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 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

  
 ۲۰1۹ آگست ۲۵                                                                                           هللا معروفی خلیل

 

 

 

 ی بلخیعلی سینادهر، بواُعجوبۀ  

 رر چو من یکی و آن هم کاف  ــ"در ده

 یک مسلمان نبود" ،پس در همه دهر

  

از قلم نویسندۀ ارجمند  "پور سینا"مقاله ای در مورد  "ن"افغان جرمن آنالیپورتال  ۲۰1۹آگست  ۲۵در صفحۀ امروز، 

خالف بر را ابن سینا"بوعلی "است، که  تحسیننقش بسته است. روحیۀ واقعیتگرای مقاله قابل  "محمود کامل" افغان به نام

. در دورۀ سامانیان، پدر ددهنسبت می "خراسان تأریخی" و "افغانستان"ما خود ادعاهای کاذب ایرانیان، به خاک پاک 

د و ازدواج نمو "ستاره" دختری به نامو همدرانجا با  رحل اقامت افگندبوعلی از کارداران بلخ بود، که بعداً در بخارا 

 نامداری را به جهان تقدیم کرد. فرزند

داشتم،  ان"همد" به، سفری نا""بوعلی سیجهت زیارت آرامگاه   1۹۹۴ضمن سفرهای بیشمارم به کشور ایران، در سال 

، آبدۀ بس باشکوهی را برای آرامگاه این "محمد رضاء پهلوی"در روزگار سلطنت  را در بر گرفت. ۀ تمامکه یک هفت

غرض از تحریر این را به مشام میرساند. ولی  "بوعلی"همه چیز بوی  "همدان"فرزند بلخ و فرزند جهان، بناء کردند. در 

 :این، که سطور

 "قولنج". درینجا شرحی در مورد بیماری ه استپدرود حیات گفت "قولنج"به مرض  "لی سیناعبو"مشهور است، که ر بسیا

 بگذرد. "کامل"امیدوارم از نظر جناب  ؛افتد الزم می

، که در گویند Colitis ulcerosaکامل  عبارت و به Colitisبه آن  ست، که از نگاه طب امروزی ربیکلمۀ ع "قولنج"

 .است کته روده"" یا رودۀ کالن"" " همانا"امعای بزرگ است. مراد از "امعای بزرگ خونین  مزمن و التهاب "ی معنا

 و اگر تداوی درست صورت نگیرد، باعث هالکت شخص مبتال میگردد. چنان، سترض جدی م "کوالیتیس" یا"کولیتیز" 

خود به ــ  "پسر کاکو" "،ابوالفضل بیهقی"فرمودۀ استاد به ــ و  "ابن کاکویه"در رکاب  "بوعلی" نوشته اند، کتابها که

، که به حیات نابجاسخت و این به ذات خود کاری بود  ناه بردپ "اماله"؛ یعنی "ُحقنه"معالجۀ خود پرداخت و چندین بار به 

ۀ یونانی ریش نظر به ساخت کلمه، بایداست، که  Colitisب کلمۀ فرنگی در واقع معر   "قولنج" .بخشید "خاتمه"بوعلی 

 .داشته باشد

در  "قلنج"یا  "قولنج"خوانندگان عزیز را به مغالطه نیندازد. چون  "قولنج"این شرح را ازین خاطر پیش کشیدم، تا کلمۀ 

 به مرض ستون فقرات اطالق میگردد. چنان، که گویند: افغانستان، "طب یونانی"اصطالح 
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 را گرفت""قلنج هایش  و یا رارا بگیر"  قلنجمیک دفعه "

 ارتباطی ندارد.و کوچکترین هیچ متداول افغانستان،  "قلنج"با  ""قولنج باال پس 

اد شعری داشت، این رباعی را مشهور است، که بوعلی را به خاطر اعتقاداتش تکفیر کردند و بوعلی، که طبع وق  بسیار 

 ادعای محتسبان انشاد فرمود. در رد   

 تر از ایمان من، ایمان نبود مــحکمُ       سان نبود، گزاف و آو منیــچ کفر  

 پس در همه دهر یک مسلمان نبود      رکاف  دهر چو من یکی و آن هم در 

آمده است. گرچه ورشن "در دهر یکی چون من و آن هم کافر" در هیئت سوم مصراع  "محمود کامل"در مقالۀ جناب 

 میدانم. "ارجح"جهات اشکال عروضی ندارد، مگر شکل اول را از بسا  "کامل"آقای 

منتشر کرده ام، که از جمله یکی  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"چندین مقاله را در پورتال  "ابن سینای بلخی"در مورد 

 تقدیم میکنم. "آریانا افغانستان آنالین"آن پورتال به حضور خوانندگان عزیز  ۲۰1۵جنوری  ۲۷را از صفحۀ 

   

لینکلینیِک ابن سیناِی بر  

 
 

بیارم، تا دست خوانندۀ عزیز ــ و خصوصاً خوانندۀ عزیز کابلی ــ را گرفته ببرمش  "برلین"دلم میخواست عنوان را بدون قید  

، که پسانها به "شفاخانۀ گندنا"ها و تا دهن دروازۀ  گاه، در زیر قلعۀ هزاره و کوره 1در جوار پل هارتل به لب دریای کابل،

ولی چون مردم آزاری  نیست!!! "کلینیک ابن سینا"مسمی گردید، و برایش بگویم، که مرادم از این  "کلینیک صدری ابن سینا"

 که خلق خدا را الالن و سرگردان بسازم.  ،ایه کردم و نخواستمهنوز در قاموسم نَوده نزده است، از خدا و رسولش و

 

                                                           

شده است،  ساختهو در عهد مسعود و محموِد اعلیحضرت امان هللا خان غازی  "گذرگاه"ــ پل مشهوری، که باالی دریای کابل در منطقۀ  ۱

از مگر در تداول ما مسما گشت. این نام  "پل هورتن"است، که به افتخار نامش به  Hortenالمانی به نام  تمانیاثر دست یک انجنیر ساخ

 تلفظ گردید، که تاکنون ادامه دارد. "آرتل"حتی و  "هارتل"و  "هارتن"اشکال به حالت اصلِیِّ خود ُعدول کرده و 
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 !"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوانندۀ ارجمند پورتال 

مینازیم و او را از افتخارات تاریخی خود به  "ابن سینا"ها این تو و منیم و یا تنها ما افغانهائیم، که به نام نامی فکر نکنی، که تن

ـ از ست، که در همه جای ـ نامی "ابن سینا"میگوئیم و دهان ما واز میماند؛  "ابن سینای بلخی"که  ،آریم، در حدی حساب می

را  "کلینیک ابن سینای برلین"ر ــ به آب  زر نوشته شده است. اگر باور ندارید، بیائید، که عالم پهناو اقصایمنطقۀ ما گرفته تا 

 از نظر بگذرانیم، و بعد چوچه اش را در شهر همبورگ به همین نام و نشان:

ای عالم که اروپائیان مشاهیر دنیا را با اسمای خاص خودساخته یاد میکنند، برای علمای بزرگ شرقزمین و علم ،همان قسمی

که در لسان المانی رائج میباشند، بسنده میکنم.  ،خود را به کار میبرند. درین مقاله به نامهائیه اسالم هم نامهای مخصوص ب

 البته همین نامها یا بعینهم و یا با اندک تفاوت امالئی در زبانهای دیگر فرنگی هم استعمال میگردند. به این نامها توجه فرمائید:

 Avempace                                                                                         ابن باجه   

ندی ــ فیلسوف مشهور عربی از قُرطبه یا کورُدبا )اُنُدلُس ــ هسپانیۀ اسالمی(                                                       Alkindus              الک 

  Averroes                                                                 ابن الُرشد ــ فیلسوف مشهور اُنُدلسی              

  Avenzoar                          ابن ُزهر ــ  جراح  و دانشمند فزیک عرب در یک هزار سال پیش                 

 Rhazis Rhazes ,                                                                محمد ابن زکریای رازی 

   Aviccena                                                                           ابن سینای بلخی                          

مهجابر ابن حیان سیستانی کاشف الُکحل)به گفتۀ                                                                      Geber        الح الدین سلجوقی در "نقد بیدل"(ص عال 

 Alhazen                                                       هندسه     علم ابن الهیثم ــ دانشمند عربی در               

به قانون تعریب خود، عربی ساختند و همین  را Helasیا هالس  "یونان قدیم"بزرگان نامهای ، ه اعراب همباید تذکر داد، ک

 به این نامها توجه کنید: عاماً تداول دارند. نیزب اند، که در زبانهای ما نامهای معر  

 Galenos , Galen                                                               حکیم یا جالینوس جالینوس 

 Hippokrates                                                                           حکیم   یا لقمان لقمان 

 Ptolemäus                                                                           بطلیموس)عالم جغرافیه(              

 Platon                                                                                                 افالطون  

 Aristoteles                                                                                            ارسطو  

احی ص در اسالیب پیشرفتۀ جر  با تخص   ۲۰۰1ست، که در سال  یدولتشخصی و غیر  یک کلینیک  "کلینیک ابن سینای برلین"

 احی اعصاب تأسیس گردید. کلینیک در هوم پیج خود چنین مینویسد:ستون فقرات و جر  

 «که از همه مراجع طبی دیگر مأیوس گردیده اند، بیایند نزد ما، تا باهم راه و چاره ای را بیابیم. ،مریضانی»

 ممکن میگرداند. "شفاخانۀ ابن سینا"را دیگران قادر به انجامش نیستند، نظر بدین ادعاء آنچه 

ــ این  ی بلخیاز تقدیم این نوشته معرفی و رکالم این شفاخانه نیست، بلکه فقط میخواهم ارزش نام نامی ابن سینا هدف من

ً دنیای غرب پیش دیده بکشم؛ دنیائی پیشرفتهای خارق العاده و رقیات و تکه با  ،اُعجوبۀ روزگار ــ را در جهان و خصوصا

 ده است.گردیپیشگام و پیشقراول تمام عالم های حیاتی،  انکارناپذیر خود در همه شؤون و رشته

از بلخ بود، که در زمان  "عبدهللا"ست. پدر بوعلی؛ یعنی  بن سینا"علی حسین بن عبدهللا "ابونام مکمل این نابغۀ دوران 

 "افشنه"ازدواج کرد و فرزند نامی خود ــ حسین ــ را در  "ستاره"نقل مکان کرد و همدرانجا با زمامداری سامانیان به بخارا 

اند و و نوشته از قرای بخارا به دنیا آورد. سرگذشت ابن سینا بسیار جالب است؛ و در دهاء و ذکاوت او کتابها بسیار زیاد گفته 

در قسمت ابن سینا و  "چهار مقالۀ عروضی"که  ،ی راجالب اند. داستاندر ماشین گوگل انترنت هم در بارۀ او میتوان بسیار خو
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ست، ولی نقل آن را میگذارم به مقاله ای  شنیدنیسلطان محمود غزنوی ــ امپراتور کشور ما در آن زمان ــ مینویسد، خیلی 

فرار کرده بود، قسمت آخر مستقل. ابن سینا، که از دست سلطان محمود غزنوی به قلمروهای دورتر از ساحۀ نفوذ محمود 

سالگی در همدان از  گذشتاند، و به عمر پنجاه و هفت ۲"فارس"عمر خود را در خدمت حکمرانان محلی کشور تجزیه شدۀ 

سال پیش زیارت  پنج؛ یعنی بیست و 1۹۹4جهان رفت و همدرانجا مدفون گردید. مقبرۀ عالیشان بوعلی را فکر کنم در سال 

قرار دارد، که در حاشیه اش مجسمۀ عظیم  میدان بوعلی"مگاه بوعلی، میدانی بزرگ و آراسته به نام "کرده ام. در مقابل آرا

 مرمرینی از بوعلی نصب گردیده و بر آن این رباعی بوعلی منقور است:

 دل گـــرچـه درین بادیه بسیار شتافت      یک موی ندانست، ولی موی شگافت

 ت      آخــــــر به  کمال  ذره  ای راه نیافتاندر دل  من هـــــزار خورشید بتاف

 اندازم: سالها قبل این رباعی را اندک شگافته بودم، که اینک لنک مقالۀ مربوطه را می

Seena.pdf-Ali-Boo-e-Robaa'ee-KM-1۰۲3۰8http://www.afgazad.com/Elmi/ 
 

در انواع علوم عصر خود  یاد شده است الرئیس" "شیخو  الحق" حجة"، که در تأریخ با القاب مطنطن بن سینای بلخی" بوعلی"

گفتۀ زیگرید ه وی در علم طب، که ب "قانون"  غرب بیشتر در طبابت است؛ و کتاب جهان تبحر داشته، ولی شهرت وی در 

ــ  Allahs Sonne über dem Abendland" اروپاخدا بر فراز  آفتاب"کتاب مشهورش ــ در Sigrid Hunke هونکه 

ن طبابت در تاریخ میباشد، هفت قرن مکم   حیث مواد ه مشهور اروپا ب و مؤسسات اکادمیک و ل در پوهنتونهابزرگترین اثر مدو 

   تدریس میشده است و در واقع اساس طب مدرن را تشکیل میدهد!!! ،درسی

 

 (۲۰1۹آگست  ۲۵رلین ــ )ب

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ُعجوبۀ دهر، بوعلی سینای بلخی  ا
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۲
، تا قرن پانزدهم عیسوی؛ یعنی عصر در تسخیر مسلمانان درآمدسوی( که در دورۀ خلیفۀ دوم)قرن هفتم عی ،ــ کشور فارس از زمانی 

بسر برد. قسمت جدا ازهم، کوچک و بسیار حیث مناطق و قلمروهای ه ت ارضی نداشت و نُه قرن تمام را در حالت تجزیه و بصفویان، تمامیِّ 

سلطان راتوریهای خراسان قرار داشت. در زمان را نداشت ــ بیشتر تحت تسلط امپ "کشور"ــ که در آن وقت حکم  "کشور"شرقی این 

 که امروز هم تحت همین نام یاد میگردند.   ،محمود غزنوی ــ تا به فوت وی ــ پسرش مسعود سپهساالر خراسان بود؛ یعنی همان والیاتی
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