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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ١۵
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)٧(  

 

  :شعر

. از گذشته ھا برای شعر تعاريف متعددی را به کار برده اند. لفظ شعر در عربی به مفھوم فھم و شعور و دانش است

تواند  ھيچ يک ازين تعاريف نمی. شعر کالم موزون است؛ شعر کالم موزون و مقفی است؛ شعر رقص کلمات است

توان با آن ارکان و عناصر سازندۀ  ه به صورت نسبی میآخرين تعريفی ک. که الزم است تعريف کند شعر را آنطوری

  :شعر را باز شناخت عبارتست از

اين تعريف که بيانيست از  .در زبان فشرده و آھنگين) تصوير(شعر عبارتست از گره خوردگی عاطفی انديشه و خيال 

  .اسماعيل خوئی عناصر اساسی يک شعر واقعی را در خود دارد

  .دارد يست که در حقيقت مضمون شعر را بيان میھر شعر دارای انديشه ا -١

ينجا تصوير به خيال شامل ھر گونه تشبيه، استعاره، ادر(ارائه يا بيان می شود ) تصوير(اين شعر به شکل خيال  -٢

  .)ابھام وغيره است

ه ين بر خورد شاعر نسبت بابنابر. انجام می شود) احساسی(اين گره خوردگی انديشه و خيال به صورت عاطفی  -٣

 .طبيعت و ھستی تفاوت ماھوی با برخورد يک داکتر يا يک رياضی دان دارد

 .ابراز می شود) که با زبان نثر و نظم تفاوت اساسی دارد(ھمۀ اين عناصر در زبان فشرده و آھنگين  -۴

 اين عناصر چنان در ھم گره می خورند که تفکيک ھر يک غير ممکن و يا فقدان ھر يک از آن ھا باعث ۀمجموع

 .شفتگی، ضعف و يا نارسائی شعر می گرددآ

نگيزد آن را نظم می گويند و بدينگونه بين شعر ياکه عاری از تخيل و تصوير باشد و احساسات خواننده را بر ن شعری

  .و نظم تفاوت وجود دارد

 چنين چيزی که در نظم دارد، باعث انبساط يا انقباض خاطر انسان می شود، در حالی شعر انسان را به تفکر وا می

  :ملک الشعرای بھار می گويد. ديده نمی شود

  .ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نبافت               وی بسا ناظم که او در عمر خود شعری نگفت

  :ًمثال در ابيات زير اثری از تصوير و تخيل ديده نمی شود

  شوق او اين کار رابشنو از من قصۀ نجار را                         می کند با 
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  اره دارد تيشه دارد رنده ھا                      می خرد ز آھنگر اين ابزار را

چون ھيچ . صرف با گذاشتن چند قافيه از نثر خارج شده است. در ابيات ارائه شده کالم به محاوره نزديک است

ھيچ احساسی را بر نمی انگيزد، .  نمی دارد را به تفکر واه ایکار نرفته است، ھيچ خوانند ن بآتصوير و تخيلی در

ين ابيات به طور کامل به چشم نمی اارکان و عناصری که در تعريف شعر آمده در. نمی شود آن را شعر دانست

  . خورد

سروده ھای ويدا و اويستا که ساليان بسيار دور از امروز به وسيلۀ ريشی  .ھزار ساله داردچند شعر در ميھن ما سابقۀ 

 زنان و مردان سر زمين ما زمزمه شده و نسل به نسل ۀ حکيمان فرزانه سروده شده است، سينه به سينه به وسيلھا يا

  .انتقال يافته که امروز نمونه ھای از سروده ھای اويستائی را در اختيار داريم

و طبقات جامعه به قريحۀ شعر سرائی و شعر خوانی بر کوھپايه ھای وطن ما از گذشته ھای دور ميان تمام اقشار 

  .صورت درخشان و بارزی نمايان است

شعر ھجائی شعريست که تعداد (م با شکل گيری زبان دری در قرن اول ھجری، سرايش و زمزمۀ شعر ھجائی أتو

نيز آغاز می گردد ) شود به ھر وزنی خوانده شود ھجا ھا مساوی در نظر گرفته می شود ولی وزن معين ندارد، می

در . می بينيم که تا امروز اين پديدۀ مھم فرھنگی سيل آسا حرکت دارد. شعر عروضی تحول می کندکه بعد ھا به 

  .جامعۀ ما ھيچ پديدۀ فرھنگی ھمانند شعر ھمه گير نيست و اقبال بيان را نداشته و ندارد

 کودکان در باغ ھا دارند، بازی ھای  را مادران در گوش ما زمزمه میه ای للو ھای شعر گونهاز آوان تولد در گھوار

 گوسپندان شان را ه ایھم با زمزمه ھای شعر ھمراه است، چوپان ھای وطن ما با نوا ھای شعر گون و چمنزار ھا باز

ھی ھی می دارند، دھقانان ما به دنبال گاو آھن بيت می خوانند، پير مردان و پير زنان ما در زير صندلی ھا به آواز 

دھند، بر مرگ ما ھم زنان و مردان کھنسال مرثيه ھای غم انگيز  ظ و بيدل گوش میشھنامه خوان ھا و غزل ھای حاف

باز ھم ... در عروسی ھا، ختنه سوری ھا، سالگره ھا، سمنک پزی ھا، نذر گذاری ھا و. را با زبان شعر ادا می دارند

  .ُبيت ھای فولکلور نقل مجالس اند

بدين خاطر . غم، شادی، تولد و مرگ شعر يار و ياور ماستدر . به ھر حال شعر با رگ و پوست ما آميخته است

است که در وطن ما ھيچ آدمی را نمی توان يافت که حد اقل بيتی را با خود زمزمه نکند و از نعمت اين پديدۀ فرھنگی 

ا در کشور ما پديده ھای ديگر فرھنگی مثل رقص، موسيقی، ھيکل تراشی، نقاشی و مجسمه سازی بن. بھره ای نگيرد

ی ئبه مخالفت ھای علمای دين نتوانسته از اقبال و بالندگی برخوردار شوند ولی شعر نه تنھا با اين چنين مخالفت ھا

  .ن استفاده به عمل آمده و رشد يافته استآرو نشده که به اشکال مختلف ازه روب

گوئی داشته، شعر دری ھم که مردم آن از ھزاران سال قريحۀ شعر  با شکل گيری زبان دری در سر زمين خراسانی

 ھجائی بود، با نفوذ عروض عرب به شعر عروضی تحول کرد و حدود ھزار سال ءاين شعر که در ابتدا. شکل گرفت

بعد از ھزار سال تحول جديی در شعر رونما گشت و . در قالب ده گانۀ آن سروده شد و از سه سبک متفاوت گذشت

ر شاملوئی نوع ديگر از شعر است که اکنون به عنوان نو پرداز ترين شعر شعر سپيد يا شع. وجود آمده شعر نيمائی ب

  . طنين آن بر اوج انديشه و تخيل سير می کند

  :قديمی ترين شعر  دری را که تاريخ به ياد دارد، شعر حنظلۀ بادغيسی است

   خطر کن زکام شير بجویو مھتری گر به کام شير در است                             ش

  ت مرگ رويارویــيا بزرگی و عز و نعمت و جاه                            يا چو مردان

دھد که شعر حنظله اولين شعر منضبط عروضی نبوده بلکه بعد از ممارست  پختگی و صالبت شعر باال نشان می

  .شاعران ديگری توانسته است، اين پختگی و صالبت را بيابد
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ی وجود داشت که به زبان تازی شعر می گفتند ولی اين يعقوب ليث صفار ئشعرا طاھر فوشنجی ھم ۀدر خانواد

خراسانی بود که بعد از به قدرت رسيدن به رئيس ديوان رسايلش فرمان داد که ديگر مکاتيب دولتی و اداری را به 

عنوان زبان رسمی زبان عربی ننويسد و اقدام دالورانۀ او در جھت احيای دوبارۀ زبان دری در ادارات دولتی به 

  .وصيف سيستانی او را در شعر دری بستود. ی داشتئاھميت بسزا

بعد از دولت صفاری، دولت ھای سامانی، غزنوی و سلجوقی به پيروی از دربار خلفای بغداد ھر چه توانستند جالل و 

عرای بسياری را با دادن ش. جبروت بارگاه ھای خود را با تزئين ھای رنگارنگ باال بردند يکی ازين وسايل شعر بود

 با سرودن قصايد مدحيه در مدح شاھان و اشراف تا توانستند ءشعرا. صله و ھدايا صدر نشين دربار ھای خود ساختند

که وسايل ارتباط جمعی  ن موقعیآ جھت استحکام ھرچه بيشتر حاکميت شان، درءدربار ھا ازين شعرا. غلو کردند

  .غاتی را می بردندوجود نداشت، بيشترين استفادۀ تبلي

 به گوشه ھای عزلت خزيدند و ءشعرا. با سقوط خوارزمشاھان و پيدايش صاعقۀ مغل تومار اين دربار ھا بر چيده شد

 يا عشق خود ءعشق و عرفان و تصوف به پيمانۀ ھمه گير وارد شعر ما شد، شعرا. يا فراری مناطق دور دست شدند

ليلی و مجنون، شيرين و فرھاد، وامق و عذرا، ويس و رامين، : ران رارا می سرائيدند يا داستان ھای عشقی ديگ

. عراق عجم به مرکز شعرای دری زبان مبدل گشت. به وسيلۀ شعرای بسياری به نظم کشيده شد... يوسف و زليخا و

 می غزل که شکل عمدۀ شعر شده بود در دو بيت آخر آن مدح صورت.  امرای محلی را می ستودندء از شعراه ایعد

. صاعقۀ تيمور يکبار ديگر خراسان و ايران را دگرگون ساخت. ی از دربار ھای مجلل گذشته نبودئگرفت، ديگر جز

اگرچه فرزندان او در ھرات زمينۀ نفس کشيدن دوباره را به شعر و شاعران دادند، به خصوص امير علی شير نوائی 

  .ی برداشت، اما ديگر بساط قصايد مدحيه بر چيده شده بودوزير که خود شاعر برزگی بود، درين زمينه گام ھای بلند

در زمان شيبانی ھای خراسان و صفوی ھای ايران که کشمکش داخلی را به اوج رسانيده بودند، دربار ھای مغولی 

تعدادی از آنھا خود شعر می گفتند و شاعران را . ھند به زبان دری و شاعران آن زمان توجه خاصی مبذول داشتند

غزل درباری به . شاعران خراسان، ايران و ماورالنھر چون مور و ملخ به اين دربار ھا ھجوم بردند. دادند  میصله

  .پيمانۀ وسيعی به سرايش گرفته شد

مضمون جديد شعری خواھان . تکان ھای مشروطيت در ايران و افغانستان شعر را از لحاظ مضمون دگرگون ساخت

از سرامد شاعران عصر ماست که فورم شعر سنتی را دگرگون ) نيما يوشيج (علی اسفندياری. قالب جديدی بود

شعر جديد يا شعر نيمائی بنيان گذاشته شد و بعد شاملو بزرگترين شاعر دوران ما شعر نيمائی را به شعر سپيد . ساخت

  .يا شعر شاملوئی تحول داد

ی، غنائی، مدحی، تعليمی، دينی، انتقادی، شعر در طول تاريخ از مضامين و ديدگاه ھای گوناگونی ھمچون حماس

  .برخوردار بوده است... مراثی، تھنيتی، شکوی، وصفی، اجتماعی، سياسی، ملی، طبقاتی و

اگرچه ... شکل گيری شعر دری ھمزمان است با ايجاد دربار ھای اشرافی صفاريان، سامانيان، غزنويان، سلجوقيان و

وجود آورند ولی سامانيان به ه ث، صفاريان قادر نشدند دربار ھای مجللی ببنا به کشمکش ھای يعقوب ليث و عمرو لي

  . پيروی از خلفای بغداد تا توانستند دربار ھای خود را آراستند

 شتر زير بنه ۴٠٠دست آورد که ه که نوح سامانی را مدح کرد، آنقدر صله و ھدايا ب رودکی پدر شعر دری ھنگامی

  .او حرکت می کرد

  :شعرای محمود آنقدر دارائی و مکنت داشت که گفته اندعنصری ملک ال

  شنيدم که از نقره زد ديگدان                                ز زر داشت آالت خوان عنصری

  :انوری شريعت شعر را گدائی می دانست
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  تيت شعر اسعريُبدين دقيقه که گفتم گمان کديه مبر                     به بنده، گرچه گدائی ش

  :يا ظھير که قزل ارسالن را ستود

  ُنه کرسی فلک نھد انديشه زير پای                     تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن دھد

فرخی که . شاعران يا خود از طبقۀ اشراف بودند و يا در حشر و نشر با دربار باالخره به اين طبقه می پيوستند

را سرود و به دربار ابوالمظفر چغانيان رفت و در بدل آن " رفتم ز سيستانُبا کاروان حله ب"خرجش تنگ افتاد، قصيدۀ 

  .دست آورد و بعد به دربار محمود ثروت ھنگفتی را به ھم رسانيده چھل کره اسپ ب

دست آورد، ميانه اش با محمود بر ھم خورد ه فردوسی وقتی عوض شصت ھزار سکۀ طال، شصت ھزار سکۀ نقره ب

  .و به ھجو او پرداخت

ًتماما مدح ... رودکی، وطواط، کسائی، عنصری، عسجدی، انوری، سنائی، منوچھری، خاقانی، مغری، نظامی و

اينھا وحشی گری ھا، چور و چپاول ھا و تجاوز ھای شاھان مستبد را می . شاھان و دربار را وظيفه قرار داده بودند

عنصری و فرخی از سرکوب قرمطيان به وسيلۀ . ستودند و به اين ترتيب به چپاول ھای ديگر تشويق شان می کردند

  .محمود طرفداری و او را در شعر می ستودند

  :فرخی می گويد

  قرمطی چندان کشتی کز خون شان تا چند سال                        چشمه ھای خون شود در باديه ريگ مسيل

ناصر خسرو بلخی که . پيگرد قرار می گرفتنددادند مورد عتاب و  که بنا به ھر علتی تن به مدح شاھان نمی شاعرانی

  :دانست و نظر داشت مدح را مطابق شأن شاعری نمی

  ُمن آنم که در پای خوکان نريزم                         مر اين قيمتی در لفظ دری را

  . مورد پيگرد محمود قرار داشت و تا پای عمر در يمگان بدخشان با مشقت زندگی می کرد

از مدح دربار بھرامشاه دست برداشت، بھرامشاه خواست خواھرش را به سنائی تزويج کند و گفت اگر سنائی وقتی 

  .سر خودش که تاجش را نستانده تاجش را ھم به او ببخشد، ب

بعد از سقوط دربار ھا برای شاعران ممدوحی نبود که او را به ستايش بگيرند، لذا به تصوف و عرفان گرايش بيشتر 

وسيلۀ عطار و مولوی به ه که به وسيلۀ سنائی بنيانگذاری شده بود، ب عرفانی. عران عزلت گزين شدندشا. پيدا شد

خيام نيشاپوری که مقرب دربار ملکشاه سلجوقی بود، افکار فلسفی اش را وارد شعر ساخت و تا حدودی . اوجش رسيد

  .از رباعياتش در جھان مشھور گشت

                         جز حيرتم از حيات چيزی نفزودود  ـــطرارم اول بوجـــآورد به اض

  زيستم به اکراه و ندانستم چه سود                         زين آمدن و بودن و رفتن مقصود

  .  که در تصوف و عرفان غرق شده بودند، عزلت گزينی و ترک دنيا را تبليغ می کردنده ایعد

  :  ولی می گويدشاه نعمت هللا

  ويۀ عشق منزوی نشدی                              ز شوق سلطنت و ذوق انزوا چه خبربه کنج زا

  :که امرای وقت را ستوده اند، اما سعدی به جواب ظھير می گويد حافظ و سعدی با وجودی

  ُچه حاجت که نه کرسی آسمان                            نھی زير پای قزل ارسالن

  : می گويدءمراو يا در مورد دستبوسی ا

  دست آھن تفته کردن ضمير                    به از دست بر سينه پيش اميره ب

خصوص حافظ که افکار فلسفی اش شعر او را به شعر خيام ه ب. حافظ و جامی زاھدان ريا کار را سرزنش کرده اند

  .دارد پيوند می دھد، ولی حافظ آن را پوشيده تر بيان می
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   رھی به حيرت داشت                      ازين پس من و رندی و وضع بی خبریچو ھر خبر که شنيدم

  :و يا در جای ديگر

  جنگ ھفتاد و دو ملت ھمه را عذر بنه                      چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

ھان رفع بی عدالتی ھا و ًی ھم وجود داشته که از اوضاع نابرابر اجتماعی شديدا ناراضی و خوائدر ھمين حال شعرا

ثير دربار ھا نوشته شده، نام اين شاعران و أکه تاريخ ھا و تذکره ھا زير ت از جائی. نابودی حاکمان ستمگر بودند

. توان نام برد شعرشان از نوشته ھا حذف شده از جمله شيخ فضل هللا استر آبادی نعيمی و عماد الدين نسيمی را می

که پوست کن می شد، از افکار و  او تا وقتی. مين عدالت و برابری بودأربار ھا و تنسيمی خواھان بر اندازی د

  . نظرات خود عقب ننشست

  :نعيمی می گويد

  من کوکوئی ديوانه ام                     صد شھر ويران کرده ام

  بر تاج قيصر قی کنم                       بر قصر خاقان قو زنم 

  :نسيمی می گويد

  ل تو در حرقه ھمه شعبده بازی                    زين تخم که کشتی، چه کرامات بر آمدای شغ

  :نسيمی در جای ديگر می گويد

  عيار دالور که کند ترک سر خويش                         از خنجر خونريز و سر دار نترسد

 مضامين پيش پا افتاده را به نام نو آوری در .شعرای دربار مغولی ھای ھند شعر را در ابھام و مھمل گوئی فرو بردند

  .ًشعر به کار می بردند، مثال کليم برای پاره شدن کفش خود ھم شعر سرود

وجود آمدند که ھدف آن ه ی بئکه در سطح جھان رونما گرديد، در ايران  و افغانستان ھم نھضت ھا ير و تحوالتیيبا تغ

تب و تاب و تکان ھای مشروطه .  فيودالی بودندۀ ھای مطلقھا استقرار حکومت ھای مشروطه به جای حکومت

ی که تا ديروز به مدح می پرداختند، امروز برای شعر رسالت جديدی ئخواھی ايران و افغانستان را تکان داد، شعرا

به عنوان شاعران ... فرخی يزدی، الھوتی، سرور واصف، داوی، عارف قزوينی، بھار، ميرزاده عشقی و. يافتند

  .تاز اين دوره اشعار اجتماعی فراوانی سرودندپيش

  :فرخی فرياد زد

  ای توده دست قدرت از آستين برون کن                        وين کاخ جور و کين را تا پايه سرنگون کن

  :عشقی حکام وقت را خطاب کرد

  م خرفردا زمان خر کشی و انتقاامروز روز خر خری و خر سواری است                    

، اشرفی بدھان شاعر می ريخت، اما حاکم يزد به خاطر شعر فرخی يزدی، دھان او را ءزمانی حکام با مدح شعرا

  .دوخت و او با دھان دوخته به مشروطه خواھان تھران شعر می سرود و آن ھا را به مقاومت ترغيب کرد

  :ش قلم می خواھد می نويسدتلگاھپرانده می شود، در قسرور واصف که به وسيلۀ حبيب هللا خان به توپ 

  ترک مال و ترک جان و ترک سر                     در ره مشروطه اول منزل است

به طور نمونه دو . يکی از شاعران پر شور مشروطيت در دورۀ حبيب هللا خان می نويسد) کبريت(عبدالرحمن لودين 

  :بند از يک مخمس او را می گيريم

  ويد                  از شر و مکر و حيلۀ دشمن خبر شويدـــزودتر شت از برای خدا ــای مل

  تا از صدای صاعقه گنک و کر شويد                  وانگه چو رعد نعره زنان در بدر شويد

  مانند برق جلوه کنان در نظر شويد
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   خود قروغروغ                      آقائی زمانه ھمه بھرــش بيفــان جفاکيــد خاينــردنــک

  جھل و نفاق و بيخبری غفلت و دروغ                     انداختند به گردن ما حلقۀ چو يوغ

  گويند در اطاعت ما گاو و خر شويد

ير حاکميت ھای ييرات اوضاع داخلی و بين المللی ديگر مشروطه خواھی را از دور خارج ساخت و نه تنھا تغيتغ

يرات جدی يمضمون شعر ھم تغ. ُال بردؤرا ھم به نفع حکومت ھای مردمی زير سفيودالی بلکه حاکميت سرمايه داری 

شاعرانی ظھور کردند که شعر شان را با آرايش ھای سياسی بيان می داشتند و می دارند مثل احمد . را در خود ديد

د را با زبان شعر می که اھداف سياسی خو و يا شاعرانی... شاملو، مھدی اخوان ثالث، اسماعيل خوئی، فرمند، آزرم و

اولی ھا شاعران سياسی اند و دومی ھا ... آرايند مثل سعيد سلطانپور، خسرو گلسرخی، رستاخيز، آزاد، لھيب و

کسانی ھستند که شعر را تفنن و ... شاعرانی ھم مثل فريدون توللی، نادر نادر پور، واصف باختری و. سياسيون شاعر

  .ر برای ھنر را تبليغ می کنندبيان احساسات درونی خود دانسته، ھن

  

  ...ادامه دارد

  

 

 


