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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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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵  جوالی١٧
  

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

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١٩(  

  

 سبک ھای شعر دری

 يعنی مجموع کلمات و لغات و طرز ترکيب آن ھا از لحاظ قواعد زبان، مفاد معنی :تعريف سبک

ثير أن عصر و طرز تخيل و ادای آن تخيالت از لحاظ احوال روحی شاعر که وابسته به ت آھر کلمه در

نچه ازين کلمات حاصل می آ. محيط و طرز معيشت و علوم و زندگی مادی و معنوی ھر دوره می باشد

  .دھد که آن را سبک می نامند شود آب و رنگ خاص به شعر می

 اين چھار سبک به دریُ به طور کل از سيطرۀ چھار سبک خالی نيست و در زبان دریشعر 

 سبک ھای شعری است که در دورۀ نفوذ خود مورد پيروی و تقليد عموم سخنوران ءطور کلی مبدا

  :اين سبک ھا عبارتند از.  زبان بوده استدری

اين سبک . رسد از نيمۀ قرن چھارم تا نيمۀ قرن ششم می :سبک خراسانی يا سبک ترکستانی )١

  :دارای خصوصيات ذيل می باشد

 آن وجود دریکمی لغات عربی، به استثنای بعضی لغات دينی، اداری و سياسی که معادل   .أ 

 درصد لغات ٢کمتر از . ی شودنداشته است، لغات عربی در نظم و نثر ايندوره ديده نم

 . عربی در شعر و نثر ديده می شود

ی بود ولی به تدريج وزن عروضی که ئوسعت دايرۀ وزن، وزن شعر پيش از اسالم ھجا  .ب 

بدينطريق اوزان وسيع . تعداد مساوی ھجا ھا را طالب است وارد شعر دری گشت

 . کردءعروضی شعر دری را احتوا

ی وعلت موجوديت دربار ھای مجلل سامانی و غزنه  بزيادی قصايد طويل و کمی غزل  .ج 

 در اين دوره 

 سادگی قافيه و عدم موجوديت رديف  .د 

ه عدم توجه به صنايع لفظی، شاعران تالش داشتند شعرشان روان و عام فھم باشد ب  .ه 

خوبی قدرت درک اين اشعار را داشته باشند، زيرا بيشترين ه خصوص ممدوحان شان ب

 .ه استشعر ايندوره مدحی بود
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ًتشبيھات عموما حسی و عينی است، کنايات و . توصيفات درين سبک بسيار ساده است  .و 

 .استعارات در شعر ايندوره کمتر ديده می شود

 عدم توجه به معانی علمی شعر  .ز 

 عدم ترکيبات وصفی طويل  .ح 

شھنامۀ . حس سلحشوری و بيان اشعار رزمی و حماسی درين دوره چشمگير است  .ط 

 .رين آثار حماسی جھان درين دوره سروده شده استفردوسی يکی از بزرگت

که در اين دوره شعر سروده اند عبارتند از عنصری، رودکی، فرخی، عسجدی، فردوسی،  شعرای مشھوری

 ... بلخی، منوچھری، انوری، اسدی طوسی وۀی، دقيقی، رابعئرشيد وطواط، سنا

در تغيير سبک . دامه داشتاين سبک از اواسط قرن ششم تا اواخر قرن نھم ا :سبک عراقی )٢

  . خراسانی به سبک عراقی ارزقی ھروی و ابوالفرج رونی نقش عمده داشته اند

در زمان تغيير اين سبک بين شعرای آخر اين دوره بحث ھای شديدی جريان داشته است به طور نمونه رشيد 

و البته نيکو و پسنديده  "... وطواط تيوريسن سبک خراسانی در دفاع ازين سبک در تقبيح سبک عراقی می نويسد

 چيزی را تشبيه کردن به چيزی که در خيال و وھم موجود باشد - : کرده اند و می کنندءکه جماعتی از شعرا نيست اين

دريای مشکينی که موج او زرين باشد تشبيه کنند و ھرگز در اعيان نه ه که انگشت افروخته را ب و نه در اعيان، چنان

و اصل روزگار از قلت معرفت ايشان به تشبيھات ارزقی مفتون و .  است و نه موج زريندريای مشکين موجود

 ." کار نيايده معجب شده اند و در شعر او ھمۀ تشبيھات ازين جنس است و ب

ی، انوری و مسعود سعد سلمان شاعرانی ھستند که در آخر سبک خراسانی شعر می گفتند و ئامير عمعق بخارا

  .  خراسانی را به طرف سبک عراقی سوق دادندآنھا بودند که سبک

  :طور کلی عبارتند ازه مشخصات اين سبک ب

  شعر دری از روانی و سالست خود بر افتاد  .أ 

 ی روی آوردئی به غزل سرائشعر از قصيده سرا  .ب 

شعر استعاری و تصويری با اطناب و اغراق و . صنايع لفظی و معنوی به کثرت وارد زبان شعر گرديد  .ج 

 . ًمثال اگر زبان فردوسی و نظامی را در دو بيت مقايسه کنيم. ميختعاطفه در آ

 سر مرد خسته بر ران نھاد+ سکندر ز اسپ اندر آمد چو بار : فردوسی

  شب تيره بر روز رخشان نھاد+ سر خسته را بر سر ران نھاد     : نظامی

  ترکيب بند وارد شعر شد  .د 

 .ر شعر داخل گرديدبيان احاديث و آيات د. کلمات عربی وارد شعر شد  .ه 

 -هانوری و ظھير فاريابی در قصيد. مھارت شاعران مختلف در قالب ھای مختلف شعری رونما گرديد  .و 

 نظامی و موالنای روم - عراقی، سعدی و حافظ در غزل-ابوسعيد، بابا طاھر عريان و خيام در رباعی

 سروده ھای  -ن فريومدی در قطعه ابن يمي- کمال الدين و جمال الدين اصفھانی در ترجيع بند-در مثنوی

 .جاودان به يادگار مانده اند

به خصوص رواج شعر فلسفی که مھمترين . اصطالحات علمی و فلسفی به پيمانۀ وسيعی وارد شعر شد  .ز 

آن رباعيات خيام، غزليات و مثنوی معنوی موالنا، اشعار ناصر خسرو بلخی، غزليات حافظ، اشعار 

 .عماد الدين نسيمی می باشند

 نفوذ تصوف و عرفان به پيمانۀ بسيار وسيع  .ح 
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 سقوط حس سلحشوری و غلبۀ روح مسالمت و صلح و صفا در شعر  .ط 

  تاريخ در شعر به حساب حروف ابجدۀآوردن ماد  .ي 

انوری، خيام، ناصر خسرو، امير خسرو دھلوی، حافظ شيرازی، سعدی : ه عبارتند ازشعرای مشھور ايندور

شيرازی، خواجوی کرمانی، موالنای رومی، جامی، امير معزی، فاريابی، جبلی، ارزقی ھروی، خواجه عبدهللا 

 ...ی، واعظ کاشفی، ابوالفرج روانی وئانصاری، عروض سمرقندی، امير علی شير نوا

 ھا و جنگ یبه علت درگير. سبک از قرن دھم تا قرن دوازدھم دوام داشتاين  :سبک ھندی )٣

.  جھت بيان شعر خود نداشتنده ایی که در افغانستان و ايران جريان داشت، شاعران زمينئھا

 خود شعر می گفتند ه ای را می ستودند و عددریلذا به طرف دربار ھای مغولی ھند که زبان 

  :د و پيچيدگی سير کرد و به مشخصات زير رسيدشعر به طرف تعقي. روی آوردند

شاعران می کوشيدند بيان ھای پيچيده و دور از فھم را . دقت فکر و اغالق معانی  .أ 

 .بيان دارند

 از ديگری کوشش می یشاعران جھت پيشی گرفتن يک. مضمون آفرينی و خيال بندی  .ب 

ًاکثرا پيش پا اين مضامين . کردند مضامين بکر و تازه ای را در شعر داخل سازند

ًمثال کليم کاشانی به خاطر پاره شدن کفش خود شعری گفت و نام آن را . افتاده بود

 مضمون تازه گذاشت

ايجاد مضامين مخيل و دور از ذھن و به کار بستن تشبيھات و استعارات دور از   .ج 

 حقيقت

 بکار برد ترکيبات تازه که باز ھم مغلق و پيچيده بود  .د 

ی می شد و ئيات شعر اين دوره که در مصراع اول ادعامدعا و مثل يکی از خصوص  .ه 

بر تواضع ھای دشمن .  خود مثلی را بيان می داشتۀدر مصراع دوم جھت تثبيت گفت

 پای بوس سيل از پای افکند ديوار را+ تکيه کردن ابلھی است 

 کثرت استعمال اصطالحات و محاورات روزمره  .و 

  شعر درين دوره به حساب می آيدۀغزل شکل عمد  .ز 

 ًغزليات ايندوره اکثرا طوری سروده شده که ھر بيت مفھوم خاص خود را دارد  .ح 

 .ی درين دوره فراوان وجود داشته استئفرد گو  .ط 

کليم کاشانی، صائب تبريزی، طالب آملی، مرزا عبدالقادر بيدل، فيض : شعرای مشھور اين دوره عبارتند از

 ...رازی ودکنی، جالل اسير، اھلی شيرازی، غنی کشميری، عرضی شي

 کلمات و ۀسبک ھندی در حقيقت دورۀ انحطاط در شعر دری است زيرا شعر از لحاظ بيان و مضمون در داير

لذا شعر بايد ازين بن بست خود .  شاعران مانده بودۀصناعات پيچيده خارج از قدرت درک مردم و محدود به چند حلق

  .ديانھر را می

بيان معنی بسيار در لفظ " مغولی ھند شکل گرفت، مضمون آن را سبک ھندی که در دربار ھای :بازگشت ادبی

می ساخت، دقت در ايجاد مضامين تازه و استعانت از استعاره و مجاز و خيالبافی ھا و نازک انديشی ھای دور " اندک

ار ملک الشعرای بھ. از ذھن به حدی رسيد که گفته ھا و سروده ھای شعرای اين عھد از لطف و ذوق عاری گرديد

فکرھا سست و تخيل ھا عجيب، شعر پر مضمون ولی دل نافريب، وز فصاحت بی نصيب، : "گويد درين رابطه می

  ."ھر سخنور بار مضمون می کشيد، رنج افزون می کشيد، زان سبب شد سبک ھندی مبتذل
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 صاحب ذوق در ۀاولين بار ابتکار رو بر گرداندن از سبک ھندی و پيروی از شيوۀ استادان قديم را چند گويند

اينان عبارت بودند از سيد محمد شعلۀ اصفھانی، مرزا محمد نصير اصفھانی، مير سيد . دست گرفتنده شھر اصفھان ب

 از شاعران جوان با پيروی از ه ایبه  تشويق اينان عد. ی داشتندئعلی مشتاق که ذوق و قريحۀ لطيفی در غزلسرا

  .ی کردندئسبک استادان قديم شروع به شعر گو

انجمن نشاط اصفھان زير رھبری و ھدايت مرزا عبدالوھاب نشاط که در آنوقت کالنتر اصفھان بود، شکل گرفت 

اين تغييرات و تحوالت در شعر مترادف است با حاکميت قاجاريان . و سخنوران بسياری پيرامون اين انجمن گرد آمدند

يادی از شاعران را به دور خود جمع کرد و ملک عدۀ ز.  دربار با شکوھی آراستهفتح علی شا. در قرن دوازدھم

شاعران انجمن خاقان را ساختند چون خود شاه شعر می گفت و خاقان . الشعرای صبا را به صدارت شاعری بگماشت

  .تخلص می کرد

ی بخشيدن شعر دری از تباھی و انحطاط دورۀ صفوی در ايران و ھم چنان انحطاط دورۀ ئھدف اين شاعران رھا

اما برای رسيدن به منظور خود راه ديگری جز بازگشت به سبک و شيوۀ سخن قديم و . ھا در افغانستان بودشيبانی 

  .پيروی از طرز بيان استادان بزرگ مانند فردوسی، عنصری، فرخی، منوچھری، حافظ و سعدی را نمی دانستند

ازگشتی از روی عجز به طرف ب"بازگشت به سبک قدما يک بازگشت کامل و بدون قيد و شرط و به قول نيما 

  .بود" سبک ھای مختلف قديم

. صبا به پيروی از قصايد انوری جشن خاقان را می ستود و قا آنی قصايدی به پيروی از فرخی بيان می کرد

  .مجمر به سبک غزلسرايان سابق می سرود

 مطلق از زمان عقب ن ابتکاری وجود نداشت و شعر با اين پيرویآنھضت بازگشت چون پيروی کامل بود و در

ی ھا و عنصری ھای دروغين ئفقط درين دوره به سعدی ھای دروغين و سنا. ًمی ماند، منطقا نمی توانست دوام بياورد

  .رو شد که مضامين کالم شان منحصر به مدح بوده می توان روب

به حرکت در آمد ی به سر آمد، مضمون شعر حول مسايل داغ اجتماعی ئبا پيدايش تکان ھای مشروطيت مدح گو

  .و تومار اشعار بازگشتيان بر چيده شد

  

  ...ادامه دارد

  

 

 

 


