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کـھـزاد عـلی احـمـد  



 

موزیک تو  افغاندانلود کتاب ھای بيشتر در   

 حد تا خود رعايای و ماموران حال از خبرگيری و داری مملکت امور در غزنوی سلاطين

 فولکلوری های افسانه در و تاريخی متون در.    بودند گير سخت ايتهن بی و مراقب زياد

 غزنوی محمود سلطان مخصوصا کدام ره غزنوی یها سلطان که است معروف بسيار

 لهمح کنار و گوشه در برآمده هاتن و يکه سلطنتی یهاقصر از لباس تغيير با ها شب برخی

 از و ميشد بينوايان یها خانه داخل خفيه به حتی. ميکرد گردش هرش افتادۀ دور یها

 دست سلطانی ماموران مبادا تا ميگرفت خبر شخصا   کسبه لها و رعايا ردم وم احوال

 سلطان ساير و محمود سلطان خبرگيری به راجع. کنند دراز مردم ناموس و مال بر تجاوز

 که است موجود مردم افواه در چه و کتب برخی در چه زيادی یها قصه غزنوی یها

 روحيات قصه ره علاوه بر و ميرود بشمار بزرگی خدمت تاريخ نظر از آن آوری جمع

 اخلاقی نتايج منجمله و ميکند رائها را زمان آن سلاطين قضاوت طرز و عصر آن مردم

 را غزنوی پادشاه دو از قصه دو کلام تائيد برای اينجا .  آيد می بدست آن از سودمندی

 طرف از و کسبه لها و ماموران جوئی استفاده فکر طرف يک هاآن خلال از. ميکنم نقل

 ينا از کیي. ميگردد آشکارا مذکور سلاطين یهخوا عدالت و انصاف و وارسی روح ديگر

 قاضی انصافی بی موشگافی با چطور يک که دارد غزنوی محمود سلطان به ارتباط ها قصه

. کرد کشف را رهش  
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 شکايت و آمده وی نزد مردی غزنوی محمود سلطان زمان در ميگويند:    قصه اينک

 رفتم سفر به خودم و دادم امانت رهش قاضی به بسته سر کيسه در دينار زاره دو: که کرد

 هکيس سر چون ليکن کرد مسترد را کيسه قاضی. کردم مطالبه را کيسه برگشتم چون و

 نزد. يافتم  «  مسی سکه» سکه های «  طلا سکه»  دينار زاره بجای کردم باز خانه در را

 مس از پر کيسه حالا و دادم تو به طلا کيسه من که گفتم و کردم مراجعه رهش قاضی

 ست،ا تو رمه به سر کيسه اين که گفتم بتو دادن وقت ميگويد و ميگيرد نهبها قاضی. است

 نمی بحق مرا و گذاشته مس ان بجای و خورده مرا ایھ طلا ترتيببدين . آری گفتی

 من نزد تکه هس انطوررا هم کيسه گفت و داده تسلی را عارض محمود سلطان.    رساند

 دريدگی جا چاز هي کيسه که کرد نگاه دقت به سلطان . رسانيد خواهم بحق ترا من. بيار

عارض مرد.ندارد سوراخ و  
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 زياد تفکر از بعد سلطان. شد خفيه تحقيق مشغول خود و کرد رخصت داده پول کمی را

 لايق رفوگر کدام ذريعه آنرا باز و گذاشته مسی مسکوک ،طلا بجای مسکوک که ميدفه

 ثابت رشه قاضی به چطور را حقايق حالا ولی .نميتواند ميدهفه کس که کرده رفو طوری

 واراو هم بستر زير که داشت نفيسی منقش نازک قالينچه سلطان ميگويند  ؟کند

 سپيده صبح فردا و بريده جا چند از را مذکور قالينچه کارد با شبانگاه سلطان. ميکردند

 شد اطاق داخل کردن تميز و جاروببغرض  که سلطان خاص فراش. شد شکار روانه دم

 وریف نگيرند گناهاين  به را او هاينک برای و ترسيده بسيار ديد بريده را نفيس قالينچه و

 کرد رفو طوری آنرا و داد خوب مزد و برد رشه رفوگر پيرمرد نزد و کشيده را قالينچه

 شکار از سلطان که شام.  کرد ارجايش همو در آورده پس و نميتوانست ميدهفه کس که

 بريده قالينچه اين گفت و خواست را خاص فراش. شده رفو قالينچه ديد کرد، مراجعت

 پس بريدم کارد با آنرا شب خود من نترس گفت. کند انکار ميخواست فراش. بود شده

 به ناچار فراش. دارم سری مطلب ينا در و کرده؟ رفو آنرا کی که بگو را راستی حالا

 را وی فوری سلطان. است کرده رفو او و است رشه در قابلی رفوگر که رسانيد عرض

 اين گفت بعد. نه گفت است؟ غزنين در تری قابل رفوگر تو از پرسيد او از و کرد احضار

 اوقات ينا در آيا پرسيد سلطان سپس.  بلی :گفت رفوگر مرد کردی؟ رفو تو را قالينچه

 قاضی رنگ سبزينه کيسه يک بلی، گفت مرد ئی؟ کرده رفو هم را پول کيسه کدام اخير

 گفت شناسی؟ می ببينی را کيسه آن اگر گفت سلطان. ام کرده رفو هم را رشه

 به بود کرده رفو که را ائیھجا رفوگر مرد و.  داد نشان وی به را کيسه سلطان. آری

 سکه برداشتن قضيه و نمود احضار را رشه قاضی و داده امر فردا لطانس. داد نشان سلطان
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 دينار آنگاه هزار. کرد ثابت بوی را کيسه کردن رفو و مسی ایھ سکه گذاشتن و طلا ایھ

تشهير کرد. بعدا و نمود معزول را قاضی و داد صاحبش به گرفته وی از را طلا  

 198و  150  بين که است غزنوی دوم مسعود پسر مابراهي سلطان به مربوط ديگر قصه

 نميشد پيدا نان غزنی رشه خبازان ایھ دکان در وقتی ميگويند.    ميزيست قمریهجری 

 از آنگاه.  کنند حاضر را خبازان ۀتا هم فرمود سلطان شدند، زحمت دچار غريب مردم و

که هر بار  دادند جواب خبازان . است شده کمياب رشه در نان چرا که پرسيد ايشان

 ميگويند و ميگذارند انبار در و ميکنند خريداری سلطان خبازان آردی که به شهر می آيد

 خريداری آزاد بصورت نانوا و کسبه مردم ما و است چنين سلطانی فرمان

 نعش بمرد چون. افگنند پيل پای زير و آورده را خاص خباز تا فرمود سلطان.  نميتوانيم

 نان که خباز دکان در هر که دادند منادی و بگردانند رشه به بسته پيل اشک روی را او

. تا شام در هر دکانی پنجاه من نان تهيه شد و مردم از نبودن کنند معامله اين او با نباشد

 و خوراک از دلالان دست که داد نشان غزنوی سلطان نان راحت شدند و بدين ترتيب.

 گذشته، زنينغ در دو که هر قصه دو اين.    شود کوتاه مردم شباروزی مايحتياج و نان

 مساعی صرف مردم و دادخواهی انصاف و عدل بسط در غزنوی سلاطين که دميده نشان

 به تجاوز از را متجاوزين دست صائب فکر با و بودند مردم حال مراقب و ميکردند زياد

ميکردند.  رسيدگی قضايا در خود کدام و هر ميکردند کوتاه مردم ایھ خواسته و مال
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