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  چكيده
و ) ق1165ف ( ت و اشارت شاعراني از قبيل مشتاقدوم قرن دوازدهم به هم ةنهضت بازگشت ادبي در نيم

و نجات دادن آن بنيانگذاران نهضت بازگشت، احياي شعر فارسي  ةانگيز. پديد آمد) ق1160ف(اصفهاني  ةشعل
با اين همه، پيشنهاد سخنوران اصفهان تنها در ايران مورد استقبال واقع شد  .از انحطاط و ابتذال سبك هندي بود

ا حركتي ام ؛هاي فرارود اقبالي نيافتهاي زبان و ادبيات فارسي نظير هند، افغانستان و سرزمينو در ساير حوزه
اين كشور روي داد كه باعث  ش مشروطه خواهي در افغانستان، درشبيه به بازگشت ادبي پس از شكست جنب

شد تا درونمايه و مضامين شعري كه تحت تأثير مشروطه خواهي به سمت نوگرايي رفته بود، دوباره به حال و 
ضمن تشريح فضاي كلي شعر و شاعري در افغانستان،  ،كوشداين پژوهش مي .هواي سبك هندي رجعت نمايد

نهضت بازگشت ادبي، داليل عدم اقبال به جريان بازگشت ادبي در اين كشور را مورد بررسي  مقارن با ظهور
اجتماعي رجعت به سبك هندي، پس از شكست مشروطيت در افغانستان را  -هاي سياسي قرار دهد و زمينه

 .تبيين نمايد

  واژه هاي كليدي
 .مه سرايي، بيدل گرايينابازگشت ادبي، شعر افغانستان، شعر مشروطيت افغانستان، جنگ
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. هاي فرهنگي ماوراءالنهر و هند اسالمي بود، ادامه دادديرين خود كه يكي از مراكز ادبيات فارسي و وسيله انتقال جريان

                                                 
             erasht@yahoo.com   )مسؤول مكاتبات( همدان بوعلي سينازبان و ادبيات فارسي، دانشگاه  ،دانشيار ∗
                       chehregh@yahoo.com                همدان بوعلي سينادانشگاه  ،دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشجوي ∗∗

 19/2/91:تاريخ پذيرش             25/10/90: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

   53- 68، ص1391پاييز و زمستان) 7پياپي( 2م، شمارهچهارسال 



  1391پاييز و زمستان) 7پياپي(، 2چهارم، شماره فنون ادبي، سال  /   54
 

تحوالت بعدي، . گرفتصفويه تعامالت ادبي ميان ايران و هند، از طريق خراسان و افغانستان صورت مي ةپيش از دور
هم در افغانستان و هم در ايران پس از مرگ نادر شاه و طي قرن سيزدهم باعث شد كه تعامالت ادبي افغانستان با ايران 

انتقال فرهنگ و ادبيات ميان ماوراء النهر و هند تا ولي نقش افغانستان در  ؛به حداقل ممكن برسد و حتي قطع شود
  .)243: 1376گروهي از پژوهشگران، (ش ادامه يافت  1300حدود 

هاي ادبي ايران و ساير ممالك پارسي زبان، در اوج رواج سبك هندي صورت گرفت و باعث شد قطع ارتباط جريان     
به همين دليل . هاي بعدي بي خبر بماندالت ادبي ايران در سالوكه افغانستان و به تبع آن هند و ماوراءالنهر از تح

هاي قديم، در جهت رهايي از سبك هندي و بازگشت به سبك... رويكردهاي شاعران ايراني مانند مشتاق، شعله، صبا و
خارا كه مركز فرهيختگان افغانستان نيز، به جهت آنكه براي كسب دانش به هند يا ب. تأثيري در ممالك ياد شده نداشت

بعالوه، سايه سنگين شاعر . گرفتندرفتند، در مراجعت به وطن همان سبك و شيوه را پيش ميرواج سبك هندي بود مي
حدود «. تر دم بزندداد كسي در فضاهاي تازهبزرگي همچون بيدل كه در افغانستان مقبوليت عام و تام داشت، اجازه نمي

و توسط احمدشاه ابدالي از هند به قندهار آورده شد و جزء مخطوطات كتابخانه چهل سال پس از وفات بيدل، كليات ا
اي از مورخان معاصر، هخطي كليات بيدل به قندهار رسيد، براساس نوشته عد ةهنگامي كه نسخ. سلطنتي قرار گرفت

واني در قندهار ترويج هايي از آن صورت پذيرفت و بيدل خنسخه برداري» عزيزالدين وكيلي پوپلزايي«مانند استاد 
  .)16: 1380باختري، ( »يافت

شناسان در اين خطه رواج بيدل خواني در افغانستان و اقبالِ شاهان دراني به شعر بيدل، منجر به ظهور بزرگترين بيدل     
ي كه مردم مراسم بيدل خوان. اندگرديد، كه ميرهوتك افغان، فطرت دروازي، دامال عيسي و نادم قيصاري از آن جمله

گويند، هنوز، هم در داخل افغانستان و هم در مراكز تجمع مهاجران نظير پيشاور برگزار مي» عرسِ بيدل«افغانستان به آن 
ها و فضاهاي جديد، اين اتفاق در هاي فراوان شعر پيشرفته بيدل براي گشودن راهرغم قابليتبا اين حال و علي. شودمي

دليل اين امر شايد عدم تحول در . ان به تالش براي تقليد هر چه بهتر از سبك بيدل اكتفا كردندافغانستان نيفتاد و شاعر
: 1383چهرقاني، (شؤون زندگي و اطوار حيات در افغانستان باشد كه نسبت به زمان بيدل تغيير محسوسي نكرده بود 

  .)36و35
  م  1875اوضاع عمومي شعر افغانستان تا سال . 1

هاي فردي براي گريز از اين البته تالش. افغانستان بوده است در پيش سبك غالب شعر ةچند ده اسبك هندي ت    
كه سبك هندي را پس ا هيچگاه تبديل به حركت و جرياني قدرتمند و فراگير ام ؛وجود داشته سبك هميشه در افغانستان

  .)75: 1384چهرقاني، (بزند نشده است 
دور » عادت زمانه«ي مانند شرر كابلي، سيد مير هراتي و واصل كابلي كوشيدند تا خود را از با آنكه در گذشته شاعران    

 نبي واصل محمد ميرزاتنها از ميان شاعران فوق، . هاي قديم نشدنداحياي سبك بازگشت ادبي وگاه موفق به  سازند، هيچ
هاي اخير افغانستان براي خود ايجاد سدهحدودي توانست جايگاهي در شعر  ب به دبيرالملك تاملقّ) ق1309(كابلي 
   .)90: 1379  كاظمي،( نمايد

حافظ  ع سبك عراقي واصلي او تتب ةواصل، با آنكه گاهي از سعدي، اميرخسرو و جامي استقبال كرده است، عالق     
خشي و مالخان درحميدي بلخي، خان عصرانش نظيرشود كه با شعر هممي ارزش شعر واصل وقتي آشكار. است
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كه جملگي از طرز بيدل و شاعران ... فاضل غمگين و كابلي، اسير، شاهين دروازي و احمدعلي شاه قندهاري، سيدشامل
آيد كه گويا واصل بر آن بوده حافظ چنين برمي هاي واصل واز مقايسه غزل«. مقايسه شود ،كنندسبك هندي تقليد مي

بلكه وي  ؛اين پيروي تنها در رديف، وزن و قافيه نبوده. م پيروي كندب و منظّاي مرتّهاي حافظ به گونه كه ازغزل
  .)1074: 1375انوشه و همكاران، ( »ها را نيز در نظر داشته استموضوع و توالي بيت

ه مردم ، مورد توج»عايشه دراني«در قرن سيزدهم در ميان زنان نيز شاعراني ظهور كردند كه شعر بعضي از آنها مانند     
بي سنگي، مريم كنيزك، عاجزه، آمنه فدوي، و ببوجان از ديگر زنان شاعر مستوره غوري، محجوبه هروي، بي. شد واقع

  .)130 - 68: 1334جاويد، (هاي پس از آن هستند  معروف اين دوره و سال
ها به ادبيات رانيد عالقة«. يور ذوق نبودندبرخالف اعتقاد بعضي از پژوهشگران، شاهان دودمان دراني، عاري از ز    

» ين ترشيزي و فروغي اصفهاني، در طلب حامي به دربار تيمور شاه آمدندالدچنان بود كه دو شاعر از ايران، شهاب
  .)145: گروهي از پژوهشگران، پيشين(

ل احمدشاه نيز با وجود سرسپردگي به دولت انگلستان، شاعري بسيار خوش قريحه بود و از بيد ةشاه شجاع، نو    
به هر روي، تقليد شاعران افغان از . اي نيز در سرودن شعر براي ضرب سكّه داشتكرد و گويا تخصص ويژهپيروي مي

همچنان ادامه يافت تا از طريق غالم محمدخان طرزي و فرزندش محمدامين عندليب، به شاعراني مانند  1طوطيان هند،
هايي براي آشنايي بيشتر با حال و هواي اين دوره نمونه. ان رسيدقاري عبداله و پس از او ملك الشّعراي بيتاب و ديگر

  2.گردداز اشعار گويندگان ذكر  مي

  :هاي دوره مورد بحث در افغانستان، يكي از معروفترين شاعره)دراني( غزلي از عايشه افغان  
 

ـــمي  ـــش را  ن ــب دارم خوي ــالتي عج ــمح  دان
 

  
 تفكــر حيــرانم  كيســتم؟ كـــجا بــودم؟ در  

 
 
 رود هوشـم  سـر  گـه ز  مدهوشـم،  و اه مسـت گ
 

  
ــاقم،  ــزم عش ــه ب ــه ب ــل گ ــه چوگ ــانم گ  پريش

 
 

ـــخانه  ــه مي ـــه روم  ب ـــخانه، گ ــه بت ــه روم ب  گ
 

  
ــه ــرآنم  روم ســوي گ ــر ق ــه ذك ــه ب  مســجد گ

 
 

ــي  ـــاه م ــون، گ ــل افالط ــه دلي ــونگ  شــوم مجن
 

  
 خــويش، گــاه تــرك درمــانم شــفاي پــي گــه

 
  )65: 1334جاويد، (                                                                                                                

شود، در غزل محجوبه هروي به حال و هواي شعر و مضامين مربوط به فضاي شعر مردانه كه در غزل فوق ديده مي   
  :رسداوج خود مي

 
ــي   ــوش  مدهوش ـــاده ن ــم دل را ب ــرده از كف  ب

 

  
 يــار نــازك انــدامي، ســرو گــل بنـــا گوشـــي

 
 

ـــي  ــدخو جفــا جوي ـــي، تن ــرين موي  شــوخ عنب
 

  
ـــي   ـــر قبـاپوش ـــي، سيمب ــمن بوي ــاهرو س  م

 
 

 كـف  نقـد جـان همـه در    خريـدارت  من همچو
 

  
ــه   ــينت بوس ــل نوش ــا ز لع ــي اي ت ــو بفروش  ت

 
 

ـــي زارم   ـــت بس ــارم از غم ـــا ك ــت جف  اي ب
 

  
 از فراموشـي از محجـوب، بگـذر   كـن  ياد مـي 
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  )69 ،همان(                                                                                                                 
يعني صفاتي نظير  ،مردانه است ةمنطبق با ذائق هاي شاعر از ظاهر و رفتار معشوق، كامالًبينيم كه حتي توصيفمي    

ضمن اينكه صفات معنويِ مخصوصِ . ر ذكر شده استبراي معشوق مذكّ... عنبرين مو، گل بناگوش و  نازك اندام،
ت شعري مردانه؛ نظير تندخويي و جفا جويي نيز در اين شعر به معشوقِ مرد نسبت داده شده است كه معشوق در سنّ

لگوهايي نظير رابعه بنت كعب معروف به حال آنكه ا. نگاه مردانه بر اين دوره از شعر افغانستان است ةسيطر ةنشان
  .زنانه از قرن چهارم هجري در تاريخ ادبيات اين سرزمين وجود داشته است قزداري بلخي با شعري پيشتاز و كامالً

  :چند رنگ و بوي هندي آن چندان غليظ نيست هر. هاي حماسي است تغزلي و فاقد جنبه نيز كامالً» شاه شجاع«شعر   
 

ــ رساندعشــق او ــته م ــته آهس ــام آهس ــه ك  ا را ب
 

  
 آهسـته آهسـته   آهـوي وحشـي بـه دام    اين فتد

 
 

ــاني ــي  نه ــگ م ــرا دلتن ــدن، م ــق ورزي  داردعش
 

  
 آهسـته آهسـته   خـاص و عـام   در مرا رسوا كند

 
 
 اسـت  نگاهـان سـخت دشـوار    دام آوردن آهو به
 

  
ــي ــان  را م ــته بت ــته آهس ــرد رام آهس ــوانم ك  ت

 
 

 مـاه كاهيـدم   آن چنـد از غـم   الملـك هـر  شجاع
 

  
ــته   ــته آهس ــام آهس ــاه تم ــود م ــي ش ــم م  هالل

 
  )73،همان(                                                                                                                  

قي، عطر تند هندي در فضاي به رغم تالش برخي از شاعران براي استخدام عناصر زيباشناختي مربوط به سبك عرا    
، و »آيينه پيما«در شعر محمدامين عندليب، تشبيه چشم به پرنده و مژگان به بال در كنار تركيب . غزل آنان پيچيده است

، تالش شاعر را براي تقليد از بيدل در همان بيت نخست، بروشني باز »شكست رنگ«آميزي مندرج در تعبير  حس
  : نمايد مي
 

ــان ديــ  ــال مژگ ــكند ب ــا بش ــون بهرتماش  ده چ
 

  
ـــينه  ـــار آن آئ ــر رخس ــگ ب ــكندرن ــا  بش  پيم

 
 

ــكن    ــاه دلش ــدم از نگ ــه دي ــتي ك ــرگس مس  ن
 

  
 پـا بشـكند   دركـه   خاري سرت، بر گل شود تا
 

 
 آنــان دور نيســت حســن هــاي دســتاز بلنــدي

 

  
ــكند    ــا  بش ــد  ثري ــر  عق ــدانش  اگ  درج  دن

 
 
 سـر بـه   از معجز آن گلگون عذار گـل  »عندليب«
 

  
ــكند   ــا بش ــبن در دل م ــزار گل ــد گل ــار ص  خ

 
  )84،همان(                                                                                                                           

ندي، تالش بي ثمري را براي معدود شاعراني است كه در دوران غلبه سبك ه ميرزا محمدنبي واصل كابلي سرسلسلة    
اين حركت هيچگاه به غايت اصلي خويش . هاي قديم آغاز نمود پيوستن به جنبش بازگشت ادبي ايران و احياي سبك

مطلع چند غزلِ واصل كه در استقبال . روزگار وي ظاهر نگشتنرسيد و به صورت گفتماني غالب، در ميان شاعران هم
  :از حافظ سروده چنين است

 
 آرد دل ما رادست ترك شيرازي به  اگر آن: حافظ

 

  
 به خـال هنـدويش بخشـم سـمرقند و بخـارارا     
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 ماراچگلشوخگرآنساغركندسرخوشيكبه :واصل  

 
 دهــم تاتــار يغمــا رابــه چــين زلــف هنــدويش

 
 

 بنيـاد بـي  شراب و عيش نهان چيست كـار : حافظ
 

  
ــاد    ــادا ب ــه ب ــر آنچ ــدان ه ــف رن ــم برص  زدي

 
 

 جـام عشـق كشـيديم بـاده بـا دل شـاد      ز: واصل
 

  
ــاد    ــادا ب ــه ب ــر چ ــتيم  ه ــل شكس ــبوي عق  س

 
 

 بـر نيامـد از تمنـاي لـبش كـامم هنـوز      :  حافظ
 

  
ــوز  ــد جــام  لعلــش دردي  آشــامم  هن ــر امي  ب

 
 

 اي كه در دور لبت خونابه آشـامم هنـوز  : واصل
 

  
 كنــد چشــم شــرابت فتنــه در جــامم هنــوزمــي

 
  )130و129 ،همان(                                                                                                          

كه فقط اهل فن تا جايي. قدما بسيار دقيق و هوشمندانه است يران، تقليد شاعر از زبان و بياندر شعر سبك بازگشت ا   
» واصل«ا اين قبيل اشكاالت در شعر امثال ام. دهندص ميگري را در اشعار آنان تشخي مواردي از سهو، خطا و ناشي

  : به مطلع» حافظ«با غزل » واصل كابلي«غزل زير را از  ةمقايس. فراوان است
 

 ترسم كه اشك بر غـم مـا پـرده در شـود    : حافظ
 

  
 شــود بــه عــالم ســمر ويــن راز ســر بــه مهــر

 
  .استخامي و ناهمواري و عدم جزالت شعر واصل  ةبخوبي نشان دهند

  :  واصل
 

 شــود نظــر مــد روي تــو نقــش كــه ار آن
 

  
ــك در ــه ي ــش   زمان ــل نق ــر  ماي ــود دگ  ش
 

 
ـ ـمفت ـ   كـون ي ـ ـم  اسـت هـنگـاه توگشت  انـردم
 

  
 دگـر شـو  جلـوه  را كـه گفـت چنـين    چشم تو

 
 
 نقـاب  ودـخـ ِآهنـگ شـب  زلـف  ز رخ مكش بر
 

  
 شــود تــرتيــره  يــنا  از  مـبختــ  روز  مپســند

 
 
ـ  شـور   كـه  بـجع ودـنب ـ  شـود  امتـقي  انـعي
 

  
 شـود  گـر  رو قامـت او جلـوه  ـآن جـا كـه سـ   

 
 

ــان اي ــد   مردم ــده نگريي ــيش دي ــن  از ب  اي
 

  
 كــه تــر شــود ادا ـمبــ دوســت   راقـفــ  پــاي

 
 

ــ دل تــو از  هجــر كــه داغ  مشــكل  رود دره  ب
 

  
 بـه در شـود  » واصـل «ز تربـت   گـر  الله دـص
 

  )127،همان(                                                                                                                  
كه جنبش بازگشت ادبي، تأثير چنداني در شعر افغانستان نداشته است با اين حال حركت جنگنامه سرايي  چند هر     

ه داشت كه اين جريان، در قالب يك حركت آگاهانه و البته بايد توج. هاي كهن استهاي گرايش به سبكاز ديگر نمونه
، نيست و تحت تأثيرِ ناخودآگاه و ناگزير ِعوامل سياسي و )گونه كه در ايران شاهد بوديمآن(هدفمند براي تغيير سبك 

  .اجتماعي در شعر افغانستان پديد آمده است
  شاهنامه ةبازگشت به سبك خراساني و شيو. 1 - 1
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نخست الزم است كه به . ي بازگشت ادبي در افغانستان را جريان جنگ نامه سرايي دانستين تجلّشايد بتوان بارزتر    
  .گيري اين جريان پرداخته شودتاريخي شكل ةتبيين زمين

ا جانشينان وي ام. او بدون تنش سپري شد ه سبب شخصيت قدرتمند و تدبير ويژةشاه دراني ب دوران حكومت احمد    
پس از مرگ وي، فرزندانش به كشمكش با يكديگر پرداختند و افغانستان را به سوي . را نداشتنداو  قاطعيت و قدرت
مقارن با همين دوران، مداخالت دولت بريتانيا كه در هند جاي پاي محكمي پيدا . نظمي سوق دادند هرج و مرج و بي

اي كه مردم درباره شاه شجاع، عامل ههاي ادبي در اين خصوص در اشعار عامياننخستين واكنش. كرده بود، شروع شد
  :     ي كردانگلستان ساخته بودند، تجلّ ةارادبي

 
ــي   ــا ســيم و طــال زد شــه شــجاع ارمن  ســكه ب

 

  
 »كمپنـي «خاك پـاي  » برنس«و » لرد«نور چشم 

 
  )43-39: 1383هان فرهنگي، چهرقاني، كي :رك(                                                                               

در افغانستان » سرايينامهجنگ«يعني در نخستين نبرد افغان و انگليس، جنبش ادبي  ؛تقريباً مقارن همان دوران     
نامه كرده بود، به خان صبا در ايران اقدام به سرودن شهنشاهگونه كه فتحعليآغازگشت و تعدادي از شاعران، همان

پس از نخستين جنگ افغان و ماجرا از اين جا آغاز گشت كه . سبك شاهنامه فردوسي تقليد كردنداي از  صورت ناشيانه
، هزار نفري انگلستان در مسير حركت از جالل آباد به كابل شد 16كه منجر به انهدام كامل ارتش ) م1842(انگليس 

 .)89 :1375آبادي، علي( سرود »امهاكبرن«ها با عنوان اي در شرح اين جنگ منظومه )ق1264 -(حميداله كشميري 
يعني وزير، محمد اكبرخان، فرزند امير دوست محمد  ؛اكبرنامه كه به عنوان سردار و پيشواي جنگ اول افغان و انگليس«

) ق1260(در سال ) فعولن فعولن فعولن فعل(خان، نام نهاده شده است در بحر متقارب و در وزن شاهنامه فردوسي 
قابل  حكيم توس اصالً ةجام عبارات و هنر شعري با شاهنامو انس  ند اين اثر از نظر تركيب الفاظهرچ. نظم شده است
با آنكه در آن . توان آن را با شاهنامه مقايسه كرد ثير و برانگيختن احساسات مردم ميأولي از جهت ت ؛مقايسه نيست

 »اط هند و افغانستان پخش و به گرمي پذيرفته شدها صنعت چاپ به افغانستان نيامده بود، اكبرنامه در بيشتر نقسال
   .)11 :1350مواليي، (
واجد  ،هاي تاريخيمنظوم جنگ است كه در كنار ارزش نگاريِدر واقع نوعي تاريخ »اكبرنامه« ،با اين وصف   

در اين اثر،  هسرايندكشميري اله حميد. اي است و نفوذ فرهنگي و تبليغاتي گسترده  هاي ادبي، مقبوليت مردمي ارزش
  : گويدمي منظومهروش كار خود را در تدوين توضيح 

 
 ارـهوشيـــــ   ردمـــــــم  از  دمـــــــبپرسي

 

  
ــ  ارــــــآن دي ةدــــــاشنـد بـكــــه بودنــ

 
 

 المـــــالف كـاختـــ ود ـبـــ ار ـدر اخبـــ
 

  
 ق گفــــتم تمــــامـبــــه هــــم داده تطبيــــ

 
  )236 :1330كشميري، (                                                                                                    

ها حضور نداشته به كابل نرفته و در جنگخود، رسد كه حميد كشميري هيچگاه  با توجه به ابيات فوق به نظر مي     
مه در ميان مردم نفوذ معنوي اكبرنا. شنيده است  ،آمدند احان و مسافراني كه به كشمير ميو وقايع جنگ را از سياست 
ش به 1330اين كتاب با آنكه تا سال . سابقه و منحصر به فرد استافغانستان بي تلّو م) بريتانيا بود ةكه مستعمر(هند 

به شكل  ،گشت و حتي در محافل و مجالس هاي خطي آن در ميان مردم دست به دست مينسخه اام ؛ه بودچاپ نرسيد
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توفيق اكبرنامه در بيداري  گذاري وثير أتهاي ادبي و هنري، به رغم ضعف .شد يخوانده م ،شاهنامه خواني در ايران
تبليغاتي و جنگ رواني  -احساسات مردم و برانگيختن آنها، انگليس را برآن داشت تا دست به نوعي مقابله فرهنگي

 ،دست نشانده انگلستان بود عامل ،كه از هواداران شاه شجاع »قاسمِ منشي علي«شاعري به نام  ،به همين منظور .بزند
  .مور شد تا اكبرنامه را جواب گويدأم

ها به نفع كه در آن ماجراي جنگ »كابل يمحاربه«يا  »ظفرنامه«اي است به نام  منظومه مزدور،حاصل كار اين شاعر     
اپ رسيد و در به چ» آگره«اين منظومه به سرعت توسط دولت انگلستان در . دولت بريتانياي هند تحريف شده است

   .)110تا104: 1383 چهرقاني،( توفيقي حاصل نكرد ،سفارش دهندگان آن اما برخالف انتظارِ .ميان مردم توزيع شد
 ا شهرت و اعتبار اكبرنامه را كسب نكردام ؛نخستين تهاجم انگليس به افغانستان سروده شد ةديگري كه دربار ةمنظوم    
  .)293: 1375انوشه و همكاران، ( م آخوندزاده استدغالموالنا محم ةسرود »نامهجنگ«

 حميدة وزن شاهنامه فردوسي است و مقايسه آن با منظومنامه در بحر متقارب و هم نيز همانند اكبر »نامهجنگ«    
براي آشنايي با سبك اين دو اثر و اختالفات  .تواند نقاط تاريك اكبرنامه را از نظر تاريخي روشن كند كشميري مي

  .شود تاريخي ميان آنها، ابياتي از هر دو منظومه ذكر مي

  : گويد حميد كشميري مي ،وزير مختار هند بريتانيا ،د خان با سرويليام مكناتنمحمامير دوست ةدر ماجراي مذاكر
 

ـ   ژوهـپـــ  دانـــش دار ـنشســـت آن جهانــ
 

  
ــ ــه  تدبيـ ــ   رـبـ ــ   اـبـ ــ ركانِـزيـ  روهـگـ

 
 

ـ   و  بگفـــت اي هژبـــران    نـمــــ ران ـشيــ
 

  
 نـمـــ ران ـو مشيـــ  قـق و شفيــــرفيـــ

 
 

ــا را  ــه م ــاور   ن ــس ي ــيچ ك ــون ه ــت  كن  اس
 

  
ــه ــور ن ــه  كش ــكر ن ــه  لش ــيم ن ــت زر و  س  اس

 
 

 رـــــس  شـــوريده  قـــوم بـــدانم كـــه ايـــن 
 

  
ــ  ه زرـد بــــرده باشــــبـــ ره  ي زـفرنگـ

 
 

ــه   ــان تكيـ ــون در جهـ ــاهي كنـ ــد   گـ  نمانـ
 

  
 دـنمانـــ پنـــاهي  دشـــمن  ب ـآسيـــ  ز
 

 
 روم  يـفرنگــــ ش ـكــــه  پيــــ مـبخواهــــ

 

  
 روم جنگــــي  الت  بــــرِ  پيكــــان چــــو 

 
  )131: 1330كشميري، (                                                                                                     

  :اين ماجرا در جنگ نامه غالمي صورتي ديگر دارد
 

ــاي در ــگ  آن  اثنـ ــا  جنـ ــويش  بـ ــت خـ  گفـ
 

  
 نخواهــــد مــــرا فــــتح گرديــــد جفــــت

 
 

 امـــروز در جـــنگم آيـــد شكســـت    گـــر
 

  
 دســـت بترســـم فلـــك بنـــدم آرد بـــه   

 
 

ــا  ــر و يــ ــبك گــ ــه راه رو ســ  آورم بــ
 

  
 پنـــــاه آورم بـــــر را نـــــدانم كـــــه 

 
 

 بــــه دنبــــال مــــن خلــــق عــــالم بــــود
 

  
ــر  ــم پـ ــد در غـ ــه بندنـ ــال  و  كـ ــن بـ  مـ
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ــر  ــدم بــــ ــرانيان برنــــ ــاه نصــــ  3شــــ

 
ــ   ــذرد جـ ــم بگـ ــه غـ ــرم بـ ــه عمـ  اودانكـ

 
 

ــ ــه  انهمــ ــه   بــ ــوي الت آورم رو كــ  ســ
 

  
ــاتي ــات آورم  ثبـــ ــي ثبـــ ــدان بـــ  بـــ

 
  )196 :1336، )آخوندزاده(غالمي(                                                                                         

در ي از آنها و به تأسبيات افغانستان حفظ كردند ثير خود را تا مدت زيادي بر ادأت »نامهجنگ«و » اكبرنامه« ةمنظومدو     
فردوسي را  ةو جنبش بازگشت به سبك خراساني و شاهنامي پديد آمد ديگر هاي متعددنامهجنگ، وقايع تاريخي ديگر

ين الدمال شمس ةنامجنگ و» نامهافضل «معروف به ،الديندنجممحم ةنامجنگتوان به جمله مي از آن. استمرار بخشيد
شايان ذكر است كه اين جريان به هيچ وجه فضاي عمومي شعر افغانستان را كه تحت تأثير سبك . اشاره كرد نهريني

، انوشه و همكاران(شود تغيير نداد و تنها يك حركت مقطعي و گذرا در تاريخ ادبيات افغانستان محسوب مي ،هندي بود
1375 :243(.   

  شعر مشروطيت در افغانستان . 2
هان شرق، معمول اين است كه ورود صنعت چـاپ و انتشـار نشريات، طليعه و طاليه بيـداري و تجدد شمرده در ج
 »النهـار شمس«اي به نام  هـاي بيداري افغانستان نيز به زمان امير شيرعلي خان و انتشار نشريه لذا نخستين زمزمه ،شود مي

ين افغاني و به امر امير شيرعلي خان تأسيس الد پيشنهاد سيدجمال م با1875النهار كه در سال  شمس ةجريد. گردد باز مي
حاوي اخبار داخلي و خارجي، مقاالت نظامي و اقتصادي و در كنار آنها قطعات ادبي و شعر  ،صفحه منتشر شد 16و در 
براي  ،متوقف شد) م1878(اين دو هفته نامه با آنكه سه سال بيشتر عمر نكرد و با آغاز جنگ دوم افغان و انگليس . بود

و  590: 1375، و همكارانانوشه (هاي دنياي جديد آشنا نمود نخستين بار مردم افغانستان را با تحوالت و پيشرفت
591(.  
. پس از سقوط اميرشيرعلي خان، اميرعبدالرحمان خان پادشاه مستبد و خونخوار تاريخ  افغانستان روي كار آمد    

دت انگلستان به قدرت رسيده بود و جايگاه مردمي نداشت با هر زمزمه مخالفي بشّ عبدالرحمان خان كه با حمايت
او . هاي حكومت خود را استحكام بخشد كوشيد تا با ايجاد رعب و وحشت در دل مخالفان پايه كرد و مي برخورد مي

» كله منار«داستان . اندگناه را بدون محاكمه و تشريفات به قتل رس طي دوران طوالني حكومت خود هزاران انسان بي
مخالفان، مخصوصاً طوايف معترض هزاره، از مرز تاريخ گذشته و وارد شعر و ادبيات  ةساختن او از سرهاي بريد

  .)403: 1371فرهنگ، (افغانستان شده است 
يعني  ؛لسا 20م روند بيداري افغانستان را 1880به هر صورت به حكومت رسيدن اين پادشاه مستبد و خونريز در     

اله خان م، فرزند او حبيب1901به دنبال مرگ مشكوك امير عبدالرحمان خان در سال . به تعويق انداختم 1901 تا سال
اي اقدامات در  كسب وجهه و مقبوليت مردمي دست به پاره ةوي در آغاز حكومت خويش با انگيز. به جاي پدر نشست

سيس مدارس جديد أاقدام بعدي او ت. ديان را اعالم كرديفو همه تبعجهت رشد و توسعه كشور زد و در نخستين اقدام ع
اين دو اقدام به ظاهر ساده، زمينه سازظهور نهضت . بود) 1903( »هحبيبي ةليس«با شيوه اروپايي تحت عنوان 

سم به دنبال اعالم عفو عمومي تبعيديان، محمود طرزي، پدر ژورناليچنانكه . هاي بعد شد خواهي در سال مشروطه
مشهورترين نشريه انتشار سال تبعيد و زندگي اجباري در عثماني، به وطن بازگشت و بالفاصله  بيستاز  پسافغانستان، 

و م منتشر 1904در ژانويه آن نخستين شماره  كه اين نشريه. از سرگرفت را» سراج االخبار«يعني  ؛تاريخ افغانستـان
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  گيري محمود طرزي پس از پنج سال با درايت و پي شده بود،توقيف همزمان با سركوب نهضت مشروطه خواهي اول 
تيز مبارزه را متوجه  ةجنبش مشروطيت اول را پيش چشم داشت اين بار لب ةطرزي كه تجرب. دوباره مجوز انتشار گرفت

  .)61: 1377آرزو، (سياست مدارا و ستيز در پيش گرفت ، استعمار انگليس نمود و در برابر استبداد
و  1857هاي  خواهي دوم، در آغاز، كسب استقالل افغانستان بود كه طي معاهداتي در سال بنابراين آرمان مشروطه    

 ه،حبيبي) دبيرستان(= مقارن همين ايام، نخستين فارغ التحصيالن ليسه. الحمايگي انگلستان را پذيرفته بود م تحت1879
اين دو . نويسندگان سراج االخبار و مريدان محمود طرزي پيوستند به جمع اويدعبدالهادي  و نظير عبدالرحمان لودين

. روند به شمار ميمشروطيت افغانستان دوران چهار شاعر شاخص  العلي مستغني و طرزي، روزنامه نگار به همراه عبد
كارانه را موضع محافظه بعد از مدتي اله خان باعث شد كه جوانان پرشور مشروطه خواه  هاي بازدارنده حبيب سياست

متخلص به ( اوج اين خشم و اعتراض در اقدام عبدالرحمان لودين. رها كنند و به انتقادهاي تند از استبداد بپردازند
دستگير و روانه زندان شد  ،لودين ،به دنبال اين سوء قصد نافرجام. نمود يافتتيراندازي به او  براي ترور شاه و )كبريت

و در واقع به جرم » بد نبود«عه عبدالهادي داوي نيز به بهانه انتشار شعري با عنوان و به فاصله چند روز از اين واق
اين دو شاعر انقالبي را پيدا  خان فرصت اعدام لها ا پيش از آنكه حبيبام. بازداشت شدهمفكري و همراهي با لودين 

يكي از پسران او به نام بالفاصله كرد و  گلوله يكي از مخالفان، در شكارگاه كلّه گوش لَغمان، مغز او را متالشي ،كند
 لها پس از به قدرت رسيدن امان. خان كه از شاگردان طرزي و داراي افكار ترقي خواهانه بود، به حكومت رسيد لها امان
خواه بود و با طرزي و مشروطه خواهان سابقه دوستي داشت، زندانيان سياسي آزاد و يكه شخصي محبوب و ترقّ  خان

طي سومين جنگ افغان و انگليس و با تالش شاه و مردم اندكي بعد  .ل مهم حكومتي به كار گماشته شدنددر مشاغ
با كمك ياران  لها بعد از شكست انگلستان و كسب استقالل، شاه امان. استقالل افغانستان اعالم شد ،شكست قواي بريتانيا

هاي بزرگ نائل  كرد و در زمان كوتاهي به موفقيت خود و حمايت گسترده مردمي، سازندگي و توسعه كشور را شروع
 وشاه بعد از بازگشت از سفر غرب و پذيرايي شايان كشورهاي غربي . ا همدلي شاه و مردم زياد طول نكشيدام ؛آمد

و  شتابزدهقطاران سابق خود، دست به اقدامات هاي همايران و تركيه از او دچار غرور شد و بدون توجه به توصيه
هاي فرهنگي و اجتماعي  جامعه افغانستان كه از نظر زمينه. در راستاي ترويج مظاهر تمدن غربي در كشور زد انهكودك

مظهر اين . آمادگي پذيرش چنين تغييراتي را نداشت بزودي دستخوش آشوب و اعتراض نسبت به اصالحات اماني شد
اي اجباري آنها از عفله كشف حجاب بود كه استأن لودين و عبدالهادي داوي با مسااعتراضات، مخالفت عبدالرحم
با موج اعتراضات مردمي باعث شد كه فصل جديدي از استبداد در  لها امان ةمقابل  .مشاغل دولتي را در پي داشت

كلكاني معروف  لها ا دوره اين استبداد چندان طوالني نبود و با شورش همگاني به رهبري حبيبام ؛افغانستان رقم بخورد
حكومت بچه سقا نيز در كمتر از يك سال توسط نادرخان، با حمايت . و فرار شاه از مملكت خاتمه يافت» بچه سقّا«به 

  . دولت بريتانيا، سقوط كرد و مشروطه خواهان دوباره به مشقت و عذاب افتادند
اعر شيعه دردمند كه به سبب اين ش. است مدير مجله اتفاق اسالم سرور جويا، آزاديخواهپرشور السيف شاعران  بقيه     
هاشم خان قرار   ج و آتشين خويش هميشه مغضوب رژيم بود، يكبار مورد سوء قصد عمال صدر اعظم،مات مهيداقا

جويا پس . و خود وي از ناحيه سينه مجروح شد گرفت كه طي آن يكي از دوستانش به نام سيد يحيي به شهادت رسيد
  :اين بيت در صدر آن بوداي تند نوشت كه  از بهبود مقاله
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 خـود اي رقيـب مخنـدبه زخـم سـينة مـن بـي 

 
 كه اين نشان صـداقت بـه عشـق جانـان اسـت     

 
  )88: 1370 خسروشاهي،(                                                                                                   

جويا پس . همين مقاله او را دستگير و روانه زندان كرد ةا نداشت به بهانرژيم كه تحمل صراحت و شجاعت جويا ر    
امه سيداسماعيل بلخي كابل، پرچم شعر مقاومت افغانستان را به دست علّ» دهمزنگ«سال حبس در زندان  16از تحمل 

د جان به جان آفرين تسليم ان ناميده» پدر شعر مقاومت افغانستان«سپرد و سر بر زانوي اين مجاهد نستوه كه به حق او را 
  .  كرد
بدين  ،ثير شعر مشروطيت در ايران استأشعر مشروطيت افغانستان از نظر صورت و سيرت شبيه و شايد تحت ت    

زبان . هاي كهن بازگو نمايندكوشند تا مضامين سياسي و اجتماعي جديد را در قالبخواه مي معني كه شاعران آزادي
سيد اشرف الدين «شاعري از نوع  ،با اين حال. ن زباني ساده و قابل فهم براي عامه مردم استشعر مشروطه در افغانستا

طه ايران ـ استفاده از الفاظ فرنگي و ستايش ودر شعر اين دوره ـ مثل شعر مشر. در افغانستان ظهور نكرده است» گيالني
و . زدگي در ايران است تر از غرب بسيار كمرنگ زدگي در آن با اين تفاوت كه غرب ،مظاهر تمدن جديد رواج كامل دارد

يكي اينكه  ؛اسالمي روشنفكري در افغانستان دو دليل عمده دارد صبغة. استتر  گرايي در آن پر رنگ در عوض، اسالم
ير ثأاند و ديگر آنكه اساساً نهضت بيداري در افغانستان تحت ت هايي ديندار و پايبند به شرع بوده شاعران، نوعاً انسان

حتي در ماده نخست  .امه اقبال شكل گرفتين افغاني و علّالدهاي بيداري اسالمي و نوانديشي ديني سيدجمال انديشه
 شد، به تبعيت كامل ياد مي» كامله ةعشر«طلب افغانستان كه از آن با تعبير قرآني اي جمعيت مشروطه مرامنامه ده ماده

  .)55: 1372 حبيبي،( شده بودم تصريح مشروطه خواهان از قرآن، احكام و اصول اسال

تفاوت مضموني ديگر بين شعر مشروطيت ايران و افغانستان ستايش شاه و دربار در شعر مشروطه افغانستان،     
دسرور واصف است كه در شرايط خفقان و اختناق، در شعر جنبش مشروطه خواهي اول و در آثار امثال محم اًخصوص

از نظر سبك و زبان . اند هاي اصالحي نهضت، به تمجيد از پادشاه و رجال حكومت پرداخته نامهبراي نيل به اهداف و بر
نكته جالب توجه در شعر اين دوره آن است كه حتي شاعران مشروطه خواه كه در بيان مضامين جديد از زبان و نيز 

  4.ي سبك هندي نظر دارندلي و شخصي به همان سبك رايج يعناشعار تغزّ  كنند در سبكي تازه استفاده مي

هاي متنوعي از شعر مشروطيت افغانستان براي آشنايي با سبك، زبان و محتواي آثار شاعران اين دوره  ذكر نمونه    
  : ضروري مي نمايد

و  ، در شعر زير ضمن برشمردن مظاهري از تمدن جديد نظير تلگراف و هواپيما، به پرهيز از خرافهمحمود طرزي    
  :كندن به تالش و كوشش همگاني براي نيل به توسعه و پيشرفت توصيه ميروي آورد

  
 

 وقـــت شـــعر و شـــاعري بگذشـــت و رفـــت
 

  
ــت     ــت و رف ــاحري بگذش ــحرو س ــت س  وق

 
 

 تلگــــراف آرد خبــــر از شــــرق  و غــــرب
 

  
ــه ــد و نامـ ــت قاصـ ــت و رفـ ــري بگذشـ  بـ

 
 

 شــــــد هــــــوا جوالنگــــــاه آدمــــــي
 

  
ــي  ــك ب ــت  رش ــت و رف ــري بگذش ــال و پ  ب
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 ايـــن ســـخن را و برفـــت» دمحمـــو«:گفـــت  

 
 ســـعي كـــن تنبلگـــري بگذشـــت و رفـــت

 
  ) 187: 1334جاويد، (                                                                                                      

مذهبي هم  ةكه شعر او صبغاز ديگر شاعران مشروطه خواه، داعيه دار استقالل طلبي افغانهاست  5محمد انور بسمل    
» أشداء علي الكفّار و رحماء بينَهم«گيري از آموزه قرآني بينيم شاعر با بهره زير مي ةچنانكه در واپسين بيت نمون. دارد

  .خواندمؤمنان را به چشم پوشي از خطاهاي يكديگر و اتحاد و همدلي در مبارزه با استعمارگران فرا مي
 

ــه     ــود را ب ــه خ ــان خام ــتقالل زب ــف اس  وص
 

  
 خنجــر دو دم شــمريد بــه جــان دشــمن خــود

 
 

ــه ــانب ــهراهت ــههم ــارهگرشيش ــتپ ــافرش اس  ه
 

  
 قـــدم دليرگذاريـــد و خـــاك نـــم شـــمريد 

 
 

ــد   ــف انگاري ــت، لط ــه قهراس ــويش اگرهم  زخ
 

  
ــمريد   ــتم ش ــف را س ــه لط ــر هم ــت غي  ز دس

 
  ) 92: 1380صابري هروي، (                                                                                           

ترين شاگردان طرزي و شاعران از صاحب منصبان حكومت اماني و يكي از ژرف انديش، )پريشان( عبدالهادي داوي   
  :مشروطه خواه است شعر او از نظر صورت و محتوا بر شعر همگنانش برتري دارد

 
ــه    ــا  ب ــان  ت ــي؟ اوالد  افغ ــه  ك ــا  ب ــي؟ ت  ك

 

  
 تا به كي؟ هان  تـا بـه كـي هـان تـا بـه كـي؟       

 
 

ــاني را گرفـــــت  ــداري جهـــ  نـــــور بيـــ
 

  
ــي؟    ــه ك ــا ب ــان  ت ــت اي حريف ــواب غفل  خ

 
 

ــت  ــرت  اســ ــار عبــ ــار  و روزگــ  روز كــ
 

  
ــي؟     ــه ك ــا ب ــتان ت ــت در شبس ــواب راح  خ

 
 

ــزاح  ــزل  و  مـ ــده  و هـ ــت خنـ  رفـــت  وقـ
 

  
 خردســالي خــرده ســاالن  تــا بــه كــي؟     

 
 

ــر زبا  ــم آخــ ــد اي قلــ ــي برنــ ــت مــ  نــ
 

  
 تــا  بــه كــي؟  » پريشــان«اينقــدر حــرف  

 
  ) 160 ،همان(                                                                                                               

اده كند و گويا در اين كار كاربردتر شعر فارسي نيز به نحو مطلوبي استفهاي كمكوشيده است از قالب) پريشان( داوي    
  .كنيمرا ذكر مي  »بد نبود «براي نمونه دو بند از مخمس مشهور . به شعر مشروطيت ايران نظر داشته است

 
 شـد، بـد نبـود   در وطن گر معرفـت بسـيار مـي   

 

  
 شــد،  بــد نبــودچــارة  ايــن ملــت بيمــار مــي

 
 

 شـد، بـد نبـود   اين شب غفلت كه تار و مار مـي 
 

  
 شـد، بـد نبـود   اگـر بيـدار مـي    چشم پرخوابت

 
 

ــي  ــة مســتت اگــر هشــيار م ــودكل ــد نب  شــد، ب
 

  
  
 

 
 ايروز و شب چون لنگ و شل درآشيان بنشسـته 

 

  
 ايجـا خسـته  دمـاغ و فكـر را بيهـوده، بـي    هم

 
 

 ايدور از احبـاب رفتـــه بــا  عــدو  پيوسـته    
  

ــته  ـــران  دل بس ـــاي  ديگ ـــد كاره ــر امي  ايب
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ـ   ...شـد، بـد نبـود    د كـار مـي  گر تو را همت مم

 

  
  
 

  )161 ،همان(                                                                                                                         
جدد و ت ةنگر آن روزگار، ريشتجددخواهيِ سطحي ةبحبوح نوادر شاعران مشروطه خواه است كه در ةجمل داوي از

  : داندبلكه در انفتاح فكري و كسب معارف نظري مي ؛آوريپيشرفت را نه در اقتباس صنعت و فن
 

ــن    ــوام ژاپـ ــال  اقـ ــين حـ ــرق ببـ ــه مشـ  بـ
 

  
 بـــه مغــــرب  ببـــين حــــالت آل عثــــمان

 
 

ــان     ــي نمايـ ــه دادش ترقـ ــود آنكـ ــه بـ  چـ
 

  
 چــه بــود آنكــه كــردش بــه مطلــب مصــادف 

 
 

ــارف   ــارف معــ ــارف معــ ــارف معــ  ...معــ
 

  
  
 

  )162 ،همان(                                                                                                                        
رغم ورود مضامين جديد به شعر افغانستان، برخي از شاعران مشروطه خواه در اشعار شخصي و گفتني است كه علي    

  : گويد عبدالعلي مستغني مي .ه طرز قديم نظر دارندتغزلي خود، همچنان ب
 

 بهــار شــد كــه دهــد نرگســت بــه چنــگ پيالــه
 

  
ــه   دگــر  چــو اللــه  دمــد  از ميــان ســنگ پيال

 
 

ــايد   ــره  بگش ــر غنچــه را گ ــه دگ ــار شــد ك  به
 

  
 بهــار گشــت كــه گــل را زنــد بــه رنــگ پيالــه

 
 

ــاد زدســتم  ــه سرگشــتگي فت  چوســبحه بســكه ب
 

  
ــل  دور  ــد از تسلس ــيش ــه م ــگ پيال ــه نن  ام ب

 
 

ــئه ــه   ز شورنش ــوه هميش ــه ك ــتي رود ب  ي مس
 

  
 ...كشيده بسـكه ز داغ  جنــون پلنـگ  پيالــه    
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ل كند، با شكست قتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بويژه شعر افغانستان را متحورفت سراسر شؤون ا جرياني كه مي    
نيز » بچه سقّا«گراي دولت عوام. خان، دچار توقف شد لها ت اقدامات نابخردانه امانجنبش مشروطيت در افغانستان به علّ

نوگراي مشروطيت در مدتي كوتاه بنابراين شعر نوپا و  .گيري فرهنگي خاصي را ارائه نمايد آنقدر دوام نيافت كه جهت
خواه، حبس طوالني عبدالهادي  مشروطه  ، پرشورترين شاعر)كبريت( اعدام عبدالرحمان لودين. به بن بست كامل رسيد

همچنين، ايجاد فضاي ... هاي بعدي جنبش نظير جويا و ترين شاعر اين جريان، ترور و تبعيد نسل ه، موج)پريشان( داوي
لبته در ايران  ا .گرايي افراطي شود اق در كشور، موجب شد كه شعر افغانستان دچار نوعي درونرعب و وحشت و اختن

ا نويسندگان و ام ؛خواهي با روي كار آمدن رضا خان دچار شرايط مشابهي از توقف و ركود شده بود نيز جنبش آزادي
كه حساسيت رژيم را  »ناسيوناليسم«رايش به بست را پيدا كردند و با گشاعران ايران خيلي زود راه بيرون شدن از بن

توانستند خود را با شرايط جديد منطبق  هاي استعماري همسويي داشت، با سياستانگيخت و تا حدودي هم  برنمي
به صورتي پخته و متكامل خود را آشكار   »اخوان«شاعراني نظير  هاي بعد در شعر نتيجه اين حركت، طي دهه. سازند
هاي ي بود كه به جهت خردنگريدليل نخست؛ بحران هويت ملّ. اتفاق به چند دليل در افغانستان نيفتادا اين ام. ساخت
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دي نظير هزاره، پشتون، تركمن، هاي متعد تحضور قومي در واقع، .قومي در تاريخ افغانستان همواره وجود داشته است
زد، هاي عميق درون قومي را دامن مي ا كه وابستگيه آميز حكومت در افغانستان و اقدامات خصومت... تاجيك، ازبك و

  . داد هايي را در عرصه فرهنگ و سياست افغانستان نميبروز چنين نگرش ةاجاز
امه علّهاي  ت و وطن بود كه از انديشهدليل بعدي، نگاه انترناسيوناليستي روشنفكـران افغانستان نسبت به مفهوم ملّ    

هاي  روشنفكران افغانستان كه مستقيم يا غير مستقيم تحت تأثير ايده .گرفت نشأت مي آباديالدين اسدجمال  سيد اقبال و
لذا مفهوم وطن در نگاه اكثر . كردندوطن را در مفهوم اسالمي آن ادراك مي ،مصر بودنددر  »المسلميناخوان«حركت 

رافيايي خاص را كه غالباً به دست هاي سياسي و جغشد نه واحدهاي اسالمي را شامل ميسرزمين ةاين افراد هم
  6.استعمار ايجاد شده بودند

پشتونيزم كه . شد هـا ترويج مي ي و منحط بود كه به وسيله حكومتيابتدا» پشتونيزم«از   نوعي حضور  سوم، دليل    
ها و مان خان با قتل عامدر زمان عبدالرح 7،اند ياد كرده» نـاسيونالـيسم افغـان«غلط از آن با عنوان پژوهشگران ببعضي از 

و   ، حكومت ماركسيستي، دولت مجاهدين يحييبر افغانستان حاكم شد و در زمان زمامداري آل ،هاي فجيعكشي نسل
منجر به  ،ناسيوناليسم در ايران پشتونيزم در افغانستان مانند اينكه آيا. امارت اسالمي طالبان به اشكال مختلف ادامه يافت

ا قدر مسلم اين است كه پشتونيزمِ ام ؛توجه ادبي در زبان پشتو شده است يا نه، موضوع بحث ما نيست آفرينش آثار قابل
اي  البته پاره. بوده استدر افغانستان ترين مانع در راه رشد ادبيات فارسي و حتي ناسيوناليسم واقعي  دولتي هميشه بزرگ

 ،ا نه تنها تبديل به جرياني فراگير و راه گشاام ؛ظهور كرد» خليلي« از مفـاهيم ميهن پرستانه بعداً در آثار شاعراني نظير
 يك مضمون اصلي  ةدر حد و انداز، بلكه در مجموع شعر اين افراد معدود هم ؛نشد ،آنگونه كه در ايران شاهد بوديم

بازگشت «ناگزير از نوعي ز قرن بيستم غاان در آتاين عوامل دست به دست هم داد تا شعر افغانس ةهم. خود را نشان نداد
كه شعر اين دوره تا زمان بركناري هاشم خان و تصويب قانون اساسي از نظر محتوا به ورطه   به طوري. شود» ادبي
 ةالبته در حاشي. و عوالم سبك هندي رجعت كرد لحاظ صورت نيز به همان قوالب قديم  ل افتاد و ازگرايي و تغزّدرون

در تجليل از خاندان سلطنتي و اقدامات اشعار مجلسي و مناسبتي   ار قــابل توجهي همارتجـاعي، مقــد اين جريان
روي هم رفته . سروده شد كه عموماً مصارف تبليغاتي خاص داشتند و طبعاً تاريخ مصرف آنها نيز محدود بودايشان 
وره حاكم بود و جالب اينكه روح و به دور از تعهدات و مضامين اجتماعي و سياسي بر شعر اين د بي ي ساكن، يفضا

  : شعر رضا مايل هروي به همين قضيه اشاره دارد 8.بسياري از شاعران نيز به اين ضعف بزرگ واقف بودند
 

 آهــي كــه  فلــك  ســوزد،  در  ســينه   نــداريم
 

  
 فكري كه جهـان سـازد، انـدر سـرِ مـا نيسـت      

 
 
ــل« ــي دردي دوران » ماي ــه ب ــرد ب ــوان ك ــه ت  چ
 

  
ــپش  در  ــا ذوق  ت ــاب ت ــتدل ت ــا نيس  آور م
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  نتيجه
  :توان در موارد زير خالصه كردبا توجه به آنچه كه در اين پژوهش ذكر شد، نتايج حاصل ازبحث را مي

هاي شعري پيش از كه در ايران آغاز شد به دليل اينكه ادامه سير منطقي و طبيعي جرياننهضت بازگشت ادبي  -1
خبري اهل ادب از اين حركت، در افغانستان با استقبال شاعران اين سامان خود نبود و همچنين به علت بي
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اي را در برابر هاي تازهالبته حضور پررنگ شاعر پرآوازه سبك هندي، بيدل دهلوي هم كه راه. مواجه نشد
. استر بودههاي ياد شده مؤثّگشود در استمرار اين سبك در سرزمينشاعران هند و افغانستان و فرارود مي

 .هاي بدلي پديدآمدندالوصف در اين كشورها هرگز بديلي براي بيدل يافت نشد و تنها بيدل مع

هاي كهن، معدودي هاني در بازگشت به سبكرغم عدم اقبال قاطبه سخنوران افغان به پيشنهاد شاعران اصفعلي -2
افزون بر آن، جنبش  . از شعراي افغان، نظير واصل كابلي به تقليد از سبك عراقي و شعر حافظ روي آوردند

 . توان تالشي براي تقليد از شاهنامه تلقي نمودنامه سرايي در افغانستان را هم ميجنگ

ا با ام ؛راه ورود مضامين نو به شعر اين كشور را هموار ساخت خواهي در افغانستان،نهضت بيداري و مشروطه -3
شكست اين نهضت، جريان شعر افغانستان در آغاز قرن بيستم ناگزير به نوعي بازگشت ادبي روي آورد و به 

دبي حقيقي در افغانستان، به و با أبتر ماندن تجربه شعر مشروطيت، بازگشت ا. عوالم سبك هندي رجعت نمود
 .زگشت به سبك هندي رقم خوردبا صورت

 
  ها نوشتپي

  .»عالمي طوطي شدند اما كسي بلبل نشد«: برگرفته از مصرع محمد كاظم بلبل -1
  ).130تا  65: جاويد، پيشين( :كليه اشعار منقول است از -2
  .بود »لرد اكليند«كه در آن زمان  است نايب السلطنه انگليس در هندمقصود  -3
  .است تغزالت و تغنيات اين از اي نمونه آمده بخش همين پايان در كه تغنيمس عبدالعلي شعر -4
براي . هاي مختلف چند نوبت زنداني شدمحمد انور بسمل از شاعران مشروطه طلب اول است كه طي حكومت -5

  ).67: حبيبي، پيشين: (آگاهي ازشرح احوال او رك
شود در استانبول با سيد جمال مراوده داشت و شمرده ميمحمود طرزي كه پدر جريان روشنفكري در افغانستان  -6

  هاي بعدي هم براي تحصيل به األزهر رفتند كه استاد غالمبسياري از روشنفكران نسل. هاي او بودتحت تأثير انديشه
  : گويدنفوذ اقبال هم در افغانستان غير قابل انكار است اقبالي كه مي. محمد نيازي از آن جمله است

  ...چون نگه نور دو چشميم و يكيم / شبنم يك صبح خندانيم ما / اق و روم و ايرانيم ما از عر
از ) پشتون(=  به هر حال تعبير ناسيوناليسم افغان. ناسيوناليسم در عرف اهل انديشه مفهومي فراتر از قوم گرايي دارد -7

  ).29: 1379موسوي، : رك( دكتر سيدعسگر موسوي است
  :گويدي ميمحمد عثمان صدق -8

 
 افســـرده دالنـــيم و نـــداريم بـــه ســـر شـــور

 

  
 در ســـينه مـــا كـــن شـــرر ايجـــاد خـــدايا
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