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 ۲۰/۸۰/۲۰۲۰                                                                             ینیحس رفعت
 

  

 لسان شاعرداِر!! پارسی 

  

 درجایی درفیسبوک }تبلیغ!{ متعفن ووحشتناکی درموردلسان پارسی دیدم: 

 « .هستند  زبان شاعر برتر جهان پنج نفر از آنها فارسی »از ده 

 می خواهم بنگارم ومتذکرگردم: 

 یک. 

سبب سرفرازی مردمی که بیک لسان مراوده می نمایند، ]تعدادکتب[ دردانشهایی چون   

 کیمیا،بیولوجی،فزیک، پزشکی، فضانوردی واکتشافات وابسته بآن وتکنولوژی می باشد. 

دانشوراِن همان لسان نگاشته شده وبهمان لسان خوانده ومورداستفادهء دانش   کتبی که بآن لسان ازسوی 

 آموزان دردنیاقرارمی گیرد. 

 دو.  

تعدادکثیرواژه های یک لسان ارزشمنداندکه ازدریچه دانش زبانشناسی ومقدارزیادواژه ایجادشده  

وفعل درهمان لسان  باشد.این مقدارزیادهمه بایدازدریچه ]علمی[، انکشاف یافته وشامل اسم،صفت  

 باشد. 

 سه. 

 شعرهنرلسانی وکالمیست. شعربرمعاییر}هنر{ که به ]سودانسان[ است استوارمی باشد. 

 چار. 

 بخش خیلی سترگ وبسیارحقیروخیلی ننگین شعردرلسان پارسی اشعار مداحی وهجوی می باشند. 

صافی ،حیدری  دواوین عنصری بلخی،منوچهری،قاآنی،مسعودسعد،حافظ شیرازی،خلیل هللا خلیلی 

 وجودی پنحشیری ووووووووو،را اشعارمدحی وهجوی فاقد بهای اجتماعی هنربوجودآورده اند. 

این شاعران برای مستبد وبیدادگروبرای ستایش ستم وظلم ونابرابری شعر]ساخته[ اند که آن  

بدگویی  ،هنرنیست. بنابران تعداد شاعرانی که مدح می نویسند وشاعرانی که باهجو دشنام می دهند و 

 را پراگنده می سازند}شایستهء یادآوری وتفرعن وخودسازی ابلهانه{ نمی باشد. 
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 نمونه های شعرمدحی: 

زمامدارپاکستان ضیاالحق، قاتل مردم افغانستان، چنین  خلیل هللا صافی خلیلی دربرابرقامت )رسای( 

 ]]] هنر[[[ بوجود آورده است سرتسلیم وتکریم وتعظیم فرومی آورد: 

  

 شو ضیاالحق چراغ آرزوی مسلمین 

 شو علمدار مسلمان ، شو مهین سرباز دین 

 جانشین شیر یزدان شو، درخیبرگشا

 درمقام خالدی،میدان محشر آفرین 

 شهسوار بت شکن  مسنِد محمود غازی

 آنکه میلرزید از وی هند تا دریای چین 

 پایمال لشکر این بیخدایان تا بکی 

 ای تو محمود بزرگ بت شکن را جانشین 

 حالت امروز ما آیینهء فردای توست 

 ای ضمیرروشنت باپرتو ایمان قرین 

 . 

یای فساِد  وحیدری وجودی پنجشیری ،درپیش چکمه های فهیم قسیم،یکی ازلندغراِن خون آشام ماف

 مجاهدین اسالمی افغانستان، چنین سجده نموده مداحی می نماید: 

 1393حمل   6

 ای مرِد پاسدار جهاد و مقاومت 

 فرزنِد نامداِر جهاد و مقاومت 

 ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان 

 سرلشکر تبار جهاد و مقاومت 

 ای قدردان خامه و شمشیر در نبرد 

 شخص پُرافتخار جهاد و مقاومت 

 عشق و خردگرایی و امید داشتی 

 در کار و کارزار جهاد و مقاومت 

 شخصیت تو بود درین گیر دار دهر

 گی حصار جهاد و مقاومت در زنده

 جسمت اگر شکست ولی هست جان تو 

 نیروی پایدار جهاد و مقاومت 

 اندیشه و شجاعت تو بود و هست و باد 

 و مقاومت در رزمگه، شعار جهاد  
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 طوفان روزگار نبردت ز جاـ گهی 

 ای دژ استوار جهاد و مقاومت 

 رویینه پیکر تو اگر زیر خاک شد 

 جانت بود وقار جهاد و مقاومت 

 ات خودخواه نساخت منصب اعلی و عالی 

 ای مرد خودمدار جهاد و مقاومت 

 ها گذاشتی رفتی و داغ خویش به دل 

 ای شمع تابدار جهاد و مقاومت 

 اند پوش گشته م تو سیه در روز مات 

 بوم و بر دیار جهاد و مقاومت 

 جاست گی به تا نام عشق و عزت و آزاده

 هستی تو یادگار جهاد و مقاومت 

 ... 
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