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 ابشد یمن نیلزومًا نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق  ،باشدیمضمون م ۀسندیمنت و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

  ۳۰/۰۶/2۰2۰                                                ین یرفعت حس
 

 افغانستان  ینبشتار یها خرافه درهنر

 
 .جمع خرافه است  خرافات 

 . افسانه ها -  2.  هودهیسخنان ب  -  ۱) اسم (.  
ترس از ناشناخته ها، اعتقاد به جادو و بخت، درک    ،یاز نادان  یاعمال ناش  ا یمجموع اعتقادات .۳

 .علت و معلول ها، و مانند آن   ینادرست برخ 
 
خرافه   ، میبنگر  ،یی درخاکستان افغانستان، با واقعگرا ی سیشعروداستاننو  ی وجه اگر به هنر ها  ن یبد 
 .نموده است   ست یوز  دهیمسکن گز  امروز آن از آغازتا تاروپود  در
  ی پارس  یسی داستاننو و  نبشته سخنم برشعر  ن ی مگردر خوانمیزمین  ی س یباآنکه به پشتووانگل  من
 .باشد یم
 . درشعر کی
 : یپارس  ک یشعرکالس  دراشعارمشهور)ساخته(شده ها در 

 ی رودک
 ی بلخ  نی جالل الد  
 ی سعد  
 حافظ  
 عطار  
 یی سنا  
  ی فردوس 
 ی طوس یاسد  
 ی بلخ  یعنصر  
 ی منوچهر 
 وهمانند ها  
 .دارد  دانهیجاو  ی باوربه خرافات هست 
 

  دن یش یروش اند  ی دانند. وقت ی م یرا عارف وارسته اسالم ی، رابعه بلخ  ییسنا و  ی عطاروجام
  ی فکر بود واستناد  ی متک شان یگرایاعتقادات د  و  پداشت ها ه  توان ب ی گونه م یباشد، چ   نی چن شان یا

 .ست ین  ی عقالن ی کار  نی نمود؟ چن 
 .. 

 :گذارد  ی م ش ینما ه را ب یاجتماع  ی درد  یتی درب یی درجا  یبلخ  ن یالد  جالل
 گشت ِگرِد شهر  یبا چراغ هم خ ی ش ید 
 ، انسانم آرزوست ملولم وودد ی د  کز 
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ساخته شده   ی ن یباشند، »زن« را ازکلک ی او م  یشاعرکه خرافات بادشاهان برپندار ها  نی وهم 
جاداده   ش یدرذهن خو  ، یابلهانهء شرق و  یافسانو  ی شده با رنگها  ی زیورنگ آم  یاسالم  یدرکارگاه

 .است 
نابخردانه   ن یچن   ،یپارس ی !!! شاعرهنر در گر یبزرگ ساخته شده د   چند   و  یبلخ  ن یالد  جالل

 :کنند یبه زن فکر م   یوخراف
 :زند  یم  اد یدانند،فریاورا حماسه! سرا م  ،کهیفردوس  ابوالقاسم

 واژدها هردو در خاک به   زن
 دو نا پاک به  ن ی جهان پاک ز 
 قباد یچه خوش گفت شاه جهان ک 
 باد  کی به هرچه زن ن  ن یفر که ن 
 ی همه کاست   د یزکار زن آ 
 کو زمادر نزاد  ی خجسته زن 
 هنر  ک یبس بود   نی زنان را هم  
 نر   رانیش ند یوزا  نند ینش  
 :د یگو  ی م ی توس ی از اسد  

 وبازور ودست   ریهرچه دل  زن
 مرد است هرچه که هست  م یهمان ن  
 زنان چون درختند سبز آشکار 
 ازنهان زهر دارند ومار ی ول 

… 
 :د ینما  یاستدالل م  نی ! کامل!خوانند،چن مِ یراحک ی که و یغزنو   ییسنا و

 زن؟  ی دان ست یزچ اشتقاقش 
 قحبه را بزور بزن  نی ا ی عنی 

= 
 مشورت بازن  یکرد  چو

 نادان  ی خالف آن کن ا 
= 

 مرد همراه است  ریبا ش  حمله
 کار زنست وروباه است  له یح 

= 
 من یازن مشو  یها  ی بد  از
 گر چه از آسمان نزول کند  
 .که به ناصرخسروپرتاب نموده اند  ست یحجت خراسان! لقب  

 :که  کند یم  حت ی! خراسان بنده خرافات است. لذانص حجت 
 گفتار زنان هرگز مکن کار به
 مرده پندار ی زنان را تاتوان 
 نند یزنان چون ناقصان عقل ود  
 نند؟یچرا مردان ره آنان گز  

=== 
 م ی وزر وس  ریزنان است حر  ب یوز  ور یز
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 ب یوز  ور یبجز علم وخرد ز ست یمرد را ن 
== 
 :شد یاند  ی م یزخرافی! بوده است ن  می زنند که موالنا!!وحک یم  غی را که چ یجام
 دهیچپ شد آفر ی از پهلو زن

 دهیهرگز ند  ی کس از چپ راست 
.. 
هم    ین لسان پهلو راقرآ ی و  ی شمارند ،ومثنو ی ،که خداوندگارش م  یبلخ  ن یموالنا! جالل الد  و
 :د ینما  ی ، انشاد م ند یگو یم

 ان یع  ی نی که در جهان ب هربال
 ان یزن اندر م  یهست از شوم 
 نفس خودرا زن شناس وزان بتر  
 زان که زن جزء است ونفس کل بشر  
 ی کنی مشورت با نفس خود گرم 
 یکن خالف آن دن د یهرچه گو 

== 
 که زن بر عاقالن  غمبر یپ  گفت 

 سخت وبر صاحبدالن  د یغالب آ 
 شوند  ره یباززن بر عاقالن چ 
 سرند  رهی تند وبس خ  شانیزان که ا  

== 
 ر یست مصطفا که ززن مشورت مگ گفته 

 نفس ما زنست اگرچه که زاهده ست   نی ا 
= 

 افسانه کرد  سیبا آدم ابل  چند 
 چون حوا گفتش بخور ، آنگاه خورد  
 خون در جهان ظلم وداد  ن ی اول 
 بهر زن فتاد   لیاز کف قاب  

= 
 گام  لیمکر وح  ی درواد  مزن

 تو دردام  یکه از َمکِر زنان افت  
= 
 زن را نگاه نتوان کرد  چی ه
 در پناه نتوان کرد  یوزبد  
 شانست یا  اری  س یزان که ابل 
 شانست یزان سبب مکر کار ا 

…. .. 

 ی س ی. درداستاننودو
 :نام برداران اند   نهای ا ی افغانستان بپارس ی سیدرداستاننو  

 عثمان   اکرم
 ی باباکوه  یزلم 
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 اب یزر ی سپوژم 
 محبوب  می مر 
 ی میرح  ق یعت 
 اب یاعظم رهنوردزر 
 .آثارچاپ شده آنان را خوانده ام  ی من تمام 

  یزندگ  ق یدارد وازحقا ی سیداستاننو  رییمعا یارزنده برمبنا  ییداستانها ، یمیرح  قیعت   تنها 
 .نبشته است   نی چهل سال پس   نیباشندگان افغانستان در  یومشکل ها ودردها  درافغانستان 

 گران ید 
 اکرم عثمان  
 ی باباکوه  یزلم 
 اب یزر ی سپوژم 
 محبوب  می مر 
 اب یاعظم رهنوردزر 
 .وفلج هستند   دست یخاموش خاموش خاموش وب 

  خلق  دادواستبدادحزب یازب
 ازکام خاداگسا  
 ها  ی ها وخلق  یپرچم ی ها  ی مروتیاز ب  
 شدن ها  ی اززندان 
 ها وفرارها از خانه وکاشانه  ی آوارگ 
 حزب خلق  له یگناهان بوس  ی وب  ان یکشتارفرهنگ  
 ن یطالبان ومجاهد   ی معنو  یوفساد ها  هایودزد  ها یها وچپاولگر  یلندغر  
 ها  دنی ماندنها ولنگوته وپکول وچپن وتنبان پوش  شیوبزورر  
 .وشته اند نن   زیپرگراف ن  ک یجمله و کی حرف، ک ی 

  شان ی قلم ها مارازخرافات یب  ی سوژه ها  نهیمگردرزم
 !!! [[{ است. نشگر ی}]] آفر
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