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حنظله بادغیسی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حنظله بادغیسی تاجیک تبار آریان  ،در ردیف اولین گویندگان پارسی دری پس
از اسالم قرار دارد  ،اما فصاحت و بالغت كالمش او را از دیگر شاعران
نخست ،ممتاز كرده است .و درعهد طاهریان می ز یسته است .سال وفاتش را
هدایت  219هـ ، .ودکترمحمد معین 220هـ .ذکر کرده اند.
نظامی عروضی از قول احمد بن عبدهللا خجستانی  -یکی از امرای آل طاهر
(مقتول  )262دیوان شعری را به وی منسوب می کند.
برخی معتقدند که این ابیات به جهت انسجام و فصاحت  ،نمی تواند متعلق به
اوایل قرن سوم باشد  ،مگر آنکه بعدا ً اصالح شده باشد.
از احوال این شاعر بیش از این نمی دانیم و از اشعارش تنها  5بیت شامل 2
قطعه دو بیتی و یک مفرد به دست آمد .که هم مخیل و هم موزون و مقفا ست :
« شعر »
یــــارم ســـپند اگــــر چه بر آتش همی فگـند
از بهــــر چشــــم  ،تا نرســـد مــر ورا گزند
او را ســـــپند و آتش نایـــد همی بــه کـــــار
با روی همچـــــو آتـــش و با خال چون سپند
****
کـــــــی ســــپزگی کشـــــیدمی ز رقـــــیــب
گـــــــــــــر بـــــدی یـــا ،مهــــــتـربان با من
***
مهـــــــتری گــــــر به کــــام شــــیر درســـت
شو خطــــر کــــــن ز کـــــام شــــــیربجــوی
ّ
عـــــزو نعمـــــت وجــاه
یا بـــــزرگــــــــی و
یا چـــــومــــردانت مــــــرگ روبــا روی ()1
****
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