
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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
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 18/1۲/۲۰۲۰                                                                         ینیحس رفعت

 

 یغزنو یینکوهش بانوان و سنا

 بخش یکم 

تنظیم!{ نموده   شعر پارسی }ترتیب و  <شهنشهان >} جفنگ پرستان { از سنایی غزنوی را 

 .اند

مداحی ستم پیشگان   ازدریچه نگه کردن این نگارنده، سنایی به بیماری های زن ستیزی و 

 .است  بوده  فرهنگی دچار و  ارزش های مدنی  وهمچننین بیگانگی از

 :چندین سال پیش ازین ،درکابل، وقتی برای نخستین بار این بیت سنایی را خواندم

. 

 اشتقاقش زچیست دانی زن؟

 یعنی آن قحبه را به زوربزن

 447دیوان حدیقه،ص

. 

 ،سنایی غزنوی را ،برای خوانش هیچ گاه، دیوان ابوالمجد مجدود و  بران شدم که دیگر،هرگز 

کتابخانه خیلی   چتلی دانی نیندازم.درهمان روز آن کتاب خرافی را از  در  را وقت خود  نگشایم و 

 .کوچک شخصی ام ُدورکردم

. 

لت   زنان را د و بیابانگــَـرد وصحرانشین هستن اگر طالبان اسالم گرا های بدوی یعنی با افکار 

 .بیابان می باشد  اقلیم صحرا و  از  می کنند، افکار][عیار سنایی ][ نیز سنگسار  و

 :ازیاوه های خامهء عالمه! سنایی پوسیده گرای

. 

 دور باد اي برادر از ما دور 

 خواهر و دختر ار چه بس مستور 

 4دیوان حدیقه،
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 3تر ۲ 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

 

. 

 ور تو را خواهر آورد مادر 

 شـود از وي سیاه روي پدر 

 اث ربعی او را ده تو ز میر

 فـحلی آور ورا سبک مسته 

 نام و ننگت به باد بر دهد او

 بر سرت زود خاك بر نهد او

 مرد بیگانه گردد از خانه 

 خــانه ات پـر شـود ز بیگانه 

 442دیوان حدیقه،

. 

 از تــوکل نَفـس تو چنـد زنی

 مـرد نامی و لـیک کـم ز زنی

 کاهلی پیشه کردي اي تن زن

 کمست از زن واي آن مرد کو 

 79دیوان حدیقه،

. 

 اسب، زن باشد اي به دانش فرد 

 مرد را اسب و زن بود در خورد 

 اســتر آن را کـه زن بود حامل 

 بد بــود بچه نایدش حــاصـل

 )83دیوان حدیقه،(

. 

 حمله با شیر مرد همراه است

 حـیله کار زن است و روباه است 

 همه روز از براي لقمه ي نان

 این حدیث است و دوکدان زنان

 388دیوان حدیقه،
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 3تر 3 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

 

. 

 دست باشد برادر و خواهر 

 آِن چپ دختر و آِن راست پسر 

 81دیوان حدیقه،

. 

 قصه ي یوسف ار ندانی تو 

 چون ز قرآن همی نخوانی تو 

 چون ز زن بود آفت و المش

 راند قــرآن به کام او قلــمش

 303دیوان حدیقه،

. 

 مر زنان راست کهنه تو بر تو 

 مرد را روز نو و روزي نو 

 71دیوان حدیقه،
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