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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ١٠
  

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

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)٣(  

  

  ): ھـ ق٧٠٠ تا ۵۵٠از (دورۀ سوم 

، ) سادگی دارنده ایبدون کتب فلسفه و تصوف که تا انداز(نثر مصنع و متکلف :  مشخصات ايندوره عبارتست از

 درصد وارد نثر ما ٨٠ تا ۶٠سجع، توازن، ترادف و تقارن به درجۀ اعلی در اثر ظھور می کنند، کلمات عربی بين 

: آثار مشھور ايندوره عبارتند از. کم می آرند، نثر مرسل مشکلِ و حلااحاديث، امث، می گردد، در استشھاد آيات

، جامع العلوم فخر رازی ) ھـ ق۵٨٠(، التوسل الی الترسل )اوايل قرن ھفتم(، مرزبان نامه ) ھـ ق۵۵۴(مقامات حميد 

  ...و)  ھـ ق۵٩١(

بل مردی ديندار با ديد آمد بر سر کوھی مسکن ساخت و تا آنگه که بر زمين با: "نمونۀ نثر اين دوره از مرزبان نامه

تا به اندک روزگاری . صومعۀ ترتيب کرد و آن جايگه سجادۀ عبادت بگسترد و به جادۀ عصمت خلق را دعوت ميکرد

بساط دعوت او روی به بسطت نھاد و بسيار کس اتباع دانش او کردند و اتباع بيشماری برخاستند و تمسک به قواعد 

و کردند و از بدعت کفر به شرعت ايمان آوردند و بر قبلۀ خدای پرستی اقبال کردند و از ديوان و افعال اينان تنسک ا

  ."اعراض نمودند

  

  ): ھـ ق١٢٠٠ تا ٧٠٠از (دورۀ چھارم 

آثار مشھور ايندوره . شود نثر بسيار پيچيده و غامض می.  ايندوره را به نام نثر صنعتی و تکلف نثر ياد می کنند

  ، ) ھـ ق۶١٨(، تاريخ وصاف، لباب االلباب عوفی )۶۶٨ تا ۶٢٣از (تاريخ جھانکشای جوينی : بارتند ازع

حق تعالی چون چنگيز خان را عقل و ھوشمندی داد و از اقران او : "نمونۀ نثر اين دوره از تاريخ جھانکشای جوينی

تا آنچه از عادت جيابرۀ الماس را مذکور بود و از را ممتاز گردانيده بود و به تقيظ و تسلط از ملوک جھان سر افراز 

رسوم و شيوه ھای فراعنه و قياصره مسطور بی نصب مطالعۀ اخبار و زحمت اقتضا به آثار، از صحيفۀ باطن خويش 

اختراع می کرد و آنچه به ترتيب کشور گشايی مقصود بود و به کسر شوکت اعادی و رفع درجۀ موالی عايد، آن خود 

  ."ز و تأليف خاطر او بودتضعيف ممي

  

  ): ھـ ق١٣٠٠ تا ١٢٠٠از (دورۀ پنجم 
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نثر . برای نثر ادبی ابتکار معينی صورت نمی گيرددوره در اين . اين دوره به نام دورۀ بازگشت ادبی ناميده می شود 

نشات : رت اند ازآثار اين دوره عبا. به تقليد از گلستان، تاريخ بيھقی و ترجمه و تفسير تاريخ طبری نوشته می شود

قايم مقام فراھانی، نشات مرزا نشاط، ناسخ التواريخ مرزا تقی خان سپھر، رياض العارفين مجمع الفصی، مير خوند، 

  ...نامۀ دانشوران و

ديشب که به خانه آمدم خانه را صحن گلزار و کلبه را طبلۀ ! مھربان من: " از نثر منشات قايم مقام فراھانیه اینمون

تا حدی وقت ظھر کاغذی سر به مھر آورد که :  ناز و محرم راز بود گفتۀضيفی مستغنی الوصف، که سايعطار ديدم 

فی الفور با کمال شوق و " الجدريح يوسف لوالرن تفندون"سر بسته به تاق ديوان است و گلدستۀ باغ رضوان گفتم 

؟ نگارخانۀ چين است يا نگارخانۀ عنبرين؟ شعف مھر از نامه بر گرفتم، ندانستم نامه و خط شماست يا نامۀ مشک ختا

  ".پرسشی از حالم کرده بودی از حال مبتالی فراق: دل ميبرد آن خط نگارين، گويی خط روی دستانست

  

  : بدينسو) ھـ ق١٣٠٠از (دورۀ ششم 

با آثار غربی، تأسيس چاپخانه ھا، ی نويسندگان ما ئثير و آشناأدر اين دوره ت: به نام دورۀ ساده نويسی ياد می شود 

حلقه ھای محدود دوران ھای از نشريه ھا و مجالت، نشر بی حد کتب در بلند بردن سواد مردم اثرمند بود و نثر 

گی در نثر به خاطر عام فھم شدن آن لذا ساده نويسی و بی پيراي. رددگذشته بيرون و وارد اقشار مختلف اجتماع می گ

  .شيوع می يابد

دولت صفاری نه تنھا سلطۀ سياسی عرب را ): "افغانستان در مسير تاريخ( از نثر کتاب مير غالم محمد غبار  ایهنمون

 زبان دری افغانستان را که به شکل محلی مانده و تحت ،به کلی از افغانستان بر انداخت بلکه در مقابل زبان عرب

  .بان ملی و رسمی کشور قرار دادنفوذ قوی عربی قرار گرفته بود بر کشيد و آن را به شکل ز

 قديمی اين دو به ميان آمده و زبان ھای)  ماورالنھر–افغانستان (ًزبان دری اصال در مناطق دو طرفۀ رود جيحون 

ًخصوصا زبان سندی . ثر و قوی بوده استؤی، تخاری، سندی و ھم پھلوان پارتی در تشکيل آن مئکشور از قبيل اسکا

ی، نسطوری تأثير داشته بود و ئدر نگارش آثار مذھبی مانوی، بودا آسيای وسطی بوده و که چندين قرن زبان علمی

، سمرقند و بخارا )افغانستان(قديمی ترين نظم و نثر دری نيز در بادغيس، مرغاب، سيستان، جوزجان و بلخ 

، حنظلۀ بادغيسی، سعد مانند ابوالعباس مروزی. از طرف فضالی اين کشور ھا سروده و نوشته شده است) ماورالنھر(

که در اين ايام در  در حالی. بن وصيف سکزی، ابوحفص سمرقندی، ابوالمويد بلخی، مولف جوزجانی حدود العالم

  .کشور ايران حتی يک پارچه نظم و نثر دری وجود نداشت

) قرن اول ھجری (که منشاء زبان دری را بعضی ھا پھلوی ساسانی دانسته اند يک اشتباه است زيرا از قرن ھفتم اين

حتی پھلوی ساسانی تا قرن . که زبان دری در افغانستان موجود بود در ايران زبان پھلوی ساسانی زبان آن کشور بود

زبان دری به واسطۀ دولت ھای صفاری، سامانی و . سيزدھم و ھجوم مغل در حصص غربی ايران حيات داشت

 بيشتر در افغانستان به ميان آمده و ھم در اينجا از بين رفته غزنوی افغانستان بسط يافت، لھجه ھای زبان دری ھم

در ھر حال دورۀ نخستين ادب زبان دری يک دورۀ ادب شفاھی بود که بعد ھا . است از قبيل ھروی، زاولی، سکزی

محمد بن وصيف سکزی رئيس . در رسم الخط عربی اسالمی در آمد و در دورۀ صفاری رو به تکامل سريع نھاد

ر زبان دری است که گابو سليک گرگانی شاعر دي. رسايل يعقوب صفاری است که او را در شعر دری بستودديوان 

   ".با عمرو ليث صفاری معاصر بوده است

ًقبال تذکر داديم که در اثر زوال اشرافيت در اروپا و احيای رنسانس، مکاتب گوناگونی در ادبيات آنجا پاگرفت که 

اين مکاتب در نوشتار ھای نثری در قالب ھای رمان، داستان . ادبيات ما مشھود استاثرات آن به صورت جدی بر 
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ن به معرفی رمان، داستان آشکل می گيرد که نخست بررسی اجمالی ازين مکاتب به عمل آورده، بعد از... کوتاه و

  .می پردازيم... کوتاه، قصه و

می باشد که به معرفی ... سورياليسم، رياليسم، ناتوراليسم واروپا شامل کالسی سيم، رمانتيسم، سمبوليسم،  مکاتب ادبی

  .مختصر تک تک آن می پردازيم

  

  ...ادامه دارد

  

 

 


