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 ۵۲/۰۷/۲۰۲۰                                                                              حسینی رفعت
 

یپارس اتیآزرم در ادب و یگیفروما  

 
 

  1۳۹۹اشعاری مبتذل، دون فترت ودشمِن فرهنگ انسانی ـ مدنی، ازآغازین روزهای زندگی شعر پارسی تا
 :خورشیدی ،خیلی خیلی گسترده، پدیدارهستندکه

 یا
 بیگانه اندبا ارزش های مدنی وانسانی همانند نکوهیدن بانوان|
 یا
   فرومایه میباشند و برای مدح بیدادواستبدادیامستبدی خونخوار |
  ای و
 .درهجو یک آدم نگاشته شده اند |

ازدیدگاهی که من می نگرم، این سروده ها ،همه،مایهء آزرم سخنوری وشرمی وننگی برای ادبیات لسان پارسی 
 .می باشند

.. 
 مفهوِم آغازیِن دشمِن فرهنگ مدنی: رذالت،زبونی،فرومایگی 

  :معنی هجو
 مذمت،بدگویی،هجا،برشمردن معایب،بدگویی 

  : معنای مدح
 .تحسین، تکریم، تمجید، مدحت، ثنا، ستایش میباشد

.. 
که دربارهای مشهورمانند درباریان ء تاریخ ادبیات پارسی وجود داشته است. بعد از آن ترین ازمنهشعرمدحی از قدیم 

گوی  "صفاری" و "سامانی" و "زیاری" و »صفوی«و"غزنوی" و "سلجوقی" هر یک به نحوی حمایت شاه پارسی
ده گرفتند، شعر به صورت کامال رسمی در دربارها راه یافت و شاعران از اعضای }الزم{ دربارها را بر عه

  .شمرده شدند
های خود یی شاعر را در دستگاهنه تنها شاهان بلکه شاهزادگان و امرای سپاه و حتی بیشتر حکام هر یک عده 

  . کردند ندگی آنان را }تامین{ میدادند و زء خاص میکردند و به آنان وظیفه و رتبهنگهداری می
ها قصایدی در تهنیت و  در مقابل شاعران )موظف( بودند درمواقعِ »الزم« ،اعیاد و ایام مهِم رسمی و لشگرکشی

 .کردندمدح و گاه رثا بسازند و در مقابل، عطایایی به عنوان صله دریافت می
. چنانکه این شیوۀ شاعری در میان ملل مختلف پیشینۀ هجو را نیز باید در گذشتۀ دیرسال شعر جستجو کرد

 .های تاریخی داردریشه
مگربایستی ازیادنبردکه درفرهنگ یونانی کمیدی وهم هجای نادرستیها موجودبودو نه اشعارهجویه ومدحیه. 

 .پرداختندهای فردی و اجتماعی میها و زشتیهای خود به هجو ناراستی های دور در کمدییونانیان از گذشته
  .در میان اعراب،ولی، هجِو دشمنان )فرد و قبیله( سنتی پایدار بوده است

هجویه هاومدحیه ها در شعرپارسی راباید همانندتقلید از اوزان عروضی خلیل ابن احمد عرب، تقلیدازفرهنگ 
 .وشعرعرب دانست

... 
]ناآشنا با آیین انسانی[  وحشي بافقي بیشتربسبب غزلهایش مشهور] ساخته شده[ است مگروی درنگاشتن اشعاری

 .ودساتیرتمدن بسیار توانا بوده است
)موالنا!!!( شمس الدین محمد وحشی بافقي یكي از شاعران زبر دست!! پارسی سرا در سده دهم است كه از عهد  

  .زندگاني خود در ایران و هند نام برآورده و شعرش دست به دست گشته است
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طهماسب صفوي و شاه اسماعیل ثاني و شاه محمد خدابنده و او در شعر   دوران حیاتش مصادف بود با پادشاهي
 . خود شاه طهماسب را ستوده است

. با ، حساس ، بلند همت و گوشه گیر)) پُــف !(( نموده اندوحشي رادرکتب تاریخ!! ادبیات!! مردي پاكباز ، وارسته
، سفر و مهاجرت به هند و بهره مندي از نعمت هاي دربار گوركاني هند و امیران و  آنكه سنت شاعران عهد وي 

ن ننهاد و حتي از بافق تنها چند گاهي به كاشان و باقي عمر  ، او از ایران پاي بیروسرداران و بزرگان آن دولت بود
 . را به یزد رفت و همانجا ماند

دوران كمال شاعري را در یزد گذرانید و براي كسب معاش تنها به }}}ستایش{{{ نام داران زوروزِر یزد و كرمان  
ح و حامي واقعي او میر میران . در دیوان او قصیده اي در ستایش شاه طهماسب وجود دارد ،ولي ممدوپرداخت

 . حاكم یزد بوده است
اشعار وحشي را مي توان از نمونه هاي اشعار عاشقانه در شعر پارسي دانست . زیرا نهایت قدرت شاعر در بیان 

  . دلباختگي و حاالت دلدادگي خود و نیز توضیح ماجرایي كه میان او و معشوق بوده به كار رفته است
 .انباشته است ،فقی رانیز ،عفونت وچرک وریِم افکاری متعفنشعر پایین وحشی با

 :دارد پرسشی کوه پیکروجود
 پذیرفته شود؟ این گونه شعرساختن، چرا باید }}هنراجتماعی{{ تلقی و

  :چی دستآورد وسودی فردی واجتماعی دارد، اینگونه شعربافتن؟؟؟؟
. 

 در هجو کیدی )یاری( شاعر
   شاعر: وحشی بافقی

 راح بردارای کیدی مست
 دم در کش و شاعری مکن بار

 بر حدت طبعم آفرین کن
 گر هجو کسي کني چنین کن 

 اي ننگ تمام کفش دوزان
 ضایع ز تو نام کفش دوزان
 همدوش به کیِر موِش مرده 

 همرنگ به مردهء فسرده
 با رویِک سخت و قدِک پست 

 با آن منیی که در سرت هست
 مسماِر سِم خرت توان گفت 

 توان گفت قفل کس استرت 
 اي پیکر تو چو شیشهء شاش 
 اي شیشه شاش جسته شاباش 

 قارورهء شاش اهل سودا 
 طفل دو سه روزه یهودا 

 پر گنده دماغ و گه نهادي 
 از کون کدام سگ فتادي 

 کرم گه کیستي؟ عیان کن 
 وز مبرز کیستي؟ بیان کن

 این کرم ز معده که افتاد 
 این بچه چار ماهه چون زاد 
 اي ریش تو در کمال زردي 
 این رازگه که رنگ کردي

 اي گوزک چرخي از کجایي 
 از کون کدام چهارپایي

 این زنگلک گردن خر کیست
 این گوزک کون استر کیست 
 چاالکتر از خران شهر است 

 این لوله خرک تمام زهر است 
 این توله سگک ز ترکماني ست 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر ۳ 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

 

 ت در راه غریب پاسباني س
 فرزندک خرد ارده است این 
 یا بچه موش مرده است این

 اي قامت تو برابر کیر 
 شکل تو یکي به پیکر کیر 

 این هجو که هست شهرهء دهر
 آوازهء او فتاده در شهر 

 هجویست که همچو طوق لعنت 
 در گردن تست تا قیامت

 این هجو که برق سینه سوزي ست
 داغ جگر سیاه روزي ست
 يسخت است براي کون یار
 زان تازه شود جنون پاري 

 یاري چه کس است ناتمامي 
 زین هرزه دراي بد کالمي
 هر جا به سخنوري نشیند
 کناس دود که فضله چیند

 مزدور قراچه قرشمال 
 حمامي پخ سگلمش ابدال

 کز دسته مهتر ایشک اغلي
 دستور بزرگ کوچک اغلي

 جوکي سر و روي ارمني وش
 حمال مجوسیان گه کش

 داماد کشیش دیرمینا 
 ناقوس نواز کنج ترسا 

 مال گه سنده ریش شاعر
 یاري ست علیه تر و الغر 

 مویي که به فرق اوعیان است 
 هر یک رقم هزارگان است

 پیشاني تیره رنگ یاري 
 کز سجده ایزد است عاري 
 نیمي ست ز خشت آبخانه 

 مانده ست به روز گه نشانه
 و کینش بي وجه به خلق خشم

 بر گه زده سد گره جبینش 
 او را گرهي که بر جبین است 
 چون برگه گاو نقش چین است

 تا آن گرهش ز گه گشاید 
 ابروش گره گشا نماید 

 هست آن گه گربه، نیست ابرو
 افتاده بر او گره ز هر سو 

 یا پاره اي از زغال تاغ است
 یا بر سر گه پر کالغ است 

 یا صورت نون نکبت است آن
 یا طاق سراي محنت است آن

 آن حلقه چشم چرک بسته 
 کوني ست ولي ز گه نشسته

 آن نیست سواد، چیست یارب 
 انگورک کون کیست یا رب 
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 اي زاغ بیا که مرد یاري 
 تن را به سگان سپرد باري 
 بي زنگله پاي خویش میسند

 چشمش بکن و به پاي خود بند 
 هآن بیني بد ز روي تشبی

 چون پوزه پیه سوز بر پیه 
 دربند در سراي کون است
 تا صورت باده نگون است 

 آن جفت سبیل تاب داده
 کز فضله بر او گره فتاده

 گویي تو که عقربي ز سوراخ
 آورده پي برون شدن شاخ 
 ریشش به در دهان مردار 

 چون بر لب مبرزي سیه مار
 آن ریش که هست همبر گه
 خاک سیه است بر سر گه 

 گه است آن دهان نیست  زنبیل
 یک پاره گه است آن زبان نیست

 دندان سیاه او که پیداست
 در کون سگ استخوان حرباست

 ني ني که درون آبخانه 
 ریده ست سگي سیاه دانه

 هستش بن گوش ظرف زرنیخ 
 وآن ریش گهي به طرف زرنیخ

 گوشش که بریده باد از بیخ
 چون کفچه بود به روي زرنیخ 
 در چرت زدن سرش مه و سال 

 همچون سر کیر بعد از انزال 
 شرط است که پرسي آخر کار 

 پرسش ببرد به جانب دار
 اینست که با سرشکسته

 یا گردن خرد و دست بسته 
 با جامه دلق مي کشندش

 وز دار به حلق مي کشندش
 انگشت ز کون به در نیاري

 معلوم شود که حکه داري 
 ي آمده پشت پشت بر پشت ا

 کي حکه تو رود به انگشت 
 کیري به طلب که از بلندي 

 بر دوش فلک کند کمندي 
 کیري که چو بر سرش نشیني 

 اندر ته پا سپهر بیني 
 کیري که اگر سري فشاند 
 بر سقف فلک خلل رساند 

 کیري که کند بروت بر باد
 سد رخنه کند به سد فوالد 

 کیري که چو بر فلک بر آید
 رت کهکشان سر آیدبا صو

 سر سخت چنان که جمله عالم 
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 در گردن او نیاورد خم 
 زین کیر که مي دهم نشانت

 از حکه مگر دهم امانت
 اي کیدي مرده رنگ چوني

 وي کله پز دبنگ چوني
 هر بیت که گفته ام نشانت 
 مار سیهي ست بهر جانت 
 گویي که ز شاعران شهرم 

 هم پنجه نادران دهرم 
 رو، رو،که بسي ز شعر دوري 

 از کسوت نظم و نثر دوري 
 تو هجو تمام شاعراني

 ننگ همه نکته پروراني 
 خود را ز سخنوران شماري

 مردک تو کدام شعر داري 
 اي کیدي مستراح بردار

 دم درکش و شاعري مکن بار
 دوشینه به گه کشي رسیدم
 بر خاک رهش فتاده دیدم 

 پرسیدم از او که چیست حالت 
 ه که ساخت پایمالت زینگون

 کرد ازسر درد ناله بنیاد
 کز یاري نادرست فریاد

 شد قحط در این دیار سر گین 
 خوش حال نماند هیچ گه چین

 هر جا که ز گه شنید بویي 
 از شوق کشیدهاي و هویي

 خورد از سر رغبت تمامش 
 آنگاه نهاد شعر نامش 

 گه مي خورد این سخنوري نیست
 این داخل شعر و شاعري نیست

 گویند که مردکي چو یاري 
 از عقل برون ز شعر عاري 

 آلود به گه زبان خامه 
 اندود به گه تمام نامه

 گه خورد و نهاد شعر نامش 
 مي خواند به نزد خاص و عامش

 طفلي به رفاقت پدر بود 
 کز معنیش اندکي خبر بود 

 زان حسن سخن چو غنچه بشکفت
 ر گفت خندید و نهفته با پد

 کاین مردک غلتبان چه چیز است
 اینها که کند بیان چه چیز است 

 اینست اگر ز شعر مطلوب 
 گوساله ماست شاعر خوب

 بگذار که شاعري نه اینست
 آیین سخن نه اینچنین است
 از شعر تو شروه لران به 
 گر قطع شود ترا زبان به 
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 در شروه اگر هزار حال است 
 در شعر تو یک ادا محال است 

 سن سخن زبان بیاموززین ح
 راه و روش بیان بیاموز 
 بر حدت طبعم آفرین کن

 گر هجو کسي کني چنین کن 
..... 
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