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 چکیده:
و   که   هدف:زمینه  است  افغانستان  معاصر  برجستۀ شعر  شاعران  از  یکی  فانی  رازق 

شناخته  چندان  ایران  در  خویش،  هموطن  شاعران  اکثر  مانند  نیست.   متأسفانه   شده 
واکاوي و تحلیل همه سویۀ شعر فارسی در افغانستان یکی از زمینه هاي نسبتاً مغفول  

ناخت ویژگیهاي سبکی شعر رازق  در جامعۀ ادبی ماست. در این پژوهش که با هدف ش
هایی از شعر فانی، باب آشنایی با این فانی انجام شده است، تالش شده با ارائۀ نمونه

جایگاه   شناسایی  همچنین  شود.  گشوده  مندان  عالقه  براي  افغانستانی  بزرگ  شاعر 
 شاعري رازق فانی در میان شاعران معاصر ادبیات فارسی از اهداف این پژوهش است.   

پژوهش پیش رو، مطالعه اي نظري است. داده هاي آن به روش کتابخانه   :مطالعه  وشر
تحلیلی و ارائۀ آمار به انجام رسیده است. محدودة  -اي بدست آمده و به شیوة توصیفی

شریعتی سحر    موردمطالعه، کتاب مجموعه اشعار رازق فانی است که به کوشش حفیظ
در کابل به چاپ رسیده است. اشعار کالسیک رازق فانی براساس روش سیروس شمیسا 

 در سه سطح زبانی، ادبی و فکري سبک شناسی شده است. 
هاي    :ها  یافته واژه  بکارگیري  از  عبارتند  فانی  شعر  زبانی  ویژگیهاي  ترین  برجسته 

یعی. از برجستگیهاي ادبی آن میتوان  عامیانه، واژه هاي کهن، انواع تکرار و قافیه هاي بد
به بسامد باالي روش تناسب، انواع استعاره، تشبیهات تازه، انواع کنایه، سمبل، ارسال  
المثل و تلمیح اشاره کرد. مهمترین مشخصه هاي فکري شعر فانی عبارتند از: عشق به  

، اعتراض و  هاي اجتماعی، گالیه و شکایتوطن، فراق و دوري از میهن، دردها و دغدغه
 انتقاد، مشکالت و گرفتاریهاي دیار مهاجرت.  

شده میتوان نتیجه گرفت که رازق فانی شاعري استاد    از بررسیهاي انجام   گیري:  نتیجه
با زوایاي مختلف شعر   است که بر اصول و قواعد شعر کالسیک کامًال مسلط است و 

 فارسی و سنن ادبی آشناست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Razeq Fani is one of the prominent poets of 
contemporary Afghan poetry who, unfortunately, like most of his compatriots, 
is not well known in Iran. A comprehensive analysis of Persian poetry in 
Afghanistan is one of the relatively neglected areas in our literary community. 
In this research, which has been carried out with the aim of recognizing the 
stylistic features of Raziq Fani's poetry, an attempt has been made to introduce 
the great Afghan poet to those who are interested by presenting examples of 
Fani's poetry. Also, identifying the position of Razegh Fani as a contemporary 
poet of Persian literature is one of the objectives of this research. 
METHODOLOGY:  The present study is a theoretical study. Its data were 
obtained by library method and were done in a descriptive-analytical way and 
by presenting statistics. The study area is a collection of poems by Raziq Fani, 
published in Kabul by Hafiz Shariati Sahar. Razegh Fani's classical poems have 
been stylized on three levels of language, literature and thought based on the 
method of Sirus Shamisa. 
FINDINGS:  The most prominent linguistic features of mortal poetry are the use 
of slang words, ancient words, types of repetitions and novel rhymes. Its literary 
highlights include the high frequency of the method of proportionality, types of 
metaphors, new similes, types of irony, symbols, proverbs and allusions. The 
most important intellectual characteristics of mortal poetry are: love for the 
homeland, separation from the homeland, social pains and worries, grievances, 
protests and criticisms, problems and troubles of the land of immigration. 
CONCLUSION:  From the studies done, it can be concluded that Razegh Fani is 
a master poet who is completely proficient in the principles and rules of 
classical poetry and is familiar with different angles of Persian poetry and 
literary traditions. 
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 مقدمه
بارانۀ کابل چشم به جهان گشود. مدرك کارشناسی محلۀ    در  هـ.ش1322رازق فانی فرزند محمد صدیق در سال  

را در رشتۀ اقتصاد سیاسی از دانشگاه صوفیه کشور بلغارستان   را از دانشکدة اقتصاد دانشگاه کابل و کارشناسی ارشد
به همراه خانواده به آمریکا کوچ   1367بدست آورد. با شروع درگیریهاي سیاسی و نظامی در افغانستان، در سال  

راثر  ب  1387در شهر سانتیاگوي ایالت کالیفورنیا اقامت گزید و بعد از سه دهه زندگی در آن کشور در سال    کرد و
هاي شعر ). از فانی مجموعه14مقدمۀ دیوان فانی، شریعتی: ص  (  سالگی درگذشت  65در سن    بیماري سرطان،

، 1375(   شکست شب، کالیفورنیا)،  1372( ابر و آفتاب  ، کابل)،  1365(   پیامبر باران، کابل)،  1344(   ارمغان جوانی
به چاپ رسیده    ، کالیفورنیا) 1386(   پرتو خورشید بر دیوار، کالیفورنیا) و  1383(   یرتصودشت آیینه و  کالیفورنیا)،  

است که شامل اشعاري در قالبهاي غزل، قصیده، مثنوي، قطعه، رباعی، چهارپاره و شعر نیمایی است. گرایش وي 
کوشش   مجموعه اشعار رازق فانی» بهوي است. تمام اشعار رازق فانی در یک مجموعه به نام «بیشتر به غزل و مثن

   حفیظ شریعتی سحر در کابل به چاپ رسیده و پژوهش حاضر بر مبناي این مجموعه انجام گرفته است.
ی جانمایۀ شعرهاي  فانی شاعري را در جوانی آغاز کرد. در اوایل شاعریش، شعرهاي عاشقانه و اجتماعی میسرود، ول

انتقاد از حاکمان استبدادگر و نفاق  مسائلسالهاي اخیر فانی، بیشتر   پیشه و جنگ، غم غربت و دوري از وطن، 
زیادي به مثنوي معنوي موالنا نشان   ). در مثنویهایش عالقۀ56روزگار ناهموار است (وطن مرا ببخش، رجایی: ص  

 داده و اکثر مثنویهاي وي به همین وزن است.
لحاظ فکري  کدام ویژگیهاي زبانی برجسته است؛ مهمترین ویژگیهاي ادبی اشعار او چیست و ا  اینکه در اشعار فانی

 چه موضوعاتی در اشعار وي بسامد باالیی دارد، مهمترین پرسشهاي این پژوهش است.
 

 سابقۀ پژوهش 
شناسی اشعار فانی و نیز تحقیق مستقلی در شده نشان میدهد تاکنون تحقیقی با موضوع سبک بررسیهاي انجام

بطور مختصر به زندگی و بخشهایی از چند کتاب    رابطه با زندگی و اشعار وي صورت نگرفته است. تنها چند مقاله
 ر زیر است:و بعضی ویژگیهاي اشعار وي پرداخته است که به قرا

) در کتاب «تحلیل شعر مهاجرت افغانستان» به شرح زندگی و نمونۀ اشعار فانی پرداخته 1394گلنساء محمدي (
) زندگینامۀ مختصر و نمونۀ شعر فانی را در کتاب «پایتخت پریها» چاپ انجمن 1393است. سید ابوطالب مظفري ( 

با عنوان «وطن مرا   55یادداشتی در دفتر شعر شمارة    ) در1378شاعران ایران آورده است. محمد سرور رجایی ( 
 از اشعار او را نیز آورده است. ببخش!» فانی را معرفی نموده و چند نمونه

 
 اهداف پژوهش

رازق فانی یکی از شاعران برجستۀ شعر معاصر افغانستان است که متأسفانه مانند اکثر شاعران هموطن خویش، در 
هاي نسبتاً  سویۀ شعر فارسی در افغانستان یکی از زمینهواکاوي و تحلیل همه  یست.شده نایران چندان شناخته

مغفول در جامعۀ ادبی ماست. در این پژوهش که با هدف شناخت ویژگیهاي سبکی شعر رازق فانی انجام شده 
مندان گشوده راي عالقههایی از شعر فانی، باب آشنایی با این شاعر بزرگ افغانستانی باست، تالش شده با ارائۀ نمونه

شود. همچنین شناسایی جایگاه شاعري رازق فانی در میان شاعران معاصر ادبیات فارسی از اهداف این پژوهش 
 است.  
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 روش پژوهش 
تحلیلی -شیوة توصیفیاي بدست آمده و به  هاي آن به روش کتابخانهاي نظري است. دادهپژوهش پیش رو، مطالعه

ارائۀ انجام رسیده است. محدودة موردمطالعه، کتاب «مجموعه اشعار رازق فانی» است که به  و  کوشش   آمار به 
حفیظ شریعتی سحر در کابل به چاپ رسیده است. این مجموعه شامل شش کتاب شعر فانی و نیز «رباعیها»،  

( آوري شده است. در این مجموعهها» و «نیماییها» است که جداگانه جمع«چهارپاره   ، غزل )  124( ) قصیده،  6، 
بند یعترج) 1) مخمس و ( 1) دوبیتی، ( 2) قطعه، ( 2(  یمایی،ن) شعر 40( ، چهارپاره) 6(ی، رباع) 42( ي، مثنو) 31( 

 جاي گرفته است. این پژوهش بر مبناي اشعار کالسیک فانی صورت گرفته است.
-شناسی شده است. تقسیمفکري سبک  اشعار فانی براساس روش دکتر سیروس شمیسا در سه سطح زبانی، ادبی و

 » بیان و معانی «  و  »نگاهی تازه به بدیع«بندي کتابهاي  هاي بدیعی و بیانی نیز مطابق روش و تقسیمبندي آرایه
الدین همایی و نیز سیروس شمیسا صورت گرفته است. همچنین از کتاب «فنون بالغت و صناعات ادبی» جالل 

 ها استفاده شده است. الدین کزازي در تعریف و شناسایی بعضی از آرایهجالل پارسی» میر سخن کتاب «زیباشناسی 
هاي ارجاع از دهی به اشعار رازق فانی، تمام ارجاعات به کتاب «مجموعه اشعار رازق فانی» است. شمارهدر ارجاع

ۀ بیست و بیت ) نشانگر صفح20/5طرف راست به چپ به ترتیب مربوط به شمارة صفحه و بیت است؛ براي مثال: ( 
 پنج است.  

 
 بحث و بررسی 

 شناسی اشعار رازق فانیسبک 
 ویژگیهاي زبانی 

است، از این رو آن را به سه سطح کوچکتر آوایی، لغوي و نحوي تقسیم میکنیم»    اي سطح زبانی مقولۀ گسترده«
 ). 216شناسی، شمیسا: ص (کلیات سبک
 سطح آوایی

موسیقی بیرونی و کناري یعنی    میشود؛ چون در این بخش متن ازلحاظ نامیده نیز موسیقایی سطح سطح، این
وزن، قافیه و ردیف و موسیقی درونی یعنی صنایع بدیعی لفظی از قبیل انواع سجع، انواع جناس، انواع تکرار و ...  

 ). 217مورد بررسی قرار میگیرد (همان: ص  
 

 موسیقی بیرونی (وزن)
 در اشعارشان که میکنند تالش شاعران دلیل همین به دارد. بسیاري  نقش شعر  آهنگین کردن و زیبایی  در وزن

 شعر  اصوات؛ در است تناسبی  و بیفزاید. وزن «نظم شعرشان تأثیرگذاري  و زیبایی به که استفاده کنند  وزنهایی از
 که است تناسبی و وزن حاصل شعر، وزن ملفوظ است. پس اصوات از اي مجموعه کلمه و میشود تشکیل کلمات از
 ).111باشد» (خانلري، وزن شعر فارسی:ص   شده ایجاد ملفوظ صوتهاي  در

. بیشترین اشعار فانی در بحرهاي 1وزن مختلف سروده است  19بحر و    8شعر در قالبهاي مختلف، در    197فانی  
 هزج، رمل و مضارع سروده شده است. 

 
 اند.همانطورکه ذکر شد اشعار نیمایی در این شمارش محسوب نشده. البته  1
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  2قصیده،    5غزل،    28رباعی،  42مندي نشان داده است:  شعر در این بحر عالقه   79با سرودن    فانی به بحر هزج 
قصیده، در   2غزل و    34قصیده و بحر مضارع با    1مثنوي و    17غزل،    19مثنوي. بحر رمل با    1قطعه و    1دوبیتی،  

بند، خفیف ترجیع  1غزل و    9ا  مثنوي، مجتث ب  9غزل و    6مرتبۀ دوم و سوم قرار دارند. همچنین بحرهاي مقارب با  
هاي بعدي قرار دارند. لحن بسیاري مثنوي به ترتیب در مرتبه  1غزل و بحر سریع با    9مثنوي، رجز با    1غزل و    9با  

انگیز، اندوهناك و دردآور است و بیشتر از وزنهاي سنگین و آرام استفاده شده است. انتخاب هاي فانی غماز سروده
 ناسب کامل با محتواي اشعار است.این لحن و وزن در ت

 
 موسیقی کناري (قافیه و ردیف) 

کنندة ساختمان آن است» (روزنه، «موسیقی کناري نیز مانند وزن، از همراهان همیشۀ شعر فارسی بوده و تکمیل
 ). 192کاظمی: ص 

 قافیه
بیگانه و نامأنوس خودداري کرده است. البته   هاي هاي ساده استفاده کرده و از آوردن قافیهفانی در اشعارش از قافیه

در انتخاب قافیۀ اشعارش دست به خالقیت نیز زده است و مصادیق قافیۀ بدیعی چون تجنیس در قافیه، قافیۀ  
مورد    11مورد قافیۀ تجنیس،    86معموله، ردالقافیه و ذوقافیتین در اشعارش دیده میشود. در مجموع اشعار وي  

 مورد ردالقافیه استفاده شده است:   2افیۀ معموله و مورد ق 3ذوقافیتین، 
ــاحــب   صــ را  ــو  ت چــون  ــاجخــدا  ــرد  ت  ک

  
کــه    نــبــایــد   کــرد   تــاراجرعــیــت 

                                            )134/4 ( 
گـفـتـ انــدر  ــه  غـزن حـکـیـم  ــا  ــت ب  گـوســ

 
ه  قصــــه  د ـب اي دوســــت میگوـی  دوســــت ـه

                                            )269/2 ( 
فانی به ردیفهاي اشعار خود که بخش مهم موسیقی کناري را شکل میدهد اهمیت زیادي داده و اکثر اشعار ردیف:  

 1قطعه،    2،  قصیده  7رباعی،    33غزل،    105شعر او مردف است که از آن میان،    176  در مجموعوي مردف است.  
 پاره (بند) چهارپاره داراي ردیف هستند.  28 دوبیتی و

 انواع ردیف در اشعار فانی 

 
 

آید این است که در اکثر اشعار مردف فانی ردیف فعلی بکار رفته است و در درجۀ شده بدست میآنچه از آمار ارائه
اضافه، شناسه و... ساخته   صفت، قید، حرفدوم و سوم به ترتیب، ردیف ترکیبی که از ترکیب اسم، فعل، ضمیر،  

 میشود و ردیف طوالنی، بسامد باالتري دارد.

ی ل ع ف ی ب ی ک ر ت ی ن ال و ط ی م س ا ی ر ی م ض ی د ی ق ۀ  ن ا ش ن
ی ل و ع ف م
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 موسیقی درونی 
موسیقی  حوزة در کناري نباشد بیرونی و مقولۀ موسیقی از  که  آواها نظام در تکرار، و تنوع هاي جلوه از هرکدام
 مهمترین شعر،  موسیقی قلمرو که این شویم یادآور باید جناس، سجع، تکرار و... میگیرد؛ مانند انواع قرار درونی
بسیاري  مبانی و انسجام و  استواري  و است موسیقی قلمرو  از نوع همین در ادبی، شاهکارهاي  از جمالشناسی 

 ). 392است (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص  نهفته موسیقی
 جناس

«آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات همجنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر   تجنیس یا جناس
). در اشعار فانی انواع جناس دامنۀ 44شبیه و در معنی مختلف باشند» (فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص 

 مورد جناس در اشعار دیده میشود.  504اي دارد و در کل گسترده
 و نســیم  باشریشــه در خاك مکن نکهت گل 

 
ن    اـی از  ــا  ــاغت ــبــک  ب ــاـلسـ از  ب ر  ــادـت  روي  ب

                                              )79/3 ( 
ــوـخت  جنـگل،  جـنگروزي ـکه    ـما را ـبه فتـنه سـ

 
ــت خون ما  ــــــــرار چکیده اس  در دود، در ش

                                            )244/6 ( 
اه   تـگ ــوختیم   کرماســــت    کراـم ه سـ ـک  کن 

 
علی   یــا  تو  کن  مــدد  ــیــده  رسـ مــدد   وقــت 

                                            )235/1 ( 
، سجع نیز در اشعار فانی کاربرد قابل توجهی دارد؛ هم در سطح کلمه و هم در سطح در کنار انواع جناسسجع:  

 بیت استفاده شده است.  173کالم و در 
 ، چه صــادقها شود کاذبصــادقچه کاذبهــا شود  

 
 ، چه فاســقها شـود مـالفاسـقچه عــــابدها شود  

                                              )139/3 ( 
و  غ دارم  ا  غمم  ــینــه  سـ یــک   دارم   لمدارم، 
 

ــحري ـبه    ــخن آتش  قلمسـ  دارم، پیچم ـبه سـ
                                             )173/2 ( 

ــه ــوب ت زاهــد  ــۀ  ــان فســ ــري در  ــزوی ت و   اي 
 

ــکوه  ــاعر شــ ــرانۀ شــ ــذیانیدر تــ  اي و هــ
                                              )256/2 ( 

تکرار در اشعار فانی بسامد باالیی دارد و این آرایه باعث افزایش موسیقی در کالم او شده است. فانی انواع کرار:  ت
تکرار را هم در سطح حروف، هم در سطح واژه و هم در سطح کالم استفاده کرده است. گاهی این تکرارها با نظم 

مورد تکرار    396آرایی، در مجموع  ... گذشته از واجو ترتیب خاصی بکار رفته است، مانند تکریر، اعنات، ردالصدر و
 در اشعار فانی بکار رفته است.

ک عمر   اـی اکرد و    خـط ت و    خـط ارـف د   خـط  دـی
 

ــواب اسـت دل ما  ــروز به سـوداي صــــ  امـــ
                                             )150/5 ( 

ـبر  ـهـیـچ  ـهـیچ  ـهـیچـمن    ـپـیـچم   ـهـیچ  ـهـیچم، 
 

ــم،    ه نیشـ ــم و ـن ا گریزمنی نوشـ  از خود کـج
                                            )295/5 ( 

ویران    نوحــه کن ــــــــهر  شـ  نوحــه کنبر 
 

ــهــیــدان    شــ گــور  ــر  ســ کــنبــر   نــوحــه 
                                             )231/2 ( 
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و  است: همحروفی گونه دو بر و است مصرع یا و جمله یک کلمۀ چندین در مصوت یا و صامت تکرارآرایی:  واج
مصوتها (نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص  تکرار از همصدایی و آیدمی بوجود صامتها تکرار از همصدایی. همحروفی

 آرایی شاخص در اشعار فانی بکار رفته است.مورد واج 76). 73
مــگــتــو   ــف  گــویــی  وصــ ایــنــقــدر گــو   ل 

 
ــا  ــر  گ ــگ ن ــل  ــه  گ چ ــم  ــوی دگ ــم  ــوی  رگ

                                              )92/5 ( 
ــ ــتۀ  تــرشـ دســ در  مــا  ــت  تقــدیر   توســ

 
ن    تقــدر  ـــتاـی دســ در  رهــا  ـــت  تـی  ت وســ

                                             )232/3 ( 
 سطح لغوي 

هاي زبان معیار واژههاي عامیانه و کهن بررسی میشود. در اشعار فانی از  در این بخش میزان کاربرد و بسامد واژه
فارسی معمول در افغانستان استفاده شده و از زبان عربی هم لغاتی بکار رفته که در ادبیات امروز استفاده میشود.  

 اي از انگلیسی و دیگر زبانها در اشعارش دیده نمیشود. او با آنکه بیشتر اشعارش را در آمریکا سروده است، هیچ واژه
مورد واژة عامیانه به لهجۀ کابل استفاده شده است. این بیانگر آن است   54در اشعار فانی  هاي عامیانه:  الف) واژه

 که شاعر در بکار بردن لغات، خود را محدود به زبان معیار نساخته است. 
 دل کس به کس نســـوزد به محیط ما به حدّي

 
ه غزال    هـک گ میفروشـــد چوـچ ه پلـن  اش را ـب

                                                )74/5 ( 
 چوچه: بچه و نوزاد حیوانات.

ــاـعـتی   ـپر    ـپسســ ــا  ت ــت   ـکنــد  واـخواســ
 

کــنــد  جــا  ــقــفــی  ســ ــر  زی در  مــگــر  ــا   ت
                                              )105/6 ( 

 به معناي باز در کالم رسمی کاربرد دارد. »وا«به معناي بعد (در جایگاه صفت) و  »پس«در گویش افغانستان 
(زندگی) بچشم میخورد. در    »زي «و    »اندر«هایی چون  واژه  هاي کهن بویژهدر اشعار فانی واژههاي کهن:  ب) واژه
 کهن بکار رفته است.  مورد واژة 52مجموع 

دیــده نــد  ـی ـب ـب ــــــــا  ــت ـت دوســ دیــدار   ام 
 

ــا    ــدت وشــ ـی ــت   ـن دوســ تــار  ـف ـگ ن  ـم  ـگوش 
                                              )270/4 ( 

 نیوشیدن: شنیدن و گوش دادن.
یآن   یــدســـــت وان   شـــــن ــاـت ن ی  رـغ ـم  کــه 

 
زیــان   بــاران  از  دیــد  ــتــان  زمســـ  در 

                                             )105/4 ( 
 یا شنیده هستی. اي شنیدستی: شنیده

 
 سطح نحوي 

جمله عبارت از کلمه یا گروهی از کلمات است که گوینده بواسطۀ آنها حالت عاطفی خود را بیان  شبهجمله:  شبه
). در  166-167انوري و گیوي: صص  ،  1دستورزبان فارسی  میکند؛ مانند شادي، درد، تعجب، افسوس و تحسین (

 د.جمله وجود دارمورد شبه 24اشعار فانی 
ــون بنهد به خانه پا، خاك ـشود از او طال  چــ

  
ه  وه!  ه درین خراـب ه میرســــدـک از خزاـن ـب ا   ـه

                                             )207/2 ( 
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ار ه قـلب کفـت ــیـن  بر رخ نـقاب آهــــــو در سـ
  

بـه!  بگزیـده  بـه  رفتـار  و  راه   انـد گرگـانچـه 
                                            )300/1 ( 

اما در شعر  میگیرد؛ قرار موصوف  از بعد صفت بیانی فارسی زبان  براساس قواعد دستوري صفت و موصوف مقلوب:  
 و  حذف شده اضافه  آید که در این صورت اکثراً کسرةمی موصوف  از  قبل  صفت و  میخورد گاهی این قاعده بهم

 مورد صفت و موصوف مقلوب بکار رفته است. 33در کل اشعار فانی . میگیرد را مرکب کلمۀ  حکم
همنم آن   اـن ادرم شـــد  طفلییـگ ه محیط ـم  ـک

 
میگریزم   ار  ز کـن ت  غـل میزنم  گ  ـــن ــر سـ  سـ

                                               )83/5 ( 
ابلیس پنجـۀ  از  ــر  بشـ گریبـان  یـا   رهـا کن 

 
یـا    بر  آدمبیچـارهو  فرمـان  کـه  دیگر  مگو   را 

                                             )253/7 ( 
 ویژگیهاي ادبی 

تناسب و  معنوي چون ایهام، بدیع مسائل و  سمبل و استعاره کنایه، بیان مانند تشبیه، علم مسائل بخش، این در
میشود.  آنها بررسی زبان و بسامد در ادبی خالقیتهاي  و هنري  انحرافهاي  هرگونه و  اثر زبان ادبی کلی بطور تلمیح و

 تر خواهد بود. هرقدر خالقیتهاي ادبی و هنري شاعر بیشتر باشد به همان اندزه سبک وي برجسته
خیال، استعاره، تشبیه و سمبل در اشعار رازق فانی بسامد باالتري دارند و از بین این ابزارهاي  : از منظر صوربیان 

 تصویرساز، توجه بیشتر فانی به استعاره و تشبیه بوده است.
شبیه : فانی در تشبیهات بدنبال یافتن وجه شبه جدید، تصویرسازي تازه و خلق مضامین نو است و از بین انواع ت

 مورد تشبیه در اشعار فانی بکار رفته   764تشبیه، به تشبیه بلیغ و اضافه تشبیهی بیشتر توجه دارد و در مجموع  
 است.
 

 مورد:  34الف) تشبیه مضمر:  
ــوم  ـمیشـ ــه  دـیوان کــه  ــاده  ب ـمرـیز  ــاـقی   ســ

 
تکه جایی  م مـس د   چـش رابتو باـش ت؟  ـش  چیـس

                                               )184/6 ( 
ــا   ت ــا  ــی ب ــنــدت  ــگــوی ب ــم  مــیگــر   خــوری

 
ــمش ما   ــو خـ ــردمگـ ــون مـ ــوریم  خـ  کی خـ

                                              )113/11 ( 
 مورد: 12ب) تشبیه جمع: 

را و  ـت ی  زنــدـگ اي  م  ـن ـک یــان  ـب ر  ـت وـب ـخ ــا   ت
  

خـیــام  بـهـزادو    طـبـع  ــو  خــامــۀ   م مـیشــ
                                              )75/5 ( 

چــه ـن ـغ ز  ر  ـت ـگ ـن ـت تــهو    دـل ـــف گــلآشـ ز  ر   ـت
 

ــا  دری وجــۀ  ـم ز  ر  ـت تــاـب ـی ــت  ـب لــب  ســ ن ـق  ـم
                                            )171/2 ( 

 
 مورد:  22 ج) تشبیه تفضیل:

نآســـوده ـی ســـالـط زرانــدود  خــت  ـت از  ر   ـت
 

ــم  خـویشــ ــۀ  غـریـبــان انــدوه  ــایــۀ  ســ  در 
                                            )287/6 ( 
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ــتیزد از سـ د ـب ــه زـن ــر تیشـ ه سـ ار ـب ــدـب  صـ
 

خـجــالــت  رهــاد  کـوهـکـنـف ــت   زدة   مــاســ
                                             )158/6 ( 

 مورد:  8: د) تشبیه مفروق
ــراغ آســـایش ــتی سـ داشـــت منزل هسـ  ـن

 
 مــانــد  رهگــذربــه    مردمو    جــادهبــه    جهــان 

                                               )51/2 ( 
 عشـق درد    سـنگو یک   هجر میهن  سـنگیک 

 
اب کرد   گردون درین  ـــی گ مرا آسـ ـــن  دو سـ

                                              )198/7 ( 
 

 اند.بیشتر تشبیهات در اشعار فانی از این دستهه) حسی به حسی:  
ــازدل  اي   بســ نــاك  ـم ـن دیــدة  اـین  ــه  ب و   ـت

 
ــاز شـــده  گلچون     اي اگرچه صـــد چاك بسـ

                                            )315/3 ( 
ــود ـپدـید  بوي ـگلچون   ــکفتن شـ  ـکه ـگاه شـ

 
ــوم   ـمن  ـمیشـ اـیجــاد  ـخود  ـــعر  شـ ـمیــان   از 

                                               )75/6 ( 
 

 مورد: 16:  و) عقلی به حسی
ــدگــی زن مــیچــو    غــفــلــت  ــۀ  ــیشــ  شــ

 
ــرا  م اســـــت  ــرده  ک ــوش  گ در  ــه  ــب ــن  پ

                                                )56/5 ( 
 مورد: 65 ز) تشبیه تمثیلی:

ــه چو میدهی به من تیر نگه به دل مزن  بوسـ
 

آن  را  گـداي  ــد  میـدهـد مینکشــ زکـات   کـه 
                                             )167/5 ( 

 ز تنور طـــبع فـــانی تو مجــــــو ســـرود آرام 
 

گ میفروشـــد  ه تفـن انی ـک ل از دـک ب ـگ  مطـل
                                                )78/7 ( 

 صورت این در و باشند شده اضافه هم به به مشبه و مشبه آن در که اضافۀ تشبیهی آن است  :ح) اضافۀ تشبیهی
مؤکّد (بیان و معانی،   هم و است هم مجمل تشبیه بیان، علم اصطالحاست. به   محذوف شبه و وجه تشبیه ادات

هاي تشبیهی تشبیه بلیغ هستند؛ ولی این تعریف درست نیست. بنابر این تعریف، همۀ اضافه  )؛45شمیسا: ص  
 تشبیه در به، وجه شبه نیز وجود دارد. «فقطبررسیها نشان داده است که در بسیاري موارد در کنار مشبه و مشبه

 این  نیز  غیربلیغ روند، بلکه در تشبیه بکار الیهمضاف و مضاف بصورت میتوانند بهمشبه و مشبه که نیست بلیغ
 ). براي مثال: 1بیفتد» (آیا اضافۀ تشبیهی همیشه بلیغ است؟، صحرایی و حیدري: ص  میتواند اتفاق

روز اـم ی  وـل یــدي،  روراـن ـپ هــا  ـی ـل وـع ـب ن  داـم ــه   ب
 

ــعله  ــدي میهن کباب ش  هاي جهل فرزندان ش
                                             )261/2 ( 

وجه شبه   »کباب کردن«به و  مشبه  »شعله«مشبه،    »جهل« هاي جهل» اضافۀ تشبیهی است.  در مصرع دوم «شعله
در اشعار   این دلیل تشبیه بلیغ و اضافۀ تشبیهیبنابراین هر اضافۀ تشبیهی نمیتواند تشبیه بلیغ باشد. به    است؛

اضافۀ تشبیهی (اعم از بلیغ و غیر آن) در اشعار فانی بکار    352فانی بصورت جداگانه بررسی شده است. در مجموع  
 رفته است.
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ده ـــی ه  رسـ ه ـب ادام ـک ــــــــتیزم   فرعون ـب  بسـ
 

ــی ـکه آن   هـمه خون ریـخت در والـیت ـگلکسـ
                                              )85/6 ( 

ـــست بیا که بی ر ــار ـشکــ ــق بهــ  خ تو رونــ
 

ــبر  ت صـ انتظـارمرا    درـخ ــکســــت   برف   شـ
                                             )152/1 ( 

و تشبیه بلیغ به دالیلی که در عنوان قبلی ذکر شد در عنوانهاي جداگانه بررسی  تشبیهی اضافۀط) تشبیه بلیغ: 
 153شده است که بصورت اضافی نیست. از اینگونه تشبیه  شده است. در این بخش فقط تشبیهات بلیغی بررسی  

 مورد یافت شد. 
و ربود  ــســــت  نشـ دش در کمــــــین  اـی  ـب

 
ــت  اســ زر  دزدو    نــیــکــبــخــتــی  ــان   انســ

                                            )153/4 ( 
ــتی ــت  هسـ توســ ــت  از هســ جملگی   مــا 

 
ــاخیم  ه شـ ا هـم ــت   ـم ــت توسـ ــه دسـ  تیشـ

                                             )232/6 ( 
 از درمیگسترد؛ شنوندة خود یا خواننده برابر در سخنور که تشبیه از نهانتر و تنگتر است دامی «استعاره استعاره: 

 شگفتی به بیشتر را دوستسخن چون است؛  فزونتر تشبیه از آن ارزش زیباشناختی و هنري  پروردگی  روي این  
). استعارات فانی اکثراً ساده و زودفهم هستند و چندان 94، کزازي: ص  1پارسی سخن آورد» (زیباشناسیدرمی

 ده است. مورد استعاره استفاد ش 926دور از ذهن بنظر نمیرسند. در تمام اشعار فانی 
ون   ـن لــهـک ــت   هــاشــــع اســ ن  ـم ــان  زب ر   ـب

 
ان من اســـت  ــــــــرر ترجـم ــان شـ  زبـــــ

                                              )67/1 ( 
ه   هخراب و خوب ـب اـن ــم زـم د   چشـ  یکســـانـن

 
ــاند فلک به مردم نادان و بی  ــــــ  بصـــر مــــ

                                             )51/5 ( 
ــود  ــود، دل ز قفس رـها شـ ا شـ ار ـم ار چو ـی  ـی

 
اط  د بال نـش ود، چنگ و چـــــغانه میرـس  وا ـش

                                            )207/3 ( 
است. بسیاري از آنها برگرفته از امثال و رسوم مردم است. در    ها در اشعار فانی ساده و از نوع ایما کنایه کنایه:

 مشهود است. مورد کنایه 105مجموع 
زنـــنـــد دم  خـــدا  احـــکـــام  ز   گـــاه 

 
ــم زنند  ــ ــ ــ ــشم همه عال ــ ــ ــ ــاك به چ ــ  خ

                                            )211/4 ( 
ــد  ــدان ب ــا  ت ــا  ــن ــی ب چشـــــم  دارد  ــه   ک

 
گـنــدم  ایـن  ــنــدنـمــایــان  کــه   جـوفـروشــ

                                             )326/4 ( 
میگویند در اشعار فانی کاربرد زیادي دارد. برخی از سمبلهاي  نماد و مظهر رمز، آن به فارسی که در سمبلسمبل:  

 165شاعر است. در مجموع    شعر فانی سمبلهاي قراردادي هستند و بعضی از آنها سمبلهاي شخصی که برساختۀ
 مورد سمبل در اشعار فانی بکار رفته است.

 را  خلیلیبســـوزاند  نمرودي چســـان بینم که  
   

ــان بینم که    ــاند   فرعونیچس ــا  یدبپوش  ؟ بیض
                                            )140/3 ( 
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د و «خلیل» نماد انسانهاي دانا، خیرخواه و «نمرود» در معناي سمبلیک اشاره به افراد زورگو و ستمکار جامعه دار
درستکار است که مورد جفا و زورگویی قرار میگیرند. در مصرع دوم «فرعون» نماد افراد فریبکار است و در مقابل، 

 «یدبیضا» نماد حقایقی که توسط فرعونیان کتمان میشود.
ف د به  یوـس ر بیما خاك خواهد ـش ی مـص  کـس

 
 آتش است  کنعان دیدست و    هاحیله   اخوانچون ز   

                                            )260/4( 
«یوسف» نماد انسانهاي راستگو، صادق و صالح میتواند باشد و یا نماد کسانی که دراثر جنگ و ویرانی از وطنشان 

» به معناي سمبلیک کسی» نماد کشورهاي مهاجرپذیر خواهد بود. «اخواناند و «مصر بی آوارة دیار غربت شده
هایش به  «کنعان» نماد افغانستان است که دراثر جنگها همۀ داشته  عاملین فریبکاري، جنگ و ویرانی و آوارگی و

 باد فنا رفت. 
ــهــناي   ک ــخــل  ــاد  ن ب ــگــهــدارت  ن  خــدا 

 
تو    هبر شــــاخ  ــیـاـن بود چـه شــــد؟اآشـ  ي 

                                           )312/1 ( 
«نخل کهن» نماد کشور افغانستان است که سابقۀ باستانی دارد و «آشیانه» در معناي سمبلیک میتواند آبادي و 

 ها و جنگهاي داخلی از بین رفت.آسایش باشد که دراثر حمالت بیگانه 
 

 بدیع معنوي
ایهام فانی در مجموع  :  الف)  تناسب و استخدام دیده   46در اشعار  ایهام  توریه،  ایهام  ایهام مانند  انواع  از  مورد 

 میشود. 
داز   ــتن بی  عـه ات تو و عمر خــــــویشـ  ثـب

 
مـیـکـنـم   ــه  قصــ روان  آب  مـوجـهــاي  ــا   ب

                                            )188/2 ( 
 عهد: عصر، دوره و زمان/ پیمان و وعده.

ــۀ از  ــراچــــ ــار، نکهت عطارسـ  آورد   بهــــ
 

ــخن  ــاعر سـ دانی شـ ــخـن انوي سـ ــنجی، ـب  سـ
                                            )256/8 ( 

 عطار: عطر فروش و داروفروش/ فریدالدین عطار، نام شاعر.
 الشعراي بهار، نام شاعر.بهار: فصل اول سال/ ملک

 853دارد و اشعارش پر است از تناسب کلمات. در مجموع اشعار او   فانی در این صنعت دست باالییب) تناسب: 
 مورد از این صنعت وجود دارد. 

ــه   ــرچ ــازارگ ــانو    ب ــهو    دک ــان ــت   خ  ســــوخ
 

رهــ  ســـوخــت شــــه ــه  ردان ــاـم ن خصـــم  را   ا 
                                             )110/12 ( 

رم   ســــرـگ ر  ـم ـع مــام  وافـت بــۀ  ـط ـع م   ـک  عشـــــق
 

ــی   احرامممیگردم ز    کفن بر دوش  ه میپرسـ  ـچ
                                               )296/2 ( 

 شــیرین ها شــود  تلخی، چه رنگینها شــود زشــتیچه 
 

ــفلی، ـچه  ـپایینـها رود  ـباالـچه    ــود  سـ ا ـها شـ  علـی
                                              )139/4 ( 
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صنعت توجه زیادي دارد و اشارات متعددي به حوادث تاریخی، زندگی شاعران بزرگ و   فانی به اینج) تلمیح:  
بیت اشارات   112پیامبران داشته و گاه میان این داستانها و جریانهاي جاري وطنش پیوند برقرار کرده است. در  

 .تلمیحی وجود دارد
آن س؟  ـی ـل اـب ــت  یســ زیــدـک ـی نــد  مــاـن  کــه 

ــنــه تشـ ــین  مرد حق؟ حسـ ــت   لــب کیســ
    

ــیــد   کشــ حــق  مــرد  ــقــوم  حــل ــر  ب ــیــغ   ت
ــب  نســ دارد  بشــــر  راـل ـی ـخ از  ــــــــه  ـک  آـن

                                          )114/3،4 ( 
ــی  ــت رف ــا  ــج ک ــان  داســـــت ــم   رســـــت

 
ســــوخــت  لســــتــان  کــاـب کــه  ی  ـن ـی ـب ـب ــا   ت

                                             )206/2 ( 
 مورد. 14 د) لف و نشر:

ــوانبــا   گیسـ بــه    عطر   خویش   نگــاهکیف  و 
 

ــار  ــــ ــرفته  نشِئه ز صهباو  بوي از بهــ  ايگــ
                                           )254/5 ( 

نبرد  هنگــام  ــت  یکیســ قلم  و  ــیر  ــمشـ  شـ
 

جــان  بــه  نیش  آن  میزنــد  تن  بــه  زخم   این 
 )314/5 ( 

 . مورد 29  المثل:ه) ارسال
ــتم  ــ ــداق ــ ــین ص ــند زم ــل سالم ــ ــن نخ  م

 
ــســــت    اي سـ ادـه ـب ازین  ـج  علی!   نجنبم ز 

                                           )235/9 ( 
 هــــــم رسیم که موجـــی شـــود بلندباید به 

 
طـره  ـق ر  یشــــودـه ـم ـن ــا  دری حــده  ـی ـل ـع  اي 

                                            )239/4 ( 
 مورد:  11و) حسن تعلیل:  

 اي زلف سـرکش یار! آن سـرکشـی کجا شـد؟
 

ه    ک ـب اركایـن ت مـــــــب ادـن ان افـت اـن اي ـج  ـپ
                                             )170/5 ( 

ــخره در جـنگ و گریز  موج را چون ـیافتم ـبا صـ
 

ی  ـب بـرد  ـن وخـتـم هـم  آـم رار  ـف هـم  و  غ   درـی
                                             )174/6 ( 

 سطح فکري 
 در این سطح موضوعاتی بررسی میشود که بیشترین برجستگی و تکرار را از نظر فکري و محتوایی دارد. 

بر تصریح، گاهی با نماد، استعاره و این موضوع مهمترین درونمایۀ اشعار فانی را شکل میدهد. عالوهدوستی: وطن
پرداخته شده است. در ذیل این بخش موضوعاتی چون عشق به وطن، توصیف وطن و آرزوي   دوستیکنایه به وطن 

آبادي و سازندگی وطن مطرح میشود. او وطنش را بعد از خدا مورد اکرام و ارزش قرار داده، و برایش آبادي و رفاه 
 : آرزو میکند

ــت مرا ورد زبان بادا ــدا نام ــ ــد از خ  وطن بع
 عقــاب زخمی دوراناال اي شــــهر کابل اي 

 بر و بامت صــفا از لوث بدخواهان و بدکیشــان
 

 شـــراب ســـرخ ســـودایت به رگهایم روان بادا 
ادا ان ـب ت مـک اـم ت را بر گوشـــۀ ـب اي بـخ  هـم
 گریبانت رهـــا از پنجـــۀ اهــــــریمنان بادا

                                         )145/1-3 ( 
 میخواهد که اختالفات را کنار گذاشته و براي آبادي و تربیت درست نسل آینده تالش کنند: فانی از مردم کشورش  
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دهیـد  ـن ه طفالن  ـب ــبق جور  بزرگـان سـ  اي 
رم  ـی ـگ دـل نــان  وـط ـم ـه ــمــا  شـ ق  رـی ـف ـت ز  ن   ـم

 

ــاد کنـید   ــه ارشـ ــاف درین ـمدرسـ  درس انصـ
ــاد کنـید هـمه ـیک ــوـید و دل من شـ  رـنگ شـ

                                           )52/4،5 ( 
 هایی به گذشتۀ اگرچه در اشعار فانی بیشتر رنج، بدبختی، جنگ و ویرانی افغانستان انعکاس یافته است، گاهی اشاره

 : تاریخی، ارزشهاي فرهنگی و شخصیتهاي بزرگ سرزمینش دارد
آریـــا نـــژاد  از  ــیـــرمـــردان   شــــ
ــا ــهـ ــرابـ ســــــهـ ــا  ــهـ زالـ ــاه   زادگـ
روم ــوالي  مـ ــوي  ــنـ ــعـ مـ ــاب  ــتـ  آفـ

ــدبـوعـلـی شــ زاده  ایـنـجــا  در  ــیـنــا   ســ
تــک»  ـخ و  مــان  رـح ــه  ب ــا  ت ی  ــنــاـی سـ  «از 

 

ــا   آســـــی ــدر  ان ــد  ــن گشـــــت ــن  ــزی ــاگ  ج
ــرصـــــه ــاع ــه ــالب ســـــی ــزش  ــی خ ــاه   گ

وم ـب و  رز  ـم ن  اـی در  مــانــد  ی  هســــت ــه  ب ــا   پ
ــد  شــ داده  ـــتش  دسـ ــه  ب ش  داـن ــعــل   مشـ

یــک رشـــمــارم  ـب ن  ـک ـم ـم ــت  یســ ــهـن  یــکب
                                 )109/3،5،6،7،8 ( 

خیل عظیمی از مهاجرتها در پس جنگهاي مداوم و خانمانسوز در بوده است. سهم مردم افغانستان در مهاجرت:  
چند دهۀ اخیر از این مهاجرتها کم نبوده است. سی سال جنگ و ویرانی در افغانستان بسیاري از مردم را آوارة دیار  

آن در بیت بیت اشعارش نمایان است   غریب ساخت. فانی نیز سی سال عمر خویش را در مهاجرت بسر برده و اثر
 شماري میکند.و از دشواریها و دوري از وطن شکایت دارد و براي وصال دوبارة وطنش لحظه

رفــتــه کــه  ــد  شــ ــالــهــا  هــنــوز ســ و   اي 
ــت؟  چــیســ ــت  آرزوی ــد  ــن ــرســ پ  هــمــه 

 

ــت   اســ مــن  گــفــتــگــوي  ــو  ت خــیــال  ــا   ب
ــت اســـ مـــن  آرزوي  ــاز  بـ  دیـــدنـــت 

                                         )321/1،2 ( 
 شاعر میخواهد سرش را فداي وطن کند: 

ه ـب ــتم  افگنم  میخواسـ ــر  سـ تو میهن!   پـاي 
ــاران نمیبــــــرمدور از تو بهره  اي ز بهـــــ

 

ه گردنم  ا و ـب ه ـپ ت اســـت ـب  زنجیر غــــــرـب
 گر گل شــــــوم کجـــــاسـت دماغ شـگفتنم 

                                        )190/1-2 ( 
 چیز جاي خالی میهن را در دل شاعر پر نمیکند: دل شاعر در هر حالت، براي دیارش میتپد و هیچ

ــود  میشـ تنـگ  دلم  ــت  بهشــ در  تو  از   دور 
ـــید ار ـبه غــــــرـبت ـبه ـلب رسـ  ـجانم هزار ـب
ــدم لـیک از خـــــــدا داي کس نشـ  هرگز ـف

 

دور  دیـــار  اي  تـــوام  هـــواي   دیـــوانـــۀ 
ــده  زن ــر  دور  امگ ــار  دی اي  ــوام  ت ــراي   ب

دور ــار  دی اي  ــوام  ت ــداي  ف ــد  ــن ک  خــواهــم 
                                        )297/5،6،7 ( 

، ستم، جنگ و ویرانی انتقاد کرده و اشعار زیادي در این موضوعات فانی از فساد، خودمحوري و انتقاد:    اعتراض 
منشی این شرایط سروده است. او بر این باور است که در این روزگار، هرکس که صادق و نیکوکار باشد قربانی گرگ

 میشود: 
ــام  ــرجـ ــدفـ بـ ــار  روزگـ ــن  ایـ از   داد 
ــر  ــگ افســـــون ــریســـــت  ــگ ــازی ب ــرخ   چ

ــل ــه ــروزیســـــتج ام ــه  ن ــک  ــل ف ــرور   پ
  

ــو  خ ــد  ــن ک ــه  ــام ک ج در  ــان  راســــت  ن 
خــون در  ــت  اوســـ از  آدم   تــر   نــان 

ــت  روزیســ م  ـغ ــه  مـیشــ ـه ــا  دان ــه  ب  کــه 
                                        )213/1-4 ( 
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بودند و از خدا   در شعر دیگري میگوید آنان که امروز در افغانستان رهبر و حاکم مردمند دیروز دزدان و راهگیران
 میخواهد که دزدان و غارتگران را بر مردم حاکم نسازد:

خــاك  ــه  ب مـردم  و  کــاخـنــد  ــه  ب  امـیـران 
ــدند  ــا را که اژدر ـشــ ــــ ــارهــ ــــ  ببین مــ
ــاز  ــبر نســــ ـــــ ــزنی را تو رهـــ  دگر رهـــ

 

ــیـنــه  ســ ــان  یــدادشــ ـب چــاكز   چــاكهــا 
ــدنــد شــ رـهـبر  کــه  را  ــان  رـهـــــــزن  ـبـبـین 
ــاز ـــــــ نسـ ابــــــتر  تو  را  مـا  بیش  این   از 

                                     )131/2،9،10 ( 
 و از مردم و حاکمان میخواهد اگر بار از دوش جامعه برنداشتند حداقل بار دوش جامعه نباشند:

بــر   ــه  نــزنــیــد تــیشــ ــتــگــان  خســ  پــاي 
ـــــــــنگ را گــــــر ز ره نــــــبردارـید  سـ

 

ــتــه  ــویــدـخــــــسـ نشـ ــا  عصــ اـگر  را   اي 
ــویــد نشــ ــا  پ پــیــش  ــنــگ  ســ را   خــلــق 

                                         )181/3،4 (  
انتقاد از فریب و نیرنگ در اشعار فانی پررنگ است. بارها از حاکمان خواسته که با مردم صادق و روراست باشند و  

 از کسانی که به بهانۀ دینداري و خیرخواهی دست به فساد و جنایت میزنند انتقاد کرده است:
 غ قضــــا را بهانه ساختســــــــرها برید و تی

ــید  ــر کشـ ــیخ ازطریق کعـبه ز بتـخانه سـ  شـ
 پاي غــــــیر ریختبودونبود ما هــــــمه در 

 

 خــــــلق خـــدا بکشـــت و خدا را بهانه ساخت  
 بنگــر کجــــا رســید و کجا را بهــانه ساخت 
ــود و ـسخا را بهانه ـساخت  گفتم بس اـست جــ

                                      )151/1،2،4 ( 
 در غزل «صدف» جامعه را غرق در نیرنگ توصیف میکند:

میفروشد همه رنگ  همه  است  رنگ  دکان   جا 
ساده دل  نگاهـش  کـرشـمۀ  را به  مـا   لــوح 

 

د   نگ میفروـش وزد همه ـس ه ـس یـش  دل من به ـش
ــنگ میفروشــد  چه به ناز میرباید چه قشــــــ

                                             )78/1،2 ( 
 موضوعات اجتماعی

این موضوع در اشعار فانی فراوان است؛ بویژه در غزل «خامۀ بهزاد» که نهایت همنوع دوستی را :  یدوستانسان
 به نمایش میگذارد.

ــوم  ــاد میشـ ــود شـ ــاد شـ  ـبا هر دلی ـکه شـ
ـمـنم  ـغـمش  ــریــک  شـ رفــت  ـهرکــه  دام   در 
ــکســـت  ان در دلی شـ ال فـغ ه ـب  بینم اگر ـک

 

ــــــــوم   اد میشـ ه گشـــت من آـب اد هر ـک  آـب
ــوم  ـمیشـ آزاد  ـمن  ــت  رســ کــه  ـهر  ـبنــد   از 
ــوم میشـ فریــاد  و  ــتــه  ــسـ نشـ لبش  بر   من 

                                         )75/1،2،3 ( 
از امید نیز دیده میشود و روزهاي   هاییدر کنار شکایتها، اعتراضها و بیان درد و رنجها در اشعار فانی رگهامید:  

 خوش توأم با پیروزي را انتظار میکشد و هموطنانش را به صبر توصیه میکند:
ــل را ــاخ گ ــت ش ــق بشکس ــواف ــاد نام ــر ب  گ
زیرا مبـاش  دلخون  رفـت  از چمن  بلبـل   گر 
ــور  ــ ــم خ ــر بندشی به کارت افتاد غصه ک  گ

 

ــرزه  ــال نو نپایداین هـ ــوا تا سـ ـــ ــرد رسـ  گـ
د از آن دگـــــر درآیدزی  ن در اگـــــر برون ـش

 هر عقـــــده را خردمند با صـبر میگشــــــاید 
                                        )194/3،4،6 ( 

 پروري را حرام میداند:فانی غفلت و تن تالش:
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ــت  اســ ــدام  م ــی  ــع ســ ــی  ــدگ زن ــرام   م
 

اســــت  ــرام  ح ــت  راح ــی  ــدگ زن راه  ــه   ب
                                             )328/1 ( 

 براي رشد و شکوفایی نیاز به تالش داریم و اگر فعالیت نداشته باشیم، روزگار نابودمان میکند: 
کــنــیــد  ــتــاب  شـــ کــاروان  پــی   از 
آمـــوزیـــد آتـــش  ز  ــتـــی  هســـ  درس 

 

ــد  ــوی نشــ ــا  پ ــش  ــق ن جــاده  ــن  ای در  ــا   ت
ــد  نشـــــوی ــا  ــن ف ــا  ت ــد  ــی ــن ــنشـــــی  م

                                          )181/2،6 ( 
 زندگی با تالش و جنبش درآمیخته است و سعی  و تحرك، به زندگی انسان روح و جان میبخشد: 

ــه ــت ــودرف ازخ ــوج  م ــا  دری ــه  ــت: ب ــف گ  اي 
آیـــد  جـــنـــبـــش  را  زنـــدگـــی   فـــروغ 

 

ــت   یســ ـن ی  زنــدـگ ــد  بــاشــ ـن ش  ـب ـن ـج ر   اـگ
ــیســــت  ن ــی  ــدگ ــن ــاب ت را  ــرده  م ــراغ   چ

                                           )328/5،6 ( 
فانی در اشعارش توجه جدي به آزادي دارد و آن را مشخصۀ مهم انسانهاي مؤمن و کامل میداند.   آزادي و آزادگی:

 دشمنان و ستمگران را ذلت دانسته و مردم را به آزادگی توصیه میکند. او سر خم کردن دربرابر
ــرگــش زندگیســت  ــه م ــ ــن آنک ــ ــؤم ــرد م  م

 
ــرمندگیست   ــر نهد شـ ــمن سـ ــر به دشـ  گـ

                                           )111/2 ( 
 آزادي و آزادگی را خفه کرد:  با ظلم و استبداد نمیتوان صداي رساي 

ران  ـی دـل تــاز  ـک ـل ـف ریــاد  ـف کــه  ــت  یــداســ  ـپ
داد بـی ا خنجر  ـب و  ا مرمی  ـب ه  ـک داســــت   پـی

 

زنــدان   و  ــکنجــه  شـ بــه  کرد  نتوان   خــامش 
ــت لب مردم آزاد  ــغان بســـــــ  نتوان ز فــــ

                                           )219/8،9 ( 
ار فانی چندان باال نیست، اما به هر حال عشق در اشعار او بسامد اشعار عاشقانه در مجموعه اشعبازتاب عشق:  

 بازتاب یافته است: 
 ساز میداند:فانی عشق را انسان: عشق و سازندگی -

ــطــره ــد ق ــکــن ــی م ــر  ــوه گ ــق  عشــ را   اي 
  

ــد   ــن ــک ــی م ــر  ــرت ب ــل  ــع ل از  را  ــگ  ــن  ســ
                                           )126/5 ( 

 از معدود توصیفهاي اوست:  توصیف معشوق: -
ــیزد ــو به پا خــ  هنگامه به پا گردد یارم چــ

ــوانه دل عاشـــق بـــی   باده به وجـــد آیددیـ
 

وق از همه  ور از همه ـش د ـش  جا خیزد جا جوـش
 اینگــونه که آن ســاقی با نــاز و ادا خــــیزد 

                                           )149/1،2 ( 
 در غزل «شام زندان» از درد هجر و فراق معشوق چنین شکایت میکند: فراق معشوق: در -

ــرا چه گویم که چســانم از فراقت   صــنما! تـــ
 به امید صــبح وصــلت همه شــب درین خیالم
ــا ــود از توانم امــ  به رهت ز جان گذـشتن بــ

  

ــکوه  شـ تو  فراقــت ز  از  فغــانم  بــه  نــدارم   اي 
فر از  برهـانم  را  خود  جـان  چگونـه   اقـت کـه 

ــوانم از فراقت  ــش را نهفتن نتــ ــویــ  غم خــ
                                         )155/1-3 ( 

 روشن» این موضوع را بزیبایی بیان کرده است: در غزل «شمع نیمه فنا در معشوق: -
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 این من که خفته در من من نیسـتم تو هسـتی 
 لب بر لبم نهادي گفــــــــتی بنــــال چون نی

ــ ــون بگ ــن خونقلب تو چ ــم م  رید آید ز چش
 

 در جان نموده مســکن من نیســتم تو هســتی  
ــیون من نیـستم تو هـستی   پس در فغان و ـشــ
ــون دل به دامن من نیـستم تو هـستی   این خــ

                                      )193/1،2،3 ( 
 موضوعات دینی 

اشاره به آیات و داستانهاي قرآنی، داستانهاي پیامبران در اشعار فانی موضوعات دینی و مذهبی بسامد باالیی دارد.  
 السالم) و شکوه به آنها و یاري جستن از ایشان در اشعار فانی بوفور دیده میشود: و خاندان پیامبر اسالم (علیهم

 قصد وادي ایمــن به صحــــرایی خرامیدم به 
 

دم   ابم ولی فرعون را دـی ــی اثر ـی ه از موسـ  ـک
                                           )303/1 ( 

پیامبران دیگر، در اشعار فانی انعکاس بیشتري یافته است. نعت پیامبر و درخواست   بهص) نسبت(   حضرت محمد
 حل مشکالت از ایشان از موضوعات تکرارشونده در اشعار فانی است: 

ــد رنج ما از ــل احمد برون ش  حد که اي فخر رس
ر  بر تا محـش ــتر، ندارم ـص ــ ــم بر دلم نـش  زند غــ

 

 ادلم دیگــــــر به تـنگ آمد ز بازیهاي این دنی 
 بگــــو با عــــادل داور، بگــــو با خالق یکــــتا

                                           )140/1،2 ( 
 اي بسیار تأثیرگذار به حضرت ایشان التجا میبرد:در قصیده

ــد ـکه ـقدم زنم، ـبه ـچه آبرو ز تو دم زنم   ـبه رـهت نشـ
 تو گالب گلشــن انبیا، تو حبیب حضــرت کبریا

ــري غم خود برم به چه   داوري، بدرم گلو به چه محض
 

 به کدام خامه رقم زنم، به تو این قصـیده محمدا 
ده محمـدا تو فروغ دـی ا،  اولـی ۀ  ــیـن  تو چراغ سـ
ــتري، رگ ـما برـیده محـمدا   ـچه بگویـمت ـکه ـچه نشـ

                                       )226/2،3،7 ( 
مذهب است حضرت علی را الگو،  امام علی (ع) نیز در اشعار فانی از جایگاه بلندي برخوردار است. فانی با آنکه سنّی

 امام و رهبر خویش میخواند:
ــه ــت ــرف گ ــت  ــام ام ــام  ــق م ــان  ــودگ ــد آل  ان

ــنــم  ت و  دل  ــلــرزد  ن کــه  تــو  ز   آمــوخــتــم 
 

 مــــــن از پــــــی کدام کنم اقــــــتدا علی؟  
ی ـل ـع فــدا  جــان  شــــودم  ر  اـگ حـق  راه   در 

                                           )235/3،6 ( 
 فانی از وضعیت نابسامان هموطنانش، با حضرت علی (ع) سخن میگوید: 

ـعـلی ـکرـبال  وـطن  ـکوه  و  ــت  دشــ  ـگردیــده 
ام کرده دـن ــالم را ببین ـکه چـــــــه ـب داسـ  اـن

ــــی گــــر کند بلند   فریاد اعــــتراض کـس
 شــرح کدام گوشــۀ این داســتان دهــــــم 

 

عــلــی  بــال  در  زن  و  کــودك  و  مــرد   افــتــاده 
 و پارسـا علی  بـــــو محتسـشـیـــــخ و فقیه 

ــزا علی ــت و دهندش سـ ــویند کافر اسـ  گــــ
عـلـی  واقـفـتـر مــاجـرا  ایـن  از  تـو  مـنـی   از 

                                    )234/1،2،8،10 ( 
فرمانبرداري از خداوند توصیف و تحسین  فانی امام حسین (ع) را به داشتن استقامت، استواري، اعتقاد کامل و  

 میکند: 
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ــال ــرب ک شـــــهســـــوار  ــر  ب ــا  ــب ــرح  م
ــاد    ــق ــت اع ــر  ب ــا  ــب ــرح ــش م ــل ــام  ک
  

گـفـتـنــدش    ال  بـجـزهـرچــه  گـفــت   حـق 
ــش دل ــک  ی ــان  ــره ــم ه ــر  ب ــا  ــب ــرح  م

                                           )114/5،6 ( 
 این مثنوي خطاب به خودش میگوید که آزادي و مردانگی را باید از امام حسین بیاموزد: و در ادامۀ

ــرد ــب ن ــور  دســــت ــوز  آم ــن  حســــی  از 
ــاد ــه ج ــور  دســــت ــوز  آم ــن  حســــی  از 

 

ـنـکرد  ـخم  ـــمن  دشـ ــه  ب ــر  سـ و  ــداد  ب  جــان 
ــر بداد و تــــــن به نامــــــــــــردان نداد  س

                                       )114/7،8،9 ( 
این موضوع نیز در اشعار فانی بسامد باالیی دارد. او که سه دهه جنگ، غربت و ویرانی شهر و :  تی شکاو  گالیه  

 دیارش را به تماشا نشسته است با دلی آکنده از درد و چشمی تر چنین شکوه میکند:
ــت  ســـــوخ ــان  ــاب ــق ع ــۀ  الن ــا   حســـــرت
چـــنـــگـــیـــزي غـــارتـــگـــران  ــت   دســـ

 

ت   ــوـخ ان سـ ت و مرـغ ل آتــــــش گرـف  جنـگ
 ر مـــردان ســـوخت هســـت و بـــود دلـــی

                                           )206/1،5 ( 
ــت را ــوله صـــداي درخــــ ــتند با گلــــ  بسـ
 مرغان ز شـــاخه یک به یک افتند و جان دهند 

ــمیده  سـت قامتشاز میوه نیسـت این که خـــ
     

را  درخــت  عــزاي  ــه  ــت گــرف ــهــا   گــــــــــل
ــرده ــموم کــ ــت رامـســ ــواي درخــ  اند هــ

ــد رســـاي درخت را  طوفان شـــکســـته قــــ
                                         )301/1-3 ( 

دعوت به وحدت و همدلی از موضوعات دیگر اشعار فانی است. او میگوید رشد، ترقی و آبادانی اتحاد و همدلی:  
 جامعه بدون اتحاد و همپذیري میسر نمیشود:

ــویم ک پیکــــــر شـ ک روح و ـی  جملگی ـی
 نـــدر جهــــــان بایــــــد نهــــــادنقـــش نو ا

ت ــــب مــــــــا را تپیدن الزم اـس  روز و ـش
     

ــوـیم  شـ ـیکــدـیـگر  ــــــــــاي  اعضـ ـیـکی   ـهر 
اتــحــاد  ــا  ب جــز  ــت  ــیســ ن ــر  مــیســ  ایــن 
اســـــت الزم  ــدن  ــری آف ــر  ــگ دی  عصـــــر 

                                        )71/1،2،3 ( 
ــون با هم رویم ــور چــ ــطره نــ ــطره قــ  قــ

  
ـظـلـمــــــــت  ـبـنیــاد  در  ــیــل  ــوـیم   سـ  ـمیشـ

                                           )281/10 ( 
 دشمنی بردارند: فانی تنها راه نجات از بحران جاري در کشور را صلح میداند و از مدعیان قدرت میخواهد دست از

ـکـنـیم  ــازش  ســ و  ـــلح  صـ ـهم  ــه  ب ــا  ت  ـبیــا 
کـنـیـم  ــافـی  صــ کـیـنــه  از  دل  ــا  ت  بـیــا 

 

ــم   ــی ــن ک ــارش  ســــف ــردم  م ــه  ب ــروت   م
ـن ــه  ب را  کـنـیـم بــدي  الفـی  ـت ــی   یـکــــــ

                                           )135/7،9 ( 
 طنز

میکند.  بیان طبعیاز شوخ پوششی در را حقایق بلکه بگونۀ جدي نمیشکافد، را موضوع طنز آن است که نویسنده
وامیدارد. در اشعار فانی گاهی  تفکر  به را  دارد و مخاطب رنگی از زهرخند گاه و لبخند از رنگی گاه پوشش این

 انتقاد از روزگار، فساد، ظلم و جنایت با شیوة طنز و بگونۀ غیرمستقیم دیده میشود. 
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ل اســــت ـــک دگی مشـ دالن زـن ه صــــاحـب  ـب
ــرد  ــب ــی م ــک  ــل ف ــادت  ســـــع اوج  ــه   ب

   

ب دل اســـت  ه صـــاـح ه آن کس ـک ا ـب  دریـغ
ــت ــی را ـکه از جـــــــهل ـپا در ـگل اسـ  کسـ

                                           )62/1-2 ( 
خـــربـــازي  و  ــت  اســـ خـــر  دور   بـــاز 
ــت  اســ جــنــگ  ــاتــح  ف و  قــمــنــدان   خــر 
ــــــــند مــــوال  ته به مـس ـــــس  خــــر نـش

  

ــازي   ب ــر  خ ز  ــی  آدم اســـــت  ــورده   خ
ــت اســ فـرهـنــگ  و  عـلــم  عـلــمــدار   خـر 
ــتــوا ف ــر  شــ و  خــیــر  ــه  ب خــر   مــیــدهــد 

                                         )213/6-8 ( 
 
 ي ر یگجهیتن

رازق فانی شاعري استاد است که بر اصول و قواعد شعر کالسیک کامالً مسلط است و با زوایاي مختلف شعر فارسی 
و سنن ادبی آشناست. فانی اشعارش را در قالبهاي مختلف سروده و از این میان قالبهاي غزل، نیمایی، رباعی و  

هشت بحر معمول شعر فارسی و زحاف آنها در اشعار   مثنوي به ترتیب بسامد باالیی دارند. از نظر موسیقی بیرونی،
فانی بکار رفته و به ترتیب بحور هزج، رمل، مضارع و متقارب کاربرد باال دارد و از این میان، بیشتر به بحر هزج و  

هاي بدیعی استفاده کرده است. اکثر اشعار او مردف رمل توجه نشان داده است. در موسیقی کناري از انواع قافیه
ست و بیشترین ردیفها، ردیف فعلی است و در مرتبۀ دوم ردیفهاي ترکیبی قرار دارد. در بخش واژگان، فانی از  ا

هاي عامیانۀ رایج در کابل و همچنین بعضی کلمات هاي معیار زبان فارسی استفاده کرده و گاهی واژهزبان و واژه
 میشود. هایش مشاهدهسرودهکهن که امروزه در قلمرو زبان فارسی کاربرد ندارد نیز در 

از صنایع لفظی، تکرار و انواع آن بسامد باالیی دارد و در مرتبۀ بعد، انواع جناس قرار دارد. در میان صنایع بدیع  
هاي بعدي قرار دارند.  معنوي روش تناسب بیشترین کاربرد را دارد و روش ایهام و روش تشبیه به ترتیب در مرتبه

اره در درجۀ اول قرار دارد و در مرتبۀ دوم انواع تشبیه باالترین بسامد را دارد. نیز باید  در بخش صور خیال استع
گفت که شبکۀ ذهنی شاعر در بیان صور خیال پیچیده نیست و درك و تشخیص تشبیه و شناخت معانی استعاري،  

 کنایی و نمادها در شعر او دشوار بنظر نمیرسد.
هاي اجتماعی، تی، اعتراض و انتقاد، دشواریهاي دیار مهاجرت، دغدغهدوسدر سطح فکري موضوعاتی چون وطن

دوستی، گالیه از مشکالت، هاي بعدي انساندرد و رنج و دعوت به اتحاد و همدلی بیشترین بسامد را دارد. در مرتبه
 بازتاب عشق و دینگرایی قرار دارد.  

 
 نویسندگان  مشارکت

 استخراج  المللی اهل بیت(ع) دانشگاه بین  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  کارشناسی ارشد  دوره  رساله  از  مقاله  این
آقاي .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  آقاي دکتر میثم حنیفی  .است  شده

 نهایت   در.  اندداشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر   عنوان  به  رحمت اهللا سیرت
 .است  بوده پژوهشگر دو هر مشارکت و  تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل
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 قدردانی  و تشکر
المللی اهل بیت(ع) که در سالهاي تحصیل از  بر خود واجب میدانم از استادان محترم بخش ادبیات دانشگاه بین

 بهره بردم و ماحصل دانش و اندیشۀ من، در نتیجۀ آموختن از آنهاست، قدردانی نمایم. محضرشان
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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