د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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نظارهء ترا  ،دو جهان جز دوچشم نیست
یک چشم بازمانده ویک چشم برهم است
» طالب آملی «

در شرح حال ابن سینا ابوعلی حسین بن عبدهللا بن سینای بلخی بزرگترین فیلسوف اسالم (۳۷۳
–  )۷۲۷حکایات افسانه مانند بسیاری نقل کرده اند که چون خارج از دائرهء عرف و عادت می باشد
نمی توان حقیقت آنها را یقین حاصل نمود ولی مطالعهء این حکایات یک حقیقت دیگر را آشکار می
سازد و آن اینکه هراندازهء که شخصیت یکی از بزرگان بیشتر مورد احترام مردم باشد افسانه ها هم
در اطراف حاالت او بیشتر شایع و رائج می باشد وبنابر این ابن سینا یکی از چند نفر معدود از
بزرگان جهان است که مردم به شخصیت آنان احترام بسیار قائل می باشند ،بهر حال این حکایت یکی
از آن حکایتها (یاافسانه ها) است :
می گویند :ابن سینا گفته بود :
من بیاد دارم که بسیار خوردسال بودم ( وبروایتی تازه قدم بجهان گذاشته بودم ) یک روز مادرم مرا
بروی زمین خوابانیده بود من در آن روز آسمان را سوراخ سوراخ دیدم .
این حرف را برای مادر وی نقل کردند و او گفتهء پسر را بدینگونه تصحیح و تصدیق کرد :

صفحه »1 « :

وقتی که حسین ( ابن سینا ) بدنیا آمد بنا بر رسمی که در شهر ما رایح است اورا بروی زمین در زیر
آسمان میخوابانیدم وغربالی را بروی او میگذاشتم تا حیواناتی از قبیل گربه ومرغ وغیره با و آسیب
نرسانند و خود بکار های خانه سرگرم میشدم  .اینکه او آسمان را سوراخ سوراخ دیده است بنابر
آنست که چشمه های غربال را میدیده است !

***
سلسله این حکایات جالب و خواندنی ادامه دارد .
www.24sahat.com
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صفحه »2 « :

