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محمد شریف منصور

معرفی حنظله بادغیسی در قاموس کبیر افغانستان
قاموس کبیر افغانستان ،در کنار شرح
وتسجیل لغات ،مجمع اللغات ،تاریخ،
جغرافیه ،اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط
افغانستان می پردازد ،رجال سیاسی و
شخصیت های تاریخی افغانستان را تحت
کتگوری که مناسب خدمات آنها باشد
مانند«رجال سیاسی» باشد تسجیل وآنالین می
سازد .پورتال افغان جرمن آنالین و قاموس
کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود می داند
که بدون تبعیض و کینه های شخصی،
شخصیت های مهم را برای مردم معرفی کند.
حنظله بادغیسی یکی از نخستین شاعران زبان
فارسی دری بود ،
در مورد تاریخ تولد حنظله اطالعاتی در دست
نیست و در مورد زندگانی او هم باید به همین
بسنده کنیم که احتماال وی معاصر طاهریان بوده
و در سال  ۲۱۹و یا  ۲۲۰هجری قمری دار
فانی را وداع گفته است .
نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله خویش
به دیوان حنظله اشاره میکند ولی متاسفانه امروزه به استثنای چند بیت چیزی از آن دیوان باقی نمانده است  ،نظامی عروضی
میگوید :
احمد بن عبدهللا خجستانی را پرسیدند :
که تو مردی خربنده  ۱بودی به امیر خراسان چون افتادی؟
گفت به بادغیس در خجستان روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم بدین دو بیت رسیدم :
بزرگی گر به کام شیر در است
شو خطر کن  ،ز کام شیر بجوی
یا بزرگی و عز و نعمت و جاه
یا چو مردانت مرگ رویاروی
به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

داعیه ای در من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم راضی نتوانستم بود  ،خران را بفروختم و اسب خریدم و از
وطن خویش رحلت کردم و به خدمت علی بن لیث درآمدم . . .دو هزار سوار برمن جمع شد  ،بیامدم نیشابور بگرفتم  ،وکارمن
باال گرفت و ترقی همی کرد تا جمله خراسان خویشتن رامستخلص گردانیدم .اصل و سبب این دو بیت شعربود .
عوفی در لباب االباب شعر دیگری را هم از حنظله مینویسد :
یارم سپند اگرچه بر آتش همی فکند
از بهر چشم تا نرسد مر ورا گزند
او را سپند و آتش ناید همی به کار
با روی همچو آتش و باخال چون سپند

_۱خربنده  :کسی که خرها را به کرایه میدهد
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