د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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صبوری من و بی رحمی تو آتش وآب
دل من و غم عشق تو آبگینه و سنگ
« ولی دشت بیاضی»

نامه ای از طرف یکی از معاصرین خواجه نصیر الدین طوسی ( دمحم بن دمحم بن حسن دانشمند معروف
شارح کتب ابن سینا و مؤلف اخالق ناصری متولد در (  ۱۱جمادی االول سنه  ۷۹۵و متوفی در ۱۱
ذیحجه  ) ۲۵۶که با وی خصومتی داشت باو رسید .
نویسندهء نامه در مکتوب خود قدم از جادهء خطاب به او نوشته بود :ای سگ پسر سگ !

صفحه »1 « :

نصیر الدین پس از مطالعه آن نامه  ،کاغذی بر داشت و پاسخ او را با کلماتی که ادب و اخالق یکنفر
دانشمند اقتضا می کند نوشت و از جمله در مقابل دشنام مذکور در فوق  ،چنین نوشت :
اما اینکه نوشته بودی  :ای چنین و چنان  ،درست نیست برای اینکه سگ از جملهء جانورانی است
که به چار پا راه می رود و بدنش پر از موی است وناخنهایش دراز است  ،در صورتی که من بدو پا
راه می روم و پوست بدنم ازموی پوشیده نیست وناخنهایم پهن است وحرف می زنم وخنده می کنم و
این قصول وخواص که من دارم غیر از آنست که سگ را از سایر جانداران متمایز می سازد ،خداوند
ترا بیامرزد  ،اگر در نوشتهء خود تجدید نظر کنی بیقین خواهی دانست که اشتباه کرده ای !
می گویند وقتی که نامهء خواجه به آن شخص رسید  ،برای عرض معذرت نزد وی آمد و از او
پوزش خواست و تازنده بود حرمت خواجه را نگاه می داشت .
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سلسه این حکایات آموزنده ادامه دار ...
ناشر :
سایت وزین  12ساعت
موسس و مسوول :
دمحم مهدی « بشیر »
www.24sahat.com

 www.said-afghani.orgـــ بازگشت به صفحه اصلی

صفحه »2 « :

