
 

 

   
  پادشاھان سیرت در

l.rozblog.com-d-a  
. آوردند شاه نزد و کردند اسیر را اى عده جنگھا، از یکى در
 از کھ اسیر. کنند اعدام را اسیران از یکى تا داد فرمان شاه

 و سرزنش مورد را شاه و شد خشمگین بود، شده ناامید زندگى
 بشوید، جان از دست کھ ھر: ((اند گفتھ کھ داد قرار خود دشنام
  .))بگوید دارد دل در چھ ھر

  تیز شمشیر سر بگیرد دست    گریز نماند چو ضرورت وقت

  ))گوید؟ مى چھ اسیر این: ((پرسید حاضر وزیران از شاه

  :خواند مى را آیھ اى:  گفت پاکنھاد وزیران از یکى

  )) الناس عن العافین و الغیظ والکاظمین((

 فرو را ھود خشم ، خشم ھنگام کھ ھستند آنان پرھیزکاران((
  .))ببخشند را آنھا و کنند عفو را مردم   لغزش و برند

  )١٣۴/  عمران آل(

 ولى بخشید، را او و کرد رحم اسیر آن بھ ، آیھ این شنیدن با شاه
)  داشت ناپاک سرشتى و( بود او مخالف کھ وزیرانى از یکى
 دروغ سخن نزد ما چون دولتمردانى نباید: (( گفت شاه نزد



 

 

 و سرزنش باد بھ را او و داد دشنام شاه بھ اسیر آن. بگویند
  . گرفت بدگویى

 آن دروغ:  گفت و شد خشمگین زشتخوى وزیر آن سخن از شاه
 او دروغ زیرا بود، تو راستگویى از تر پسندیده من براى وزیر
 چنانکھ.  برخاست پلیدت باطن از تو و بود، مصلحت روى از

 فتنھ راست ز بھ آمیز مصلحت دروغ: ((اند گفتھ خردمندان
  )) انگیز

  گوید نکو جز کھ باشد حیف   گوید او کھ کند آن شاه کھ ھر

  :بود شده نوشتھ ، شاه فریدون کاخ ایوان پیشانى بر و

   کس بھ نماند برادر اى جھان

  بس و بند آفرین جھان اندر دل  

   تپش و دنیا ملک بر تکیھ مکن

  کشت و پرورد تو چون کس بسیار کھ

    پاک جان کند رفتن آھنگ چو

  خاک روى بر چھ مردن تخت بر چھ 

 خدا بھ توجھ و غرورشکن اشعار این یادآورى با ترتیب این بھ(
 چشم پلید باطن غرورزاى ھاى خواستھ از باید خدا، عظمت و

 و گذشت پنجھ سر با و آورد روى معنوى ارزشھاى بھ و پوشید
 خداوند تا کرد، جلوگیرى ، تلخ حوادث بروز و فتنھ از ، بخشش

  .گردد خشنود



 

 

  

 در را غزنوى محمود سلطان ، خراسان فرمانروایان از یکى
 ، شده ریختھ و پوسیده قبر، در بدنش ھمھ کھ دید خواب عالم
. کند مى نظاره و است گردش در و سالم ھمچنان چشمانش ولى

 کنند، تعبیر تا کرد بیان دانشمندان و حکما براى را خود خواب
 تھیدست پارساى نفر یک ولى فروماندند، خواب آن تعبیر از آنھا
 ھنوز محمود سلطان: (( گفت و دریافت را او خواب تعبیر ،

  !))  است دگران دست در ملکش کھ است نگران

  اند کرده دفن زمین زیر بھ نامور بس

  نماند نشان یک زمین روى بھ ھستیش کز

  خاک زیر نمودند کھ را الشھ پیر وان

  نماند استخوان کزو بخورد چنان خاکش 

  خیر بھ نوشیروان فرخ نام است زنده

  نماند نوشیروان کھ گذشت بسى گرچھ

  عمر شمار غنیمت و فالن اى کن خیرى

   نماند فالن آید بر بانگ کھ پیشتر زان

  

 الغر و قد کوتاه آنھا از یکى ولى ، داشت پسر چند پادشاھى
 شاه. بودند روى زیبا و قدبلند ھمھ دیگران و بود، بدقیافھ و اندام



 

 

 چنان با و ، نگریست مى خوارکننده و نفرت نظر با او بھ
   .کرد مى تحقیر را او ، نگاھش

 نظر با پدرش چرا کھ فھمید بصیرت و ھوش روى از پسر آن
  : گفت و کرد رو پدر بھ نگرد، مى او بھ تحقیرآمیز

 نیست چنان ، است بلند قد نادان از بھتر خردمند کوتاه! پدر اى
 ، است بیشتر او ارزش باشد، داشتھ بلندتر قامت   ھرکس کھ

  :باشد مى گرفتھ بو مردار فیل ولى ، است پاکیزه گوسفند چنانکھ

  دانا الغرى کھ شنیدى آن

  فربھ ابلھى بھ بار گفت

  بود ضعیف وگر تازى اسب

  بھ خر طویلھ از ھمچنان

 را او سخن ، دولت بزرگان و خندید پسرش سخن از شاه
  .شدند خاطر رنجیده او، برادران ولى پسندیدند،

  باشد نگفتھ سخن مرد تا

  باشد نھفتھ ھنرش و عیب

  نھالى مبر گمان  پیسھ ھر

  باشد خفتھ پلنگ کھ شاید

 فرا شاه سپاه با جنگ براى دشمن از سپاھى ایام آن در اتفاقا
 لشگر قلب بھ قھرمانانھ ، شاه سپاه از کھ کسى نخستین. رسید



 

 

 عالى شجاعتى با کھ بود، بدقیافھ و قد کوتاه پسر ھمین زد، دشمن
 نزد سپس و افکند، ھالکت خاک بر را دشمن سران از نفر چند ،

  : گفت و ایستاد پدر نزد احترام از پس و آمد پدر

  نمود حقیر منت شخص کھ اى

  نپندارى ھنر درشتى تا

  آید کار بھ ، میان الغر اسب

  پروارى گاو نھ میدان روز

. بودند اندک ، پادشاه سپاه افراد ول بسیار، دشمن سپاه افراد
 فرار بھ پا پادشاه سپاه از گروھى ، درگیرى شدت ھنگام

 آھاى: (( کھ زد نعره آنان تھ خطاب کوتاه قد پسر ھمان گذاشتند،
  .))بپوشید زنان جامھ یا و بکوشید!  مردان

 بھ دل بخشید، قوت را سواران او، برخاستھ دل از نعره ھمین
 اثر بر دشمن و کردند حملھ دشمن بر ھم با ھمھ و زدند دریا
  .خورد شکست آنھا قھرمانانھ حملھ

 خود نزدیکان از را او و بوسید زا پسر ھمان چشمان و سر شاه
 مى او بھ خاص احترام با و بلند نظر با روز ھر و نمود

  .نمود خود ولیعھد را او سرانجام و نگریست

 تا ریختند غذایش در زھر و ورزیدند، حسد او بھ نسبت برادران
 زھر ، دریچھ پشت از آنھا خواھر. بکشند را او و بخورانند بھ

 با کوتاه قد پسر زد، ھم بر محکم را دریچھ دید، را آنھا ریختن
 درنگ بى و فھمید را جریان داشت کھ مخصوصى ھوشیارى



 

 

 و بمیرند ھنرمندان کھ است محال: (( گفت و کشید غذا از دست
  .))بگیرند را آنھا جاى و بمانند زنده ھنران بى

  معدوم شود جھان از ھماى ور    بوم سایھ زیر بھ نیابد کس

  

 آنھا از کدام ھر و کرد تنبیھ را پسرانش شد، باخبر ماجرا از پدر
 اموالش از بخشى و فرستاد، کشورش ھاى گوشھ از یکى بھ را
 خاموش فتنھ آتش تا نمود دور مرکز از را آنھا و داد آنھا بھ را

 ده: ((اند گفتھ چنانچھ.  رفت میان از دشمنى و نزاع و گردید
  .))نگنجند  اقلیمى در پادشاه دو و بخسبند گلیمى در درویش

  اخد مرد خورد گر نانى نیم

  دگر نیمى کند درویشان بذل

  پادشاه بگیرد اقلمى ملک

   دگر اقلیمى بند در ھمچنان

  

 مى سر بھ کمینگاھى در ، کوھى سر بر غارتگر دزد گروھى
 مى غارت و قتل بھ و گرفتھ را ھا غافلھ راه سر و بردند

 و داشتند ترس آنھا از مردم. بودند شده ناامنى موجب و پرداختند
 زیرا یابند، دست آنھا بر توانستند نمى نیز شاه ارتش نیروھاى

 کسى و بودند، کرده کمین بلند کوھى قلھ در استوار پناھگاھى در
  .نبود آنجا بھ رفتن جراءت را



 

 

 و نشستند ھم گرد بھ مشورت براى کشور، اندیشمند فرماندھان
: گفتند و پرداختند مشورت بھ گردنھ دزدان آن بر دستیابى درباره
 آنھا نھ گر و گردد جلوگیرى دزدان گروه از باید زودتر چھ ھر

   .کرد مقاومت مقابلشان در توان نمى دیگر و شده پایدارتر

  پاى است گرفتھ اکنون کھ درختى

  جاى ز برآید مردى نیروى بھ

   ھلى روزگارى ھمچنان گر و

  نگسلى بر بیخ از گردونش بھ

  بیل بھ گرفتن شاید چشمھ سر

  پیل بھ گذشتن نشاید شد پر چو 

 جاسوسى با نگھبانان از نفر یک کھ گرفتند تصمیم چنین سرانجام
 ھر و کند گزارش را آنھا اخبار و بپردازد دزدان جستجوى بھ
 از گروھى ھمان آمدند، بیرون خود کمینگاه از آنان گاه

 آنھا سراغ بھ را آزموده جنگ و دیده جنگ دالورمردان
 کمینگاه از شبانگاه دزدان گروه شد، اجرا طرح ھمین... بفرستند
 داد، گزارش را آنھا رفتن بیرون جستجوگر، شدند، خارج خود

 دزدان کمینگاه نزدیک تا را خود بیدرنگ ورزیده دالورمردان
 مخفى را خود آنجا در و رساندند بود کوه قلھ کنار در شکافى کھ

 گروھى کھ نکشید طولى شدند، آماده دزدان انتظار بھ و نمودند
 بودند کرده غارت را آنچھ و گشتند باز خود کمینگاه بھ دزدان از
 در و آوردند در را خود ھاى اسلحھ و رو لباس نھادند، زمین بر



 

 

 آنھا خواب کھ بودند شده کوفتھ و خستھ قدرى بھ گذاشتند، کنارى
 کامال ھوا و گذشت شب از مقدارى کھ ھمین ، گرفت فرا را

  :گردید تاریک

  

  شد ماھى دھان اندر یونس    شد سیاھى در خورشید قرص

 ھمھ از دزدان آن بھ را خود و جھیدند بر کمین از دالورمردان
 و بستند خود شانھ بر را آنھا یکایک دست و رسانده خبر بى جا

 کھ کرد اشاره شاه. آوردند شاه نزد بستھ دست را آنھا ھمھ صبح
  .کنید اعدام را ھمھ

 رسیده دوان بھ تازه و نورسیده جوانى ، دزدان آن میان در اتفاقا
 بھ و بوسید را شاه تخت ، شاه وزیران از یکى ، داشت وجود

 گلى زندگى باغ از ھنوز پسر این: (( گفت و پرداخت وساطت
 فرما بزرگوارى و کرم ، نبرده اى بھره جوانى بھار از و نچیده

  .)) کن آزاد را جوان این و بگذار منت من بر و

 و نپذیرفت را وزیر آن سخن و شد خشمگین پیشنھاد این از شاه
  : گفت

  است بد بنیادش کھ ھر نگیرد نیکان پرتو

  است برگنبدگردکان چون را نااھل تربیت

 ھمھ و شود کن ریشھ و قطع دزدان این نسل کھ است این بھتر
 پاره ولى نشاندن فرو را آتش شعلھ کھ چرا کردند، نابود را آنھا
 را او بچھ و کشتن را افعى مار و داشتن نگھ را رخشنده آتش



 

 

 نمى چنین خردمندان ھرگز و است دور بھ خرد از داشتن نگھ
  :کنند

  

  

  بارد زندگى آب اگر ابر

  نخورى بر بید شاخ از ھرگز

  مبر روزگار فرومایھ با

  نخورى شکر بوریا نى کز

 عرض و گفت آفرین و پسندید ناخواه خواه را شاه سخن وزیر،
 دزدان آن با ھمنشینى کھ چرا ، است حقیقت عین شاه راى: کرد
 نموده آنھا ھمانند و کرده دگرگون را جوان این روان و روح ،

 نیکان با مدتى او اگر کھ دارم را آن امید ولى ، ولى.  است
 داراى و گیرد مى قرار ایشان تربیت تاءثیر تحت گردد، ھمنشین
 و ظلم روح و است نوجوان ھنوز او زیرا شود، خردمندان خوى
  : آمده ھم حدیث در و است ندوانده ریشھ او نھاد در تجاوز

 او ینصرانھ او یھودانھ فابواه الفطرة على یولد مولود کل
  .یمجسانھ

 و پدر ولى شود، مى زاده پاک فطرت اساس بر فرزندى ھر
   .سازند مى مجوسى یا نصرانى یا یھودى را او او، مادر

  بنشست بدان با نوح پسر



 

 

  شد گم نبوتش خاندان

  چند روزى کھف اصحاب سگ

  شد مردم و گرفت نیکان پى

 مورد در و کردند تاءکید را وزیر سخن نیز درباریان از گروھى
 گفت و کرد آزاد را جوان آن شاه ناچار. نمودند شفاعت جوان آن

  )) . ندیدم مصلحت چھ اگر بخشیدم: ((

  گرد رستم با زال گفت چھ کھ دانى

  شمرد بیچاره و حقیر نتوان دشمن

  خرد سرچشمھ آب کھ ، بسى دیدیم

  ببرد بار و شتر آمد بیشتر چون

 و کردند بزرگ نعمت و ناز با را نوجوان آن:  آنکھ سخن کوتاه
 گفتگو شیوه و زندگى آداب و گماشتند او براى را تربیت استادان

 ، ھمھ نظر بھ کھ طورى بھ آموختند، او بھ را شاھان خدمت و
 و گفت مى جوان آن وصف از شاه نزد وزیر. گردید پسند مورد
 خوى و کرده اثر او در نعاقال تربیت دست کھ کرد مى اظھار
 را وزیر سخن شاه ولى ، است نموده عوض را او زشت

  : گفت داشت چھره بر لبخند کھ حالى در و نپذیرفت

  شود گرگ زاده گرگ عاقبت

  شود بزرگ آدمى با گرچھ 



 

 

 افراد و اوباش از گروھى.  گذشت ماجرا این از سال دو حدود
 و عھد محرمانھ او با و کردند برقرار رابطھ جوان آن با فرومایھ
. بکشد را پسرش دو و وزیر ، مناسب فرصت در کھ بستند پیمان
 دو و وزیر)  ناجوانمردى کمال با( مناسب فرصت در نیز او

 کمینگاه بھ را خود و برداشت فراوانى مال و کشت را پسرش
  . نشست پدر جاى بھ و رسانید کوه باالى شکاف در دزدان

  : گفت و گزید دندان بھ حیرت انگشت خبر، این شنیدن با شاه

  ؟ کسى کند چون بد آھن از نیک شمشیر

  کس حکیم اى نشود تربیت بھ ناکس

  نیست خالف طبعش لطافت در کھ باران

   خس زار شوره در و روید اللھ باغ در

  نیاورد بر سنبل شوره زمین

  مگردان ضایع  عمل و تخم او در

  است چنان کردن بدان با نکویى

   نیکمردانبجاى کردن بد کھ
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