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 سير مهاجرت و مسافرت هاي ابن سينا
 
 
 

 معصومه ملك محمدي
 
 

 ه  چكيد
 

بوعلي هم چون ديگر دانشمندان عصر خويش دستخوش حوادث متعدد زمان خود              
گشت كه از عوامل مؤثر در مهاجرت او بوده، در آن عصر دانشمندان اكثرا در                   

 .مي پرداختندخدمت اميران و پادشاهان وقت به مامور علمي و تحقيق و تفحص 

 پا به عرصهء وجود گذاشت مادر او ستاره و پدرش              ٣٧٠بوعلي سينا در سال      
 .عبداهللا و ساكن قريهء خرمثين بودند

پدر بوعلي سينا وقتي او ده ساله بود و به دليل كار ديواني خويش به شهر بخارا                   
طر او در دهسالگي قرآن مجيد را به خا        . مركز حكومت سامانيان نقل مكان كردند      

رياضيات را در خدمت ابوعبداهللا ناتلي و حساب و جبر و مقابله و هندسه را                . سپرد
 .نزد مردي فاضل بنام محمود مساح فرا گرفت

 سالگي در بخارا و در خدمت امير بخارا به تحصيل و                ٢٢بوعلي سينا تا سن      
ماني فراگيري علوم پرداخته و با اجازه اي كه در پي معالجه نوح بن منصور امير سا                

پس از دگذشت امير نوح بن      . گرفته بود به راحتي در كتابخانه سلطنتي تردد دشات        
شد و از    منصور دربار ساماني دچار هرج و مرج شد دردنتيجه مجبور به ترك بخارا            

آنجا به شهر گرگانج به دربار علي بن مامون امير گرگانج راه يافت در اين زمان                   
 به رشته   …ارسي، قصيده هايي در بارهء منطق و        رساله اي در بارهء نبض به زبان ف       

و . اهميت گرگانج به وجود دانشمندان و كتابخانهء سلطنتي آن بود          . تحرير در آورد  
چون سلطان غزنوي عزم انتقال دانشمندان را به دربار خويش نمود و بوعلي موافق               

اما . موداين امر نبود تصميم به مهاجرت گرفت و قصد گرگان و دربار وشمگير را ن              
بوعلي مدتي را در جرجان     . او نيز حكومتش به دست سلطان غزنه از بين رفته بود           

سپس عزم سفر   . اقامت نمود و قسمت اول قانون و مختصر المجستي را تاليف كرد            
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اما در اين   . كرده به خراسان و از آن جا راهي ري ، قزوين و همدان گشت                   
رستان ري و معالجه بيماران را به عهده        اثناءتوقفي نيز در ري نمود كه رياست بيما       

. بوعلي در طي سفرهاي خود تمام آنچه كه انديشيده بود جامه عمل پوشاند            . گرفت
بوعلي با مشاهده اختالف دربار ري عزم       . او جلد دوم قانون را در ري شروع نمود        

و از آنجا راهي همدان و دربار شمس الدوله گشت و            . مسافرت به قزوين را نمود    
پس از مرگ   . اري او را معالجه كرده و به مقام وزارت شمس نيز منصوب شد              بيم

شمس فرزندش سماالدوله به اميري رسيد اما بوعلي از اطاعت او سرباز نمود و                 
پس از مهاجرت به    . قصد اصفهان و دربار عالالدوله كاكويه دايي سماالدوله را كرد         

ان را نمود كه در اين زمان        اصفهان و مدتي اقامت در آنجا قصد بازگشت به همد          
 سالگي به سر مي برد و در طو ل راه مبتالبه بيماري قولنج شد كه                 ٥٧شيخ در سن    

 .در پي اين بيماري دارفاني را وادع گفت
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بوعلـي همچـون ديگـر  دانشمندان عصر خويش دستخوش حوادث متعدد زمان              
و بوده  در آن عصر دانشمندان اكثرا خـود  گشت كه از عوامل مؤثر در مهاجرت ا       

در خدمـت امـيران و پادشـاهان وقـت بـه امـور علمـي و تحقـيق و تفحص مي                    
پرداختـند و چـنانچه عالم و دانشمندي به اطاعت اميران و شاهان در نمي آمد به                 
ناچار يا بايد ترك ديار مي نمود و شهر به شهر تحت تعقيب قرار مي گرفت و يا                  

بنابر اين بوعلي   . وبهء دار و سياهچالهاي وحشتناك مي سپرد        ايـنكه خود را به چ     
 .از آن دسته دانشمندان  بود كه راه مهاجرت را پيش رو گرفت

 
 پا به عرصهء وجود گذاشت مادر او ستاره از ٣٧٠بوعلـي سـينا  در سال         تولد

 داراي عملي   ايـن شـهر در جانب مغرب بخارا بود و شهري بوده است بزرگ و پاكيزه و                (قـريهء افشـنه   

 از  عبداهللاو پدرش    ١)وسـيع و شارسـتاني بـزرگ و حصـاري اسـتوار و مسجدجامع و مساجدي معمور                
 در  كه٢.)شهر بلخ كه موطن پدر ابن سيناست  امروز  در كشور جمهوري اففانستان قرار دارد                (مردم بلخ 

 قراي معتبر ناحيهء بخارا ونيز قريهء خرميثن كه پدر بوعلي  سينا عامل آن بوده است از           (خرمثيـن قريهء  

 .سكني داشتند ٣.)بوده است

 

در آن روزگار يكي از قطب هاي فرهنگي و تجاري و معنوي سرزمينهاي   بلخ
اسـالمي بـود و بيش از هر چيز وجود يك معبد در اين شهر توجه مردم شرق را                  

كي از  وجود يك معبد بزرگ بودائي بنام  نوبهار  در شهر بلخ ي            .(بـه آن جلب نموده بود     
 ٤) علل مهم توجه مردمان مشرق زمين به اين شهر به شمار مي رفت

 
و پـدر بوعلـي سينا وقتي او ده ساله بود چون كار ديواني داشت به شهر                  بخارا 

شهربخار كه پدر ابن سينا بدانجا      (. بخـارا مركـز حكومـت ساماينان نقل مكان كردند         
وري تركستان شوروي سابق    نقـل مكـان كـرد در دوران معاصـر يكـي از شـهرهاي جمه               

مي گويند در دهسالگي قرآن (   ا و در دهسالگي قرآن مجيد را به خاطر سپرد  ٥.)است

                                                           
 .١٨ ـ تاريخ خبارا، ص٥٠ حجت احلق، ص١
 .٢٤ زندگى ابوعلى سينا ص ٢
 .١٨ـ تاريخ خبارا، ص٥٠ حجت احلق ، ص٣
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هم چنين نزد   .  مجـيد را بخاطـر سپرد و رياضيات را در خدمت ابو عبداهللا ناتلي آموخت                
مـردي فاضـل بنام محمود مساج كه به كار بقالي روزگار مي گذراند به تحصيل رياضيات            

 ٦)شامل حساب   جبر   مقابله  و  هندسه است را  فرا  گرفتكه 
 

. به همه وقت سراي امارت بخارا بوده است         ( سالگي در بخارا   ٢٢بوعلـي  سينا تا سن       
و . شهريست  بر  هامون و خانه ها از چوب ساخته باشند           . و بخـارا را بومجكـث خوانـند       

و ديهها به نزديك يكديگر چنان      . كوشـكها  و  باغها و بوستانها در هم  ديگر ساخته است             
و گرد بر گرد آن     . مقدار دوازده فرسنگ در دوازده فرسنگ       . كـي باغهـا همه پيوسته باشد      

بخارا را  . ديـواري در كشـيده كـي دريـن همه مسافت ويراني يا فضاي خالي نتوان يافت                
 كنده  و    هست يكي را در شارستان  خوانند و ديگر را در نور و سه ديگر د ر                 هفت دروازه 

چهـارم در آهنيـن  پنجم در قهندژ و ششم دروازهء مهر ـ كي دروازهء بني اسد خوانند و                    
 و در خدمـت امـير بخـارا بـه تحصيل و فراگيري علوم          ٧.)هفـتم دروازهء سـعديان    

پرداخته و با اجازه اي كه در پي معالجه نوح بن منصور امير ساماني گرفته بود به                 
تي تـردد داشت و در اين ايام به  تأليف نيز پرداخته             راحتـي در كـتابخانهء سـلطن      

مجموعـه ده جلـدي براي فقيه ابوبكر برقي به نام حاصل و محصول، كتابي در باره  علم                   (
اخـالق تحت  عنوان البرواالثم و درهمان زمان براي همسايه اش  ابوالحسن عروضي يك                

بيست و يك جلد مي اثـر كلـي در فلسـفه نوشـت و نـام آن را حكمت عروضي نهاد كه           
 ٨.)باشد

و مردمان بخارا فاضالن    . زبان اهل بخارا زبان اهل سغد باشد      ( زبـان  و مـردم بخارا        
 ٩.)باشند و معاملت به درم كنند و سيم ايشان عظريفي باشد

 
 ساله بود كه امير نوح بن منصور درگذشت و     ٢٢شـيخ ابوعلي سينا     گرگانج          

ر همين اثناء پدرش نيز از دنيا رفته بود چون          هـرج و مرج در دربار بوجود آمد د        

                                                                                                                                        
 .٢٤ زندگى ابوعلى سينا، ص٤
 .٢٥ زندگانى ابوعلى سينا، ص٥
 .٢٦ـ زندگى ابوعلى سينا، ص٤٤٣ حجت احلق، ص٦
 .٢٣٩ مسالک و ممالک، ص٧
 .٦٨ راه اصفهان، ص٨
 . ٢٤٥ و ممالک، ذکر ديار ماوراء النهر، ص  مسالک٩
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حكومـت سـامانيان در آن زمـان سـر و سـاماني نداشـت شيخ به طرف گرگانج                   
خوارزم از   (١٠.)واقع در خوارزم و پايتخت خوارزمشاهيان بود      .گرگانج  .( رهسـپار شـد     

اي  بزرگ   نواحي آبادان مابين خراسان و ماوراءالنهر بود و از قديمترين ايام جزو شهرستانه            
در عهد سامانيان اين ناحيه نيمه مستقل بود و حكمران آنجا از   . ايـران محسـوب مـي شـد       

طـرف شاهنشـاهان ساسـاني حكومـت مـيكردند و خسرو خوارزم  خوانده مي شدند اين           
واليـت وسيع كه رودخانه عظيم جيحون از سراسر آن مي گذشت و پس از مشروب كردن          

ذشتن از مرو و بلخ به درياي خزر ميريخت، از لحاط           همـه مـزارع و كشـتزارهاي آن و گ         
برداشـت محصـول زراعتـي  و حمل و نقل  و ورود و خروج كار و آنها و رونق تجارت                   

جغرافي نويسان آن عهد     ( ١١.)چشـم و چـراغ ماوراءالنهر عهد سامانيان به شمار مي رفت           
 و از تمام  جهات آنرا        نوشـته اند كه خوارزم اقليمي است منقطع از خراسان و ماوراءالنهر           

بـيابان  فرا  گرفته  است  و مغرب به حدود غزيه مي پيوندد و از جانب جنوب و شرق به                       
زبان مردم خوارزم با ديگر شهرهاي    ١٢....)خراسـان و ماوراءالـنهر همسايه است و آن        

زبانشان مخصوص به  ( مي باشد آن ديـار فـرق داشته و مخصوص به خود آن شهر     
 .١٣.)ن است و در سراسر خراسان جائي جز خوارزم به آن تكلم نمي كندواليت خودشا

شيخ نه سال در گرگانج در خدمت علي ابن مامون امير گرگانج بسر برد و در اين 
رساله اي در بارهء نبض به زبان ..(دوران نـيز تاليفات خود را به رشته تحرير در آورد    

ر بارهء بيهودگي پيش بيني آينده بر اساس فارسي ، قصيده اي در بارهء منطق و رساله اي د          
تقويمهـاي نجومـي به زبان عربي به نام ابطال احكام نجوم، ده شعر و قصيده و يك رساله                   

با . دربـارهء زهد، كه در آن  حاالت مختلف كساني را كه مبادرت به تزكيه نفس مي كنند                 
طقه و اشعار دقـت تشـريح كـرده اسـت و يـك كـتاب فلسفي تحت عنوان بقاءالنفس النا        

مـتعددي در سـتايش عقـل و خـرد، رسـاله اي دربارهء افسردگي و علل آن تحت  عنوان        
 ١٤)الحزن و اسباء

اهميت گرگانج به وجود دانشمنداني كه در اين شهر ودر دربار مامون جمع بودند    
عالوه بر اين پس از انقراض      ( بـود و هـم چنيـن بـه كـتابخانهء نفيس سلطنتي آن،                 

                                                           
 .٣٣ زندگانى ابوعلى سينا، ص١٠
 .٥١ـ حجت احلق ابوعلى سينا، ص.١٧٢ مسالک و ممالک ابن خردادبه، ص١١
 .٥١ـ حجت احلق ابوعلى سينا، ص٢٩٩ مسالک و ممالک اسطخرى، ص١٢
 .٥٤ـ حجت احلق ، ص٣٠٧ مهان ، ص١٣
 .١٦١ راه اصفهان، ص١٤
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ان بدسـت تـركان و فرمانـرواي آنان ايلك خان عده اي از مشهورترين               حكومـت سـاماني   
دانشـمندان و پزشكان حاذق كه از بخارا متواري شده بودند در پايتخت خوارزم گرد آمده               

در اين شهر تجارت رونقي بسزا داشت و به         . تحـت حمايتـت دربـار ماموني قرار گرفتند          
خه برداري از كتب گرانبها نيز بي رونق        علـت وجـود كتابخانهء معتبر و نفيس سلطنتي نس         

 در پي اخبار    ١٥. )نبود و عده اي از خوشنوسيان و نسخه برداران بدين كار مشغول  بودند             
و پيكـي كـه به دربار مامون رسيده بود محمود غزنوي تقاضاي انتقال دانشمندان               

شيخ . هند كرد بهر حال در دربار غزنين نيز به شما احترام خوا         ( به دربارش را نموده بود    
 ١٦.)ـ دربار غزنين براي من از جهنم بدتر است

 چـون شـيخ نمي خواست بدرخواست سلطان محمود غزنوي به غزنين             گرگان
شيخ به قصد پيوستن به دربار وشمگير به        .( بـرود قصد دربار قابوس وشمگير را نمود       

ه به او سـوي شـمس المعالـي  قابوس وشمگير به جانب جرجان روانه شد ولي در ضمنرا                
خبر رسيد كه قابوس را محبوس و مقتول كرده اند و چون در دهستان به سختي     گرديد                     
و بـه زحمـت خود را به جرجان رساند و در آنچا به استراحت پرداخت و در اين چا بود                     

 شيخ  در ايامي     ١٧.)كـه قسمت اول كتاب قانون و كتاب مختصر المجستي را تاليف كرد            
شيرازي مراقب  ( د ضمن تدريس ، تاليفات متعدد نيز داشت       كـه در آنجا بسر مي بر      

بـود كـه ما هيچ كم و  كسري نداشته باشيم در عوض از استادم خواهش كرد به او درس                     
شـيخ در عـرض چند هفته رساله اي در منطق نوشت و نام آن را                . نجـوم و مـنطق بدهـد      

  .١٨)االوسط گذاشت
ست بطوري كه جغرافي گـرگان در آن عهد داراي حومه اي بزرگ بوده ا         

گرگان از لحاظ سرسبزي و خضرت بي       ( نويسـان دربـارهء گـرگان چنين مي نويسند        
نظـير و مانند است و بناهاي آن از گل است و خاك آن از آمل خشك تر است و باران آن                

با همهء اين احوال گرگان در تابستان و زمستان باران وافر است به             . از طبرستان كمتر است   
گرگان و اعمال و كوههاي آن نزديك طبرستان         (١٩.) اردهنده و ضجرآور است   حدي كه آز  

                                                           
 .٣٤ سينا ص زندگانى ابوعلى١٥
 .٨٧ زندگى بوعلى سينا، ص١٦
 .٤٤٤ تاريخ ديامله و غزنويان ، ص١٧
 .٢٣٨ راه اصفهان، ص١٨
 .٥٧ـ حجتاحلق ، ص٣٨٢ ابن حوقل جلد دوم ، ص١٩
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بناهاي آن از گل و خاكش از       . اسـت و حومـهء آن بـزرگ و در آن نواحي بي مانند است              
خـاك آمـل خشـك تـر و بارانش كمتر است، و با اين همه در گرگان و طبرستان چه در                      

ردم گرگان با وقار و جوانمرد و توانگر        م. تابسـتان و چه در زمستان بارانهاي دائمي هست        
گرگان بوسيله رودي پر آب بزرگ به دو بخش تقسيم شده و پلي اين دو بخش را به                  . بودند

گـرگان و طبرستان از سالها باز تابع خراسان و ري است پول              (٢٠)…هـم مـي پـيوندد و        
ري شش صد گـرگان و هم طبرستان دينار و درهم و يك من اين دو واليت و نيز سرزمين             

گرگان را بندرگاهي به نام آبسكون در كنار درياي         . درم و مـن قومـس سيصـددرم اسـت         
طبرسـتان اسـت كه از آنجا به كشتي نشسته و به خزر و باب االبواب و جيل و ديلم و جز      

در گـرگان آب فراوان است و     ( هـم چنيـن از ابـن حوقـل آورده انـد           . ٢١)آن مـي رونـد    
 از تاليفات   ٢٢) و آن را حدي است موسوم به دهستان        …دكشتزارهاي عريض  و طويل دار     

ديگـر شـيخ در گـرگان مي توان پاسخ پرسشهايي را كه به صورت رساله تدوين                 
از جملـه رساله دربارهء زاويه، مبداء و معاد و نيز تعليقات نوشته و              .( نمـود را نـام بـرد      

سان را پيش رو  شيخ از گرگان راه خرا٢٣.)بزرگتريـن اثـر زندگاني اش را شروع نمود      
وي پس از مسافرت به گرگان به خراسان آمد و مدتي در آن واليت اقامت گزيد                ( گرفـت 

 ٢٤.)و در شهرهاي معروف آن به طبابت مشغول شد

در قرن چهارم هجري خراسان جزو توابع ماوراءالنهر بود و اميران ساماني بر                (خراسان
 خراسان در آن تاريخ ، مركز علماء و         از همه باالتر،   (٢٥.)آن  واليـت نـيز حكومت داشتند       

 ( ٢٦.)فضـال و دانشـمندان و فالسـفه و طالـب علمان و مقصد اهل حاجات و مآرب بود                   
خراسـان قرن چهارم محدود بود از مشرق به سيستان و قسمتي از هندوستان و از مغرب به       

 ختالن و   بيابان غزو نواحي گرگان و شمال به ماوراءالنهر و قسمتي از كشور ترك تا پشت              
 ٢٧.)از جنوب به كوير فارس و قومس

                                                           
 .١٢٤ صوره االرض ابن حوقل، ص٢٠
 .١٢٥ صوره االرض ابن حوقل، ص٢١
 .٥٨ـ حجت احلق، ص٣٨٢ ابن حوقل، جلد دوم، ص٢٢
 .٢٣٩ راه اصفهان ، ص٢٣
 .٥٩تاحلق ص حج٢٤
 .٥٩ حجت احلق ،ص٢٥
 .٦٠ حجت احلق، ص٢٦
 .٢٥٣ـ اسطخرى ص٦٠ حجت احلق ص٢٧
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بوعلـي به طوري كه در شرح احوالش مي بينيم هنگام مهاجرت از ماوراءالنهر به                
خراسان رفت و مدتي در آنجا اقامت گزيد و سرانجام آنجا را ترك گفت و از راه     

 .التبه شيخ وقتي به ري رسيد توقفي در آن داشت. ري و قزوين به همدان رفت

ري از قديمتريـن شـهرهاي آريائيسـت و چـند جا در اوستا به اسم اين شهر بر                  (     ري
درتمام قلمرو ديلميان شهري     (٢٨.)مـيخوريم  كـه آنـرا به معموري و آباداني ستوده است            

مـرمانش چون شهرشان پايتخت بود و شهري        . آبادتـر و بزرگـتر از ري وجـوي نداشـت          
طول اين شهر در آن عهد به       . مرفهي داشتند تجارتـي نـيز محسوب مي شد، نسبتا زندگاني          

يـك فرسخ و نيم مي رسيده است و بر گرداگرد آن حصاري زيبا كشيده بودند كه در عالم                
اسـالم بـه آن روزگار شهرت بسزائي داشته است اين ديوار داراي دروازه هاي متعدد بوده      

بال و عراق باز مي     ـ دروازهء طاق كه به جانب ج      ١: اسـت كه مشهورترين آنها عبارتند از      
ـ دروازهء كوهكين كه در     ٣. ـ دروازهء بكيسان كه بر سر راه قزوين نهاده شده بود          ٢. شـد 

ـ دروازهء هشام كه بر سر راه  قومس و          ٤. شمال شهر بود و به جانب مازندران باز مي شد         
هي ـ دروازهء سين كه در جنوب شهر بود و راه قم و كاشان به آن منت               ٥. خراسان نهاده بود  

وسعت ري يك فرسخ و     . در مشرق پس از بغداد شهري آبادتر از ري نيست         (٢٩.)مـي شـد   
 ( ٣٠.)نيم در يك فرسخ و نيم است و بناهاي آن اغلب از گل و گاهي از گچ و سنگ است                   

ايـن شـهر قلعهء زيباي معروفي با دروازه هاي مشهور دارد از جملهء آنها دروازهء ماطاق                 
 ٣١)…ق و است كه از آن به جبال و عرا

شـيخ در ري بـه رياست بيمارستان معروف رازي كه پزشك همزمان با او بود از                 
هم چنين بوعلي تاليفات خود را به رشته        . طـرف سـيده خـاتون منصـوب گرديد        

كتاب . درواقع من به تاليف پنج كتاب به كلي مجزا از يكديگر مي انديشم.( تحرير در مي آورد
 انسان، بيماري، سالمتي، معالجه و قن مداواي امراض خواهد نخست وقف مسائل كلي دربارهء بدن

كـتاب دوم شامل مواد طبي و داروشناسي ساده، كتاب سوم مبحث بررسي امراض از طريق                . بـود 
معالجـهء اعضـاء و جـوارح و كتاب چهارم با فصلهايي دربارهء تبها، عالئم بيماريها، تشخيصها و      

                                                           
 .٦٦، مقدمهء فاضالنه استاد پور داودـ حجت احلق ، ص٢٥ کاهتاى زرتشت، ص٢٨
 .٦٧ حجت احلق ، ص٢٩
 ١١٥ صوره االرض ابن حوقل، ص٣٠
 ١٢١ و ١٢٠ مهان، ص٣١
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مها ، شكستگيها و گزيدگي ها آغاز و با فصلي درباره احـتماالت، جراحيهاي كوچك، غده ها، زخ      
 ٣٢.)سموم خاتمه مي يابد و باالخره كتاب پنجم محتوي دستورهاي داروسازي خواهد بود

او . بوعلـي در طـي سفرهاي خود تمام آنچه كه انديشيده بود جامهء عمل پوشاند   
 ، دير وقت    برويم( جلـد دوم قـانون را نيز در ري شروع نمود به نقل از شاگردش                

در همين جا بود كه به  (٣٣)دلـم مـي خواهـد نوشتن جلد دوم قانون را شروع كنم            . اسـت 
مطالعـهء حـركات زميـن شناسي پرداخته و رساله اي تحت عنوان علت ايستادن زمين در                 

 ٣٤.)جاي خود را نوشته بود

بـا اتفاقات و اختالفاتي كه بين ملكه ري  و وليعهدش پيش آمده بود شيخ دوباره                 
 .مبادرت به مهاجرت نمود و به طرف قزوين روانه گشت

در قـرن چهارم بين قزوين تا شهرري كه مركز جبال و ديلم و پايتخت آل بويه                 ( قزوين
خصوصيات شهر قزوين در آن زمان      ٣٥). بـود بيسـت و هفت فرسخ فاصله بوده است         

ي استوار  اين شهر هم مانند ساير شهرهاي آن عهد داراي حصن         ( كه  بديـن ترتيـب بـود       
اين شهر در آن موقع آبخور . بـوده و مسـجد جامع  آن در شهرستان آن قرار داشته  است                

در . و تا مركز ديلمان  فرسخ فاصله داشته است          . ديلمـان و سرحد ديلم محسوب مي شد       
قزويـن آب جاري وجود نداشته واهالي از كاريزهائي كه در زير زمين تعبيه شده بود و در      

 ٣٦)…ابي مي شد استفاده مي كردندمسجد جامع آفت

قزوين در دامن كوه بنا نهاده شده  (يعقوبـي شهر قزوين را چنين توصيف نموده است        
و آنـرا دو دشـت است يكي را دشت بزرگ و ديگري را دشت سيرم مي نامند كه در ايام                     

ي اهاهلي آن از لحاظ نژاد مخلوط. زمستان در آنها آب جاريست و در تابستا بدون آب اند           
از عـرب و ايراني اند و در آن شهر آثار ايرانيان قبل از اسالم و آتشكده ها  وجود دارد و                      

مردم قزوين افرادي    ٣٧.)خـراج آن با خراج زنجان يك ميليون و پانصد هزار درهم است            
آن گونـه كـه ابن حوقل در بارهء اهالي اين شهر مي             . دانشـمند و توانگـر بودنـد      

                                                           
 .٢٤١ راه اصفهان، ص٣٢
 ٢٨٧ مهان، ص٣٣
 .٣٠٧ مهان ، ص٣٤
 .٧٠ حجت احلق، ص٣٥
 .٢٠٠و اسطخرى ص٣٦٩ـ ابن حوقل جلد دوم ص٧٠ حجت احلق ص٣٦
 .٣٨ـ کتاب البلدان يعقوبى، ص٧١ حجت احلق ، ص٣٧
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سـر اعمال جبال از لحاظ فراخي معيشت و تمكن اهالي و     مانـند قزويـن در سرا     ( نويسـد 
 ٣٨.)…تسلط آنان در ادب

در مدتـي كه بوعلي در قزوين بسر برد عالوه بر تاليف به معالجهء  بيماران اهتمام               
بدين ترتيب بوعلي از . نمـود تـا ايـنكه از دربار همدان افرادي به دنبال او آمدند              

 .قزوين راهي همدان شد

ن در آن روزگار جزو اعمال جبال محسوب مي شد و شهري بزرگ بود     همـدا (همدان      
و طـول آن بـه يـك فرسـخ مي رسيد و حصار و ربض و شهرستاني داشت كه حصار آن            

شهرستان آن را چهار دروازه بود كه    . سخت استوار و شهرستان و ربضش بسيار معمور بود        
همدان در اوائل اسالم جزو      ( ٣٩).تمام از آهن تعبيه شده بود و بناهاي آن گلين بوده است           

توابـع بصره محسوب مي شد و خراج آنرا به بصره حمل مي كردند و در عطاياي آن شهر                   
در  (٤٠.)آب شهر از رودخانه ها و چشمه سارهاي داخلي تهيه مي شد        . خـرج مي كرده اند    

عهد بوعلي شهر سخت پر آب و درخت بوده است و غالت فراوان از زمين هاي مزروعي                 
و اهـل علـم و ادب و فضـل نـيز در آنجا بسيار يافت مي            .  بدسـت مـي آمـده اسـت        آن

در همدان بعلت كوهستاني بودن     . مـردمانش توانگر و اهل مروت و جوانمردي بودند        .شـد 
ناحـيه اش گوسفند و ساير مواشي فراوان تربيت مي شد و مواد لبني در آنجا به حد وفور                   

نجا رواج داشت در يكي از توابعش بنام رود راور          و نيز انواع تجارت در آ     . بدست مي آمد  
از همدان تا قزوين چهل      ( ٤١.)، زعفـران فراوان بدست مي آمد كه به خارج حمل مي شد            

از همدان تا شهر ري كه  (٤٣)در اين فاصله شهري وجود نداشت  (٤٢.)فرسـنگ فاصـله بود    
 ٤٤.)استمركز جبال و پايتخت واقعي ديالمه بود چهل و شش فرسنگ را ه بوده 

شـيخ در اثنائـي كـه در همدان در دربار شمس الدوله بسر مي برد و او را معالجه     
و تاليفات خود را بعضا به اتمام       . مي نمود به مقام وزارت شمس نيز منصوب شد        

 هجري آخرين صفحات قانون را به من ٤١٠در بهار  .( و يـا بعض ديگر را شروع نمود      

                                                           
 .٣٦١ـ ابن حوقل، جلد دوم، ص٧١ مهان ص٣٨
 .١٩٨ـ اسطخرى، ص٧٧ مهان ، ص٣٩
 .٣٩ـ يعقوبى، ص٧٧ مهان ، ص٤٠
 ٣٥٦ـ ابن حوقل، جلد دوم ، ص٧٧ مهان، ص٤١
 .٢١بن خردادبه، صـ ا٧٧ مهان، ص٤٢
 ..١٩٦ـ اسطخرى، ص٧٧ مهان ،ص٤٣
 .٢٠٠ـ کتاب اخلراج قدامه بن جعفر، ص٧٧ مهان، ص٤٤
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يك هفته بعد . لعمها ي داروسازي به پايان رسيدو كـتاب پـنجم بـا دسـتورا      . تقريـر كـرد   
كتاب قانون در طب كه مشهور ترين و بزرگترين كتب           (٤٥.)حواشـي قانون را به آن افزود      

شيخ جلد دوم شفا را نيز در اين فاصله         ( ٤٦)…طبـي اسالمي و مشتمل بر پنج قسمت است        
ات نوشت هم چنين    تكمـيل كرد و جميع االهيات و طبيعيات شفا را جز كتاب حيوان و نب              

كـتاب الدافـي الحكـم  و كـتاب عرفانـي تحت عنوان حي ابن يقظان را نيز شروع كرده                     
 پـس از مرگ شمس الدوله به درخواست فرزند او سماالدوله در خصوص    ٤٧.)بود

ادامهء وزارتش پاسخ منفي داد بنابر اين سماءالدوله شيخ را در زنداني كه در قلعه          
چون شمس الدوله فوت شد     (رار داشت بازداشت كرد   فـردجان در نزديكـي همدان ق      

فـرزندش سـماءالدوله خواست شيخ را همچنان در وزارت نگاهدارد، اما شيخ زير بار اين       
بوعلـي پـس از رهايـي از بند به دعوت امير اصفهان عالءالدوله               ٤٨)…امـر نرفـت   

 .كاكويه دايي سماء الدوله راهي اصفهان شد

سخت آبادان بود و يكي از واليات بزرگ ايران         اصفهان آن روزگار    (    اصفهان
 ٨٠  فرسخ در     ٨٠سراسر اين ناحيه      . و نواحـي مشهور كشورهاي اسالمي بشمار مي رفت        

جفرافي نويسان در حدود     . فرسـخ و در وي شهرسـتان هـا و روستاهاي فراوان بوده است             
ده است غير از     قريه قديمي بو   ٣٥٦ روسـتا بـراي آن ذكـر كرده اند كه هر روستائي را               ١٧

اهالي اصفهان در  قرن چهارم مخلوطي از نژاد ايراني           (٤٩.)قري و ديه هاي جديداالحداث      
اين . و عـرب بـوده انـد ولـي اكثريت با ايرانيان بوده است و عرب در آنجا در اقليت بود                

اعراب از بصره و كوفه به آنجا مهاجرت كرده بودند و غالبشان از قبيله هاي ثقيف و تميم                  
 بنـي ضـبه و خـزاعه و بني حنيفه و بني عبدالقيس و غيره بودند كه هنگام فتح اين شهر                      و

 ٥٠.)بدست مسلمانان كم كم به اين ناحيه مهاجرت كرده بودند

شـيخ پـس از مدتي دوباره به همدان بازگشت و در آنجا در اثر بيماري قولنج كه                  
بل از مرگ به     سالگي زندگي را وداع گفت او ق       ٥٧عـارض گـرديده بـود در سن         

آنها را . سعي كن نوشته هايم را جمع آوري كني ( شـاگردش ابوعبيد سفارشاتي نمود      
                                                           

 .٢٤٦ و ٢٤٥ راه اصفهان ، ص٤٥
 .٤٦٧و ٤٦٦ مهان، ص٤٦
 .٤٩٩ مهان، ص٤٧
 .٤٤٥ تاريخ غزنويان و ديامله ، ص٤٨
 .٢٠ ابن خردادبه ، ص٤٩
 .١٩٨ـ اسطخرى، ص٧٣ حجت احلق، ص٥٠
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. به تو مي سپارم خداوند هر سرنوشتي را كه هر كس استحقاق دارد  برايش تعيين مي كند                 

پنجاه و ١ هجـري بـود هنگامي كه شيخ الرئيس در گذشت        ٤٢٨آن روز اول مـاه رمضـان        
    ٥١.)ي گذشتهفت سال از عمرش م

                                                           
 .٥٧٧ مهان، ص٥١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


