
 

   »1 » : صفحه   

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 
 

 م 1029  می  12 : تاریخ نشر 
  

 

 
                                                                                تو آتش وآب یرحم یمن و ب یصبور 

                                                                             و سنگ نهیمن و غم عشق تو آبگ دل    

«یاضیدشت ب یول»   

 

دمحم بن دمحم بن حسن دانشمند معروف )  یطوس نیالد ریخواجه نص نیاز معاصر یکیاز طرف  یا نامه

 ۱۱در  یو متوف ۷۹۵االول سنه  یجماد ۱۱)  در متولد  یو مؤلف  اخالق ناصر نایشارح کتب ابن س

. دیداشت باو رس یخصومت یکه با و(  ۲۵۶ حجهیذ  

! سگ پسر سگ یا: نامه در مکتوب خود قدم از جادهء خطاب به او نوشته بود سندهءینو  



 

   »2 » : صفحه   

 کنفریکه ادب و اخالق  یبر داشت و پاسخ او را با کلمات یپس از مطالعه آن نامه ، کاغذ نیالد رینص

: نوشت نیکند  نوشت و از جمله در مقابل  دشنام  مذکور در فوق ، چن یدانشمند اقتضا م  

است  یسگ از جملهء جانوران نکهیا یبرا ستیو چنان ، درست ن نیچن یا:  ینوشته بود نکهیا اما

که من بدو پا  یدراز است ، در صورت شیاست وناخنها یرود و بدنش پر از مو یکه به چار پا راه م

و  مکن یزنم وخنده م یپهن است وحرف م میوناخنها ستین دهیپوش یروم و پوست بدنم ازمو یراه م

سازد، خداوند  یم زیجانداران متما ریاز آنست که سگ را از سا ریقصول وخواص که من دارم غ نیا

! یکرده ا دانست که اشتباه  یخواه نیقیب ینظر کن دی، اگر در نوشتهء خود تجد امرزدیترا  ب   

و از او   آمد یو عرض معذرت نزد  ی، برا دیبه آن شخص رس خواجه  که نامهء   یوقت ندیگو یم

. داشت یپوزش خواست و تازنده بود حرمت خواجه را نگاه م  

**** 

... سلسه این حکایات آموزنده ادامه دار  

:ناشر   

ساعت 12سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   

 

www.24sahat.com 
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