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  حکا یات هفت سلطان
  وروایـات مــردمی

                                
  نه شاعر، نی ادیب ، نی مولف ، ونی سخنرانم

  بســـیط ســاده مـردي ازازل مشــتاق عرفانم
  منم اهل تصوف دوست دارم مشـرب صوفی

  بـــــودنامم عـزیـزو عاشــق رویاي انســـانم 
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  هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت   ـــ  از دفتر زمانه فتد نامش از قلم 

  :پیشگفتار 
حکایات هفت سلطان عنوان بامسمی ئی در مورد داستانها ، حکایات وروایات مردمی ایست که 
طی قرون متمادي از زبانی به خامه ئی نقل ودرافکار انسا نهاي جامعه باستان ما بصورت 

  .است مستمرخطورنموده 
مبرهن است که هرجامعه ئی وهرمردمی مشبوع ازچنین قصه ها وگفته ها بوده واین ارمغان ازنسلی 

  .به نسلی میراث مانده است 
اندیشیدم چکیده هارا . که درهرشوخی ئی بخشی ازواقعیت ها نهفته است  :با توجیه این جمله

را  خویش ازآن اندوخته ها ئیدرمجموعه ئی گرد آورده تا باشد چشم اندازان این سطوربزعم 
چه درغیرآن باسپري شدن ایام ، این تراوشها ازصفحات خاطره هازدوده شده وچیزي از . دریابند 

هرچند این گرد آوره ها مکمل نبوده چه از نظرمحتواوچه . گفته هاي مردمی بیاد گارنخواهدماند 
آنچه اهمیت دارد آنست که رقم زده ازلحاظ امالوانشاء عاري ازکاستی ها وکمبود ها نمیباشد اما 

ه ام احساس دورنی ام بوده که با سادگی قلمم منقوش گردیده است طوریکه درصدرهم تذکر داد
ام شاعرنیستم وبه نویسنده گی هم یدطوالئی ندارم وفرهیخته هم نمی باشم وباورکامل دارم که 
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را غنا بخشیده وبه اخالف اهدا دوستان واهل خبره با مشوره هاي نیک وسودمند شان این مجموعه 
   .خواهند نمود 

  
ژورنالیست موفق  )جرا ئت ( قابل یادآوریست که محترم دیپلوم انجینرعزیز جان  : به هر صورت

ومسئول سایت انتر نیتی آریائی با وجود سایر مصروفیت هاي وظیفوي که دارند لطف نموده صحفه 
براي شما دوستان وعالقمندان علم و فرهنگ درجنب مطالب  )حکایات هفت سلطان ( دیگري را بنام 

جالب وخواندنی خویش اضافه نموده که من هم اززحمت کشی ایشان اظهار سپاس وقدردانی نموده 
 .سعادت وکامگاري همیشگی را درامور وظایف روزمره شان از بارگاه ایزد متعال خواهانم 

حضرات باینطرف درمورد ١٣٣٨که ازسالهايحکایات ورویات مردمی را  :دوســـتان عزیز  
اززبان دوستان نزدیکم ویااشخاص بامعلومات شنیده ام  انبیا ، اولیا ، وهـفــت ســـلــطان

  .  آنرابزبان خیلی ساده نقل قول نموده وبشما دوستان وبیننده گان عزیزتقدیم نمایم که شمهمیخواهم 
  :استحکایات هـفـت ســلطان از اینقرار 

  جناب سلطان سید احمد کبیر       2    ــــــ        جناب سلطان اسکندرذوالقرنین - 1
  ن ابراهیم ادهملطاـــــجناب س  4ـــــ           طامی  ــجناب سلطان بایزید بس - 3
  نی رقاجناب سلطان ابوالحسن خ  6   ـــــ        لطان محمود غزنوي  ـجناب س - 5

  بایقرالطان حسین ـــــجناب س - 7
با داشتن علم  بی بی حسن بصري جنابمیگویند چنین روایتی هم وجودداشته که   : بـه هـمه حال

  . والیت ودرجه کشف القلوب شان نیزدرجمله سلطان ها بشمارمیرود

جرا ئت  عزیز  
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بوده  جهم ازجمله نازدانه هاي خداوند  جناب مبارك حضرت ویس قرنکه ازجانب هم میگویندو 
ودرقسمت درجه سلطان بودن جناب محمود غزنوي شک وتردیدي وجود  .که درین زمره قرار داشته

  دارد 
اگرعمردرقید حیات بود بعدآمطالب خیلی دلچسپ وجالب را درقسمت حضرات : دوستان عزیز 

انبیا بخصوص  اولیاي کرام شهرکابل ودیگروالیات کشورعزیزما که بعضی ها چشم دید هاي بنده نیز 
   :طور مثال میباشد 

  ،  جــناب ســید جان آغا جــبل السراج 
  کار ،یچار جـــناب خــلـیفه صـاحب محـــمد شــفـیع جان 

     . جــناب حــاجی صـاحب آغامحــمد لــوگــــــر    
   جــناب بـابـا صـاحب حــصارك لــــوگــــر ،

  جــناب مـــیرزاجــان بـــرهـــنه پـغـمانی ،     
   . جــناب قــطب الدین مشــهوربـه قــودومــلنگ دهــمزنگ

   جــناب حـاجی صـاحب قــلعه مسلم ،
   صاحب بوت دوز بندرخان آباد کندوز،جناب خلیفه  
که اضافتر از پنجاه سال جابجا در یک گوشه بازارحضرت امام صاحب نشسته بود  جناب ساالرملنگ 

  .که استاد شدن آنمبارك را تا بوقت فوتش کسی ندیده هست 
که اکثرآ وقت  به عوض نان شیشه ها را  امـام صاحب حضرتجناب سید زیـنــوآغا همچنان و  

  .نوشجان مینمود 
   ، مشهور به آغا صاحب تق تقی  جــناب میرهاشم آغا غزنوي

   جناب خلیفه صاحب قلعه واحد 
 ودیگراولیاي کرام که همین حاال نامهاي ایشان جناب سیدحمیداهللا آغا واقع خواجه جمع ولی پغمان

 عزیزان خیلی دلچسپ و جالب بوده انشاال همه آنرا یکایک بشماحکایات ومعجزه آنها ندارم بیاد را
  .  خواهم نگاشت

  واهللا اعـلـــم باالصــــــــــــــواب
  عزیز حیدري

  ازشــهرگـــوتنبرگ سویدن
AzizHaidari@hotmail.com 


