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  ٦تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولين درپهافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ١١/٢٠١٥/ ٢٧                                                                                         کانديد اکادميسين سيستانی

ّشاعران،دراک ترآيا   ؟ اندی ديگرھا انساناز َ

 ١٩دوشيزۀ » رخشانه«مطلع شدم وآن سنگسار  چندی قبل ازيک عمل خشونت بار دينی و تاريخی ديگری

توانسته بود » اس5م دين خوشی برای دختران نيست «درد اين خشونت را شاعری در شعر . اله غوری بودس

.  نيز آنرا اقتباس وبازتاب داد» سايت آريائی«به نشر بسپارد که » سايت جمھوری سکوت«بدرستی تصويرکند و در 

 که مگرنه اينست که شاعران از افراد ديگر در ھمان لحظاتی که آن شعر را ميخواندم ، اين سوال در ذھنم خطور کرد
دراک تر اند؟ واگرنه ، چنين سوزناک در سوگ اين دخترکان مظلوم شيون نميکردند؟ به اين خاطر ميخواھم به 

احساس ودرک عالی اين گروه اجتماعی پرعاطفه احسنت بگويم و ديدگاه وانديشه ھای خود  را در بارۀ جايگاه  شعر 

  !  بطور فشرده اظھارکنموشاعران در اجتماع

شعرک5م :برای شعر، تعريف ھای مختلفی بيان شده ويکی ازاين تعريف ھای ک5سيک اينست
البته نبايد فراموش کرد که درکنار تغيير وتحول . موزن ومقفا است که احساس شاعر را بيان ميکند

شده و ديگر از قالب ساير پديده ھای اجتماعی، شعر نيز منحيث يک توليد معنوی انسان، متحول 

پا فراتر نھاده و امروز به ک5می غيرمقفا نيز اط5ق ميشود که ) ک5م موزون ومقفا(ک5سيک خود

   ١.گويندشعر نو نام اين ک5م بی مقفا را  . باشدمضمون نو وانديشه نودارای 

  :ظرميگذرانيمنمونه ھای از شعرک5سک وشعر نو را در ک5م دوشاعر يکی افغانی وديگری ايرانی از ن

تخلص ميکرد ومرحوم غبار در تاريخ معروف خود،غزلی  از قلم » جلوه«،درشعرکريم نزيھی ميمنگیعبدال

  :را نقل کرده که در آن خطاب به جوانان ميگويد» جلوه«

  تا کی از جور وستم،شکوه و فرياد کنيد         سعــی بـرھـم زدن ، منشـاء بـيداد کنيد

  مه آزاد کنيدـخواری ھ اين ذلت و ور        که ازـان غيـوانـاد، جـن تان بـا دامـدست م

  صد ھزاران چو منت آتش بيداد بسوخت         نه نشيـنيد زپـــا، دمــبــدم ارشــاد کنيد

  خانــمان کــرد تـبه، تا شود آباد خودش        خانۀ ظــــلم وســــتم يکسره بر باد کنيد

  ـتـم آتش زد         قصــد آتـــش زدن خانــــۀ صـــياد کنيدآشـيان ھمه مــــرغان ز سـ

  غــــازه سـازيد ز خـون شـاھد آزادی را         تا زخـود روح شھـيدان  وطن شاد کنيد

  سوخـت ای ھـم نـفســان آتش استبدادم          شرح اين سـوخته را برھمه انشاد کنيد

          درخـور شـأن و شرف مملکت آباد کنيدچشم امـيـد به تـو نسل جوان دوخته ام  

  می بـــرم در دل زار حـسـرت آزادی را         کـاش خــاکم بـه بــر سـايۀ شـمشاد کنيد

  شـعـر من Zلـۀ باغ دل خونين من است          مھـوشـان زيب لب وحسن خدا داد کنيد

  ھرکجـــا Zلــه رخی با قد سروی ديديد          

  ناشاد کنيد" جلوۀ" ياد از اين يک نفس

                                                        

١
.  شعر نو بعد از انق$ب صنعتی در انکلستان ابداع شد و قوالب ک$سيک يونانی و اروپای قديمه را بکنار گذاشت نظران،بقول صاحب - 

  .غير غربی  نيز تحت  تأثيرات   شعرنو قرار گرفتند و ازين شيوه پيروی کردندآسيائی وجوامع 



  
 

 

  ٦تر ٢  له:د پاڼو شميره
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  :نمونه ء شعرنو از فريدون مشيری شاعر مشھورايران چنين است

  !درسوگ انسانيت 

    ازھمان روزی که دست حضرت قابيل

    گشت آلوده به خون حضرت ھابيل

     از ھمان روزی که فرزندان آدم 

    صدر پيغام آوران حضرت باری تعالی

    شيدزھر تلخ دشمنی در خونشان جو

    ، ُآدميت مرد 

   . گرچه آدم زنده بود

* * *  

  ،  از ھمان روزی که يوسف را برادر ھا به چاه انداختند

  ،  از ھمان روزی که با ش5ق و خون ديوار چين را ساختند

   ، آدميت مرده بود

  . گرچه آدم زنده بود 

* * *  

  ،   ،روزگار مرگ انسانيت است  قرن ما 

  .   ھی استسينۀ دنيا زخوبی ھا ت

  ،   صحبت از آزادگی، پاکی، مروت، ابلھی است

  ،   صحبت از موسی و عيسی و محمد نابجاست

  . قرن موسی چنبه ھا است

 * * *     

   ، صحبت از پژمردن يک برگ نيست

  !  وای جنگل را بيابان می کنند

  ،  پيش چشم خلق پنھان ميکنند دست خون آلود را در

  ،  دارد رواھيچ حيوانی به حيوانی نمي

  ! آنچه اين نامردمان با جان انسان می کنند

 *  * *   

  ،  صحبت از پژمردن يک برگ نيست

  ،  فرض کن مرگ قناری در قفس ھم مرگ نيست

  ،  فرض کن يک شاخه گل ھم در جھان ھرگز نرست

  ،  فرض کن جنگل بيابان بود از روز نخست

  ،   در کويری سوت و کور

  ،  صيبتھا صبوردر ميان مردمی با اين م

 ،   صحبت از مرگ محبت مرگ عشق 

  !گفتگو از مرگ انسانيت است

* * *  
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فھم ودرک . ھريکی از ما ممکن است کم وبيش  شعر خوانده و به تناسب درک خود، ازآنھا لذت برده باشيم

سھل «يان اين نوع اشعار را،در فھم وفن بديع وب. برخی ازاشعار سھل وساده است واز بعضی ديگر سھل نيست

 .ميگويند؛ يعنی که برخی اشعار ظاھر سھل وساده دارند،اما درک معنی اصلی ودقيق آن ھا مشکل است» الممتنع

  : بدست ميدھد» نظامی گنجوی«استاد نگارگرمثال جالبی ازاين نوع اشعار  را از قول 

َ باغ شعله در، دھقان انگِشت به ِ ِ            

   ِکشتی درود وZله میبنفشه م

  تواند گرِهی نمی تواند ولی شعر را خوانده منيصاحب سواد است اکه ھر کس « : درتوضيح بيت مينويسدو

 اني بۀوي که با شی اما کس؟ستيچ" ینظام"ِ داند که منظور ی نمني را باز کند و بنا بر ای استعاراِت نظامۀديچيپ

َدھقان انگِشت( آتشدان و ازاير  مجم)ِباغ شعله( از یِ داند که منظور نظامی دارد ميیآشنای نظام  زغال و از )ِ

 زمان ني و درعباستي شاعرانه و زِاني بۀويکه ھدفش ش" ینظام"ِ قوغ آتش است و )Zله( از باZخره  دود و)بنفشه(

 کند که در آتشدان دود از پارچه ی ماني ساده را بقِتي حقني ا،زدي را برانگیِ خود حس کنجکاوۀخوانند  خواھد دریم

ِ است که در باغ شعله یطور" ینظام "ۀ شاعرانِانياما ب.  آتش بدل شدی قوغ ھابه  و زغالدي زغال نابود گردیھا
ِدھقان انگِشت سرگرم کار است ِ ذھن از درراه رفع سوء تفاھم یت�ش: مقالۀ(» . کاردی کند و Zله میَ بنفشه درو مو َ

  )انيُاستاد ھاشم

کل اند يعنی دارای چنان ترکيبات و تشبيھات لفظی و تعقيدات معنوی برخی از اشعار دارای ظاھر وباطن مش

برای بسياری از خوانندگان، فھميدن وتفسيرکردن دقيق شعر . اند که درک وتفسير آن از توان ھرکس پوره نيست

  :بطورمثال. بيدل مشکل است

  ا  نرسيدننفس کشد چـــقـدر محمل غــــرور تردد            به يک دوگام رۀ وھم،تا کج

  تأملی که جھان چيده سعی ھرزه ت5شان           برابتدا تک و تاز و بر انتھا  نـرسيدن

  

         نگاھــم در نقاب حيــرت آئيـنه می بالـد           چــــراغ  بزم حسنم، برق آداب دگر دارم:يا        

  و عالم را ص5 زد عشق تا من آمدم      رنگ و بوھا جمع دارد، ميزبان نوبھار           ھر د:يا

وبخاطر ھمين صنايع لفظی وتعقيدات معنوی درشعراست که برخی ازمدعيان بيدل شناسی  برای فھميدن 

او، ) ھيچ شکلی بی ھيوZ قابل صورت نشد       آدمی ھم پيش ازان کادم شود،بوزينه بود(وتأويل وتفسير يک بيت 

ف کرده ، مقاله و رساله وکتاب نوشته اند، ولی ھنوز درخم يک کوچه اند سال ھای زيادی از عمر عزيز خود راصر

شاعران نسبت به ديگر افراد، : ومتيقن نيستند که از عھدۀ کار بدرستی بدر آمده اند يا خير؟ ازاينجا ميتوان گفت که 
  .درک خاصی از محيط اجتماعی وطبيعی ماحول خود دارند که انسانھای عادی فاقد آن درک اند

شاعرچيز ھای . شاعر پيام آور نوآوری است. به باور من، شاعر مشعلدار خرد وآگاھی است

را درجامعه ودر طبيعت  احساس،درک و کشف ميکند که ديگران از درک واحساس وکشف  آن 
معرفت از . درک شاعر از طبيعت است. ًشعر اساسا انعکاس احساس درونی شاعراست. عاجز اند

شاعر با عاطفه . رده برداشتن او از راز ھای نھفته و ناگفته درجامعه استپ. محيط ماحول اواست
آنچه را شاعرحس ميکند، با زبان شعر درقالب زيباترين الفاظ آنرا طوری تصوير . ونازک خيال است

برخی ازشاعران،گاھی با يک رباعی يا يک بيت خود دريا . ميکند که  ديگران تصورکرده نميتوانند
  !  گنجاند، حاZنکه نويسنده چنين توانا ئی را نداردرا در کوزه می

 يکی از ناب ترين صورخيال درشعر را ميتوان در ترجيع بند حکيم فرخی سيستانی مشاھده کرد که در آن 

 : را با زيباترين و خيال برانگيز ترين الفاظ  وتشبيھات واستعارات به تصوير کشيده است نوروز
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 گشاده آسمان گوئى شگــفته بـوستان استى           آسمان استىرمى گويى گشـــادهـزمين ازخ

 درخت سبز را گــوئى ھــزار آوا زبان استى          بصحـرا Zله پندارى، زبيچـاده دھــان استى

 ُستاک نسترن گــوئى، بـت Zغر ميـــان استى          بشــب درباغ گوئى گل، چراغ باغبان استى

 جھان گــوئى ھمه پروشى و ازپرنيــان استى          درخـت سيب راگــوئى، زديبا طـيلسـان استى

 بدو دستم بشادى برميى چون ارغـوان استى          مرا گر دل نه اندر دست آن نامـھربـان استى

 بـدين شايـستگى جشنى بدين بايستگى روزى

  درجھان ھرروزجشنى باد ونوروزى مـلک را

   
       دختری چون بھار درميان گلھای بھاری             شگوفه ھای بھاری    درخت سيب پراز

  

 نبينى راغ راکز Zله، چـون زيبا و درخورشد           نبينى باغ راکزگل، چگـــونه خوب و دلبرشد

 ھـزارآواى مست اينک، بشغل خويش اندرشد         ُزمين ازنقش گوناگون،چون ديباى ششـترشد

 ُجھان چون خانه پربت شد و نوروز بتگـرشد          تذروجفت گم کرده کنون، با جفت ھمــــبرشد

 کنون باZله اندردشـت ھم باليـــــن وبـسترشد          درخت سـاده ازديـنارو ازگـوھـر تـوانـگـرشد

 کـنــون کــافــاق ديگرشد بايد شـدن ما را دگر          ى بـرشدزھـر بيـغـوله و باغـــى ،نواى مطرب

 بدين شايستگى جشنى بدين بايستـگى روزى

  ملک را درجھان ھرروز جشنى باد ونوروزى

  

دقت در شعر باZ،وسيری درZله زار اشعارديگر، حاکی ازاين حقيقت  است که شاعر در ميان بنی نوع بشر، 

ديد و بينش شاعربا ديد و بينش . ن ومتفکر ترين و روشنگرترين نوع آدمی استحساس ترين وخيال پردازتري

شاعر از تماشای افق شامگاھان،  يا شفق داغ و انعکاس اشعۀ زرين آفتاب در . انسانھای عادی بسيار فرق ميکند

چمن، يا از مشاھدۀ  روی آب دريا، و يا از تماشای يک آبشار درگوشه ای از طبيعت و يا از ديدن  يک بتۀ گل در يک 

شگوفه ھای بھاری يک درخت سيب يا درخت بادام يا نسترن در يک باغ ،به اسراری دست می يابد که ميتواند در 

وصف ھريکی از آنھا شعر بسرايد، و دنيا را چون بھشت برين تصوير کند، اما درک و احساس  يک آدم عادی از 

مھای عادی، رنگارنگی گلھا و کوتاھی و بلندی درختھا وسبزی چمن آد. ديدن چيزھای که نام برده شد، متفاوت است
و شرشر آب را می بينند و ميگذرند ، اما شاعر، ھر برگ از غنجه ھای گل را درحين ديدن ، ميبويد واز آن لذت 
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 رمز و راز شاعر. شاعر زبان شگفتن غنچه ، وچھچۀ بلبل را ميفھمد، خطوط  روی ھر گلبرگ را ميخواند. ميبرد

  . طبيعت را در پديده ھای مختلف آن درک ميکند،اما ديگران از درک و خواندن اسرارطبيعت عاجز اند

   
  غروب خورشيد                        وطلوع خورشيد، کمتراز يک شعر نيست:ھريکی از اين دو تابلو

اخۀ درخت وھر منظرۀ طبيعت ، ميتواند بھشت را از آسمان به شاعردر ھر برگ گل و درھر شکوفۀ وھر ش

شاعر روشن :به اين دليل است که ميگويئم . زمين به تصوير بکشد ،چيزی که از توان آدم ھای عادی پوره نيست

  .بين ترين و باريک بين ترين  ومتفکرترين وحساس ترين نوع انسان است

ستان وايران وکشورھای آسيای ميانه،گواھی ميدھد که شعر تاريخ ادبيات جوامع اس5می،از جمله افغان

وشاعری در دربارھای س5طين کشورھای مذکور ھواداران وخريدارانی داشت وھيچ در باری از وجود شاعران 
برخی از اين شاعران با سرودن اشعار آبدار وقصايد .  وسخنوران نازک خيال قصيده سرا وحماسه سرا، بی نياز نبود

صف زيبائی طبيعت ويا عظمت وصولت س5طين برسر اقتدار، دردر بارھا راه می يافتند واز عزت وشأن غرا در و

رودکی در دربار احمدابن نصر سامانی وعنصری و فرخی و زينبی و فردوسی :قابل توجه برخوردار ميشدند، مثل 

رگ ممدوحان خود بھره ور وده ھا شاعر ديگردر دربار سلطان محمودغزنوی، که ھمگی از صله وبخشش ھای بز

اکثريت اين شاھان وس5طين در لشکرکشی ھای خود،تعدادی ازاين شاعران را با خود می بردند تا پس .  می گرديدند

از ھر جنگ وپيروزی بر ملل دور ونزديک ، وصف فتوحات وشمشيرزنی وآدمکشی ھای خود وچگونگی شکست 

  .وندملل مغلوب را از زبان شاعران ومداحان خود بشن

 درچنين حالتی شاعران سعی ميکردند تا با الفاظ وکلمات مبالغه آميز وتشبيھات وترکيبات جذاب وبديع سلطان 

را توصيف کنند، واز برق شمشير سلطان وصدای  چکاچاک تيغ و نيزۀ لشکريان او وافتادن و زيرپاشدن دست وسر 

صله .   دريافت صله ھای بزرگ شاھانه مفتخر بشوندتصويری زيباتر و دلپذيرتر بکشند، تا به) ملت مغلوب(دشمن 

ھا وبخشش ھای شاھان، گاھی چنان می بود که دھن شاعر را چند بار از ط5 پرميکردند وگاھی به اندازه ای 

پرمقدار می بود که آنرا برپشت پيل بارکرده به خانۀ شاعر ميفرستادند و بدينگونه مخارج چند سالۀ شاعر با يک 

گاھی ھم در ميان اين شاعران ، کسانی پيدا می شدند تا از ظلم وجور عمال سلطان ودرد ورنج . گرديدشعر تدارک مي

مردم سخن بگويند و سلطان را تشويق به تعميل عدالت وکوتاه  کردن دست عمال مستبد از يخن مردم مظلوم،کنند و 
اظ ترحم آنگيز،آنان را  برسرمھر وعدل می بطور غير مستقيم ارباب قدرت را ،درس عدالت وانصاف ميدادند و با الف

  .آوردند

  : به سلطان سنجر فرستاد، بدين مضمون ،قصيده ای  سرود وُاز تجاوز وغارت ترکان غز انوری ابيوردی 

 ل خـراسان به بر خاقان بــرـ اھءنامه          سمرقند اگر بگذری ای باد سحررب
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  مقطع آن درد دل و سوزجگـرهءامن          تن و آفت جان  مطلع آن رنج ءنامه

  رـنامه ای درشکنش خون شھيدان مضم           يداـزان پـنامه ای بر رقمش آه عـزي

 يمان مـھترـکريمان جھان گشته لئ بر         ده دونان سـاZرـان زمانه شـبر بزرگ

 بينی دخترر جـز در شکــم مـام نــبـک           مـرگ نبــيـنی مـردمِاد اZ بـه درـشـ

از ظلم وستم عمال سلطان » من قياس از سيستان دارم که آن شھرمنست «فرخی سيستانی نيز در قصيدهء 
محمود برسيستان شکايت ميکند، بعد از آن سلطان، حکومت سيستان را به حسنک ميکال، وزيرخود ميدھد واو 

  .را به سيستان بازمی گرداندبراثر رفتار عدالت پسندانه  ودلجوئی ازمردم، دوباره رونق پارينه 

 بدينسان شاعران که نسبت به توده ھای عوام، مردمی باسواد و روشن بين تری بودند در حالی که رسالت 

  .آموزگار را داشته اند تنوير اذھان ارباب قدرت را داشتند ودارند، برای توده ھای مردم نيز حيثيت ومنزلت رھنما و

  پايان بخش اول 

  


