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 ست یچ یشعر در لسان پارس

 
 .پاسخده نگارش آن هستم بنابران مسئوول و  . است  دهیمن تراو شه ینگاشته از اند  ن یا

] هنراجتماع   فرهنگ  در  شعر به سخن    یجهان  پارکالم  ایوابسته  .مگردرلسان  است    به   ،یس [ 
شعر، ُشکـُوِه    نی گونه هنرناراست   ن یا   با  ،یفارس   ا ی  ی در  ای  یوکالم پارس  ست یپنداشت من، هنرن

 .ابد ی  ینم   ،یوجه  چ ی به ه  ،ییمعنا
  یی مایابن احمد عرب تا شعرن   ل یخل  ی اوزان عروض  بر   ی مبتن  «موزون  ی »لفاظ  یپارس   گذشته   شعر

 .باشد  یم
افاده م  ییمعنا  ن یچن   ی لفاظ با واژه ها   یعمل باز   : د ینما  ی را    ن ی آهنگ  ی آوردن واژه ها )  کردن 

 .خواننده (   ایشنونده   فتنی فر ی دشوار برا ی وگاهگاه
 رم یپذ  یرا ]]  هنر [[ نم ی شعرپارس  دارم و یاعتقاد  ن یچن  چرا

 .ک ی  شماره
پارس  ی لفاظ  وهءی ش   نی ا  ناموران    ، ییسنا  ، یخاقان  ، یجام  ،یروم  ن یالد   جالل  ، ی: سعد ی درلسان 

  ، ی انسان   ستِ یوز  نات ی وکا  یهست   یها   دهیپد   رامونیدرپ   گر،یلفاظاِن فراواِن د   و  یناصرخسروبلخ 
مدهیو}پوس   ی خرافات درزندگ  شند یاند   ی {  حکمرانان  را  مردها  م  یباهم   ی وهم  ها  دانند    ی انسان 

 .ستند ین  شاعر }هنرمند{ و  ، یزیزن ست  یعقالن ل یدل و  سبب  نی [[ هستند وبهم زیست وبنابران ]]زن 
 :لت کرد  د یهستند که زن را با  تقد مع آنان 
 زن  همه کار  ی بود   کی ن اگر

 نه زن  ی رامزن نام بود  زنان 
 یجام

 زن؟  ی دان ست یزچ اشتقاقش 
 قحبه را بزور بزن  ن ی ا ی عنی

 یی سنا
 دهیچپ شد آفر ی از پهلو زن
 دهیهرگز ند   ی از چپ راست کس
 یجام

 زن را نگاه نتوان کرد  چی ه
 در پناه نتوان کرد  ی وزبد 
 شانست یا ار ی  سیکه ابل  زان
 شانست یسبب مکر کار ا  زان

 ی روم  نیالد جالل
 واژدها هردو در خاک به   زن

 دو نا پاک به ن یپاک ز  جهان 
 ی فردوس 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafat_h_sher_dar_lessane_parsi_chist.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploadhaideri_w_khaerat_az_guzashta.pdf/Tahlilha_PDF/rafat_h_sher_dar_lessane_parsi_chist.pdf


  

 

 2تر 2 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

 

  
      چه ذلت است كه گردون منقلب  دلیب

 زن نهاده است  ت یطبع مرد خاص در
 دل یب

 زن  د یخند  گانه یب  یدر رو  چو
 مزن   یمرد گو الف مرد  دگر

 چشم زن کور باد  گانان یب  ز
 شد از خانه، در گور باد  رونیب  چو
 خوب خوش طبع رنجست و بار  زن
 کن زن زشت ناسازگار رها

 گفت کس را زن بد مباد  یکی
 گفت زن در جهان خود مباد  دگر
 دوست هر نو بهار  نی زن نو کن ا تو 
 به کار   د ینا  نه ی پار م یتقو  که

 یسعد
. 

 :دو شماره
 :>منطق!< هست  ن یباورمند چن  ، دلیب  لفاظان، مثال ازجملهء

 طانند یکه امِت ش انیرافض ن یا
 مانند یا ی وپـُرب  نند ی د  ی ب سخت 
 انیعی: ش انیرافض

 :دارد  دهیعق ن ی چن دلی طالب ب ی اب یعل  ودرمورد 
 د یگو  ی اعلی مقامش  ِم یبت گربه تعظ  لبِ 
 مانش یآشناگرددکه آرد کعبه ا  ی نور   به

 :د یگو  ی پنداردوم یم  ن ی حسن وحسن چن ودرباره 
 نشان دهند   یبهرکجارِگ ابر   دلیب

 کند  یم  ه یوحسن گر ن ی حس درماتم 
. 

 ۳  شماره
  جامعه  ی بدگفتن ودشنام دادن به آدم ها ی عنی هجو 

  ستمگر و  استبداد  ومدح
 .را بوجود آورد  ی)شعر( پارس یازلفاظ یبخش بزرگ 

  لفاظان   شماریب و یر یپنجش  ی وجود  یدریح ، یلیهللا خل لیخل   ،یرازیحافظ ش  ، یمنوچهر  :  لفاظان
 .وحزب خلق را ستوده اند   ی وهمروزگار،محمودومسعودغزنو ی روزید 

 :د یگو  یم  کی الکل یرازیش  حافظ
 وچهرهء حافظخداجدامکناد   نی جب

 شاه شجاع  یا یبارگِه کبر   زخاکِ 
/ / 
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