
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

  

 ۲۰۲۰وری فبر ۴                                                                                           هللا معروفی خلیل

 

 

 

 

 الطیر" داستانهائی از "منطق  

 )قسمت چارم(

 محمود و بابه خارکش
   

     

"سلطان محمود غزنوی" ما،  خاِک پاکِ پیش  ده قرنهنشاه اقرار وعده در چند قسمت پیهم، داستانهای مربوط به ش

"حکایت" نوان زیر ع   ، محضالطیر" "منطقرا پیش خواهم کشید. داستانی را، که اینک تقدیم میکنم، در اصل کتاب 

م، که با داستان انتخاب کناین  نی را براینوااز روی متن، ع   آمده است. شاید تصرف بیجای پنداشته نشود، اگر

 ؛ و من این کار را کرده ام.باشدلکلوریک افغانستان سازگار وف و روحیۀ دری و مذاقِ  مزاج زبان

 خارکش محمود غزنوی و بابه

 کر خود برکنارـــــتاد از لشـــــــاوف      شکار ویِ مود شد ســـــهی محــــناگ

 سر اریدــــو میخ ،افتاد ار میـــــــخ      ارکش میراند خرــــــــرد خـــــپیرم

 ر مانده ایــــار او افتاده و خـــــــخ      چنان درمانده ای ،مودشــد محــــدی

 : خواهم ای سوار یار خواهی؟ گفت      ای بیقرار :تـمود و گفـپیش شد مح

 زیان دوَ نَب  را ـــــم سود و تـــــمن کن      رانــــد گوَ َنب  ر مرا یاری کنی، ـــــگ

  غریب ،ورویانــاز نک دوَ نَب  ف ـــلط      بینم نصیب می ،تــــوروئیـــــاز نک

 چون گل سوی خار ب رد حالی دستِ       آن شهریار ،رـــرم آمد به زیــــاز ک

 راند باز ،ر خودــــخش سوی لشکرَ       ر نهاد، آن سرفرازـــــــبار او بر خ

 ارکشـــب ،پس آید، از می ریـــبا خ      ارکشـــر را، که پیر خــــگفت لشک

 ن را، روی اوــــم ا ببیند رویـــــت      او ر سویِ ــــاز ه ،روگیریدـــــره ف

 ز پیش شاهــــج   ،ره نماند آن پیر را      رفتند راهـــــبگ ،رش بر پیرـــــلشک

 ت ظالم لشکریم ره، این  رَ ون بَ ــــچ      ر خریـــ: با الغ ود گفتـــپیر با خ
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 3از ۲

 ه سوی شاه، رفتن راه دیدـــم بـــــه      روی شاه دید ،میترسید رچهـــــــــگ

 شد پیِر راه بدید او را، خجلون ــچ      رک میراند تا نزدیک شاهـــــــآن خ

 تاد و در دعاــــــــواضع اوفـــــدر ت      روی آشنا ،ر چترـــــــــد زیــــــــدی

 ال خویشمود را حم  ـــرده ام محـــک      رب با که گویم حال خویش گفت: یا

 در پیش من ،وــار تو بگـــک تچیس      ت: ای درویش منــا او گفـــــب شاه

 ویشتن را اعجمی صورت مسازــخ      ج مبازــارم، کـــدانی تو ک گفت: می

عیل و بارکش ،ی پیرمــــــــمن یک  خارکش ،و شب در دشت باشم روز      م 

 انی دهیـــر مرا نــــگ ،وانیــــت می      م نان تهیرَ ـــخَ  وشم،رـــــار بفـــــخ

 تا زر دهم خارت به چند ،نــنرخ ک      پیر نژند ــــت: ایارش گفــریــــشه

 روشم، بده همیان زرـــــم نبفــــــــک      گفت: ای شاه این ز من ارزان مخر

 زان فروشار َجو ارزد، زهی دو این      له خموشـــای اب :رش گفتندـــــلشک

 ست نیک افتد، این خریداری زین کم      لیکــــو ارزد، وجو پیر گفتا: این د

 ونه گلزارم نهادــــگ صد ،ار منـــخ      بر خارم نهاد ،ون دستــــــمقبلی چ

 این جان ازرد چون ز دست اوست، صد      این کارزان ارزدست،  گرچه این خاری

 ایگاهـــــآن ج ،اری زرشــــداد بسی      ین سخن از پیر راهشه چون بشنید ا

 ای بیشـــــجمله کردندش نثار از ج      اه خویشـــــــاز برای ج ،لشکر شه

 ادگارــــی ،ایت ماند از ماــــوین حک      زارـده ه ،مــــریارش داد درهــــشه

همینجا ختم میشود. در چوکات و جم و همین حَ استان در ی، که در دسترس من قرار دارد، د"منطق الطیر"در نسخۀ 

. مدار اعتبار آورند در اشکال نامناسب میرا و بعض ابیات  با آن پیوند میزنندنیز گری را ینترنت ابیات بسیار ددر ا

 .گذشتدر قسمت اول شرحش که ، است "حمید حمید"من مگر همین نسخۀ دستداشته ام به اهتمام آقای 

 کات:ات و نِ لغبعِض شرح 
بود. گوهر"  اصیل"است، که اسپی سخت  "اسپ رستم"( اصالً نام دومحرف و سکون  اولحرف )به فتح ــ "رخش"

ِم فردوسی در شهنامۀ  یاد میکنند."رخش" جازاً به نام گر را نیز مَ ید "نسب عالی"هر اسپ  در تداول ادبی، فَخَّ  ،خودم 

اً اصتکابلی و خ در زبان عوام ِ  "ببِر بیان".، که عبارت است از را نیز ذکر کرده است زال"رستم "نام لباس رزمِی  

 .مییابیم ا بَهَّت" "پ رو  "ترسناک"را در مفهوم  "ببر بیان" ، استعمالدر زباِن زناِن محتشم کابل قدیم

ِعیل" قیم)بر وزن ــ "م  دیر "م حیل و م جیب و م   ."پ رعائله" و عیالدار""و در مفهوم ست  کلمۀ عربی ("و م 

ن را تا آسمان بیان و صحنه، سخبه دلم نشسته است، که از نگاه پرورش زیاد از تمام داستان، این سه بیت بسیار 

 باال میبرد:هفتم و علییِن اعال 

 ال خویشمود را حم  ـــرده ام محـــک      رب با که گویم حال خویش گفت: یا

 در پیش من ،وــار تو بگـــچیست ک      من ت: ای درویشــا او گفـــــب شاه

 ویشتن را اعجمی صورت مسازــخ      ج مبازــارم، کـــدانی تو ک گفت: می
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 :میگوید، در دل میبیندوقتی بابه خارکش خود را در برابر شاه 

 محمود را بارکش خود ساخته ام؟؟؟ خدایا چه خاکی را بر سر کنم، که

 یگوید:، که محمود بدو چه مبشنویمو 

راه دیگری نداشته شاه در پیش گرفت و کار را بدانجا رساند، که بابه خارکش پادسازی یی، که  بعد از آن همه صحنه

 میپرسد:" انهتجاهل عارفبه اصطالح با "به طرف شاه بیاید، شاه از او و مستقیماً  "راست یکه"باشد، مگر این، که 

 ه ای؟؟؟به چه خاطر پیشم آمد ای درویش من، بگو، که

 را از دست نداده و خطاب به شاه، میگوید:حقگوئی جرأت  نبود،"بچۀ ترس"  ، کهبابه خارکشمگر 

 همه چیز را تو خود خوب میدانی!!! ؛زنمدیوانگی  هیچ خود را به درِ 

 آراید: صحنه را چنین می اً در برابر احتجاج لشکر،بعد "شیخ عطار"حضرت 

 زان فروشار َجو ارزد، زهی دو این      شله خموـــای اب :رش گفتندـــــلشک

 ست نیک افتد، این خریداری زین کم      لیکــــو ارزد، وج وپیر گفتا: این د

 ونه گلزارم نهادــــگ صد ،من ارِ ـــخ      بر خارم نهاد ،ون دستــــــقبلی چم  

 نای جان ازرد چون ز دست اوست، صد      این کارزان ارزدست،  گرچه این خاری

 :بر طعنۀ لشکریان چنین استدالل میکندبابه خارکش در برا

اارزد،  به دو جو هم نمیذاتاً خار  مشتم، که این میفهخوب بلی؛ » همین، که دست شاه بدان خورده است، ارزش  ام 

 «.رده استالمنتها باال ب   درةآن را تا سِ 

 ؛ مثالً اند رخت بربسته ، مگر از فارسی ایرانل هستندالً معمولغاتی را مییابیم، که در دری ما کامنیز درین داستان 

 :"پیش"و  "خر" کلمات

و  "پهلو"و  "جلو" مثلی عوض از کلماتبه انداخته و بررا از زبان خود  "پیش" کلمۀ برادران ایرانی مابلی؛ 

 کار میگیرند. "نزدیک"

نظر انداخته و به جای آن منحصراً کلمۀ  کلمۀ اصیل دری/فارسی میباشد، ازیک را، که نیز  "خر"کلمۀ  ایرانیانــ 

ً استعم "خر"کلمۀ  ولی افغانانما را استعمال میکنند.  "االغ" ترکِی   و حتی آن را در مثلها و  ال میکنیمرا وسیعا

ً . ناپسند نیز به کار میبندیمپسندیده و ت اصطالحات و ترکیبا کلمات و به ن درت از زبان بعض متف ِننان ما بعضا

 آزارد و متأثر نمیسازد!!! آید و زبان عام ِ مردم را نمی هم شنیده میشود، که هرگز به حساب نمی "مرکب" و "االغ"

 ــ از بخت و اقبال""صاحِب  وطالعمند"  " و در معنای ست کلمۀ عربی (د"رشِ س و م  فلِ ر و م  نکِ "م  )بر وزن ل"قبِ ــ "م  

 میباشد. "اِفعال"ت، که از باب اس "اِقبال"اسم فاعل مصدر  قبل""م  نگاِه صرف عربی 

 

 (۲۰۲۰وری فبر ۲ــ  همبورگمعروفی ــ . )خ 
 

 
 

 

 داستانهائی از "منطق الطیر")قسمت چارم(


