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  نیـقرنـکندر ذوالـلطان اسـست ـکایـحـــ
  ات  حضرت خضریدن آب حیونوش

  
 يا فولکلوریو یلیتخ يت ها وداستا نها جنبه هایم  اکثرآ حکایدانیکه میتا جا ئ :زیز ـتان عـدوس

نکه یا ،  بخاطر  قت نبودهیازحق یهم خال ين داستانها تا حدودیم که چنینمایداشته بانهم فکرم
                                           ...ها  زید چیمردم نگو یزکیچ که تا نباشد: گفته اند 

که وجود داشته  ت ین رواین چندیلقرنند که درقسمت شناخت جناب سلطان اسکندر ذوایگویم
  . اشاره نمود هانتوان به آیم
اسکندر  ا حضرت سلطانیا وجود داشته که گویدر کتاب قصص االنب یتین روایدرقدم نخست چن 

 ينصورت چرا در پاره هاغمبر بوده  واگرنبوده پس درآیا پیو ی ع از جمله نبن رحمته اهللایذوالقرن
  . نیا ذوالقرنیقا لنا م گفته شده که یقرانکر

ازپادشا هان باعظمت و پرقدرت  یکین ین بوده که جناب سلطان اسکندر ذوالقرنیچن یت دومیروا
  . کردینم غروب شان نیچ وقت درسرزمیبوده که به اصطالح آفتاب ه

خورد ، خورد  ين درفرق سرخود دودانه شاخهایند که سلطان اسکندر ذوالقرنیگویگرمیت دیبروا
  . ندیگوین میل است که آنراذوالقرنین دلیبز مانند داشته که به هم

ن خاطرآنرا یه تولد شده و به همیدرشهر اسکندرآنجناب  کهندیگویم بروایت دیگرهمچنان و 
                                                                                                                                                                                       .       نامندیاسکندرم
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دا  حکــما ، ، علــمان تعداد یسلطان اسکندرذوا لقرن يروز که چنین روایت بوده : به هر صورت
پا د  درتاالر قصر شیخو ییبرجسته را ازچهارگوشه حکمروا رانوجـادوگـ منجـما ن ، نـشمـنـدان

ن رشته سخن را مخا طب قراردا ده و یش دعوت نمود که بعد ازصرف طعا م تمام حا ضرا یشاه
  : عزیزوحاضرین در جلسه دوستانکه را اینطور اغاز نموده 

ات سالم تان یوازنظران گذاشته یشما  درم را با یاتیارمهم وحیمطلب بس کی امروزکه  خواهم یم  
وآفتاب  د ارم یین حکمروایدر نصف کره زم بأیبهترمعلوم است که تقر شما به همه.  د شوم یمستف
  . افسوس افسوس صدکن یول بنده غروب نمیکند در سرزمینهیچ وقت  هم 

حاضرین  ازجمع ینده گیبه نما ندزحضورداشتیم نیلقمان حکجناب    کهن جلسه یدرجمله حا ضر 
معنی افسوس ، صدافسوس شما را ندانستیم واگرلطف مایان  ان عالم سلط يکه افرمودندبلند شده و

   . نموده آنرا بما واضع ترتشریح نمائید 
ا مرگ وجود دارد یکه در د ندانم یهمه م در جلسه نیم دانا وحا ضریحک يکه اندفرمودسلطان 
  ؟ )نی ( ویا ) ن آ( د که یرت بگوئنصوآپس در

  . باشد یهم م یمرگ وجود داشته وحتم یچرا نک زبا ن گفتند که یهمه ب
ا که جها ن خوا هم تیترس دارم ومخیلی من از مرگ  در صورتیکه چنین است  :ند رمودفسلطان  

  . باشمزنده  تا همیشهکنم د که چیبگوئ وحاالشماشم زنده با هست
کوقت من درکتاب یا سلطان عالم یش بلند شده وگفت که م دوباره ازجاییحکجناب لقما ن 

آب  ایدردن یمیدا بودنزنده  يه سالم خوانده بودم که برایآدم علي ت نامه حضرت بابا یوص
 که اصآل جناب سلطان اسکندر انتظارآنرا هم  ن خبرخوشیدن چنیشنوبا  . ات وجود  داردیح

 که دیئا ش وبگوم دانا زود بیحک يده وگفت که ا یم را بوسیکن حلقما يباررو ین نداشت چند
  .م ین حر کت نما جا واقع است که فردا صبح به عزم آدرک آب حیات چشمه مقد س

غـارکوه   یکیک تـار یـ ن یکـوه قـاف ودربـ    یکـ یات در نزدیـ چشـمه آب ح  : م گفـت ین حکلقما
ش یخو امکانات دست داشتهبا یدزنده باش شما ان استکه تاجه دیخواهیکه میدر صورت . داردقرار

  دیئنوشجان نما   یآب زنده گان از آنجادا نموده وید که همان چشمه مقدس را پیتوانیم
م دانـا فـرض کـن    یحک يکه ا فرمودندم خوش شده ویک لقمان حکین ازنظر نسلطاجناب           

ا  مقـدس  ان آبن همـ یدا نمودم پس چطوربدانم که ایکه من هما ن چشمه آب مورد نظرخودرا پ
   ؟ ویانی  ست
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  : ل  وجود داردیذ عالیمدن آن یسلطان درنو ش ایم گفت که یلقمان حک
   است خیآن اضافتراز يسرد  2                   راستید ترازشیرنگ آن سف - 1
   عطرآن خوشبوتراز مشک وعنبراست -4          آن اضافترازعسل است ینیریش - 3

  سبکتر است کرده اهوباد ن ازدن آیونوش   - 5
م کوه قاف بکدام طرف یا لقمان حکیکه ه فرمودندحاصل شد اسکندر نان سلطانینکه اطمبعد ازآ

  .م گفت که مقابل قبله عالم  یلقمان حک        ؟. است
 قوماندان يفورآ باال راهن جا نمیشدیاد به اصطالح درپیز یشخص سلطا ن ازخوش  درحالیکه 

ست چهارساعت به تعداد یکه درظرف ب هدستور داد  ) خضرنام داشت (  لشکر سپاه اش کهفوج 
دا یفردا بمنظورپ پس د کهیچست وچا الك را اماده نما  هاي کهزارراس اسپیکهزارسپاه وی

  . م نمود ینامعلوم حرکت خواه يا ت به سمت هایآب حچشمه مقدس  نمودن 
  ؟. ا چطوریو  دیگرهم دارید یکدام راهنمائ دانا میحک يکه ا فرمودندطان سلجناب بانهم 

   .زدارم یگر نیمطلب دن باره دویا سلطان درایکه  م گفتیلقمان حک 
  .د تا مرتکب کدام اشتباه نشده باشم یاي حکیم دانا زودتربگو فرمودند کهسلطان 

تان ات بنظرمن منجمان وجادوگران یدا نمودن چشمه مقدس آ ب حیبخاطر پ :م گفتیلقمان حک
  . اد کمک خواهد نمودیما را زنه شین زمیدر

    .د یئتانرا بگو یزود باش نظر دوم آفرین بشماکه  فرمودندو هخنده نمود سلطان 
 کی دیراه گم نشده باش کوه خدا نا خواسته هاي یکینکه در تاریبخاطر ا : گفتم یلقمان حک

  ن کاملیقیمن و دیرا با خود داشته باش بینشب  هاي دیمروارکالن ، کالن  يدانه هامقدار
  .دینمایکمک  م ها یکین تاردارم که شما را درآ

زانه دار خ يباالو ه ر نمودیم را تقدیلقمان حک ک وسا لمیات نیکه نظریجناب سلطان برعالوه 
 میرا تحت نظرشخص لقمان حک  دیمروار يدانه ها همان از زیاد مقدارکه  ه ش فرمان دادیخو

  .نماید  خضر جنابدان فوج قومن تحویلطه ها جا بجا ساخته ویدرخر
منجمان وجا دوگران  یش به راهنما ئیکهزارسپاه خویآنروزجناب سلطان با  يفردا : خالصه اینکه

نهـم  آد یکـه شـا  یک مـدت طوالن یـ شدن  يد وبعد ازسپرش گرفتنیرا درپ شخود سمت مورد نظر
سلطان عالم چشـمان  ا ی که اطمینان داده ازجادوگران برجسته اش کتنی ن ساله بوده باشدیسفرچند

دربین همین کوه   که به اساس تخته رمل وعلم نجوم بنده همان چشمه مورد نظر شمابادتان روشن 
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  قرار دارد  که معلوم میشودچشمان مبارك تان در همان تاریکی  سر به فلک کشیده مقابل

 
به قوماندان سپاه خویش را موردنوازش قرار داده  رجادوگ لطان اسکندربرعالوه یکه همانجناب س

نجا استراحت بدهد یدرهم یخودرا تاامرثان يعسکر يفرمان داد که تمام قوا خضرجناب  اش
بخاطر پیدا نمودن ود یرین راباخود بگید شب بیمروار يطه هایچنان اضافه نمود که همان خرموه

  .  م وبسیرویم کوه همان غارتاریک بداخل صرف من وتو چشمه آب حیات
غارکوه رفتند  یکیبداخل همان تارخضرش قوماندانسلطان اسکندربه اتفاق  جناب : خالصه اینکه
و راه گم شده به اصطالح دند که یرس یک دوراهیبالخره آنها بیک ساعت  شدن يکه بعد ازسپر

  .  راه بروندطرف بکدام حاال دانستند که ینم
  م  ؟    یم و بکدام طرف  برویچکن ین دوراهین ایدربحاالخضر يجناب سلطان فرمودند که ا

  .ل است ید موجب تعمیدانیکه شما الزم میا سلطان عالم هرطوریخضرگفت که 
به کمک دانه هاي  این تاریکی خواهم بطرف راستیمن م حاالاي خضر که ندسلطان فرمود 

  دیبرو  به راهنمائی همین مروارید هاي شب بین گرشیرف دن طدرآ هم وشما مروارید بروم
  .  شودیاطاعت م بسیار خوب گفت کهخضر  جناب

د وارکننده یامک نوریخره البا یکیدرهمان تارشدن چند ساعت  يبعد از سپرکه  :خالصه اینکه 
داخل که ازینموده وزمان يج را سپا سگذار که موصوف خداوند هدا شدیپ  خضر در مقابل چشمان

   بیک باغ ناگاه چشم موصوف  که رون برآمدیب یبطرف روشن کوه یکیتار
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 يزینجا به جزازکوه وسنگ چیاب افتاده وگفت که خداوندا دریب وغریعج قشگ مرتب شده

رنگا رنگ خوشبو   ين آن گلهایده که دربین باغ سربه فلک کشیکن ایول ردنداگروجود ید
 کجاستده ام یدهم ن کدانه آنرای حتی که تا کنونان صدها نوع پرنده گان خوشخوان وهمچن

     ؟ وصاحب آن کیست
 لیازقب اتجواهر يهمه از دانه هاش یا تمام برگ وگلهایگل که گو ين همه بته هایخداوندا ا 

آن دن یره بوده که از دیوغ  لعل شب چراغ،  روزهیف، اقوت ی ،الجورد ، زمرد ، الماس طال ،
  ؟. ست یکجاست ومال ک دینمایم یره گیچشمان آدم خ

گل بته  کناردر یمدت کوتاه يخواست که برایرفته ومبداخل باغ پیش جناب خضر : کهاینصه خال
از که ه  ک چشمه آب افتادیچشم موصوف بهمان محل در د کهینما یها نشسته ورفع خستگ

آب هردودست اش بمقدار يوبا کف ها هنمود يم قلب خدا وند بزرگ ج راسپاسگذاریصم
نبوده  بلکه  ين آب عادیرامالحظه نمود ودانست که ا  یتیفیدن آن عجب کیکه درنو ش هدینوش

عام  یبا خوشحا لبعد از نوشیدن آن  که  ب اش نموده استیات را نصیخداوند بزرگ ج آب ح
ا سلطان یگفت که یم با آواز بلند صدا نموده کوه رفته وتاریک  غار وتام دو باره بداخل همان

ساعت بآ درحدود یکیتقر. افتم یرا  ات یه آب حا که من چشمیب دیکجا هست باد چشم تان روشن
ندان وفا دارم من آواز خضرقوما يکه ا میگفت بعد ازآنطرف تونل شخص سلطان اسکندرصدا زد

  ؟د یشنویمرا م يا شما هم صدایشنوم ایشما را م
  . شنومیم یشمارا به  خوب يا سلطان عا لم من صدا یجناب خضر گفت که 

درآنجا باغ وچشمه  واقعآا یا ا خضریکه  فرمودندسلطان  و کجا شدهی  دوایشانهر  :خالصه اینکه 
چشم سلطان به همان  که ناگاه دآنهادر همین گفت وگو بودن . من هیچگاه باور نمیکنم  هآب بود
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به  ات درکجاست کهیآب ح مقدس ا خضرچشمهی:   سبحانه اهللا  که افتاده وگفت قشنگ باغ
 .دم یخود رس يهابه آرزو لطف خدوند بزرگ ج

   
مقبول  ين همان گل بته ها یات دربیآب ح ا سلطان عالم چشمه مقدسیجناب خضرگفت که 

ج   قادرآن بقدرت خداوند  يبرگ ها وگلها آم ا تمایبزرگ وبلند که گو اندرختهمان ودرکنار
 فیروزه ، یاقوت ، ، لعل ،زمرد  ، طال ، الماس از قبل یمتیقجواهرات  يها از دانه و همه همه

  . واست بوده وغیره الجورد ،،  مرجان
ولحظه اي بعد که  دندیبوس   خود را یک دیگر يروآنهان باریک چندین مژده نیدن چنیباشنکه  

 يکه ا اسکندر فرمودندجناب سلطان  دبزرگ وگل بته ها رسیدن اندرکنارهمان درخت
زنده  آب جاست که  ازآناات در کجا یتا بدانم چشمه آب ح قوماندان وفادارم حاال بگوخضر
  . میبنوش گانی

ن یهمکنارات دریک ساعت قبل چشمه مقدس آب حیبآ یا سلطان تقریجناب خضر گفت که 
ن یدانم که دراینم دم وحاالین آن آب نوشیاد ازبیکه شخصآ خودم مقدار زدرخت بزرگ بوده 

  .بمشاهده نمیرسد  زیم نم آن نیآثاروعال یبوده که حت يا چه اسرار خداوندج
د یئنمایاشتباه م اًاخضر شما حتمیکه  ندفرمودشده و یسلطان سخت عصبانبا شنیدن چنین موضوع 

رآن صورت پس دنوشیده باشید  ات رایواگربگفته خودتان آب ح. د یده باشینکه خواب دیا ایو
  فت آن چطور بود ؟یا کید که لذت ویئبگو

م یح نمایفت آنرا بشما تشرین لحظه لذت وکیاگر من همحضرت سلطان ا یگفت که جناب خضر
  .ا دروغ یو میگوید که من راست میدانیپس درآن صورت از چه م

 کتابروایت  م بهیات جناب لقمان حکیدن ولذت آب حیسلطان فرمودند که درمورد نوش
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د یئت آنرا بگویفیتشریح نموده  است وحاال شما ک یکا یکبرایم سالم ه یآدم عل يبابا حضرت
  . ادورغید ویگوئیدانم که شماراست میپس درآنصورت م

                                                                                  .افتم یرا درب  یعجهاي ن لذت یچن د ن آنیدرنوش: ا سلطان یجناب خضرگفت که 
 ازمشک وعنبر خوشبوتر عطرآن، بود  ن ترازعسلین شرلذت آ،   بود رید تراز شین سفرنگ آ -1

ن یکه ازا  سبکتر بوده ،  کرده هواباد از نوشیدن آنالخره وبا ،بود  خین اضافتر از آ يسرد ، بود
  ا چطور؟یات بوده ویب حهمان آ ایا دانم کهینم را گرید يزیشترچیب

  ؟  ویا چطور ت داردیم واقعید که تا چه اندازه گپ هایوحاالشما بگوئ
شما با  يوگفته ها دیگوئیم دورغ نمیچ وقت برایدانم  که شما هیا خضر میکه  سلطان فرمودند

  .صد مطابقت دارد یم صد فیحات لقمان حکیتوض
 ياز بود که ناگهان چشم سلطان درباالیدرعرض ون سلطان اسکندر بطرف عالم باال کهیدرحال
آنرا  ج قادر وتواناخداوند ا یکه گو هاندازه مقبول افتاد یک مرغ کالن بیدرخت بزرگ بهمان 

  .  باشدده خلق نموخویش بقدرت  يکاریدروقت ب
غمبر ع قسم یمان پیسل نه انگشتر حضرتیمرغ خوشرنگ شمارا بسرنگ يکه اجناب سلطان گفت 

  ات در کجاست؟یدهم که چشمه آب حیم
ازلطف وکرم  جخداوند سلطان اسکندر  يگفت که ابزبان حال  مرغبقدرت خداوند قادرج  

تا د که یخواهیکرده ومکه بانهم قناعت ن ه استن ساختیش شمارا حکمروا نصف کره زمیخو
  د وبس؟یشما زنده باش جهان است فقط وفقط 

 انسان هم   ین مرگ وزنده گیکه ب هن نکته را متوجه نبودین شما ایسلطان اسکندر ذوالقرن يا
  . وجود دارد ياسرار خداوندیک 

  ؟خته ایددهم که چطورمرا شنایقسم م مرغ هزارداستان شمارا  يسلطان گفت که ا 
 آنرا است کهي اسرار خداوندیک ن هم ین ایسلطان اسکندر ذوالقرن يگفت که استان ردامرغ هزا

   اورمیاد تان بیجالب تانرا ب يها از خاطره یکیخواهم که یحاالمو .  یدانیدانم وتو نمیمن م
  ؟ا  خیریت دارد ویتا بدانم که واقعبگوئیداي مرغ هزار داستان   گفت اسکندر سلطان

 يکه بخاطرجمع آور آنروزي را دیاد داریبن یاسکندرذوالقرن يکه امرغ هزارداستان گفت 
    د ؟ یبود رفته  ازکشورها یکیورات وجواهرات دریهرگونه ز

دانم که شما کد یداشتم رفته ام وحاال نم یکه حکمروائیکشورها  يسلطان گفت که من در اکثر
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  د؟یگوئ یام آنرا م
الخره اک قتل عام بیم که بعد ازیگویم روز راهمان ن من یوالقرنذ يرك گفت که ایآن مرغ ز

بعد  یعتد وسایگرفتن جواهرات درآنشهر رفته ا باجکشوررا تصرف نموده وچند ماه بعد بخاطر آن
ک چوپ ینقدرالغراندام بوده که بجز ین شهر ایچرا مردم اکه ه رآن شهررا مخاطب قراردادیوز

  ؟شود یده نمین شان دم گوشت دربدیت اثار وعالیاسکل
خود جواب سوال تان  سلطان مطمین باشیدجناب اي  گفت کهدانشمندریوزآن شما پاسخ درو

دسترخوان دعوت نموده  يشمارا بمنظورصرف طعام درروبعد  لحظه اي که .شود یبخود داده م
سلطان نوشجان  جناب ایگذاشته وگفت که  تان بزرگ سربسته مقبول را درمقابل ي وچندکاسه ها

   . شودیسرد مد که نان ینمائ
انواع واقسام  ناگاه چشم تان به سرپوش را از باالي کاسه سالند خوري برداشته اید که کهوزمانی

ره افتاده یره وغیغ لعل شب چراغ ، الماس رد ،الجو ، زمرد روزه ،ی،  ف اقوتی ، طالورات از قبل یز
ن حاال یرهمیوز يکه ااید مخاطب قرار داده ررایزشخص ود ویاندازه خوش شده ا یکه بیبرعالو
  ؟.د یندخته اجواهرات را ا يدانه هانان  ن کاسه ها به عوضیا بین درو شما گرسنه هستم  یلیمن خ

ن کاسه ها دومطلب یجواهرات ب ين دانه هایسلطان عالم در ا يردانشمند گفت که ایآن وزو
    .شما هم حل شده باشد  ینکه سوال قبلیوجود داشته تا ا

  ؟..که چطور گفتیبرایش وتو 
 يبه دانه ها یکه در زنده گیشما وعالقه خا ص یسلطان عالم بخاطرخوش يکه ا : رگفتیوز

    هرگونه ي سالند خوري درکاسه ها نان د من حکم نمودم که به عوض یجواهرات داشته ودار
  .دیخوش باشوبیچاره ما  م لون ملت مظینکه شما از ایتا ا اورند ویجواهرات را ب

ن مردم یکه چرا ا .دیچاره سوال کرده این مردم بیقبال در قسمت الغر بودن ا دیگرب از جانو  
خواهم که جواب یشود حا المده نمییم گوشت دربدن آنها دیوعال ت بوده و اصال اثاریبمانند اسکل

   .میه نماآنرا خدمت شما ارائ
ن کشته نشود وتا بیک از دست تا چارهین مردمان بینکه همیا ن بخاطریاسلطان اسکندرذوالقرنی

ومعاش  ر آنها کار وزحمت کشیدهیمرد از جوان تا پاززن تا  ازصبح تا به شاموقت زنده باشند 
  . وتسلیم خزانه مینمایند   دهیورات خریشما ز يماهواره خودرا برا

ن یگذاشتم همه وهمه شان مال هم ينان خور يجواهرات را که در کاسه ها ين دانه هایهم
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حل  شماد وارم که سوال یام و دینکه شما خوش باشیتا ابوده  مانند تیچاره اسکلیوب بیمردمان غر
  .   شده باشد 

.                                                                                   دینراهم اشتباه نگفته اک حرف آیمرغ هزارداستان  يفت که اسلطان گ 
د که چشمه آب یه اسوال نمود ن قبال ازمنیسلطان اسکندرذوالقرن يت که امرغ هزارداستان گف 

                                                                                                                     .جهان است من زنده باشم  ینجا رفته و مقدارآب بنوشم  وتاکات در کجاست تا آیح
درکجا است؟                                                                                   یات زنده گانیم که چشمه آب حیگویت میحاال برا

ازهمان  که ستا هدینوشرا ات یآب حمده و مقدارنجا آیا خضر نام ساعت قبل قوماندان سپاه تان
ک ینام ن نیکه من هم ا شده یات نبیمبارك شان حضرت خضر ح باالنام لحظه به بعدازعالم

  .میگویک گفته ومیش تبریومبارك را برا
حاال چشمه آب حیات در  هزار داستان خوشرنگ جناب سلطان اسکندر گفت که اي مرغ

  . بنوشم مقدار آب  کجاست تا آنجا رفته و
هرگونه ا دل باخته وعاشق یالم دنشما درعذوالقرنین سلطان اسکندر يگقت که امرغ هزار داستان 

  .د یستم، بوده وهست ،  و ظلم  ،یجواهرات، قدرت طلب

  
 به فرمان خداوند ج ن درختان همهیهم يتمامآ گلها وبرگ هاکه د یخوب چشم تانرا باز نمائ

  . داشته ودارد یخاص يها یخوشبوئگل وبرگ آن هربوده که اب یجواهرات نا يزدانه هاا
 يشماریب يم بمقدارینما ین درخت بزرگ بطرف عالم باال پروازمیهم يازباال چند لحظه بعد من

باخود  دیکه قدرت وتوان داریاندازم وهرقدر یم برایت جواهرات را يدانه ها اندرختهمین ن یازب
  . دید نرفته باشیوناام ینجا دست خالیهم از انکه تویاطر اد بخیریبگ

درخت بطرف عالم باال پرواز  يمرغ خوشرنگ هزار داستان خنده کنان از باال ! نـکهیخـال صـه ا
ن افتاده وخودش یزم يجواهرات برو يدانه هاهرگونه  بی شمارينمود که در اثر فشار آن مقدار

  .ه ورفت شدب یبعداز نظر آنجنا ب غا لحظه اي
                                                             .ه سالم بوده است ین علیحضرت جبرائیل امچنین روایت بوده که همان مرغ هزار داستان  
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فاق جناب وس کننده به اتیارحالت ماین به بسیجناب سلطان اسکندرذوالقرن !که نیخالصه ا
 کجا شده وبطرفیرون برآمده وبا لشکرسپاه خود یاز غار کوه ب یات نبیحضرت خضرح

نموده که  یشان خداحافظیزاه حرکت نموده اند وهمچنان جناب حضرت خضرایشهراسکندر
 .د شده اند یبعداز نظر انها ناپد آنهم لحظه اي
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