
مسعود سعد در زندان قلعۀ نای
سلطنارگروزب   آل سبکتگيت     سعن بدسلمن  يکان ا از عيی غاننزبهدر سلطهکق۴۲۸السود.  مسعان  بودن
محم  فودنرزخدمجود را هنیيروانامرفهبدود بدال ميفورهه  ستر سعاد بدباویحيه مستث  فور ویفی رعاشت.

 ق در پنجاب از جهان رفته است.۴۹۲خوش قريحه يی بود که بعد از 
صلاز سعب مستد  فوال در بحورهی مسعق۴۳۸دود  يکود از شعانگزربی ز زاد.سارفانبرای تفابهکی اق

ازضافا ينوگل گدطاناول اسارفراز دارای و شعی ر شيار و شيق ييسوا  .مسعت  يکود از شعی سيرای روز يساررگه ت
حصهک بۀز زخیناگدنزرگ در را بسداننود برو لهاسرده طاینوالاز درخدلؤمی (تود دسالع ج،نرمک،هو،

نای) که زندانهای دورۀ غزنوی بود دور افتاده است.
زئاوا کمهبرعاشیناگدنل کالمانراال در ميگورهی  شذز ايت. آپالکمرا در و نجدری بنا هاز یيايای

درشدا مستياغت. و نشرت عماط را شعهبری ادب و ميگر  نيذرا و قباعیلد. روز خشرساویبارگت و عنم اد
وفرگ عياست او از سلطهبان  ا هيرابان بممسعن  نودسوامحمۀ  در شکهنزغود يتها  بانردو تهمتهد    بستنا   .شدعاکره

آ اقوندر از البرایمت بشمورهزرگ  مارآ دادبدمی بحضیهواخرای  غرتنزشته فاو بختدبیلت  ناآ در نجه ا
بحبس رفت.

حقيقدر   ا ميت سير ا محمهلدولف  پسود سلطر  غاننزبهپاا ختدر فالدا سلطونچت.شی  را او بگان فرتمت ام
يمدن را او نيان ا سيز کر.کرديکه آ از نهی هميا  مسعن  سعود شدعابرو سيیلزرگ روز اگه اسار زيت. دورۀ داننن

هف ستلاشۀعادر قلعر  ههساید و مکهککهو ناصعی و لنوهب کاکهستو  نابیگودشذو بعت آن از هساتد
سال ديگر او را به حصار مدهش تری که (نای) نامداشت بردند و مجموعاً ده سال زندانی ماند.

يک ا از عيی حضان غرتنزعميه  لملدا  ا لقوابک ساخمکاصاز زارحه وشال شيارع بيوا آ دربهگان ود
حض سلطور  ا هيرابان شفم عتا کیاز را او و حبرد ر داد.ياهس ازعاشی رهالبهنزغر وفور ضيهبت ا و الکماع

پدری پرداخت.
عصدر سلطر  مسعان  بودا هيرابن ) سپق)۵۰۸–۴۹۲م سهال نصوبورهاالر فرسارکیيکه دو از ستی شانعار

ر دوجو ادب مسعود،بتسال  سعود در را لناجد بحکدر  موگمت شاو بعیلت، از کمدتمد بینصو مرکذور
معت  در ويردگیهاشاربوب بخدبرعاشد را نيت بسبز  عبيالدو ستق وی فتنرگی  ال از و زهد در ازبجنرمداننور

داشتند.
حسرعاش در محبالس۹–۸اتجنرماس  موسناو عمد در را نهری ياپتيشر ناو بختدبی  بسی بر.تردکاه

همهب ثقت ا لملة  خکجواطههابرعلر مشکی  وز سلطاصخريان  مسعان  بودا هيرابن کمو قته حکمی  ال نيورهدار ز
وب قمنالعرعاشابوده  دا آنشدی از حبت ر افايیياهس دورۀ و لگاس۹ارتست وی ختی گميرد)حد۵۰۰دود

ق).
سخنگ   ز درسردبوی ينت قوخيلت  پيی و وشودهسرفر ننامده بلبد  شکستل   بهلابیکودميخه  سواوا هبسپت

شيآ خانبودد آرزوی ايه اقدار و حبارب ال نمروازیپورهاب ياو درلد را او حضی غرتنزبهکته بادر اربداری
گمیهاش شتنا  و چنيد  بنظن  مرآ اواکديی در عمرخه گرشوا فترگزوانه از و سلطناتمدخه   بتکربرانا ت.سوده

 ق است و معلوم نييست که کجا مدفونست.۵۱۵وفاتش ظاهراً در حدود 
مقنيدر لاکۀچومقصک  مدشاا دحرح و زياقوال نيسرعاشیناگدنق  نکتت  گفتنۀ   ا ينسی  کتز از ميدقانمه

۱



کنات هونکسر کیچيه در ویبزی شتونارۀ مهقومحع بارا او تعييس   کننترده نستوا  ا ونه فقد بقط بولهرقانطاو ع
غيره اکتفا کرده اند که (قلعۀ يی بوده است در هند).

محمومحرم  قدينزو در چهیشواحی مقار لار و شيه يدسما در مقی مدد ايۀ شعوان ) طبارش تهع ش)۱۳۱۸ران
سهيلو   خینسوا ر در حصۀلاساری نارو دريوقای کتم مسعاب  سعود سلمد  ) طبان تهع و۱۳۳۰ران ملش) ک
لشعا  بهراء در سيستخيارتیشواحار   و هکان نذاشاا زجران االيزای خبن گاريردد و يگزی نريسنو  گدهجانا ينکز  ه
بق صولحاببهر) قلعان  يهبیدر هنود ا کتفد)  کننا  تحقيد   در نکودمنيق ا ينزوقهمالعد.نرده کیمحقه  تقيرن
نها ساگتيو:بقد نظول ماعیضرونیو در جيای ستر ا ليکتسان  و جين ستر معلان  نشوم کجد سا) یشواحت

چهارمقاله).
حقيقدر   نتنایمزدخؤرقانيدمعم بروفبيهقود   ص مقرانآ۴۳۱ی شرهاگزادهدود و نهامان شایهای

محب(  سيو (ميگن  يو.تديارسيستخ   بنان ) النام آمای زانان) در بلسترا   ميان نداص) نيزیيردگ)۲۱٦د نزال انمای
(ص ا۱۰۹دارد قلعني)  بهقهمسعول  سعود د و يگد شعر دوره بلنیهوکربانيونزغرای  وا ازبهکودبعقد را اد

نه يابلنت  بدیآن نبذرگر و دايدشیيامرسوده درشد و قلعنيت  ز درمرعاشهکودبیندانه سما هچآن لهاسای ا
محب  بوسدر و قصود ياحبسيد   د هشه ر و فعت و لنوهت کاا زيی رانن لفابدان ر شياظ و بيق نابیيدو اغع نگيم  ز

تصوير ميکشد، مثالب در قصيده معروف (حصار نای) گويد:
ت س پ  گیفرمت ه متز ننين ل ب  جدای
هانزج ل زار آردچای اینویهه
ي پ نومد ع مرشن ن ظدی ن جمفا ن رای
هدندا ج کانمهدر سا ک ل م   حصت ننای

ز دبرههزی وسوده مت ب بههر ن پادهای

اماینرچدبامن صدرنن ح نارای
هانراماینوایهارد ل زار ای
ربردونگ دو ترامجندر ش ک  بها رگود
رنهن صه ح ننفای ي ب  جزودماهن
لونچنم م سوکلرز ق بکگرتذا ش ه

قصينيا  حبسيده   نۀا از مهای قصات ئامسعد  ا ادبسود در و ازسارفت شهکی  هارشگفای  ا نگيت  بشمز  ار
ميرود که در نای سروده شده است.

به صرنورتاز معالعقای و محکروف  ا و ستم غوارنزيوبانکودآن در خطتقوبه شرهاگزاددود و انمان
سلطنتی و خزاين را نگاه داشتندی و اعداء بزرگ و محبوسين خطرناک را بدان فرستادندی عنصری گويد:

بدار بسته هميدون دل ولی وعدو
ولی بنعمت و ناز و عدو به قلعۀ نای

موقع حصار نای اکنون در افغانستان معلوم است و آثار باقيمانده آنهم تاکنون به نظر می آيد.
جندر غوببرشهی غرنزبمسی  فامي۳۰ه همل و جيان ستر تانيخار وا قعسی  کتا کثه مرخؤرغاننزيوو ان

ننامانيورغ منهد  ساجو ذفوعراج آن از دارهرکی انا کند ا دهون آتافل انر سترجرا بضان اول مينم  يسنو  در و د
تشکي   کنالت نومیبرطسو بتوال روزيه شمانگت قنال هدو زلار در دريدقانمی قلم وال زايب بلستت   تانيخار ی

افتاده بود که کتيبه های شاهان هپتالی (=اودالی = ابدالی) زاول تاکنون در آنجا موجود است.
جغتراهبینزغاز  دره و قبو و جلگاغ  سهو ونراب بمسوهکلگاور  فاميل۱۸ه  دره سبرسی و مشجز  ا تسری

اک قلعاینرانه  گهينو از قند هدنيار بزتيراه روز و درهگری و وبیلاشان جيه ستر و مياینان نرو.بقد ياقلعای  نهای
کنا نيون مزجوو خيلود  حيی ا نگيرت  ا زسز ايت بنيرا  عظيمۀ   در را وکی سنگهوه   خایکنارا و ختاسد ا درکدنه ه

نهولاصآن باید و هلېزرگ  هزو مسجا  و زهاهچد و آب ونای غيدان برهقلر ههکایبوهتفار ز ودجومادياع
۲
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مأخذ :
در همين مجموعۀ مقاالت به محابس مسعود سعد رجوع کنيد.

.۱٦٦ – ۱٦۱ ش کابل، ص ۱۳٦۲پنجاه مقاله، 
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