
 
 

 

 8تر 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 

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

 
 

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

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۷۲/۹۰/۲۰۲۰                                                                حسینی رفعت

 

 ی پارس شعر در زمی الکول

 
 و  یباده خور یبرا  یفصل شعرساز . [ استرهی اسالم ] گناه کب   نی شراب درد  خوردن

الکهول،    زن ها در   با  یعشقباز  (،ی گر  یوالابال  ی )مست  یشراب خوارگ  نشئه  حال 
و   یلی خ  سخنور  در  ستبر،  اری بس  پـُربرگه  ]    یای جغراف  در   ،ی پارس  یکتاب 

است./رانی ا/کستانیتاج  ب   نی در  افغانستان[  اس  نهیشتری جاها،  }گوی الممذاهب  !!{  ای ، 
  .باشند ی کردِن مردم م  یزندگ  طرز   و  سرپرست افکار

نوش  یبرا  یپارس  شعر فوا  و   یباده  تادی ]]  آن،   ]] ب   !    از  ری چشمگ   یبخش  ستم،ی سده 
  ی م  رفتهی گناهان پذ شمار از یست ی که شراب خوردن با ستی اسالم نی سه سرزم اتی ادب 
 .ستی ن   نی مگرچن شد

 ی] پُـف کردن[ برا  نی سه سرزم   نی در  ی سخنور  یاساس  یلی بخش خ   کی  گرید  یازسو 
 :باشد یم   ین یو نامداران د نی د

معتاد    و   یشراب   ،ی اکی تر   ،ی شاعران چرس  هست.  یوان ی د  هر  در  منقبت  نعت،   حمد،
  خسته  و  مار ی ب  اتی ادب   نموده و  هوا   در   یمذهب  ی}} تظاهر{{ پـُف ها  ی رو   از   مخدر  مواد
 .کرده اند یمارداریرا ت یی
چارده معصوم آنقدر    و   ین یامام بشمول خم  زدهی س  و   بارارک ی چار  تن و   پنج  وصف  در

  یوثبت آن نم  ق یقادر به محاسبه دق  زین  یری گ   ه یی احصا  وتری کمپ  چی شعر هست که ه 
 .باشد
که شراب    ،ی افراط  و   یادی بن   ی اسالمگرا ها  یحت  کشورها،  نی ، در  ستی ن   یشاعر  چ ی وه

  .باشد دهی نچش را بونکرده و 
  ی انحطاط گرا  شعر  در  نکته به نکته،  ز،ی ساختن شراب را ن  و  هی ته  وهءیش  نی چن  وهم

 .ادگرفتی وخواند و افتی   شودی م  یپارس
 : یها شهی بود، که اند  ستی متوجه با ج،ی وشی مایتا زمان ن  ،  یپارس اتی ادب  در
 فرسوده،   یبدو 

 از خرافات،   دآمدهی افکارپد
   ،ی زی ست  زن

 استکبار وستمگر،  مدح
 ظالم وظلم،   شی ستا 

  یوتباه   یزندگ   یکردن وهجوم بردن به ارزشها  انی وطغ  خودشدنیخوردن وب  شراب
 آن ها،
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 گران، ینمودن ودشنام دادن بد ییوبدگو   هجو 
 .ها بوده اند ییدرسخنسرا یشگ ی سرفراِزهم زمامدارِ 

. 
باب  و  یخردمند  و   یبرابر  و   یدادگرا  یها  واژه   و  مستبدان  هجو   و   دادی مبارزه 

 .ندارد یفاقد ، مفهوم است وارج یگذشته پارس  قاموس شعر در ییآموزش ِنکو
ا  ی هرکس و  ی ادعا  نی که  ظالمانه  ب   پندارد،  یم   دادگرانهی ب  مرا    یورباع  ت ی چند 

با  و   یخردمند  و   یبرابر  و  ی]دادگرا  رامونی درپ    و  مستبدان  هجو   و   دادی ب   مبارزه 
نکو  ازییآموزش  ا  شیپ   یشاعر  [  وسپاسگزام    بمن  ،ی نوپارس  شعر  جادی از  بنگارد 

 .سازد
. 

بوده   ی شراب خوارهء لندهور  یاست. رودک   یسمرقند  یرودک   یقبله گاه< شعرپارس>
 :او  ی{ ها ییاست. از} الکهول سرا

  
 
 ی نابست  اقوتی روان   یکه پندار یم  ارآنی ب 
 ی آفتابست شی پ غی ت دهی چون برکش  ای  و 
 ی اندر جام مانند گالبست  ،ی گفت  یپاک  به
 ی خواب خوابست   یب  دهءی اندر د ییگو یخوب به

 ی قطرهء سحابست  یو م   ییقدح گو یسحابست 
 ی مستجابست یکه اندر دل دعا  ،ییطرب،گو 

 ی سرهمه دلها خرابست  کی ،ی ست ی ن  یم اگر
 ی شرابست  ،یدست ی درکالبد جان را ند اگر

. 
 :درحال نشئه شراب خواب شود خواهدیم  زی زن ن با
  
  
 
 یمن آ  شیآر و پ شی لعل پ یم
 دست چنگ  کیدست جام و به   کی به
 مرا ده،که از عکس او یآن م از
 گردد به فرسنگ سنگ  اقوتی   چو 

. 
  

 :کشد  یم  غی نشئه شد، ج   یوقت  یرودک 
  

 م ی باده، که مستان  می ناخور  بد

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 8تر 3 له : پاڼو شمیرهد 

 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

 

 م ی بستان   یم  کوانیدست ن وز
 هشمان خوانند  یوانگان،ب ی د
 م ی که مستان   م،ینه ا وانگانی د
. 

 : زادهءباده< دارد فی وشر لی دربارهء>ذاِت اص  نی چن    یی دهی عق  یرودک 
 
 دیپد  یآرد شرف مرد یم

 د ی نژاد از درم خر آزاد
 آرد از بد اصل دی آزاده پد یم

 د ی نب  نیهنرست اندر فراوان
* 

 د ی که هرکه بد  ، ییم   نی قی عق زان
 گداخته نشناخت  قی عق از
 به طبع  کیگوهرند،ل کیدو  هر

 و آن دگر بگداخت  فسردی ب  نی ا
 کرد  نیبسوده دو دست رنگ نا
 بتارک اندر تاخت  دهی چش نا
. 

رودک  «ی»مادرم  دهی قص گاه  قبله  ،نخست   یاز>  برا  نی !<  دراز    زم ی الکول  یشعر 
 .باشد  یم  یدرشعرپارس

 :.باشد یوساختن شراب م  هی شعر درواقع طرزته  نی ا
  

 ی مادر م  - ۸۹ شمارهٔ 
  

 قربان دی را بکرد با  یم مادر
 او را گرفت و کرد به زندان  بچهٔ 
 ی او را ازو گرفت ندان  بچهٔ 
 جان  ینخست و زو نکش یینکو  تاش
 که نباشد حالل دور بکردن  جز
 مادر و پستان  ری کوچک ز ش  بچهٔ 

 ی هفت مه به تمام  ری نخورد ش  تا
 تا بن آبان  بهشتی سر ارد از
 و ره داد  نی د ی ز رو  دی گه شا آن

 به زندان تنگ و مادر قربان  بچه
 به حبس بچهٔ او را   یبسپار  چون
 ران ی ماند و ح رهیشباروز خ  هفت
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 ند ی به هوش و حال بب دی چو آ باز
 بر آرد، بنالد از دل سوزان  جوش

 گردد از غم و گه باز  ری زبر ز  گاه
 زبر، همچنان ز انده جوشان ری ز

 پالود  یبر آتش کجا بخواه زر
 ز غم نجوشد چندان  کنی ل جوشد،

 که بود مست  یبه کردار اشتر باز
 بر آرد ز خشم و راند سلطان  کفک
 رد ی هاش پاک بگحرس کفک مرد

 و گردد رخشان  شی رگ ی بشود ت  تا
 ز ی و نچخد ت  ردی کارام گ  آخر

 کند استوار مرد نگهبان درش
 گردد  یتمام و صاف  ندی بنش  چون
 و مرجان   ردی سرخ گ  اقوتی  گونهٔ 
 ی مان ی قیعق  ازو سرخ چون چند
 بدخشان  ن ی ازو لعل چون نگ  چند

 که گل سرخ  ی گمان بر ،یی ببو  ورش
 بدو داد و مشک و عنبر با بان   یبو 
 ن ی گدازد چون یبه خم اندر هم  هم
 سانی ن مهٔ یبه گه نوبهار و ن  تا
 یی شب درش بگشا می گه اگر ن آن

 تابان ی ن یرا بب  دی خورش   چشمهٔ 
 :ییگو  ینیبه بلور اندرون بب  ور

 عمران   یسرخست به کف موس گوهر
 شود رادمرد و سست دالور  زفت

 زرد گلستان   یو رو  یبچشد زو  گر
 ی قدح بخورد زو  یک ی  یبه شاد  وانک

 از آن فراز و نه احزان  ندی نب رنج
 ده ساله را به طنجه براند  انده
 و عمان  ارد ی ب   ینو را ز ر یشاد
 که سالخورده بود چند  نی چون  یبام

 بکرده فراز پنجه خلقان جامه
 بساخته، ملکانه   دی با  مجلس

 الوان یری و خ نیاسمی گل و از  از
 ز هر سو  دهی فردوس گستر نعمت
 که کس نسازد چونان  یکار ساخته
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 ن یی نو آ ی هاو فرش  نی زر  جامهٔ 
 فراوان یهاو تخت نی احی ر شهره
 یفؤاد  یهاو لون یسی ع  بربط
 چابک جانان   یو نا ری مدک ن چنگ

 بنشسته  یو بلعم   رانی صف م کی 
 صالح دهقان   ریصف حران و پ  کی 

 نشسته شگاهی بر تخت پ  خسرو 
 خراسان  ریملوک جهان، ام شاه

 صف اندر  شیپ یهزاران به پا ترک
 چون ماه بر دو هفته درفشان  کی  هر
 بر سر بساک مورد نهاده  کی  هر

 حان یسرخ و زلف و جعدش ر یم  روش
 ز خوبان  عی بد  یدهنده بت باده
 خاتون ترک و بچهٔ خاقان  بچهٔ 

 یچند به شاد  ذی بگردد نب   چونش
 جهان شادمان و خرم و خندان  شاه
 ی رو ی چشم پر اهی س  یکف ترک از

 چون سرو و زلفکانش چوگان قامت
 بستاند  یساغر  یخوشبو   یم زان

 سجستان  اری شهر یکند رو  ادی 
 دون ی هم اشیبخورد نوش و اول  خود
 :شادان ردی بگ   یچو م  کی هر   دی گو

 بو جعفر احمد بن محمد  یشاد
 رانی مه آزادگان و مفخر ا  آن
 ملک عدل و آفتاب زمانه  آن

 هانیگ یی بدو داد و روشنا زنده
 نبود از نژاد آدم چون او آنکه

 بهتان  یینباشد، اگر نگو   زی ن 
 است یاو  هٔ ی و سا  یخدا کتای  حجت

 فرقان  تیاو کرده واجب آ طاعت
 ز خاک و ز آب و آتش و بادند  خلق

 ملک از آفتاب گوهر ساسان   نی و 
 ی و تار  رهی ملک ت افتی بدو   فر

 ران ی و  ی ت یگ  ری بدو گشت ت  عدن
 ی همه مناقب او گو  یح یتو فص گر
 او خوان ح ی همه مدا  یری تو دب  ور
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 یی و راه حکمت جو   یم ی تو حک  ور
 و خوب مذهب او دان  ری او گ  رتی س
 :ییبه حکمت گو  یکه بدو بنگر  آن
 ونان ی سقراط و هم فالطن  نکی ا

 یی شرع گرا  یو سو  یهیتو فق ور
 ان ی و سف فه ی و بوحن  نکتی ا یشافع
 زبان به علم و به حکمت  دی بگشا گر

 به علم و حکمت لقمان  نکی کن ا  گوش
 و حکمت   دی ادب را خرد فزا مرد
 مان ی و ا دی خرد را ادب فزا مرد
 ی ن یکه بب  یفرشته ا  یتو بخواه ور

 است آشکارا رضوان یاو  نکی ا
 ی نگه کن بدان لطافت و آنرو   خوب

 که گفتم برهان   نی بر ا  ین یتو بب  تا
 یاخالق او و پاک نژاد یپاک
 و با مکارم احسان  کی ن  تی ن  با

 راه کیسخن او رسد به گوش تو  ور
 وان یشود مر ترا نحوست ک سعد

 ی نی به صدر اندرون نشسته بب  ورش
 مانی که: زنده گشت سل ییبگو  جزم
 که تا ستاره بتابد  ،یسوار سام

 دان ی چنو سوار به م ندینب  اسب
 ت یو حم  نی به روز نبرد و ک باز

 مغفر و خفتان  انی م  ینی بب  گرش
 بدانگاه لیژنده پ دت ی نما  خوار
 گشته و غران   زی بود مست و ت  ورچه
 گه رزم  اری سفند ید ی بد  ورش

 و لرزان ید ی سنانش جهان دو شیپ 
 ی به هنگام حلم کوه تن او   گرچه

 جنبان  ندیاست که کس نب  امی س کوه
 سنانش  شیاگر اژدهاست، پ دشمن
 آتش سوزان  شی چون موم پ گردد

 ستارهٔ بهرام  دشی به نبرد آ ور
 او شود به گروگان  ری شمش  توشهٔ 

 رد ی به دست بگ  یبدان گه که م  باز
 چنو نبارد باران  یبهار ابر
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 نبارد   رهی جز آب ت   یبهار ابر
 به تخت و زر به انبان بایهمه د او 
 دو کف او، ز بس عطا که ببخشد با

 و قصهٔ توفان  ثی حد   دی نما  خوار
 است یاز جود و از سخاوت او  الجرم

 و صامت ارزان  ثی گرفته حد  نرخ
 دست ی و ته  ریاو رود فق یز شاعر

 بازگردد و حمالن   اری زر بس با
 سخن را ازو نواختن و بر  مرد
 وان ی د  فهٔ ی ادب را ازو وظ  مرد

 به هنگام داد و عدل بر خلق  زبا
 و مسلمان   لیچنو نب  یتی به گ   ستی ن 

 ی زو  یهمچو قو  فی ضع  ابدی ب  داد
 به نزد او و نه عدوان   ین ینب   جور

 ی ت یبر همه گ دهی او گستر  نعمت
 ان ی عر ینیکس از نعمتش نب  آنچه
 راحت ابدی ازو ب یت یگ  بستهٔ 

 درمان ابدی ازو ب یت یگ  خستهٔ 
 رسن عفو آن مبارک خسرو با

 ابان ی تنگ است هر چه دشت و ب حلقهٔ 
 و گناه ببخشد ردی بپذ  پوزش

 نراند، به عفو کوشد و غفران  خشم
 روز ی و خسرو پ  مروزیملک ن  آن

 ناالن  یو دشمن آهو   وزیاو  دولت
 زنده گشت بدو باز  ثی بن الل عمر

 شانی و آن زمانهٔ ا  شی حشم خو با
 است را نام گر چه سخت بزرگ  رستم
 نام رستم دستان ستیبدو  زنده

 برنورد مدح همه خلق   ا،ی رودک 
 و مهر دولت بستان   یاو گو  مدحت
 یی بگو  شی به جهد خو  ،یبکوش   ورچه
 به سوهان،  شیفهم خو زی ت   یکن   ورچه
 یدار شتهیدو صد تابعه فر  ورچه

 طان ی و ش  یباز و هر چه جن  یپر  زی ن 
 و فراز آر زیسزاش و خ یندان گفت

 چنان که گفتن نتوان  یکه بگفت آن
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 چنانکه طاقت من بود   ،یمدح  نکی ا
 آسان یهمه خوب و هم به معن  لفظ
 گفت ندانم  ری به سزاوار م  جز
 و حسان  ییبه شعر و طا  رمی چه جر  ور

 که مدح زوست جهان را  یریام مدح
 و فر و نزهت و سامان  ی هم زو  نتی ز

 د ی شکوهم که عجز من بنما  سخت
 ابا فصاحت سحبان  عمیصر  ورچه

 ی مدح و عرضه کرد زمان  نی چن برد
 شاهان  حیبر مدا رهی بود چ  ورچه
 است  دی همه خلق را کرانه پد مدح

 ان ی و نه پا  یاو را کرانه ن  مدحت
 یجا  نی به چن یکه رودک  ی شگفت  ستی ن 

 ران ی و ماند ح   روانی شود ب رهی خ 
 ی مرا بو عمر دالور کرد  ورنه
 عدنان دهٔ ی گز   یگه دستور وان

 ؟ ی ری به مدح ام  یکجا بودم زهره
 زدانی   یت یگ  دی او آفر یپ کز

 ی نبود  می بدیو ب   یفی ضع  ورم
 مشرق فرمان  ر ی که نبود از ام وآن
 مرتب   کیبسان پ   یدی بدو  خود

 او را گرفته چامه به دندان  خدمت
 رسول است، عذر من برساند  مدح

 سخندان  ری بشناسد درست م  تا
 ی ر ی و پ  یناتوان  شی خو  یره عذر
 مهمان   امدی ن   نی از ا شیبه تن خو   کو 

 باد بر افزون شهی هم  رمیم دولت
 به نقصان  شهی او هم یاعدا دولت
 ی به ماه بر، به بلند دهی رس سرش

 پنهان  یماه  ری به ز  یآن معاد و 
 د ی تر ز طلعت خورش تابنده طلعت
 و ثهالن   یز جود  ترندهی پا  نعمت
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