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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 ١٧
  

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

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)٨(  

  
   :قالب ھای شعر سنتی

  :ًعموما شعر سنتی يا کالسيک در قالب ھای ده گانۀ زير سروده می شود

در شعر سنتی فرد واحد شعر به حساب . دو مصراع متحد الوزنی را گويند، خواه متفق القافيه باشد، خواه نباشد:  فرد-١

  می آيد

  : متحد الوزن است

  م کين کاشتی                 پدر کشته را کی بود آشتی                         پدر کشتی و تخ

  : نا متحدالقافيه

              بر تواضع ھای دشمن تکيه کردن ابلھی است               پای بوس سيل از پای افکند ديوار را

  

می شود ھر دو بيت اول که به نام مطلع ياد . شعريست که قافيۀ واحد در آخر تمام ابيات آن تکرار شود:  غزل-٢

تعداد ابيات آن . ديگر ابيات آن دو مصراع ھم قافيه ندارند. ُمصراع آن ھم قافيه است که به نام بيت مصرع ياد می شود

  .که اغلب شاعر تخلص خود را دران می آورد مقطع ناميده می شود بيت آخری. از دوازده تجاوز نمی کند

ری آن زمانيست که شاعران از سرايش قصايد مدحيه دست می شکل گي. غزل از ابداعات شاعران زبان دری است

  .ی نسبت می دھندئده می شود، اختراع غزل را به سناکشند و تنھا قسمت تغزل آن را می سرايند که باالخره غزل نامي

.  مضمون عشقی و عرفانی داشتءدر ابتدا. غزل يکی از قالب ھای ھمه گير شعر فارسی در بيش از ھفت قرن است

غزلسرايان معروف . د ھا موضوعات فلسفی و در سده ھای اخير مضامين سياسی و اجتماعی ھم بدان اضافه گشتبع

  .می باشند... زبان دری حافظ، سعدی، بيدل، جامی، فرخی يزدی و

  *: غزل از حافظه اینمون

  ؟ير ماـدبـن تـد ازيـعـت بـقـريـاران طـت يـسـيـچ   ا ــر مــيـد پـه آمـانـخـيـوی مـد ســجـسـدوش از م

  اــر مــيــار دارد پــمــۀ خــــانـــوی خــــروی س    ونـ چ؟ون آريمـ چهـکعب سوی هـبدان روـا مريـم

  اـر مـديـقـ ازل تروزت در ـسـتـن رفـيـنـن چـايـک    نزل شويم ــ مر ھمــيــا پــب انــغـمات ــرابـدر خ

  !ر ماـجيـی زنـد از پـردنـه گــوانــالن ديـــاقــــع  شست    چون خوتعقل اگر داند که دل در بند زلف
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  ت شد نخجير ماــاز از دســشادی و بـــف بگــزل    ت به دست افتاده بودــد جمعيــيــرغ دل را صمــ

  نيــست از ســودای زلــفـت بيش از اين توفير ما     ر ما سياهــد جھان بــد شــو آمــف تــر زلــاد بــب

  ر ماـ جز لطف و خوبی نيست در تفسيزين سبب    ف کرد ـف بر ما کشــی از لطـتـت آيـوبــوی خر

  ر ماــيــگــبــۀ شــنــيــوز ســــ و سارــبـــشــآه آت  ی   ـبـرد شــيــچ درگــيــا ھــت آيــنـگيـنــا دل ســب

  !وشــ خم،ظـذرد حافــردون بگـا ز گـم  ِر آهـيـت

  ر ماـن از تيـز کـيـرھـود پـان خـجن بر ـم کـرح

  

ًقصيده اصال از عربی .  بيت کم نيست٢۵تعداد ابيات آن از . قصيده مانند غزل دارای مطلع و مقطع است:  قصيده-٣

قصيده مدحيه که دربار ھای شاھان آن را به خدمت می گرفت، شامل سه رکن بود که توسط . وارد زبان دری شده است

  .پدر شعر دری ترتيب و تنظيم شدابوعبدهللا رودکی 

نخست قسمت تثبيت يا تغزل، که شاعر به وصف مناظر طبيعی می پردازد، دوم گريزگاه يا مخلص که شاعر از تغزل 

دانستند که اين گريز طوری به کار گرفته شود که تغييری در  ن می آبه مدح ممدوح گريز می زند و لطف قصيده را در

يه يا حسن طلب است که شاعر به مدح ممدوح ئسوم دعا. رزيابی می شدعر درين قسمت امھارت شا. موضوع رخ ندھد

  .خود می پردازد و چيزی از او می خواھد

موضوع . بعد از سقوط شاھان غزنوی، سامانی و سلجوقی قصيدۀ مدحيه ديگر رونقی نداشت و ارکان قصيده فروپاشيد

 در قصايد غير مدحيه شھرت دارد و اولين شاعريست که قصيده را در سعدی. ن پند و اندرز و اخالق شد آقصيده بعد از

ی که شعر سنتی می سرايند، قصيده را در مسايل سياسی و اجتماعی به کار ئامروز ھم شعرا. غير از مدح به کار گرفت

  .می گيرند

سنايی، فاريابی، قصيده سرايان معروف زبان دری رودکی، عنصری، فرخی، منوچھری، دقيقی، مسعود سعد سلمان، 

  . می باشند... انوری، خاقانی، امير معزی، سعدی، قاآنی، صبا، حقوقی، خليلی و

از فرخی سيستانی " با کاروان حله برفتم ز سيستان    با حلۀ تنيده ز دل بافته زجان"در بين قصايد شاعران، قصيدۀ 

  . معروف می باشد

  

تغيير بخورد، به معنی دو راع ھر بيت بيايد ولی در ھر بيت قافيه مثنوی نوع شعريست که قافيه در دو مص : مثنوی-۴

موضوع آن حماسی، بزمی، . شاعر مبتکر آن مشخص نيست. از ابتکارات دری زبانان می باشند. ی و مزوج استئتا

ھم به کالسيک سرايان در سدۀ اخير مثنوی را در امور اجتماعی و سياسی . تصوفی، داستانی، اخالقی و عشقی می باشد

بدون مثنوی در قالب . کار برد قافيه آزاد می باشده آسانترين قالب شعر دريست، زيرا دست شاعر در ب. کار برده اند

فردوسی، مثنوی سرايان معروف . ھای ديگر شعری شاعران قادر نيستند داستان ھای طويل را به زبان شعر بيان کنند

عطار منطق الطير را که يک اثر سمبوليک است . می باشند...  وی، امير خسرو دھلویئمولوی، جامی، نظامی، سنا

شھنامۀ فردوسی و مثنوی مولوی بزرگترين آثار شعری زبان ماست که در قالب مثنوی سروده . درين قالب سروده است

  .شده اند

  : از مثنوی معنویه اینمون

  مستی عشق
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جان شيرين را گروگان / بر خط فرمان او سر می نھيم + مست آن ساقی و آن پيمانه ايم /  ما اگر قالش اگر ديوانه ايم 

صد / ھر کجا شمع بال افروختند + چاکری و جانسپاری کار ماست / تا خيال دوست در اسرار ماست + می دھيم 

  ھزاران جان عاشق سوختند

آورند، سھراب اينگونه او را مخاطب قرار می وقتی ھجير دالور را پيش سھراب می :  از شھنامۀ فردوسیه اینمون

  : دھد

+ سر افراز باشی بھر انجمن / چو خواھی که يابی رھايی زمن + چو شير ژيانی شده دستگير / ُيا پر ھنر پھلوان دلير ا

متاب از ره / سخن ھر چه پرسم ھمه راست گوی + چو خواھی که نگزايدت کاستی / بھر کار در پيش کن راستی 

  يچ رویراستی ھ

  

.  بيت می باشد١٠حد اقل آن دو بيت و حد اکثر آن . بخشی از قصيده است که دارای مطلع مصرع نمی باشد :  قطعه-۵

ابن يمين . ن ھم گفته شده، موضوع آن بيشتر اخالقی، حکايت شيرين، مدح، ھجو، تھنيت و تعزيت می باشدآبيشتر از

  :ی کرده اندئزماروين اعتصامی درين قالب طبع آفرمود، سعدی و پ

  :نمونۀ قطعه از پروين اعتصامی

  استـفرياد شوق بر سر ھر کوی و بام خ   ھی ـذرگــی از گـادشھــت پــذشــروزی گ

  اج پادشاستـت که بر تـکاين تابناک چيس    م ـودک يتيــکی کـه يــانـيـد زان مـيــرسـپ

  اعی گرانبھاستـدر که متــقــت آنـداسـيـپ    م ما که چيست ـواب داد چه دانيـآن يک ج

  ون دل شماستــن و خـدۀ مـک ديـاين اش     وژپشت و گفت ـت پير زن گـک رفـزديـن

  

مصراع اول، دوم . از چھار مصراع. ی يا چارگانی است، مرکب از دو بيت استئرباعی به معنی چھار تا:  رباعی-۶

يکی . می باشد) الھول وال قوت اال با(رباعی بر وزن . ستمصراع سوم به اختيار شاعر ا. و چھارم ھم قافيه می باشد

  . که شاعر بايد در چھار مصراع ھدفی را بيان دارد خاطریه از قالب ھای مشکل شعر دريست ب

  . خواجه عبدهللا انصاری، بابا طاھر عريان و خيام می باشند–رباعی سرايان معروف زبان دری 

  **:نمونۀ رباعی از خيام

  ن و ادب استـ بھر نشاط و ترک دي   نه ازه از برای طرب است ـ من نوردنـمی خ

  مست بودنم زين سبب استمی خوردن و    م که ز خويشتن دمی دمی باز رھمـخواھ

==  

ُنبــن ـه مـم بـدنـون آمــچ   وين رفتن بی مراد عزمی است درست   د روز نخستَ

  تـان به می فرو خواھم شسکاندوه جھ   ند ببند ای ساقی، چست ــز و کمــبر خي

  

نوعی از شعر است که مرکب از رشته ھای کوچک بوده و ھمه رشته ھا در وزن و تعداد مصراع ھا يکی  :  مسمط-٧

اگر اين رشته ھا يا بخش ھا سه مصرعی باشند، آن را مثلث، اگر چھار مصراعی باشند، . و در قافيه مختلف می باشند

  .ی باشند آن را مسدس می گويندئاشند آن را مخمس و اگر شش رشته ی بئآن را مربع، اگر پنج رشته 

 

  .مسمط از ابتکارات منوچھری دامغانی است
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با بانک زير و بم / خرم بود ھميشه بدين فصل آدمی + و ز فر نو بھار شد آراسته زمی / آمد بھار خرم و آورد خرمی 

ِبود و قحف در غمی   تا کم شدست آفت سرما ز گلستان/ ی زيرا که نيست از گل و از ياسمن کم+ ِ

باد صبا / ی که ابر مراد را ھمی تنيد اآن حله + چندين ھزار الله ز خارا برون دميد / از ابر نو بھار چو باران فروچکيد

  و آمد پديد باز ھمه دشت پرنيان/ آن حله پاره پاره شد و گشت ناپديد + بيامد و آن حله بر دريد 

  

که به ھر مصراع آن پارۀ کوتاھی متناسب با ھمان وزن  ارت از رباعی، غزل يا قصيده ایمستزاد عب : مستزاد-٨

مصراع ھای اصلی از لحاظ وزن و معنی به اين پاره ھای اضافی محتاج نيستند و بی وجود آنھا کامل اند . افزوده شود

 ھم قافيه اند و چون شعر مستقل و اين پاره ھا با ھمديگر ھم وزن و. کيدی بر مصراع ھای اصلی دارندأولی حيثيت ت

اين نوع شعر قدمی است در جھت شکستن طول مصراع ھای متساوی عروضی و . مجزا با ھم رابطۀ معنوی دارند

  .یئنزديکی به شعر نيما

  : آن از خواجوی کرمانیه اینمون

  یئگر رفت خطاکس نيست که گويد زمن آن ترک ختارا              

  یئبا وعده وفا ز تو يارا                        باز آی که داريم توقع

   بر آتش رخسار  منداز به نام من دلسوخته فلفل                       

  الخ..... یئدر دام بال کافتاده دل، از آتش رخسار تو ما را              

  

آنچه .  و متحد الوزن تشکيل يافته باشندآن نوع نظم را گويند که از يک سلسله غزل ھای مختلف القافيه:  ترجيع بند-٩

اين بيت مقفی با ابيات پيش در وزن . اين بند ھا را از يکديگر جدا می کند، بيت مقفی است که در آخر ھر بند می آيد

  .ًاگر اين بين در فاصلۀ بند ھا عينا تکرار شود، آن را ترجيع بند می گويند. يکی و در قافيه مختلف می باشد

  

ًدر ترکيب بند بيت مقفی عينا .  تمام مشخصات ترجيع بند را دارد، صرف بيت مقفی آن فرق می کند:ب بند ترکي– ١٠

جمال الدين : ی که ترجيع بند و ترکيب بند سروده اند، عبارت اند ازئشعرا. تکرار نمی شود و بيت جديد می شود

  ...  اصفھانی وعبدالرزاق، کمال الدين اصفھانی، محتشم کاشانی، وحشی بافقی، ھاتف

  

  ...ادامه دارد

  

  :يادداشت

 .ويراستاری و تکميل گرديده است" احمد شاملو" از "حافظ شيراز" غزل حافظ به استناد کتاب -*

  . رباعيات عمر خيام به استناد صفحۀ انترنيت ويراستاری شده اند-**
 AA-AAادارۀ پورتال


