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 ۳۱/۹۰/۲۰۲۰                                                                حسینی رفعت
 

 باشد؟  ینم تیجنا یپارس یاشعارمدح ایآ
 

  ات ی در ادب دهیبا ادب = فرهنگ « و شاعران نام کش   گانهیب  ار، یاشعار»مستهجن، ناع شیسرا
 .دارند  ی ابد  ی، همبستگ  رانیو ا کستان،افغانستان یتاج ی ها  ن یسرزم

  ی و گوناگون، در دوره زمامدار  یبا القاب خراف ، یحسن غزنو د ی(( س ان یسرا ح ی)) قب  ن یاز  یکی
 .باشد  ی بچه باز بت شکن، م  یمنحوس دودمان محمود غزنو 

حوزه   ن ی ا ات یماند تا ادب  ی نم  یباق  یو اخالق  یجرأت عقالن   اوه،ی ومبتذل و   ح یقب  ی اشعار ن یچن   با
 مثل ی ، با آدم هاای متمدن دن ات ی را در کنار ادب یی ایجغراف
 ی وفسک یداستا
 لورکا 
 نرودا 
 ر یشکسپ
  یوفسک یداستا

 س یکزانتزاک  کوسین
 بک   نی اشتا

 چخوف 
 دهیها   شیهانر 

 رمارک  ا یمار  شیار
 .م یپف ها کن  و  م یکهنسال!!!!! الف وپتاق بزن  ات یواز ادب   میقرارده

غنامند!!!!!!!    ات یاشعار )))) شکوهنده!!!! از ادب  ی گرانبها ی !!!!!! هاد یمروار نیی پا در
 عالمه !!!!!!«  و واستاد  ی ابوالمعان لی بد  ی ب  یکه از خامه» توانا   د یی(((( را مرور نمایپارس

  .است  دهیبرگه کاغذ غلت  ( برهی) رحمه هللا عل ی غزنو  دحسن یس
 :د یپرسش من پاسخ ده   نی خوانش با ان ی پا در

 باشد؟  ی نم ت ی جنا ی اشعارمدح نگونه یا  ایآ
 ؟   ست ین  وکشتارفرهنگ 

 ستند؟ ین  ات یقاتالن هنروادب  یدر ادوارشعر گذشته پارس  ی خرافات وشاعران 
 

 ن یوالد   ایعالالدن  د یسلطان سع درمدح
 شاه  یلقا  نم ی بازبب  هرگزبودکه

 شاه  ی کشم خاک پا دهیدردود  شکرانه
 افگند  هیبرسرمن سا   هرگزبودکه

 شاه  یبخت، به فَِر هما   پِرکالهِ 
 بازبخندد ُگِل دلم   هرگزبودکه

 شاه ی زابر سخا  درنوبهاربزم
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 خشک  ن ینهم برزم  یچوذره رو  ی گاه
 شاه  ی چوذره رقص کنم درهوا ی گاه
 گان زچرخ برافتند چون شهاب  ارهیس
 شاه  یاربرون نهند ز خط وفا  ی پا

 :چرا؟ ازآنک  ی به کعبه رفتم ، دان شاها 
 شاه  ی معظم چو جا ست یا گفتندخانه 
 افتم یچون مروت خسرو ن  درمروه

 شاه ی اال صفا دم یوندرصفاند 
 سرکشان همه گردن نهاده اند  امروز
 شاه یبقا  ی فدا کنند برا تاجان
 را که گرفتم همه جهان  ی خدا منت 
 شاه  یثنا   م یبگو   ؟ی بپرس کزچ ی بار
 ... 
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