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 به شعر و شاعران زبان فارسي  ینظر 

 
زبان   پیشګامان شعر  و  فارسي  از شعر کالسیک  انتقاد  اکثراً  که  را،  رفعت حسیني  محترم  که مضامین  چندیست 
فارسیست، در پورتال افغان جرمن میخوانم و به راستي که از معلومات و سبک نوشتار حسیني ګرامي حظ میبرم. 

که در مطالعه و فهم شعر و آثار کالسیک از استناد و استشهاد شان به متون و دواوین شاعران کالسیک هویداست  
ادب فارسي ید طوالیی دارد. محترم رفعت حسیني، در مضامین انتقادي پی در پی خویش زیاده تر بر قصیده سرایي  
ها و ستایش فساد امیران و سردون اشعار خمریه انتقاد میورزد و الحق که متوجه معایبی شده اند که کمتر کسی به 

 رأت ابراز آنرا نموده اند.این صراحت لهجه ج
البته توجه محترم رفعت حسیني و سایر منقدین ادب را به این نکته مبذول میدارم که شعر، مانند سایر پدیده های 
هنري، زاده اجتماع و شرایط اجتماعیست و شاعر هم یکي از افراد جامعه بشریست که، حسب تصادف، از استعداد  

 ؛ که به سایر افراد جامعه میسر نیست. خاص شعر سرودن برخوادار میباشد
اګر این مقوله را که » النّاس علی دین ملوکهم « مردم یا عوام به دین پادشاهان خود هستند، برای یک لخظه قبول 
نماییم؛ متوجه میشویم که علت اصلي به وجود آمدن و رشد نمودن مدیحه سرایي و اشعار خمریه، و ستایش فساد 

نه بلکه ملوک و حاکمان بوده اند. جناب رفعت حسیني به طور مثال مدیحه سرایی های عنصري  اخالقي خود شاعران  
 را به باد انتقاد میګیرند که چرا در وصف مستبدین و استبداد رژیم غزنوي ها قصیده های بلند باال سروده اند. 

ن قرار ګرفته و جواهراتی را دریافت  وقتی شاعر بتواند که با دوبیتي در ستایش کوتاه شدن زلف ایاز مورد لطف سلطا
نماید که یک دهکده تمام را به آن میتوان خرید؛ ایا فکرمیکنید که در تمام شهر غزنه شاعر و یاکس دیګري میتوان 
سراغ نمود که از ګرفتن این جایزه استنکاف میورزید و یا حتی به پست ترین وسایل دیګر در کمایي نمودن آن، لحظه  

پرهیز کار میګرفت؟ شنیده ایم که عنصري، سلطان را، با سرودن آن دوبیت، چنان مست نموده   ای هم از صبر و
بود که دهن عنصري را سه بار پر از جواهر ګرانبها نموده بود. به طورمثال یک قصه از انحرافات اخالقي سلطان  

در بدل سرودن غزل وقصیده    محمود میآوریم و قضاوت به شما میسپاریم که شاعرانیکه در ستایش این  محفل ها
صله ها میګرفتند چه کرده میتوانستند. آیا پرهیز نمودن ممکن بود؟ در تاریخ بیهقي، که نویسنده آن اکثراً شاهد عیني 

 میخوانیم. ۲۹۹و   ۲۹۸میباشد، ص 
ت و اورا از  » واین طغرل غالمی بود، که ازمیان دوهزار غالم چنو بیرن نیامد بدیدار و قد و رنګ و ظرافت و لیاق

ترکستان خاتون ارسالن فرستاده بود، بنام امیر محمود و این خاتون عادت داشت که هر سالی امیر محمود را غالمی  
نادر و کنیزکی دوشیزه خیاره فرستادی، برسبیل هدیه و امیر وی را دستارهای قصب و شارباریک و مروارید و  

و در جمله هفت و هشت غالم که ساقیان او بودند پس از ایاز،    دیبای رومی فرستادی. امیر این طغزل را بپسندید
بداشت و سالی دو برآمد. یک روز چنان افتاد که امیر بباغ فیروزي شراب میخورد، بر ګل و چندان ګل صدبرګ  

قبای    ریخته بودند که حد و اندازه نبود و این ساقیان ماهرویان عالم بنوبت دوګان دوګان میآمدند. این طغرل در آمد،
لعل پوشیده  و یار وی قبای فیروزه داشت و بساقي ګري مشغول شدند. هر دوی ماهروی و طغرل شرابی رنګین  
بدست بایستاد و امیر یوسف را شراب دریافته بود و چشمش بر وی بماند و عاشق شد و هرچند کوشید که خویشتن  

ه مینګریست و شیفتګي و بیهوشي برادرش را  را فراهم آورد چشم از وی برنتوانست داشت و امیر محمود دزدید
میدید.... در مجلس شراب در غالمان ما چرا نګاه میکني؟ و ترا خوش آید که هیچکس در مجلس شراب در غالمان 
تو نګرد؟ و چشمت از دیر باز برین طغرل بمانده است و اګر حرمت روان پدرم نبودي ترا مالشی سخت تمام رسیدي. 

این غالم را به تو بخشیدم که ما را چنوبسیار است. هوشیار باش تا بار دیګر چنین سهو نیفتد که   این بار عفو کردم و
 با محمود چنین بازیها نرود....

 تاریخ بیهقي میخوانیم:  ۸۰۰و  ۷۹۹و در صفحات 
داوند شاد » و امیر، پس از رفتن ایشان عبدالرزاق راګفت چه ګویي شرابي چند پیلپا بخوریم؟ ګفت، روزي چنین و خ

کام و خداوند زاده برمراد رفته با وزیر و اعیان و بااین همه هریسه خورده، شراب کدام روز را دریابیم؟ امیرګفت  
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بې تکلف باید که بدشت آییم و شراب به باغ پیروزي خوریم.  بسیار شراب اوردند، در ساعت، از میدان بباغ رفت 
رایچه بنهادند و ساتګین ها روان ساختند. امیرګفت عدل نګهدارید و ساتګین  و ساتګینها و قرابه ها تا پنجاه در میان س

ها برابر کنید تا ستم نرود. و پس روان کردند، ساتګیني هر یک نیم من و نشاط باال ګرفت و مطربان آواز بر آوردند،  
اد و فراشان بکشیدندش. بوالحسن پنج بخورد و به ششم سپر بیفګند و بساتګیني هفتم از عقل بشد و هشتم قذفش افت

بوالعال طبیب در پنجم سر پیش کرد و ببرندش. خلیل داوود ده بخورد و سیا پیروز نه و هر دو را بکوی دیلمان  
و   شدند  همه مست  و مضحک  و مطربان  افتاده  بستان  میمندي  داوود  و  بګریخت  و  بخورد  دوازده  بونعیم  بردند. 

و خواجه هژده بخورد و خدمت کرد رفتن را و به امیر کفت بس که اګر بګریختند. ماند سلطان و خواجه عبدالرزاق 
بیش دهند ادب و خرد از بنده دور کند. امیر بخندید و دستوری داد و برخاست و سخت با ادب باز ګشت و امیر پس  

ز،  ازین، می خورد بنشاط و بیست و هفت ساتګین نیم مني تمام شد و برخاست. و آب و طشت خواست و مصلی نما
و دهن بشست و نماز پیشین بکرد و نماز دیګر کرد و چنان مینمود که ګفتي یک ساتګین شراب نخورده است و این  

 همه بچشم و دیدار من بود، که ابوالفضلم و امیر بر پیل بنشست و بکوشک رفت. «
یش چنین مستي ها، به یک  که باشد؟ که استعدادي مانند عنصري، و زینبی و خاقاني و.... داشته باشند و در اثر ستا

قصیده سراییدن صاحب هزارها و ده هزارها درهم شوند، و هنوز هم از قصیده سراییدن امتناع ورزند و پرهیز  
 اختیار نمایند.

 همین کتاب چنین میخوانیم:  ۶۷۶در صفحه  
میر روزه داشت و  و روز چهارشنبه نهم ذوالحجه بجشن مهرګان بنشست. و هدیها بسیار آوردند و روز عرفه بود، ا

کس را زهره نبودي که پنهان و آشکارا نشاط کردی و دیګر روز عید اضحی کردند و امیر بسیار تکلف کرده بود، 
هم بمعنی خوان نهادن و هم بحدیث لشکر که دو لشکر در هم افتاده بودند و امیر مدتی شراب نخورده و پس از نماز 

کان دولت و اولیا و حشم را فرود آوردند و بخوانها بنشاندند و شاعران و قربان امیر برخاست و برخوان نشست و ار
شعر خواندند که عید فطر شعر نشنوده بود و مطربان بر اثر ایشان زدن ګرفتند و ګفتن و شراب روان شد و مستان 

ود رفت و باز ګشتند و شعرا را صله فرمود و مطربان را نفرمود و از خوان برخواست شراب خورده. و بسرای فر
قوم را جمله برګردانید او و پس ازین بیک هفته، پیوسته شراب خورد و بیشتر با ندیمان و مطربان را پنجاه هزار  

 درم فرمود و ګفت کار بسازید، که بخواهیم رفت و درخراسان بخواهد بود شراب خوردن تا خصمان خواب نبیند. 
رنمودن آن به ده ها هزار جوان خون خودها را ریخته و به صد  ببینیم که سلطان مسعود از خزانه خود، که در راه پ

ها شهر و دهات آباد و سرسبز تبدیل به ویرانه ګشته بودند، درهم و د ینار را به چه سخاوتی میبخشیدند. در یک شب 
 به یک شاعر درباري و قصیده سرا یک میلیون درهم میبخشد. 

را را بخشید خود اندازه ای نبود، چنانکه یک شب علوي زینبی را همان کتاب میخوانیم : » آنچه شع  ۱۴۴در صفحه  
که شاعر بود یک پیل وار درم بخشید و هزار هزار درم چنانکه عیارش در ده درم نقره نه و نیم آمدی و فرمود تا  

ازه نبود.  آن صلهء ګران را در پیل نهادند و بخانه علوي بردند و هزار دینار، وده هزار درم کم و بیش را خود اند
چانکه در یک شب چند بخشیدي، شعرا را و هم چنان ندیمان را و دبیران را و دیګر چاکران خود را که بهانه جستي 
تا چیزیشان ببحشیدي و بابتداي روزګار بافراط تر میبخشید و در آخر روزګار ان باد جود لختی سست ګشت و عادت  

 .. « زمانه همینست که هیچ چیز بر یک قاعده بنماند.
المنکر و جامعه را براه راست   خلفاء و سلطانان، از قدیم االیام، برای عملي نمودن امر بالمعروف و نهی  عن 

رهنمایی نمودن محتسباني مقرر نموده بودند. شرابخوري ها را منع میفرمودند و مرتبکین آنر به سزا میرساندند ولی 
مروج الذهب و معادن الجوهر    ۳۶۴و   ۳۶۲راییدند. در صفحه  در خفا در ارتکاب هر بدي و رسوایی به افراط میګ 

 میخوانیم:
ابراهیم موصلي حکایت می کند که روزی رشید ) خلیفه هارون الرشید جهاني( نغمه ګران را فراهم آورد و کسی از  

ت. وی با  سران نبود که حضور نداشته باشد. من نیز بودم مسکین مدني نیز که معروف به ابوحنیفه بود، حضور داش
مضراب ساز میزد و خوشذوق و نیک محضر و نکته دان بود. رشید که شراب در او اثر کرده بود آوازی را مطرح  

 کرد و به ابن جامع پرده دار ګفت که تا آنرا بخواند  و او بخواند و رشید بطرب نیامد...
ش رشید بودم برمکیان شراب اوردند  همین کتاب میخوانیم: اسحاق بن ابراهیم موصلي ګوید روزی پی  ۳۷۱در صفحه  

و یحیی بن خالد برمکي کنیزی را احضار کرد و او شعری بدین مضمون بخواند: » چندان بیدار مانده ام که ګویا  
عاشق بیداریم و چنان الغر شده ام که ګویی بیماري برای من آفریده شده است. اشکم از سر دل ګذشت و آنرا غرقه  

 را دیده که در حال سوختن است؟ ...  کرده است آیا کسی غریقي
دراین اثنا یکی از دختران حرم بیامد و سیبی بدست داشت که با مشک بر آن نوشته بود» خوشحالیت وعدهء مرا از  
یاد تو برد و این سیب را بیاد آوري فرستادم« رشید سیب دیګري ګرفت و برآن نوشت: » انجام وعده ترا فراموش 

 ذر خواه منست. «نکرده ام و این سیب ع
 در باره خلیفه ولید بن یزید اموي میخوانیم: ۲۱۸و  ۲۱۷در هیمن کتاب در صفحات 
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ولید بن یزید شرابخواره و عیاش بود و بطرب و سماع دلبسته بود و اول کس بود که آوازه خوانها را از شهرها پیش 
رواج داد، ابن سریج نغمه ګر و معبد و  وی فرستادند و با مطربان نشست و شرابخوارګي و عیاشی و موسیقي را  

غریض و ابن عایشه و ابن محرز و طویس و دحمان به روز ګار وی بودند. عالقه به آواز و ساز براو و همه مردم  
دوران غلبه یافته بود. وی کینزکان بسیار داشت و بې پروا و دریده و بی آزرم بود. دوشب پس از خالفت خود بطرب  

شعری بدین مضمون میخواند: » شبم دراز و همی شراب خوردم و مژده رسان من از رصافه    آمد و بیخواب شد و
 آمد و برد و عصا با خاتم خالفت برای من آورد. « 

از سخنان بېشرمانه وی اشعاری بود که هنګام مرګ هشام وقتي مژده رسان آمد و بعنوان خالفت بر او سالم کرد 
دوست من! از طرف رصاله ناله ای شنیدم، بیا مدم و دنباله خودرا میکشیدم  بزبان آورد، که مضمون آن اینست: »  

و میګفتم احوال زنها چطور است. دیدم دختران هشام بر پدر شان ګریه و ناله و ضجه می کنند و بدبختي آنهارا 
 فراګرفته است. حقاً که مخنثم اګر همه آنهارا .... « 

 میخوانیم: ۲۱۹و   ۲۱۸در همین کتاب صفحه 
ابو حلیفه فضل بن حباب جمحي قاضی ینقل از محمد بن سالم جمحي ګوید. یکي از شیوخ اهل شام از پدرش نقل 
میکرد که من هم صحبت ولید بن یزید بودم. ابن عایشه قرشی را نزد او دیدم. ولید به ابن عایشه ګفت: » برای من  

ن سیاه چشمانی دیدم که صبر را ببردند. مانند آواز بخوان« و او اشعار خواند بدین مضمون » صبحګاه روز قربا
ستارګان که شبانګاه بدور ماه طواف میبرند. به امید پاداش خدا بیرون شده بودم اما سنګین از ګناه باز ګشتم« ولید 
بدو ګفت» بخدا امیرمن! نکوخواندي تراحق عبدشمس تکرارکن. و او تکرار کرد. ګفت بخوان نکو خواندي ترا بحق 

رار کن. وی تکرار کرد و همچنان بنام هر هر یک از پدران خود او را بتکرار وادار میکرد تا بخودش رسید. امیه تک 
و ګفت بجان من تکرار کن. و او تکرار کرد. آنګاه ولید برخاست و روی ابن عایشه افتاد و اعضای اورا یکایک 

ن عایشه انداخت و همچنان برهنه بود تا لباس ببوسید و ګفت چه طربناکم! انګاه لباس خویش را برون کرده روی اب
دیګر برای وی آوردند و بګفت تا هزار دینار بدو دادند و اورا بر استری سوار کرد و ګفت» از روی فرش من سوار  

 شو و برو که مرا آتش زدي « 
 اورده بود.  مسعودي ګوید ابن عایشه همین شعر را برای یزید بین عبدالملک، پدر ولید خوانده  و اورا بطرب

ولید را بې پروای بن مروان نامیده اند. روزی آیه ای که معنی آن چنین است بخواند: » و فیصل کار خواستند و هر  
ګردنکش ستیزه جو نومید ګشت، جهنم انتظار اوست و آب و چرک و خون بدو بنوشانید « آنګا قران را بګرفت و 

نکش ستیزه جو را تهدید میکني؟ اینک من ګردنکش ستیزه جویم؛ هدف تیر کرد و تیر بدان میزد و میګفت: » ګرد
 وقتي روز محشر پیش پروردګار خویش رفتي بګو یرورګارا مرا پاره کرد«  

امین الرشید، فرزند هارون الرشید، شاید اولین خلیفه باشد که امرد بازي را در دربار خلفاء رواج داد. در کتاب تاریخ 
میخوانبم: خواننده مشهور دربار عباسي ابراهیم موصلي روزی    ۱۰۱۴و    ۱۰۱۳ان ص  تمدن اسالم تالیف جرجي زید

این شعر را در دربار امین، در حالي میخواند که امین، مانند همیشه، مست بود: » آن پسربچه ای که مانند آهو  
 میخرامید، اګر آنقدر مالحت نداشت دنیا از آشوب و فتنه راحت بود «

نید از صندلي پایین آمد و بردوش ابراهیم موصلي سورا شدو سرش رابوسید. ابراهیم ازین لطف  امین تا این بیت را ش
فو ق العاده خلیفه چندی مات و متحیر ماند، آنګاه کف پای امین و جای پای اورا بوسه زد. امین ګفت سی هزار درم  

آن اظهار مرحمت بیست میلیون درهم به ابراهیم موصلي بدهید. ابراهیم پس از تعظیم و کرنش اظهار داشت که با  
بمن داده اید. خلیفه با بی اعتنایي پاسخ داد که آن مبلغ چه قابلی دارد. فقط مالیات چند ده و مزرعه است. با اینوصف 
معلوم است که ابراهیم و اسحق از خاندان هارون چه مبلغ هنګفتي دریافت نمودند و بعد از مرګ چه اموال فراوانی  

د. زریاب مغنی از خوانندګان و نوازندګان نامي اندلس با دویست غالم سوار و پیاده میشد وسي هزار  باقی ګزاردن
 دینار پول نقد و مقدار زیادي امالک و حشم و خدم و کنیز و غالم داشت.  

خالصه کالم، هر بدي و فسادی که بود از دربار های خلفاء و سالطین سرچشمه میګرفت. دربار های بعضي از 
اء و سالطین از بام تاشام غرق در عیش و نوش و صد نوع فساد اخالقي بودند. شعراء و آوازخوانان و مطربان  خلف

این مجالس را رنګ و رونق میبخشید و یک بخشش خلیفه و سلطان زندګي یک فامیل را برای پنجاه سال و حتی تا  
و ارادتاً،  از سفره چنین احسانات بی بهره سازند؟ ابد تضمین مینمود. آیا شاعر و آواز خوان میتوانست خودرا، قصدا  

 اګر غیر ممکن نبود، مشکل حتما بود. 
آیا خلیلي غیر از مدیحه سرایي و قصیده سرایی کمال دیګري هم داشت؟ از همین قصیده سرایی ها تمام عمر خود  

از خوان نیست بلکه مشکل صاحب ناز و نعمت شد؛ حتی زندګاني اوالد خود را تضمین نمود. مشکل در شاعر و آو
 در سرچشمه فساد است. 

ضمناً یاد آور باید شد که دواوین شعرای بزرګ زبان فارسي، محض ستایش شاهان و مجالس عیش و نوش و قصیده 
سرایی ها نیست. خاقاني تنها قصیده سرا نبود، انوري، با تمام قصیده سرایی ها، هجویه ها و بزله ګویي ها غزل  

دارد. همچنین دواوین  عنصري و صایب تبریزي از انواع اشعار زیبا و پرمفهوم اخالقي و اجتماعي  های زیبایی هم  
 انباشته اند؛ و اګر اینها نمیبودند ادب معاصر فارسي حتما به این درجه کمال نمیرسید.
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 4تر 4 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 

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

 

مطبعه   در کتابخانه محقر و کوچکم منتخب بوستان سعدي شیرازي، که در دوران اعلیحضرت محمدنادرشاه، در
حکایت است. و از جمله این    ۱۴۰عمومي کابل به چاپ رسیده است، موجود است. این منتخب مشتمل بر تقریبا  

 حکایت بر ضد شاهان و حاکمان ظالم و رشوت خور و انواع فساد اجتماعیست.  ۶۰حکایات حد اقل 
 حکایت پند دادن خسرو شیرویه را                   

 یه ګفت شنیدم که خسرو به شیرو
 در آندم که چشمش ز دیدن بخفت

 بر آن باش تا هرچه نیت کني
 نظر در صالح رعیت کني

 مپیچ ای پسر ګردن از عقل ورای
 که مردم ز دستت نه پیچند پای

 ګریزد رعیت ز بیداد ګر
 کند نام زشتش به ګیتي سمر ......

 ×××××××××××××× 
 حکایت در معنی شفقت بر رعیت            
 فرمانده داد ګر شنیدم که 

 قبا داشتی هر دو رو آستر 
 یکی ګفتش ای خسرو نیک روز 

 قبای ز دیبای چیني بدوز
 بګفت اینقدر ستر و آسایش است 

 وزین بګذري زیب و آرایش است
 نه از بهر ان میستانم خراج

 که زینت کنم بر خود و تخت و تاج ........ 
        ×××××××××××××× 

 اندر نظر پادشاهان در حق رعیتګفتار          
 دران تخت و ملک از خلل غم بود

 که تدبیر شه از شبان کم بود 
 توکی بشنوي ناله داد خواه 
 بکیوان برت کله خوابګاه

 چنان خسپ کاید فغانت بګوش 
 اګر داد خواهي بر آرد خروش
 که ناید ز ظالم که در دورتست

 که هر جور کو میکند جور تست ...... 
حکایت     ------------حکایت پادشاه بیدادګر و زاهد    ---------عنی شفقت ملوک پیشین بر مسکینان  حکایت در م

 حکایت حجاج بن یوسف و مرد حق ګو.. -----سرهنګ مردم آزار  
 و ده ها حکایت ازین قبیل. 

 تکمله بنګري.امید است محترم رفعت حسیني که مضمون بنده را نقد بر مضامین زیبای خود نه بلکه به حیث یک 
 .... 
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