
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۰۴/۸۰/۲۰۲۰                                                                                 یحسین رفعت
 

 :خوار یال

 نداشته است  هرگز وجود کهیمرد           

 

  ی ایدر جغراف  باشندگان،  لیتخ   وهی ش  و  دنیشیاند   ستمیوهم برس  گذشته وروزمرهء همروزگار  یزندگ  بر

روا  ست یز نقل(،  ت،ی)حکا  ت یافغانستان،   ، است،  یعنی  داستان  هرگزنبوده  که  نخست  آنچه    ن ی نقش 

 .و}تبهکارانه{ وسازنده دارد
  و   ها،  ت یروا  نداشته اند، فقطوتنها در  قت یحق  یخ یتار   ست  یوجودنداشته ودرز  ت یکه درواقع  ییزها یچ

  .بوده وهستند  د یزندهء جاو مغزانباشته ازخرافه، گانیدر
 .ییا یهم دن  ین یدرمواردد  هم
  یبنام ]ل   ست یموجود   یرواقعیوغ   یالیخ  ،یشیانباشته از خرافه اند   ت یآنها شخص وشخص  از  یکی

 .خوار[
دارند  ییها یپرست الی خوارخ یدر موردل هستند، یوتصوف اسالم یکه معتقدبه عرفان اسالم یآنان

 :ند یگو  یوم
 وجود   خوار  یل  اگر  بود،  یروم   نیطرزتفکرجالل الد   یبرا  یزیرستاخ   ، یزیکه شمس تبر   همانسان

  ی برا   زعارفانهیهمان رستاخ   داشتند.  یاکنون وجودنم  ،شیوسروده ها   ییابوالمجدمجدودسنا  داشت،  ینم

  .خواربود  ی ل  ص ی، شخص شخییسنا
 هست.  ییها   یخرترات  نابخردانه و  ینبشته نکات  دو  هر  خوارهست. در  یدونبشته درباره ل   نیی درپا

 :مانند 
برا   دروقت  وپ   یروزی پ  یمحمودکه  بت  وشکستاندن  لشکرم  یروز یاسالم  برکفارهند  هللا    کشد یبسم 

 یدر دروازه گلخن  مجذوب،  ،یمغز  وانهءید   یمرد  مداح اوست،  ییکند وسنا  یم  ینیود   یوغزوه اسالم

 زمان محمود   ! درکیموکرات ید   یآزاد   ینوشد. ودرفضا  یم  یطانیدرمحضرعام شراب ش  یدرغزن

کشد    یراند، نعره م  یحکم م  ادگرا«یبن  ییکه اسالم»قهقرا  یکشور  در  ،یبرساق   کتاتور،ید   و  ستمگر

 :که
 ...گــُلموره نیهردوچشم محمودجان نازن   یته به کور نوکر السیگ یجان هم  یساق کو پُر 

 :ماجرا هیبق از وپس
 گشت! و به سلوک مشغول شد.!!{ اری}از شراب غفلت هش  ییسنا

 :د یینما  ها را مرور متن
 :نگارند  یم نخست  درمورد 

« 
انقالب خاطر   ند ی شاعر و گو  یو معاصرسنائ   نی خاک نش  یخوار. ] خوا / خا [ )ا خ ( نام مرد   یل

 که نوشته اند:  نگونهیمرد بوده است بد  نیرا موجب ا یعوالم معنو  مودنی و سلوک و پ  ریدر س یسنائ 
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  ن یکفر 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  یدتیدر مدح او قص  یرفته بود سنائ  رونیب

  گفتیخود را م  یخوار ساق   یاز مجذوبان مشهور به ل  یکیکه    د یرس  یرساند در اثناء راه بدر گلخن

پادشاه  ی. ساقنی محمود سبکتک  یپر کن به کور  یقدح  جهاد است مسلمان و به امر    یگفت محمود 

درآمده است ضبط  یاخوشنود و آنچه در تحت حکم واست ن یخوار گفت مردک ی. لد ینما ی م یمشغول

پر کن    گرید   یباز با او گفت قدح  د یو آن قدح را درکش  رد یبگ  گریکه مملکت د   رود یم  کرد   تواند ی نم

 ر خوا  یطبع. ل   فی لط  یمتق   د یاست شاعر فاضل مق   یمرد   یگفت سنائ  یشاعر. ساق  کی سنائ  یبکور 

چند   ی، گزافیرا به کار آمد   یکه و   ی اشتغال نمود   یبه کار   یاز لطف طبع بهره ور بود   یگفت اگر و

 اند. دهیچه کار آفر یکه او را برا داند یو نم  د یآ یکار نم چ ینوشته که به ه  یدر کاغذ 

گشت و به سلوک مشغول شد. و بر خرد   اریاز شراب غفلت هش  رشدهیسخن متح  نیا   دنیاز شن   یسنائ  

 وندد ی پ   یچنان به وضوح م  ت یحکا   نینماند که از مضمون ا  دهیدان ارباب فضل و عرفان پوش   ردهخ

بوده باشد و حال آنکه از کتاب   یبه نظم اشعار در زمان سلطنت محمود غزنو  یسنائ   خیکه اشتهار ش

خ  ی که ش  شود یآن جناب انتظام دارد چنان ظاهر م  ات یآ  قت یکه در سلک منظومات حق  قهی الحق  قهیحد 

نظم نموده و سلطان محمود در   جاهیآن پادشاه عال   یمعاصر بهرام شاه بوده و کتاب را بنام نام   یسنائ 

  و   نی در سنهٔ  سبع و ثالث  انجامد ی م  قیچنانکه هم از آن کتاب بتحق   قهیو نظم حد   افتهیوفات    421سنه  

]فضل [ صفت    ایکه متفق اهل خبر است نزد اول   خیدو تار  نیو از مالحظهٔ  ا  وستهی خمسمائه به اتمام پ

 ب ی. )حب هللا] نا [ مناسب است والعلم عندا ت یخوار بغا یمجذوب ل ت یصحت حکا ابدکهی یوضوح م

  .( 340ص  1ج  ریالس
  ی ، نوبتیومالزمت حکام کرد  یگفت  نیآن بود که او مدح سالط یسنائ  می: سبب توبهٔ  حکد یگو  دولتشاه

هند داشت به   مت ی گفته بود و سلطان عز   یغزنو  میجهت سلطان ابواسحاق ابراه   یمدح  نیدر غزن

را بگذراند قصد مالزمت سلطان کرد و در   دهی قص لیبه تعج  خواست یم میقالع کفار هند و حک ریتسخ

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

 ینم  از گلخن تر  د یبه در گلخن رس  یسنائ  میچون حک  یو در گلخنها تجرع نمود   یشراب جمع کرد 

با ساق  یشنود و قصد گلخن کرد شنود که ل م  ی خوار  قدح  د یگویخود  به کور  یپر کن    شم چ  یتا 

چون    مینقل شده است (. حک  ریالس  ب یآنچه در حب  ریگفت ... )الخ نظ  یبنوشم ، ساق  یغزنو  مکیابراه

 ا یو از دن  د یسخن کارگر آمد و دل او از خدمت مخلوق بگرد   نیاز حال برفت و بر او ا  د یسخن بشن  نیا

شعار خود   ا انقطاع و زهد و عبادت ر  قت یداخت و طرمدح ملوک را در آب ان  وانیدل سرد شد و د 

 .( 96و    95ص  یدولتشاه سمرقند  یساخت ... )تذکرةالشعرا
» 

 ت یدرسا وهم

 :آمده است  نی چن  ( ـــد یام ی، سرا رانی)ا
« 

 : خوار یو مرد ل ییسنا  میتوبه حک  ت یحکا
گفت و پاداش    یم  رزادگان یچند در غزنه ، مدح شاهان و ام  کیدر آغاز    یغزنو   ییسنا   میحک  ند ی گو

  می در مدح سلطان ابو اسحاق ابراه  یشعر  نکهی بود، تا ا  یو خواجگان گرام  ریگرفت و نزد ام  یم

  ا قالع کفار هند را داشت سرود، و در سحرگاه عزم حمام کرد ت ریو تسخ  ی که قصد لشگرکش یغزنو

  ... و شعر خود را عرضه دارد  به درگاه پادشاه آورد،  یبا عجله رو

گفتند، چرا که همواره در شرابخانه ها درد شراب    یخوار م  یبود که او را ل  یا  وانهی د   نیغزن  در

  . د ینوش  یکرد و در گلخنها )=آتشگاه حمام( م یجمع م

  ی تا به کور   یخود گفت : "پر کن قدح  یخوار با ساق  یکه ل  د ی، شن  د یچون به حمام رس  ییسنا  میحک

 ". بنوشم یغزنو  مکیچشم ابراه 

 "! پادشاه اسالم است و قصد جهاد و فتح هند دارد  میچه سخن است ، ابراه نی گفت : "ا یساق
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، و دگر   د یدگر دارد ؟!" و قدح را سر کش  اریرا نتواند نگاه داشت ! آهنگ د   نی خوار گفت : "غزن  یل

 "! شاعر ییچشم سنا  یده تا بنوشم به کور  گرید  یبار گفت : "قدح

سخن    نیو قبول خاص و عام دارد ، در باب او چن  فیاست شاعر و ظر  یمرد   ییگفت : "سنا   یساق

 "! گفت  د ینبا 

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

،   د یگو   یخواند و خوشامد م  ی، و مستادهیا  گری د   یابله  یرو   شیطمع در پ  ینهاده ، و هر روز از رو

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

کرد و از آن پس   ری برد سخت تاث  ریتازه نزد ام ی ا دهی، که آمده بود قص ییخوار در سنا  یگفته ل  نیا

زادگان    ریآورد و پس از آن ، در وصف شاهان و ام   یبه درگاه خدا  یبر کند و رو  ریدل از خدمت ام

 . نسرود  یشعر
  مش یطوق زر و تقس  افتنی و  یرستم توسط فردوس دمیخواب د  هیهمان است که در قض یغزنو  ییسنا

 : د یگوی در مدح م یمناعت طبع فردوس دنیشاعران . با د  نی ب
  سالخورده آن خواجگان عصر نیسرگ
 خواجگان ما  نیا لیو سب   شیز ر بهتر

 ی از : تذکره دولت شاه سمرقند  برگرفته

*** 

*** 

*** 

*** 

 کرد جانا هست ما را جمالت 

 کرد ماها پست ما را جاللت 

 ی آرا ما نگارا چون تو هست دل

 هست ما را د یکه با  یز یچ همه

 خرمت کرد  یعشق رو شراب 

 نرگس تو مست ما را  بسان

 ببوسم  ت یکف پا  یروز اگر

 بر هر دو عالم دست ما را بود 

 دارد دهیلبت شور  یتمنا 

 ما را وست ی زلف تو پ نی مشک چو

 خرد لعل تو باشد  اد ی ص چو

 شست ما را د یزلف تو شا سر

 د یگشا  یبند شستت ک زمانه

 تو محکم بست ما را نی زلف چو

 "یغزنو  ییسنا  میحک"
 .... 
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