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

 

 

          

 ۵۱/۹۰/۲۰۲۰                                                                حسینی رفعت

 

 افغانستان  شعر  در ییآبرو  یب
 

( ،  ید یخورش۱۳۹۹زمان)  ن یا  آمده تا بوجود  ی لسان پارس ی ایجغراف در ی که شعرپارس ازآنوقت 
،  یفرهنگ  ن یومواز یی گرا ت یازمدن ی روینادرست پ وه ی ش ی ، برمبانمردها ی وآبرو  یانسان  ت یث یح
 .است  بوده  داری} افتضاح { پد  یرفته و نوع  رسوالیز

 :بنابرساختن اشعار وآن 
  .دهشت  ش یستا ی وبرا دادگرانیمدح مستبدان وب  ی . براالف

  .عرب است   ات یبرگرفته از ادب   ی شعرمدح ]
  .(  ه یهجو)هجو  ی . براب

برشمردن    یگرفته شده و در لغت به معن  یهجواً« عرب   هجو،یو هجا از مصدر »هجا،  هجو 
 .است  ن یو لعن و نفر  یاز کس  یی و سرزنش کردن، مذمت و بدگو  دنینکوه  ، یکس ی هاب یع

  .باشد یم  ی بافق  یوحش   نمونه
 .عرب است   ات یکامل از ادب  د یتقل هجو و دارد  ار یتفاوت بس  طنز  هجوبا 

 .عرب است  ات یهمانند نکوهش بانوان. برگرفته از ادب   یرمدن ییرمعا ی. اشعارمغا ج
موقف   پول و ی برا  یگر  ییندبه نمودن وگدا و  یمال هی وخا  ی چاپلوس مداحانه،  خلقِت شعر اسباب 

 .باشد ی م ی دولت
 .ست یوبداخالق  یجادشعرهجو،فحاش یا وسبب 

 .است  ی شیوفرسوده اند  ی خرافه پرست یرمدن یغ  ی سروده ها  ل یودال
. 

 :هی شعرهجو  نمونه
  ی بافق  یوحش   شاعر
  ( ات یاشعار )مثنو دهیشعر گز  دفتر
  ( شاعریار ی)  ید یهجو ک  در
. 
  مستراح بردار ید یک  یا

 مکن بار  ی در کش و شاعر دم
  کن  نی حدت طبعم آفر بر
 کن  نی چن ی کن یهجو کس گر

  ننگ تمام کفش دوزان  یا
 ز تو نام کفش دوزان  ع یضا

  موش مرده  ر یبه ک  همدوش
 به مرده فسرده  همرنگ 

  سخت و قدک پست  کی رو با
 که در سرت هست  ییآن من با
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  سم خرت توان گفت  مسمار
 کس استرت توان گفت  قفل

  شاش ی شه یتو چو ش کر یپ  یا
 شاش جسته شاباش  شهیش  یا

  شاش اهل سودا یقاروره 
 هودای  یدو سه روزه  طفل

  یگنده دماغ و گه نهاد  پر
 ی کون کدام سگ فتاد  از

  کن انیع   ؟ی ستیگه ک  کرم
 کن  انیب  ؟ یست یمبرز ک  وز

  کرم ز معده که افتاد  ن یا
 چار ماهه چون زاد یبچه  ن یا
  ی تو در کمال زرد   شی ر یا
 ی رازگـُِه که رنگ کرد  ن یا
  ییاز کجا ی گوزک چرخ یا

 یی کون کدام چارپا  از
  ست یزنگلک گردن خر ک  ن یا
 ست یگوزک کون استر ک ن یا

  از خران شهر است  چاالکتر 
 لوله خرک تمام زهر است  ن یا
  ست ی توله سگک ز ترکمان ن یا

 ستی پاسبان   ب یراه غر  در
  نی خرد ارده است ا  فرزندک

 ن ی موش مرده است ا  یبچه   ای
  ر یقامت تو برابر ک  یا

 ر یک  کریبه پ  ی کیتو   شکل
  دهر  یهجو که هست شهره  ن یا

 او فتاده در شهر  آوازه
  که همچو طوق لعنت  ست یهجو 

 امت یگردن تست تا ق  در
  ست ی سوز  نهی هجو که برق س ن یا

 ست ی روز  اه یجگر س  داغ
  یار یکون   یاست برا  سخت 
 ی تازه شود جنون پار  زان

  ی چه کس است ناتمام  ی اری
 ی بد کالم  یهرزه درا ن یز

  ند ینش  ی جا به سخنور هر
 ند ی دود که فضله چ کناس 

  قرشمال  یقراچه  مزدور
 پخ سگلمش ابدال   یحمام

  یاغل  شک یدسته مهتر ا کز
 ی بزرگ کوچک اغل  دستور
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  وشی ارمن یسر و رو  ی جوک
 گه کش  ان ی مجوس حمال
  نایرم ید  شیکش داماد 

 نواز کنج ترسا  ناقوس 
  شاعر  ش یگه سنده ر  مال

 تر و الغر ه یعل  ست ی اری
  است  ان ی که به فرق اوع یی مو
 رقم هزارگان است  کی  هر

  ی ار یرنگ  رهیت  ی شانیپ
 ی است عار  زد یا یسجده  کز

  ز خشت آبخانه ست ی مین
 به روز گه نشانه  ست مانده

  نشیبه خلق خشم و ک   وجهی ب
 نش ی گه زده سد گره جب بر
  است  نی که بر جب  ی را گره او

 است   ن یگاو نقش چ  یبرگه   چون 
  د یآن گرهش ز گه گشا  تا

 د یگره گشا نما  ابروش 
  ابرو ست یآن گه گربه، ن  هست 
 بر او گره ز هر سو  افتاده

  از زغال تاغ است  یاپاره   ای
 بر سر گه پر کالغ است   ای
  صورت نون نکبت است آن  ای
 محنت است آن  یطاق سرا  ای

  چشم چرک بسته یحلقه  آن
 ز گه نشسته  یول  ست ی کون
  ارب ی  ست یسواد، چ  ست ین  آن

 رب  ا ی ست یکون ک انگورک 
  ی اری که مرد  ا یزاغ ب  یا

 ی را به سگان سپرد بار  تن 
  مپسند  ش یخو ی پا زنگلهی ب

 خود بند  یبکن و به پا   چشمش
  ه یتشب ی بد ز رو  ی نی ب  آن

 ه یسوز بر پ  ه یپوزه پ   چون 
  کون است  ی در سرا دربند 

 نگون است   یصورت باده   تا
  تاب داده ل یجفت سب آن
 فضله بر او گره فتاده کز
  ز سوراخ ی تو که عقرب  یی گو

 برون شدن شاخ   یپ  آورده
  به در دهان مردار  ششیر

 مار هی س ی بر لب مبرز  چون 
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  که هست همبر گه شیر  آن
 است بر سر گه  ه یس  خاک

  ست یگه است آن دهان ن  لیزنب 
 ست یپاره گه است آن زبان ن  کی

  داست یاو که پ اهی س دندان
 کون سگ استخوان حرباست  در

 دانه  اه یس  یسگ ست دهیکه درون آبخانه ر  ی ن  ین
  خ یبن گوش ظرف زرن  هستش 

 خ ی به طرف زرن ی گه ش یر وآن 
  خی باد از ب  ده یکه بر گوشش

 خ ی زرن ی کفچه بود به رو چون 
  چرت زدن سرش مه و سال در

 بعد از انزال  ریسر ک   همچون
 آخر کار یاست که پرس  شرط

 پرسش ببرد به جانب دار 
  که با سرشکسته  نست یا
 گردن خرد و دست بسته  ای
  کشندشی دلق م  یجامه   با

 کشندشی دار به حلق م  وز
  ی اریز کون به در ن  انگشت 

 ی شود که حکه دار وم معل
  آمده پشت پشت بر پشت  یا
 تو رود به انگشت   یحکه  یک
  یبه طلب که از بلند  ی ریک

 ی دوش فلک کند کمند  بر
  ین یکه چو بر سرش نش  ی ریک

 ی نی ته پا سپهر ب اندر
  فشاند  یکه اگر سر  ی ریک

 سقف فلک خلل رساند  بر
  که کند بروت بر باد  ی ریک

 رخنه کند به سد فوالد  سد 
  د ی که چو بر فلک بر آ  ی ریک
 د یصورت کهکشان سر آ  با

  سخت چنان که جمله عالم سر
 خم  اورد یگردن او ن در
  نشانت   دهمی که م ر یک ن یز
 حکه مگر دهم امانت  از
  ی مرده رنگ چون ید یک  یا
 ی کله پز دبنگ چون  ی و

  ام نشانت که گفته  ت یب  هر
 بهر جانت  ست ی ه یس مار
  که ز شاعران شهرم  یی گو
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 پنجه نادران دهرم  هم 
  یز شعر دور ی رو،که بس رو،
 ی کسوت نظم و نثر دور  از
 ی هجو تمام شاعران تو 
 ی ننگ همه نکته پروران 

  یرا ز سخنوران شمار  خود 
 ی تو کدام شعر دار مردک

 مستراح بردار  ید یک  یا
 مکن بار  ی دم درکش و شاعر 

  دم یرس  یبه گه کش   نهیدوش
 دم یخاک رهش فتاده د  بر

 حالت  ست یاز او که چ  دم یپرس
 مالت یکه ساخت پا نگونهی ز 

  اد ی ازسر درد ناله بن کرد 
 اد ی نادرست فر  یار ی کز
  نی سر گ  ار ید  ن یقحط در ا  شد 

 ن ی گه چ  چی حال نماند ه  خوش 
 یی بو د یجا که ز گه شن هر

 یی و هو  یدها یاز شوق کش  
 از سر رغبت تمامش  خورد 

 آنگاه نهاد شعر نامش  
 ست ین   یسخنور  ن یا  خورد ی م گه
 ست ین   یداخل شعر و شاعر  نی ا 

  یار یچو  یکه مردک ند ی گو
 ی عقل برون ز شعر عار  از

  به گه زبان خامه  آلود 
 به گه تمام نامه  اندود 

 خورد و نهاد شعر نامش  گه
 به نزد خاص و عامش   خواند ی م 

  به رفاقت پدر بود   یطفل
 خبر بود   یاندک شیمعن  کز

 حسن سخن چو غنچه بشکفت  زان
 و نهفته با پدر گفت  د یخند  

  است  ز یمردک غلتبان چه چ ن یکا
 است  زیچه چ  ان ی که کند ب نها یا
  اگر ز شعر مطلوب  نست یا

 ماست شاعر خوب  یگوساله 
  نست ی نه ا  یکه شاعر  بگذار

 است  نی نچنی سخن نه ا نیی آ
 شعر تو شروه لران به  از
 گر قطع شود ترا زبان به  

  شروه اگر هزار حال است  در
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 ادا محال است  ک یشعر تو  در
 اموزیحسن سخن زبان ب  ن یز
 اموز یب  ان یراه و روش ب  

  کن  نی حدت طبعم آفر بر
 کن  نی چن ی کن یهجو کس گر

...... 
 :نگهداشت  خود  درپنداشت  ست ی را با چه یدر ا ی  دوبـُعد  ه،یسروده فروما ن یچن   نهیدرزم

 نگارد  یدهشتگرو زوروزرم ی مستبد  ی برا  ی وشعرمدح د یسرا یم  ه یکه هجو  ی. سخنور کی
 رد یپذ   یم و  پسندد  ی را م یو  هء یهجو  و  ی}مستهجِن {مدح  ی سروده ها نی که چن  یی . خواننده  دو

  ستن یوز  ت ینابودکنندگان مدن و  اجتماع اند  دهشتگران در  خوانندهء تشنه کام،  و  هردو،شاعر  ن یا
 :ست ین  انه یدرم ی . تفاوتیانسان 

  پول بدست آوردن  و  ت یجنا  نگاشتن 
 .نامه وبـَه بَه گفتن ت یجنا  خواندن و

... 
  بگونه امروز، و  روزید  در ،یلسان پارس  یی درسخنسرا سی نوشاعران مداح وهجو نگونه یشمارا

 .است  بلند  اری بس  و  اد یز ی لیخ  ی کوحشتنا
... 
مگرهمچنان به   گسترش ندارد  و  فورگذشته و  سه یبمقا   یمداح ما،ی ن  جادشعرنوتوسطیاز ا پس

 .ادامه داده است  ستنیز
  ی< برشعرمداحیرانی> اسالم ایماهایس و  شعارها  ش یستا پرستش و ۱۳۵۶پس از   رانیدرا

  .شدند  زمادار
 :نمود   دایدوشاخه پ شهایسرا نگونه ی ا درافغانستان 

 خلق، شی حزب ستمک بزرگ،  نیلن خودکامه در بستن وکشتن ،  یبادشاه و  ۱۳۵۷بعداز *
 وصف شد  ی افغان شورو ی ودوست ی رشورویکب خلق  شوراها، ری کب کشور

  سی ئر  یبرا  ی افغانستان( شعرمدح ستمیس  و  وه ی)اسالم بش ی اسالم نی مجاهد  ی ها  ی گریباوجش *
رقص   پکول و  ودروصف استنجا کردن و   یل ی خلللا  ل یخل ی جنرال پاکستان ازسو  چند  و   جمهور

ستودن   چپن و وتنبان و  رهنیپ  و  ودستار   شی ر ی وحمِد وجوِب اسالم ی ریقرصک پنجش 
 .گریازخامه سرودسازان د  د واحمدشاه مسعو  م یقس  می فه ی ها  یلندهور 

.. 
 :کرد که  یاددهان یاست درآخر  ستهیشا

  د یتنها تمج  ،ودانش  رمعرفت ییرمعایمغا  ا یو  هیوهجو   یاز اشعارمدح یپارس   ات ی ادب خ یتار  درکتب 
 .وبزرگداشت شده است 

 .ندارد  هم وجود  ی، برگنی ننگ  ی سرودها نگونه ینقد ا  ی برا ،یادب نقد  درکتب 
حجت   استاداستادان زمانه، ،یمولو  خ،ی اوهءش یو   یشاعران مبتذل پندار، القاب خرافات  ن ی ا وبه 

 .وهمانندها } گزدلک { شده است   می حک خراسان،
/ / / 
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