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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د
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م 1027 جنوری   7: تاریخ نشر   

 
ستیترا ، دو جهان جز دوچشم ن نظارهء    

چشم برهم است کیچشم بازمانده و کی    

یطالب آمل  » »   

    

  
  ۳۷۳)اسالم  لسوفیف  نیبزرگتر  یبلخ ینایبن س  بن عبدهللا نیحس یابوعل نایحال ابن س  شرح در

باشد  ینقل کرده اند که چون خارج از دائرهء عرف و عادت م یاریافسانه مانند بس اتیحکا( ۷۲۷ –

 یمرا آشکار  گرید قتیحق کی اتیحکا نیمطالعهء ا  یحاصل نمود ول نیقیآنها را  قتیحق توان  ینم

مورد احترام مردم باشد افسانه ها هم  شتریاز بزرگان ب یکی تیهراندازهء که شخص نکهیسازد و  آن ا

از چند نفر معدود از  یکی نایابن س نیباشد وبنابر ا یرائج م و عیشا شتریدر اطراف حاالت او ب

 یکی تیحکا نیباشند، بهر حال ا یقائل م اریآنان  احترام بس تیبزرگان جهان است که مردم به شخص

: است( ها اافسانهی) تهایاز آن حکا  

 

: گفته بود نایابن س: ندیگو یم  

روز مادرم مرا  کی( تازه قدم بجهان گذاشته بودم  یتیوبروا) خوردسال بودم  اریدارم که بس ادیب من

. دمیبود من در آن روز آسمان را سوراخ سوراخ د دهیخوابان نیزم یبرو  

: کرد قیتصد و حیتصح نگونهیاو گفتهء پسر را بد نقل کردند و یمادر و یحرف را برا نیا  
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 ریدر ز نیزم یاست اورا برو حیکه در شهر ما را یآمد بنا بر رسم ایبدن(  نایابن س)  نیکه حس یوقت

 بیبا و آس رهیگربه ومرغ وغ لیاز قب یواناتیتا ح گذاشتمیاو م یرا برو یوغربال  دمیخوابانیآسمان م

است بنابر  دهید سوراخ  را سوراخ   او آسمان  نکهیا.  شدمیخانه سرگرم م ینرسانند و خود بکار ها

! است دهیدیغربال را م یآنست که چشمه ها  

 
  

*** 

.د سلسله این حکایات جالب و خواندنی ادامه دار  

www.24sahat.com 
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