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کرد  طبیب بزرگواراز  چشمش را  تداوی   و خواهش  امد سینا  علیواب  زدن نابینایی  یشخص یروز

و یک  کند هم مخلوط  را با .....ی دواها  تا فتگ ششاگرد به؛   چشم مریض بعد از معاینه  ابن سیناو

.گذاردب مریض کلچه خمیر مانند بسازد تا باالی چشم  

یکروز بعد مریض و  مریض گذاشت  و باالی چشم ساختاز دوا خمیری کلچه ،  یهمطابق توص شاگرد

  . بینا شد

خواست  ، را یاد گرفته بودساختن دوا  هطریق چون فقط شاگرد . همسایه شاگرد ابن سینا نیز کور بود 

. کندشهرت  کسب به این طریق و زدارا بینا سمریض ه و چشم دوا ساختاستاد ،  توصیه بدون  

!   باالی چشم مریض گذاشت  آن راواولی ساخته بود  مریض که برای  دوا ساخت  همان قسمشاگرد 

؛  دید که ولی  ! سر مشاهده کند  خود را به چشم  مهارتچشم  مریض را باز کرد تا  که  یک روز بعد

.شده است شدید،  مریض ، مصاب به التهاب چشم بلکه  ، چشم مریض خوب نشدنه تنها   

:گفت و آمدخود نزد استاد  اشک پر ، چشمانو هیجانی شده با شاگرد   

:استاد بزرگوار من     

                                                                           ! را بینا سازمهمسایه ام چشمان  خواستم 

برای   شما  را بنابر به هدایت آن قبل روز یک  که   از دوا ساختم را  کلچه خمیری  همانگونهمن 

                                                                      . را بینا ساخت  آن چشم ساختم  و....  مریض 

...و  به اثر دوا  بلکه چشمش ، نشد بینا  مریض  چشم  که  نه تنها  ؛ این بار ولی  

: ابوعلی سینا به شاگردش گفت  

 علل ، عوامل و نحوهدر قدم  اول  ضرورت است که ، پس ؛  دارد های بسیار گوناگونی نابینایی درجه

تو صرف میتوانی  ؛  برو پسرم  ... یدکرد و بعدآ در تداوی ان اقدام وز را  تشخیص یی امراض نابینا

! در دکان خبازی کار کنی  
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  ! خواننده محترم

  امراضاید  ب  در قدم اول  ؛مسلکی و تخصصی  و تجربه   و منطق سالم  ضرورت است تا با تعقل

.مبدل نشود  ،  تباه کن به امراض  تا پرداخت   نآبه عالج و بعدآ کرد تشخیص  دقیق را اجتماعی   

 

                    :                فرموده اند چه عالمانه  « سعید افغاني » داکتر دمحم سعید موالنا  چنانچه

هم شود ،   تشخیص صحیح اگر ! نیست  ممکن    نه اید ، عالج بعمل  درست  تشخیص تا وقتیکه » 

.« .نجات یابیم ،تباه کن امراض حمالت ایناز  که باز هم امکان ندارد باشد؛ن و وسایل معالجه موجود  

 

*** 

«ي خطیب» محب الرحمن   
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