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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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زمینه و هدف :رازق فانی یکی از شاعران برجستج شعر معاصر افغانستان است كه متأسفانه مانند
اكثر شاعران هموطن خویش ،در ایران چندان شناخته شده نیست .واكاوی و تحلیل همه سویج
شعر فارسی در افغانستان یکی از زمینه های نسبتاً مغفول در جامعج ادبی ماست .در این پژوهش
كه با هدف شناخت ویژدیهای سبکی شعر رازق فانی انجام شده است ،تالش شده با ارائج
نمونههایی از شعر فانی ،باب آشنایی با این شاعر بزرگ افغانستانی برای عالقه مندان دشوده شود.
همچنین شناسایی جایگاه شاعری رازق فانی در میان شاعران معاصر ادبیات فارسی از اهداف این
پژوهش است.
روش مطالعه :پژوهش پیش رو ،مطالعه ای نظری است .داده های آن به روش كتابخانه ای
بدست آمده و به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و ارائج آمار به انجام رسیده است .محدودۀ موردمطالعه،
كتاب مجموعه اشعار رازق فانی است كه به كوشش حفیظ شریعتی سحر در كابل به چاپ رسیده
است .اشعار كالسیک رازق فانی براساس روش سیروس شمیسا در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری
سبک شناسی شده است.
یافته ها :برجسته ترین ویژدیهای زبانی شعر فانی عبارتند از بکاردیری واهه های عامیانه ،واهه
های كهن ،انواع تکرار و قافیه های بدیعی .از برجستگیهای ادبی آن میتوان به بسامد باالی روش
تناسب ،انواع استعاره ،تشبیهات تازه ،انواع كنایه ،سمبل ،ارسال المثل و تلمیح اشاره كرد.
مهمترین مشخصه های فکری شعر فانی عبارتند از :عشق به وطن ،فراق و دوری از میهن ،دردها
و دغدغه های اجتماعی ،دالیه و شکایت ،اعتراض و انتقاد ،مشکالت و درفتاریهای دیار مهاجرت.
نتیجه گیری :از بررسیهای انجام شده میتوان نتیجه درفت كه رازق فانی شاعری استاد است كه
بر اصول و قواعد شعر كالسیک كامالً مسلط است و با زوایای مختلف شعر فارسی و سنن ادبی
آشناست.
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مقدمه
رازق فانی فرزند محمد صدیق در سال 4366هی.ش در محلج بارانج كابل چشم به جهان دشود .مدرک كارشناسی
را از دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه كابل و كارشناسی ارشد را در رشتج اقتصاد سیاسی از دانشگاه صوفیه كشور بلغارستان
بدست آورد .با شروع دردیریهای سیاسی و نظامی در افغانستان ،در سال  4347به همراه خانواده به آمریکا كوچ
كرد و در شهر سانتیادوی ایالت كالیفورنیا اقامت دزید و بعد از سه دهه زنددی در آن كشور در سال  4397براثر
بیماری سرطان ،در سن  45سالگی دردذشت (مقدمج دیوان فانی ،شریعتی :ص  .)41از فانی مجموعههای شعر
ارمغان جوانی ( ،4311كابل) ،پیامبر باران ( ،4345كابل) ،ابر و آفتاب ( ،4376كالیفورنیا) ،شکست شب (،4375
كالیفورنیا) ،دشت آیینه و تصویر ( ،4393كالیفورنیا) و پرتو خورشید بر دیوار ( ،4394كالیفورنیا) به چاپ رسیده
است كه شامل اشعاری در قالبهای غزل ،قصیده ،مثنوی ،قطعه ،رباعی ،چهارپاره و شعر نیمایی است .درایش وی
بیشتر به غزل و مثنوی است .تمام اشعار رازق فانی در یک مجموعه به نام «مجموعه اشعار رازق فانی» به كوشش
حفیظ شریعتی سحر در كابل به چاپ رسیده و پژوهش حاضر بر مبنای این مجموعه انجام درفته است.
فانی شاعری را در جوانی آغاز كرد .در اوایل شاعریش ،شعرهای عاشقانه و اجتماعی میسرود ،ولی جانمایج شعرهای
سالهای اخیر فانی ،بیشتر مسائل جنگ ،غم غربت و دوری از وطن ،انتقاد از حاكمان استبداددر و نفاقپیشه و
روزدار ناهموار است (وطن مرا ببخش ،رجایی :ص  .)54در مثنویهایش عالقج زیادی به مثنوی معنوی موالنا نشان
داده و اكثر مثنویهای وی به همین وزن است.
اینکه در اشعار فانی كدام ویژدیهای زبانی برجسته است؛ مهمترین ویژدیهای ادبی اشعار او چیست و ا لحاظ فکری
چه موضوعاتی در اشعار وی بسامد باالیی دارد ،مهمترین پرسشهای این پژوهش است.
سابقۀ پژوهش
بررسیهای انجامشده نشان میدهد تاكنون تحقیقی با موضوع سبکشناسی اشعار فانی و نیز تحقیق مستقلی در
رابطه با زنددی و اشعار وی صورت نگرفته است .تنها چند مقاله و بخشهایی از چند كتاب بطور مختصر به زنددی
و بعضی ویژدیهای اشعار وی پرداخته است كه به قرار زیر است:
دلنساء محمدی ( )4341در كتاب «تحلیل شعر مهاجرت افغانستان» به شرح زنددی و نمونج اشعار فانی پرداخته
است .سید ابوطالب مظفری ( )4343زنددینامج مختصر و نمونج شعر فانی را در كتاب «پایتخت پریها» چاپ انجمن
شاعران ایران آورده است .محمد سرور رجایی ( )4379در یادداشتی در دفتر شعر شمارۀ  55با عنوان «وطن مرا
ببخش!» فانی را معرفی نموده و چند نمونه از اشعار او را نیز آورده است.
اهداف پژوهش
رازق فانی یکی از شاعران برجستج شعر معاصر افغانستان است كه متأسفانه مانند اكثر شاعران هموطن خویش ،در
ایران چندان شناختهشده نیست .واكاوی و تحلیل همهسویج شعر فارسی در افغانستان یکی از زمینههای نسبتاً
مغفول در جامعج ادبی ماست .در این پژوهش كه با هدف شناخت ویژدیهای سبکی شعر رازق فانی انجام شده
است ،تالش شده با ارائج نمونههایی از شعر فانی ،باب آشنایی با این شاعر بزرگ افغانستانی برای عالقهمندان دشوده
شود .همچنین شناسایی جایگاه شاعری رازق فانی در میان شاعران معاصر ادبیات فارسی از اهداف این پژوهش
است.
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روش پژوهش
پژوهش پیش رو ،مطالعهای نظری است .دادههای آن به روش كتابخانهای بدست آمده و به شیوۀ توصیفی-تحلیلی
و ارائج آمار به انجام رسیده است .محدودۀ موردمطالعه ،كتاب «مجموعه اشعار رازق فانی» است كه به كوشش
حفیظ شریعتی سحر در كابل به چاپ رسیده است .این مجموعه شامل شش كتاب شعر فانی و نیز «رباعیها»،
«چهارپارهها» و «نیماییها» است كه جدادانه جمعآوری شده است .در این مجموعه )4( ،قصیده )461( ،غزل،
( )34مثنوی )16( ،رباعی )4( ،چهارپاره )15( ،شعر نیمایی )6( ،قطعه )6( ،دوبیتی )4( ،مخمس و ( )4ترجیعبند
جای درفته است .این پژوهش بر مبنای اشعار كالسیک فانی صورت درفته است.
اشعار فانی براساس روش دكتر سیروس شمیسا در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری سبکشناسی شده است .تقسیم-
بندی آرایههای بدیعی و بیانی نیز مطابق روش و تقسیمبندی كتابهای «نگاهی تازه به بدیع» و «بیان و معانی»
سیروس شمیسا صورت درفته است .همچنین از كتاب «فنون بالغت و صناعات ادبی» جاللالدین همایی و نیز
كتاب «زیباشناسی سخن پارسی» میرجاللالدین كزازی در تعریف و شناسایی بعضی از آرایهها استفاده شده است.
در ارجاعدهی به اشعار رازق فانی ،تمام ارجاعات به كتاب «مجموعه اشعار رازق فانی» است .شمارههای ارجاع از
طرف راست به چپ به ترتیب مربوط به شمارۀ صفحه و بیت است؛ برای مثال )5/65( :نشانگر صفحج بیست و بیت
پنج است.
بحث و بررسی
سبکشناسی اشعار رازق فانی
ویژگیهای زبانی
«سطح زبانی مقولج دسترده ای است ،از این رو آن را به سه سطح كوچکتر آوایی ،لغوی و نحوی تقسیم میکنیم»
(كلیات سبکشناسی ،شمیسا :ص .)644
سطح آوایی
این سطح ،سطح موسیقایی نیز نامیده میشود؛ چون در این بخش متن ازلحاظ موسیقی بیرونی و كناری یعنی
وزن ،قافیه و ردیف و موسیقی درونی یعنی صنایع بدیعی لفظی از قبیل انواع سجع ،انواع جناس ،انواع تکرار و ...
مورد بررسی قرار میگیرد (همان :ص .)647

موسیقی بیرونی (وزن)
وزن در زیبایی و آهنگین كردن شعر نقش بسیاری دارد .به همین دلیل شاعران تالش میکنند كه در اشعارشان
از وزنهایی استفاده كنند كه به زیبایی و تأثیردذاری شعرشان بیفزاید .وزن «نظم و تناسبی است در اصوات؛ شعر
از كلمات تشکیل میشود و كلمه مجموعهای از اصوات ملفوظ است .پس وزن شعر ،حاصل وزن و تناسبی است كه
در صوتهای ملفوظ ایجاد شده باشد» (خانلری ،وزن شعر فارسی:ص .)444
4
فانی  447شعر در قالبهای مختلف ،در  9بحر و  44وزن مختلف سروده است  .بیشترین اشعار فانی در بحرهای
هزج ،رمل و مضارع سروده شده است.

 .4البته همانطوركه ذكر شد اشعار نیمایی در این شمارش محسوب نشدهاند.
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فانی به بحر هزج با سرودن  74شعر در این بحر عالقهمندی نشان داده است16 :رباعی 69 ،غزل 5 ،قصیده6 ،
دوبیتی 4 ،قطعه و  4مثنوی .بحر رمل با  44غزل 47 ،مثنوی و  4قصیده و بحر مضارع با  31غزل و  6قصیده ،در
مرتبج دوم و سوم قرار دارند .همچنین بحرهای مقارب با  4غزل و  4مثنوی ،مجتث با  4غزل و  4ترجیعبند ،خفیف
با  4غزل و  4مثنوی ،رجز با  4غزل و بحر سریع با  4مثنوی به ترتیب در مرتبههای بعدی قرار دارند .لحن بسیاری
از سرودههای فانی غمانگیز ،اندوهناک و دردآور است و بیشتر از وزنهای سنگین و آرام استفاده شده است .انتخاب
این لحن و وزن در تناسب كامل با محتوای اشعار است.
موسیقی كناری (قافیه و ردیف)
«موسیقی كناری نیز مانند وزن ،از همراهان همیشج شعر فارسی بوده و تکمیلكنندۀ ساختمان آن است» (روزنه،
كاظمی :ص .)446
قافیه
فانی در اشعارش از قافیههای ساده استفاده كرده و از آوردن قافیههای بیگانه و نامأنوس خودداری كرده است .البته
در انتخاب قافیج اشعارش دست به خالقیت نیز زده است و مصادیق قافیج بدیعی چون تجنیس در قافیه ،قافیج
معموله ،ردالقافیه و ذوقافیتین در اشعارش دیده میشود .در مجموع اشعار وی  94مورد قافیج تجنیس 44 ،مورد
ذوقافیتین 3 ،مورد قافیج معموله و  6مورد ردالقافیه استفاده شده است:
رعیییییت نییبییاییید كییه تییاراج كییرد
خییدا چییون تییو را صییییاحییب تییاج كییرد
()1/431
قصییییه های دوسییییت میگو ید به دوسیییت
بییا ح ک یم غزنییه انییدر د ف ت گوسییییت
()6/644
ردیف :فانی به ردیفهای اشعار خود كه بخش مهم موسیقی كناری را شکل میدهد اهمیت زیادی داده و اكثر اشعار
وی مردف است .در مجموع  474شعر او مردف است كه از آن میان 455 ،غزل 33 ،رباعی 7 ،قصیده 6 ،قطعه4 ،
دوبیتی و  69پاره (بند) چهارپاره دارای ردیف هستند.
انواع ردیف در اشعار فانی

99
2
نشانۀ
مفعولی

3
قیدی

6
ضمیری

9

18

اسمی

ط و ال ن ی

40
ترکیبی

فعلی

آنچه از آمار ارائهشده بدست میآید این است كه در اكثر اشعار مردف فانی ردیف فعلی بکار رفته است و در درجج
دوم و سوم به ترتیب ،ردیف تركیبی كه از تركیب اسم ،فعل ،ضمیر ،صفت ،قید ،حرف اضافه ،شناسه و ...ساخته
میشود و ردیف طوالنی ،بسامد باالتری دارد.
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موسیقی درونی
هركدام از جلوههای تنوع و تکرار ،در نظام آواها كه از مقولج موسیقی بیرونی و كناری نباشد در حوزۀ موسیقی
درونی قرار میگیرد؛ مانند انواع جناس ،سجع ،تکرار و ...باید یادآور شویم كه این قلمرو موسیقی شعر ،مهمترین
قلمرو موسیقی است و استواری و انسجام و مبانی جمالشناسی بسیاری از شاهکارهای ادبی ،در همین نوع از
موسیقی نهفته است (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ص .)346
جناس
تجنیس یا جناس « آن است كه دوینده یا نویسنده در سخن خود كلمات همجنس بیاورد كه در ظاهر به یکدیگر
شبیه و در معنی مختلف باشند» (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص  .)11در اشعار فانی انواع جناس دامنج
دستردهای دارد و در كل  551مورد جناس در اشعار دیده میشود.
تییا از این بییاغ سیییبییکبییال تر از بییاد روی
ریشییه در خاک مکن نکهت دل باش و نسیییم
()3/74
در دود ،در شیییییییرار چکیده اسییت خون ما
روزی كه جنگ ،جنگل ما را به فتنه سیییوخت
()4/611
وقییت مییدد رسییییییده مییدد كن تو یییا علی
داه كرا مت اسییییت كرم كن كه سیییوختیم
()4/635
سجع :در كنار انواع جناس ،سجع نیز در اشعار فانی كاربرد قابل توجهی دارد؛ هم در سطح كلمه و هم در سطح
كالم و در  473بیت استفاده شده است.
چه كاذبه یا شود ص یادق ،چه ص یادقها شود كاذب

غم دارم و غم دارم ،یییک سیییینییه الم دارم
در فسییییانییج زاهیید تییوبییهای و تییزویییری

چه عیییابدها شود فاسیق ،چه فاسییقها شیود میال

()3/434
سیییحری به قلم دارم ،پیچم به سیییخن آتش
()6/473
در تییییرانج شییییاعر شییییکوهای و هییییذیانی
()6/654

تکرار :تکرار در اشعار فانی بسامد باالیی دارد و این آرایه باعث افزایش موسیقی در كالم او شده است .فانی انواع
تکرار را هم در سطح حروف ،هم در سطح واهه و هم در سطح كالم استفاده كرده است .داهی این تکرارها با نظم
و ترتیب خاصی بکار رفته است ،مانند تکریر ،اعنات ،ردالصدر و ...دذشته از واجآرایی ،در مجموع  344مورد تکرار
در اشعار فانی بکار رفته است.
امیییییروز به سودای صیییییواب ا ست دل ما
یک عمر خ طا كرد و خ طا ر فت و خ طا د ید
()5/455
نی نوشیییم و نه نیشیییم ،از خود ك جا دریزم
من هیچ هیچ هیچم ،بر هیچ هیچ پیچم
()5/645
نوحیه كن بر شیییییییییهر ویران نوحیه كن

بییر سییییر دییور شییییهیییییدان نییوحییه كیین
()6/634
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واجآرایی :تکرار صامت و یا مصوت در چندین كلمج یک جمله و یا مصرع است و بر دو دونه است :همحروفی و
همصدایی .همحروفی از تکرار صامتها بوجود میآید و همصدایی از تکرار مصوتها (نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا :ص
 74 .)73مورد واجآرایی شاخص در اشعار فانی بکار رفته است.
ادییر دییل نییگییویییم چییه دییویییم ددییر
تییو دیویییی میگیو وصییییف د یل اییینییقییدر
()5/46
قییدرت اییین تییییرهییا در دسیییت تیوسیییت
رشیییت یج تقیید یر مییا در دسیییت توسیییت
()3/636
سطح لغوی
در این بخش میزان كاربرد و بسامد واهههای عامیانه و كهن بررسی میشود .در اشعار فانی از واهههای زبان معیار
فارسی معمول در افغانستان استفاده شده و از زبان عربی هم لغاتی بکار رفته كه در ادبیات امروز استفاده میشود.
او با آنکه بیشتر اشعارش را در آمریکا سروده است ،هیچ واههای از انگلیسی و دیگر زبانها در اشعارش دیده نمیشود.
الف) واژههای عامیانه :در اشعار فانی  51مورد واهۀ عامیانه به لهجج كابل استفاده شده است .این بیانگر آن است
كه شاعر در بکار بردن لغات ،خود را محدود به زبان معیار نساخته است.
كه غزال چو چهاش را به پل نگ میفروشییید
دل كس به كس نسیییوزد به محیط ما به حدّی
()5/71
چوچه :بچه و نوزاد حیوانات.
تییا مییگییر در زیییر سییییقییفییی جییا كیینیید
سییییاعتی پس خواسییییت تییا پر وا كنیید
()4/455
در دویش افغانستان «پس» به معنای بعد (در جایگاه صفت) و «وا» به معنای باز در كالم رسمی كاربرد دارد.
ب) واژههای كهن :در اشعار فانی واهههای كهن بویژه واهههایی چون «اندر» و «زی» (زنددی) بچشم میخورد .در
مجموع  56مورد واهۀ كهن بکار رفته است.
تییا نیوشیییید دوش من دفتییار دوسییییت
تیییییییا ببینیید دیییدهام دیییدار دوسییییت
()1/675
نیوشیدن :شنیدن و دوش دادن.
در زمسیییییتییان دییید از بییاران زیییان
آن شیی ی نیییدسیی ی تی كییه مر غی نییا توان
()1/455
شنیدستی :شنیدهای یا شنیده هستی.
سطح نحوی
شبهجمله :شبهجمله عبارت از كلمه یا دروهی از كلمات است كه دوینده بواسطج آنها حالت عاطفی خود را بیان
میکند؛ مانند شادی ،درد ،تعجب ،افسوس و تحسین (دستورزبان فارسی  ،4انوری و دیوی :صص  .)444-447در
اشعار فانی  61مورد شبهجمله وجود دارد.
وه! كه درین خرا به ها باز خزا نه میرسیییید
چییییون بنهد به خانه پا ،خاک شود از او طال
()6/657
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بر رخ نقاب آهییییییو در سیییینه قلب كفتار

به به! چه راه و رف تار بگز یدها ند در دان
()4/355

صفت و موصوف مقلوب :براساس قواعد دستوری زبان فارسی صفت بیانی بعد از موصوف قرار میگیرد؛ اما در شعر
داهی این قاعده بهم میخورد و صفت قبل از موصوف میآید كه در این صورت اكثراً كسرۀ اضافه حذف شده و
حکم كلمج مركب را میگیرد .در كل اشعار فانی  33مورد صفت و موصوف مقلوب بکار رفته است.
منم آن ی گا نهطفلی كه محیط مادرم شییید
ر ها كن یا دری بان بشیییر از پن جج ابلیس

سیییر سییی نگ میزنم غ لت ز ك نار میگریزم
()5/93
و ییا بیچیارهآدم را مگو دیگر كیه فرمیان بر
()7/653

ویژگیهای ادبی
در این بخش ،مسائل علم بیان مانند تشبیه ،كنایه ،استعاره و سمبل و مسائل بدیع معنوی چون ایهام ،تناسب و
تلمیح و بطور كلی زبان ادبی اثر و هردونه انحرافهای هنری و خالقیتهای ادبی در زبان و بسامد آنها بررسی میشود.
هرقدر خالقیتهای ادبی و هنری شاعر بیشتر باشد به همان اندزه سبک وی برجستهتر خواهد بود.
بیان :از منظر صور خیال ،استعاره ،تشبیه و سمبل در اشعار رازق فانی بسامد باالتری دارند و از بین این ابزارهای
تصویرساز ،توجه بیشتر فانی به استعاره و تشبیه بوده است.

تشبیه  :فانی در تشبیهات بدنبال یافتن وجه شبه جدید ،تصویرسازی تازه و خلق مضامین نو است و از بین انواع
تشبیه ،به تشبیه بلیغ و اضافه تشبیهی بیشتر توجه دارد و در مجموع  741مورد تشبیه در اشعار فانی بکار رفته
است.
الف) تشبیه مضمر 34 :مورد:
سییییاقی مریز بییاده كییه دیوانییه میشیییوم
د یر بییگ یوییین یدت بیییییا تییا مییی خ یوریییم

جاییكه چ شم م ست تو با شد شراب چی ست؟
()4/491
دیییو خیییمش ما خیییون میییردم كی خیییوریم
()44/443

ب) تشبیه جمع 46 :مورد:
تییا خو ب تر بیییان ك نم ای زنیید دی تو را
د ل ت ن گ تر ز غ نچییه و آشییی فتییه تر ز دییل

ج) تشبیه تفضیل 66 :مورد:
آسیییوده تر از تخییت زرانییدود سیییال ط ین

ط بع خیییام و خییامییج ب هزاد میشییییوم
()5/75
ب یتییا ب تر ز موجییج دریییاسییییت قلییب من
()6/474

در سییییایییج انییدوه غییریییبییانییج خ یویشیییم
()4/697
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صییید بار به سیییر تیشیییه ز ند باز سیییتیزد

فره یاد خج یالییت زدۀ كو ه کن م یاسییییت
()4/459

د) تشبیه مفروق 9 :مورد:
نداشیییت منزل هسیییتی سیییراغ آسیییایش
یک سنگ هجر میهن و یک سنگ درد ع شق

جهیان بیه جیاده و مردم بیه رهگیذر میانید
()6/54
دردون درین دو سییی نگ مرا آسییی یاب كرد
()7/449

ه) حسی به حسی :بیشتر تشبیهات در اشعار فانی از این دستهاند.
ای دل تو بییه ا ین دی یدۀ ن منییاک بسیییاز
چون بوی دل كه داه شیییکفتن شیییود پدید

چون دل شی یدهای ادرچه صییید چاک بسیییاز
()3/345
من از میییان شیییعر خود ایج یاد میشیییوم
()4/75

و) عقلی به حسی 06 :مورد:
غ یفییلییت زنییددییی چ یو شیییییشییییج مییی

پیینییبییه در دییوش كییرده اسییییت مییرا
()5/54

ز) تشبیه تمثیلی 45 :مورد:
بوسیییه چو میدهی به من تیر نگه به دل مزن
ز تنور طیییبع فیییانی تو مجییییییو سیییرود آرام

مینکشیییید ددای را آن كه ز كات م ید هد
()5/447
مط لب دل از د كانی كه تف نگ میفروشییید
()7/79

ح) اضافۀ تشبیهی :اضافج تشبیهی آن است كه در آن مشبه و مشبهبه به هم اضافه شده باشند و در این صورت
ادات تشبیه و وجه شبه محذوف است .به اصطالح علم بیان ،تشبیه هم مجمل است و هم مؤكّد (بیان و معانی،
شمیسا :ص )15؛ بنابر این تعریف ،همج اضافههای تشبیهی تشبیه بلیغ هستند؛ ولی این تعریف درست نیست.
بررسیها نشان داده است كه در بسیاری موارد در كنار مشبه و مشبهبه ،وجه شبه نیز وجود دارد« .فقط در تشبیه
بلیغ نیست كه مشبه و مشبهبه میتوانند بصورت مضاف و مضافالیه بکار روند ،بلکه در تشبیه غیربلیغ نیز این
اتفاق میتواند بیفتد» (آیا اضافج تشبیهی همیشه بلیغ است؟ ،صحرایی و حیدری :ص  .)4برای مثال:
كباب شییعلههای جهل فرزندان شییدی میهن
بییه دا من بو علیهییا پرورانیییدی ،و لی ا مروز
()6/644
در مصرع دوم «شعلههای جهل» اضافج تشبیهی است« .جهل» مشبه« ،شعله» مشبهبه و «كباب كردن» وجه شبه
است؛ بنابراین هر اضافج تشبیهی نمیتواند تشبیه بلیغ باشد .به این دلیل تشبیه بلیغ و اضافج تشبیهی در اشعار
فانی بصورت جدادانه بررسی شده است .در مجموع  356اضافج تشبیهی (اعم از بلیغ و غیر آن) در اشعار فانی بکار
رفته است.
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رسییییدهام كه به فرعون باد بسیییییییییتیزم
بیا كه بی رخ تو رونییییق بهییییار شکییییست

كسیییی كه آنهمه خون ریخت در والیت دل
()4/95
در خت صیییبر مرا برف انت ظار شیییکسییییت
()4/456

ط) تشبیه بلیغ :اضافج تشبیهی و تشبیه بلیغ به دالیلی كه در عنوان قبلی ذكر شد در عنوانهای جدادانه بررسی
شده است .در این بخش فقط تشبیهات بلیغی بررسی شده است كه بصورت اضافی نیست .از اینگونه تشبیه 453
مورد یافت شد.
نیییییکییبییخ یتییی زر اسییییت و انسیییان دزد
با یدش در كمییییییین نشیییسیییت و ربود
()1/453
ما همه شیییاخیم تیشیییه دسیییت توسیییت
هسیییتی میا جملگی از هسییییت توسییییت
()4/636
استعاره« :استعاره دامی است تنگتر و نهانتر از تشبیه كه سخنور در برابر خواننده یا شنوندۀ خود درمیگسترد؛ از
این روی پرورددی هنری و ارزش زیباشناختی آن از تشبیه فزونتر است؛ چون سخندوست را بیشتر به شگفتی
درمیآورد» (زیباشناسی سخن پارسی ،4كزازی :ص  .) 41استعارات فانی اكثراً ساده و زودفهم هستند و چندان
دور از ذهن بنظر نمیرسند .در تمام اشعار فانی  464مورد استعاره استفاد شده است.
زبیییییییان شیییییییییرر ترج مان من اسیییت
ك نون شیییعلییههییا بر زبییان من اسییییت
()4/47
فلک به مردم نادان و بیبصییر مییییییییییییاند
خراب و خوب به چشیییم ز ما نه یکسیییان ند
()5/54
بال ن شاط وا شود ،چنگ و چییییغانه میر سد
یار چو یار ما شیییود ،دل ز قفس رها شیییود
()3/657
كنایه :كنایهه ا در اشعار فانی ساده و از نوع ایما است .بسیاری از آنها بردرفته از امثال و رسوم مردم است .در
مجموع  455مورد كنایه مشهود است.
دیییاه ز احیییکیییام خی یدا دم زنییینی ید

كییه دارد چشییییم بییییینییا تییا بییدانیید

خ ی یاک به چ ی ی ی یشم همه عال ی ی ی یم زنند
()1/644

كییه ایین دینییدمنیمییایییان جیوفیروشیییینیید
()1/364

سمبل :سمبل كه در فارسی به آن رمز ،مظهر و نماد میگویند در اشعار فانی كاربرد زیادی دارد .برخی از سمبلهای
شعر فانی سمبلهای قراردادی هستند و بعض ی از آنها سمبلهای شخصی كه برساختج شاعر است .در مجموع 445
مورد سمبل در اشعار فانی بکار رفته است.
چسیییان بینم كه نمرودی بسیییوزاند خلیلی را

چسییان بینم كه فرعونی ب وشییاند ید بیضییا؟
()3/415
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«نمرود» در معنای سمبلیک اشاره به افراد زوردو و ستمکار جامعه دارد و «خلیل» نماد انسانهای دانا ،خیرخواه و
درستکار است كه مورد جفا و زوردویی قرار میگیرند .در مصرع دوم «فرعون» نماد افراد فریبکار است و در مقابل،
«یدبیضا» نماد حقایقی كه توسط فرعونیان كتمان میشود.
چون ز اخوان حیلهها دیدست و كنعان آتش است
یو سف ما خاک خواهد شد به م صر بیك سی
()1/645
«یوسف» نماد انسانهای راستگو ،صادق و صالح میتواند باشد و یا نماد كسانی كه دراثر جنگ و ویرانی از وطنشان
آوارۀ دیار غربت شدهاند و «مصر بیكسی» نماد كشورهای مهاجرپذیر خواهد بود« .اخوان» به معنای سمبلیک
عاملین فریبکاری ،جنگ و ویرانی و آواردی و «كنعان» نماد افغانستان است كه دراثر جنگها همج داشتههایش به
باد فنا رفت.
بر شییییاخ تو آشییی یا نهای بود چه شییید؟
ای نییخ یل كییهیین خ یدا نییگییه یدارت بییاد
()4/346
«نخل كهن» نماد كشور افغانستان است كه سابقج باستانی دارد و «آشیانه» در معنای سمبلیک میتواند آبادی و
آسایش باشد كه دراثر حمالت بیگانهها و جنگهای داخلی از بین رفت.
بدیع معنوی
الف) ایهام :در اشعار فانی در مجموع  14مورد از انوا ع ایهام مانند ایهام توریه ،ایهام تناسب و استخدام دیده
میشود.
از ع هد بی ث بات تو و عمر خییییییویشیییتن
عهد :عصر ،دوره و زمان /پیمان و وعده.
از سیییراچییییییج عطار ،نکهت بهییییییار آورد

بییا مو جهییای آب روان قصییییه م ی ک نم
()6/499
شیییاعر سیییخنسییینجی ،بانوی سیییخندانی
()9/654

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

ب) تناسب :فانی در این صنعت دست باالیی دارد و اشعارش پر است از تناسب كلمات .در مجموع اشعار او 953
مورد از این صنعت وجود دارد.
دییرچییه بییازار و دكییان و خییانییه سییییوخییت
تمییام ع مر سییییر درم طواف ك عبییج عشییی قم
چه زشییتیها شییود رنگین ،چه تلخیها شییود شیییرین

شییی هره یا را خصییییم نییا مردانییه سییییوخییت
()46/445
كفن بر دوش میگردم ز احرامم چه می رسیییی
()6/644
چه باال ها رود پایین ،چه سیییفلی ها شیییود علیا
()1/434
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ج) تلمیح :فانی به این صنعت توجه زیادی دارد و اشارات متعددی به حوادث تاریخی ،زنددی شاعران بزرگ و
پیامبران داشته و داه میان این داستانها و جریانهای جاری وطنش پیوند برقرار كرده است .در  446بیت اشارات
تلمیحی وجود دارد.
تیییییغ بییر ح یلییقییوم م یرد ح یق كشییییییید
كیسییییت ا ب ل یس؟ آنك یه مییا ننیید یزییید
آنیکییییییییه از خیییرالیبشیییر دارد نسیییب
كیسییییت مرد حق؟ حسیییین تشییینیهلیب
()3،1/441
تییا ب ب ی نی ك یه كییا بلسیییتییان سیییوخییت
رسیییتییم داسیییتییان كییجییا رفییتییی
()6/654
د) لف و نشر 41 :مورد.
بییا عطر دیسیییوان و بییه كیف نگییاه خویش
شیییمشییییر و قلم یکیسییییت هنگییام نبرد
ه) ارسالالمثل 64 :مورد.
م ین نخ ی یل سالم یند زم یین ص ی یداق ی یتم
باید به هییییییم رسیم كه موجیییی شیییود بلند

بوی از بهییییییییار و نشِئه ز صهبا دییییرفتهای
()5/651
این زخم بییه تن میزنیید آن نیش بییه جییان
()5/341
زین باد های سیییسییییت نجنبم ز جا علی!
()4/635
هر ق طرهای ع ل یحییده دریییا ن میشییییود
()1/634

و) حسن تعلیل 44 :مورد:
ای زلف سركش یار! آن سرك شی كجا شد؟
موج را چون یافتم با صیییخره در جنگ و دریز

ای نک به پای جا نان اف تاد نت میییییی بارک
()5/475
هم ن برد بی در یغ و هم فرار آ مو خ تم
()4/471

سطح فکری
در این سطح موضوعاتی بررسی میشود كه بیشترین برجستگی و تکرار را از نظر فکری و محتوایی دارد.
وطندوستی :این موضوع مهمترین درونمایج اشعار فانی را شکل میدهد .عالوهبر تصریح ،داهی با نماد ،استعاره و
كنایه به وطندوستی پرداخته شده است .در ذیل این بخش موضوعاتی چون عشق به وطن ،توصیف وطن و آرزوی
آبادی و سازنددی وطن مطرح میشود .او وطنش را بعد از خدا مورد اكرام و ارزش قرار داده ،و برایش آبادی و رفاه
آرزو میکند:
شییراب سیییرخ سیییودایت به ردهایم روان بادا
وطن بع ید از خ ی یدا نام یت مرا ورد زبان بادا
ه مای ب خت را بر دوشیییج با مت م کان بادا
اال ای ش ی یهر كابل ای عق یاب زخمی دوران
دریبانت رهیییا از پنجیییج اهییییییریمنان بادا
بر و بامت صییفا از لوث بدخواهان و بدكیشییان
()3-4/415
فانی از مردم كشورش میخواهد كه اختالفات را كنار دذاشته و برای آبادی و تربیت درست نسل آینده تالش كنند:

سبکشناسی اشعار رازق فانی 474/

درس انصیییاف درین مدرسیییه ارشیییاد كنید
ای بزر دان سیییبق جور به طفالن نده ید
همه یکرنگ شیییوید و دل من شیییاد كنید
من ز ت فر یق شیییمییا ه مو طنییان د ل گ یرم
()1،5/56
ادرچه در اشعار فانی بیشتر رنج ،بدبختی ،جنگ و ویرانی افغانستان انعکاس یافته است ،داهی اشارههایی به دذشتج
تاریخی ،ارزشهای فرهنگی و شخصیتهای بزرگ سرزمینش دارد:
جییادییزییین دشیییتیینیید انییدر آسییییییا
شییی ییییییرمیییردان از نیییژاد آرییییا
عییرصیییهدییاه خیییییزش سییییییییالبییهییا
زاددیییاه زالیییهیییا سییییهیییرابیییهیییا
پ ی ا بییه هسییی تی مییانیید در ا ین مرز و بوم
آفیییتیییاب میییعییینیییوی میییوالی روم
مشیییعییل دا نش بییه دسییی تش داده شیییید
بییوعیلیییسییییییینییا در اییینییج یا زاده شییید
نیسیییت م م کن برشیییمییارم یییک بییه یییک
«از سییینییایی تییا بییه ر حمییان و ختییک»
()3،5،4،7،9/454
مهاجرت :خیل عظیمی از مهاجرتها در پس جنگهای مداوم و خانمانسوز در بوده است .سهم مردم افغانستان در
چند دهج اخیر از این مهاجرتها كم نبوده است .سی سال جنگ و ویرانی در افغانستان بسیاری از مردم را آوارۀ دیار
غریب ساخت .فانی نیز سی سال عمر خویش را در مهاجرت بسر برده و اثر آن در بیت بیت اشعارش نمایان است
و از دشواریها و دوری از وطن شکایت دارد و برای وصال دوبارۀ وطنش لحظهشماری میکند.
بییا خ ییییال تییو دییفییتییگ یوی میین اسییییت
سیییالییه یا شییید كییه رفییتییهای و ه ینییوز
دییییدنیییت بیییاز آرزوی مییین اسییییت
هییمییه پییرسییینیید آرزویییت چیییسییییت؟
()4،6/364
شاعر میخواهد سرش را فدای وطن كند:
زنجیر غییییییر بت اسیییت به پا و به دردنم
میخواسیییتم به پای تو میهن! سیییر افگنم
در دل شیییییوم كجیییییا ست دماغ شگفتنم
دور از تو بهرهای ز بهیییییییاران نمیبییییییرم
()6-4/445
دل شاعر در هر حالت ،برای دیارش میت د و هیچ چیز جای خالی میهن را در دل شاعر پر نمیکند:
دیی یوانیییج هی یوای تیییوام ای دیی یار دور
دور از تو در بهشییییت دلم ت نگ میشیییود
دییر زنییدهام بییرای تییوام ای دیییار دور
جانم ه زار بار به غییییییربت به لب رسیییید
خییواهییم كیینیید فییدای تییوام ای دیییار دور
هردز فدای كس نشیییدم لیک از خیییییییدا
()5،4،7/647
اعتراض و انتقاد :فانی از فساد ،خودمحوری ،ستم ،جنگ و ویرانی انتقاد كرده و اشعار زیادی در این موضوعات
سروده است .او بر این باور است كه در این روزدار ،هركس كه صادق و نیکوكار باشد قربانی درگمنشی این شرایط
میشود:
كییه كیینیید خییون راسیییتییان در جییام
داد از ایییین روزدیییار بیییدفیییرجیییام
نیییان آدم از اوسیی یت در خییون تیییر
چییرخ بییازیییگییریسیییییت افسیییونییگییر
كییه بییه دانییا ه میشییییه غم روزیسییییت
جییهییلپییرور فییلییک نییه امییروزیسییییت
()1-4/643
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در شعر دیگری میگوید آنان كه امروز در افغانستان رهبر و حاكم مردمند دیروز دزدان و راهگیران بودند و از خدا
میخواهد كه دزدان و غارتگران را بر مردم حاكم نسازد:
ز بیییدادشییییان سیی ی ینییههییا چییاکچییاک
ا م یران بییه كییا خنیید و مردم بییه خییاک
ببین رهییییییزنییان را كییه رهبر شییییدنیید
ببین مییییییییارهییییییییا را كه اهدر شییییدند
از این بیش ما را تو ابییییییتر نسییییییییییاز
ددر رهیییییزنی را تو رهییییییییییبر ن سیییییاز
()6،4،45/434
و از مردم و حاكمان میخواهد ادر بار از دوش جامعه برنداشتند حداقل بار دوش جامعه نباشند:
خییییییسیییتییهای را ادر عصییییا نشیییوییید
تیشییییه بر پییای خسیییی تگییان نز نییید
خییلییق را سیییینییگ پیییییش پییا نشییییوییید
سییییییییینگ را دییییییر ز ره نییییییبردارید
()3،1/494
انتقاد از فریب و نیرنگ در اشعار فانی پررنگ است .بارها از حاكمان خواسته كه با مردم صادق و روراست باشند و
از كسانی كه به بهانج دینداری و خیرخواهی دست به فساد و جنایت میزنند انتقاد كرده است:
خییییلق خییدا بکشییت و خدا را بهانه ساخت
سییییییرها برید و تیغ قضیییا را بهانه ساخت
بنگ یر كج ی یا رس یید و كجا را به یانه ساخت
شییییخ ازطریق كعبه ز بتخانه سیییر كشیییید
دفتم بس است جییییود و سخا را بهانه ساخت
بودونبود ما هیییییمه در پای غییییییر ریخت
()4،6،1/454
در غزل «صدف» جامعه را غرق در نیرنگ توصیف میکند:
دل من به شی شه سوزد همه سنگ میفرو شد
همهجا دكان رنگ است همه رنگ میفروشد
چه به ناز میرباید چه قشیییییییینگ میفروشیید
به كیرشیمج نگاهیش دل سادهلییوح میا را
()4،6/79
موضوعات اجتماعی
انساندوستی :این موضوع در اشعار فانی فراوان است؛ بویژه در غزل «خامج بهزاد» كه نهایت همنوع دوستی را
به نمایش میگذارد.
با هر دلی كه شیییاد شیییود شیییاد میشیییوم
در دام هركییه رفییت شیییریییک غمش منم
بینم ادر كه بال ف غان در دلی شیییکسیییت

آ باد هر كه دشیییت من آ باد میشیییییییییوم
از بنیید هر كییه رسییییت من آزاد میشیییوم
من بر لبش نشیییسیییتییه و فری یاد میشیییوم
()4،6،3/75

امید :در كنار شکایتها ،اعتراضها و بیان درد و رنجها در اشعار فانی ردههایی از امید نیز دیده میشود و روزهای
خوش توأم با پیروزی را انتظار میکشد و هموطنانش را به صبر توصیه میکند:
این هیییرزهدیییرد رسییییییوا تا سیییال نو ن اید
د یر ب یاد نام یواف یق بشکس یت ش یاخ د یل را
زین در ادیییییر برون شد از آن ددیییییر درآید
در بل بل از چمن ر فت دلخون م باش زیرا
هر عقیییییده را خردمند با صبر میگ شیییییاید
د یر بندشی به كارت افتاد غصه ك یم خ ی یور
()3،1،4/441
تالش :فانی غفلت و تنپروری را حرام میداند:

سبکشناسی اشعار رازق فانی 494/

بییه راه زنییددییی راحییت حییرام اسیییت
مییرام زنییددییی سیییعییی مییدام اسییییت
()4/369
برای رشد و شکوفایی نیاز به تالش داریم و ادر فعالیت نداشته باشیم ،روزدار نابودمان میکند:
تییا در اییین جییاده نییقییش پییا نشییییوییید
از پییی كییاروان شیی یتییاب كیینییییید
میینشیییییینییییید تییا فیینییا نشیییوییید
درس هسییییتیییی ز آتی یش آمی یوزیییید
()6،4/494
زنددی با تالش و جنبش درآمیخته است و سعی و تحرک ،به زنددی انسان روح و جان میبخشد:
ا در ج ن بش نبییاشیییید زنیید دی نیسییییت
بییه دریییا مییوج ازخییودرفییتییهای دییفییت:
چییراغ مییرده را تییابیینییددییی نیییسییییت
فییروغ زنیییددییی را جیینیییبیییش آییید
()5،4/369
آزادی و آزادگی :فانی در اشعارش توجه جدی به آزادی دارد و آن را مشخصج مهم انسانهای مؤمن و كامل میداند.
او سر خم كردن دربرابر دشمنان و ستمگران را ذلت دانسته و مردم را به آزاددی توصیه میکند.
دیییر به دشیییمن سیییر نهد شیییرمنددیست
میرد میؤمیین آنکییه میردیش زنددیسیت
()6/444
با ظلم و استبداد نمیتوان صدای رسای آزادی و آزاددی را خفه كرد:
خ یامش نتوان كرد بییه شیییکنجییه و زنییدان
پیییداسییییت كییه فریییاد ف ل کتییاز د ل یران
نتوان ز فییییییغان بسیییییییییت لب مردم آزاد
پ یداسییییت كه با مرمی و با خنجر ب یداد
()9،4/644
بازتاب عشق :بسامد اشعار عاشقانه در مجموعه اشعار فانی چندان باال نیست ،اما به هر حال عشق در اشعار او
بازتاب یافته است:
 عشق و سازندگی :فانی عشق را انسانساز میداند:قییطییرهای را عشییییق دییوهییر میییییکیینیید

سییینییگ را از لییعییل بییرتییر میییییکیینیید
()5/464

 توصیف معشوق :از معدود توصیفهای اوست:هنگامه به پا دردد یارم چییییو به پا خیییییزد
دییییوانه دل عاشیییق بیییی باده به وجییید آید

شوق از همه جا جو شد شور از همه جا خیزد
اینگ یونه كه آن س یاقی با ن یاز و ادا خ ی ییزد
()4،6/414

 در فراق معشوق :در غزل «شام زندان» از درد هجر و فراق معشوق چنین شکایت میکند:ز تو شیییکوهای نییدارم بییه فغییانم از فراقییت
صیینما! تیییییرا چه دویم كه چسییانم از فراقت
كیه چگونیه جیان خود را برهیانم از فراقیت
به امید صییبح وصییلت همه شییب درین خیالم
غم خییییویییییش را نهفتن نتییییوانم از فراقت
به رهت ز جان دذشتن بییییود از توانم امییییا
()3-4/455
 -فنا در معشوق :در غزل «شمع نیمهروشن» این موضوع را بزیبایی بیان كرده است:
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این من كه خفته در من من نی ستم تو ه ستی
لب بر لبم نهادی دفییییییییتی بنییییال چون نی
قلب تو چ یون بگ یرید آید ز چش یم م ین خون

در جان نموده مسییکن من نیسییتم تو هسییتی
پس در فغان و شیییییون من نیستم تو هستی
این خییییون دل به دامن من نیستم تو هستی
()4،6،3/443

موضوعات دینی
در اشعار فانی موضوعات دینی و مذهبی بسامد باالیی دارد .اشاره به آیات و داستانهای قرآنی ،داستانهای پیامبران
و خاندان پیامبر اسالم (علیهم السالم) و شکوه به آنها و یاری جستن از ایشان در اشعار فانی بوفور دیده میشود:
كه از موسیییی اثر یابم ولی فرعون را د یدم
به قصد وادی ایم ین به صح ی یرایی خرامیدم
()4/353
حضرت محمد (ص) نسبت به پیامبران دیگر ،در اشعار فانی انعکاس بیشتری یافته است .نعت پیامبر و درخواست
حل مشکالت از ایشان از موضوعات تکرارشونده در اشعار فانی است:
دلم دیگییییییر به تنگ آمد ز بازیهای این دنیا
كه ای فخر رسییل احمد برون شیید رنج ما از حد
بگییییو با عییییادل داور ،بگییییو با خالق یکییییتا
زند غییییم بر دلم نشییییتر ،ندارم صبر تا محشر
()4،6/415
در قصیدهای بسیار تأثیردذار به حضرت ایشان التجا میبرد:
به رهت نشییید كه قدم زنم ،به چه آبرو ز تو دم زنم
به كدام خامه رقم زنم ،به تو این ق صیده محمدا
تو دالب دلشیین انبیا ،تو حبیب حضییرت كبریا
تو چراغ سیییی نج اول یا ،تو فروغ د یده مح مدا
غم خود برم به چه داوری ،بدرم دلو به چه محضییری

چه بگویمت كه چه نشیییتری ،رگ ما بریده محمدا

()6،3،7/664
امام علی (ع) نیز در اشعار فانی از جایگاه بلندی برخوردار است .فانی با آنکه سنّیمذهب است حضرت علی را الگو،
امام و رهبر خویش میخواند:
مییییین از پیییییی كدام كنم اقیییییتدا علی؟
آلییوددییان مییقییام امییامییت دییرفییتییه انیید
در راه حق ا در شییییودم جییان فییدا ع لی
آم یوخ یتییم ز تییو كییه نییل یرزد دل و تیینییم
()3،4/635
فانی از وضعیت نابسامان هموطنانش ،با حضرت علی (ع) سخن میگوید:
افییتییاده میرد و كیودک و زن در بییال عییلییی
دردیییده دشییییت و كوه وطن كربال ع لی
شییییییخ و فقیه و محت سییی یب و پار سا علی
اسیییالم را ببین كه چییییییه بدنام كردهاند
دییییییویند كافر اسیییت و دهندش سی یزا علی
فریاد اعییییتراض ك سییییی دییییر كند بلند
وا ق ف تر از م نی تو از ا ین مییا جرا ع لی
شییرح كدام دوشییج این داسییتان دهییییییم
()4،6،9،45/631
فانی امام حسین (ع) را به داشتن استقامت ،استواری ،اعتقاد كامل و فرمانبرداری از خداوند توصیف و تحسین
میکند:
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هرچییه د ف تنییدش ب جز حق دفییت ال
مییرحییبییا بییر شیییییهسیییوار كییربییال
مییرحییبییا بییر هییمییرهییان یییک دلییش
مییرحییبییا بییر اعییتییقییاد كییامییلییش
()5،4/441
و در ادامج این مثنوی خطاب به خودش میگوید كه آزادی و مردانگی را باید از امام حسین بیاموزد:
جییان بییداد و سیییر بییه دشیییمن خم نکرد
از حسیییییین آمییوز دسیییتییور نییبییرد
سییر بداد و تیییییین به نامییییییییییییردان نداد
از حسیییییین آمییوز دسیییتییور جییهییاد
()7،9،4/441
گالیه و شکایت :این موضوع نیز در اشعار فانی بسامد باالیی دارد .او كه سه دهه جنگ ،غربت و ویرانی شهر و
دیارش را به تماشا نشسته است با دلی آكنده از درد و چشمی تر چنین شکوه میکند:
جن گل آتییییییش در فت و مر غان سیییو خت
حسیی یرتییا النییج عییقییابییان سیی یوخییت
هسیییت و بیییود دلییییر میییردان سیییوخت
دسییییت غی یارتیییگی یران چییینیییگی یییییزی
()4،5/654
دییییییییییلییهییا د یرفییتییه ع یزای درخ یت را
بسی یتند با دلییییییوله صی یدای درخییییییت را
مسییییموم كییییردهاند هییییوای درخییییت را
مرغان ز شیییاخه یک به یک افتند و جان دهند
طوفان شیییکسیییته قیییییید رسیییای درخت را
از میوه نی ست این كه خیییییمیده ست قامتش
()3-4/354
اتحاد و همدلی :دعوت به وحدت و همدلی از موضوعات دیگر اشعار فانی است .او میگوید رشد ،ترقی و آبادانی
جامعه بدون اتحاد و هم ذیری میسر نمیشود:
هر یکی اعضییییییییییای یکییدیگر شیییویم
جملگی یک روح و یک پیکییییییر شیییویم
اییین میییسیییر نیییسیییت جییز بییا اتییحییاد
نقیییش نو انیییدر جهییییییان باییییییید نهییییییاد
عصیییر دیییگییر آفییریییدن الزم اسیییت
روز و شییییب مییییییییا را ت یدن الزم ا ست
()4،6،3/74
سییییییل در بنیییاد ظلمیییییییت میشیییویم
قییییطره قییییطره نییییور چییییون با هم رویم
()45/694
فانی تنها راه نجات از بحران جاری در كشور را صلح میداند و از مدعیان قدرت میخواهد دست از دشمنی بردارند:
مییروت بییه مییردم سیییفییارش كیینیییییم
بیییا تییا بییه هم صیییلح و سییییازش كنیم
ب یدی را ب یه ن ی کیییییییی تال فی ك ن یم
بیییییا تییا دل از كییییینییه صیییافییی كیینییییم
()7،4/435
طنز
طنز آن است كه نویسنده موضوع را بگونج جدی نمیشکافد ،بلکه حقایق را در پوششی از شوخطبعی بیان میکند.
این پوشش داه رنگی از لبخند و داه رنگی از زهرخند دارد و مخاطب را به تفکر وامیدارد .در اشعار فانی داهی
انتقاد از روزدار ،فساد ،ظلم و جنایت با شیوۀ طنز و بگونج غیرمستقیم دیده میشود.
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به صییییاح بدالن ز نددی مشییی کل اسییییت
بییه اوج سیییعییادت فییلییک میییییبییرد
بیییاز دور خی یر اسییییت و خی یربیییازی
خییر قییمیینییدان و فییاتییح جیینییگ اسییییت
خییییر ن شیییی سته به م سییییییییند مییییوال

دری غا به آن كس كه صیییا حب دل اسیییت
كسیییی را كه از جییییییهل پا در دل اسیییت
()6-4/46
خییورده اسیییییت آدمییی ز خییر بییازی
خیر عیلیمییدار عیلیم و فیرهینییگ اسییییت
میییییدهیید خ یر بییه خیییییر و شییییر فییتییوا
()9-4/643

نتیجهگیری
رازق فانی شاعری استاد است كه بر اصول و قواعد شعر كالسیک كامالً مسلط است و با زوایای مختلف شعر فارسی
و سنن ادبی آشناست .فانی اشعارش را در قالبهای مختلف سروده و از این میان قالبهای غزل ،نیمایی ،رباعی و
مثنوی به ترتیب بسامد باالیی دارند .از نظر موسیقی بیرونی ،هشت بحر معمول شعر فارسی و زحاف آنها در اشعار
فانی بکا ر رفته و به ترتیب بحور هزج ،رمل ،مضارع و متقارب كاربرد باال دارد و از این میان ،بیشتر به بحر هزج و
رمل توجه نشان داده است .در موسیقی كناری از انواع قافیههای بدیعی استفاده كرده است .اكثر اشعار او مردف
است و بیشترین ردیفها ،ردیف فعلی است و در مرتبج دوم ردیفهای تركیبی قرار دارد .در بخش واهدان ،فانی از
زبان و واهههای معیار زبان فارسی استفاده كرده و داهی واهههای عامیانج رایج در كابل و همچنین بعضی كلمات
كهن كه امروزه در قلمرو زبان فارسی كاربرد ندارد نیز در سرودههایش مشاهده میشود.
از صنایع لفظی ،تکرار و انوا ع آن بسامد باالیی دارد و در مرتبج بعد ،انواع جناس قرار دارد .در میان صنایع بدیع
معنوی روش تناسب بیشترین كاربرد را دارد و روش ایهام و روش تشبیه به ترتیب در مرتبههای بعدی قرار دارند.
در بخش صور خیال استعاره در درجج اول قرار دارد و در مرتبج دوم انواع تشبیه باالترین بسامد را دارد .نیز باید
دفت كه شبکج ذهنی شاعر در بیان صور خیال پیچیده نیست و درک و تشخیص تشبیه و شناخت معانی استعاری،
كنایی و نمادها در شعر او دشوار بنظر نمیرسد.
در سطح فکری موضوعاتی چون وطندوستی ،اعتراض و انتقاد ،دشواریهای دیار مهاجرت ،دغدغههای اجتماعی،
درد و رنج و دعوت به اتحاد و همدلی بیشترین بسامد را دارد .در مرتبههای بعدی انساندوستی ،دالیه از مشکالت،
بازتاب عشق و دینگرایی قرار دارد.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه بینالمللی اهل بیت(ع) استخراج
شده است .آقای دكتر میثم حنیفی راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .آقای
رحمت اهلل سیرت به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهاند .در نهایت
تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر دو پژوهشگر بوده است.
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تشکر و قدردانی
بر خود واجب میدانم از استادان محترم بخش ادبیات دانشگاه بینالمللی اهل بیت(ع) كه در سالهای تحصیل از
. قدردانی نمایم، در نتیجج آموختن از آنهاست،محضرشان بهره بردم و ماحصل دانش و اندیشج من
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
 این تحقیق طبق. و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است
 مسئولیت دزارش تعارض.كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را،احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است
.بر عهده میگیرند
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