
 
 
 
 
 
 

  الشّعرا: بهار، قاريدو ملك
  دكتر محمدكاظم كهدويي
  دانشيار گروه ادبيات فارسي دانشگاه يزد

  مقدمه:
 1919 – 1901اهللا (نيمة نخستين سدة بيستم هـ . در افغانستان، مصادف است با دوران زمامداري امير حبيب

 1929)،محمد نادرشاه (1929تا اكتبر  1928اهللا كلكاني (اواخر م.)، امير حبيب 1929 – 1919اهللا (م.) امير امان
  )11، ص 1385م .). (فرمند،  1973 – 1933م.) و محمد ظاهرشاه ( 1933 –

- نمياستعدادها كرد؛ اما به تربيت ميمعروف است كه اميرعبدالرحمان، از استعدادهاي موجود استفاده 

سوادي خود او بود كه به سواد و دانش چندان توجه نداشت، و در مدت بيست پرداخت، و شايد به سبب بي
و يك سال زمامداري خويش، نه تنها يك مدرسه جديد تأسيس نكرد، بلكه به مدارس قديمي هم توجهي 

ول بوده، نپرداخت؛ در واقع از مرگ نداشت و به پرورش شاعران، ادبيان و هنرمندان آن چنان كه هميشه معم
دوست محمدخان تا مرگ اميرعبدالرحمان خان (مدت چهل سال) افغانستان از نظر فرهنگ و ادب در سطح 
نازل قرار داشت، و با اينكه در اين دوران يك حركت ادبي قابل توجه به شكل بازگشت به شيوة استادان 

ات فارسي رونق و درخشش پيدا نمود، در افغانستان، حركت و متقدم در ايران ظهور كرده و در هند هم ادبي
  )12جنبش قابل مالحظه اي پديدار نگشت. (همان، ص 

  اهللا كلكاني (بچه سقّو) به زبان خودش بيان كرده، خالي از تأمل نيست:اي كه اميرحبيبذكر اعالميه
اهللا كمر جهاده خدمت دين رسول گري حكومت سابقه ره ديده، و برايديني، و التيمه اوضاي كفر و بي«

الماله به تعمير و متب خرج بسته كدم تا شما بيادرها ره از كفر و التيگري نجات بتم. مه باد ازي پيسة بيت
نخات كَدم. بل همه ره به عسكر خود ميتم كه چاي و قند و پلو بخورن، و به مالها ميتم كه عبادت كنن. مه 

ي گيرم و همه ره بخشيدم، و دگه مه پاچاي شماستم، و شما رعيت مه مي مالية سفايي  و ماسول گمرك نم
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باشين، بروين باد ازي هميشه سات خوده تير كنين، مرغ بازي، بودنه بازي كنين، و ترنگ تامه خوش 

  )46، ص 1371(مايل هروي،  1».بگذرانين
گذاشتند كه دروس » ليسة حبيبيه«م. نخستين مدرسه كشور در كابل تأسيس شد و نام آن را  1903در سال     

پرداخت؛ مختلف در آن تدريس مي شد و در كنار آن دارالتأليفي هم تأسيس كردند كه به تهيه كتب درسي مي
شود و ادبيات آن منتشر مي» امان افغان«االخبار كه بسته شده بود، با نام اهللا خان نشرية سرجدر عهد امان

پروايي به اشكال شعري قديم و بيشتر توجه به و از ويژگيهاي آن بي گيردروزگار سمت و سويي جديد مي
  مضون ادبيات است؛ چنانكه محمود طرزي، چنين سروده است:

 وقت سحر و ساحري بگذشت و رفت  وقت شعر و شاعري بگذشت و رفت
 پروري بگذشت و رفتغفلت و تن  وقت اقدام است و سعي و جد و جهد

  گـامهـاي اشتــري بگـذشت و رفت           و ريل است و برقعصر عصر موتر     
ها و اصطالحات غيرمعمول در شعر است؛ مثل: ريل، برق، معدن، از ديگر ويژگيهاي شعر آن دوره، ورود واژه

  )20-18، ص 1385زغال سنگ، تلفن، تلگراف، راديو و ... . (فرمند، 
خورد سي (دري) در افغانستان، شعر روشنگري به چشم ميدر آغاز سدة بيستم، در سير تاريخي ادبيات فار

كه نظير آن را نيز در ايران هم شاهديم. شعر معروف مرحوم عبدالهادي داوي (پريشان) كه بنيادگذار نشرية 
-شباهت به شعر شاعران ايراني در آن روزگار نيست، بويژه اشرفبي» بلبل گرفتار«االخبار بود، با نام سراج

  ني و ... .الدين گيال
 شد بد نبودچارة اين ملت بيمار مي  شد بد نبوددر وطن گر معرفت بسيار مي«

 شد بد نبودچشم پر خوابت اگر بيدار مي  شد بد نبوداين شب غفلت كه تار و مار مي
  شد بد نبودكلة مستت اگر هشيار مي

                                                 
ر جهاد بسته كردم تا شما برادرها از كفـر و  اهللا كمدين رسولديني و التيگري حكومت گذشته را ديده و براي خدمت . من اوضاع كفر و بي 1

مكتب خرج نخواهم كرد. بلكه همه را به ارتش خود مي دهم كه چاي و قند المال را به ساختن التيگري نجات بدهم. من بعد از اين پول بيت
گيرم و همه را بخشيدم و ديگر اينكه مـن  و پلو بخورند و به مالها مي دهم كه عبادت كنند. من مالياتهاي شهرداري و درآمدهاي گمركي نمي

ت خود را خوش بگذرانيد، مرغ بازي و بلدرچين بازي كنيـد و بـا   باشيد. برويد بعد از اين هميشه ساعپادشاه شما هستم و شما رعيت من مي
 ساز و آواز شاداب و خوش بگذرانيد.
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گوشه چشمي به سبك قدما (خراساني) كساني چون محمود طرزي، به شيوة شاعران معاصرشان در ايران، 
  اي از آن ابيات خالي از ظرافت نيست:سرايند. نمونههايي به همان شيوه ميدارند و قصايد و چكامه

 جهان جهان ريل شد، زمان زمان تارها  بيا ببين كه در جهان چگونه كشته كارها«
 گذشت از آن قطارهاچه كوهها شكاف شد   ها بحارهاچه بحرها كه بر شده چه خشكه

  جهـان جهـان علـم و فـن، زمـان زمـان كـارهـا
  بس است صيد بودنه (بلدرچين) ميان كشتزارهـا

  )21(همان، ص 
شود و وزيري محمدهاشم خان، تصفية روشنفكران شروع مياز اوايل حكومت محمدظاهر شاه و نخست

عدام يا زنداني شدند؛ جرايد آزاد، تعطيل شد، و پروراندند، اآناني كه آرزوي مشروطيت و آزادي در سر مي
اهللا كلكاني، شعر و ادب رونق خود را بكلي از دست مطبوعات دولتي جاي آنها را گرفت. در عهد اميرحبيب

داد. در ايام زمامداري محمدنادرخان و آغاز سلطنت محمدظاهر شاه و اعمال سياستهاي سختگيرانه و اختناق 
  )31را به سوي چار ديواري دربار كشانيد. (همان، ص آميز، دوباره ادبيات 

گردد، حضور شماري از شاعران مفلق و ادبيان آنچه ماية اميد و تسلي خاطر ادب دوستان و هنر شيفتگان مي
با مسئوليت در آن برهه زماني است كه از اين ميان، در سيماي برازندة عرصة دانش و ادب فارسي(دري) 

توان ديد كه عمر خود را وقف تحقيق، تتبع، تربيت الشعرا، قاري عبداهللا خان را ميكساني چون مرحوم ملك
  كنند.و پرورش نسل جوان و استعدادهاي نهفته و مجال نيافته مي

البته آزاديهايي كه بعد از مشروطه روي كار آمد و سپس دوران انتقال حكومت از قاجار به پهلوي، نهضت 
ديوان، ايجاد دانشگاه و توسعة مدارس، رفت و آمدهاي اهل علم و دانش به  چاپ و نشر كتاب و نشريات در

هاي جديد و ... مواردي بود كه در ايران وجود داشت و تا حدي چهرة فرهنگي و غرب و كسب اندوخته
علمي كشور را دگرگون كرده بود كه با توجه به آگاهي و معرفت عموم، ضرورتي به ذكر همة موارد و 

  ان در اين مختصر احساس نشد.توضيح فراو
جمع كثيري از شاعران گرانسنگ را در آن دوره مي توان نام برد؛ همچون :ملك الشعرا بيتاب، مستغني، شايق 

  جمال، خليل اهللا خليلي، و...، كه جاي پرداختن به همة آن بزرگواران نيست.
  قاري عبداهللا:
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ميالدي در كابل چشم به جهان گشود، پدرش  1869 – 1868هـ.ق برابر با  1288قاري عبداهللا خان در سال 

الدين و جدش حافظ محمدغوث و عمويش حافظ محمدعظيم، از علماي معروف و دانشمندان حافظ قطب
كه سال تأسيس  1310مشهور زمان خود بودند، و قاري عبداهللا در كودكي در محضر پدر تربيت شد. سال 

آيد و در كنار شعر و شاعري، فقه، اصول، منطق، كالم و يانجمن ادبي كابل است، به عضويت آن در م
گيرد و قرآن كريم را با تجويد و احكام آن حفظ مي كند و خط نستعليق را هم خوب حكمت قديم را فرا مي

اهللا خان كه وليعهد بوده، او را به عنوان مشاور علمي و مي نويسد و در حالي كه بيست سال داشته، اميرحبيب
مدرسه حبيبيه تأسيس مي گردد، قاري از نخستين كساني  1903برمي گزيند. وقتي در سال        ادبي خود 

  بوده كه به عنوان معلم ادبيات دعوت به كار مي شود.
م. به پيشنهاد وزارت معارف (آموزش و پرورش) انجمن علميه را تشكيل مي دهد. (همان،  1920در سال 

  )38-33ص 
گذارد تا در شمارة اول خود، موضوع فتح كابل را به افتراح مي» كابل«مجلة خورشيدي،  1311«در سال 

بيت به سبك شعراي محمودي و  100تا  50شاعران طبع خود را بيازمايند، به شرط آنكه قصيده مشتمل بر 
  به رديف، بحر و وزن قصيدة معروف فرخي سيستاني باشد با مطلع: 

 »پرنيان هفت رنگ اندر سرآرد كوهسار  رچون پرند نيلگون بر روي پوشد مرغزا «
در شمارة هشتم آن مجله، قصيدة قاري عبداهللا خان، حايز رتبة اول شناخته و تمام قصيده به چاپ رسيده 

  است :
  گر زمرد گون شود از فيض نيسان كوهسار«

 شود از برگريزان هم زرافشان مرغزارمي  
  آبگير...در شتا مرغابيان غوطه زن در

 در چرا رعنا غزاالن مست اندر مرغزار  
 ...صبحگاهان چون زند شبنم گره بر سيم

 »شود بر تاج گل الماسكاردانه دانه مي  
 )220، ص 1334(قاري،   
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ش، مجلة كابل به مناسبت فصل بهار، اقتراحي طرح     مي  1313بار ديگر در شمارة اول حوت (اسفند) سال 
نايل مي شود. مطلع » ملك الشعرايي«اين اقتراح نيز قاري به عنوان برنده برگزيده وبه خطاب  كند كه در

  قصيده كه در سبك خراساني است، چنين است:
 براي رونق ماه حمل نسيم بهار  كشيده است سراپرده باز در گلزار« 

 چو كرد باد صبا فرش سبزه را هموار  سحاب ساحة گلزار رفت و روب نمود
 »كه خرّمي زتو گيرد به استعاره بهار  ... وطن فضاي تو سرسبز باد چنداني

  )232-229(همان، ص 
 7-3(هجري شمسي) از صفحه  1314به تاريخ اول ثور (ارديبهشت) سال » كابل«اين قصيده در مجلة ماهنامة 

  يي وي نيز اعالم شده است.به چاپ رسيده است. در همانجا به خوبي نيز از او تجليل، و خطاب ملك الشعرا
قاري عبداهللا به مناسبت جشن هزارة فردوسي، در مشهد، شعري در قالب مثنوي سروده كه جناب سرور گويا 
به نمايندگي از انجمن ادبي كابل در آن جشن شركت و شعر قاري را قرائت كرده كه مورد تقدير حضار قرار 

) با مقدمه اي آن را به چاپ       2326ش. (شماره  1313ه سال گرفته است و روزنامه اطالعات در هفتم آبان ما
  مي رساند: ابياتي از آن چنين است:

 زند طبل و كوسبه نامش سخن مي  حكيم زبردست داناي طوس« 
 كه بگشوده بر ما در فارسي  اديب سخن پرور فارسي
 بود نام او زنده در روزگار  ... زدورش اگر رفته سالي هزار
 »كه مانند آثار خود در جهان  نميرند مردان روشن روان

  )314، ص 1336(قاري، 
  

» تقدير«م.) با عنوان  1935آوريل  22خورشيدي ( 1314، اول ثور (ارديبهشت) سال 47مجلة كابل در شمارة 
  الشعرا قاري عبداهللا چنين آورده است:همراه با چاپ عكسي از ملك

بخت هستند كه خدمات و احساسات وطن ما، امروز خيلي مسعود و خوش خدام صميمي و دوستداران«
  شوند.نيكويشان ضايع نشده و بزودي مورد تقدير و مكافات حكومت قدرشناس خود واقع مي
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استاد فاضل، جناب قاري عبداهللا خان، عضو انجمن ادبي، شاعر شهير وطن كه سابقة خوب و لياقت و فضل  

يك مدت مديدي است كه در امور ادبيات و معارف وطن، مصدر خدمات مفيدي  او بر همگان معلوم، و از
اند، مخصوصاً از جنبة شعر و ادبيات كه امروز شده و زحمت تأليف آثار نافعه را بر خود گوارا ساخته

وجودشان در وطن منحصر به فرد است، اخيراً از حضور اعليحضرت شهريار جوانبخت كه ذات همايونش 
رش دهندة فضال و علما و خدام صميمي كشور بوده و مرجع آمال همة خدام و سعادتمندان وطن همواره پرو

الشعراي كشور ملك«است، به تقدير لياقت و خدمات جناب قاري عبداهللا خان معزي اليه را به خطاب 
بار است  سرفراز فرمودند. گويا نايل شدن بدين خطاب، بعد از دورة ادب پرور شاهان غزنوي، دومين»عزيز

  شود.كه در افغانستان تجديد شده، و يك شاعر فاضل پايتخت مفتخر بدين خطاب مي
ما به همكار فاضل خود جناب قاري صاحب، صميميانه تهاني و تبريك گفته، بقاي عمر و استحكام سلطنت 

  )50- 49(ص. » نماييم. انجمن سنية اعليحضرت همايوني را از خداوند توانا، رجا و استدعا مي
خورشيدي، سلسله مقاالتي را با عنوان  1313ضمن اينكه مجلة مذكور از شمارة اول ميزان (مهرماه) سال 

اثر » سخندان فارس«كه ترجمه و نگارشي است از كتاب » اصول و قواعد تحقيقات فلسفه لغات و السنه«
  موالنا محمدحسين آزاد، از قاري عبداهللا خان به چاپ رسانده است.

اثر دكتر عبدالكريم كرمانوسي، از مجلة الهالل، كه در » تاريخ چگونه نگارش يابد«مقاله ديگر با عنوان، ترجمة 
خورشيدي) از مرحوم قاري عبداهللا، نشانگر تسلط وي بر  1314(اول جوزاي،  48شمارة  12-6صفحات 

  زبان فارسي و عربي است.
  

  بهار
هـ ش.، وفات  1266صبوري، شاعر بزرگ عصر ما (تولد الشعرا محمدكاظم ملك الشعرا، محمدتقي بن ملك

شمسي) در عين حال شاعر و محقق و نويسنده و استاد دانشگاه و روزنامه نگار و مرد سياست بود.  1330
بهار در شعر، شيوة فصيح قدما را به نيكوترين صورتي بيان كرده، در ضمن از زبان متداول، لغات و تعبيرات 

شعار خود به عاريت گرفته است. وي شعر را وسيلة بيان مقاصد گوناگون قرار داده و اصطالحاتي را در ا
  است. ديوان بهار هم در دو مجلد به طبع رسيده است.

و تأليف سبك شناسي در » التواريخ و القصصمجمل«و » تاريخ سيستان«از آثار تحقيقي او تصحيح و تحشية 
  دهخدا) سه جلد است. (فرهنگ فارسي معين، و لغتنامه
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بهار، از خراسان برخاسته بود، اما نسيم آزادي، كه پس از امضاي فرمان مشروطيت در ايران وزيدن گرفت، او 
را به تهران كشانيد تا بتواند از مهمترين دستاورد نهضت كه خونبهاي شهيدان وطن بود، از نزديك پاسداري 

  )31، ص 1374كند.(ياحقي، 
-شعراي آستان قدس رضوي بود و پس از آنكه از دنيا رفت، عنوان ملكالمرحوم صبوري، پدر بهار، ملك

ها و اشعار آزادي خواهانه وي ، از الشعرايي، توسط مظفرالدين شاه، به محمدتقي بهار واگذار گرديد... انديشه
  شد. (همان)هاي محلي خراسان منتشر ميطريق روزنامه

مشي  ضد روسي آن، پس از يك سال، ر كرد كه به دليل خطرا در مشهد منتش» نوبهار«روزنامة  1328از سال 
  را تأسيس كرد.» تازه بهار«توقيف شد، اما بهار، به جاي آن، 

يك سال بعد، بهار از طرف مردم خراسان، نمايندة مجلس شده و در تهران، مجلة دانشكده را بنياد نهاد كه  
  1ارگان انجمن ادبي دانشكده بود.

ل پس از مرگ وي منتشر شد، دربرگيرندة قالبهاي مختلف شعري است. اشعار دوران ديوان بهار كه چند سا
الشعراي آستان قدس رضوي بوده، بيشتر مدح و منقبت و مرثيه است كه به مناسبتهاي جواني وي نيز كه ملك

ر مختلف سروده شده و در قصايد خود از وزن و قافيه و مضمون قصايد فرخي، منوچهري، ناصرخسرو، بشّا
مرغزي، مسعودسعد، ظهير فاريابي و انوري پيروي كرده است. قطعات او نيز رنگ و بوي مسائل اخالقي 

پردازي است كه قالب فراموش شده قصيده را يك بار ديگر، با همان صالبت شاعران دارد. بهار، شاعر قصيده
كند. (همان، ص وي جلوه ميخراسان، زنده كرده است. روح ديانت و ايمان نيز به صورتي لطيف در قصايد 

34-35(  
آيد (همان) بهار، شاعر دو مرواريد گرانبهاست كه از درياي معاني بهار به دست مي» وطن«و » آزادي«

آمد، سال زودتر به دنيا مي 50مقتضيات است كه تمام حوادث و تالطمات بر آثارش تأثير گذاشته، و اگر 
  )117، ص 1372گرفت. (محمدي، آثارش بكلي رنگ ديگري مي

بهار، طبع بلند، ذوق لطيف و معلومان خود را در عروض و صنايع بديعي، در مكتب پدر و در محاضر با 
استادان بزرگ آن زمان مانند: اميري و دانش، و سخنوران دانشمند خراسان هرروز با تجربه و تمرين، تازه و 

  )119كرد. (همان، ص تر ميتر و كار كشتهپخته

                                                 
خورشيدي، تشكيل شد كه گروهي از جوانان اديب و باذوق در آن شركت داشـتند. مجلـه دانشـكده در همـين      1294اين انجمن در سال  - 1

 )80، ص 1374شد. (ياحقي، اداره مي انجمن تأسيس شد و به همين نام، زيرنظر محمدتقي بهار،
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  عصر بيداري مشروطيت و
توان به موارد ق) كه به سبب بيداري جامعة ايراني حاصل شده، مي 1324از دستاوردهاي مشروطيت (پس از 

  ذيل اشاره كرد:
  روي آوردن به دانش و فن جديد .1
 رفت و آمد ايرانيان به كشورهاي اروپايي و اشنايي با تحوالت جديد .2

 رواج صنعت چاپ .3

 نويسيرواج و گسترش روزنامه .4

 ه و نشر كتابها و آثار فرنگيترجم .5

هـ .ق صورت  1266تأسيس مدرسة دارالفنون، كه تصميم جدي اميركبير براي تأسيس آن سال  .6
 ) 15-13، ص 1374هـ .ق رسماً افتتاح شد. (ياحقي،  1268گرفت ولي در سال 

 توان اين موارد را به طور خالصه بيان كرد:از ويژگيهاي شعر بيداري نيز مي

  ها و مطبوعات قرار گرفت.تن شعر، در اختيار روزنامهعموميت ياف .1
 باورهاي جزمي در شعر از ميان رفت و برخوردي پويا در شعر به وجود آمد. .2

الدين گيالني (نسيم شمال)، ميرزادة عشقي و عارف قزويني، زبان كوچه و بازار كساني چون اشرف .3
 را برگزيدند و شعرشان قبول عام يافت.

 به شعر و ادب راه يافت.واژه هاي فرنگي  .4

 قالبهايي چون مستزاد، مخمس و ترانه و تصنيف، رواج بيشتري يافت. .5

 )20-16اجتماعي به خود گرفت. (همان، ص  –شعر بيشتر رنگ و روي سياسي  .6

ترين مضامين در شعر قانون، وطن، تعليم و تربيت، توجه به علوم و فنون جديد، از عمده» آزادي«توجه به 
  بيداري (سدة سيزدهم و اوايل چهاردهم) بود.دوران 

توان گونه ميآيد كه بدينبه موازات اين تحوالت در ايران، در ادبيات افغانستان معاصر نيز تغييراتي پديد مي 
  از آن نام برد:

  الف) تغييرات شكلي
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شكستن  قيد و شرط اوضاع اجتماعي در شعر وپروايي به اشكال شعري قديم، به ويژه ورود بيبي .1
حصار ارزشهاي قديم شعري، كه سرايش اشعار عاري از قافيه و مبرا از معايير زيباشناختي و 
آرايشهاي كالمي پا به عرصة وجود نهاد؛ چنانكه كسي چون محمود طرزي نيز شكست كلمات را 

  بندي كه مصرع ترجيع آن چنين است:برد، در ترجيعدر شعر خود به كار مي
  )19ش، ص  1385(فرمند، » چپ شين چپ شوين مرغكان من«

  ها و اصطالحات غيرمعمول در شعرورود واژه .2
نويسي، شعر منثور و ... كه شعر منثور را تحت تأثير ظهور قالبهاي نو ادبي، و روي كارآمدن سفرنامه .3

 دانند.االخبار ميترجمة شعرهاي اروپايي و نشر آن در سراج

  
  ب) تغييرات محتوايي:

تم و روي كارآمدن ادبيات روشنگري، مناسبات اجتماعي و اقتصادي جامعه و واقعيتهاي با آغاز سدة بيس
شود و آزادي و حفظ و صيانت آن، تأمين وحدت مسلمانان جهان، صنعت و حرفه، محيط ديگرگون مي

  دهد.تعميم علم و دانش، آزادي اجتماعي و سياسي، موضوع و محتواي ادبيات را تشكيل مي
و تند و زننده از معامله گران و غاصبان، عمال و كارمندان دولتي، حتي شخص امير، شعر و  انتقادهاي صريح

  )21ادب اين عهد را روح و رونق ويژه اي بخشيده بود. (همان، ص 
  

  اوضاع سياسي زمان دو شاعر:
و كشور آنچنان كه گفته شد، اوضاع سياسي در دوران بهار و قاري، چندان مناسب نبود؛ اگرچه مدارس در د

رسانند. دوران راديو ها و نشريات، اخبار را به گوش مردم ميگردد، روزنامهشود. دارالفنون بنا ميتأسيس مي
-و تلگراف و ماشين و ريل و خط آهن و موتور و ... شده است؛ اما جنگهاي جهاني، كشتارهاي مردمان بي

اي و انديشمندان اهل قلم، وضع را به گونه دفاع، حضور دولتهاي قدرتمند و زورگو و بيداري آزاديخواهان
  زد.ديگر رقم مي

هيچ يك نقطه درخشاني در «نويسد: مي» افغانستان در پنج قرن اخير«مرحوم مير غالم محمدغبار، در كتاب 
شود. امير عبدالرحمان، با اينكه از تمدن جديد آگاه بود، مع تاريخ اين عهد، راجع به فرهنگ جديد ديده نمي

يك مكتب نساخت و يك جريده تأسيس نكرد، در حالي كه افغانستان با هر دو سابقه داشت...، برعكس  هذا،
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ريخت و نسل جوان مطبوعات و رساالت خرافي و اساطيري، از هند انگليسي، مثل سيل در افغانستان مي

  )375 ص»(نمود. كشور را به رجعت قهقرايي، به جانب فالگيري و اوهام و تاريكي رهنمون مي
در اين زمينه كه ذكر شد، هوشياري علما در ايران و توجه آنان به فرهنگ و جلوگيري از نفوذ گسترده 

  فرهنگي، زمينة فكري و فرهنگي، چندان شباهتي به افغانستان نداشت.
در و ... جايگاهي خاص » امان افغان«االخبار افغانيه، و البته در اواخر سدة گذشته خورشيدي، نشريات سراج

  بيداري مردم و اگاه ساختن آنان از اوضاع و حوادث جهان داشتند.
شود، ، با مساعدت آلمانها ايجاد مي» اماني«مدارس، بويژه مدرسه (ليسة) امانيه به كمك فرانسه و بعد با نام 

تان يابد، مسافرت افغانان به خارج از كشور و خارجيها به افغانسروابط سياسي با ديگر ممالك گسترش مي
ش،  1372آيد و ... .(غبار، گردد، و در نتيجه اعالم استقالل، امكانات تحول كيفي در اقتصاد فراهم ميآغاز مي

  )552-556ص 
  

  نگاهي به دو شاعر:
  

  محمدتقي بهار   قاري عبداهللا
  شمسي) 1330ش، وفات سال  1266تولد سال (  ش)1322ش. وفات 1248تولد سال (

الدين از دانشمندانپدر قاري، حافظ قطب
  روزگار خود بوده است.

الشعرا صبوري، از شاعران پدر بهار، مرحوم ملك 
  صاحب نام زمان خود بوده است.

قاري عبداهللا مقدمات علوم را نزد پدرش و تني
چند از معلماني كه پدر براي او برگزيده بود، 

  گيرد.فرا مي

 بهار در كنار پدر شعر و فنون ادب را آموخت و 
عالوه بر آن از محضر اديب نيشابوري و 

  برد.ها ميصيدعلي درگزي نيز بهره
قاري، علوم رايج روزگار را مانند فقه، منطق،
حكمت، و ادبيات را در خدمت مدرسان كابل 

  آموخت.

بهار در جواني به محافل آزادي خواهي خراسان  
راه يافت و در تكميل معلومات خود در دو 

  فارسي توفيق يافت.قلمرو عربي و 
الشعرايي پدر، بهار در جواني و به دنبال ملك قاري، از روزگار عبدالرحمان تا زمان ظاهرشاه
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وظيفة مديحه سرايي شاهان و بزرگان را داشت
كرد و در و به تأليف كتب درسي نيز اقدام مي

  نوشت.نشريات نيز مطلب مي

الشعرايي را مدتي شغل دولتي و منصب ملك
و بنا بر رسم معمول، در ستايش بزرگان  داشت

خراسان و مدح و منقبت اولياي دين، قصيده 
  نوشت.هايي ساخت و در نشريات نيز مقاله مي

گويي عاري است و بهمدايح قاري از گزافه
  كند.كمترين مبالغه بسنده مي

شود مدايح بهار غالباً مربوط به ائمه اطهار(س) مي 
  راق نكرده است. و در مدح بزرگان نيز اغ

ديوان اشعار، ادبيات، حاالت شعرا،  آثار قاري:
ترجمة سخندان فارس از موالنا آزاد، ادبيات 
مجموعة منتخب نظم و نثر، كليدالصرف، فن 

الحكم، تذكرة شعراي معاني، ترجمه فصوص
النحو، معاصر، ترجمه مغازي واقدي، سراج

  العرف، قواعد فارسي، انشا و ...سراج

: تصحيح تاريخ سيستان، تصحيح بهارآثار 
مجمل التواريخ و القصص، ديوان اشعار، تاريخ 
احزاب سياسي، سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر 
فارسي در سه جلد، تاريخ تطور نظم فارسي، و 

» بهار و ادب فارسي«مقاالت متعدد كه در كتاب 
  در دو جلد چاپ شده است.

ل عضويت داشته وقاري، در انجمن ادبي كام
سال اخير دوره ادبي افغانستان  200در عرصة 

كمتر كسي مانند او غزل سروده است. (فرمند، 
  )42، ص 1385

بهار عضو انجمن ادبي دانشكده بوده و در طول  
چهار قرن، به قول دهخدا، شاعري به اين قريحه 

  و ذوق در خراسان نبوده است.

  
  نتيجه:

الشعرا، هر دو شاعري معاصر الشعرا، و قاري عبداهللا، ملككه محمدتقي بهار، ملكتوان گفت به طور كلي مي
اند، هر دو نزد پدر و استادان اديب معاصر خود علم و فن    بودند، اشعار خوب اجتماعي، اخالقي سروده

  اند.هاي نغز و پرمضمون ساختهاند. هر دو در سبك خراساني قصيدهآموخته
  يد يادآور شد كه:اما اين نكته را با

قاري عبداهللا بيشتر در قالب غزل و آنهم از نوع عاشقانه شعر سروده و روح و شيوة سبك هندي (اصفهاني) 
توان ديد؛ چرا كه او شاعر غزل است و پس از دورة بازگشت ادبي در ايران كه غزل را را در شعر او بيشتر مي

  وه و سبك هندي تداوم داشت و تاكنون نيز دارد.سرودند، در افغانستان هنوز شيبه شيوة عراقي مي
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روح قصايد بهار و مضامين نهفته در آن، بيشتر در اوضاع و احوال اجتماعي است و اندوهگين از مرغ جنگ 

  رسد.و مر غواي آن، و غزل وي نيز به سبك عراقي است و به پاي قصايد او نمي
  را به كار گرفته است. هاي خود، شيوة فرخي و معاصرانشقاري نيز در قصيده

شناس، روزگار درخشش سياسي ملت مسلمان و فعاليتهاي روشن عصر اين دو استاد سخنور و اديب و سخن
بينانه مشروطه خواهان، مبارزات ضد استعماري و ترقيخواهانة استقالل طلبان، كوششهاي اعتالجويانه بعد از 

- سياسي است كه همة آنها نشانگر آگاهي و بيداري ملتحصول استقالل، راه اندازي فعاليتها و تشكل احزاب 

  هاست كه به منظور دست يافتن به رفاه و سعادت اجتماعي صورت گرفته است.
قاري و بهار نيز از پيشگامان عرصة دانش و فرهنگ در دوران معاصرند كه با نفوذ فرهنگي و معنوي خويش،  

  دارند.خدماتي ارزشمند را عرضه مي
  والسالم
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