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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  جوالی١٨
  

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

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)٢٠( 

  

گونه   شعر کالسيک يا شعر سنتی با قواعد و قوانين مزاحم و سختگير خود که در تاريخ طوالنی اش ھيچ:شعر نو

که از لحاظ سياسی و اجتماعی در سطح دنيا رونما  تغييری به خود راه نداده بود، بعد از جنگ جھانی اول و تغييراتی

ان نيز محسوس گشت و اثرات قابل توجھی بر بخش ھای مختلفی  زباندریگرديد، اثرات قوی اين تغييرات در ساحات 

. از فرھنگ اين ساحه گذاشت، ديگر قادر نبود حيات اجتماعی معاصر را با ھمه پيچيدگی ھا و تضاد ھای آن بيان کند

ن و که می خواستند مسايل مبرم روز را در آثار خود منعکس کنند، از ھر جھت خود را اسير مقررات قواني شاعرانی

  .اکثر آنان اين عقب ماندگی ھای ادبی را به خصوص در شعر ديده و بدان اعتراف می کردند. صنايع ادبی يافتند

.  شعری با پيدايش قيام ھای مشروطه خواھی شکل گرفته بودۀپيش ازين تبليغات سياسی در قالب ھای کھن

ترجيع بند ھا و مستزاد ھا را برای بيان مقاصد خود سرايندگان آن دوره قالب ھای حاضر و آمادۀ ترانه ھا، تصنيف ھا، 

ورم ھای به کار می گرفتند که بعضی از آنھا به توفيق ھای رسيده و آثار شان مورد پسند عوام قرار گرفته بود، اما اين ف

مين جديد  ادای مضاۀی و ناسازگاری اشکال قديمی موقت جانشين آنھا گرديده و وظيفئعلت نارساه ی که بئساده و ابتدا

لۀ غامض و سردرگم تعيين خط مشی أری صرف نداشتند و نمی دانستند مسرا به عھده گرفته بودند، ھرگز داعيۀ ھن

 مجبور بودند برای بيان انديشه ھا و احساسات ءازينرو شعرا. خصوص شعر را تعيين وحل نماينده  ادبيات بۀاساسی آيند

سبتری باشند تا آثار شان در زمان خود بتواند با يادگار درخشان و پر مايۀ نوين در پی فرم ھا و سبک ھای تازه تر و منا

  .روزگاران قديم الف برابری بزند

که در دامان شعر   از شاعرانیه ایآسانی نبود و عد شعر کار ۀاما تغيير و تصرف در قواعد و اصول کھن

انت به شعر وانمود کرده و حکم محکوميت کالسيک بزرگ شده بودند، ھر گونه دستکاری در فورم سخن منظوم را خي

 ھم که دست به تجدد و نو آوری زدند به علت خام بودن اشعارشان قادر نشدند اين گره ه ایمی کردند، عدشان را صادر 

  .را از کار بکشايند

  :مولوی زمانی در شعری گفته بود

  فتعلن کشت مرارستم ازين بيت و غزل ای شه و سلطان ازل            مفتعلن مفتعلن م
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مولوی را تکلف و مشکالت وزن عروضی به بيان چنين واقعيتی واداشته ولی در آنوقت ھنوز ضرورت تغيير آن 

  .مثل بعد ھا به چشم نمی خورد

ملک الشعرای بھار و شاعران ديگری در سده ھای اخير اشاراتی به تغيير و تحول و نو شدن شعر دری در اشعار 

  . که ھمه مشرقيان منطق گويا دارند+ زه عجب نيست ز طبق تو بھار سخن تا: خود داشته اند

آنقدر در شعر عرفی و جامی چشم : او می گويد. در جای ديگری بھار به مضمون جديد شعر اشاره ای دارد

  .بادامی خوانده که حال از ديدن بادام خوشش نمی آيد

فورم شعر مستزاد در حقيقت قدمی در جھت شکستن . تاز لحاظ فورم  ھم قبل از نيما شعر اندک تغييراتی ديده اس

خواجوی کرمانی و بعد . طول متساوی مصراع ھای عروضی است که از گذشته ھای دور بين شاعران مرسوم بوده

ن آبعد ھا چاپاره به عنوان يک فورم جديد وارد شعر شد که در. شاعران دوران مشروطيت درين قالب بيشتر سروده اند

  . مصراع دو مصراع را از تابعيت قافيه آزاد ساختشاعر در چھار

  ای طلعت افسرده و ای صورت مجروح        آماج سيوف ستم، آه ای وطن زار

      ھر سو نگرم خيمه زده لشکر اندوه          محصور عدو مانده تو چون نقطۀ پر کار

کسانی ... اصف، داوی، لودين وو. در دوران مشروطيت در افغانستان ھم مضمون شعر سياسی و اجتماعی شد

بعد ھا با ضرورت بيشتر تجدد . بودند که تبليغات سياسی خود را با زبان آتشين در قالب ھای کالسيک ارائه می کردند

قاری . مضمون شعر در قالب کھنه تغييراتی خورد.  وارد گرديدهدر شعر شاعران بسياری ترکيبات و اصطالحات تاز

، خليلی و ديگران در اشعار خود ضرورت دستيابی به علوم مثبتۀ عصری، تحصيل زنان و عبدهللا، بيتاب، مستغنی

  .ضرورت پيشرفت و دستيابی به تکنولوژی جديد را بيان می داشتند، ولی قالب جديد شعری را بعد ھا دريافت کردند

وجود آورد و شعر را از يک ه که تغييرات اساسی در فورم شعر دری با تمام پيش در آمد ھای موجود آن ب کسی

او که . بود) نيما يوشيج(نواختی و قيودات حاکم بر شعر نجات داد، شاعر بزرگ و بنام شاعر شاعران علی اسفندياری 

 در مازندران زاده شد بعد از مشق و تمرين شاعری در قالب شعر سنتی به تغيير و تحول اساسی در ١٢٧۴در سال 

را انتشار " ای شب"را منتشر ساخت بعد ھا قطعۀ "  رنگ پريدهۀافسان"ر قالبت مثنوی  دءاو ابتدا. شعر دری دست زد

افسانه در حقيقت حد فاصل است بين شعر قديم و . ی آفريدئ سروده شد غوغا١٣٠١او که در سال " افسانه"داد، ولی 

  :نيما" افسانۀ"ی از ئاينک بخش ھا. وجود آورده ی که بعد ھا نيما بئدنيا

  ه، ديوانه ای کاو                   دل به رنگ گريزان سپردهدر شب تير

  در درۀ سرد و خلوت نشسته                  ھمچو ساقۀ گياھی فسرده

  می کند داستانی غم آور

  در ميان بس آشفته مانده                      قصه دانه اش ھست و دامی

   دلی رفته دارد پيامیو از ھمه گفته ناگفته مانده                  از

  داستان از خيالی پريشان

  !ُبينوا مضطرا، قابل من!                ای دل من، دل من، دل من

  !با ھمه خوبی و قدر و دعوا           از تو آخر چه شد حاصل من

  جز سرشکی به رخسارۀ غم؟

   چه ديدی                  که ره رستگاری بريدی؟–!  ای بينوا دل–آخر 

  ی، که بر ھر                   شاخی و شاخساری پريدیئمرغ ھرزه درا

  تا بماندی زبون و فتاده؟
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  می توانستی ای دل، رھيدن                   گر نخوردی فريب زمانه

  آنچه ديدی از خود ديدی و بس            ھر دمی يک ده و يک بھان

   با من ستيزی–!  ای مست–تا تو 

  کنی دوستاری" فسانه"و غمگساری                 با تا به سر مستی 

  عالمی دايم از وی گريزد                   با تو او را بود سازگاری

  مبتالی نبايد به از تو

آغاز می شود او شيوۀ نو می آفريند و شعر نو در زبان نو " ققنوس" با سرودن ١٣١۶مھمترين کار نيما در سال 

 که سنت دریشکل تازه را با زبان و محتوای شاعرانه و انقالبی، خلق و کشف می کند و به شعر او اين . متولد می شود

ًو تکرار آن را فرسوده و بيمار کرده است، جان تازه ای می بخشد و ضرورت اين دگرگونی را او قبال احساس کرده 

خود را در آتش می افکند و تبديل به خاکستر ققنوس در واقع کنايه ايست به خود شاعر که . بود و باالخره پيروز بدر آمد

می کند تا جوجه ھايش از دل خاکستر بدر آيند و دنبال کار او را بگيرند ھمان شاعران جوان و پر شوری که فرزندان 

  .شعری او ھستند

  

 ققنوس

 جھان،زۀ ُققنوس، مرغ خوشخوان، آوا

 آواره مانده از وزش بادھای سرد،

 بر شاخ خيزران،

 .ت فردبنشسته اس

 .بر گرد او به ھر سر شاخی پرندگان

 او ناله ھای گمشده ترکيب می کند،

 صدھا صدای دور،ۀ از رشته ھای پار

 در ابرھای مثل خطی تيره روی کوه،

 ديوار يک بنای خيالی

 .می سازد

 از آن زمان که زردی خورشيد روی موج

 کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج

 یبانگ شغال، و مرد دھات

 کرده ست روشن آتش پنھان خانه را

 خردیۀ قرمز به چشم، شعل

 خط می کشد به زير دو چشم درشت شب

 وندر نقاط دور،

 ... خلق اند در عبور

 او، آن نوای نادره، پنھان چنان که ھست،

 از آن مکان که جای گزيده ست می پرد

 در بين چيزھا که گره خورده می شود
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 يا روشنی و تيرگی اين شب دراز

 .می گذرد

 يک شعله را به پيش

 .می نگرد

 ی که نه گياه در آنجاست، نه دمیئجا

 ترکيده آفتاب سمج روی سنگھاش،

 نه اين زمين و زندگی اش چيز دلکش است

 حس می کند که آرزوی مرغھا چو او

 اگر چند اميدشان. تيره ست ھمچو دود

 چون خرمنی ز آتش

 .در چشم می نمايد و صبح سپيدشان

 د که زندگی او چنانحس می کن

 سر آيده مرغان ديگر ار ب

 در خواب و خورد

 .رنجی بود کز آن نتوانند نام برد

 آن مرغ نغزخوان،

 در آن مکان ز آتش تجليل يافته،

 اکنون، به يک جھنم تبديل يافته،

 بسته ست دمبدم نظر و می دھد تکان

 .چشمان تيزبين

 وز روی تپه،

 ندجای پر و بال می زه ناگاه، چون ب

 بانگی برآرد از ته دل سوزناک و تلخ،

 .که معنيش نداند ھر مرغ رھگذر

 آنگه ز رنج ھای درونيش مست،

 .خود را به روی ھيبت آتش می افکند

 !باد شديد می دمد و سوخته ست مرغ

 !خاکستر تنش را اندوخته ست مرغ

 .پس جوجه ھاش از دل خاکسترش به در

  ...ادامه دارد

 

 


