د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ نشر یکشنبه  ۵۲آگست  ۵۱۰۲هالند

 ۵۱۲حکایت
غنچهء چرخ ز لخت دل ما پر شده است
گل این باغ عجب نشو و نمائی دارد
» وحید قزوینی «

کو ِد زراعتی
راوی این حکایت حکیم ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام است که از اجلهء علمای ریاضی و شعر او
فالسفهء قرن پنجم هجری بشمار میرود و ظاهرآ به سال  ۲۰۲هجری در نشابور در گذشته است.
وی این حکایت را در نوروز نامهء که تقریبآ در حدود  ۵۹۲هجری نوشته شده است نقل کرده و
درستی و نادرستی حکایت بخود او مربوط است و اگر راست باشد بدنیست که زمینداران ما ازین کود
زراعتی ارزان قیمت استفاده کنند .
هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 1 « :

خیام میگوید:
به پنا خسرو ( عضدالدوله دیلمی است) ۲۲۵ – ۲۲۳اطالع دادند که شخصی در آمل ( شهریست به
طبرستان) زمینی ویرانی را خرید و آنرا برنجستان کرد و اکنون از آن زمین نوعی برنج بدست میآید
که در هیج جای مانند آنرا نمی توان یافت و هر سال از همان زمین هزار دینار حاصل می شود.
پنا خسرو ،آن زمین را به مبلغی که صاحبش قیمت گذاشت  ،خریداری نمود و امر کرد تا آنرا خوب
کندند در نتیجه چهل خم دینار خ سروانی از آنجا پیدا شد و پنا خسرو گفت:
قوت این گنج بود که این برنجستان بر نیکو میداد!

سلسله این حکایات ادامه دارد ...
www.24sahat.com

 www.said-afghani.orgـــ بازگشت به صفحه اصلی

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 2 « :

