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 ۲۵/۰۲/۲۰1۹            محمد صالح گردش
 

 زندان مرنج
 

حی شر»پوهاند عبدالحی حبیبی، مؤرخ و دانشمند بزرگ معاصر کشور ما زیر عنوان 
عیت در تعیین موق «افغانستانجغرافیای تاریخی »در اثر « سعد در بارۀ محابس مسعود

سعد سلمان شاعر قصیده سرای دورۀ  دهک و حصار نای که مسعود -زندان های سو
 :غزنوی با استشهاد این بیتش

 

 پس از آنم سه سال قلعه نای  هفت سالم بکوفت سو و دهک
 

های زیادی نموده است. از قراین معلوم  ها محبوس بوده، تالش و کوشش در آن زندان
حبیبی در تعیین و تثبیت موقعیت این زندان ها سفر های  گردد که مرحوم پوهاند می

 محمد صالح گردش          نیز در مناطق و محالت مربوط نموده باشد.
 

 نویسد: قصبه دهک از شهر حالیه غزنین بفاصله  سترگ ما در تعیین جغرافیای امروزی زندانهای باال می دانشمند
دهک  کیلو متر فاصله دارد... بسمت جنوب مشرق ۲۰مشرق واقع است و تا گردیز هم تقریباً کیلو متر در سمت 15

رابه زاریست خ ست که کوه بلند آنرا اکنون هم )سو کوه( گویند و باالی این کوهابفاصله ده کیلو متر درۀ بسیار تنگی 
مرحوم حبیبی با استشهاد  (3۲3-3۲8که محبس سالطین آل ناصر در آن بود. )جغرافیای تاریخی افغانستان صص 

 :این بیت مسعود سعد سلمان که گفته بود

 پستی گرفت همت من زین بلند جای  نالم بدل چو نای من اندر حصار نای
 5۰در تعیین موقعیت حصار و یا زندان نای مینویسد: در سمت غرب شهر غزنه مایل بزاویه جنوب در حدود 

 جایی بنام )نای قلعه( واقع است که آثار آبادیهای کهنه تا کنون در آن نمایانمیل دور دامنۀ آسمان خراش گل کوه 
 است. این بنا ها که بقایای حصار نای و زندان مسعود شمرده میشود عالوه بر ارتفاع عمومی وقوع آن عبارت از

 موجودند که شخ کوهیست که هشتاد متر از سطح سنگی پائین آن بلندی دارد. و سمچ های کنده مصنوعی در آن
-3۲8) همان اثر صص : مسعود سعد در اشعار آبدار خود از وحشت و تاریکی پر هول آن داستانها دارد. ر. ک

3۲7) 
دهک  که از قول خود مسعود سعد معلوم میگردد، او مدت سه سال را در قلعه نای و هفت سال را در سو و طوری

های  سال را در زندان 1۹مؤرخین دیگر، مسعود سعد مدت  قول پوهاند حبیبی و نیز بعضی است. به زندانی بوده
گردد که  ( بنابراین سؤالی مطرح می31۹دوره غزنوی گذرانیده است. ر.ک: )جغرافیای تاریخی افغانستان ص 

غیر از زندانهای که در باال تذکر  به سر برده باشد؟ ها به سال را در کدام زندان 1۹سعد سالهای بقیه از  مسعود
سر برده است، زندانی  دیدۀ قرن پنجم به که مسعود سعد سلمان، شاعر درد و عذاب یکی از زندان های دیگریرفت، 
بدیل و  مسعود سعد سلمان که یکی از چهره های تابناک ادب پارسی و در قصیده از استادان بی .نام مرنج بوده به

در جوانی از کارمندان دولت غزنوی بوده و که از اشعار و سروده هایش پیداست،  است، طوری مانند این زبان
شود که در نتیجۀ حسادتها و بدبینی های تعدادی از  درآن دولت کار کرده است؛اما معلوم می نیز مناصب بلند را
حکم شاه به زندان میافتد و سالیان زیادی را در  که به او وارد ساخته اند، به دربار با اتهاماتی به مقرباِن چاپلوس

 :مخوف عصر غزنوی میگذراند. او در بارۀ زندگی پیش از به زندان شدنش چنین میگوید یزندانها
 

 وین نزد همه کسی عیان است ه لوهورـه داشتم بـه سـابــرمــگ
 رانستــافـــوی کـــده مـنـانــم  ویمـه سال شد که مـروز ســام
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 ران استــر گـد تـمـی نـویــگ  بر تارک و گوش و گردن من
 :جای دیگر نیز از زندگی مرفع خود پیش از به زندان شدن، گویددر 

 

 انـله اعیــمــودم ز جــار بــپ  دشمن و دوست دیده بود که من
 عمت الوانــواع و نــال انــم  دــیحــده بــنــار و بـسیـب بـاس

 تا به حدی که گفت هم نتوان  ز بس مانی و قرطنانی عجب
 

 زندان افتاده بسیار جوان بوده ولی بعد از گذشت سالها و رنج و عذابهای زندان موهایش مسعود سعد زمانیکه به
 :کامالً سپید گردیده است

 

 چون به زندان مرا فلک بنشاند  تارى از موى من سپید نبود
 ماندـن سیاه نـوى مـکى مـه یـک  دم اندر بال و غم چندانـانـم

 

دالن کور متخلص به پارسی در نتیجه سخن چینی، ناجوانمردی و حسادتاینکه مسعود سعد سلمان و دوست دیگرش 
ی که فرد و از جمله کسی ملقب به بوالفرج به زندان افتاده از اشعار خود او پیداست. از ابیات زیر معلوم میشود

ل صبی نایو منا بوالفرج نام، سخاوت های نیز داشته و از حمایت های او بوالفرج به مقامات پارسی به متخلص به
 :ناجوانمردانه به نمکدان شاشیده است اً گردیده، ولی بعد

 

 در چنین حبس و بندم افکندى؟  فرج شرم نایدت که به جهدـوالـب
 خندى ىـتو به شادى زدور م  مى به غم گریمـون هـنـن اکـتا م

 داوندىـو بسى خـر تـداشت ب  ه نوعـمـه از هـداوند را کـآن خ
 ندىـنانش سوگـمـه دشـمـبا ه  اىکه تو شده نـیـقـه او را یـگشت

 رکندىـیخ بـب و او را زـا تـت  دـنشانـمن بـر چـیت بـهالـون نـچ
 دى؟ــى سکاونـنـپارسى راک  وین چنین قوتى تو راست که تو

 

وجودی  از ابیات زیر بر میآید که مسعود سعد از زمره محبوسین عادی نبوده و حتا در چنان زندان های مخوف با
زیر دید و  های زندان های همان وقت، هر آن در که در بند و زنجیر هم بوده باز هم در داخل سلول ها و یا سمچ

 :نظارت نگاهبانان نیز قرار داشته است
 

 ن نگاهبانـردد ده تـگـن نـرد مـتا گ  دم استوارـدارنـز نـیـد نـنـبس و بـدر ح
 :د هر زمانـنـویـادم گـر دمـیکدگ با  هر ده نشسته بر در و بر بام سمج من

 !او از شکاف روزن پرد بر آسمان  اید به جادویی-بـد نـنگریـد و بـزیـیـخ
 

دوستان و  در حق این شاعر و سخنور بزرگ چنان ظلم و تعدی روا گردید که در تمام سالهای زندان نه تنها از دیدن
مرثیه هاییست که  دور مانده است. این دو بیت از نیز بهاقاربش محروم بوده که حتا از اشتراک مرگ عزیزان خود 

 :در مرگ فرزندش سروده است
 

 صالح بی تو چگونه باشم تنها  اـن هـدر حبس مرنج با چنین آه
 نم ز درد پیراهنهاـاره کـه پـگ  گه خون گریم به مرگ تو دامنها

 

ه ب داشته شده است؛ولی بعضی ستم ها از حددر هر زمان و زمینی ظلم و ستمها نسبت به انسان توسط انسان روا 
ای ه فزون بوده اند که چنان ظلمی در هیچ قاموس و فرهنگی و در هیچ زمانی قابل تأیید نیست. یکی از چنان بیداد

مسعود .شد، توسط شاه غزنوی روا داشته شد غیر انسانی نسبت به شاعر بزرگی که باید در زمانش قدر و منزلت می
ردار برخو نسان، گذشته از فضایل و برتری های معنوی دیگرش، که باید از حقوق اولیۀ زندگیسعد منحیث یک ا

 :ممدوحش، چنین میسراید زیبایی و مظلومانه در یکی از قصاید به میبود، آن حق تلفی را بسیار به
 

 چند گریان و پارسا باشد  نـه از قرابت مـى کـیک دانـن
 زفرزندکان جدا باشدکه   چون منى را روا مدار امروز

 

 بعید نیست که تراکم چنین ظلم های دوران پسین شاهان غزنوی بود که بالخره خیزشی علیه این دم و دستگاه از
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 سوی غوریان آغازید و سلطان عالءالدین جهانسوز به شکل بسیار وحشتناک به این نظام ستمکار، نقطۀ پایان
 .گذاشت

 خاک سپاری جسد نادر شاه در آنجا، چمن حضوری که بعد از به مجوار بهایست در شهر کابل، ه تپۀ مرنجان تپه
نرا آ نام تپۀ نادر خان نیز شهرت یافت و در سال های اخیر با دفن کشته شدگان طرفدارحکومت کمونیستی، این تپه به

ه یکی تپ بوده است. اینۀ مرنج کلمتپه شهدا نیز میگویند؛ اما اسم قدیم و اول این تپه، مرنجان و از دید من از ریشه 
را در آن ساحه  کاوشگران فرانسوی دو معبد بودایی 1۹33از مدفن های آثار تاریخی نیز بوده است، چنانکه در سال 

ن و مسکوکات نیز از ای دورۀ کوشانیان بوده است. همچنان یکتعداد آثار سفالی، مجسمه ها که مربوط به کشف نمودند
 .کابل نگهداری میشوند تپه مکشوف گردیده که در موزه
رد دا اوستا کلماتۀ مرنجان که ریشه به یکی از کلمدر رابطه به ریشه «تپۀ مرنجان»در اثر آرامگاه مهر، در مقالۀ 

 یم ام. در اینجا معنی میرانیدن، نیست کردن و نابود کردن و کشتن است، نوشته و به «مرنج» ۀکلمو آن ریشه 
رابطه  که در سعد در آن زندانی بوده ممکن است که در همین جا بوده باشد. دلیلیافزایم، زندان مرنج که مسعود 

چون قلعۀ نای  دارم اینست که مسعود سعد سلمان از سمج های مخوف این زندان سخنها گفته است، ولی از بلندی آن
دور  دست آمدۀ به ر تاریخیکه از آثا ام. قسمی چنان ابیات و سروده هایش بر نخورده چیزی ننوشته و یا اینکه من به

دامت دارد و اسمش نیز ق بودایی ازین ناحیه بر میآید کامالً آشکار میگردد که این تپه قدامت تاریخی پیش از اسالم را
در زبان های فعلی ماست، در  مرنج اوستایی ۀکلمتاریخی آن را وانمود میسازد. ممکن است مرنجان که هیئت جمع 

ه منزلۀ زندان نیز تا ب که از آن به ز دژ های استوار در راِه بین کابل و هندوستان بوده باشدزمان غزنویان نیز یکی ا
صوف هایش بوده که مرنج نامیده شده  شده است. شاید هیبت این زندان در داشتن سمج ها و عهد غزنویان استفاده می

زندان در زبان های بعدی به هیئت جمع  مرنج ممکن است بعد از بین رفتن این حصار و ۀکلمو مرنجان از ریشۀ 
 شکل گرفته باشد.

 
 :مآخذ

 https://ganjoor.net دیوان مسعود سعد/ گنجور
 .1385گردش، محمد صالح. آرامگاه مهر. مزارشریف، مطبعه سید هاشم، 

 خورشیدی. 1384حبیبی، پوهاند عبدالحی. جغرافیای تاریخی افغانستان. کابل: بنگاه انتشارات میوند، 
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