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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 ۲۵/۰۸/۲۰۱۹               محمود کامل

و  سندهیداکتر، فیلسوف ، شاعر، نو نایس یمناسبت بزرگداشت از روز تولد ابو عل هب
 دانشمند کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۵۹ابوعلی سینا حسین ) آویسن و یا آویسنا(، بن عبد هللا بن سینا، احتماالً در روز اول سنبله سال )
از توابع بخارا چشم بجهان گشود. پدرش اهل بلخ وکارمند « خرمیش»هجری شمسی در روستای (

ارا بوده بخ« افشینه»از روستای « ستاره»و مادرش « ازتوابع بلخ»مالیات دستگاه حکومت سامانیان 
است. ابن سینا در سن هجده سالگی ازتعلیم همه علوم فارغ و در همان سن،بمعالجه نوح پسرمنصور 

 سامانی پرداخته و اورا معالجه کرده بود

 
بعد از آن ابوعلی در قبال معالجه امیربخارا، از وی خواست، تا او اجازه ورود و استفاده آزادانه از . 

ه  379شته باشد و نوح نیزباین درخواست موافقت کرده بود.اما در سال )کتابخانه سلطنتی بخارا را دا
ق ( در اثر توطیه یی ابوعلی ترک دیار و راهی شهر گرگانچ مرکز خوارزم گردید و بمدت سیزده 
سال در گرگانج ماند.چنانچه روزی فرستاده یی از سوی سلطان محمود غزنوی خبر داد، که خوارزمشاه 

 دان دربارش را نزد او به دربار غزنویان اعزام کند.باید تمامی دانشمن

 

شبانه « ابوسهل»با ( ۴۰۲در این زمان بوعلی برخالف دیگر دانشمندان به غزنه نرفت و در سال ) 
، به ری رفت . اما (۴۰۴به گرگان و از آنجا در سال )( ۴۰۳از گرگانج گریخت و دراوایل سال )

اشغال کرد. ابن سینا به همدان گریخت.اما شمس الدوله موقعیکه سلطان محمود غزنوی ری را نیز 
سال زندان، ( ۶حاکم همدان شیخ را دستگیر و زندانی نمود. ولی شیخ بعد از سپری نمودن حدوداً )

باصفهان وارد شد. ولی ( ۴۱۵موفق به فرار گردید و راه اصفهان را در پیش گرفت .تا اینکه درسال )
سر سلطان محمود باصفهان رسید و ابو علی بازهم فرار وبه سمت بازهم خبر حمله سلطان مسعود پ

هجری  ۴۱۶همدان حرکت کرد. اما در این سفر ابوعلی به قلنج مبتال شد و در هشتم ماه عقرب ) 
شمسی( در شهر همدان رخت ازین جهان بر بست و در همانجا بخاک سپرده شد.اما با تآسف که اهالی 
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دت به جعل اسناد تاریخی و مصادره افتخارات و مشاهیر دیگران ، آنها ، بدلیل عا«ایران فعلی»پارس 
میدانند. اما « ایران فعلی»، بلکه او را از پارس «افغانستان فعلی» ابن سینا را نه ازخراسان بزرگ 

 بدالیل ذیل ابوعلی سینا را نمیتوان ایرانی خواند :

 

ارس )ایران فعلی(، تاجیکستان و خوارزم در زمان حیات ابو علی سینا سرزمین عراق عجم، یا پ -１
بوده « افغانستان فعلی» همه جزئی ازقلمرو امپراتوری سالطین غزنوی در خراسان بزرگ 

 است

 

تابعیت فرزند، صرف تابع تابعیت  باساس قوانین ازجمله قوانین نافذه فعلی خود کشور ایران -۲
 پدرمیباشد

 

 ان، ری و همدان( زندگی کرده و پی در پی درآنجاابوعلی نه تنها درعراق عجم آنزمان ) گرگ -۳.
به زندان رفته است ، بلکه درشهرهای مختلف دیگری چون شهربخارا، گرگانچ مرکزخوارزم ، 
نیز زندگی کرده است. بنابرین به هیچ وجهه سکونت گاه موقت ، محل تحصیل در بخارا ویا محل 

اتش درهمدان نمی تواند، که داللت بر فارس و باآلخره محل وف« ری و همدان» زندانی شدن او در 
بودن ابو علی سینای بلخی داشته باشد. بخصوص اینکه همه این سرزمین ها در زمان حیات خود 

( ابن سینای بلخی ، جزئی ازقلمرو امپراتوری بزرگ غزنویان بوده و حتی خود شخص) سامان
توابع بلخ و در نخست فرمانروای بلخ بنیان گذار و موسس سلسله حکومت سامانیان بخارا نیز از 

 .درافغانستان فعلی بوده است
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