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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Scientific-Social  علمی ــ اجتماعی

   
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۵ جنوری ٢٧    برلين ــ 
            

 
   

 کلينيِک ابن سيناِی برلين

 
ً خوانندۀ "برلين" عنوان را بدون قيِد دلم ميخواست  بيارم، تا دست خوانندۀ عزيز ــ و خصوصا

 در زير قلعۀ ه، کوره گاعزيز کابلی ــ را گرفته ببرمش به لب دريای کابل، در جوار پل ھارتل و

کلينيک صدری ابن "، که پسانھا "شفاخانۀ گندنا"- "شفاخانۀ ابن سينا"ھزاره ھا و تا دھن دروازۀ 

  !!! نيست"کلينيک ابن سينا" و برايش بگويم، که مرادم از اين يز بدان افزوده شدن "سينا

وده نزده است، از خدا و رسولش وايه کردم و نخواستم ولی چون مردم آزاری ھنوز در قاموسم نَ 

  . ا را الالن و سرگردان بسازمکه خلق خد
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  !"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوانندۀ ارجمند پورتال 

 مينازيم و او "ابن سينا" افغانھائيم، که به نام نامی يم و يا تنھا ماتو و منفکر نکنی، که تنھا اين 

 ميگوئيم و دھان "ابن سينای بلخی"را از افتخارات تاريخی خود به حساب می آريم، در حدی که 

 نامی ست، که در ھمه جای ــ از منطقۀ ما گرفته تا کران کران عالم "ابن سينا"ما واز ميماند؛ 

 را "کلينيک ابن سينای برلين"اگر باور نداريد، بيائيد، که . ست زر نوشته شده اپھناور ــ به آبِ 

  :از نظر بگذرانيم، و بعد چوچه اش را در شھر ھمبورگ به ھمين نام و نشان

د، برای علمای نھمان قسمی که اروپائيان مشاھير دنيا را با اسمای خاص خودساخته ياد ميکن

درين مقاله . وص بخود را به کار ميبرندبزرگ شرقزمين و علمای عالم اسالم ھم نامھای مخص

ا با اندک  و يمالبته ھمين نامھا يا بعينھ. به نامھائی که در لسان المانی رائج ميباشند، بسنده ميکنم

  :به اين نامھا توجه فرمائيد.  ديگر فرنگی ھم استعمال ميگردندتفاوت امالئی در زبانھای

  Galenos , Galen                                                                          جالينوس حکيم  

 Hippokrates                                                                                   لقمان حکيم   

 Ptolemäus                                                                     )  جغرافيهعالم ( بطليموس

 Platon                                                                                                  افالطون 

 Aristoteles                                                                                            ارسطو 

 Avempace                                                                                      ابن باجه      

                        Alkindus)    اُنُدلُس ــ ھسپانيۀ اسالمی(رطبه يا کورُدبا  الِکندی ــ فيلسوف مشھور عربی از قُ 

  Averroes                                                         نُدلسی    ابن الُرشد ــ فيلسوف مشھور اُ 

  Avenzoar                ابن ُزھر ــ  جراح  و دانشمند فزيک عرب در يک ھزار سال پيش    

 Rhazis  Rhazes ,                                                             محمد ابن زکريای رازی 

   Aviccena ابن سينای بلخی                                                                                   

                        Geber       ") نقد بيدل"گفتۀ استاد صالح الدين سلجوقی در به (حل کاشف الکُ   جابر ابن حيان سيستانی

  Alhazen ابن الھيثم ــ دانشمند عربی در ھندسه                                                           
  

 با تخصص در اساليب ٢٠٠١ يک کلينيک شخصی ست، که در سال "کلينيک ابن سينای برلين"

 خود چنين کلينيک در ھوم پيج. پيشرفتۀ جراحی ستون فقرات و جراحی اعصاب تأسيس گرديد

  :مينويسد

مريضانی که از ھمه مراجع طبی ديگر مأيوس گرديده اند، بيايند نزد ما، تا باھم راه و چاره ای «

  ».را بيابيم
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  .ممکن ميگرداند گويا ر به انجامش نيستند، شفاخانۀ ابن سينانظر بدين ادعاء آنچه را ديگران قاد

ن شفاخانه نيست، بلکه فقط ميخواھم ارزش ھدف من مگر از تقديم اين نوشته معرفی و رکالم اي

کشم؛ بنام نامی ابن سينا ــ اين اُعجوبۀ روزگار ــ را در جھان و خصوصاً دنيای غرب پيش ديده 

 شؤون و رشته ھای حياتی، ھمهدنيائی که با پيشرفتھای خارق العاده و انکارناپذير خود در 

  .پيشگام و پيشقراول تمام عالم گرديده است

 "عبدهللا"علی؛ يعنی پدر بو.  ست"بن سينابن عبدهللا علی حسين ابو"ل اين نابغۀ دوران نام مکم

 "ستاره"از بلخ بود، که در زمان زمامداری سامانيان به بخارا نقل مکان کرد و ھمدرانجا با 

سرگذشت .  از قرای بخارا به دنيا آورد"افشنه"ازدواج کرد و فرزند نامی خود ــ حسين ــ را در 

در دھاء و ذکاوت او کتابھا بسيار زياد گفته اند و در ماشين گوگل و ابن سينا بسيار جالب است؛ 

 در قسمت ابن "مقالۀ عروضی چھار"داستانی را که . انترنت ھم در بارۀ او ميتوان بسيار خواند

، ــ مينويسد، خيلی جالب استکشور ما در آن زمان سينا و سلطان محمود غزنوی ــ امپراتور 

ابن سينا، که از دست سلطان محمود غزنوی به . ولی نقل آن را ميگذارم به مقاله ای مستقل

قلمروھای دورتر از ساحۀ نفوذ محمود فرار کرده بود، قسمت آخر عمر خود را در خدمت 

در ھمدان از و به عمر پنجاه و ھفتسالگی  گذشتاند، ١"فارس"حکمرانان محلی کشور تجزيه شدۀ 

؛ يعنی ١٩٩۴مقبرۀ عاليشان بوعلی را فکر کنم در سال . ھمدرانجا مدفون گرديد و رفتجھان 

به نام و آراسته در مقابل آرامگاه بوعلی، ميدانی بزرگ . بيست و يک سال پيش زيارت کرده ام

مرمرينی از بوعلی نصب گرديده و عظيم  قرار دارد، که در حاشيه اش مجسمۀ "ميدان بوعلی"

  :لی منقور استبر آن اين رباعی بوع

  دل گـــرچـه درين باديه بسيار شتافت      يک موی ندانست، ولی موی شگافت

  اندر دل  من ھـــــزار خورشيد بتافت      آخــــــر به  کمال  ذره  ای راه نيافت

  :سالھا قبل اين رباعی را اندک شگافته بودم، که اينک لنک مقالۀ مربوطه را می اندازم
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 ؛بوعلی در انواع علوم عصر خود تبحر داشته، ولی شھرت وی در غرب بيشتر در طبابت است

در کتاب مشھورش Sigrid Hunke ريد ھونکه گفتۀ زيگ وی در علم طب، که بِ"قانون"و کتاب 

ــ بزرگترين  Allahs Sonne über dem Abendland" باخترزمينفراز خورشيد خدا بر "ــ 
                                                 

مورد حملۀ مسلمانان قرار گرفته، مفتوح ) قرن ھفتم عيسوی (ليفۀ دوم ــ کشور فارس از زمانی که در دورۀ خ1
 را در حالت تجزيه تمامه قرن گرديد، تا قرن پانزدھم عيسوی؛ يعنی عصر صفويان، تماميت ارضی نداشت و نُ 

حکم در آن وقت  ــ که "کشور"شرقی اين قسمت . ھم، بسر برد مناطق و قلمروھای کوچک و جدا ازو بحيث
در زمان محمود غزنوی ــ تا به فوت .  بيشتر تحت تسلط امپراتوريھای خراسان قرار داشت را نداشت ــ"کشور"

  .  نددوی ــ پسرش مسعود سپھساالر خراسان بود؛ يعنی ھمان والياتی که امروز ھم تحت ھمين نام ياد ميگر
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ا بحيث مواد ميباشد، ھفت قرن مکمل در پوھنتونھای مشھور اروپطبابت در تاريخ ن اثر مدوّ 

   !!!درسی تدريس ميشده است و در واقع اساس طب مدرن را تشکيل ميدھد


