
 
 

 

 4تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۹۲/۳۰/1۲۰۲                                                                         ینیحس رفعت

 »شعر«است؟  کی کدام

 نقدشعر گذشتگان شعرپارسی { وجودندارد. شعر تاجیکستان}نقد افغانستان و درهیچ کتاب نبشته شده درایران، 

 .ادبی برموازین نقد

   بنویسید که کدام کتاب؟ اگردارد

  خردمندی حافظ، سعدی، بیدل،عطار،جالل الدین بلخی، سنایی ووو و بیگانه با و ازسخنان وسروده های ناروا

 .فقط ستایش وبزرگداشت شده است تنها و   و انوری وعنصری ووو تنها اشعار رذیالنه ومبتذل مدحی

 :جغرافیای افغانستان اینهاست  درلسان پارسی در <!!! موزوِن مقفی>سه شعر

 :ازشاعری نامعلوم .۱

 چرسی بزنیم که جبریلش زده بود

 موسا به کناِرروِد نیلش زده بود 

 شاعری نامعلوم  از دگر  بار .۲

 تمروزی به دوزانو ،بردلدارنشس

 گفتم که تویی قبلهءمن گفت که هستم

  دیگر، درمدح محمد پسر شاعر قصیده و ، همانند ده هاکه فرخی سیستانی و بیتهای زیرین ازقصیده یی میباشد .۳

 :بت شکن بی فرهنگ، نگاشته بود   غزنوی بیمارجنسی و محمود

 در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود غزنوي گوید

 نگار  شبي گذاشته ام دوش خوش به روي

 خوشا شبا که مرا دوش بود با رخ یار 

 شبي که اول آن شب شراب بود و سرود

 میانه مستي و آخر امید بوس و کنار

 نه شرم آنکه ز اول بکف نیاید دوست 

 نه بیم آنکه بآخر تباه گردد کار 

 میي بدست من اندر، چو مشکبوي گالب 

 بتي بپیش من اندر ، چو تازه روي بهار

 بتي که خانه بدو چون بهار بود و نبود 

 شگفت، ازیراکز بت کنند خانه بهار

 بجعدش اندر سیصد هزار پیچ و گره 
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 4تر ۲ 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

 

 بجاي هر گره او شکنج وحلقه هزار 

 بتي که چشم من از بس نگار چهره او

 نگار خانه شد، ار چه پدید نیست نگار 

 بخواستمي  ز حلقه هاي سیه زلفش ار

 نماز بام زره کرده بودمي بسیار

 امیر عادل باذل، محمد محمود

 که حمد و محمدت آنجاست کو بود هموار

 بلند نام همام از بلند نام گهر 

 بزرگوار امیر از بزرگوار تبار

 سخاوت و کرمش را پدید نیست قیاس

 فضایل وهنرش را پدید نیست شمار

 ز نامور پدر آموخته ست فضل و هنر 

 انکه از گهر آموخته ست شیر شکارچن

 کند بنوک سنان بند ملک دشمن سست 

 کند بنوک قلم سد مملکت ستوار 

 نظام مملکت آید ز جنبش قلمش 

 چنانکه دایره خیزد ز گردش پرگار

 گر از کفایت گویي؟ چنوکه هست؟ بگو؟ 

 ور از سخاوت گویي؟ چنو کجاست ؟ بیار؟

 میان بخل و میان کف گشاده او 

 کشیده ست جود او دیوار چو کوه روي

 شتاب شاهان باشد به گرد کردن زر

 شتاب میر به خشنود کردن زوار

 شهان خزانه نهند، او خزانه پردازد

 نه زانکه دستگهش الغرست و دخل نزار

 ولیک آنچه در آرد ببخشد و بدهد

 سخاوت این سان دارد ،کفایت این مقدار

 بکام و همت و نهمت رسیده گیرش دست

 بدولت پدر و عون ایزد دادار 

 بچشم هر کس او را بزرگي و حشمت 

 بجاي هر کس او را ایادي و کردار

 خدایگان جهان را ببر کشیدن او

 عنایتیست که او را پدیدنیست کنار
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 4تر 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

 

 فزوده شاه جهاندار در والیت او 

 دو سه والیت و هر یک توابعش بسیار 

 ال دگر دگر شده حالترا نمایم س

 چنانکه گویي: احسنت! راست گفتي پار 

 امیرشاد و بدو بندگان او همه شاد

 مخالفان همه باگرم وانده و تیمار 

 من ایستاده و شعري همي سرایم خوب 

 چنانکه کرد نباید بآخر استغفار 

 بروز معرکه زین پر دلي و پر جگریست 

 که یک سواره شود پیش لشکري جرار 

 یران ره پیاده کند بتیر در بر ش 

 چنانکه در دل پیالن بنیزه راه سوار

 همیشه تا دل آزاد مرد جاي وفاست

 چنانکه هست صدف جاي لؤلؤ شهوار

 امیر عالم عادل بکام خویش زیاد 

 ز بخت شاد و ز ملک و ز عمر برخوردار

 گهي بتیغ ستاننده فراخ جهان 

 گهي بتیر گشاینده بلند حصار

 نصیب او طرب و عیش زین مبارک عید

 نصیب دشمن او: ویل و واي و ناله زار 

/// 

 کدام یک ازبیتهای باال» شعر« است؟ اکنون پرسش این می باشد : درونمایهء

 .استاداِن زمانه هممسلک وی عنصری را استادِ   فرخی میگفتند و فرخی را استاد

 . اند لبریز کلیات شاعران بیشمار  ،ه اندهای باال، که آنرا ُشکوه لسان پارسی شمرد همساِن شعر و

وصف ضیاالحق   شعراستاذ!خلیلی در  حیدری وجودی درمدح شیادی قسیم فهیم و<!نجم العرفا>شعر

 .زمامدارپاکستان، ازهمین قماش اند

کاری همیشگیست. که آن »نقد  رکیک، بی مایه و تجلیل ازینگونه اشعار ،درکتابهای بررسی ادبیات پارسی

 .سخنوری« نمی باشد

هیچگاهی، به شعری برای دادگری وپرورش   همکیشان آنان، انوری، و قاآنی و سروده های آقایان عنصری و در

، نمیتوان برخورد. باین اندیشه ها سروکاری انسانی بودن حق بانوان برای درستی و برابری و وآموزش انسان و

  .نداشته اند

 ...سینه ومالش و ت: لب،ران ،معانی بانوان برای تمامی این }عیاران!شعرپارسی!{ چنین اس
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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

 

  میتوان آیا باین شاعران مباهات نمود؟... وبه سرودها برای حزب خلق؟... اینگونه سرودها وشعرها ، نماِد رهایی و

 آزادگی نمی باشند!متن
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