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 ی گذشته پارس شعر یعقالن نقد
 

افغان جرمن   تیسا در ،یپارس نیشیشاعران پ دمور را درمورد چند نگاشته ام در یجهان یبار  یآقا نبشته
  . نمودم مرور نیآنال
 :پنداشت من به

 :زبان یپارس ک یکردن از شاعراِن کالس دفاع
 بودند  یخراف  و شیاند دهیپوس کهی.آنانکی

 زمامداران مستبد امداحانِ ی.دو
( در  ی ) پناهندگی دلخواه مفتخور تیوضع در شیسال پ باشد که چند یم یرفرخار یدفاع از]موالنا!![ کب/۱

 .گلم جم دوستم نبشت یپابوس و  یمال هیدرخا یکانادا، شعر وانکور
  ادر پاکستان ر جمهور  سیئر االحقی ض یجنرال یها هیاست که خا یل یهللا خل لی دفاع از ]]]  استاد!! [[[ خل/۲

را مضمحل سازد  انی خدایب کند و حمله درکرار،ی، چون ح افغانستان استغاثه نمود که بر و دیمال  یشیستا یشعر
 .ودرهم بشکند

  رزادهءیپنجش میفه می قس یمارشال یها هیاست که خا یر یپنجش یوجود یدریدفاع از]]  نجم العرفا!!![[ ح ای/۳
 .دینام خیتار را مقاومتگر یو نبشت و مدح اوشعر در و دیچپاولگر را مال

مدح حزب آدمکش خلق   دکتورا در و یماستر اسناد اباشد که ب یم یـ پرچم یدفاع ازآن شااعران خلق /۴
 .ساخته است شعروسرود

... 
 یاست م اتیادب و شعر یعقالن که نقد ینیاز کلک ،یگذشته پارس یسال هاست بر شعر شاعران سده ها من

 : برده ام یپ یشرم آور و نیننگ تلخ و قتیسبب ،به حق نینگرم. بد
 کیسخنوران کالس یشعرها و اه شهیبه اند زبان، یپارس  یها نیدرسرزم ات،یبه ادب عالقمند باسوادانِ 

اند. بنابران ]چشم   ستهیتمام{ نگر ینفهم کامل و یِخرد   ی} ب کستان،بایتاج  -افغانستان  – رانیا یا یجغراف 
  و عطار و یقاآن و یمرو نی و جالل الد ینامعدوِد [ حافظ وعنصر و شمار یب  یادب اتی بستن برگناهان وجنا

  .ووووو بوجودآمده است ییسنا و مسعودسعد و یجام و یمعز و یمنوچهر و یسعد  و یستانیس یفرخ 
خودخواستهء  یقصد است. منظورمن ،اغماض رفتهی((( صورت پذی ))) اغماض وچشم بستن قصدنهیزم نیدر

  تیجنا  یارتکاب نوع  خودش، ،یچشم پوش نیا و باشد. یم هنر و اتی دست اندرکاران ادب آگاهان و
 .ستیهمگان یستیدرهمز

 گریهنرمند، با افراد د سیخوشنو نقاش و دان و  یقیموس هنرمند و لمسازیف  و هنرمند  سندهینو و شاعرهنرمند
 .دارند یحتم و یالزم و ریچشمگ  یتفاوت گفته شود( با ستمگران ِ زمام دار، ستیو)با یجامعهء انسان کی در

لذت   و فراهم نمودن تسال  آرام ساختن و کنار در  ،سیخوشنو نقاش و دان، یقیموس لمساز،ی،ف سندهینو شاعر،
  .دارنده وصاحب وخالق >>> هنر<<< هستند یعن ی یگوهر زندگ نیبمردم، دارندهء برتر یروان دنیبخش
 مگر  و مگر و مگر

را   یی{ هنرمند، کوه های} انسان تی» هنرمند« بودن، بردوش شخص یعنی یـ فرهنگ یمعنو تیثیح نیا داشتن
 :گذارده است زین

 .را یرسالت هنر  و یاخالم فهیوظ و یاجتماع بهیوج
 .دنیرا گستران یرفاِه انسان  و یمدن ستیلزوِم ز و دنی را نکوه ینابرابر و ستم
 دهیاز پوس یتذکر چیه ران،یا در پنجاه چهل، ،یس یمنتشرشده در دهه ها ،یپارس اتی ادب خیکتاب تار چیه در
  .وجود ندارد یپرگراف، تذکر سطر و کی  ، حتا درنیشیبودن شاعران پ  یرعقالنیغ و یخرافات ،یشیاند

  .است شیستا و دیتنها،تمج ندارذ . فقط و شعر گذشته وجود  ، نقددر چند کتاب نقد همچنان
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  یتذکر جرم اجتماع نی. ندادن امینده یتذکر نیشی شاعران پ کار در لیبدان دل وجدان و در اهی از کاست دینبا چرا
 .است

 :دیگو یم یکه سعد یهنگام
 نوبهار  دوست در ینوکن ا زن
 به کار  دینا نهیپار میتقو که

 .معرفت{ است ی}ب نقدریا یسعد یعنیاوست.   آنزن مادر واقع پدرش و در ی!!! سعد خیش قِ یدوسِت شف نیا
پــُــرکردن  یبرا و میکن یبودن اورا چشم پوش  یممثِل خراف  اتی واب گرید یها  یزیوزن ست یسعد تیب نیاگرا

گلستان جفنگ ها  دانمینم بوستان و دانمینم در >>  نظم<< او ای و تیخزعبالت خود ،ازچند حکا مقال و
 .میینما یرا ارائه م شیخو شتنِ ی تنها حماقت خو و تنها م،یبباف 

. 
 :زند یم غیج نگونهیخردانه ا یکند وب ی][ م ی][ کاکه گ لیم دلی ب یوقت

 اند طانیکه امِت ش انیرافض نیا
 مانندیا یب رپُ  واند  نید یب سخت
 [عهیعثمان]ش و عمر و : دشنام دهنده به ابوبکر یرافض

 و در ودش یم  طانیامت ش عهءیش کیرود ومانند  یم ادشی یشیاش بنابر فرسوده اند یدگر کاکگ   یوقت در
 :دهد یم سر ادیفر یمدح عل

 مدح دیگو یاعل یمقامش  مِ یبت گربه تعظ لبِ 
 مانشیآشنا گردد که آرد کعبه ا ینور به
 :سدینو ی م یرافض کیچون  نیحس دروصف حسن و گرید یدرمدح و
 نشان دهند یبهرکجارِگ ابر دلیب

 کند یم هیوحسن گر نیحس درماتمِ 
. 
ـ   یتوان سند » مدن ینم ،یپارس نیشیسخنوران پ و کیکالس شعر { از یخردمند اب گانهیب دفاع } ناروا و با

 .نمود حادیا شاعران آن زمانها فراهم و و یسخنور وهءیش یبودن را برا «یـ انسان یفرهنگ
// / 
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