ درگاه بردند و از نوح خواستند تا مرا بھ بالین یدرماندند و چون من در ط

کتابھای . من نوح را درمان کردم و اجازه یافتم تا در کتابخانھ او بھ مطالعھ پردازم. خود فرا خواند

از . دانستند و من ھم تا آن روز ندیده بودم اغلب مردم حتی نام آنھا را نمیبسیاری در آنجا دیدم کھ 

  .مطالعھ آنھا بسیار سود جستم

چندی پس از این ایام پدرم در گذشت و روزگار احوال مرا دگرگون ساخت من از بخارا بھ گرگانج 

ربت پیدا کردم و بھ چندی در آن دیار بھ عزت روزگار گذراندم نزد فرمانروای آنجا ق. خوارزم رفتم

در این ھنگام . ھایی نوشتھ بودم تالیف چند کتاب در آن شھر توفیق یافتم پیش از آن در بخارا نیز کتاب

ای در شھرھا  اوضاع جھان دگرگون شده بود ناچار من از گرگانج بیرون آمدم مدتی ھمچون آواره

ره بھ گرگان بازگشتم و مدتی در آن شھر گشتم تا بھ گرگان رسیدم و از آنجا بھ دھستان رفتم و دوبا می

  . ماندم و کتابھایی تصنیف کردم

  



  مھمترین آثار ابن سینا

  

  
نا یس یعل–روان آنھا بود یكھ از پ –بھ واسطھ پدر ، یان از دوران كودكیلیشركت در جلسات بحث اسماع

، علوم یریدر فراگ یواستعداد . مختلف زمان خود آشنا ساخت یزود با مباحث و دانش ھا یلیرا خ یبلخ

بھ كار  یم و دانش اندوزینا را بھ جز تعلیس یعل ، یاز استادان و یكیھ یپدر را بر آن داشت تا بھ توص

در علوم مختلف زمان خود  یجوان یل نبوغ خود در ابتدایبھ دل ین شد كھ ویو چن. مشغول نكند یگرید

حكومت از سھ صدوشصت وشش ( بن منصور نوح، تا آنجا كھ پادشاه بخارا. افتیاز جملھ طب مھارت 

ن راه ینا از ایرا بھ نزد خود خواند و ابن س یو، یماریبھ علت ب) یقمر یتا سھ صدوھشتادوھفت ھجر

كھ خود نگاشتھ است درباره منابع آن  یدر شرح حال یو. افتیدست  یم دربارسامانیبھ كتابخانھ عظ

 یاریافتم كھ نام آنھا بھ بسی ییاز داشتم خواستم و كتاب ھایھر چھ از آنھا را كھ بدان ن : دیگو یكتابخانھ م

ن كتاب ھا را خواندم و یپس ا. دمیده بودم و پس از آن ھم ندیش از آن ندیده بود و من ھم پیاز مردم نرس

از ھمھ ، دمیرس یگافتم و چون بھ سن ھجده سالیرا در دانش در یاز آنھا سود برداشتم و اندازه ھر مرد

  .ن دانش ھا فارغ آمدم یا

  
مقام وزارت ابوطاھر  یابیو دست یپادشاه سامان، است در دربار منصوریبا وجود پرداختن بھ كار س یو

متعدد و حبس چند ماھھ  یكھ سفرھا –از كشمكش امرا  یر شدن با مشكالت ناشیز درگیشمس الدولھ و ن

رسالھ  یاریش از صدھا جلد كتاب و تعداد بسیب –بھ دنبال داشت  را، حاكم ھمدان، توسط تاج الملك یو

ر بود و یدر دربار ام یوقت. ر در آمده استیك با توجھ بھ زمان و احوال او بھ رشتھ تحرینگاشتھ كھ ھر 

رة المعارف یا دای، بیبھ نوشتن كتاب قانون در ط، سر بودیاش بھ كتب م یداشت و دسترس یش كافیآسا

 یكوچك م یادداشت ھا و رسالھ ھایاما در ھنگام سفر فقط . شد یخود كتاب شفا مشغول م یبزرگ فلسف



د یاز جمال نباشد مق یكھ خال یرا با اسلوب ینیا تامالت دیپرداخت و  یدر زندان بھ نظم اشعار م. نگاشت

  . نمود یم

اما ، نداشت والنی نیزبا وجود این کھ زندگی ابن سینا پر از فراز و نشیب بود و در عین حال عمری ط

نوع آثاری است کھ او تالیف  تعداد و، گواه بر این مطلب. زندگی عقالنی و حکیمانھ بسیار پرباری داشت

عالی  نیروی تمرکز فکری او خوانده اند؛ کرده است و نیز خصوصیات شاگردانی کھ در نزد او درس

بعضی از آثار ، ادشاه عازم جنگ بودبود؛ تا جایی کھ گاھی در آن حین کھ سوار بر اسب در رکاب پ

او با مھارت عجیبی کھ در . آن ھا را بنویسد، خود را امال می کرد تا نویسنده ای کھ در خدمت داشت

در سنت فکری  مکتب مشاء اساس، فلسفھ توانست در زمینھ، تمامی شاخھ ھای دانش آن زمان داشت

  . را بریزد فلسفھ قرون وسطی اسالمی و نیز اساس

اسالمی چنان تاثیر  را ترکیب کند و در علم و ادب جالینوسی و بقراطی بستر طب ودرمان نیز میراثدر 

تاثیر وی در این زمینھ ھا تا بھ . کند نماید کھ ھیج کس پیش یا پس از وی نتوانستھ باشد آنگونھ تاثیر

بر پایھ ، دانش بسیاری از پیشرفت ھا در شاخھ ھای عمده در شرق و غرب جھان باقی است و، امروز

  .است نظرات و آراء وی صورت گرفتھ

چھار بھ ، اگر رسالھ ھای کوچک و نامھ ھای وی را نیز بھ شمار بیاوریم، یسینا بلخ ابن تالیفات تعداد

می  قرون وسطی عدد بالغ می شود و تقریبا مشتمل بر ھمھ موضوعاتی است کھ در پنجاهصد و

سینا  آثار فراوانی از ابن. از بین رفت، ابن سینا در حملھ ای کھ شدبھترین کتب  البتھ تعدادی از.شناختند

 ھای مصنفات ابن سینا نسخھ ھا در فھرست آن جامعی ازبھ جا مانده و یا بھ او نسبت داده شده کھ فھرست 

  .است آورده شده

  .اثر منسوب بھ او است ١١١نوشتھ اصیل از ابن سینا و  ١٣١شامل  این فھرست شامل

  فلسفھ

   شفا

   نجات

   االشارات والتنبیھات

  . حی بن یقظان

  ریاضیات

   زاویھ

   اقلیدس

   االرتماطیقی



   علم ھیئت

   المجسطی

   جامع البدایع

  طبیعی

   ابطال احکام النجوم

   االجرام العلویة واسباب البرق والرعد

   فضا

  . النبات والحیوان

  یبیط

   قانون

   االدویة القلبیھ

   االبدان االنسانیھدفع المضار الکلیھ عن 

   قولنج

دوم کتاب فیلسوف  بھ مقالھٔ .احتماال بلکھ مظنونا منظور خمر حرام نیست(سیاسة البدن وفضائل الشراب 

  )شھید شیعھ ابوعلی سینای خراسانی رجوع شود

   تشریح االعضا

   الفصد

 . االغذیھ واالدویھ

اصلی طب سنتی مورد بحث قرار  تمام مبانی است کھ در ان یبیکتاب قانون یک دایرة المعارف ط

داروشناسی وداروسازی و /سمیولوجی/مبانی عالمت شناسی /اناتومی/مبانی تشریح: است مانند کرفتھ

 توسط مرحوم شرفکندی ھژار از زبان ١٣۶٠کتاب قانون در سال .وغیره/فارماکولوجی/نویسی نسخھ

کتاب قانون در . است تجدید چاپ شدهبار  ترجمھ ومنتشرگردید وتاکنون چندین عربی بھ زبان پارسی

بان بوده وبھ اکثر زبانھای دنیا ترجمھ یمورد استفاده طب دانشگاھھای اروپایی وامریکایی تادو قرن پیش

  .است بیشترین چاپ را داشتھ وبعد از انجیل. است شده

اعضارا مثلث کرده بود و لذا این  افالطون مغز و قلب و کبد رااز اعضای حیاتی بدن انسان ذکر 

نمود کھ دوام وبفائ نسل انسان وابستھ بھ دستگاه تولید  ابن سینااعالم.مینامیدند/ تریگونوم پالطو/افالطون 

  .نامیدند / کوادرانگوال اویسینا/مذکور را مربع ابن سینا مثل است ولذا جمع چھار عضو



او مرد دانش و نھ کنش در موسیقی . موسیقایی است ھای دانی دارای دیدگاه تئوری یبلخ یسینا : موسیقی

شود  گمان می. راند کھ گویی در کنش نیز چیره دست است سخن می بود ولی آنچنان از ھمین دانش نظری

موسیقایی  آثار. اند در موسیقی بوده) ھارمونی(ھای دانش ھماھنگی بنیادگذاران نخستین پایھ سینا و فارابی

  :پرداختھ شده ھایی از آنھا بھ موسیقی در بخشسینا روی ھم رفتھ پنج اثر مھم اوست کھ 

   شفا

   جوامع علم موسیقی

   )در دسترس نیست(المدخل الی صناعة الموسیقی

  )در دسترس نیست(لواحق

   دانشنامھ عالیی

   نجات

   اقسام العلوم

 یدر یپارس زبان عربی و یکی بھ زبان تالیفات موسیقی ابن سینا ابن سینا سھ کتاب موسیقی دو عدد بھ

فصل دوازدھم از بخش ریاضی کتاب الشفا و  دارد کھ از ھمھ مبسوط تر و مھم تر بیست ھزار کلمھ از

ای از ھمان کتاب شفا است و سومی بھ پارسی در  خالصھ بعدی سھ ھزار کلمھ در کتاب النجات است کھ

م بریتانیا یدر موزاز کتاب دانشنامھ دو نسخھ خطی . کتاب النجات است ای از کتاب دانش نامھ کھ خالصھ

 دو نسخھ در، یکی در کتابخانھ سپھساالر: ھفده نسخھ خطی بھ این قرار موجود است "شفا"است و از 

یکی در ، مشکوه دو نسخھ در کتابخانھ، یک نسخھ در کتابخانھ حاج سید نصرهللا تقوی، کتابخانھ مجلس

یک نسخھ دیگر ، در مکتب ھندی لندن ھیک نسخ، دو نسخھ در کتابخانھ بودلیان اکسفورد، کتابخانھ مشھد

دو نسخھ در کتابخانھ مصری در ، رایلندز در منچستر یک نسخھ در کتابخانھ جون، در جامعھ لید در ھند

الملکیھ السیویھ در لندن و باالخره یکی ھم در کتابخانھ اوبساال در  یک نسخھ در کتابخانھ جمعیھ، قاھره

  .سوئدن 

  :کتاب شامل شش بخش بھ قرار زیر است این: شفای ابن سینا موسیقی

تعریف موسیقی و  -  ٢، مقدمھ درباره روش تحقیق و تعریف صدا - ١: ترتیب فصل بھ این ۵، بخش اول

 - ۵، ابعاد مالیم مرتبھ اول -  ۴، شناسایی ابعاد موسیقی -  ٣، و زیر و بمی وعلل آن علل ایجاد صوت

  ابعاد مالیم مرتبھ دوم

 مضاعف و نصف کردن ابعاد - ٢، جمع و تفریق اعداد -  ١: فصل بھ این ترتیب ٢، بخش دوم

 اجناس قوی -  ٣، شماره اجناس - ٢، راجع بھ اجناس - ١: فصل بھ این ترتیب ٣، بخش سوم

 ھای موسیقی ایجاد اھنگ از نت - ٢، جمع یا دستگاه -  ١: فصل بھ این ترتیب ٢، بخش چھارم



اوزان  - ۴، وزن خوانی - ٣، علم اوزان -  ٢، موسیقی ھای نت - ١: یبفصل بھ این ترت ۵، بخش پنجم

 شعر و اوزان شعری - ۵، اوزان معمولی چھار تایی و پنج تایی و شش تایی و

  . ھای موسیقی اسباب -  ٢، تالیف آھنگ ترکیب یا -  ١: فصل بھ این ترتیب ٢، بخش ششم

دارد كھ  ینا رسالھ ایابن س : ن آورده استیچن یوسطنھ در كتاب دانشمندان قرون یگین رسالھ فیدرباره ا

است بھ نام اصل  ین رسالھ فصلیدر ا. De Conglutineation Lagibum : ن استین آن چنینام الت

ممكن است كوه ھا بھ دو علت بھ وجود  : دیگو ینا میدر آنجا ابن س. ار جالب توجھ استیكوه ھا كھ بس

ان آب یگر جریشود و د یسخت واقع م ین لرزه ھایچنان كھ در زم. نیبرآمدن قشر زم یكی. آمده باشند

از  یرا بعضیز. شود ین میزم ین حال سبب برجستگیسبب حفر دره ھا و در ع، افتن مجرای یكھ برا

ن است یا. گذارند یم یرا باق یبرند و قسمت یرا م یآب و باد قسمت. سخت ین ھا نرم ھستند و بعضیزم

  . نیزم یھا یاز برجستگ یعلت برخ

ز تالش داشت مداوا را تا سرحد یدر طب ن یكھ حت –افتھ اش یو نظام  ینا بھ واسطھ عقل منطقیابن س

 یآگاھ یبرا یو. دانست یك دانشمند می یتسلط بر فلسفھ را كمال برا –سازد  یاضیامكان تابع قواعد ر

بار كتاب  چھل، احوالش نوشتھ استآن گونھ كھ خود در شرح ، ق آنیارسطو و درك دق یشھ ھایاز اند

بھ ، درباره آن كتاب نوشتھ بود یكھ ابونصر فاراب یت با استفاده از شرحیعھ را خواند و در نھایمابعدالطب

. كرد یدو دوره مھم را ط ید فلسفیدر دوران عمر خود از لحاظ عقا ینا بلخیس یعل. افتیآن راه  یمعان

د یكھ از آن عقا ید و معارف ارسطو بود و دوم دوره ایارح عقارو فلسفھ مشاء و شیكھ پ یاول دوره ا

  . رو مكتب اشراق شدین و پیعدول كرد و بھ قول خودش طرفدار حكت مشرق

شكل  یبرا یو فاراب یھمچون الكند یكسان یش از او از سویكھ پ یك صد سالھ ایبھ پشتوانھ تالش  یو

ن كھ یبا توجھ بھ ا. را ارائھ دھد یمنسجم ینظام فلسفموفق شد ، صورت گرفتھ بود یفلسفھ اسالم یریگ

ھا را  یدگیچین بود كھ مشكالت و پینا ایفھ ابن سیكار و وظ، ن كار فراھم شده بودیش از او مقدمات ایپ

را بھ تصول شامل ارتباط  یفروع جزئ. دیمظبوط و موجز شرح نما یكشف و حل كند و آنھا را بھ نحو

  . اوردیب دھد و اطراف آن را بھ ھم

 یقیات حقیلت و جزئیفض، مثل انسان یم كلین مفاھیاو با ارائھ نظر خود در مورد نحوه ارتباط و نسبت ب

ذھن آنھا را بھ خود مشغول كرده بود  یطوالن یكھ مدت ھا – یقرون وسط یعلما یاز پرسشھا یكیبھ 

در اروپا  ، یبھ جز در قلمرو اسالم ، او یطب یھمچون آموزه ھا ، نایابن س یفلسف یر آرایتاث. پاسخ داد - 

ھزارودوصد تا ھزارودوصد ( یكینیفرقھ دوم یدانشمند آلمان، آلبرتوس ماگنوس. است یقطع یز امرین

ن یبھ ھم. بر فلسفھ ارسطو نوشت یر و شرح جامعیبود كھ در غرب تفس ین كسینخست ) یالدیوھشتاد م



ت را با سنت یحیكھ جھان مس یو. دانند یم یحیمس ییارسطوگرا یھ گذار اصلیل اغلب او را پایدل

  . بود ینا متكیدر شناخت آثار ارسطو سخت بھ ابن س، الفت داد ییارسطو

دو قرن بعد از او بدان  ینیاست كھ متفكران الت یخالصھ مطالب ، نایعھ ابن سین فلسفھ ما بعد الطبیھمچن

  . ماھنگ كنندھ یرا در فلسفھ مدرس یدند و توانستند مذاھب مختلف فلسفیرس

، منطق دارای چھار قسمت، می باشد این کتاب کھ مھم ترین اثر ابن سینا در حکمت و فلسفھ : کتاب شفا

یک دایره المعارف فلسفی است کھ در ھجده جزء؛ " الھیات شفا". است الھیات و ریاضیات، طبیعیات

، و صورت ماده، عرض و جوھر، اقسام موجودات :موارد زیر تحریر شده است شامل ده مقالھ در

 مبداء و، یا کیفیت صدور اشیا علل اقسام، فصل، جنس، نوع، قدم و حدوث، تقدم و تاخر، وحدت و کثرت

  . می باشد اخالق سیاست و تدبیر منزل و، امام و پیامبر لزوم اطاعت از، معاد

. زمان خود شدند در ابن سینا عالوه بر آثار خود چند شاگرد نیز تربیت کرد کھ ھر کدام دانشمند بزرگی

بھمنیار بن مرزبان شاگرد بسیار معروف ابن سینا است کھ  :از میان شاگردان او این چندتن سرشناسترند

ھای ابن سینا بھ نام  یکی از کتاب. وی از زردشتیات آذربایجان بود. است برخی از آثار او در دست

  . شامل جواب سؤاالت او است المباحث بیشتر

پیوستھ در خدمت  ھجری تا ھنگام مرگ ابن سینا ۴٠٣دالواحد بن محمد جوزجانی از سال ابوعبیدهللا عب

  . تبحر او در ریاضیات بود. است و پس از مرگ او بھ گردآوری و تألیف آثار او پرداخت او بوده

ابن رسالة العشق را  ابوعبدهللا محمد بن احمد المعصومی یکی دیگر از شاگردان مشھور ابن سینا است کھ

در  ابومنصور طاھر نیز از شاگردان ابن سینا بود کھ مانند عبدالواحد جوزجانی. سینا بھ نام او نوشت

  . ریاضیات تبحر داشت

  زبان فرزند بلخ  ت ابو عبید جوزجانی ازیروا

  



  
بعد از اختراع صنعت چاپ توسط . ا قرارداشتھ استیشھ در صدر طب دنینا ھمیدرھزارسال گذشتھ ابن س

ن كتاب بود قانون در یقت اولین كتاب كھ در حقیل و دومیسا انجین كتاب با فشار كلیاول یگوتنبرگ آلمان

  .بدست چاپ سپرده شد ینا بلخیس یطب ازدانشمند بزرگ ابوعل

د چاپ شده و در اروپا پنجصد سال است كھ در یكا ھفتادوھفت بار تجدین كتاب در آمریتاكنون ا 

  .شودیس میمعروف جھان تدر یدانشگاھھا

  
پدرم  :است بخشی از زندگینامھ او بھ گفتھ خودش بھ نقل از شاگردش ابو عبید جوزجانی بدین شرح

بخارا در آن عھد از . درآمد عبدهللا از مردم بلخ بود در روزگار نوح پسر منصور سامانی بھ بخارا

بھ نزدیکی آن . بھ کار گماشتھ شد خرمیثن یپدرم کار دیوانی پیشھ کرد و در روستا. شھرھای بزرگ بود

مادرم را بھ ھمسری برگزید و وی را بھ عقد خویش ، آنجا پدر من در. بود افشنھ روستای، روستا

  .درآورد

گذاشتند چندی بعد پدرم   Ʃƹҳ نام مرا. از مادر زاده شدم ٣٧٠بود من در ماه صفر سال  ƭңỸǔҳ نام مادرم 

دھمین سال عمر . تا قرآن و ادب بیاموزم آنجا بود کھ مرا بھ آموزگاران سپردبھ بخارا نقل مکان کرد در 

ھای من  کھ آموزگارانم از دانستھ تبحر پیدا کردم آنچنان بردم کھ در قرآن و ادب خود را بھ پایان می

 ھای روزگار خود ھنگام مردی بھ نام ابو عبدهللا بھ بخارا آمد او از دانش در آن. نمودند شگفتی می

کھ ناتل بھ  دانست پدرم او را بھ خانھ آورد تا شاید بتوانم از وی دانش بیشتری بیاموزم وقتی می چیزھایی

بھترین شاگرد او بودم و در بحث و  آموختم و خانھ ما آمد من نزد آموزگاری بھ نام اسماعیل زاھد فقھ می

  .داشتم جدل کھ شیوه دانشمندان آن زمان بود تخصصی

سفارش کرد کھ  منطق و ھندسھ آموخت و چون مرا در دانش اندوزی بسیار توانا دید بھ پدرمناتلی بھ من 

کرد جز دانش آموزی شغل دیگر  مبادا مرا جز بھ کسب علم بھ کاری دیگر وادار سازد و بھ من نیز تاکید

پرداختم و آن را  گماشتم و در ذھنم بھ بررسی آن می می گفت من اندیشھ خود را بدانچھ ناتلی می. برنگزینم

گرفتم تا اینکھ منطق را نزد او بھ پایان رسانیدم و در این فن  بود فرامی تر و بھتر از آنچھ استادم روشن

  .خود برتری یافتم بر استاد

طبیعی پرداختم اندکی بعد رغبتی در  چون ناتلی از بخارا رفت من بھ تحقیق و مطالعھ در علم الھی و

بان قدیم نوشتھ بودند ھمھ را بھ دقت خواندم چون علم یآنچھ راطب. یدار گشتفراگرفتن علم طب در من پد

ھای بزرگ بدست آوردم  ترین زمان در این رشتھ موفقیت  رفت در کوتاه نمی طب از علوم مشکل بھ شمار



 من. دانشمندان بزرگ علم طب بھ من روی آوردند و در نزد من بھ تحصیل اشتغال ورزیدند تا آنجا کھ

را دوباره بھ  منطق و فلسفھ. کردم و در ھمان حال از علوم دیگر نیز غافل نبودم ان را درمان میبیمار

در این مدت . صرف کردم مطالعھ گرفتم و بھ فلسفھ بیشتر پرداختم و یک سال و نیم در این کار وقت

ھ کار دیگری گذشت کھ جز بھ مطالعھ ب کمتر شبی سپری شد کھ بھ بیداری نگذرانده باشم و کمتر روزی

  .دست زده باشم

و بھ مطالعھ کتاب ما بعد الطبیعھ ارسطو اشتغال ورزیدم ولی چیزی از آن  بعد از آن بھ الھیات رو آوردم

 یافتم از این رو دوباره از سر خواندم و چھل بار غرض مؤلف را از آن سخنان درنمی فھمیدم و نمی

مقصود در  چھره. بودم اما بھ حقیقت آن پی نبردهکھ مطالب آن را حفظ کرده بودم  تکرار کردم چنان

یک روز . ..راھی نیست گفتم مرا در این دانش شدم و می حجاب ابھام بود و من از خویشتن ناامید می

در دست داشت و بھ دنبال خریدار  گذشتم کتابفروش دوره گردی کتابی را عصر از بازار کتابفروشان می

اغراض مابعدالطبیعھ نوشتھ ابو نصر ، خریدم را بخرم من آن راگشت بھ من التماس کرد کھ آن  می

درنگ بھ خواندن آن پرداختم و بھ حقیقت مابعدالطبیعھ کھ ھمھ  بی ھنگامی کھ بھ در خانھ رسیدم، فارابی

از توفیق بزرگی کھ نصیبم شده بود . ھای آن بر من آسان گشت بردم و دشواری آن را از بر داشتم پی

  . فردای آن روز برای سپاس خداوند کھ در حل این مشکل مرا یاری فرمود. دمشادمان ش بسیار

سخت ، کھ زمامدار بخارا بود، یر نوح بن منصور سامانیامشدم  زندگی خود می ١٨وقتی من وارد سال 

وی درماندند و چون من در پزشکی آوازه و نام یافتھ بودم مرا بھ درگاه بردند  اطباء از درمان، بیمار شد

کتابخانھ او  من نوح را درمان کردم و اجازه یافتم تا در. خواستند تا مرا بھ بالین خود فرا خواند از نوح و

دانستند و من ھم تا آن  آنھا را نمی کتابھای بسیاری در آنجا دیدم کھ اغلب مردم حتی نام. بھ مطالعھ پردازم

  .جستم از مطالعھ آنھا بسیار سود. روز ندیده بودم

بخارا بھ گرگانج  از این ایام پدرم در گذشت و روزگار احوال مرا دگرگون ساخت من ازچندی پس 

آنجا قربت پیدا کردم و بھ  چندی در آن دیار بھ عزت روزگار گذراندم نزد فرمانروای. خوارزم رفتم

ھنگام  در این. ھایی نوشتھ بودم نیز کتاب تالیف چند کتاب در آن شھر توفیق یافتم پیش از آن در بخارا

ای در شھرھا  گرگانج بیرون آمدم مدتی ھمچون آواره اوضاع جھان دگرگون شده بود ناچار من از

آنجا بھ دھستان رفتم و دوباره بھ گرگان بازگشتم و مدتی در آن شھر  گشتم تا بھ گرگان رسیدم و از می

  .ابو عبید جوزجانی در گرگان بھ نزدم آمد. تصنیف کردم ماندم و کتابھایی

چون من بھ خدمت او . بود آنچھ استادم از سرگذشت خود برایم حکایت کرد این: ابو عبید جوزجانی گوید

کردم  بسیار چیزھا از او فرا گرفتم و بسیاری از کتابھای او را تحریر. حیات با او بودم پیوستم تا پایان

و وی را بھ بیماری  می درآمداستادم پس از مدتی بھ ری رفت و بھ خدمت مجدالدولھ از فرمانروایان دیل



ھمدان رفت و مدتی دراز در این  سودا دچار شده بود درمان کرد و در آنجا بھ قزوین و از قزوین بھ

در ھمین اوقات . الدولھ فرمانروای ھمدان رسید شمس شھر ماند و در ھمین شھر بود کھ استادم بھ وزارت

چون شمس الدولھ از . ا را بھ خواھش من آغاز کردتالیف کتاب عظیم شف استادم کتاب قانون را نوشت و

 جانشین وی گردید استاد وزارت او را نپذیرفت و چندی بعد بھ او اتھام بستند کھ با جھان رفت و پسرش

بسر برد و در  ماه در زندان ۴فرمانروای اصفھان مکاتبھ دارد و بھ ھمین دلیل بھ زندان گرفتار آمد 

ھمدان بود تا با جامھ درویشان  پس از رھایی از زندان مدتی در. درآورد کتاب بھ رشتھ تحریر ٣زندان 

من و برادرش و دو تن دیگر با وی . گردید پنھانی از ھمدان بیرون رفت و بھ سوی اصفھان رھسپار

عالءالدولھ استادم را بھ گرمی . کشیدیم بھ اصفھان در آمدیم پس از آنکھ سختیھای بسیار. ھمراه بودیم

و  مقدم او را بسیار گرامی داشت و در سفر و حضر و بھ ھنگام جنگ و صلح استاد را ھمراه و پذیرفت

کھ بھ  در سفری ۴٢٨استاد در این شھر کتاب شفاء را تکمیل کرد و بھ سال . ھمنشین خود ساخت

شھر بھ خاک  بیمار شد و در آن شھر در گذشت و ھم در آن، رفت ھمراھی عالءالدولھ بھ ھمدان می

  .ه شدسپرد

  اشعار ابن سینا

  

  
نھاده ، در نخستین جمعھ ماه مبارك رمضان شیخ الرئیس را روی تخت روانی كھ با دو اسب حمل می شد

. عصر بود و بانگ موذن مومنان را بھ نماز دعوت می كرد. رفتھ رفتھ غروب افق را می پوشاند. بودند

 سرفھ ھای شدید و پی در پی، می كردھمچنانكھ علی سینا دست لرزانش را بھ سمت شاگردش دراز 

و فقط قدرت یافت این چند كلمھ را ادا ، پیكرش را می لرزاند و چند قطره خون در كنار لبانش پدیدار شد



متاسفانھ در وضعی نیست كھ ، فرمانروایی كھ طی این سالھا جسم مرا بھ این خوبی اداره می كرد : كند

 .رسیده كھ خیمھ ام را بر چینمگمان كنم وقت آن . بھ كارش ادامھ دھد

نمی فھمید و نمی . ولی كلمھ ای از دھانش خارج نشد، ابوعبید با چھره از اشك سعی كرد چیزی بگوید

 .خواست بفھمد

 : فرمود، شیخ الرئیس نفس نفس می زد و بعد از مدتی مكث

سرنوشتی را كھ استحقاق خداوند ھر . آنھا را بھ تو می سپارم. سعی كن نوشتھ ھایم را جمع آوری كنی

 : پلكھایش را بر ھم گذاشت و در ھمان حال گفت. ساكت شد. برایش تعیین می كند، دارد

  .ن سپردیجان بھ جان آفر. چند آیھ از قرآن تالوت كن. اكنون برایم قرآن بخوان، دوست من، ابوعبید

  
ھایی مثل  منظومھ است و حتی سرودهابن سینا در شعر نیز دستی داشتھ و اشعار زیادی بھ زبان عربی 

اند کھ برخی  از او روایت کرده اشعاری نیز بھ زبان پارسی. است قصیده ارجوزه در مسایل علمی ساختھ

ھا باید در انتساب این اشعار بھ ابن  اسلوب و معانی آن است و با توجھ بھ ھا بھ نام دیگران نیز آمده از آن

  . سینا تردید روا داشت

ƮƹƫƹƋ ھا قصیده  سینا و اشعار عربی او کھ مشھورترین آن ھای علمی و فلسفی ابن از شیوه نگارش کتاب

Ʈƹ Ƴң توان توانایی و تسلط او در شاعری و سخنوری در ادبیات عرب را دریافت است بھ خوبی می .

ولی ، شود بیت می ۶۵قطعھ و رباعی در  ٢٢روی ھم رفتھ ، اند سینا نسبت داده ای کھ بھ ابن اشعار پارسی

، برای آشنایی مختصر با اشعار ابن سینا، اینجا ما در. اند ھا بھ وی تردید کرده در صحت انتساب آن

  :آوریم می ای از مستندترین آنھا را گزیده

  غذای روح بود باده رحیق الحق

  بھ رنگ زنگ زداید ز جان اندوھگین کھ رنگ او کند از دور رنگ گل را دق

  چوپند پدر و لیک مفید تلخ، ای بنوشد بق بھ طعم اگر جرعھھمای گردد 

  بھ شرع حرام از جھالت جھال شد حق می، باطل بھ نزد دانا، بھ پیش مبطل

  چو مھ کھ از سبب منکران دین شد شق حالل گشتھ بھ فتوای عقل بر دانا

  حرام گشتھ بھ احکام شرع بر احمق شراب را چھ گنھ زان کھ ابلھی نوشد

  دھد ز دست ورق حـالل بر عـقال و حـرام بر جھـال، ھرزه گشاید بھ زبان

  صافم کزو رخ خوبان وخیرو شر از او مشتق غالم آن می محک بود کھ می



  ناب ار خوری حکیمانھ گونھ عرق چو بوعلی می بھ یک دو جرعھ برآرد ھزار

  ملحق بھ حق حق کھ وجودت شود بھ حق

 
  روزکی چـــــند در جھان بودم

  ای در قھر و لحظھ بر سر خـــــاک باد پیمودم ساعتی لطف

  جان پاکــــیزه را بــــیالودم با خرد را بھ طبع کردم ھجو

  بی خرد را بھ طمع بـــستودم آتـشی بر فروخــــــتم از دل

  بــــــــپالودم با ھواھای حرص و شــیطانی وآب دیده ازو

  االمر چون بر آمد کار ساعــــتی شادمـــان نیاسودم آخر

  رفتـــم و تخم کشتھ بدرودم کـس نداند کھ مــن کـــجا رفتم

  خود ندانم کھ من کجا بودم

 
  حاصل عمر جاودانی است بده می

ٔ لذت   بده سوزنده چو آتش است لیکن غم را، جوانی است سرمایھ

 بده، سازنده چو آب زندگانی است

 
  دل گرچھ در این بادیھ بسیار شتافت

  اندر دل من ھزارخورشید بتافت یک موی ندانست ولی موی شکافت

 ای راه نیافت آخربھ کمال ذره

 
  عفو تـو تــوالکرده مایـــیم بھ

  باشد، وز طاعت معصیت تبرا کرده آنجا کھ عنایت تو باشد

 کرده چون ناکرده، ناکرده چو کرده

 
  ھر ھیأت و ھر نقش کھ شد محو کنون

  گردد محزون چون باز ھمین وضع شود وضع فلکدر مخزن روزگار 



 حق بیرون از پرده غیبش آورد

 
  در پرده سنحق نیست کھ معلوم نشد

  در معرفتت چو نیک فکری کردم کم ماند ز اسرار کھ مفھوم نشد

  معلومم شد کھ ھیچ معلوم نشد

 ƮƹƫƹƋ ھا قصیده رین آنسینا و اشعار عربی او کھ مشھورت ھای علمی و فلسفی ابن کتاب از شیوه نگارش

Ʈƹ Ƴң را دریافت توان توانایی و تسلط او در شاعری و سخنوری در ادبیات عرب است بھ خوبی می .

ولی ، شود بیت می ۶۵رباعی در  قطعھ و ٢٢روی ھم رفتھ ، اند سینا نسبت داده ای کھ بھ ابن اشعار پارسی

  .اند ھا بھ وی تردید کرده در صحت انتساب آن

در بعض تواریخ بنظر رسیده است کھ شیخ الرئیس را با نسوان زیاده : سدینویلغت نامھ اش مدھخدا در 

. انتھی - از کثرت مباشرت اندک اندک بنیھ را ھزال و قوه را ضعف طاری گشت  موانست و محبت بود

صعب  کھ عالءالدولھ بھ محاربھ ٔ ابن فراس بھ باب الکرخ رفتھ بود شیخ الرئیس را قولنجی و در سالی

ت وجع یھ اختصاص داشت از شدّ ّ بفرمود تا وی را در  عارض گردید و چون عالج بھ حقنھ ھای حاده ٔ قو

گشت و در خالل آن احوال  یک روز ھشت مرتبھ حقنھ کردند بدان واسطھ قرحھ ای در امعا پدید

الجرم ھمراه از متابعت چاره نبود  عالءالدولھ با کمال سرعت بسمت ایذج نھضت فرمود و چون شیخ را

ً تابع قولنج است عارض گردید و چون آن صرع زایل گشت محض  شد در عرض راه صرعی کھ احیانا

ی و مزلقی یاح  اصالح قرحھ بفرمود تا حقنھ مغرّ ترتیب دادند و مقداردودانگ تخم کرفس کھ خود کاسرالرّ

سھو پنج دانگ از کرفس غالمان کھ مباشر ترتیب حقنھ بودند بھ عمد یابھ  بعضی از. است داخل کنند

چون محض عالج صرع معجون مثرودیطوس استعمال میکرد . قرحھ و سجح زیاد شد داخل کردند پس

 غالمان کھ در مال آن حکیم بزرگ کھ خیانتھا کرده بودند و بر خود میترسیدند فرصتی بھ برخی از

تناول فرمود و  وقت معتاد چنگ آورده مقدار کثیری از افیون داخل آن معجون کردند و شیخ الرئیس در

اصفھان رسید ضعف چنان  مرض اشتداد یافت پس ناچار وی را با محفھ بھ اصفھان بردند و چون بھ

  . قوت گرفت کھ قدرت حرکت نماند

بکوشید و اندکی از ضعفش زایل شد گاھی بھ حضور عالءالدولھ  یکچند در معالجت و مداوای خود

قضا را عالءالدولھ بھ . ض گاھی عود میکرد و گاه بھتر می شدبود آن مر میرفت و چون نقاھت باقی

ت تمام نکس کرد ھمدان متوجھ شد . و شیخ را ھمراه خود ببرد بدان سبب آن علت در عرض راه با شدّ

 ھمدان رسید بھ یقین دانست کھ قوت ساقط گشتھ و طبیعت از مقاومت مرض بھ کلی عاجز شده چون بھ



بره در بدن من از تدبیر باز ماندهترک مداوای خود گرفت ، است ه ٔ مدّ ّ است اکنون دیگر  و می گفت قو

غالمانرا خط آزادی داد و ھمواره  معالجت فایده ندارد پس غسل کرده و آنچھ داشت بر فقرا صدقھ کرد و

میگذرانید و برین منوال بسر میبرد تا آنکھ اجل موعود  هللاباستغفار مشغول بود و پیوستھ بتالوت کالم ا

  :در حال احتضار این بیت مکرر بر زبان می راند آورده اند کھ. پایش درآورد از

ل یس َ لنا حاصِ َ َ ل وت و  نمُ

م لِ ھ ُ ما عَ ّ لمنا ان وی عُ   . سِ

الغرض روز جمعھ ٔ . این است کھ دانستیم کھ ھیچ ندانستیم حاصل معنی آنکھ مردیم و آنچھ با خود بردیم

ل شھر رمضان المبارک سنھ چھارصد و ّ هللا بنا بر مشھور و بھ قول قاضی نورا. ق. بیست و ھشت هَ او

بھ جوار رحمت الھی . ق. دیگر از ارباب سیر در چھارصد و بیست و شش هَ  شوشتری و جمعی

و از این دو فرد کھ نوشتھ میشود . ھمدان در تحت السور در جانب جنوبی مدفون گردید درپیوست و در

  :ات وی معلوم می گرددتولد و اوان تکمیل علوم و زمان وف سال

 سینا حجةالحق ابوعلی

 در شجع آمد از عدم بوجود

  در شصا کسب کرد کل علوم

  .جھان بدرود در تکز کرد این

شمسی بوده و صحت  ولی عقیدت صاحب حبیب السیر آن است کھ عمر وی شصت و سھ سال و ھفت ماه

یدات بسیار است ٔ بنابر اقوال سابقھ در آن زمان سن  چھمنجملھ استعالج امیر نوح است ، این قول را مو

دانشمندان میدانند در لیاقت و استحقاق عالج واعتماد و  شریف آن فیلسوف بزرگ سیزده سال بوده است و

و دیگر آنکھ آن تألیفات و تصنیفات کھ یاد کردیم باصغر . مدخلیت است اعتقاد مریض کبرسن را زیاده

 منجملھ آنکھ فضالء مورخین بھ جای کلمھ شجع. خواھد داشتنباشد الاقل امتناع عادی  سن اگر محال

یدات بھ اندکی اقتصار مابقی را بھ کیاست و ٔ درایت فرزانگان  لفظ شجس ثبت کرده اند و ما از جملھ ٔ مو

هللا جواب ابوریحان دررسید ابوعبدا نقل است بعد از وفات شیخ الرئیس رسالھ ٔ . و دانایان حوالت کردیم

پاس نعت تعلیم یک یک جواب ابوریحان را رد  شاگردان آن فیلسوف فرزانھ بود بھمعصومی کھ اجل ّ 

آن سوءاالت و جوابات مجلدی شده است و در اصفھان  گویند تمام. کرده در رسالھ ای مدون داشت

او چندان سخن رانده اند کھ بطون کتب و متون صحف از آنھا  موجود است و در باب عقاید دینیھ ٔ 

از نتایج طبع آن حکیم است برصحت عقیدت و حسن  کھ بالقطع والیقین این دو رباعی و. مشحون است

  :دارد طریقت او داللتی تام



  رباعی

 تاباده عشق در قدح ریختھ اند

 اند و اندر پی عشق عاشق انگیختھ

  با جان و روان بوعلی مھر علی

 .چو شیر و شکر بھم برآمیختھ اند

 :ایضاً  ولھ

  لم یزلی بر صفحھ ٔ چھرھا خط

  معکوس نوشتھ است نام دو علی

  دوعین با دو یای معکوس یک الم

 . از حاجب و عین وانف با خط جلی

بیشتر از آنمردم کھ شیخ را نسبت بھ کفر داده اند فقھای سنت و جماعت بوده  آورده استهللا قاضی نورا

 : الرئیس این رباعی را در آن باب فرموده است و شیخ. اند

 نبود زاف و آسانکفر چو منی گ

 محکم تر از ایمان من ایمان نبود

 در دھر یکی چون من و آن ھم کافر

 .در ھمھ دھر یک مسلمان نبود پس

را عالءالدولھ مغلول کرده بھ زندان فرستاد و ھم  ابن خلکان از کمال الدین یونس روایت کرده است کھ او

 :شعار دارداشعار بر این معنی ا و این. در آنجا میبود تا جان سپرد

  رایت ابن سینا یعادی الرجال

  اخس الممات و فی الحبس مات

 فلم یشف مانابھ بالشفاء

  . و لم ینج من موتھ بالنجات

یارای  ابن سینا را کھ ھمواره با بزرگان و رجال معادات مینمود و کسی را با وی از ھیچ راه یعنی دیدم

حال و . ھمسری نبود ٔ مرض اورا بشفا  کتاب شفا. ردائت احوال درگذشتعاقبت االمر در حبس با سو

الھیجی و دیگران این معنی  مورخ خزرجی و قطب الدین.تبدیل نکرد و کتاب نجات از مرگش نجات نداد

اند و روایت کمال الدین یونس را بھ فرض و  باور ندارند و کلمھ ٔ حبس را بھ احتباس طبیعت تاویل کرده

منظومات ملیحھ ٔ آن یگانھ حکیم علیم از تازی و پارسی بسیار  صیحھ واشعار ف. عناد مستند داشتھ اند

چند شعر از اشعار او کھ مشعر . ترجمھ ٔ احوال آن دانشمند بی مانند نیست است و درین مورد غرض جز



ھنر را  طبع و جزالت بیان اوست مینگاریم تا بر بینندگان این دفتر مبارک روشن گردد کھ این بر سالمت

د نفس ناطقھ و نزول او. نھایت کمال جامع بوده استنیز در  از عالم عقول نوریھ  و درین قصیده بتجرّ

د با آنکھ در عالم طبیعت طی ّ کماالت نکرده  اشاره کرده و در آخر آن استفسار میکند کھ آن جوھر مجرّ

  :می کند است از چھ روی از بدن مفارقت و بعالم عقول معاودت

 االرفعھبطت الیک من المحل ّ 

ع ّ ز و تمن ّ  و رقآءُ ذات تعز

  کل ّ مقلة عارف محجوبة عن

تی سفرت و لم تتبرقع ّ  و ھی ال

ما وصلت علی کره الیک و  ربّ

ع  کرھت فراقک فھی ذات تفجّ

ا واصلت   انفت و ما انست فلمّ

 الخراب البلقع الفت مجاورة

ً بالحمی ھا نسیت عھودا ّ   واظن

 و منازال بفراقھا لم یقنع

صلت بھاء ھبوطھااذا  حتی ّ  ات

  عن میم مرکزھا بذات االجرع

  فاصبحت علقت بھا ثاء الثقیل

لوع الخضع ّ  بین المعالم و الط

ً بالحمی   تبکی وقد ذکرت عھودا

ا تقلع بمدامع  تھمی و لمّ

من التی ل ساجعة علی الدّ ّ   و تظ

یاح  االربع درست بتکرار الرّ

 اذ عاقھا الشرک الکثیف و صدھا

 فسیح المربعقفس عن االوج ال

ی اذا ّ   قرب المسیر من الحمی حت

رحیل الی الفضاء االوسع ّ  و دنا ال

ف وغدت مفارقة لکل ّ  ّ   مخل

ع  عنھا حلیف الترب غیر مشیّ



  سجعت و قد کشف الغطاء فابصرت

ع ما لیس  یدرک بالعیون الھجّ

  و غدت تغرد فوق ذروة شاھق

 یرفع والعلم یرفع کل ّ من لم

ی شی ٔ اھبطت من    شامخفالٔ

 عال الی قعرالحضیض االوضع

 االلھ لحکمة ان کان اھبطھا

لبیب االروع ّ ّ ال   طویت علی الفذ

  و ھبوطھا ان کان ضربة الزب

 لتکون سامعة بما لم تسمع

ة  و تعود عالمة بکل خفیّ

 یرقع فی العالمین فخرقھا لم

مان طریقھا ّ  وھی التی قطع الز

ی لقد غربت بغیر المطلع ّ  حت

  الق بالحمیت فکّانھا برق

 .ثم انطوی فکّانھ لم یلمع

ارجمند از جایگاھی زیاده رفیع و بلند بر تو فرود آمد با آنکھ  حاصل مضمون آنکھ کبوتری بس منیع و

پرده روی نموداز بصر ارباب نظر مستور مانده و دیده ٔ خداوندان بینش از دیدنش  برقع برافکند و بی

 راھتی بکمال میسر آمد ولی خود بعد از وصل بر عارضھ ٔ اگر چھ دولت وصال آن با ک. گشت محروم

ننگ  نخست از مجاورت این فضای تیره رنگ. فراق و سانحھ ٔ ھجران بسی اندوھناک و ناالن گشت

ویرانھ ٔ بی آب و گیاه  داشتی و برغیر فراخای مألوف انس نگرفتی لیکن چون با کراھت خاطر بھوای این

قدیم یکباره فراموش کرد ھمینکھ بناچار  کھ گوئی ازعھود گذشتھ و منازل بال گشود و چنان الفت پذیرفت

ثقیل غباری بر پر و منقار آن بنشست و در میان این  از میم مرکز نخستین بھاء ھبوط درپیوست از ثاء

  . آشیان جست خاکدان ویران غوطھ ور گردیده

باران اشک ببارد و بر  جاری کند و ھرزمان کھ از معاھد دیرین و قورقگاه قدیم یاد آورد سیل سرشک

بنشیند و بانک اشتیاق برداشتھ نالھای زار  فراز دیاری کھ بتواتر بادھای مختلف صورت ویرانی پذیرفتھ

ت را رشتھ ٔ دام ّ سطبر از پرواز فضای وسیع پای بربستھ و تنگنای قفس ثقیل  برکشد چھ آن طائر برج عز

کھ زمان مراجعت و اوان رحیل نزدیک گردد و از بند عالیق و تا آنگاه  از عروج اوج فراخ مانع آمده



پرده ٔ  بازرھد و آشیانھ ٔ دیرین در این توده ٔ خاک بگذارد و از پی آھنگ خویش بگذرد چون چنگل عوائق

طبایع از دیدن آنھا  حجاب از دیده اش گرفتھ شود و اشیائی بدیع و اموری ظریف بنگرد کھ خفتگان بستر

زینھار بھ علو مقام و . تغرید برکشد ط وجد آغاز طرب کند و بر فراز قلھ ٔ افراختھ آوازمحرومند از فر

خداوندان دانش را منزلتی عالی بخشد و مرتبتی بلند ، سمو مکان آن طایر شگفتی نگیری زیرا کھ علم

وج بلند و این عروج را جھت چھ اگر حکیم علی االطالق آنرا از ا ندانم این ھبوط راسبب چھ بود. دھد

ی در قعر حضیض پست فرود آورده است ھمانا آن حکمت بالغھ و سرّ لطیف بردیده ٔ  برای حکمتی و سرّ

اگر گوئی سر این ھبوط و حکمت این نزول آن . و دانشور فرزانھ پوشیده و مستوراست خردمند یگانھ

ظھور پیوندد و  ھ مقاماتکھ نفس را در این نشات فانی کماالت جاودانی پدید آیدو مراتب استعداد ب است

روی قبل از نیل مقصود و  بھ دستیاری قوی و حواس بسی معلومات در حوصلھ ٔ خود بیندوزد پس از چھ

ادوات تحصیل دست بداشت و صیاد زمانھ  فوز مأمول از شاخسار کالبد طیران کرد و از آالت تکمیل و

نخست غروب کرد بدانسان کھ گوئی در غیر مطلع  طریق پرواز برآن قطع کرد تا بر خالف مأمول در

  : و من اشعار قدس سره. درپیچیدکھ گویا ھیچ پدید نگشت جو حمای قدیم برقی بدرخشید و در دم چنان

  ھذب النفس بالعلوم لترقی

  و ذرا لکل فھی للکل بیت

اجة والعلم فس کالزجّ ّ   انما الن

  زیت سراج و حکمةالمرء

ک حی ّ   فاذا اشرقت فان

ک میتفاذا اظلمت  ّ   . فان

فضایل و اقتباس علوم نفس را از ھر رذیلھ پاک ساز و از ماسوای علم چشم بپوش  یعنی بھ سبب اکتساب

 علم خود مجموعھ ای است کھ ھمھ چیز در او جمع است و نفس چون آبگینھ است و علم سراج زیرا کھ

باشد ھمواره  روشن و درخشاناوست و حکمت در آن سراج بھ مثابھ ٔ زیت است زجاجھ ٔ نفس را ھرگاه 

  . در زمره ٔ احیا منتظم باشی و چون تاریک شود در عداد مردگان معدود گردی

 :ولھ ایضاً 

ً لقوم یجحدون فضائلی   عجبا

الی ّ ابی الی عذ   ما بین عیّ

وا حکمتی عابوا   علی فضلی و ذمّ

  و استوحشوا من نقصھم و کمالی

ی وکیدھم و ما ّ   عابوا بھ ان



  نطحة االوعال کالطود تحضر

شاد لنفسھ   واذاالفتی عرف الرّ

ال ھانت   . علیھ مالمة الجھّ

فضل من حسد برند و از آن روی بر  یعنی شگفت دارم از گروھی عیب جو و مالمت گو کھ بر مراتب

ت آورند نقصان خود و کمال من بھ ھراس در افتاده اند و  ھمی از. فضیلتم عیب گرفتھ و حکیم را مذمّ

جنب فضایل من بدان ماند کھ بزھای کوھی خواھند بھ ضرب  حیل و بدگوئیھای ایشان درحال آنکھ 

بردارند ولی چون کسی برای نفس خویش رشاد را تصور کند مالمت جھال  شاخھای خود آن کوه از جای

  : و از اشعار فارسی اوست. بر او آسان نماید

  غذای روح دھد باده رحیق الحق

  بوی گل را دق و کھ رنگ و بوش زند رنگ

 بھ طعم تلخ چوپند پدر و لیک مفید

  حق بھ پیش مبطل باطل بنزد دانا

 حالل گشتھ بھ فتوای عقل بر دانا

 . حرام گشتھ بھ احکام شرع بر احمق

 :لھ ایضاً  و

  زمنزالت ھوس گر برون نھی قدمی

 کرد نزول در حرم کبریا توانی

  ولیک این عمل رھروان چاالک است

 .جھانی کجا توانی کردتو نازنین 

  گرچھ درین بادیھ بسیارشتافت دل

  یک موی ندانست ولی موی شکافت

  خورشید بتافت اندر دل من ھزار

 . آخر بھ کمال ذره ای راه نیافت

  از قعر گل سیاه تا اوج زحل

  کردم ھمھ مشکالت گیتی را حل

  بیرون جستم ز قید ھر مکر و حیل

  . گشاده شد مگر بند اجل ھر بند



کھ ھنوز بر مدارج کماالت چنانچھ باید ارتقاء  آورده اند کھ فیلسوف داناشیخ الرئیس در بدایت حال آنگاه

ابوالخیر درآمد و بر زبان آن عارف کامل سخنی ازطاعت و  نجستھ بود وقتی بھ مجلس ابوسعیدبن

آمد شیخ الرئیس  و عفو و غفران خداوند از نکال و حرفی در میان معصیت گذشت و حرمان اھل عصیان

  : بگفت این رباعی را در مجلس

  مائیم بھ عفوتو توال کرده

ا کرده   وز طاعت و معصیت تبرّ

 عنایت تو باشد باشد آنجاکھ

 . ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده

 : رباعی بدیھة برگفت ابوسعید در جواب آن

  این نیک نکرده و بدیھا کرده

  وانگاه خالص خود تمنا کرده

 عفو مکن تکیھ کھ ھرگز نبودبر 

  . ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده

  ھا  یشگفت قصھ ھا و

  

  
اش با   شمندانھیو برخورد اند یر گذار او بر تفکر علمیم و دانشمند کھ روش تأثیحک ینا بلخیس ابن 

پس از  یھا  نسل یو فرھنگ بشر یراث فکرین سھم او بر میتر عمده  ینیو ارتجاع د یعناصر خراف

او با مھارت عجیبی کھ در تمامی شاخھ ھای دانش آن زمان . خود چھ در غرب و چھ در شرق است



فلسفھ قرون  در سنت فکری اسالمی و نیز اساس مکتب مشاء اساس، فلسفھ توانست در زمینھ، داشت

 علم و ادبرا ترکیب کند و در  جالینوسی و بقراطی درمان نیز میراث در بستر طب و. را بریزد وسطی

تاثیر وی در این . کند اسالمی چنان تاثیر نماید کھ ھیج کس پیش یا پس از وی نتوانستھ باشد آنگونھ تاثیر

بسیاری از پیشرفت ھا در شاخھ ھای عمده  در شرق و غرب جھان باقی است و، زمینھ ھا تا بھ امروز

  .است بر پایھ نظرات و آراء وی صورت گرفتھ، دانش

  
، حریق نقل است کھ پس از آنکھ. سینا و وسعت و عمق دانش وی راستی شگفت انگیز بودحافظھ ابن 

مخزن الحکمھ نابود  :گفتند می کتابخانھ سلطنتی بخارا را یکسره از بین برد مردم بھ خود دلداری داده

  .تمامی بھ حافظھ شیخ الرئیس نقل مکان کرده است بلکھ کتب آن بھ، نشده

، االطراف او کھ فیلسوفی جامع. انگیزترین چھره ھای تاریخ جھان است ابن سینا یکی از شگفت

شاعری متبحر ، حاذق طبیبی، نظریھ پردازی ژرف اندیش، پژوھشگری خستگی ناپذیر، دانشمندی بزرگ

جھانگردی . غل بھ زندان افتاد زمانی بھ وزارت رسید و چندی پای در، و موسیقی شناسی ورزیده بود

مؤلف . شناخت سفر کرده بود و آنجاھا را می در بسیاری از سرزمینھای آسیای مرکزیجھان دیده بود کھ 

ابن سینا بھ . در نوع خود بی نظیر است، ای از علوم آن زمان در شاخھ کتابھای بسیاری است کھ ھر یک

  : چنین گفت ابو عبید جوزجانی نویس خود شاگرد و تذکره

و  ھندسھ و ریاضی و طبیعی و منطق امی علوم عقلی ھمچونتم چون بھ ھجده یا نوزده سالگی رسیدم از

و از آن بھ بعد چیزی از علوم بر  ب و بسیاری علوم دیگر فراغت یافتمیو ط موسیقی و نجوم حساب و

  .بپذیرم توانستم کسی را بھ استادی دیگر نمی، من مکشوف نشد

برگ غار  دھد با تاجی از نشان مییکی از نقوش حکاکی شده قرون وسطی ابن سینا را نشستھ بر تختی 

رسد کھ ھنرمند گمنام این  می بھ نظر. اند در حالی کھ جالینوس و بقراط در دو سوی او جا گرفتھ، بر سر

اما ابن سینا ، شوند علم طب محسوب می نقش خواستھ است بگوید کھ اگر چھ جالینوس و بقراط پدران

اما ابن سینا شھریار و قھرمان بالمنازع این دانش ، شوند شھریار و قھرمان پدران علم طب محسوب می

  .است

نا بھ عنوان یس یس ابو علیخ الرئیھا از ش تیدر کتاب والدھا و وال: نایاره ابن سیدر یمطھر یمرتض

ن ابن عبدهللا ابن یحس یابو عل: سدینو یران میو در کتاب خدمات متقابل اسالم و ا. برد یاعجوبھ دھر نام م

از . خواھد یار قطور میبس یک عمر و شناساندنش کتابیشناختنش ، دھر و نادره روزگار اعجوبھ، نایس

  :دندیپرس یشابوریام نیعمر خ



ابوالبرکات قدرت فھم سخنان : ؟ گفتییچھ مو گو یخ بوعلیدرباره اعتراض ابوالبرکات بھ سخنان ش 

پس . ردیتوند بگ یم یرادیافکار او چھ اج یخ بکند و بھ نتایتواند بھ ش یم یپس چھ اعتراض. خ را نداردیش

و ابن رشد و مخصوصا  یفاراب یھا مجبور بود کتاب، خواست فلسفھ بخواند یاز قرن پنجم ھر کس م

  .نا را بخواندیس یبوعل

  خ یتار تکرار

بھ من بگو آیا من ھم ھمانند پدرم در تھی ، ای خردمند : ایستاد و گفتی بلخ یسینا یمردی مقابل عل

خیر بھ آن روی نمی ، اگر خودت نخواھی : تبسمی کرد و گفتی بلخ یسینا یعل فقر می میرم ؟دستی و 

گفت پدر ی بلخ یسینا یعل. مرد گفت گویند ھر بار ما آینھ پدران خویشیم و بر آن راه خواھیم بود. شوی

وت ندارم حال من ثر. من دارای مال و ثروت فراوان بود اما کسی جز مردم شھرمان او را نمی شناخت

  . اما شھرت بسیار دارم

مرد نفسی . چرا فکر می کنی ھمواره باید راه رفتھ را باز طی کنیم. ھر یک مسیر جدا را طی کرده ایم

 یسینا یعل. اگر مرا دلداری نمی دادید قالب تھی می کردم. ھمسایھ ام چنین گفت : راحت کشید و گفت

ت احتماال ترس را از پدر بھ ارث برده ایی و مرد با خندید و در حالی کھ از او دور می شد گفی بلخ

  …خنده می گفت آری آری

گیتی ھمواره در حال زایش است و پویشی آرام در ھمھ گونھ ھای آن در حال  : متفکر بزرگ می گوید

  . این سخن اندیشمند نشان می دھد تکرار تاریخ ممکن نیست. پیدایش است

  .کمال و افق بلندتری را می شود دید باز ھم ، حتی در رویدادھای مشابھ

یکی از امیرزاده : روزی امیر عالءالدولھ بھ ابوعلی سینا گفت می خواھم رازی را بھ تو بگویم ھمچنان

  .او فکر می کند کھ یک گاو است و کسی باید بیاید و سرش را ببرد. ھا بیمار شده

  .از دست ھیچ طبیبی ھم کاری برنمی آید

  . اما قبال بھ او بگویید کھ قصابی برای ذبح کردن او خواھد آمد. ش امیرزاده ببریدمرا پی: ابوعلی گفت

  . چند کارد و یک پیش بند خون آلود قصابی ھم برایم تھیھ کنید، یک ساطور

بوعلی با ساطور و کارد و پیش بند خون آلود پیش امیرزاده بیمار . امیر دستور داد وسایل را آماده کردند

  .زد این گاو کجاست تا او را ذبح کنمرفت و فریاد 

گلویش را گرفت و وانمود کرد ، بوعلی خم شد ؛ سر او را بلند کرد. ماغ کشید، امیرزاده تا قصاب را دید

گلوی امیرزاده را رھا کرد؛ دستی بر بازویش کشید و گفت این ، اما ناگھان. کھ می خواھد سرش را ببرد

باید بھ او آب و غذا بدھید تا چاق شود و بعد ذبحش . نمی خوردگاو خیلی الغر است و بھ درد قصابی 



نزدیکان برایش غذا بردند و از . دوباره ماغ کشید و غذا خواست، بیمار کھ حرفھای قصاب را شنید. کنیم

  .تا پس از چند ھفتھ بھبود یافت. داروھایی کھ بوعلی تجویز کرده بود ھمراه با غذا بھ او خوراندند

  نبوت یدعانا و ایس یعل
ن فھم و ھوش خارق العاده یگفت اگر تو با ا ینا بھ استاد میس یاز شاگردان بوعل یكیمعروف است كھ 

در فصل زمستان كھ باھم  یتا در سفر. سكوت كرد یگروند و بوعل یمردم بھ تو م ینبوت شو یمدع

شاگرد . اوریآب ب یقدر دار كرد و گفت تشنھ امیدار شد و شاگرد را بیاز خواب ب یبودند سحرگاه بوعل

اصرار كرد شاگرد حاضر نشد در آن زمستان  یھر چھ بوعل. دنیتعلل كرد و شروع كرد بھ عذر تراش

اشھد ان ال الھ ، مأذنھ بلند شد كھ هللا اكبر یاد مؤذن از باالین وقت فریدر ھم. سرد بستر گرم را ترك كند

  . اشھد ان محمدا رسول هللا، اال هللا

 یغمبریپ یاگر من ادعا یبود یگفت تو كھ مدع. د كھ جواب شاگرد را بدھدیفرصت را مناسب د یبوعل

و از  یمن بھ تو كھ سالھا شاگرد من بوده ا ین فرمان حضوریمان خواھند آورد اكنون ببیكنم مردم ا

ن یاما ا. یبھ من بدھ یو آب یبستر گرم را ترك كن یآنقدر نفوذ ندارد كھ لحظھ ا یدرس من بھره برده ا

 یغمبر را اطاعت كرده از بستر گرم خارج شده و رفتھ بر رویمرد مؤذن پس از چھارصد سال فرمان پ

 .ن تفاوت ره از كجا است تا بھ كجایبب. دھد یم یت خدا و رسالت او گواھیو بھ وحدان ین بلندیا

  . یتیانترن و یچاپ یھ ھاینشر محقق در یپژوھش ھا دایره المعارف بزرگ اسالمی و، ھنیم، رشد، ریمشاھ  :منبع
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