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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
سنگ در صفحه فیسبوک شان پستی گذاشته بودند و در آن به خیال خودشان ه چند سال قبل جناب صبور سیا

کرده بودند ، آن پست را در صفحه مجازی یکی از منتقدان دزدی رحمان بابا از اشعار حضرت حافظ را اثبات 
دولت دیده بودم ولی باور نمیکردم که آقای سیاسنگ چنان نقد مفتضح و بچه گانه ای بنویسد اما پس از دیدن 

 ! صفحه ایشان فهمیدم که بله ، این نقد گرانبها و جاودانه ! اثر خودشان است
وباره در دنیای مجازی دست به دست میشود پس الزم دیدم تا چند سطری و حتی هم اکنون هم آن پست گرانبها د

درباره نوشته بی اساس جناب سیاسنگ بنویسم ، جناب سیاسنگ در ابتدا چند بیت از اشعار حافظ و هم چنان چند 
 : بیت مشابه از دیوان رحمان بابا را آورده اند و بدین وسیله رحمان بابا را دزد قلمداد کرده اند

۱_ 
 حافظ

 از کیمیای مهر تو زر گشت روی من
 آری! به یمن لطف شما خاک زر شود

* 
 رحمان بابا

 چی یی زر کړ زیړ رخسار زما د خاورو
 عاشقی نه وه په باب زما کیمیا وه

[] 
 حافظ

 گل در بر و می بر کف و معشوق به کام است
 سلطان جهانم به چنین روز غالم است

* 
 رحمان بابا

 دلبر، په الس کی جام دیچی د څنگه می 
 نن اورنگ د زمانی زما غالم دی

 حافظ
 هللا نکو گفتی بدم گفتی و خورسندم، عفاک

 جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را
* 

 رحمان بابا
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 هغه شونډی چی خوږی دی تر شکرو
 د شکنځلو یی عار نه کړی عاشقان

 : و پس از نوشتن آخرین بیت جناب سیاسنگ فرموده اند
است: اگر دشنام فرمایی وگر نفرین، دعا گویم/ لب لعل  حافظ خود این اندیشه عاشقانه را از سعدی گرفتهالبته 

عنی اگر حضرت حافظ از اشعار شیخ االجل سعدی استفاده کنند میشود " شکرخا را جواب تلخ میزیبد ، ی
 !! یشود ، زهی بر این انصافگرفتن اندیشه عاشقانه " و اگر رحمان بابا این کار را بکنند دزدی قلمداد م

جناب سیاسنگ با مثال آوردن اشعار باال مرحوم رحمان بابا )رح( را دزد قلمداد کرده اند ! برخالف فرموده 
ایشان باید گفت که رحمان بابا بخشی از اشعارشان را تحت تاثیر اشعار حضرت حافظ سروده اند و در اصطالح 

 مقلد حافظ بوده اند ،
در رقابت ستایش « تقلید بهترین تمجید است»شیوه شعر سرایی شاعر دیگری را بر فحوای وجیزهٔ آنکه  تقلید:

 ( کنند ) مقاله دکتر زمان ستانیزی
 رحمان بابا در مواردی هم اشعار حافظ را ضمن برگردان به زبان شیرین پشتو " تضمین کرده اند ،

یی است و در علم بدیع ، آوردن آیه ، حدیث ، بیت ، تضمین در لغت به معنای گذاشتن و یا نهادن چیزی در جا
مصراع و یا ابیاتی از شعر دیگران در ضمن شعر خود تضمین نامیده میشود ، ) دانشنامه جهان اسالم ، مقاله 

 (تضمین ، کامل احمدی نژاد ، باقر زرین فر
از آن الهام میگرفته اند و هیچ  شاعران بزرگ هم اشعار یک دیگر و یا آیات قرآن مجید را تضمین میکردند و یا

 : کس به آنها تهمت دزدی نزده است ، به طور مثال

 : خواجو
 گر به هر سر مویی هزار جان بودی

 فدای جان و سرش کردمی به جان و سرش

 : حافظ
 بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست

 . گرم به سر هر مویی ، هزار جان بودی

 : حضرت حافظ و اشعار ایشان داشته استقرآن عظیم الشان تاثیر زیادی بر 

 مثال قرآن عظیم الشان ؛
 (سوره نحل ۱۳والشمس والقمر و النجوم مسخرات بامره )آیه 

 : حافظ 
 سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار؟
 در گردش اند بر حسب اختیار دوست

 : قرآن عظیم الشان
 ان الذین آمنو و عموالصالحات لهم جنات

 . االنهارتجری من تحتها 

 : حافظ
 چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت
 . شیوه ی جنات تجری ، تحت االنهار داشت

 : در اشعار عالمه اقبال الهوری هم تاثیر قرآن عظیم الشان دیده میشود

 : قرآن عظیم الشان

 ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
 . مگر آنکه خودشان تغییر بدهندخداوند تغییر نمیدهد سرنوشت ملتی را ، 

 : عالمه اقبال الهوری

 خدا آن ملتی را سروری داد
 که قدیرش به دست خویش بنوشت

 به آن ملت سر و کاری ندارد
 که دهقانش برای دیگری کشت
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دیدید که عالمه اقبال و حافظ از آیات قرآن مجید در شعر خویش بهره میبرده اند و این کار در نظر آنان دزدی 
بوده است ، آیا عالمه اقبال با آن همه فهم و کماالت به اندازه سیاسنگ نمیفهمید و نمیدانست که این کار دزدی ن

 است ؟ و یا حضرت حافظ نمیفهمید؟
خوب دیدیم که حضرت حافظ در اشعار خود به طرز واضحی آیات قرآن عظیم الشان را در اشعار خود به کار 

حضرت حافظ به قرآن عظیم الشان خالصه نمیشود ، حافظ به خواجو هم نگاه  میبرده است ،البته تاثیر پذیری
 : ویژه ای داشته است و از اینکه شعر او مانند شعر خواجو بوده است به خود میبالیده است

 استاد غزل سعدیست ، نزد همه کس امادارد سخن حافظ ، طرز غزل خواجو
ل های خواجو سروده است و یا اشعار خواجو را تضمین حضرت حافظ بخشی از اشعار خود را تحت تاثیر غز

 : کرده است

 : خواجو
 خرقه رهن خانه خمار دارد پیر ما

 ای همه رندان مرید پیر ساغر گیر ما

 : حافظ
 ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم چون

 رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما

 : خواجو
 چیست؟گر شدیم از باده بدنام جهان ، تدبیر 

 همچنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما

 : حافظ
 در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

 کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما

 : حضرت حافظ به مرحوم خواجو هم بسنده نکرده و شعرهای شعرای دیگر را هم تصمین میکرده است مثال

 : سنایی غزنوی
 آتش ناپاکی اندر چرخ زن

 ه بر سر ایام کنخاک تیر

 : حافظ
 ساقیا برخیز و در ده جام را
 خاک بر سر کن غم ایام را

 : همام تبریزی
 سالها سجده صاحب نظران خواهد بود

 . به زمینی که نشان کف پای تو بود

 : حافظ
 به زمینی که نشان کف پای تو بود

 سالها سجده صاحب نظران خواهد بود

 : ناصر بخارایی
 گذری همت خواهبر سر تربت ما چون 

 که زیارتگه رندان جهان خواهد شد

 : حافظ
 بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

 که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

 : یزید ابن معاویه
 انا المسموم ما عندی ، بتریاق و ال راق

 ادرکاسا و ناولها ، اال یا ایها الساقی
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 : حافظ
 اال یا ایها الساقی ، ادرکاسا و ناولها

 که عشق آسان نمود اول ، ولی افتاد مشکل ها

البته حضرت حافظ هم مقلدان خودش را داشته است ، مرحوم قهار عاصی هم به نحوی از مقلدان حافظ بوده 
 : است

 : حافظ
 تو آفتابی و من آن شمع خلوت سحرم

 تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

 : وزن و مضمون سروده است و مرحوم قهار عاصی شاعر توانای کشور بر همان
 تو آفتابی و من آن ستاره سحرم

 که تا سپید شود دیده ام ، رهت نگرم

 : حافظ

 اال یا ایها الساقی ، ادرکاسا و ناولها
 که عشق آسان نمود اول ، ولی افتاد مشکل ها

 :زمان ستانیزی

 ِدر کأساً و ناِولَهاءااَل یا اَیَُها الَساقی اَ 
 اید رنگ باطلهاکه جام جلوهٔ رویت رب

 یعنی تمام شعرای نامبرده دزد بوده اند ؟

 : بکار بردن شعر ، مضمون و یا سرودن شعر به وزن شعر شاعر دیگر دزدی نیست ، مثال نگاه کنید

 : مرحوم امیر خسرو دهلوی

 بیم است که سودایت ، دیوانه کند ما را
 در شهر به بدنامی ، افسانه کند ما را

 : است و شاعر دیگری سروده

 بیمم از آن بود که ز درد فراق تو
 رسوایی ام افسانه هر انجمن شود

 :مرحوم مهرداد اوستا شعر معروفی دارد

 با من بگو تا کیستی ، مهری بگو ، ماهی ؟ بگو
 خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی ؟ بگو ، آهی ؟ بگو

 :شادروان مهدی سهیلی هم بر همان وزن شعر زیبایی سروده است

 دل کیستی ؟ جسمی ؟ بگو ، جانی ؟ بگوای رهزن 
 وی زهره شب های من ، گر ماه تابانی ، بگو

 : حاال میرسیم به بخش دیگر مقاله بی نظیر جناب سیاسنگ یعنی_ ۲

 !! دزدی اندیشه

 حافظ
 تو خانقاه و خراب اند رین میانه نبین
 خدا گواه که هر جا که اوست، با اویم

* 
 رحمان بابا

 سودا د یار له مخه خدای لره به ورشم،
 بل غرض می نشته په کعبه، په بتخانه

[][] 
 حافظ

 این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست
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 روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم
* 

 رحمان بابا
 څو ونه وینمه ستا سترگی که خدای کا
 عزراییل لره به هومره ځان ورنکړم

[][] 
 حافظ

 از آن زمان که بر این آستان نهادم سر
 فراز مسند خورشید تکیه گاه من است

* 
 رحمان بابا

 چی می سر په مځکه ایښی دی خپل یار ته
 په آسمان باندی ختلی لکه لمر دی

[][] 
 حافظ

 هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
 گر بیکار کجا؟ ما کجاییم و نصیحت

* 
 رحمان بابا

 رحمان هسی وزگار چیری دی له عشقه؟
 ندی وزگار تهچی غوږ ونیسی ناصح غو

[][] 
 حافظ

 منعم کنی ز عشق، ولی ای مفتی زمان
 ای معذور دارمت که تو او را ندیده

فکر میکنم با مطالعه نوشته گرانبهای جناب سیاسنگ اکثر خوانندگان به نبوغ و نوآوری ایشان در زمینه شعر پی 
 .برده باشند

رای اولین بار به یمن وجود جناب سیاسنگ با شخصا سرقت ادبی شنیده بودم ، جعل ادبی هم شنیده بودم و ب
 !!! فلسفه " دزدی اندیشه " هم آشنا شدم

جناب سیاسنگ ، اندیشه یعنی فکر و خیال و وهم . . .چطور میشود کسی اندیشه و فکر و خیال کس دیگری را 
 بدزد؟؟

فاق همان روز یکی از میشود توضیح بدهید؟ مثال شما با خودتان در مورد خرید خانه فکر میکنید برحسب ات
 دوستان نزدیک شما خانه میخرد یعنی او فکر شما را دزدیده است ؟

خوانندگان عزیز ، واقعا دیگر فکر کردن هم سخت شده است ، از این به بعد باید با تمام وجود سعی کنید به 
در مضان اتهام چیزی فکر کنید که دیگران به خصوص حضرت حافظ به آن فکر نکرده اند در غیر این صورت 

 . " دزدی اندیشه " قرار میگیرید و باید به جناب سیاسنگ جواب پس بدهید! از من گفتن بود
 این دزدی اندیشه! را جناب سیاسنگ فقط در دیوان رحمان بابا دیده اند اما من در اشعار شاعران دیگر هم دیده ام

: 

 : ذوقی اردستانی
 دل از تو برنگیرم مهر از تو نگسلم

 ار ار برانی و از در جدا کنیصد ب

 : وصال شیرازی
 ارادتی که مرا هست کی بدل گردد؟

 اگر به جورکشی ور به لطف بنوازی

* * * * 
 : اوحدی مراغه ای
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 شبی چو زلف دراز تو آرزوست مرا
 که با تو باشم و صبح از تو برخیزم

 : فروغی بسطامی
 شبی در عالم مستی همینقدر آرزو دارم

 برخیزم ، تو بنشینی به دامانمکه مست از جای 

 یعنی بقیه هم دزد اندیشه بوده اند ؟
در ضمن باید به جناب سیاسنگ باید بگویم که بیت خدای لره به ورشم ، " دزدی اندیشه " رحمان بابا از حافظ 

 : نیست بلکه رحمان بابا احتماال آن را تحت تاثیر خیالی بخارایی سروده است
 : خیالی بخارایی

 من از کعبه و بت خانه تویی تومقصود 
 مقصود تویی ، کعبه و بتخانه بهانه

 : رحمان بابا

 خدای لره به ورشم، سودا د یار له مخه
 بل غرض می نشته په کعبه، په بتخانه

 : پس از دزدی اندیشه میرسیم به بخش جالب تری از نوشته گران سنگ جناب سیاسنگ یعنی

 : !!قاچاق تکنیک_۳

 حافظ
 وصلش به خواب میدیدمسحر کرشمه 

 زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
* 

 رحمان بابا
 اوس به زه د شب خیزی څه منت وکړم

 چه چهره د کړ ه په خوب کښی ال حضوره
 برگردان

 داری باشم؟ زنده پذیر شب دیگر چرا منت
 ات را در خواب به من نمایاندی چهره

نیک !! را نمیفهمم قاچاق یعنی آنچه ورود آن به کشور و یا هرچه فکر میکنم منظور جناب سیاسنگ از قاچاق تک
 (معامله آن از طرف دولت ممنوع است )دهخدا

خوب تنکیک کلمه ای فرانسوی است به معنای اسلوب خاص علم و یا هنر و یا صنعت که در زبان دری هم از 
میبریم و تخنیک میگوییم مانند پولی آن استفاده میکنند ، البته ما افغان ها به جای ک اول حرف خ را به کار 

 (تخنیک و البته در ایران تکنیک میگویند . )دهخدا
اینکه جناب سیاسنگ چه ربطی میان کلمه قاچاق و شعرهای حضرت حافظ و رحمان بابا )رح( دیده اند خودشان 

ضیحاتی بدهند تا از این میفهمند و خوش حال میشوم اگر ایشان در مورد این استعاره جدید و گرانبها به ما هم تو
 !!به بعد ما هم از این استعاره استفاده بنمائیم

واقعا با مطالعه نوشته های جناب عالمه سیاسنگ دریچه جدیدی به روی دنیای هنر گشوده شده است زیرا تاکنون 
 !! کلمات دزدی اندیشه و قاچاق تکنیک به گوشم نخورده بود

" درست باشد اول باید جناب سیاسنگ ثابت بفرمایند  قاچاق تکنیکورد " برای اینکه فرموده جناب سیاسنگ در م
که اشعار فوق الذکر را حضرت حافظ بدون هیچگونه الهام و یا تاثیر پذیری از شاعران ماقبل و یا معاصر 

بوده  خودشان سروده اند و بعد ما باید تصور کنیم که آنزمان ورود دیوان حافظ در محل زندگی رحمان بابا ممنوع
است ، رحمان بابا به ایران رفته و به صورت کامال پنهانی دیوان حافظ را از مرز ایران خارج کرده و به خانه 
آورده و بعد با تحقیقی شگفت ! تکنیک حضرت حافظ را کشف نموده و برای سرودن شعر از آن استفاده کرده 

 !!! است
 استفاده میکرده که این هم موضوع غریبی نیست ، شاید منطورتان این است که رحمان بابا از سبک حافظ

 سلینجر نویسنده بزرگ لیتوانی هم به شدت تحت تاثیر سبک نگارشی همینگوی قرار داشته است
هنریک سینکویچ رمان نویس برجسته لهستانی شاهکار بزرگ تاریخی خود یعنی " کجا میروی " را با الهام از 

 . وشته استرمان " آکته " اثر الکساندر دوما ن
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همچنان استاد محمدرضا شجریان هم از سبک ترانه تغنی ام کلثوم بانوی آواز عرب برای اجرای قطعه مشهور و 
ماندگار ربنا بهره برده است ، اما تاکنون نابغه ای مانند شما اعالن نکرده است که آنان سبک همدیگر را 

 !!!میدزدیده اند
در افغانستان و مخصوصا در میان قوم پشتون دیده به جهان نگشوده اند  شاید هم بخت با آنها یار بوده است که

و گرنه به احتمال غریب به یقین از چشم بزرگترین نقاد تاریخ بشریت ! جناب صبور سیاسنگ پنهان نمیماندند 
 !! و حاال در کنار جعلیات رحمان بابا ! جعلیات سلینجر هم داشتیم

 : دیگر شاعراننگاهی میکنیم به قاچاق تکنیک ! 

 : میرزا شرف

 تا کی ز انتظار تو هردم ز اضطراب
 آیم برون ز خانه و در کوچه بنگرم

 : هدایت طبرستانی

 گرچه میدانم نمی آیی ولی هر دم ز شوق
 سوی در میایم و هر سو نگاهی میکنم

* * * * 
 : میرزا محمد طاهر وحید

 وه چه شود اگر شبی ، بر لب من نهی لبی
 بسپرم ، جان به لب رسیده راتا به لب تو 

 : مهرارفع جهانبانی

 لب بر لبم گذار که جان آیدم به لب
 عمریست بر لب آمدن جانم آرزوست

 :ناشناس

 خواهم ز کردگار که یکشب چو جام می
 . لب بر لبت گذارم و قالب تهی کنم

میگرفته اند ، حاال جناب عالمه به وضوح دیدیم که اکثر شاعران و هنرمندان بزرگ جهان از آثار همدیگر الهام 
دهر باید تکلیف ما را مشخص کنند و نظر حکیمانه خویش را به ما برسانند تا ما بدانیم که آنها هم دزد بوده اند و 

 ؟یا جناب سیاسنگ به رحمان بابا تهمت دروغ زده اند
د از مردم به دلیل تهمت دروغ اگر جناب سیاسنگ قبول میکنند که نقد ایشان از سر بی اطالعی بوده است که بای

 !و محمل بافی معذرت خواهی کنند
و اگر هنوز هم پای حرف خویش ایستاده اند باید دست به قلم ببرند و دیوانی بسرایند که در آن تضمینی به کار 

 . نرفته باشد ، الهامی گرفته نشده باشد و قافیه و وزن اشعار آن کامال منحصر به فرد باشد
 : گلی از گلستان حضرت سعدی را به خوانندگان عزیز پیشکش میکنم خوب در اینجا

چنان که یکی را از ملوک پارس نگینی گرانمایه بر انگشتری بود. باری به حکم تفرج با تنی چند خاصان به 
مصالی شیراز برون رفت. فرمود تا انگشتری را بر گنبد عضد نصب کردند تا هر که تیر از حلقه انگشتری 

، خاتم او را باشد. اتفاقا چهارصد حکم انداز که در خدمت او بودند جمله خطا کردند، مگر کودکی بر بام بگذراند
رباطی که به بازیچه تیر از هر طرفی می انداخت. باد صبا تیر او را به حلقه انگشتری در بگذرانید و خلعت و 

ت. گفتند: چرا کردی؟ گفت: تا رونق نخستین نعمت یافت و خاتم به وی ارزانی داشتند. پسر تیر و کمان را بسوخ
 .بر جای ماند

 !جناب سیاسنگ
شما با نوشتن " و آن گلوله باران بامداد بهار " و دیگر نوشته های ارزنده تان جایگاه خوبی در میان دوستداران 

ن "رونق نخستین " تاریخ این مرز و بوم پیدا کردید و با نوشتن نقد تان مبنی بر سرقت رحمان بابا از حافظ بر آ
کسانی که نقد بی اساس شما در مورد رحمان بابا را خوانده اند دیگر نمیتوانند به  .یکسره خط بطالن کشیدید

 . نوشته های شما اعتماد کنند
 جناب سیاسنگ

با شما شاعری پرآوازه در سطح رحمان بابا نیستید پس با چه عنوانی و با تکیه بر کدام توانایی شعرهای رحمان با
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 را نقد کردید؟
 حتما برای سرهم کردن این نوشته بی اساس دیوان حافظ را ورق زده اید کاش این بیت را هم میخواندید

 در بساط نکته دانان ، خودفروشی شرط نیست
 یا سخن دانسته گو ، ای مرد دانا ، یا خموش

 جناب سیاه سنگ ،
نرسیده که رحمان بابا به قول شما اشعار حافظ را  از خودتان نپرسیدید که چرا تا بحال هیچ شاعری به عقلش

 دزدیده کرده است ؟؟
 یعنی در سطح جهان یک آدم پیدا نمیشد که به اندازه شما بفهمد؟

 .واقعا متاسفم که با این لحن تند شما را مخاطب قرار میدهم اما واقعا خودتان خواسته اید
فا با هواداران تان در میان بگذارید و علنی نکنید ، و گرنه از این به بعد اگر کشف جدیدی کردید سعی کنید در خ

 !! همین آش است و همین کاسه
 محمد شریف منصور

 : منابع
 حافظ نامه ، بهاالدین خرمشاهی

 ۳۶۰۰دانشنامه جهان اسالم ، مقاله تضمین ، شماره 
 مقاله دکتر زمان ستانیزی

 لغت نامه دهخدا
 هزار و صد غزل هماهنگ ، مهدی سهیلی
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