
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵  جوالی٢٣

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

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)٢٢(  

  

 دریاز پيشوايان بزرگ شعر امروز و از چھره ھای درخشان شعر نو )  بامداد–ا (احمد شاملو  :ئیشعر شاملو

به جھان شعر قدم " آھنگ ھای فراموش شده" به نام ه ای شمسی با انتشار مجموع١٣٢۶در سال . رود به شمار می

  .امی بر خوردار استشکل بيان اين مجموعه چھار پاره است که از سطح شاعری خ. گذاشت

ی به نوع تفکر خاص اجتماعی و سياسی گرايش می يابد و از ئی به نيما و از سوئشاملو بعد ازين مجموعه از سو

جو  و  ھوای تازه را منتشر می سازد و به عنوان شاعر جست١٣٣۶در سال . لحاظ شعری به سوی استقالل می رود

دھد که شعر واقعی از نظر او نه در گرو قالب خاص و  عه نشان میاو درين مجمو. گر و انديشمند معرفی می گردد

که نياز شاعرانه  شعر از ديد شاملو ھيچ نوع قيدی را نمی پذيرد و ھنگامی. معينی است و نه متکی به وزن يابی وزنی

بيش از " هھوای تاز"پروراند و بروز می دھد از ھر قيدی آزاد است و از ھمين رو در  شعری را در وجود شاعر می

ھر چيز، تنوع به چشم می خورد و شاعر شعر خود را در ھر قالبی ارائه می دھد، ھم در قالب مثنوی و چار پاره و ھم 

امروز : دارد ھدف شعر را چنين بيان می" شعری که زندگيست"او در قطعه . ئی و غير نيمائیدر قالب ھای آزاد نيما

  . نه ياسمين و سنبل گلخانۀ فالن/  از جنگل خلقند ه اید شاخخو/ زيرا که شاعران / شعر حربۀ خلق است 

شاملو خود را دوستدار مردم می داند، او در ميان تمام تلخی ھا و تاريکی ھا به آيندۀ درخشان اميدوار است و 

  بامداد را با طلوع خورشيد ھمراه می داند

  فرياد اگرچه بست مرا راه در گلو

  شدارم تالش تا نکشم از جگر خرو

  اسپندوار اگرچه بر آتش نشسته ام

  نبشته ام خوش

  وز اشک اگر چه حلقه به دو ديده بسته ام

  پيچيم به خويشتن که نريزد بدامنم

 بکر و تازۀ او با ۀزبان کوبنده و ترکيبات شاعران. توان بزرگترين شاعر دوران ما حساب کرد شاملو را می

او که عالوه به شاعری . ش را به بلندای شعر دوران ما قرار داده است از بيان ھای اجتماعی و فلسفی او شعره ایآميز
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 که شعر ديگران را دریمترجم زبر دست اشعار خارجی است، شاعريست آگاه بر تمام رمز و راز ھای نه تنھا شعر 

  .داند ھم خوب می

محکمی به آن می بخشد که با موشکافی خاصی شعر را از درون می بافد و می بيند و درونمايۀ  شاملو  ھمچنان

 را ئیگونه قيد و ميتودی را نمی پذيرد، وزن عروضی نيما به فورم شعر ھم نظر خاصی دارد، او برای شاعر ھيچ

نوع قيد و بندی برای شاعر می داند و می گويد شاعر   را يکئیدرست نمی يابد، او عروض سنتی و عروض نيما

او وزن را چيزی می داند که .  شعر بکندۀن شدييرا فدای فورم از پيش تعناگزير است با اين قيد و بند ھا کيفيت شعر 

خود به خود و به صورت طبيعی در شعر ايجاد می گردد، وزن را به منزلۀ رودی می داند که از پيش حفر نشده بلکه 

ر فشار تحميلی قرار ن شده شاعر را زيييھر قالب از پيش تع. آبريز ھای متعدد بعد از يکجا شدن اين رود را می سازند

  .بسياری از اشعار شاملو در قالب اوزان عروضی قابل تقطيع نيستند. داده و شعر از کيفيت اصلی اش می افتد

شاملو بسياری از اشعاری را که دارای تخيل نباشد با وجود داشتن وزن عروضی و قافيه، شعر نمی داند، ولی 

او از نثر منظوم و شعر .  سيال عاطفی بر خوردار باشد شعر می گويد قوی تخيل و بيانۀی را که از درونمايونثر ھا

  .منثور سخن می گويد

فتد خوب است بيايد ولی اگر به بياگر شاعر خود را مقيد بدان نداند و در جا ھای طبيعی : در مورد قافيه می گويد 

  .طور طبيعی در احساسات شاعر راه باز نکند تحميلش را قبول ندارد

 اجتماعی، سياسی می آرايد و برای ۀريست حساس و سياسی او بيان ھای شعری اش را با سرخمايشاملو شاع

که چنين اصالتی را درک نکنند، با سر به گوری می افکند  شعر و شاعر اصالت خاص اجتماعی را قايل است و آنانی

  .و فرمان به پاره شدن تومار شان می دھد

  

  شعری که زندگيست

  شين موضوع شعر شاعر پي

  از  زندگی نبود

  در آسمان خشک خيالش، او

  جز با شراب و يار نمی کرد گفت و گو

  او در خيال بود شب و روز

  در دام گيس مضحک معشوقه پای بند

  که ديگران حال آن

  زلف ياره دستی به جام باده و دستی ب

  مستانه در زمين خدا نعره می زدند

  موضوع شعر شاعر

  ن نبود              چون غير ازي

  ثير شعر او نيز أت

              چيزی جز اين نبود

  شد به کار زد آن را به جای مته نمی

  يعنی اثر نداشت وجودش

  فرقی نداشت بود و نبودش
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  کار برده آن را به جای دار نمی شد ب

  که من حال آن

                 بشخصه

                           زمانی

  ھمراه شعر خويش

  ئیُکره "  چویشن"ھمدوش 

                     جنگ کرده ام

  را" حميدی شاعر"يکبار ھم 

  در چند سال پيش

  بردار شعر خويشتن

  آونگ کرده ام

  موضوع شعر

              امروز

  ...          موضوع ديگريست

  امروز

       شعر

       حربۀ خلق است

  زيرا که شاعران

   ز جنگل خلقندیاخود شاخه 

  نبل گلخانۀ فالننه ياسمين و س

  بيگانه نيست

          شاعر امروز

  :با درد ھای مشترک خلق

  او با لبان مردم

            لبخند می زند

  درد و اميد مردم را

  با استخوان خويش

                پيوند می زند

  امروز شاعر

               بايد لباس خوب بپوشد

  پا کنده کفش تميز واکس زده بايد ب

  شلوغ ترين نقطه ھای شھرآنگاه در 

  موضوع و وزن و قافيه اش را، يکی يکی 

  با دقتی که خاص خود اوست

  :از بين عابران خيابان جدا کند
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  !يد، ھمشھری عزيزئايھمراه من ب"

  دنبالتان سه روز تمام

                     در بدر

  !"                   ھمه جا سر کشيده ام

  دنبال من؟"

  ! است          عجيب

                    آقا، مرا شما

  "جای يک کس ديگر گرفته ايد؟ه البد ب

  : نه جانم، اين محال است–" 

              من وزن شعر تازۀ خود را

  "             از دور می شناسم

  گفتی چه؟"

  "            وزن شعر؟

  ...تأمل بکن رفيق"

  وزن و لغات و قافيه ھا را

   من            ھميشه

  در کوچه جسته ام

  آحاد شعر من ھمه افراد مردمند،

  )است"  مضمون قطعه" که بيشتر" (زندگی"از 

  جمله را" قافيۀ شعر"و " وزن"و " لفظ"تا 

  ...من در ميان مردم می جويم

                      اين طريق

  ..."بھتر به شعر، زندگی و روح می دھد

  اکنون

  ھنگام آن رسيده که عابر را

  ر کند مجابشاع

  با منطقی که خاصۀ شعر است

  کار،ه تا با رضا و رغبت گردن نھد ب

  ...ورنه، تمام زحمت او، می رود ز دست

*                

  خوب

  حاال که وزن يافته آمد

  :جوی لغات است و ھنگام جست

  ھر لغت

  چندانکه بر می آيدش از نام
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  ...دو شيزه ايست شوخ و دالرام

  ته است که جسیبايد برای وزن

  جو کند و شاعر لغات در خور آن جست

  اين کار، مشکل است و تحمل سوز

  ليکن

      گزير 

            نيست

  آقای وزن و خانم ايشان لغت، اگر

  ھمرنگ ھمتراز نباشند، الجرم

  محصول زندگانيشان دلپذير نيست

  :مثل من و زنم

  )آسه ھای وزن(من وزن بودم، او کلمات 

  موضوع شعر نيز

  ...جاودانۀ لب ھای مھر بودپيوند 

  که شادمانه در اين شعر می نشست با آن

  )اين ضربه ھای شاد(لبخند کودکان ما 

  چون کلمات سياه و سرد! ليکن چه سود

  :احساس شوم مرثيه واری به شعر

  ھم وزن را شکست

  ھم ضربه ھای شاد را

  ھم شعر بی ثمر شد مھمل

  !ھم خسته کرد بی سببی اوستاد را

  دراز شدباری سخن 

  وين زخم دردناک را

  خونابه باز شد

*         

ِالگوی شعر شاعر امروز ِ  

             گفتيم،

  !               زندگيست

  از روی زندگيست که شاعر

  با آب و رنگ شعر

  نقشی به روی نقشۀ ديگر

  :                   تصوير می کند

  او شعر می نويسد

                    يعنی
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   نھد به جراحات شھر پيراو دست می

  يعنی

  او قصه می کند

                   به شب

                از صبح دلپذير

  او شعر می نويسد

                  يعنی 

  او درد ھای شھر و ديارش را 

                     فرياد می کند

  يعنی او با سرود خوش

                    روان ھای خسته را

           آباد می کند           

  او شعر می نويسد

                   يعنی

  او قلب ھای سرد و تھی مانده را 

                         ز شوق

                         سرشار می کند

  يعنی

  او رو به صبح طالع، چشمان خفته را 

                          بيدار می کند

  او شعر می نويسد

       يعنی         

  او افتخار نامۀ انسان عصر را

                  تفسير می کند

  يعنی

  او فتح نامه ھای زمانش را

                       تقدير می کند

*                   

  اين بحث خشک معنی الفاظ خاص نيز

  ...در کار شعر نيست

                    اگر شعر زندگيست

  ِما در تک سياه ترين آيه ھای آن

  گرمای آفتابی عشق و اميد را

                    احساس می کنيم

  کيوان
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           سرود زندگی اش را

  در خون سروده است

  وارتان

  غريو زندگی اش را

  در قالب سکوت

  اما، اگر چه قافيۀ زندگی

                           در آن

  گ نيست،چيزی به غير ضربۀ کشدار مر

  در ھر دو شعر

                  معنی ھر مرگ

                 زندگی است 

***              

 شعر می گويند و اثرات عميق  اجتماعی در شعر شان انعکاس می يابند می ئیکه در وزن نيما شاعران ديگری

 اينان شاعرانی اند که شعر شان.  بردنام... ، نعمت آزرم وئیتوان از مھدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، اسماعيل خو

  .را سياسی آرايش می دھند و تکان ھای نبض اجتماع را در شعر خود تبارز می دھند

بدين پله قدم گذاشت در " شعری که زندگيست"و به قول خودش بعد از خواندن " تولد ديگر"فروغ فرخزاد بعد از 

  .قط دنيای خود را می سرودف) ديوار، اسير و عصيان(ش که در سه اثر پيشتر حالی

فورم سنتی غزل، قصيده و رباعی .  بيشتر به مضمون شعر توجه دارد او به پيمانۀ شاعر بودن سياسی استئیخو

  .را ھم در خدمت می گيرد و جھت رساندن پيام شعر خود شکل مردمگير را انتخاب می کند

او . ايش شديد عرفانی را در شعرش می نماياندًسھراب سپھری با زبان توانا و ترکيبات عميقا شاعرانه اش گر

  .نقاش است لذا در تصوير گری شاعرانه اش ھنرمندی نقاشی اش طنين خاص خود را می نماياند

 شعر می سرايند ولی شعر را برای شعر می خواھند و ھدفی باالتر ازان ئیشاعرانی ھستند که به سبک نيما

نمايندگان اين نوع شعر در سبک . ی خود را در قالب شعر بيان می کنندآنھا دنيای درونی و احساسات شخص. ندارند

يک ارزش خاص اجتماعی  ديگر ھيچ) مادر و انگور(از نادر پور بدون دو شعر .  نادر پور و توللی ھستندئینيما

  . ندارند

  از فريدون توللی

   افتاددر وا شد و آن شاخۀ نيلوفر شاداب          موجی زد و مستانه در آغوش من

  عطر نفسش با دم سوزان من آميخت     نقش دو لبش بر لب خاموش من افتاد

***  

  چاالک و ھوسناک در آن بيم دالويز    چون سايه بلغزيد به کاشانۀ رازم

  بر گردن من، حلقه زد آن دست و بر انگيخت    صد شوق گنه از دل چوشان نيازم

  و جای ديگر

  گمراه و بی پناه

   لرزان بخت خويشدر کور سوی اختر

  روم به راه بر گشته در سياھی شب می
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  راه ديار مرگ

  راه جھان راز

  ن ره نگشته بازآراھی که ھيچ رفته از

. اشعار نادر پور و توللی در بين جامعه نتوانست راه پيدا کند، چون زبان آن ھا از درد ھای اجتماع بيگانه بود

  . تماع می پندارند و به دنبال مرگ می گردندآنھا سر خورده و حيران خود را طرد شده از اج

  :از نادر پور

  ديگر نمانده ھيچ به جز وحشت و سکوت            ديگر نمانده ھيچ به جز آرزوی مرگ

  جوی مرگ و       خشم است و انتقال فرومانده در نگاه                    جسم است و جان کوفته در جست

  م             تا شايد از گريختنم زندگی دھدتنھا شدم گريختم از خود گريخت

   ازين بندگی دھدئیتنھا شدم که مرگ اگر ھمتی کند              شايد مرا رھا

 شعر می گويند، بيشتر سياسی اند تا شاعر آنھا را بايد سياسيون ئیگروه شاعران ديگری که در قالب عروض نيما

 ھای سياسی خود را به اشکال گوناگون بيان می دارند و يکی از اين آن ھا اھداف و ديدگاه. گفت تا شاعران سياسی

ی اند که ه ئماع بيان می يابد، سياسی ھای حرفی که در شعر شان اجته ئخالف شاعران حرفاشکال شعر است آنان 

 مثل سعيد سلطانپور، خسرو گلسرخی،. شعر را وسيلۀ خوبی جھت بيان خواست ھای سياسی خود به کار می گيرند

د سرمد، عبداالله رستاخيز و دھھا شاعر ديگری که خواه با موضعگيری ھای مثبت و وحيدر لھيب، انيس آزاد، داو

شش شاعر باال شاعران شھيدی . خواه منفی، خواه انقالبی و خواه ضد انقالبی ازين پديدۀ ادبی استفاده تبليغی می برند

  . ھستند که طنين اشعار شان در گوش ھا زنده است

شعر .  مدت ھا بعد در افغانستان راه يافت و عدۀ زيادی از شاعران را به سوی خود جلب کردئیر نيماشع

. شاعران کالسيک سرای ما بيشتر از بيدل پيروی می کنند. کالسيک در بين عدۀ بيشتری از شاعران ما مروج است

  .نفوذ بيدل در حلقه ھای ادبی ما نسبت به ھر شاعر ديگری بيشتر است

م در يکی از ئي را در شعرش به کار برد و يا بھتر بگوئیکه به استقبال نيما رفت و فورم نيما ين شاعریاول

 برخوردار است ولی فورم آن با اشکال ه ایاگر چه اين شعر از مضمون به شدت پيش پا افتاد. بود" خليلی"اشعارش 

  :حال بخشی ازان.  کالسيک فرق داردۀده گان

  شب اندر دامن کوه

                                  درختان سبز و انبوه  

  ستاره روشن و مھتاب در پرتو فشانی

                                    شب عشق و جوانی

  ميان سبزه و گل                   نشيمنگاه بلبل

   چون سروش آسمانیئیز دور آيد صدا

  انی                                 ز نی ھای شب

...........................................  

  چينم گل برايت                         بريزم زير پايتب

  حمايل سازمت از الله ھای ارغوانی

                               چو ياقوت امانی
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را ارائه دھد ولی بعد ھا  توانست نمونه ھای موفقی ء در ابتدائیواصف باختری با آگاھی از چند و چون شعر نيما

در اثر تسليم شدنش به اشغالگران شوروی از خواست ھای اجتماعی به دور پرتاب شد، احساس و عاطفه از شعرش 

  .رخت بست و نتوانست در جادۀ شعر قدمی استوار بردارد

 آنھا چون به . می سرايندئیسليمان اليق، بارق شفيعی و لطيف پدرام ھم از شاعرانی ھستند که در قالب نيما

عنوان سر سپردگان تجاوز در ميله ھای تفنگ دشمنان مردم گل کاشتند، بيان شان عاری از احساسات و صميمت و 

اشعار آن ھا به عنوان اسکلت ھای بيروحی .  را می سازدئی شعر نيماۀکه درونماي عواطف مردم گرايانه شد، چيزی

  .  بلکه حربۀ دشمنان مردم شدندچون حربۀ خلق نبودند،. فقط تف باران مردم شدند

 بيان می دارد، در داخل و خارج از ئیھم اکنون اشعار بسياری که احساسات و عواطف اجتماعی را با فورم نيما

که در ايران داد سخن می دھند يا وجود دارند يا  کشور ما سروده می شود ولی اشعار موفقی در حد شعرای نو پردازی

  .بسيار اندک اند

 را نمی پذيرد، مرز ئیعر صدای زمين است، شعر صدای تمام خلق است، شعر مرز و محدوديت جغرافياو اما ش

فرياد سرمد تا عمق زندان ھای . ھا را در می نوردد، صدای سلطانپور روستا ھای سوختۀ ملک ما را تصوير می کند

  نمی شود؟" حیتبسم بر لب ھا جرا"مگر ھمين اکنون در کابل ما . مخوف ايران پر می گشايد

  .ثر واقع شوندؤشايد در حد معينی اين رھنمود ھا بتوانند م. جھت دريافتن مفاھيم شعر نو به چند نکته توجه شود

عنوان شعر يکی از موارديست که با دقت کردن بدان می توان تا حد معينی فضای شعر را دريافت  .١

ُ می توان مقداری از ذايقۀ کل شعر   شعر است که با چشيدن دقيق آنۀعنوان عصارۀ متراکم شد. کرد

  .را حس کرد

که ھر شعر از شرايط  خاطریه ب. تاريخ شعر يکی از راه ھای ديگر وارد شدن به فضای شعر است .٢

اشعار زمان مشروطيت تا اشعار . خاصی سر چشمه می گيرد و شعر را از زمان گريزی نيست

شعر به حادثه ھای معينی اشاره می رود که گاھی دو . ن و روزگار امروز فرق دارندۀدوران قبل از

 .آن اشاره ما را تا حدی وارد شعر می سازد

دانستن انديشه و طرز ديد شاعر يکی از روزنه ھای ديگريست که ما را وارد چند و چون کار شاعر  .٣

می گذارد، ترکيبات و اشارات شاعر در انديشه اش متبلور است و با اين اشارات می توانيم متوجه 

 .يم که چه بيانی در شعر گنجانيده شده استشو

ًاگر تا حدی با اين ترکيبات شعری و کلماتی را که مثال در . ترکيبات مختلف شاعران مختلف اند .۴

 . اشعار بسيار فالن شاعر ديده ايم را مدنظر بگيريم ما را به دانستن شعر کمک می کند

دی را در مصراع ھای محدود متراکم می خواندن چند بار  شعر با دقت، چون شعر نو مفاھيم زيا .۵

 .سازد، با چند بار خواندن پی در پی و خسته نشدن می توان به کشف راز ھای درونی شعر راه يافت

 نخست بايد لغت ھا، فتحه ھا، ضمه ھا و کسره ھای شعر را به خوبی فھميد، زيرا فالن لغت ھا می .۶

 . ين کليد ھا می توان آن را باز کردبا شناختن ا. توانند کليد اصلی شعر به حساب آيند

. باالخره بايد شعر خواند تا خواندن ھای ممتد ما، ما را در شعر خواندن و شعر دانستن مجرب بسازد .٧

 .ممارست و تمرين کاريست که آگاھی ما را به شعر افزايش می دھد

ان ھای شاعران چون شعر کالسيک از درون خود شعر نو را بروز داده است، پس بايد اشعار و ديو .٨

 .ارجمند گذشتۀ ما که ميراث گرانبھای ھستند را ھميشه بخوانيم و ازان لذت ببريم
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ما اکنون در . کار رود که مربوط به تجربۀ افراد مختلف انده راه ھای ديگری ھم می توانند جھت فھميدن شعر ب

  :آوريمی از شعر دوره ھای مختلف شاعران دری زبان را می ئختم اين بحث نمونه ھا

  ...ادامه دارد

 

 


