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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ٠١
  

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

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١(  

  مــن آنم که در پای خوکان نريزم

  ر لــفظ دری راُمـر اين قيــمتی د

  "قباديانی"

  : پيشگفتار فرستنده

 داشت، ھا پديده تغيير برای که انقالبی انرژی و وطن اوالد درست تربيۀ حس با مھاجرت دوران در نورانی داد ياد زنده

 برای را آن و دانبگنج کتابی در ھا نوشته از ه ایمجموع شکل به را خود دری زبان ھای يافته تا گرفت تصميم

  .نمايد تدريس دوازده و يازده ھای صنف شاگردان

 فرا را بزرگمرد آن دری و بيولوژی مضامين تدريس فراوان اشتياق با ،ايام آن در وفادارش شاگردان از يکی عنوان به

 )...دری شعر و نثر بر گذرا ینظر( نوشته دست اين به سابق، ھای کتاب الیه الب از امروز ًتصادفا  .گرفتم می

 را نوشته دست اين و کنم دين ادای تا گرفتم تصميم  .افتادم ھيجان و شور پر و انگيز خاطره ايام آن ياد و برخوردم

  .نمايم بازتايپ

 رژيم ِچاپ دری کتب از مراتب به اما نيست، اشتباه از خالی نوشته اين که گفت می صراحت به ايام آن در که است يادم

 خواھم می دارم امکانات و فرصت که حال  .گردد واقع ثرترؤم شاگردان برای تواند می مردمی ضد و ارتجاعی ھای

 تا بگذارم ھمگان اختيار در و تايپ است، داشته تحرير زياد زحمت با ايام آن در شود می معلوم که را نوشته دست اين

  .بگيرد صورت آن از اندک ھرچند استفادۀ

 الله                                           

  

 :مقدمه

ه برای پروگرام درسی ما چه در گذشته و چه در سال ھای اخير ترتيب داده شده، کمبود ھای  کی     کتب درسي

گرچه در اين زمينه ھم  (اين کتب صرف جھت فراگيری خواندن و نوشتن ترتيب يافته اند. جدی و فراوانی دارند

خصوص صنوف ه ب(نوف باال لذا برای ص.)  بسياری دارند که تذکر آن ھا در اين مقدمۀ کوچک ممکن نيستاشتباھات
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که ديگر در خواندان و نوشتن مشکلی ندارند، فراگيری قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی چه در ) ١٢ و ١١

  .توان به اين ھدف نايل آمد سفانه با فراگيری صرف اين کتب نمیأ حرفه ای می باشد که مت،نثر و چه در شعر

آن شدم تا به طور اجمالی نوشتۀ حاضر را ترتيب و در رفع اين نقيصه قدمی لذا با تمام مشکالت و گرفتاری ھا بر 

  .بگذارم

ًاين نوشته که به خاطر چنين ھدف ميمون و ارجمندی نوشته شده است، مطمئنا به طور کامل مشکل ما را حل 

  .رت خواھد شدی ھم خواھد داشت که با انگشت گذاری سالم دوستان به رفع آن ھا مبادئنخواھد کرد و کمبود ھا

  با حرمت و درود

  داد نورانی

  ١٣٧۶زمستان 

  

  که دراز است ره مقصد و من نو سفرم    ر قدسـن ای طايـۀ راه کـدرقـم بــتــھم

 "حافظ"

  کالم

  کالم، کالم، کالم، کالم، کالم، کالم، کالم، کالم

مقصود . مقصود گفته شده باشدآھنگيست که به حرکت دھن و زبان از حروف و کلمات ترکيب يافته و برای بيان 

اصلی از سخن تفھيم معانی و تعزير حاالت متفاوت است و در صورتی آن را کالم ادبی و گوينده را اديب سخن سنج 

انقباض يا انبساط او باعث که  ثر باشد، چنانؤگويند که مقصود خود را به بھترين وجه بفھماند و در روح شنونده م می

طوفت، انتقام و کينه  انگيزد تا حالتی را که منظور اوست از غم و شادی و مھر و کين، رحم و ع خاطر او را بره،ديگرد

  .ی، خشم و عتاب، عفو و اغماض و امثال آن معانی در وی ايجاد کندئجو

ً سخن نثری را به بحث گرفته، در مورد شعر بعدا ءابتدا. ًعموما بيان سخن يا با زبان نثر است و يا با زبان شعر

  .حبت می کنيمص

نثر در لغت به معنی پراکندگی و پراکندن است و در اصطالح سخنی است که مقيد به وزن و قافيه و يا مقيد به 

  .نثر مسجع و نثر مرسل. نثر بر دو قسم است: خصوصيات شعر نباشد

که  و در صورتیسجع در نثر به منزلۀ قافيه است در شعر . نثر مسجع آنست که جمله ھای قرينه دارای سجع باشد

  .مقيد به سجع نباشد نثر مرسل است، که آزاد و خالی از قيد سجع می باشد

  :باشد نثر مسجع از لحاظ روانی و تکلف به دو نوع می

نثر مسجع ساده، گلستان سعدی و مناجات ھای خواجه عبدهللا انصاری، نثر مسجع مشکل مثل تاريخ معجم و تاريخ 

  .وصاف

 زبان عربی بوده، در زبان دری به تقليد از زبان عربی راه يافته است، که در حقيقت  مخصوصءنثر مسجع ابتدا

روندۀ بی . "توان آن را نوع سوم از سخن ادبی محسوب کرد  بدينترتيب می.فاصله ايست مابين نثر مرسل و شعر

  "  و زاھد بی علم خانۀ بی در  و عالم بی عمل درخت بی بر معرفت مرغ بی پر است

  "گلستان سعدی"

  .مابين کلمات پر، بر و در صنعت سجع است

 . ُمتوازی، مطرف و متوازن. سجع به سه قسم است. که به سجع بيايد آن را تسجيع می گويند سخنی
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دست،  (–) کار، بار( آن است که کلمات سجع در وزن و حرف روی ھر دو مطابق باشند، مانند :سجع متوازی

  "گلستان"توانگری به ھنر است نه به مال و بزرگی به خرد است نه به سال : مثال). خانه، نامه(و ) دشت

).  شانه، نشانه(و ) کار، شکار: (آنست که الفاظ در حرف روی يکی و در وزن مختلف باشند، مانند: ُسجع مطرف

  "گلستان" نمی رانند ابر حاضرند و نمی بارند، چشمۀ آفتابند و بر کس نمی تابند، بر مرکب استطاعت سوارانند و: مثال

نھال، (و ) کام، کار(آنست که کلمات قرينه در وزن متفق و در حرف روی مختلف باشند، مانند : سجع متوازن

  .فالن را اصلی است پاک و طينتی است صاف، دارای گوھريست شريف و صاحب طبعی است کريم: مثال). بھار

نثر . ستنامۀ خواجه نظام الملک، کيميای سعادت و قابوسنامهنثر مرسل ساده مثل سيا. نثر مرسل ھم به دو قسم است

  .مرسل مغلق مثل بعضی از قسمت ھای کليله و دمنه، مرزبان نامه و جھانگشای جوينی

  ایهپس اگر کلم.  کالم و ترکيب بندی آن موافق قواعد دستور و لغت باشدیو اما درستی سخن آنست که اجزا

  .جۀ اعتبار ادبی ساقط است مغلوط به کار برند از در ایهغلط و جمل

  :آوردن کلمۀ نادرست را در ادب مخالف با فصاحت کلمه يا فصاحت مفرد می گويند، که دارای سه عيب می باشد

ًمثال آوردن عاليم جمع .  آنست که کلمه موافق قواعد لغت و دستور نباشد):ناھنجاری(مخالفت قياس  -١

ًمثل زبانا، در کلمات دری آوردن تنوين . داوطلبين که بايد داوطلبان بيايد معلمين که بايد معلمان بيايد، –ریدعربی در 

  ...ًمجانا و يا نوشتن حسب الخواھش، حسب الفرموده و

مثل .  آنست که آھنگ کلمه بر زبان سنگينی کند که گران آھنگ ھم گفته می شود:تنافر يا نازسازگاری -٢

  .ستن به کار رفته اآ  ساکن در۴عھخع به معنی شترخار يا پنھانست که 

. نوس و دور از ذھن يا در گوش مستمع سنگين و ناخوش آھنگ باشدأ نا م ایه کلم:یئغرابت يا نا آشنا -٣

نوس فرنگی و بعضی لغات أمانند کلمات ثقيل عربی و الفاظ نا م. را وحشی و نا آشنا يا ثقيل و بد آھنگ می گويند آن

 ... رستم وکمان(، آزفنداک )به گوشۀ چشم ديدن(مثل چشماغيلل . ریدمھجور 

 نادرست که آن را مخالفت با فصاحت جمله می گويند آنست که جمله از کلمات فصيح ترکيب شده  ایهآوردن جمل

  :و خود از شش عيب خالی باشد

ًمثال آوردن ضمير جمع ذيروح مثل قلمھا . خالف قواعد دستوری باشد آنست که ترکيب جمله :ضعف تأليف -١

 امروز موافق ءعدۀ بسياری از ادبا. (ايد نوشته شود که قلمھا شکست، ديوار ھا چپه شدشکستند، ديوارھا چپه شدند که ب

  ...)اين دستور نبوده و برای غير ذيروح ھم جمع می آورند، قلمھا شکستند

 که معنی آن پيچيده و فھم آن دشوار باشد و آن می تواند تعقيد لفظی و يا تعقيد  ایه جمل:تعقيد يا پيچيدگی -٢

  .دران کنايات، تشبيھات و استعارات بسيار پيچيده به کار رفته باشدمعنوی باشد که 

توالی و يا پشت سر ھم ه ی تنافر نداشته باشد، اما گفتن آنھا بئت که الفاظ جمله ھر کدام به تنھاآنس: تنافر کلمات -٣

 .ه تجارت کنیچمثل خواجه تو. بر زبان سنگين و دشوار باشد

ی معنی داشته باشد، اما ميان آنھا در معنی سازگاری وجود ئدام به تنھا که جمله ھای نثر، ھر ک:تنافر معنوی -۴

 .مثل آفتاب از کوه بر آمد، پسر من شوخ است. نداشته باشد

ِ آوردن کسره ھای متوالی مثل قابل عرض جناب مستطاب کمياب:تتابع اضافات -۵ ِ ِ ِ ِ... 

مانند در .  کلمه را چند بار تکرار کنندآنست که در يک جمله يا چند جملۀ نزديک به يکديگر يک: کثرت تکرار -۶

 .بازار در دم در پھلوی دکان در راه ايستاده بود
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 نقطه گذاری يا عالمت گذاری عبارت از به کار بردن يک دسته نشانه ھا در نوشته به غرض وقفه در آواز :عاليم

يفات و نوشته ھای قديم عالمت در تأل. ھدف مھم نقطه گذاری فصاحت در نوشته است. و بھتر فھماندن مقصود است

گذاری معمول نبوده بعد ھا اروپائيان آن را در نوشته ھای خود به کار برده و نويسندگان معاصر ھم به پيروی از آنان 

يا ) ،(، کامه (.)نقطه يا توقف کامل : عالمت ھای معمول آن ھا را در نوشته ھای خود وارد کرده اند که عبارت اند

دش يا خط ) -(، خط کوتاه ( "...")يا دو نقطه سر به سر، ناخنک (:) يا توقف بلند، شارحه ) ؛(کولن توقف کوتاه، سمي

، (!)، ندائيه )؟(اليه ؤس ) -  ...-( ً، اخيرا  به شکل دو دش می نويسند (  )، قوسين (***)، ستاره (...)تيره، سه نقطه 

  (!!).و دو ندائيه !) ؟(اليه يک ندائيه ؤيک س

  

  ...اردادامه د

  

 

 


