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 ۲۲/۳۰/۱۲۰۲                                                                         ینیحس رفعت

 

 پفیدن در پیرامون فردوسی 

) فردوسی،حافظ، سعدی( پف   خورشیدی، در مورد سه نام ایران در دهه های چل و پنجاه  در

 . به آسمان پرواز نمودند  ها

  !!!آنهم از گلوی نامبردار ترین باصطالح ادیبان!!!! دانشور

این )ادیبان دانشور!( پیسه های ملیون تومانی بجیب می زدند از بودجه » بنیاد فرهنگ  

 .«ایران

فظ و فردوسی نام های تعیین شده از سوی رهبران سیاسی ایران در آن دو دهه  سعدی و حا

 .بود

آنچه تا کنون از نشرات دهه های چل و پنجاه منتشر شده   حافظ هر  سعدی و در باره فردوسی،

 .است، نادرست و مستهجن و آغشته با بهتان و خرافه اندیشی است 

 مهاجر نگی به ایران کوچ نکرده واین فردوسی، سعدی و حافظ از سرزمینی مدنی و فره

 .نبودند 

 .درهمین میهن خرافه پرستی ) دینی و دنیایی( بدنیا آمده و رشد نموده بودند 

 : بنابران فردوسی وحافظ و سعدی

 متدین مطلق 

   خرافه پرست کامل

 .بودند 

 : بخوانید یگان گزیده مرا از زن ستیز حماسه !!!!! سرا !!!!!!!! فردوسی

... 

 کسی کو بود مهتر انجمن 

 کفن بهتر اورا زفرمان زن 

.. 
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   زنان را ستایی ، سگان را ستای 

 که سگ بهتر است از زنی پارسای 

.... 

 به گیتی بجز پارسا زن مجوی 

 زن بدکنش خواری آرد بروی 

 زن و اژدها هردو در خاک به 

 جهان پاک زین هردو ناپاک به 

... 

 ز افگندن شیر شیرست مرد 

 همان جستن دشت وروز نبرد 

 زنان را ازان نام ناید بلند 

 که پیوسته در خوردن و خفتنند 

... 

 همی خواست دیدن در راستی

 زکار زن آید همی کاستی 

 شنوی چن این داستان سربه سر ب 

 به آید ترا گر به زن نگروی 

.... 

 چی نیکو سخن گفت آن رای زن 

 زمردان مکن یاد در پیش زن 

 دل زن همان دیو را هست جای 

 زگفتار باشند جوینده رای 

.... 

 به اختر کس آن دان که دخترش نیست 

 چو دختر بود روشن اخترش نیست 

... 

 چو فرزند شایسته آمد پدید 

 زمهر زنان دست باید کشید 
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.... 

 به کاری نکن نیز فرمان زن 

 که هرگز نیابی زنی رای زن 

... 

 کراازپس پرده دختر بود 

 اگر تاج دارد ، بد اختر بود 

.... 

 کرا دختر آید بجای پسر 

 به از گور داماد ناید بدر
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