
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی :علمی ومهمترین های 

 ۳۵۲ سنبله ۱۴در  بیرونی
مبر سپت ۵برابر خورشیدی 

که  خوارزممیالدی( در  ۹۷۳
بود به  سامانیاندر قلمرو 

زادگاه او که در آن  .دنیا آمد
کوچکی بود،  دهزمان 

و برخی  نام داشت.« بیرون»
 قوس ۲۲درگذشِت او را در 

 ۲۷خورشیدی ) ۴۲۷
قمری  ۴۴۰ الثانی جمادی

 ۱۰۴۸ سمبرد ۱۳برابر 
و پادشاهی  انقالب سلجوقیان یامدر ا غزنهمرگش در   دانند. میالدی( می

بیرونی دقّت و اصابت نظر خویش .است  بوده مسعود بن محمود غزنوی
هایی همچون  را مدیون مطالعات فلسفی بود، وآثار فلسفی هندوان کتاب

را به عربی ترجمه نموده است . دانشنامه علوم چاپ مسکو، « شامل»
هایی از  است . نوشته ابوریحان را دانشمند همه قرون و اعصار خوانده

مین به دوِر خودش نام ا از گردِش زه بیرونی است که به وضوح در آن
روشی برای محاسبٔه شعاع « االسطرالب»برده شده . بیرونی در کتاب 

کند )بوسیلٔه افِت افق وقتی از ارتفاعات به افق نگاه  زمین ارائه می
ابوریحان عملی کردن این « قانون مسعودی»کنیم(. بعدها در کتاِب  می

زه گیرِی او یک درجٔه سطح دهد. اندا روش توسط خود را گزارش می
است که با توجه به اینکه هر میل عربی  میل بدست آورده ۵۸زمین را 
کیلومتر )بر حسِب واحدهاِی  ۶۵۶۰متر است، شعاعِ زمین  ۱۹۷۳٫۳

آید که تا حِد خوبی به مقداِر صحیحِ آن نزدیک  امروزی( به دست می
های  را در کوه م۱۰۱۹سال  اپریلهشتم  خورشیدگرفتگی بیرونیاست.

 گرفتگی  ماهکنونی را رصد و بررسی کرد و  افغانستانلغمان در 
 .شود ( را اختراع نمود که با آن وزن مخصوص چیزها تعیین میفیزیکدر  وزن مخصوصوی اپیکتوگرام یعنی چگال سنج )ابزاری برای سنجش . مبر همین سال را در غزنه پژوهیدسپت

 .هزار است ۱۳اند نوشت که جمع سطور آنها بالغ بر  گزارش کرده ۱۴۶هم چیره بود، کتب و رساالت بسیار که شمار آنها را بیش از  عربیو  هندی، یونانیهای  بیرونی که بر زبان
سیدهانتا، الموالید الصغیر، که عبارتند از: های مختلفی را از هندی به عربی ترجمه کرد  چیره بود و کتاب سانسکریتهای هندی و همچنین  به زبان هندبیرونی بر اثر سفرهای بسیار به 

و همچنین  شادبهر )حدیث قسیم السرور(، عین الحیات، داستان اورمزدیار و مهریارتوان  ها می است. از جمله این داستان هایی را از پارسی به عربی ترجمه کرده او همچنین داستان .یاره کلب
  «روحش شاد و یادش گرامی باد»( در عزنین اتفاق افتیدهسال ۷۵) ۴۲۷ قوس ۲۲. در گذشت بیرنی بتاریخ را نام برد البامیان(بت )حدیث صنمی  بت و خنگ داستان سرخ
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۱۳۹۷سال( وږي) سنبله رویداد مهم ماه   

 خ ۳۵۹سنبله  ۱ قمری(، بزرگداشت از روز ابوعلی سینای بلخی است. ۳۷۰)

عدهء از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان ) بخش پرچم ( توسط رژیم داود خان 
 به اتهام دست داشتن به کودتا زندانی شدند.

 ۱۳۵۷سنبله    ۱

 سنبله ۱۷ روز جهانی کشتی رانی وهمچنان سواد آموزی ،سپتمبر( 8) 

 سنبله ۱۹ روز جهانی پیشگیری از خود کوشی ،سپتمبر ( 10) 

 خ۳۵۲سنبله  ۱۴ زاد روز ابوریحان بیرونی دانشمند، ریاضی دان و ستاره شناس میالدی(۹۷۳سپتمبر ۵)

مظنون به  تروریستبراثر انفجار انتحاری دو ، قوماندان مشهورجهادیاحمدشاه مسعود
 کشته شد تخاردر خواجه بهاءالدین والیت  القاعدهبا شبکه  ارتباط

 ۱۳۸۰سنبله  ۱۸

تن از اعضای القاعده، چهار بال طیاره را در برجهای دو پهلوی  ۱۹،(2001سپتمبر  11) 

مریکا زدند که در اثر آن اایاالت متحده  کشور مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک
   وخسارات بیشماری را بجا گذاشتند. کشته شدندنفر ۳۰۰۰حمله نزدیک به 

 ۱۳۸۰ سنبله ۲۰

 سنبله  ۲۱ هجری قمری ۱۴۴۰غاز سال آ  ،( اول محرم) 

 سنبله  ۲۲ )شرکتهای حوزه تکنولوژی ( گرامیداشت بر نامه نویسانروز ،سپتمبر ( 13) 

 سنبله ۲۴ « های ضد استبدادی جنبشازپشتیبانی  » دموکراسیروز جهانی ،(سپتمبر 15)

 ( خلقی) بخش طرفداران حفیظ هللا امین با بالشت نورمحمد تره کی رهبر حزبی و دولتی
 را خفه و کشتند وقدرت سیاسی بدست حفیظ هللا امین افتاد

 ۱۳۵۸سنبله  ۲۵

در یک عملیات  برهان الدین ربانی رئیس جمهورپیشین و رئیس شورای عالی صلح
 انفجار انتحاری به منزلش در کابل کشته شد

 ۱۳۹۰سنبله  ۲۹

و  صلحو  آزادیآل از برقراری  مفهومی آرمانی و ایده » روز جهانی صلح ،سپتمبر( 21)

 « هاست در گسترهٔ تمامی کشورهای جهان یا در میان همٔه انسان خوشحالی

 سنبله ۳۰

یک نوع اختالل عملکرد مغزی است که  آلزایمر »روز جهانی آلزایمر  ،سپتمبر( 21 )   

 زوال عقلرود. بارزترین نوع از انواع مختلف  های ذهنی بیمار تحلیل می بتدریج توانایی
 «است اختالل حافظه

 سنبله ۳۰

  

۱۳۹۷شهریور  –(  وږي) سنبله  

August – September 2018           ۱۴۴۰  محرم – ۱۴۳۹حجهذوال  

 


