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  "اسير" فخرالشعراء استاد سخن و تنھا

  شايستۀ مقام ملک الشعرائی ھستند

درين . آنمختلف  ھم با شگافتن زوايایآن  است؛برای شعر ھرکس به زعم خود تعريفی کرده 

ھم و نه ميخواھم حتی تعريف عام و رؤيت بدزمينه  ات ديگران را درنه در پی آنم که نظر قالم

ً  .متعارفی از شعر بدھم پديده ھای لطيف و ظريف ک6م و از مظاھر و يکی از شعر را  من شخصا

وقتی  .که در زبان دری از قواعد خاصی تابعيت ميکند ميدانمدقايق ممتاز فرھنگی در ھر زبان 

جوھِر شعر ک6سيک و  .دارمفظ و معنی، ھردو را مد نظر ميزنم، ل گپ "پديدهمظھر و "از 

تشبيه و استعاره و "صنايع لفظی از قبيل . است" قافيه"و بعد  "وزن"عروضی در درجۀ اول 

، ھمه از جملۀ َعَرضات اين شعر اند، "الھمامثو  غهباَل مُ  نعتِ صَ تعليل و ارسال مثل و  ام و حسنِ ايھ

  :ميکنم کهياددھانی  به الفاظ ديگر. که بودن و نبودن آنھا بر کيفيت اصلی شعر اثری ندارند

 رول قطصنايع لفظی ف در حالی که د،نخوانبندی اصلی شعر کھن را ميسازاست" وزن و قافيه" 

 حيثيت،از  آنوجود و فُقدان که  ددر آن بازی ميکنرا " لِين و ِدين"و باصط6ح عاميانه  تزئين

  !!!!دشعر نميکاھ تمکينشأن و و  وقار

 ارزيابیِ  کِ حَّ است که مِ  "وزن و قافيه" صحتِ و درستی عمدتاً  که ،ازين نکتۀ مھم نتيجه ميگيريم

  !!!!لفظیبه صناعات  ، نه انھماکشمرده ميشودکھنپرداز  شاعرانِ  شعریِ  حيثيتِ 

گروه يکی . استو گروه رگ و متشکل از دو فرقه طيف طرفداران و ھواخواھان شعر بسيار بز

ی که عامۀ ع6قه مندان و و فرقه ا ک و محدود است و ديگر گروهنُ تُ  بسخاصان که  و فرقۀ
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فن  و ھم کسانی که از خاصان ھم خود شاعر دخيل است در گروهِ . شعرپسندان را در بر ميگيرد

قليل  ياربه عده بسواقعاً ؛ افراد اين گروه کرده اندست رُ دُ ف و سررشته ای شعر از نگاه ادبی وقو

 "شعر ھواخواهِ "افراد باقيماندۀ طيف  و يا بھتر بگويم، بزرگترين اما گروه بمراتب بزرگتر. اند

لذت ميبرند؛ ولو که  )امقفّ (مقفّیھمانا کسانی اند، که شعر را دوست دارند و از ک6م موزون و 

و نه از و وزن شناس  ذوق موزونو ز نگاه عروضی به حيثيت شعر نه ااين دسته اکثر افراد 

 را به "وزن شناس" و" موزون ذوقِ " اتترکيبوقتی . ميبرندپی  ی درستمعنپيام و القای رھگذر 

 تول و ترازو و تقطيعِ بدون وقوف بر علم عروض و  مرادم اينست که بسا کسامی آرم،  انمي

آشپز  حيثيتاينان . و دقيق دريابند وزن شعر را درست ُسقمِ و  صحتميتوانند ، ی ھمعروض

را وارد طعام  مرچ و نمک و مواد و مصالح fزمو پيمانه  کنَ مَ اند که بدون را پيدا کرده ماھری 

آری؛ کسانی را ھم در گروه  !!!"او تول استشِم چ"ميکند، چون باصط6ح عاميانۀ کابلی 

ھر به  !!!!ندراوزن شناس دو  6ع از دقائق عروضی، ذوق موزونبدون اطّ خاصان مييابيم که 

و سرگردان که خاص و عام را مجذوب  شعر است دلپنسدِ  پديدۀ خوشگوار و، سخن بر سر حال

  .دخود ميگردان

کمتر نظيری برايش عالم ديگر دارد، که در بين زبانھای ارجمند بس  یدر زبان دری شعر مقام

شعری خاص خود حيثيت طۀ فرھنگی وَّ حَ ر مُ ھر زبان دبايد گفت که انصافاً گرچه . توان يافتمي

را بر زبانھای ديگر ــ و خصوصاً زبان خود ــ يک زبان ر اييو معاخص وخود را دارد و نبايد ش

دنيا مقام شاذ  یبگوئيم که شعر دری در بين تمام زبانھامث6ً به قضاوت برخاسته و تطبيق کرده، 

بھتر است  !!!دباء و ادبدوستان اين کار را کرده اند؛ چنان که بسا ادارد حخ و راجِ شامِ  و ممتاز و

قرار داده و در پرتو  بان مورد ارزيابیھر زخاص فرھنگی و حوزۀ که شعر را در محيط 

  .مطالعه کنيم گويندگان آن زبان، فرھنگیِ روحيۀ برداشت و 

پدر . بيشتر از شست سال پيش برميگردد قديمِ زمانه ھای بسيار  بهبه شعر  مع6قۀ شخص خود

به شعر  .در فضل و ادب ھم دستی داشت توانا، ی بودمشرب ارفر و عپرھيزگا انسانمرحومم که 

ات ات سعدی و غزليّ مثنوی معنوی و کليّ  چونع6قۀ فراوان داشت و ديوانھای بزرگان شعر دری 

يدل و ازين ميان سعدی و ب. را ھميشه مطالعه ميکردعاصر حافظ و بيدل و ديگر بزرگان قديم و مُ 

؛ يعنی ساده و روان ولی ميدانست "ممتنع سھلِ "را شعر سعدی وی . بودند ھميشه ورد زبانش

از و بر ايران ايراد ميگرفت که چرا . حال استديگران را قدرت رسيدن بدان مُ  که ساده و روانی

، ندتا چه حد بر شعر از نگاه عروضی وقوف داشت پدرمنميدانم . انکار ميورزندعظمت شعر بيدل 

از کوائف شعر  درست ميخواند وو  ققيدرا بزرگوار شعر  اما تا جائی که حافظه ام قد ميدھد، آن
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مث6ً اين . ميکردخاص خودش، زمزمه خوش و بعضاً اشعار نغز را با آھنگ . کام6ً آگاه بود

  :ر معروف رااشعا

  من نگاهِ  تادهمن، به زمين ف  و سياهِ  ـم سفيد ــرق

  من گناهِ  تو، چه من و چه قدرِ  خجلم ز نام غفورِ 

***  

  می بخور، مصحف بسوزان، آتش اندر کعبه زن

  ساکن بتخــــــــــــــــانه باش و مردم آزاری مکن

***  

  آنان که خاک را به نظر کيميا کنند

  نندوشۀ چشمی به ما کـا بود که گآي

***  

  کس ،يمــحک  ای  ناکس به تربيت نشود،؟؟       بد چون کند کسی نِ ـزآھ شمشير نيک 

  خس و در شوره بوم،  ده روياغ fلدر ب       باران که در لطافت طبعش خ6ف نيست

***  

  مِه نو مزرع  سبز  فلـک ديدم و داسِ 

  ورَ دَ شتۀ خويش آمد و ھنگام يادم از کِ 

، در دلش مينشست... و و بيدل و سنائی عدی و حافظ و مولوی و بسا اشعار نغز ديگر را که از س

  .اھل خانه ميخواند و يا که زمزمه ميکرد بر

حيث ريزه خواران خوان ادب آن مرحوم ب خواھران و برادران،گوش ما  در چنين محيطی بود که

را  انش بسيار آموخته ام و سخنان حکيمانۀ اربزرگو شخصاً از آنو من  .با شعر آشنا بود ھميشه

  !!!کرده ويزۀ گوشآ

و  فنون ادبیديوانھای بی شمار شعرای قديم و جديد و اين آشنائی کھن و طوfنی و بعد مطالعۀ 

نم ميداشت بر آ ...يانه و مازبان ادبی و عبررسی مقايسی و  خاصتاً صرف و نحو دری و عربی

 بی ھمالِ  را عزيزان در پورتالممسکين  طبعِ  از رشحاتِ ی ئو نمونه ھا که بعضاً شعر ھم بگويم

  .از نظر گذرانده اند "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
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صفحۀ  و گوشۀ ک6سيک گرديدتأسيس  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"از زمانی که پورتال 

را ھمکاران گرانقدر بسيار ر اشعاافتاد،  اين جانب و سّمت در حيطۀ وارسیآن ادبی ــ فرھنگی 

روز ، مطالعه کرده و ھر "متمرکز"بصورت متراکم و باصط6ح مشھور ولی نادرست، منظماً و 

  .مبدون وقفه با آن سر و کار داشته ا

از آن واقعاً و ميباشم،  )مقفّا(ما؛ يعنی شعر ک6سيِک موزون و مقفّیشخصاً طرفدار شعر خود  من

از شعر فرنگی ست، و نقلی کاپی  که بيشترنيز ولو  ِر عروضی ُمعاصرغي شعرِ  .لذتھا ھميبرم

 ً و خوشبختانه  !!!سياسی و انق6بی داشته باشدو محتوای در دلم مينشيند، خصوصاً که بار  بعضا

  .غنی و سرشار است گونه شعرکه صفحات پورتال عزيز ما از ھردو 

رجمند ھمکار ميگذرد، تعداد شعرای اکنون که بيشتر از چار سال از تاريخ تأسيس پورتال تا

اين تعداد معتنابه از تجمع . به بيشتر از سی نفر ميرسد اينکو  هرو به فزونی نھادپيوسته پورتال 

اين بدان معناست  .را پی ريخته است شعرای افغان، در واقع ھستۀ يک انجمن در پورتال شعراء

شعر و ادب در پھنۀ تمام صفحات انترنتی  نگاهِ از " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"که پورتال 

عاء کرد که ادّ  ميتوان جاست که به جرأت از ھمين. است کرده را کسبی موقعيت خاص و ممتاز

برخوردار ادبی و باص6حيت استوار وزنۀ لنگر و از  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  :م به اصل موضوعو بعد ازين مقدمه ميرو. است

 ی را به ملک الشعرائیفرد، ءين بوده است، که از بين شعرابسيار قديم رسم بر از زمانه ھای

در آن روزگار دربار شاھان پر بود از شعراء و . عھده داشت هبردارند و اين کار را شخص شاه ب

سخنسرايان، که در مواقع خاص و وقتی شاه بار ميداد، اشعار و سروده ھای خود را عرضه 

شاه از ميان . خانوادۀ او و اراکين دولتش ميبودو شترين سروده ھا در وصف شاه ميکردند و بي

يا  "اعرانش ملکِ "شعراء تعيين کرده و لقب  سردار و رئيس تمام شعرای دربار يکی را به حيث 

ترکيب عربی و متشکل از دو کلمۀ عربی  "ملک الشعراء". را به وی ميداد "ملک الشعراء"

پادشاهِ و امير و سلطان "يعنی  "ملک الشعراء"پس  .ميباشد) شاعران(شعراء"و ) پادشاه("ملک"

  ."شاعران

نيز از قدر و  مقام و حيثيت بزرگ اجتماعی داشت، شعراءدر زمان قديم که شعر و شاعری 

دم و  هميان يندر "ملک الشعراء"و معلوم است که . برخوردار بودند منزلت و اخ و دب بزرگ

محمود مشعشع ترين دورۀ شعر دری که در روزگار . دستگاه و آرگاه و بارگاه خاصی داشت

لنگر انداخته بود، ھميشه زبانزد  سلطانشخص  ق و ترغيب يوغزنوی و بر اثر زه و تحسين و تش

 ،ابوالقاسم حسنحکيم ، درين دوره ملک الشعرای بزرگ. نسلھای بعدی تا به امروز است
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و بر ھمه سرفرازی  ر می افراشتم چار صد شاعر دربار قد بقدَّ ُعنصری بلخی بود که در صف مُ 

  :ميتوان دريافتخاقانی شيروانی شکوه و ج6ل او را ازين بيت مشھور . و ُمفاَخرت داشت

  شنيدم  که از نقــــــــره زد ديگدان

  ز زر ساخت آfت خوان عنصری

 سرخو ظروف آشپزخانۀ خود را از زر  سيمين برپا داشت ديگدانِ منقل و نه تنھا بلخی ُعنصری 

شب و روز در خدمت او  ،ھمرک تُ  بسته و زرين کمرِ کمر به روايتی چار صد غ6م، بلکه اختس

چ روزگار ديگر نميتوان سراغ در ھيمگر دورۀ ط6ئی شعر و شاعری س6طين غزنوی را . بودند

  .کرد

ولی از . ميبينيمرا در دوران شاھان بابری ھند  یکاپی و مينوت چنين روزگار ،و قرنھا بعد ازين

 فقيرترين دورۀ شاعران. ديگر ھرگز آن منزلت خاص را نديدند ،شاعران اميربه بعد شعراء با  آن

را پشت سر ھم به ملک ن أواfشل سالۀ ظاھرشاه بود که چھار شاعر چ دوران ،در وطن عزيز ما

ادبدوستان شاعران و تا اينکه . کسادتر گشتھم ازين و بعد ازين رونق کار  .عرائی برگزيدالش

استاد شاعر بلند مرتبتی چون و  ندشکسترا مرۀ قديم و امريکا افغان در ھجرت و غربت اروپا 

فقط جنبۀ ه ی بود کلقب اينمتأسفانه و  د، را به ملک الشعرائی برگزيدن"ھاتف"محمد طاھر 

  .و بس داشتسمبوليک 

رخ در نقاب خاک  افغان در غربت شناخته شده بود، اعرانش اميردی قبل استاد ھاتف که چن 

 بدين مناسبت "تان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانس" گرامی پورتال تعدادی از شعرایکه  ؛ چنانکشيد

ملک "که در بين شعرای افغان کرسی  اينک. دکردنشر منتو در پورتال  اشعار رثائيه سروده

و اشته مگت و سزاواری بدين سمّ  باص6حيتکه شاعر  شايسته استخالی ست،  "الشعرائی

  :و. شودبرافراشته 

 ناظم باختری در ھمان روزی که خبر درگذشت استاد ھاتف شايع گشت، با جناب الحاج خليل هللا

خوشبختانه که ھردو بدون اينکه يکی از . تلفونی آمده و باھم در زمينه مشورت کرديم تماسِّ 

ديگری تأثير پذيرفته باشد، متفقاً ابراز داشتيم که بعد از استاد ھاتف، سمت ملک الشعرائی تنھا و 

ميخواستيم ب6فاصله . ستا "اسير"تنھا زيبندۀ مقام استاد سخن و فخرالشعراء، استاد محمد نسيم 

موضوع را به ميدان اندازيم ــ چنان که ناظم صاحب باختری ضمن نشيدۀ رثائيۀ شان از استاد 

بنا بر مگر ــ خليل هللا معروفی ــ من . ، دو بيت را به منظور ھمين پيشنھاد سروده بودند"ھاتف"

اظھار کردم تا آن دو بيت را از رثائيه  به جناب شانو باريک بينيھای مردم کابل،  بوقوف بر آدا

ايشان اين خواھشم را پذيرفتند و قرار را بدان . بردارند و موضوع را ھمين حاf بميدان نيندازند
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جناب استاد  ــی مييابد تجلّ معروضۀ حاضر در وجود اينک  که  معروضه ای ــ نھاديم تا ضمن

  .اد نمائيمپيشنھ "ملک الشعراء"را مشترکاً به حيث  "اسير"محمد نسيم 

اصيل دری و شعر ت ميگيرد، که از شعر ی صوردفرطرف دو  از ،کام6ً آگاھانه اين پيشنھادِ 

 داريم که اين پيشنھاد موردِ  ما ھردو يقين. ارندکافی بھره و مايه دعروضی به اندازۀ کھن و 

و و بسا شاعران  "آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان "ھمکار پورتال گرانقدِر  شعرای ديگرحمايت 

  !!!نيز ميباشدز افغان عزيادبدوستان 

ضمن سلسلۀ  ين مسکينالبته ا. است تعريف ازبی نياز  "اسير"استاد  شوکت و عظمت مقام شعری

ديوان استاد اول قسمت  در واقع که "فرياد اسير"کتاب قطور  بر »"فرياد اسير"خدنگی از «

معروفی و خليل هللا  رشيفدر آ مفصلھفت بخشۀ مقالۀ اين (اندازۀ کافی سخن گفته استبه است، 

ھم اگر fزم افتد در زمينه به تشريح باز .)قابل دسترس استادبی ــ فرھنگی پورتال آرشيف 

   .بيشتر خواھم پرداخت

ھيچ شاعر ديگر افغان  "اسير"که غير از استاد جداً بدين عقيده ايم ين قلم باختری و ا ناظم صاحب

 انشاعر ، ھمهمطرح گردند "اسير"و جائی که استاد  را ندارد "ملک الشعرائی"ام مق يستگیشا

افغان اشخاص باص6حيت شاعران و را به پيشگاِه معروضه اين . ديگر افغان را صبر است

و خود  پورتالشاعران گرانقدر در رستۀ اول،  اميدواريم که. کرديمنموده و اتمام حجت عرضه 

در زمينه موقف  ،استوار ادبیبحيث يک مرجع   "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ادارۀ پورتال

        .گيرندب

 


