
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیکنه له  ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۱۳/۰۱/۲۰۲۰           آفاق
 

 نه تنها استعداد شناخت شعر را ندارد، جناب معروفی صاحب
 بلکه فرق شعر و نظم را هنوز نمی داند

 
ه  جناب معروفی صاحب، با همه ادعاهای هنگفتی که در مورد شناخت شعر و ادب دارد، هنوز اندر خم یک کوچ 

 است، او نه تنها استعداد شناخت شعر را ندارد، بلکه فرق شعر و نظم را هنوز نمی داند، او خیال میکند، فقط 

 وزن« و » قافیه« لوازم ضروری شعر است و دیگر هیچ. »
 

 ملک الشعراء بهار، روزگاری قبل گفته است:
 و نیست شعر نظم هست و قوافی و سجع صنعت

 مش نیست اال حرف مفتای بسا ناظم، که نظ
 شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب

 ها نشیند، هرکجاگوشی شنفتباز در دل
 او در عمرخود، نظمی نساختبسا شاعرکه ای 

 او در عمر خود شعری نگفت!وی بسا ناظم، که 
 

، ارسال و منتشر شده،  ، به سایت آریانا افغان آنالینانجنیر معروفی صاحب منظومه ای که چندی قبل بوسیله 
آن، روان بودن و روشن بودن آن است. نگرشی کوتاه بر این برد ها و کاستی های دارد ، اما مزیت متاسفانه کمبو

 نظم:
 

مجدد نظم آقای ناظم باختری،که قبال بار ها منتشر شده، به  من نمیدانم ، هدف جناب انجنیر معروفی از فرستادن
ن، چه بوده است، منظومه، شکل و شمائل یک تصنیف را دارد که میتواند توسط یک  انالی سایت آریانا افغانستان

آواز خوان ، خوانده شود. منظومهء مورد بحث ، خالی از تصویر و رمز وراز شعرمعاصرست، با لحن عامیانه و 
م دقیقی ندارد واژگان شفاف و روشن، سروده شده اما یکسره چنین نیست ، قسما،واژگانی دارد که در متن،یا مفهو

 ،یا خالف دستورزبان است ، در نتیجه،نیت و خواست ناظم محترم را، درست منتقل نمی کند.
 به سه نمونه) بر سبیل مشت نمونهءخروار( انگشت میگذارم:

 

 ز دست ظالمان خانه ویران -۱
 شکایت سر به سر داری نداری

 
 یدست؛ خانه ویران) خانه خراب( : صفت ترکیبی به مفهوم بدبخت، ته

 اما ناظم آنرا به مفهوم » خانه ویران کننده« آورده که نادرست است. 
 

 به مانند پالن بی وزارت -۲
 درین دنیا، دگر داری، نداری؟

 
 ظاهرا ناظم ارجمند، در نظر داشته بگوید، وزارت پالن، بدون وزیر مانده
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 فهوم رااست!،یا شاید این که وزارتی به اسم پالن، وجود ندارد، اما متن این م
 نمیرساند.

 

 درین راه فالح ورستگاری -۳
 نهال مستقر داری ، نداری؟

 
اما برای انتقال این ایده   افشانده ای یا نه؟ ظاهرا ناظم، میخواسته بگوید که در راه تأمین صلح و امن، کدام بذری هم

 ، کلماتی مناسب ، برگزیده نشده است.
از شعور،که به اسم ادبیات ، در   ت بسیار مضحک، شعار گونه و تهی با قیاس به تولیداالبته ، نظم جناب باختری ، 

گاه نگریسته میشود ، اشکال چندانی ندارد ، اما نمیدانم   صفحات ادبی، یا در سایت ها و رسانه های امروز، گه،
 تر از ایشان، انتخاب نگردیده است.  چرا، نظمی بهتر و نیرومند

ملل،ساخته و پرداخته شده  م کوفی عنان ، سرمنشی اسبق سازماننظم باختری صاحب، ظاهرا در دوران مرحو
 است
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