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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

                                                2020/ 8/5                                                                                     ینیرفعت حس

 تینقش تبهکارانه روا

 ینعی تیافغانستان} روا ستیز یایباشندگان در جغراف لیوتخ دنیشیاند ستمیروزمره وبرس یبرزندگ

 وسازنده دارد. نیآنچه نبوده است،نقش نخست یعنیداستان، نقل { ، ت،یحکا

 تیوتنها درروا نداشته اند، فقط قتیحق یخیتار ست  یوجودنداشته ودرز تیدرواقع کهییزهایچ

 یالیخ تیازآنها شخص وشخص یکی .ایهم دردن نیهستند. هم درد دیمغز،زندهء جاو گانیها،ودر

 <. خوار یالم >بنا ستیموجود یرواقعیوغ

دارند  ییها یپرست الیخوارخ یهستند ،در موردال یوتصوف اسالم یکه معتقدبه عرفان اسالم یآنان

 ییسنا داشتیخواروجودنم یبود،اگرال نیتفکرجالل الد یبرا یزیکه شمس رستاخ همانسان:ندیگو یوم

 خواربود.  ی، ال ییسنا یبرا زعارفانهیداشتند.همان رستاخ یاکنون وجودنم شیوسروده ها

 هست.مانند: ییها ینابخردانه وخرترات یخوارهست. درهردونبشته نکات یدونبشته درباره ال نییدرپا

وغزوه  کشدیبسم هللا برکفارهند لشکرم یروزیاسالم وشکستاندن بت وپ یروزیپ یمحمودکه برا دروقت

 یدرغزن یمدرحما ،مجذوب،یمغز وانهءید یمداح اوست،مرد ییوسنا کندیم ینیود یاسالم

 یدرزمان محمودستمگر، برساق کیموکراتید یآزاد ینوشد. ودرفضا یم یطانیدرمحضرعام شراب ش

 .نیهردوچشم محمودجان نازن ینوکرته به کور السیگ یهم یکه پُرکن خواهر جان اسالم کشدینعره م

 :دیینما یها را مرورم متن

 :نگارندیم  درموردنخست

انقالب خاطر  ندیشاعر و گو یو معاصرسنائ نیخاک نش ینام مرد خوار. ] خوا / خا [ )ا خ ( یال»

که نوشته اند:  نگونهیمرد بوده است بد نیرا موجب ا یعوالم معنو مودنیو سلوک و پ ریدر س یسنائ

 نیکفر از غزن اریبعض از د ریکه سلطان محمود جهت تسخ یآن بود که در زمستان یسبب توبهٔ  سنائ

شد تا به عرض  یو یمتوجه اردو دهیدر سلک نظم کش یدتیر مدح او قصد یرفته بود سنائ رونیب

 گفتیخود را م یخوار ساق یاز مجذوبان مشهور به ال یکیکه  دیرس یرساند در اثناء راه بدر گلخن

 جهاداست مسلمان و به امر  یگفت محمود پادشاه ی. ساق نیمحمود سبکتک یپر کن به کور یقدح

درآمده است ضبط  یاست ناخوشنود و آنچه در تحت حکم و یگفت مردکخوار  یال دینمایم یمشغول

پر کن  گرید یباز با او گفت قدح دیو آن قدح را درکش ردیبگ گریکه مملکت د رودیکردم تواندینم

خوار  یطبع. ال فیلط یمتق دیاست شاعر فاضل مق یمرد یگفت سنائ یشاعر. ساق کیسنائ یبکور

چند  ی، گزاف یرا به کار آمد یکه و یاشتغال نمود یبه کار یر بوداز لطف طبع بهره و یگفت اگر و

 دنیاز شن یاند. سنائ دهیچه کار آفر یکه او را برا داندیو نم دیآ یکار نم چینوشته که به ه یدر کاغذ

دان ارباب  دهگشت و به سلوک مشغول شد. و بر خرد خر اریاز شراب غفلت هش رشدهیسخن متح نیا

 خیکه اشتهار ش ونددیپ یچنان به وضوح م تیحکا نینماند که از مضمون ا دهیفضل و عرفان پوش

که  قهیالحق قهیبوده باشد و حال آنکه از کتاب حد یبه نظم اشعار در زمان سلطنت محمود غزنو یسنائ
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معاصر بهرام  یسنائ خیکه ش شودیآن جناب انتظام دارد چنان ظاهر م اتیآ قتیدر سلک منظومات حق

و  افتهیوفات  421نظم نموده و سلطان محمود در سنه  جاهیآن پادشاه عال یکتاب را بنام نام شاه بوده و

و  وستهیو خمسمائه به اتمام پ نیدر سنهٔ  سبع و ثالث انجامدیم قیچنانکه هم از آن کتاب بتحق قهینظم حد

 ابدکهی یح م] ء فضل [ صفت . وضو ایاول نزدکه متفق اهل خبر است  خیدو تار نیاز مالحظهٔ  ا

 (.340ص  1ج  ریالس بی)حب. هللا] نا [ مناسب است والعلم عندا تیخوار بغا یمجذوب ال تیصحت حکا

 ی، نوبت یومالزمت حکام کرد یگفت نیآن بود که او مدح سالط یسنائ می: سبب توبهٔ  حکدیگو دولتشاه 

هند داشت به  متیگفته بود و سلطان عز یغزنو میجهت سلطان ابواسحاق ابراه یمدح نیدر غزن

را بگذراند قصد مالزمت سلطان کرد و در  دهیقص لیبه تعج خواستیم میقالع کفار هند و حک ریتسخ

نبود همواره در شرابخانه ها درد  یخال یو از معن یخوار گفتند یبود که او را ال یا وانهید نیغزن

شنود  یاز گلخن ترنم دیبه در گلخن رس یسنائ میچون حک یدو در گلخنها تجرع نمو یشراب جمع کرد

 مکیچشم ابراه یتا به کور یپر کن قدح دیگویخود م یخوار با ساق یو قصد گلخن کرد شنود که ال

سخن  نیچون ا مینقل شده است (. حک ریالس بیآنچه در حب ریگفت ... )الخ نظ یبنوشم ، ساق یغزنو

دل سرد  ایو از دن دیدل او از خدمت مخلوق بگردسخن کارگر آمد و  نیاز حال برفت و بر او ا دیبشن

انقطاع و زهد و عبادت را شعار خود ساخت ...  قتیمدح ملوک را در آب انداخت و طر وانیشد و د

 «(.96و  95ص  یدولتشاه سمرقند ی)تذکرةالشعرا

 آمده است: نیچن ـــدیام ی، سرا رانیا تیدرسا وهم

 ر :خوا یو مرد ال ییسنا میتوبه حک تیحکا»

 یگفت و پاداش م یم رزادگانیچند در غزنه ، مدح شاهان و ام کیدر آغاز  یغزنو ییسنا میحک ندیگو

 یغزنو میدر مدح سلطان ابو اسحاق ابراه یشعر نکهیبود ، تا ا یو خواجگان گرام ریگرفت و نزد ام

با عجله  ارد تقالع کفار هند را داشت سرود ، و در سحرگاه عزم حمام ک ریو تسخ یکه قصد لشگرکش

 یبود که او را ال یا وانهید نیغزن دربه درگاه پادشاه آورد ، و شعر خود را عرضه دارد ...  یرو

کرد و در گلخنها )=آتشگاه  یگفتند ، چرا که همواره در شرابخانه ها درد شراب جمع م یخوار م

 .  دینوش یحمام( م

 یتا به کور یخود گفت : "پر کن قدح یا ساقخوار ب یکه ال دی، شن دیچون به حمام رس ییسنا میحک

پادشاه اسالم است و قصد  میچه سخن است ، ابراه نیگفت : "ا یساق بنوشم ." یغزنو مکیچشم ابراه

 جهاد و فتح هند دارد !"

، و دگر  دیدگر دارد ؟!" و قدح را سر کش اریرا نتواند نگاه داشت ! آهنگ د نیخوار گفت : "غزن یال

است  یمرد ییگفت : "سنا یساق  شاعر !" ییچشم سنا یده تا بنوشم به کور گرید یحبار گفت : "قد

 گفت !" دیسخن نبا نیو قبول خاص و عام دارد ، در باب او چن فیشاعر و ظر

چند به هم بافته و شعرش نام  یاست احمق ، و الف و گزاف یکه مرد یخوار گفت : "خطا کرده ا یال

،  دیگو یخواند و خوشامد م ی، و م ستادهیا گرید یابله یرو شیع در پطم ینهاده ، و هر روز از رو

 اند ..." دهیافرین ییو هرزه گو یشاعر نگونهیا یداند که او را برا ینم نقدریو ا

 کرد و از آن پس  ریبرد سخت تاث ریتازه نزد ام یا دهی، که آمده بود قص ییخوار در سنا یگفته ال نیا
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زادگان  ریآورد و پس از آن ، در وصف شاهان و ام یبه درگاه خدا یو رو بر کند ریدل از خدمت ام

 نسرود . یشعر

 مشیطوق زر و تقس افتنیو  یرستم توسط فردوس دمیخواب د هیهمان است که در قض یغزنو ییسنا

 : دیگویدر مدح م یمناعت طبع فردوس دنیشاعران . با د نیب

 سالخورده آن خواجگان عصر  نیسرگ

 خواجگان ما نیا لیو سب شیز ر بهتر

 یاز : تذکره دولت شاه سمرقند برگرفته

*** *** *** *** 

 کرد جانا هست ما را جمالت

 کرد ماها پست ما را جاللت

 یآرا ما نگارا چون تو هست دل

 هست ما را دیکه با یزیچ همه

 خرمت کرد یعشق رو شراب

 نرگس تو مست ما را بسان

 ببوسم تیکف پا یروز اگر

 هر دو عالم دست ما رابر  بود

 دارد دهیلبت شور یتمنا

 ما را وستیزلف تو پ نیمشک چو

 خرد لعل تو باشد ادیص چو

 شست ما را دیزلف تو شا سر

 دیگشا یبند شستت ک زمانه

 تو محکم بست ما را نیزلف چو

 .«"یغزنو ییسنا می"حک

 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

