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  ۲۰۲۰/ ۰۷/ ۰۹                        ت حسینی عرف

 !شعر پارسی یعنی : وسیله امرارمعاش 
 :درین نبشتارفشرده برآنم که چند نکته »بایسته ویاالزمی « رابررسی کنم

 .یک
ودراوزان عروضی  با دروغ پردازی ومنافقت،مدح کردن زورمندو ستمگر ،باسواستفاده از کلمات شایسته 

 .مطنطن،جنایت کامل ونامتناهی می باشد
هرچندشعرپارسی از آغاز تا امروز یک وسیله برای ارتزاق و شاعری درجغرافیای لسان پارسی، شغلی برای درآمد  

 .مالی وچوکی بوده است، مگر شعرمداحی ،همدستی وهمرهی درکشتارهای بیگنهان، با قلم برکاغذمی باشد
که هنر کالمی است ،در شعرپارسی ،درتاق باالی »فراموشی قصدی «گذارده می شود. بخصوص  بنیاداساسی شعر 

درگذشته ها ، این که شعر » هنر« است وبهمان سبب ارجناک میباشد و رسالت اجتماعی برای مبارزه با مرارت 
ساختگی«، »اضافی«  هاوبیدادهای جامعه انسانی دارد، از سوی خود شاعران ودستوردهندگان، یعنی زورمندان، »

 .و»ناکار آمد« تلقی شده است
 .دو

بیشترین اشعارپارسی)و ازان شمار سروده های گسترده دینی، مدحی وهجویه( تنها وفقط برای باصطالح دریافت 
 .. بنابراین بدانها نمیتوان »هنر کالمی « نام نهادکردن)بخشش ( بوجود آمده اند 

دعِت شعرنوبوسیله نیمایوشیج، هنری اجتماعی نمی باشد که وابسته باشد به  بدین سان، شعر پارسی، بویژه پیش ازب
 . بودوباش پسندیده ویا منحط ومنهدم شده از دیدگاه ارزشهای مدنیت خواهی در ایران، افغانستان،تاجیکستان

 .سه
می ومجاهدین درشعرنوافغانستان نیزشعرهای مداحی برای حزب خلق ،لینن ،مسکو،کالنکار]کته سر[ های خلقی پرچ

 .اسالمی موجوداند
ازنصیرمهرین چندسال پیش کتابی بنام» بوسه برشمشیرخونین« در هامبورگ آلمان منتشر شد وبا ردیگر این کتاب  

در پاکستان چاپ گردید. درین دفترنصیرمهرین، تمامی شاعرانی که درافغانستان در مورد ستایش انقالب!! 
وی ،لینن،مارکس وخلق ) کبیر(شوروی، شعری ویا شعرهایی ساخته ثوریادرمدح حزب خلق،دوستی افغان شور

 .وتراشیده اند، باذکرسروده های آنان، درج شده است
از دریچه اندیشیدن من،درونمایه های این اشعارستایشی و وصفی ومدحی ، همه، ننگین وبرخالف معاییر ارزشهای 

 .دیموکراتیک می باشند
 .او خلقی های سیاستمدار!!!! هستنداین شاعران » لهوولعب« ، پرچمی ه

. درسده بیستم ،))) انقالبی((( های افغانستان چنین بی با خواندن این سرودهای منفور باید گریست وگریست وگریست
 .مایه و)))مرتجع ((( هستند

... 
الح درجه یک  دراشعارگذشته لسان پارسی دواوین خیلی زیادوحتا بیشمار دردرازای سده هاموجوداند. شاعران باصط

ونخبگان مشهور))»ساخته« شده(( اند. به آنان القاب ملکوتی مثل مولوی، شیخ اجل، ابوالمعانی،استاِداستاداِن  
 ...زمانه،لسان الغیب وووو و

 .پرداخته وچسپانده شده یاگزدلک گردیده است
د خواهی،ازکمبودهای پرورشی  مگردراشعاراین] نوابغ![درادبیات گذشته، ازدردهای اجتماعی، ازمبارزه مردم، ازدا

وآموزشی کودکان،ازبرابر زیستن،ازستم وَجوربربانوان،ازتالش برای رهایی ازاستبداِد مستبدین 
 .وامیرووزیروپولدار،خبری وَدَرکی نیست

 .درحمدونعت ومنقبت ستایش ازُزبده های دینی چاالن است. درد اجتماعی آدمها وجودندارد
ها وصف وستایش ستم پیشه وبیداد وظلم زنده است وشاعران باُدلک دمبک و مسخره  درسروده های مدحی شاعران ،تن

رقص می کنند و  <یعنی بی آیین بودن و نادانی وبی مروتی>گی هاو پلیدی والابالی گری ،درمیدان فاجعهءمداحّی 
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 .دایره های خوش روی خوش آهنگ واژه ها ی » ورجاوند« راشورک می دهند
 .} َدو زدن وفحش خواهرومادردادن{ قوت ماندگاری داده استشعرهجویه رانیزتنها 

... 
 شاعران مداح درگذشته ها 

خ، دهشت ورذالت می آفرینند ودربین مردم بی فرهنگی را  1۳۹۹تا1۳۵۷ودرشریط زمامداری ها درافغانستان از
 .پخش می نمایند

 .شاعران مداح امروزی ودیروزی چوکی وپول )کمایی( میکنند
 !!!!!درآمدآنان ازهنر!!! اجتماعی!!! شعرپارسیاینست 

... 
خلیل هللا خلیلی اشعاردون فطرت بسیاری برای مداحی محمدظاهر شاه سرود. برهمان مبنای مداحی های وی ، در  

 .دهه چهل بشاعر درباری معروف بود
 :ها دست یابدخلیلی با سرمایه گذاری درسروده های ستایشگرانه،توانست باین ثروت

 استاد لقب
 منشی مجلس وزرا

 مشاورمطبوعاتی محمدظاهر شاه
 سفیر عربستان

 سفیر عراق
. 

و حیدری وجودی با نبشتن مدحیه ها دروصف یونس قانونی و فهیم قسیم توانست بخشش های آن دو لندهور را که از  
 .بانیان مافیای فساد مجاهدین اسالمی اند،کمایی نماید

... 
 : نیزفراموش نباید کرد که

 .حافظ شیرازی لقب آسمانی لسان الغیب وهم القاب »لچکانهء« ]پیرخرابات[و} رنِد مغان{ را بخشیده اند به
 :حافظ آنگونه لسان غیب را می داند که درستایش شاه شجاعِ ملعوِن ظالم، چنین ))سجده(( ادا می کند

 جبین وچهرهء حافظ خدا جدا مکناد
 زخاِک بارگِه کبریای شاه شجاع 

. 
عطاروابوسعیدابوالخیر عقیده داشتند وبا تاکید نبشته اند که رابعه جان بلخی ) عارف کامل ومطلق اسالمی( سنایی و

 .بودوبرادرش اورا بسبب شکمدارشدن رابعه ازبکتاش نکشته بودبلکه )الزم( دیده بود
... 

 : باین نکته هم خردمندانه بیندیشیم 
زلمی خلیل زاد را بلخی بدانیم چون در همان گردونوای بلخ پرورده  جالل الدین رومی را بلخی دانستن مانند آنست که

 .شده بود
 .هنگامی که جالل الدین رومی ازبلخ کوچید،کودکی شش ساله وبه قولی و) روایتی!!( سیزده ساله بود

رمعروف پدرجالل الدین،بهاالدین ولد باسلطان محمدخوارزم شاه ، ومغل گرایی،ضدیت داشت. فخرالدین رازی ، دیندا
»ساخته« شده، که مشاورارشد خوارزمشاه بود، شاه را برعلیه بهاالدین ولد شورانده بود. بنابراین پدرجالل الدین با  

خانواده ،ازترس جان، بترکیه)قونیه،روم( کوچید. درهمین سفر جالل الدین در شش یاسیزده سالگی، یعنی درکودکی، 
 .)))حاجی((( و)))جنتی((( گردید

 :لدین سروده است کهاگر جالل ا
 دی شیخ باچراغ همی گشت ِگرِدشهر

 کزدیووددملولم، انسانم آرزوست
 :منظوروی این نیست که

 دادمی خواهد 
 می خواهدستم اجتماعی نباشد

 می خواهد انسانیت باشدوبرابری ورفاه مردم پدیدارگرددوآرامش اجتماعی باشد
 .ِدق شده است برای دیدن شمس اوفقط عاشق دیدارمعشوقش )شمس تبریزی( میباشدوبسیار

 : غزل اورا بامطلع
... 
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 بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
 بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست

رابطه وی با شمس خبردارباشیم،میدانیم که گپ اوبسیاربسیاربسیارفردی   <راستین ونه دروغین>که بخوانیم وازقصه 
 .دردهاومرارتهای جامعه اشاست نه بیگانه با فردیت وبرخاسته از 

 :بیشتر مرورنمایید
 بشنیدم از هواي تو آواز طبل باز

 باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست
 گفتي ز ناز بیش مرنجان مرا برو

 آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست
 وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست 

 وان ناز و باز و تندي دربانم آرزوست 
 ز خوبي قراضه هاست در دست هر کي هست 

 آن معدن مالحت و آن کانم آرزوست 
 این نان و آب چرخ چو سیل ست بي وفا

 من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست
 یعقوب وار وااسفاها همي زنم

 دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست
 وهللا که شهر بي تو مرا حبس مي شود

 آوارگي و کوه و بیابانم آرزوست
 گرفتزین همرهان سست عناصر دلم  

 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
 جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او 

 آن نور روي موسي عمرانم آرزوست 
 زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول

 آن هاي هوي و نعره مستانم آرزوست 
 گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام 

 مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست
 دي شیخ با چراغ همي گشت گرد شهر

 و دد ملولم و انسانم آرزوست کز دیو 
 گفتند یافت مي نشود جسته ایم ما

 گفت آنک یافت مي نشود آنم آرزوست 
 هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد
 کان عقیق نادر ارزانم آرزوست

 پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست
 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

 خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز 
 از مکان پي ارکانم آرزوست از کان و 

 گوشم شنید قصه ایمان و مست شد
 کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست 

 یک دست جام باده و یک دست جعد یار
 رقصي چنین میانه میدانم آرزوست

 مي گوید آن رباب که مردم ز انتظار
 دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست 
 من هم رباب عشقم و عشقم ربابي ست

 زخمه رحمانم آرزوست وان لطف هاي 
 باقي این غزل را اي مطرب ظریف

 زین سان همي شمار که زین سانم آرزوست
 بنماي شمس مفخر تبریز رو ز شرق
 من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست
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... 
 : درزمان قدرِت مطلقهء حزب خلق سرودی ساختند دروصف حزب ] ستمگر[خلق

 تو حزب ما 
 توحزب قهرمان ما 
 ما امیدما امید بیکران

 هزاربارمیخورم قسم بنام تو 
 .وجلیل احمدمسحورجمال این سرود راخواند ونفرین برخی هواداران را بدست آورد 

.. 
درکنارآن میتوان بهنرهای کالمی این شاعران ونویسندگان برتردنیا،که هنراجتماعی وکالمی راشکوهنده ساخته 

 :اند،اندیشید
 کستانت ویرژیل گیورگیو 

 تی.اس.الیوت
 کازانتزاکیس نیکوس 

 اریش ماریارمارک 
 جان اشتاین بک

 ازرا پاوند
 ارنست همینگوی 

 آلبرکامو 
 گارسیالورکا 

 ژان پل سارتر 
 پابلونرودا 

اینها درستایش مثلن جان باپتیست قدیس یامردی سیاسی خون آشام یاحزبی جنایتکاریا ملیونری ویا لندغرانی شبیه فهیم 
 .مسعودومحمودغزنوی امردبازومال برهان ربانی و بچه سقو،وفقط برای ابرارمعاش ،ننوشته اندقسیم واحمدشاه 

بیدل که لقب ابوالمعانی را بوی سرش کرده و))) سود ها ی هنگفت((( برده اند، آن گونه افریدگارمعانیست که  
 :درستایش ومداحی حسن و حسین سروده است

 بیدل به هرکجا رگ ابری نشان دهند
 تم حسین وحسن گریه می کنددرما

. 
 :ودر وصف ومدح علی ابیطالب چنین شعرمصنوعی ایجاد نموده است

 لب بت گربه تعظیم مقامش یا علی گوید
 به نوری آشنا گردد که آرد کعبه ایمانش 

 .بیدل دروصف ومدح علی چند قصیده چندسدبیتی دارد
 :می خروشد وهمین بیدل ،چون ابوالمعانیست، درجایی دیگرچنین غرمیزندو

 این رافضیان که امت شیطانند
 دینند وپر بی ایمانندسخت بی

رافضی ها ،یعنی فحش دهنده ها، به شیعه هاگفته میشود زیرا به ابوبکر،عمر،عثمان ناسزا میگویند. آنان را دشنام  
 .،حتا بسویه خواهرومادرمی ،دهند

. 
 :حجت خراسان دروقت خشم آتشین فریاد زده بودبه ناصرخسرو لقب ) حجت خراسان( راسنجاق نموده اند. این  

 من آنم که در پای خوکان نریزم
 مر آن قیمتی در لفظ دری را 

این بیت به مفهوم آن نیست که او نمیخواهد درمدح امیرووزیر وپولدار بسراید. دلیلش آنست که ناصرخسرو مذهب 
توانست در مدح اندیشه های یک اسماعیلی نمیاسماعیلی داشت ومبلغ رسمی ومروج شغلی این مذهب بود. وی بنابر 

امرای غیراسماعیلی شعربسازد. بهمین جهت که مبلغ ومروج اسماعیلی بود پیوسته زیرسرزنش و سرکوب زمامداران 
آنوقت درحوزه بلخ قرارداشت. بهمین مبنا از بلخ به قبادیان بدخشان فرار نمود. چون پدرجالل الدین که ازبلخ به قونیه 

 .گریخت
... 

 :با آنچه فشرده بازگو شد می افزایم
 .شعرگویان مداح، هنرمند کالمی نیستند . تنها توانایی انجام دادن یک شغل را دارندکه شعر ساختن است
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به یقین میدانید که برای سرایش در پیرامون دادگری ،برابری، آموزش دانش ، رهایی ازتنگدستی ومرارت و گریز از 
یرووزیروپیسه داری پول خودرا هدرنمیدهد وضایع نمی نماید. باید زورمند دین وزورمند جامعه خرافه گرایی ، هیچ ام

 .را مدح وستایش نمود تا توانایی خریدغذا ولباس را پیدا کند
 .بنابراین شاعران مداح هنرمند نیستند. زمینه ساز تعمیل استبداد وبیداد هستند

ده اند.برخالف معاییر معرفت وفرهنگ مدنیت واساسات ارزشهای  وهم شاعران بیشمار درگذشته خرافی اندیش بو
 .آدمی گری، ) شعر!!!!!( اعمار!!! نموده اند. مثلن بانوان را نکوهش کرده اند

 .جالل الدین بلخی، ناصرخسرو بلخی،سعدی شیرازی از نامبرداران چنین یاوه سرایی ها هستند
 .ودربرگه فیسبوکم منتشرشده است درین باره نگاشته اممن درنگاشته های گوناگون که در برخی سایتها 

 : واینگونه پف میکنند برای جالل الدین بلخی این راه فراررا ،دالالن خامه بدست پیدا کرده اند
 .!!!!!!!!!منظور موالنااز نکوهش زنان، نکوهیدن نفس اماره است

... 
 :موالنا!!! جامی رگهای گردن خودرا چنین می پنداند

 راست بودی همه کار زن اگر 
 «زنان را »مزن« نام بودی نه » زن

::::: 

... 
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