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 معرفی کتاب
 

 نویسنده:علی سالک
 

 ۲۰۲۰اول اوکتوبر 
 
 

محتارم  هیجاان کنناده یکتاب سروده هاای نغاـ ز ـیباا و  ،به افتخار و خرسندی تمام باید گفت
آهنااس ساااـ و شگوهشااقر موفاا  دیااار  ،آواـخااوان ،نویساانده  ،شاااعر -"جوشاان"دولاات محمااد 

با قطع و صحافت ـیبا و درخور ساتای  در ـمساتان  "شهشر سیمِرغ "تحت عنوان ،ناـنین ما
ه ی والیاات بدخشااان اقبااال چااا  در چاشخاناا (،صااد و نااود و هفاات یکهـاروسااه )۱۳۹۷سااال 
 .یافت

 
شااهشر ساایمرغ اـ نکاار شااکل و مااامون دارای کیفیاات عااالی بااوده و تمااام اشاا ار مناادر  ایاان 

هما  دارای  ،بلند مرتبه ی شااعر تاراو  کارده اسات و بکر که اـ چکیده های افکار ،کتاب
 اهمیت بـرگ فرهنقی و اجتماعی مهم میباشد.
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حاااوی بیشااتر اـ  ،شااهشر ساایمرغ کااه اکنااون بااه دسااترم خوانناادگان محتاارم قاارار گرفتااه اساات

ساالیم و  -کاه باه ـبااان شایوا ،سای قط اه رباااعی و هشات قط اه دوبیتاای –یکصاد قط اه شاا ر
 میباشد . ،روان تحریر یافته است

 
حقیقت گرا و کم نکیر بدخشان دولت محمد جوشن کوشایده اسات کاه باا  ،سرود گر ریالستیک

مملو اـ کیفیت و آموـنده برای نسل های آینده اش ار  را در قالاب  -انتخاب سوگه های ناب
ربااعی و ...  را ایجااد  و  باه  ،قط اه ،قصایده ،مثناوی ،اـ قبیال زاـل ،های مختلف شا ری 

شا ر و سارود و  که وسیلتن به خاورد خواننادگان و هاوا خواهاان محتارم ،اورده استارمغان 
که هر کدام  اـیان شاکل اشا ار شاان دارای ط ام و شایرینی خاود  باوده و  ادب قرار بقیرد

 همچنان  اـ اهمیت اجتماعی بـرگی برخوردار اند.
 

حـین مایهن شارچاه عمدتآ فریاد های جان گداـ و  ،سرود های شهشر سیمرغ در محتوای خود
کاه توساط بیاداد گاران ـماان باه شاکل تراگیاک باه مثاباه یاک  ،شارچه شده و زمدیده ی ایست

کاه هار قط اه شا ر آن اـ دل  ،ـخم خونین در روی کره ی کوچک خاکی ما مبدل شده اسات
شااارده را اـ بساااا حقاااای  تلااا  و جانکااااه  –و دیاااده ی ماااردم دازدیاااده ی دیاااار ماااان بااار آماااده 

 –رـمین ماا بااال ـده و مناسابت هاای ناشای اـ جبار و ساتم اـ جهات فرهنقای ساتراگیدیهای 
مسالمن شااعر  .اجتماعی و سیاسی را در قالب  ش ر هنرمندانه و رساالت منداناه  بیاان میکناد

در ایاان  راسااتای ادای دیاان فرهنقاای ا  بدینوساایله رسااالتمندی انسااان آگاااه و مسااوول را در
 عصر تااد ها شجاعانه  و مدبرانه بر مال میکند .

 
 

طرز تفکر و برخی از برداشت های اجتمااعی فرهنیای مرتارم جوشا  از  ،نمونه های کالم 
 وضع و زما  در کتاب شهپر سیمرغ

 
طوریکه قبلن تذکر یافت محترم جوشن شخصیت چند ب دی هنری است که من حیا  یکای اـ 

 هنری عنقریب به نیم قرن روـ گار ما شمرده میشود. –ی گنج های زنیمت فرهنق
 

ولای کشانده  ،نامبرده با آنکه ساالهای باد و شار مشاقتی را کاه ناشای اـ جناس هاای بای مفهاوم 
وفرسایشاای را در آن وادی هااای  مخملااین کوهسااتانات اسااطوره ی  والیاات بدخشااان سااشری 

 سرنوشاات  ب ااان بااا تاارم و دلهااره و ب ااان در رو در رویاای بااا ماارگ و سااشرد –میکاارد 
جوشن درین مدت ـمان آشافته و مملاو اـ جادل  ـمان گذرانده است. ،خوی  به مقدرات الهی

 ،خاانواده و بساتقان  را ،ناه تنهاا خاود ،های ویرانقر و نابود کننده با تکیه باه خارد و منطا 
مردمااان نیکوساایرت شااان را نیااـ اـبسااا مصاایبت هااا و بلکااه بسااا نااواحی گاارد و اطااراف  و 
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مهلکااه هااای خطرنااا  ناشاای اـ حملااه تفنااس ساااالران  ومساالج هااای زیرمسااوول نجااات داده 
 است .

گاهی قلام و کتااب  را بمثاباه  او هیچ ،ولی با وجود این همه نامالیمات و مخمسه های ـندگی
در رابطااه بااه اواااا  ماای فرامااو  نکاارده و ه ذهنیاات ساااـ در راسااتای روشاانقری سااال  
در باااره جنااس و صاالج و در رابطااه بااه بسااا مسااایل تاااریخی و فرهنقاای بخصااو   ،کشااور

 عاقالنه و عادالنه قلم ـده و ایجادیات ماندگاری را به جا گذاشته است. ،درمورد ش رو ادب
 

 ،اینک درینجا میخواهم شمه ی اش ارموصوف را که در مورد مفاهیم و اهمیت صلج ساروده
 ی اـ سروده ی شان من حی  نمونه ی کالم به خدمت خوانندگان محترم قرار بدهم.برخ
 
 

 صلح
 

 صلج دانی چیست دنیای س ادت داشتن
 رو  آـاد اـ زریو و جنس و وحشت داشتن

 سینه ها جا دادن است چشمه ی خورشید را در
 داشتن  فرـانه ملت  آرـو  در جهان
 ملتی اـ اتحاد  واحد نمودن  چون تن

 ذلت داشتن و فقر و جهل  کشور فارغ ـ
 صلج دانی چیست؟ گردد کشوری شا  اـفساد

 وـ )فسای( شانه ی احا  نفرت داشتن
 بستن دست جفا و کلم چنس قاتل است
 گونه گون اقوام را  با هم اخوت داشتن

 صلج دانی چیست؟ بیـاری اـ اشقاق ونفاق
 ملک را آسوده اـ شیطان کلفت داشتن

 ؟ آبادی و تحکیم و ثبات طلج دانی چیست
 اعـاـ و حرمت داشتن ربرحقوق همدگ

 صلج دانی چیست؟ میقویم شیام ـندگی
 چون)هوا( برجمله ی عالم ارورت داشتن ...

 
 

بااه  ،بایااد گفااتت محتاارم دولاات محمااد جوشاان اـ  دو رویاای و ریااا کاااری سااخت نفاارت دارد
شاااه خصااالت شاااریران و آدم هاااای کاااه دارای یریاااا کااااری و دو رویااای هم  ،دانساااتقی ایشاااان

میباشااد. چنانچااه دریاان رابطااه  ،شخصاایت شساات و در م ااامالت ـناادگی ااا یف الاانفم انااد 
 میفرماید ت
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 در مذهب محبان روی  ریا نباشد
 درکی  راد مردان حرف دوتا نباشد

 خروار نقره و ـر خا  است شی  منصور
 او را به جـ انالح  سوـ و دعا نباشد

 
را باه نیکی  انساندوساتانه و  دست خیر ،سخی را میستاید دست خیر وترم جوشن عالوتن مح

ی میکناد ـغان یان رابطاه شا را جوانمردان بی ریا نسابت میدهاد و در کاه  ،و باه م ناایی را انشاا
چنانچاااه در یکااای اـ ساااروده هاااای مانااادگار   دمااااغ انساااان اـ خوانااادن  طاااراوت میقیااارد.

 مینقاردت
 

 شکسته به دستیکه لطف و خیر ندارد
 گلبن که گل به بار نیارد نرسته به

 چشمی که دید باطل وح  شی  او یکیست
 هچون کور بهتر است به کنجی نشسته ب
 قلبی کـعش  میهن وانسانیت بریست
 استاده باد درتن صاحب نجسته به

 مغـی که نیست لحکه ی در فکر عدل وداد
 دیوانه باد چرخ به حال  گریسته به

 لطه ـنجیر کالمانجوشن بخواه که س
 اـ انقالب توده ی ـحمت کسسته به

 
 بخصااو  شاکسااتان ،همچنااان شاااعر درمااورد نیاات هااای سااوی کشااورهای همسااایه افغانسااتان

و اینکه چقونه و با چه نیرینقی کشاور ـیباای ماا را باه خاا   ،درتبانی با باداران ابرقدرت 
در قالاب شا ر بیاان و باه م رفای ز چاه ـیباا باا تحلیال واق یات هاای عینای  ،و خون کشیده اناد

 گرفته  است. طوریکه فرموده اند ت
 

 تا دشنه ی شب سینه ی این خا  دریده
 با ـخم عدو قامت  شمشاد  خمیده

 سیلی که اـ او خانه ی رستم شده ویران
 اشکیست که در ماتم سهراب چکیده

 گویا که دگر باره وطن درکف احا 
 اـخوی  دفا  کرده و ویرانی کشیده

 سونقری ناله و فریاد بلند است هر
 بم قریه و بستان که به تارا  رسیده

 وان شور فرنس کشورهمسایه ی نا شا 



 

   شغنانسیمای  اداره نشرات                                                               5                                                         علی سالک
 

 همدست سیاه نوکر تنکیم خریده
 بر نوکر خود داده ـ اسالم نقابی

 وـ دین بنمود دام و به هرگوشه تنیده
 هم وحدت و آـادی و شیوند وعدالت

 رفت اـ کف م خصم به مقصود رسیده
 جور اجانب به وطن وای چه ها رفتاـ 

 ـین نوکر و بادار کم هرگـ نشنیده
 تا تجـیه ی کشور ما بسته کمر را
 با نوکر  این دشمن زدار که دیده

 جنس و جنون بم که زم ورنج ـیاد استـین 
 همه خوناب چکیده "جوشن"وـ چشم تو 

 
 –ماارا در داشاتن نفااق بـرگترین بد بختی وآوارگی جام ه ی افغانی  ،عالوتن محترم جوشن

 ی نی عادم اتحااد و اتفااق ماردم ماا اسات کاه باعا  بار ،شقاق و بیقانه شرستی تشخی  میدهد
م ناوی ماا گردیاده اسات. شااعر دریان ساروده ی خاود تماام  داشته های مادی واکثریت بادی 

چنانچااه  ،باادبختی هااا را بااه صااورت فاکاات وار بااا دلیاال و برهااان قاااطع ماادلل کاارده اساات 
 میفرماید ت

 
 ما که آت  در گلستان کرده ایم

 خشک وتر در کوره بریان کرده ایم
 شاره کرده بم یخن را همدیقر
 آسمان را دیده گریان کرده ایم
 بر فنای علم و فرهنس و ادب

 اـ کدورت رسم و شیمان کرده ایم
 وـ برای عی  یک نفم شلید

 ما هـاران خانه ویران کرده ایم
 رفتیم عهد ما شکستمکه هم 

 کی لحاک شند قرآن کرده ایم
 بسکه کشتیم اشرف المخلوق را

 آدم و حوا ششیمان کرده ایم
 تیشه را بر ریشه ی خود میـنیم
 گر جهاد  نام ـینسان کرده ایم

 ما که بودیم افتخار آسیا
 آسیا را مات و حیران کرده ایم
 جلوه ی اجداد و تاری  کهن
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 ده ایمبی ـبان در تاق نیسان کر
 روم اگر بقریخت شاگرد فرنس

 چون به خود دست و گریبان کرده ایم
 بی خبر بودیم و دشمن در کمین
 انتقام  را خود آسان کرده ایم

 "کمشنی"و  –الرد -بنده ی دیروـ 
 آنکه اجداد  مسلمان کرده ایم
 میدهد فتوا کنون بر خون ما ...

 ـان خجل رو  نیا کان کرده ایم .
 
 
 

 


