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  طامیسب یزید ت حضرت سلطان بایحکا
  وپادشاه همان وقت

 
!دوسـتان عـزیـزوخواننده گان محترم   

درعالم باال  بعد ازخواندن نمازعصر سلطان با یزید بسطامیجناب  روزي  چنین روایت بوده که
 آنجناب میگفت شکم نفس ویا درهمین اثنا هبه عرض ونیاز بوده کج حضرت پروردگار عالم بحضور

حاال بیا که و دنداریگري که یا سلطان بایزید دراین کلبه درویشی بجزازوظیفه نمودن کدام کار دی
 تانرا ترگ بگوئیدرابخورم زود باش وظیفه  رنگاه رنگ نجا نان هايدرآو برویم درقصرپادشاهی 

  .شدم  بسیارگرسنه   و ده ندارداین کارها چندان فای که اي مردساده
مبارك بی اندازه خراب شده ویک نعصاب آا خرهپی، درپی نفس شان باال هاي پیشنهاد به اثر که

اینک وظیفه خودرا واله نموده وگفت که اي نفس لعین محکم در باالي شکم خویش ح مشت
ساختم من اگرخوردن نان پادشاهی را باالیت حرام ن خوش شده اید وازهمین لحظه ترك نمودم

        .         منباشدیگرسلطان بایزید 
 که یک زن ن محلهلبه درویشی خود بیرون شده ودرآقیافه ازک يریغعبا ت ناب آنج !خالصه اینکه 

دق الباب نموده به عقب خانه اش رفته ودروازه کوچه آنرا ه  راسآرقاصه زنده گی مینمود بدکاره
نموده وزمانیکه چشم شان بچشمان بازرا اش  زه کوچهبعد همان زن رقاصه دروا اي که لحظه

  : نجناب اندخته عرض نموده وگفت خودرا درقدمهاي آ جناب سلطان بایزید بسطامی افتاده فورآ
کنم ، قربانت شوم مرا این ري نمین بد کرده ام دیگررقاصه گم حضرت سلطان بایزید  که یا

  . مورد عفه خویش قرار دهیدبار
رقاصه من بخاطرمانع  بد کاره بلند نموده وفرمودند که اي زنازروي زمین را زن رقاصه  جنابآن

دارم مرا کمک کنید ویقین کامل  بلکه بخاطراین آمدم تا. نیامدم  اینجا تانشخصی  هاي کارشدن 
   . کرده نمیتواند  مراحل مشکلما کسی دیگر ي که جز ازش

مانم روشن شده خودم زن جوان رقاصه عرض نموده وگفت که یا سلطان بایزید بادیدن شما چش
  .واوالدهایم فدایت  هرفرمانیکه باشد آنرا به قیمت جانم برایت انجام میدهم 

  ؟  .نصورت حرف مرا دقیق گوش کنکه اي زن رقاصه پس درآ فرمودندسلطان جناب 
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شما  وحاال تحفه قیمتی شخص پادشاه بوده که برایم لطف نموده است این تسبح که در دستم است
نجا آمده با داد توآبگیرید ومن فردابمنظورصرف نان چاشت نزد پادشاه میروم و  این تسبح را

وفریاد هاي بلند ، بلند بگوئید که اي پادشاه همین شخصی که درپهلوي شمانشسته دیشب تا به 
ن تسبح را یش مطالبه نمودم درعوض ازمانیکه پول خود را از نزد و ربودهصبح همرایم هم بست

  .برایم گذاشته است 
 اندخته وگفت آنجنابدرقدمهاي  خودرا گریه کنانرقاصه  با شنیدن چنین موضوع شخص که

من    دانم که خواب هستم ویا بیدارچه میشنوم نمی بایزید صاحب من حضرت سلطانکه اي 
  . حق شما انجام بدهم را ب کورشوم که چنین کاري بد

آمدم که  بیک امید درعقب دوازه کوچه ات مناي زن رقاصه امروزکه ندفرمودجناب با یزید 
                                                                                                         ................................برباد برباد می شوم ،  خود لعینکنید وازدست این نفس اگرمرا کمک ن

د را سلطان با یزی جناب حضرت رقاصه گریه وزاري نموده کهخانم هرقدریکه  :نکه ـه ایـالصـخ
 خره نا چار شده باحالت گریه کنان تسبحوباال هتاسف که نتوانست منصرف بسازد با هزار شازعزم

  . را از دست مبارك شان گرفته وبداخل خانه خود رفت  آنجناب
که جناب سلطان غرض صرف نمودن نان چاشت درپهلوي شخص آن روزبعد :ورت ـرصـه هـب

دلخراش بگوش  پادشاه نشسته بود که درهمین اثنا ازعقب دروازه قصرپادشاه یک آوازگریه
  .  رقاصه هستمیک زن  نیست خیراست که منفت اصأل انصاف پادشاه رسیده که میگ

همین حاال جناب  بیاورید خوب است که داخل را رقاصهن زن پادشاه دستورداده که بروید هما
رقاصه چه ظلم و بی عدالتی صورت  ب نیز حضورداشته که در حق این زنسلطان بایزید صاح

  .                                                    د نبکن صاحب بایزید را شخص سلطان وقضاوت مروز این فیصلهگرفته که ا
یک  زن رقاصه باحالت گریه کنان وارد تاالرشده وگفت که اي پادشاه عادل من ! ه اینکهـالصـخ

درمحفلهاي م والد هاي صغیرزن مقبول وبیوه هستم که بخاطر پیدا نمودن یک لقمه نان براي ا
  . مردمان این شهر آوازخوانی ورقاصه گیري مینمایم  عروسی 

م ش یک شب همده وخواهبخانه من آاین شهر دارعزت  شخص بسیارمشهوریک چند شب قبل 
داشتم ناچارپیشنهاد مذکوررا قبول  احتیاج پول بهازاینکه من  . بسترشدن را برایم بیشنهاد نموده

و خود را حاصل نموده  ازوجودم کام دل بار د عزت داراز سرشب تا به صبح چندکردم وآن مر
.                                                                                         بدهید  برایمرا م برایش گفتم که مبلغ تعین شدهازخواب بیدار شدی  زمانیکه



٣ 
 

واین تسبح قیمتی که نشانی شخص پادشاه صاحب  که همین حاال پول ندارم و آنجناب فرمودند 
مدت یک  تا بحال روز که از همان .میاورم  انمبلغ تعین شده را برایتفردا صبح رید ومن یاست بگ

و تسبح را در دست پادشاه داده وگفت که من اینرا کار ندارم لطفآ  مبلغ  است هفته سپري شده 
   .  ش بگیرید نزدتعین شده مرا از 

بایزید نگاه  سلطان رآ بطرف بح خودش افتاده سخت متاثرشده وفوزمانیکه چشم پادشاه به تسو
  موضوع ازچه قرار است  ؟  چه می بینم  وچه میشنوم که یا سلطان  ده وفرمودندنمو

بانهم پا دشاه سوال خود را تکرار نموده وگفت که اي سلطان بایزید  .نجناب هیچ چیزي نگفت آ
  از چه قرار است  ؟ موضوعکه شمارا میگویم من 

پادشاه سخت  درهمین اثنا شخص که  .ن  نگاه نموده و چیزي نگفت ئیبانهم جناب شان بطرف پا 
 جا با مشت ولگدار را ازهمین که  این مرد فریبکفرمان داده عصبانی شده و باالي موظفین خویش ا

  .ربیرون اش کنید زده واز چهل بته هاي زینه قص
را حمیل ویا حلقه  مقدار هفت کیلو وزن استخوانهاي مرده وهرگونه جا نوران دیگرهمچنان بو 

پیرروحانی را این چهره دربین شهر وبازار ل وسرنادهوتوسط  ش آویزان کردهساخته درگردن
  .تاباعث عبرت دیگران شود  دیئبمردم معرفی نما

اصطالح زده ، زده  ن مبارك را لت وکوب نموده و بههر کسی به نوبت خویش آ ! ه اینکهـال صـخ 
اضر باش ویا حمبارك از دست سپاه نوهر ضربه که آ دن نمودنیهاي قصر پائ زینه از چهل بته ،

حاال خوردن نان را  دنان پادشاه را میخوری دیگرهم اي نفس لعین میگفت کهو هاي پادشاه میخورد
  باالیت حرام ساختم ویانی  ؟

استخوانهاي مرده  هفت کیلو گرام موظفین پادشاه بمقدار زیاد لت وکوپ هايبعد از که 
مبارك نحلقه درگردن آحمیل ویا  داخل یک رسمان جهل نمودند و بشکلودیگرحیوانات را ب

را دربین یک دشت سوزان که نی  مباركنآ ل وسرناتوسط نواختن دهآویزان نمودن که بعدأ 
اگربعد از این شما  د روحانی ه اندختن وگفتند که اي مرد زاوجود داشت  ب ویا سبزهدرآنجا آ

ل توسط سنگ ، چوب ، مان محدر ه شما را پادشاه عادل خودفرمان  به ر ببنیم شهر ویا بازارا در
  میگشیم   ؟ ویا مشت و لگد

ه نموده وگفت ک نگاه بطرف عالم باال سرازیرمیشد نجناب خونآگوشه هاي دهن ازدرحا لیکه  
عرض  درهمین. سازم تا به وقت مرگ از گردنم دورنمی خجالتی را حا ال دیگر این حمیلخداوندا 
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الهام شده که یا بایزید استخوانهاي حمیل ونیازبوده که ازجانب  حضرت پرودگارعالم باالیش 
  ؟  دگردن خود را میفروشی

  . هیچ جواب نگفت  درت وتوان صبحت نمودن را نداشت قدر حالیکه آنجناب  
    خریدار هستم  ؟که من درا میفروشیتانگردن حمیل بایزید ده که یا الهام شبعد بازهم  اي لحظه

تـو   بود بطرف عالم باال نگاه نموده وگفـت کـه خداونـدا     آنجناب سخت مجروح شدهدر حالیکه 
  ؟ .. توانین مرا خریده نمی استخوانهاي حمیل ویا طوق گرد

هرقدریکه و دو باره باالیش الهام شده که اي باي یزید تو نمیدانیکه من سلطان هردو جهان هستم
  ؟   .د هستم و آنرا از گردن تان بکشی یکه من خریدار خوب یدئقیمت مینمائی بگوحمیل گردن تانرا 

قیمت استخوانهاي حمیل گردنم  صرف  پروردگار عالم گفت که خداوندا بجواب الهام حضرت 
  ه نمودن تمامآ گناه هاي اومتان حضرت محمد رسول اهللا ص بوده وبس   ؟وعف

ک قسمت از گناه یزید بخاطرکشیدن استخوان هاي جانوران از گردنت باالیش الهام شده که یا بای
  .  را بخشیدم ص حضرت محمدهاي اومتان 

هاي حضرت محمد رسول مت مآ گناه هاي اآن مبارك گفت که خداوندا قبول ندارم تااینکه تما
   . اهللا ص نبخشید

  .نمودم ه وش الهام شده که یا سلطان بایزید دو قسمت آنرا عفبازهم باالی
  . قبول ندارم که خداوندا گفتجناب سلطان  
پروردگارعالم باالیش چنین الهام شده که اي نازدانه من سلطان بایزید  حضرت  بارسوم ازحضور 

حمیل گردن تان عفه  استخوانهاي سه قسمت از گناه هاي اومتان  حضرت محمد را بروي همین
  .    بدور ا ندازید  تانجانوران را از گردن  حلقه نمودم بکشید این

رحیم    غنی هستی  ، قادرهستی ،که سلطان بایزید عرض نموده که خداوندا در صورتیجناب 
 ،  غفارهستی،  ستارهستی،  مالک هستی روف هستی ، عزیزهستی ، ، کریم هستی هستی  ،

که بجزازقدرت ذات پاك خودت دیگر هیچ  دپاك ومقدس هستی ن وجودآ وخالصه اینکه
حضرت محمد  صورت چرا تمامآ گناه هاي اومتانرجهان وجود نداشته وندارد پس در آنقدرت د

  .رسول اهللا ص معاف نمیکنید 
قادر هستم که واقعآگار عالم باالیش الهام شده که اي سلطان بایزید من  پرورد حضرت از جانب

هم حضرت محمد در دوزخ  ک  اومت یحتی ده میدهم که وع همه را معاف نمایم اما همرایت
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 یدنمیداند همین قدر بگذار دیگر من کسیآنرا ولیکن دراین کاریک اسرار است که جز.  نباشد
 اال بخاطر کشیدن استخوان هاازح ن قاضی شوم و حضرت محمد شفا گر وکه در روز محشرم

گرد نت سه قسمت گناه هاي اومتان حضرت محمد مصطفی پیغمبر برحق خودرا بخشیدم 
  .جانوران را ازگردنت  حلقهدورکنید این 

 بزرگ ج خداوندخود را دورنموده که بقدرت نجناب استخوا نهاي حمیل گردن آ !ه اینکه ـالصـخ 
  اثنا ودرهمین . هم در وجود مبارك شان مشاهده نمیشدخوردگی اثار وعالیم ضربه 

نفر دیگر بشمول همان زن ها  صداشخص پادشاه با مسافه نی چندان دور از که متوجه گردیده
آمدن وراسآ  بطرف آنجناب چ وپاي برهنهبه اصطالح سرلسیاه پوشیده و هاي لباس  همه رقاصه
   .انداخته ومغدرت خواهی نمودن دزییرا درزیري قدمهاي جناب سلطان باخود 

فاش مرا رقاصه تو چرا راز که اي خانم فرمودندبطرف زن رقاصه نگاه نموده و بایزید جناب سلطان
از دست این نفس بازهم  که دده بودم وحاال میخواهیدر حالیکه قبأل از شما خواهش کر اید نموده
  .درعذاب باشم  لعین

رسیدم که زن رقاصه گفت قربانت شوم یاحضرت سلطان من در همان ابتدا این مطلب را میگفتم ت
براي شخص  ت رایعخره تصمیم گرفتم که واقوباالتم سپادشاه مرا نکشید دیگر طاقت کرده نتوان

   .د د ویا میکشیئاختیار دارد که مرا معاف مینماپادشاه بگویم و
حاال بیا فرمودند که اي سرور من  از جناب سلطان بایزیدبا عالم معذرت خواهی  پادشاهشخص  

  ؟ .برویم  پادشاهی خویشقصرکه دوباره در همان 
 که  اند شدهریه همه حاضرین در گ .جائی نمیروم اي پادشاه حاال دیگرهیچ نجناب فرمودند که آ

د نروی همراي ما هیچ امکان ندارد تاو دیه انصورت مارا معاف نکردیا سلطان عالم پس خیر در آ
  .  ودر غیر آن ما هم با شما همینجا میباشیم

  ؟. کین بیک شرط یول اي پادشاه من حاضرم که همراي تان بروم فرمودندکهآنجناب 
هیچ وقت در قسمت  بعد از این کهآنجناب فرمودند .پادشاه گفت که من هر شرط تانرا قبول دارم 

در خوردن نان  مزاحم من نشود ومن در همان کلبه فقیریم خوش هستم نی کسی صرف نمودن نان
  پادشاهی شما   ؟ هاي رنگاه رنگ قصر

جنا ب سلطان بایزید  درهمان کلبه درویشیبه اتفاق هم دارم و  قبول گفت بسیار خوب پادشاه 
وآنهم از  به زن رقاصه بخشیده هاي طال را سکهصاحب رفتند وازطرف دیگر پادشاه چند صد دانه 
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  .                            رقاصه گري خود توبه نموده و درخدمت جناب سلطان صاحب قرار گرفت 

  
اززبان پـدرکالن مرحـوم خـود جنـاب حـاجی       1342در سال که را  حکایتاین   !دوسـتان عـزیـز
سابق مدیرعمومی فنی و تهدابگذار مکتب لیسه عالی مسلکی صـنایع   حیدري خانغالم محی الدین

خوش تان آمده باشد واز جانب بشما عزیزان نگاشته امیدوارم که آنرا نقل قول و کابل شنیده بودم
شـم از  سـالگی درشـهرنوکابل چ   99اثرمریضی که داشتند به عمـر  به 1348 نجناب در سالدیگرآ
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