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  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ٠٨
  

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

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)٢(  

  :گذری بر شکل و مضمون نثر دری

بعد ھا به شکل . با شکل گيری زبان دری در قرن اول ھجری، به عنوان يک زبان مستقل محاورۀ آن آغاز می گردد 

 حرف سچۀ دری ژ ۴به شمول (نثر مدون در امور اداری، مذھبی، علمی، بيان حکايات و روايات در رسم الخط عربی 

يمی ترين نثر دری که ما امروز در دسترس داريم مقدمۀ شھنامۀ ابو منصوری است که قد. در می آيد)  چ– پ – گ –

که اين نثر با تمام سليسی و روانی خود از استحکام قابل توجھی  از جائی.  ھجری قمری نوشته شده است٣۴۶در 

ه چنين نثری قابل باره رسيدن ب يک. توان به صورت قطع آن را اولين نثر مدون دری دانست برخوردار است، نمی

  .مکث است، ولی آنچه ما امروز به عنوان قديمی ترين نثر دری در اختيار داريم، فقط اين مقدمه است

 آن در چھارده قرن گذشته فراز و نشيب ھا و تغيير و تحوالت بسياری را پشت سر ۀ و شيوۀ ارائشکلنثر دری از لحاظ 

اما از لحاظ محتوا و مضمون از زمان شکل . اجمالی را داردگذاشته است که دوره ھای مھم، ضرورت يک بررسی 

گيری در جامعه سير حياتی اش را طی کرده که ساختار آن فيودالی و فيوداليسم به عنوان طبقۀ حاکم اھرم قدرت را در 

ن اکثر يا  و نويسندگاءادبا. دست داشته، تمام مظاھر اقتصادی، سياسی و فرھنگی زير تسلط اين طبقه قرار داشته است

. خود از طبقۀ حاکمه بوده يا در ارتباط با آن، بدون چنين ارتباطی انتشار و پخش آثار شان دچار اشکال جدی می بود

  .قلم، کاغذ و کاتب در انحصار در بار ھا بود

يد جمال در افغانستان اولين بار در زمان شير علی خان نشريۀ شمس النھار به چاپ رسيد و با الھام گيری از نظرات س

الدين افغان نثر ما در زمينۀ تحليل ھای اجتماعی قدم ھای باال کرد، ولی تسلط و حاکميت درباريان فيودال اين حرکت را 

مضمون اکثر نوشته ھا تا . خاموش و تا تکان ھای مشروطيت نثر ما دوباره در ھمان مسير گذشته به سير خود ادامه داد

تاريخ ھای نوشته . بوده است...  علم نجوم، علمی، تصوفی، عرفانی، پند و اندرزی،ئدوران مشروطيت تاريخی، جغرافيا

شده که بيشترين بخش نثرگذشتۀ ما را می سازند به طور عمده زير تسلط شاھان و اشراف قرار داشته در آخرين تحليل 

و طبقات برای تاريخ قايلند در بيان لشکرکشی ھای آنھا می باشند و نقشی را که امروز مبنی بر ارزيابی اجتماع، مردم 

قصه ھا و روايات جنبۀ اساطيری و تخيلی داشته منعکس کنندۀ واقعيت ھای جامعه . آن تاريخ ھا کمتر به نظر می رسد

که بتوانند بيشتر تخت و  پند ھا و اندرز ھا يا برای پادشاھان است که دلسوزانه آنھا را در جھاتی. که بايد نيستند آنطوری

ی، تحمل زحمات و قبول حاکميت ئ تا زنده اند به صبر و شکيباھدارند صورت گرفته و زحمتکشان جامعه راتاج را نگ
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با تمام اين کمبود ھا که ناشی از شرايط معين تاريخی اين نوشته ھاست نثر دری در زمينه ھای علمی . تشويق کرده اند

نثر امروز ما در حقيقت ريشه در .  کرده استء ايفاهدخصوص تدوين و استحکام ادبيات زبان ما نقش ارزنه و ادبی و ب

از لحاظ واقعه نگاری اين تاريخ ھا ارزش معينی داشته که می شود وقايع و رويداد ھای معين . ھمان نثر گذشته دارد

  .ملک خود را با شيوۀ تحليل امروزی از البالی آن پيدا کرد

مکاتب جديد ادبی پا به عرصۀ وجود گذاشت که نثر و شعر آن قاره عصر رنسانس که ادبيات اروپا را دگرگون ساخت 

م با آن تکان ھای مشروطيت اثراتی ژرفی آاين دگرگونی ھا بر ادبيات ما و تو. را در شکل و مضمون تغيير فاحش داد

ماعی به مسايل سياسی و اجت.  گذاشته شکل و مضمون آنھا را دستخوش تغييرات جديی نمودیجاه بر نظم و نثر ما ب

اکنون نوشتار ھای نثری را در روزنامه ھا، مجالت، داستان ھای کوتاه، قصه . عنوان فاکتور ھای مھم وارد نثر ما شد

می بينيم که روز تا روز از روانی و استحکام بيشتر برخوردار می ... ھا، رمان ھا، نوشته ھای علمی، فلسفی، سياسی و

  :ری را در شش دوره ارزيابی می کننداز لحاظ تاريخی در مجموع نثر د. گردد

   ): ھـ ق۴۵٠ تا ٣٠٠از (دورۀ اول 

 درصد لغات عربی ديده ٢ًتأثير عربی بسيار کم است حدودا . خالصترين نثر دری است: مشخصات ايندوره عبارتست از

کھنه و قديمی روان و سليس است، جمله ھا کوتاه و مختصر نوشته شده، لغات . سجع و موازنه وجود ندارد. می شود

، تاريخ و ) ھـ ق٣۴۶( شاھنامه ابومنصوری ۀمقدم: آثار مھم اين دوره عبارتند از. دری در آن بسيار کم وجود دارد

يد بلخی، رسالۀ ؤ، عجايب البلدان ابو م) ھـ ق٣٧٢(، حدود العالم من المشرق و المغرب ) ھـ ق٣١۵(تفسير طبری 

  ...استخراج، رسالۀ شش فصل و

وچيز ھا اندرين نامه بيايند که سھمگين نمايند و اين نيکوست چون : "ين دوره از مقدمۀ شاھنامۀ ابومنصورینمونۀ نثر ا

ھمان سنگ کجا آفريدون به پای بازداشت و چون ماران که از دوش ... مغز او بدانی و ترا درست گردد و دلپذير آيد

ان به معنی و آنکه دشمن دانش بود اين را زشت اين ھمه درست آيد به نزديک دانايان و بخرد. ضحاک بر آمدند

  ."گرداند

  ): ھـ ق۵۵٠ تا ۴۵٠از (دورۀ دوم 

قسمتی از نثر ايندوره دنبالۀ روان نثر دورۀ اول است، نثر مصنوع شده و در کليله و :  مشخصات ايندوره عبارتست از

، جمله ھا درازتر شده، توصيف )ی گرايد ساده و بعد به تکلف مءتاريخ سيستان در ابتدا(رسد  دمنه به اوج خود می

شاعرانه می شود، برای استشھاد و حکايت ھا، مثالھا و اشعار به کار برده می شود، نثر به سجع و قطعات متوازن 

، ) ھـ ق۴٧۵(، قابوسنامه، عنصر المعانی کيکاوس ) ھـ ق۴۴٨(آثار مھم ايندوره تاريخ بيھقی . کشانيده می شود

، کليله و )اواخر قرن پنجم(، کيميای سعادت محمد غزالی ) ھـ ق۵٢٢(، تاريخ بخارا ) ھـ ق۴٨۴(لک ُسياستنامۀ نظام الم

، تاريخ ) ھـ ق۶٢٠(، مجمل التواريخ و القصص ) ھـ ق۵۵٠(ی ض، چھار مقالۀ عرو)قرن ششم( نصر هللا بن محمد ۀدمن

  ...سيستان و

ملک مقيم شده ام و آن را قبلۀ حاجات و مقصد و اميد شناخته، و در درگاه : گفت: " نمونۀ نثر اين دوره از کليله و دمنه

ی خويش کفايت کنم، که بر درگاه ملک مھمات حادث شود که به أمنتظر می باشم که اگر مھمی باشد من آن را به خرد ر

ومايه و ھيچ خدمتگار، اگر چه فر) کاندرين ملک چو طاوس به کار است مگس(زير دستان در کفايت آن حاجت افتد 

باشد از دفع مضرتی و جذب منفعتی خالی نماند و آن چوب خشک به راه افکنده، آخر به کار آيد و از آن خاللی کنند يا 

  .گوش خارند و حيوانی که در راه نفع و ضرر و خير و شر باشد چگونه بی انتفاع شايد گذاشت

  گر دستۀ گل نيايد از ما         ھم ھيمۀ ديگ را بشاييم

 ...اردادامه د


