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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۳1/۸۰/2۰2۰                                                                              حسینی رفعت
 

 :جیوشی مای سرشِت بدعِت ن
 باهجو ومدح گانهیوب ینیردی شعرغ

 
 .باشد یکتاب م  کی مانهٔ یمِن نگارنده، به پ ی، برانگاشتهٔ فشرده نیا یبها
 ،را  یدگرگون جادنمودوفصلیرا ا یشعر نوپارس ستم،یسده ب یدردهه س ج،یوشی ما یمشهوربه ن ،یاریاسفندر یعل

 .ختی ر یپ اد،یتازه، ازبن یها هیباما
 . ندینما یتصورم یفــُـرم، شعرپارس ،یشکستاندن شکل ظاهر ،وفقط تنها و تنها ،را مای امروزکارن تا

  .درج شده است یپارس اتیادب خیدرتار انگذارشعرنویبن  ثینامش به ح و دهیبه شهرت رس لیدل نیبهم 
 : یعنی شعربه گونهٔ متبارز  ظاهر شکل
گرفته  تیبه عار ابن احمد )عرب( لیکه ازخل یاوزن عروض نیبند و....وهم چن بیترک و مستزاد وغزل و دهیقص

 .شده بود
 و یاشکال ظاهر ، شکستاندن فــُرم وماین یتالش ادب یوخجستگ  یماندگار  یسبب اساس گانهی ،من دگاهیمگرازد

 .باشد ینه م  یپارس شعر یرونیب
 :زاستیسه چ یدرشعر پارس مای } بدعت{ ن تیماه که سرشت و شمیاند  یسان م نیا من

 حمدونعت ومنقبت  یعنی  ینی. وداع باشعردکی
 هیوهجو هیاشعارمدح شیدادن به سرا انی. پادو
 . شکستاندن فـُرم شعر سه

. 
 ران یمادرایشاعران دنباله رون یشعرنودردفاترشعر  انیازبم پس
 ی تولل دونیفر

 نادرنادپور 
 کار دونیفر

 احمدشاملو
 ی سپهر سهراب

 یریُمش دونیفر
 فرخزاد  فروغ

 .شود ینم دهید هیوهجو هیمدح ،یاشعارمذهب یرانیگراید وشاعران
 ینید یدراشعارآغازگران شعرنو،سروده ها ،ما ینخست پس از بدعت ن انیزدرسالین  کستانیتاج و درافغانستان

 .ندارد وجود یومدح یوهجو
 یاشعار ،درافغانستان یاسالم نیجاهد وم هفت ثور یها بتیمص و ران یدرا انیاسالمگرا یروزیپس ازپ هرچند
 ،شوراها ریکب کشور مسکو و و یافغان شورو یدوست و نیوصف لن در و ین ید ینام ها شعارها و شیدرستا
 .ساخت  دهیناپسند زمان را  نیا یشعرها

کامل   یها ینوآور نهیزم در ،یپژوهشگر چیازه ینبشتار  چیه پنجاه، چهل و یدهه ها آنست که در جالب در نکته
  .«داده است انیپا یمدح و یهجو ،ی»بشعرمذهب یمنتشرنشد که و رانیا در ماین

 :که ادآورشدیاست  ستهیشا
 ،حافظ یسروده ها اسالم را از نیمقررات د دستورها و و یاسالم شدهء تفکر یوفرمولبند کیستمات یس وهیاگرش *

  ییها تیب میبگذار کسوی شعرنو،  ارزتب تا ،گرانید  و عطار ،یبلخ نیجالل الد ،ییناصرخسرو، سنا دل،یب ،یسعد
 .ماند یم روشنگرانه بجا یشمندیاند یاندک برا یلیخ یلیخ
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  یدریح ،یلیهللا خل ل یخل بهار، ،یقاآن ،یعنصر ،یاشعارمنوچهر  از را نیمستبد و  دادگرانیب  شیستا واگرمدح و *
  ییها تیماه خوانش، یبرا ،یو فرهنگ  یمدن یها هیکه بادرونما ییها یزیچ ،میساز جدا مداحاِن همانند و یوجود

 .توان نمود ینم دایپ ارزنده داشته باشند،
 .... 
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