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 Literary- Satire  زــــــــــــــــــــنــطادبی ــ 

        
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۴  برلين ــ اول می     
  

  

   بديھه گوئی استاد ُعنصری بلخی

  و بريدن زلِف ايازمحمود 

  )زحمتکشان به تقريِب روزِ (
 ُعنصری بلخی، شعر دری، اعنیو استاد اعظم ھميشه آرزو داشتم، تا در بارۀ استاد استادان 

 نمايم، که پيوسته "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مقالتی مفصل تقديم خوانندگان گرامی پورتال 

اينک که کتاب مستطاب  .يداد، که بدين آرزو نايل گردمامروز به فردا می افتيد و موقع دست نم

، ثر زيبا و خوِش اين اثر مختصر و جالبرا از نظر ميگذرانم و از ن" چھار مقالۀ عروضی"

. لذتھا ھميبرم، به حکايتی از بديھه گوئی  شاعر عديم النظير، استاد عنصری بلخی، برخوردم

ح ھمين داستان اکتفاء کنم، که معلوم نيست چه کمر بربستم که اين بار در مورد عنصری به شر

زمانی فرصت دست ميدھد، تا درباره مفصل بنگاشته و ديدم را در ميدان و محراق ارزيابی اھل 

  .نظر قرار دھم

ھم به اين داستان گرچه بسيار مشھور ھم ھست و ما آن را فکر کنم در تاريخ ادبيات صنف يازد

اما آدم وقتی اصل مرجع را مد نظر ميگيرد .  بود، خوانده بوديمدهمورعباراتی که معلم ما اراده ف

و  نثر بی آاليشش را ميخواند، يکسره مبھوت ميگردد؛ مبھوت جزالت و رشاقت لفظ و رسائی 

، که به نظر "ۀ عروضیچھار مقال"ازين رو خواستم، آن قصه را از زبان مؤلف . معنی و مفھوم

ً لمس ميرسد، اولين مرجع نقل اين داستان  باشد، بيارم، تا خوانندگان زيبائی کالم قدماء را عينا

  .فرموده و از آن حظ بگيرند
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م  و شعرای متقدّ . داستان محمود و اياز بسيار مشھور است و بر عاّم و خاّص دری زبانان معلوم

 از ايشان، چون شيخ فريدالدين عطار و یآن را در کالم خود بسيار پرورده اند و بعض

بلخ حضرت مولوی رومی و غيرھا، از موضوع دور رفته و بدين داستان صبغت خداوندگار 

  :اگر مثالھائی در زمينه آوريم؟. عرفانی و تصوفی بخشيده اند

  :حافظ فرمايد

  خسارۀ محمود و کف پای اياز استر

  :ی گويد ديگر

  محمود غزنوی که ھزاران غالم داشت

  رفت،  غالم غالم گشتـعشقش چنان گ

  !!!!)مصراع دوم متيقن نيستمب کلمات ترکيدر صحت (

  :آردو سعدی در بوستان 

 فتگِای شِ  ازـــــــــــــــــاي سنی نداردکه حُ   گرفتن غزني بر شاهِ  ردهــــــــــــيکی خُ 

  بلبل بر اوی  سودای ريب استــــــــــــغ  رنگ باشد نه بوییلی را که نــــــــــــگُ 

 ود بسیـــــــــــــــــــبپيچيد از انديشه بر خ ايت کسیـــــــــــــگفت اين حک محمود به

 وی اوستـــــــــــــــــباالی نيک و نه بر قد ه بر خوی اوستــکه عشق من ای خواج

  

 را مدح نگفت، ، ھيچ کسخالف ھردوشيخ کمال ُخَجندی که ھمعصر سعدی و حافظ بود، ولی 

  :فرمود

  نباشد محمودبه جفا دورشدن  از تــــو  

   محمود استھرکجا پای اياز است، سرِ 

به کار رفته،  ) شدهحمد کرده("پسنديده"در مصراع اول در معنای لغوی خود؛ يعنی  "محمود"(

  .) ست"محمود غزنوی" مصراع دوم ھمانا مراد از "محمود"و 

  :اگر اندکی در مورد خود نظامی عروضی گفته شود

من قرار دارد، به تصحيح عاّلمه محمد بن عبدالوھّاب  نسخه ای که ازين کتاب در دسترس 

  .١٣٧۵ ــ چاپ ديبا، قزوينی ست و  شرح لغات به اھتمام داکتر محمد ُمعين

  : چنين آمده است"ترجمۀ حال مصنّف"زير عنوان " مقدمۀ مصّحح"در 

 به نظامی عروضی از ف کتاب ابوالحسن نظام الدين يا نجم الدين احمد بن عمر بن علّی سمرقندی معروفمصنّ «

 است، از شعر وی اکنون جز چند قطعه ھجا که چندان پايۀ شعری د و نويسندگان قرن ششم ھجری معدوءشعرا
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قامی بس عالی داشته و چھار مقالۀ او چنانکه سابق اشارت شد، يکی ندارد، چيزی به دست نيست، ولی در نثر مَ 

  ....انشاء پارسی است، ) نمونه ھای ــ تصحيح از معروفی(از بھترين نمونۀ 

ه بوده است و چھار مقاله را به نام يکی از اوالً نظامی عروضی از مالزمان و مخصوصان ملوک غوريّ 

تأليف اين کتاب چھل و   بتصريح خود در وقت تأليف نموده وسام الدين علیّ شاھزادگان اين سلسله ابوالحسن حُ 

  ....وم بوده است پنج سال بوده که به خدمتگزاری اين خاندان موس

  :ه و آل شنسب نيز گويند، دو طبقه بوده اندکه ايشان را ملوک شنسبانيّ   غوريهملوک

ه به معنی اخّص که در خود غور سلطنت نموده و پايتخت ايشان فيروزکوه و داری لقب رسمی اول ملوک غوريّ 

ءالدين حسين غوری معروف به الو از مشاھير اين طبقه سلطان ع) ۶١٢ ــ ۵۴٣از حدود سنۀ (بودند " سلطان"

  ....ف مکرر نام او را در اين کتاب برده و در وقت تأليف کتاب حيات داشته است، جھانسوز است که مصنّ 

ۀ سابق الذکر به حکومت ارثی باميان و طخارستان واقع در م ملوک باميان اند که از جانب سالطين غوريّ دوّ 

) معروفیشرح از  ملقب شدن ـ(قّب ميخواندند و حق تل" َملِک"ه لقب شمال غور منصوب بودند و ايشان را فقط ب

و اولين . ه بود، نه طبقۀ اولی غوريّ کف از مخصوصان اين طبقه ملوبه سلطان نداشتند، و از قرار معلوم مصنّ 

ود پادشاه اين سلسله ملک فخرالدين مسعود بن عزالدين حسين، برادر سلطان عالءالدين جھانسوز است که تا حد

  ».... در حيات بوده است و ۵۵٨سنۀ 

  :داکتر محمد معين در ديباچۀ خود چنين گويد

احمد بن عمر بن علی سمرقندی، مشھور به نظامی عروضی، نويسنده و ) يا نجم الدين(ابوالحسن نظام الدين «

نام .... ّزی ستوی به دربار ملوک غوريۀ باميان مختص و ُمعاصر خيّام و امير ُمعِ . شاعر قرن ششم ھجری ست

 شھرت "چھار مقاله" است به نام  بوده، ولی چون دارای چھار مقالت"مجمع النوادر"اصلی اين کتاب ظاھراً 

  »....يافته است

ين ــ تصريح ميکنند، عِ  ــ عاّلمه محمد قزوينی و داکتر محمد مُ نراچنان که دو مؤلف بزرگ اي

 افغانستان و به نام يکی از ملوک اين خطۀاين اثر گرانبھا و گرانبار، در سرزمين عزيز خود ما 

 را از افتخارات ادبی سرزمين خود بدانيم و "چھار مقاله"ازينرو بايد . نوشته شده استمبارک 

   .بدان بباليم

  :و اينک داستان از زبان نظامی عروضی سمرقندی

.  که سلطان يمين الدوله محمود را بر اياز ترک بوده است، معروف است و مشھورعشقی«

آورده اند که سخت نيکوصورت نبود، ليکن سبزچھره ای شيرين بوده است، متناسب اعضاء و 

خوش حرکات، و خردمند و آھسته، و آداب مخلوق پرستی او را عظيم دست داده بوده است، و 

و اين ھمه اوصاف آن است که عشق را بعث . ۀ خويش بوده استدر آن باره از نادرات زمان

ی بود، و با عشق اياز کند، و دوستی را برقرار دارد و سلطان يمين الدوله مردی ديندار و متقّ 

شبی در جلسۀ ِعشرت . بسيار ُکشتی گرفتی، تا از شارع شرع و منھاج حريّت قدمی ُعدول نکرد

ه بود و عشق درو عمل نموده ــ به زلف اياز نگريست، ــ بعد از آن که شراب درو اثر کرد
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عنبری ديد بر روی ماه غلتان، سنبلی ديد بر چھرۀ آفتاب پيچان، حلقه حلقه چون ِزره، بند بند 

عشق عنان خويشتنداری از . چون زنجير، در ھر حلقه ای ھزار دل، در ھر بندی صد ھزار جان

محتسب اََمنّا و َصّدْقنا سر از گريبان شرع . دست صبر او بربود و عاشق وار در خود کشيد

  :برآورد، و در برابر سلطان يمين الدوله بايستاد و گفت

عشق را با فسق مياميز، و حق را با باطل ممزوج مکن، که بدين زلّت واليت ! ھان محمود«

  ».عشق بر تو بشورد، و چون پدر خويش از بھشت عشق بيوفتی و به عناِء دنيای فسق درمانی

ترسيد که سپاه صبر او با لشکر . سمع اقبالش در غايت شنوائی بود، اين قضيت مسموع افتاد

اياز خدمت » !را ببُرخويش بگير و زلفين  «زلفين اياز برنيايد، کارد برکشيد و بدست اياز داد که

  : کرد و کارد از دست او بستد، و گفت

  »از کجا ببرم؟«

  : گفت

  .»از نيمه«

 را پيش محمود  سر زلف خويشرد و تقدير بگرفت و فرمان بجای آورد، ھردواياز زلف دو تو ک

محمود زر و جواھر خواست و افزون از . رداری عشق را  سبب ديگر شدگويند آن فرمانبُ . نھاد

  .رد، و از غايت مستی در خواب رفترسم معھود و عادت اياز را بخشش ک

از خواب درآمد، آنچه کرده بود يادش آمد، و چون نسيم سحرگاھی  برو وزيد بر تخت پادشاھی 

سپاه پشيمانی بر دل او تاختن آورد، و خمار عربده بر . اياز را بخواند، و آن زلفين بريده بديد

دماغ او مستولی گشت، ميخفت و ميخاست، و از مقّربان و مرتّبان کس را زھرۀ آن نبود که 

 که حاجب بزرگ او بود ــ روی به پرسيدی که سبب چيست؟ تا آخر کار حاجب علی قريب ــ

  :ُعنصری کرد و گفت

  ».نمای، و طريقی بکن که سلطان خوش طبع گردد، و خويشتن را بدو شوپيش سلطان در« 

سلطان يمين . عنصری فرمان حاجب بزرگ بجای آورد و در پيش سلطان شد، و خدمت کرد 

  :الدوله سر برآورد و گفت

 درين معنی است ما را؟م، ميبينی که چه افتاده ديشياين ساعت از تو می اند! ای عنصری«

  ».چيزی بگوی که اليق حال باشد

  :نصری خدمت کرد و بر بديھه گفتعُ 

   خاستن است؟وت  از کاستن است      چه جای به غــم نشستن سر زلف بُ   عيب کی

  جای طرب و نشاط و می خواستن است      کـــــــــــاراستن سرو  ز پيراستن است
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لطان يمين الدوله محمود را با اين دوبيتی بغايت خوش افتاد، بفرمود تا جواھر بياوردند، و سه س

بار دھان او پر جواھر کرد، و مطربان را پيش خواست و آن روز تا به شب با اين دوبيتی 

  والسالم. شراب خوردند، و آن داھيه بدين دوبيتی از پيش او برخاست و عظيم خوش طبع گشت

يد دانست که بديھه گفتن رکن اعال ست در شاعری، و بر شاعر فريضه است که طبع اما ببا

خويش را به رياضت بدان درجه رساند که در بديھه معانی انگيزد، که سيم از خزينه به بديھه 

بيرون آيد، و پادشاه را حسب حال به طبع آرد، و اين ھمه از خاطر مراعات دل مخدوم و طبع 

  )ختم(». ت معظم، به بديھه و حسب حال يافته اندعراء ھرچه يافته اند از ِصالّ ممدوح ميبايد، و ش

  :ازين داستان چه می آموزيم؟؟؟
رفان آن را توجيه و رند و يا اھل عِ م خود تعابيری ازين داستان بدر آبگذاريد که ديگران به زع

  :کابلی بيان ميدارمند، من برداشت خودم را در زمينه به اجمال و به طنز نمايتأويل عرفانی 

صرف نظر ازين که بداھتگوئی شاعرانه کار ساده ای نيست و صرف نظر ازين که استادی 

اين داستان مضمون دربار . نصری در بديھه گوئی کم نظير و حتی بی ماننده بودهبزرگ چون عُ 

رور عرپاشاھی ش. ی را تمثيل ميکندطمطراقی چون محمود غزنورو باردادن شاھان باشکوه و پُ 

 رزم بر ضعيفان خسته ميشد، وحمله  تراکمِ و از کثرت  خونريزش تيغِ چون محمود غزنوی، که 

 و آنچه را از زر و زيور و ميساختپس بار ميداد و بزم عيش و نوش و طرب و شرابخوری 

شته در بود، دومُ و به تاراج بُرده سيم و طال از زحمتکشان و رنجبران ھندوستان ولجه کرده 

بلکه شاعران ھم ردِّ محمود و دگر ممدوحان کته خرچ و .  خود تخته ميکردران مّداحِ دھان شاع

 َتون را ھا، لب و دھان شا) و ناحقّ حقّ (حق و ناقايالخرچ را يافته بودند، که با سرودن مدايح 

  !!!!:"ميکندند" و انعام ميستاندند و يا بھتر بگوئيم تلّ داده و از ايشان خلعت و صِ 

" تا احمق در جھان است، مفلس در نميماند" ضرب المثل فحوایِ نبض و ک گوئی شاعراِن حّکا

يری ناپذير در عمل آورده و جيبھای سدرک کرده، را که از امثال مشھور کابلی ست، درست 

ه و آن  کابلی استعمال شددریِ   درينجا در مفھوم اصطالحیِ "اکحکّ "کلمۀ . خود را پُر ميکردند

  .نمايدمي با زيرکی و دّراکی و چاالکی منافع خود را تأمين به کسی اطالق گردد، که

  

 


