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  هاي مختلف هنري در صور خيال در شعر مهاجرت افغانستان بيان

  *نسا محمدي گل

  چكيده
. ان استهاي ممتاز شعر مهاجرت افغانست كاربرد گستردة تشبيه و استعاره از ويژگي
ترتيـب   بدين. آمده است  در ،يعني تشبيه ،در اين بررسي استعاره در شكل اصلي آن

فراواني در اولويـت   بر اساسبندي شده و  به موضوع  دو بخش بزرگ مشبه و مشبه
سـپردگي، طبيعـت،    ها به چهار دستة بزرگ وصف يار و دل  مشبه. قرار گرفته است

ها ديدگاه شاعران مهاجر   مشبه بر اساس. شود و ساير مفاهيم تقسيم مي ،وصف شعر
جهاني محزون و تاريـك كـه ريشـه در جنـگ،      ؛گراست افغانستان انفسي و درون
آرزومنـدي و اميـدورزي در    حال  در عيناما . و فقر دارد ،اخالق ناپسند، گناه، درد

هـاي طبيعـت،    ترتيـب بـه بخـش     هـا بـه    به  مشبه. زند  اين اشعار موج ميجاي  جاي
و سـاير مفـاهيم تقسـيم     ،تشخيص، حال و هوا، تقابل، بزم، جنگ، شـعر، مـذهب  

ين فراواني برخوردار تر بيشكه از  ،در اين بخش عناصر طبيعت راشاعران . شود مي
  .اند  است، از سنت وام گرفته

به، وصف يـار،    شعر مهاجرت افغانستان، تشبيه، استعاره، مشبه، مشبه :ها  واژهكليد
  .طبيعت

  
 مقدمه. 1

و  ،تحوالت سريع اجتماعي، سياسـي خوش  تدستاريخ ادبيات افغانستان در صدسال اخير 
دنبـال توطئـه و كودتـاي نظـامي روي كـار        ها بـه  بسياري از حكومت. فرهنگي بوده است

كودتاچيان شاه را از تخت سلطنت به زير افكنده و فرد مورد نظر خود را در رأس . اند  آمده  
و خانواده و اطرافيان وي را بـه   كردند ميدادند و اموال شاه قبلي را مصادره   قدرت قرار مي

                                                                                                 

  emadgm@gamil.com زبان و ادبيات فارسيِ دري روهگعضو هيئت علمي دانشگاه كابل،  *
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اقبـال   خـوش اگر كردند و يا   ها محبوس مي  هاي طوالني در زندان  رساندند و يا سال  قتل مي
در . كردنـد  تبعيـد مـي   مانند آنو  ،به خارج از خاك افغانستان نظير هند، تركيه، ايران ،بودند

قوانين موجود در كشـور را   ها و منافع شخصي  ييجو كام دنبال  بهشاه جديد چنين اوضاعي 
  .دكر  داد و قوانيني جديد وضع مي  تغيير مي

شرايط خاص جغرافيايي و  علت  بهنظام حكومتي در افغانستان نظام پادشاهي بود و 
پـاول،  چ. يافـت   الطـوايفي رواج مـي    هـاي ملـوك    بودن افغانستان گاه حكومت كوهستاني

. الطـوايفي بـود    ها از مشكالت رايـج حكومـت ملـوك     و برادركشي ،ها  غارت، پدركشي
بر وخامـت و  بيش از پيش هاي خارجي با انگليس و شوروي سابق   ، جنگاين بر  عالوه

  .افزود  شدت اوضاع مي
خاص، تحوالتي نظير تشكيل دولـت جمهـوري افغانسـتان،     طور  به ،در صدسال اخير

كارآمدن طالبان،  رويهاي مجاهدين،  جمهوري به جمهوري اسالمي، كشاكش تغيير دولت
سقوط طالبان، تشكيل دولت اسالمي در تبعيـد، دولـت موقـت اسـالمي، تأسـيس دولـت       

در فاصـلة  (سـال   70و رياسـت جمهـوري حامـد كـرزاي در عـرض       ،انتقالي افغانسـتان 
سـابقه در افغانسـتان     نظير و كـم   با سرعتي بي) م  2004 -  1934/ ش  1383  -   1313هاي   سال
بـيش  اوضاع نابسامان سياسي شرايط زندگي و معيشتي در افغانسـتان  اين در . وجود آمد به

ماننـد آن  ي، اقتصاد ضعيف و كار بيشرايط جنگ، بيماري، . فرسا بوده است  طاقتاز پيش 
اين ميان برخـي  در . ده استكرها را مجبور به ترك و جالي افغانستان   بسياري از خانواده

و  نـد و فرهنگيان افغانستان نيز زادگاه خود را ترك گفت ،انفكر روشنشاعران، نويسندگان، 
  .ندشدسپار ديار غربت  ره

در  ش  1373 -  1372هـاي    اي در سال  عده. شدآغاز  1357مهاجرت بعد از كودتاي ثور 
كه دورة طالبـان   ش،  1380 -  1375اي از   عده. هاي داخلي به مهاجرت پرداختند  نتيجة جنگ

پيوندهاي مـذهبي و   سبب  دستة بزرگي از اين مهاجران به. به كشورهاي ديگر رفتند ،است
كمبود منابع مالي به كشورهاي همسايه نظير ايران و پاكستان و نيـز   علت  بهاجتماعي و گاه 

هـايي كـه از    كوچيدنـد و آن  مانند آنو  ،كشورهاي آسياي ميانه مانند تاجيكستان، ازبكستان
  .مريكايي مهاجرت كردنداروپايي و مالي نسبتاً خوبي برخوردار بودند به كشورهاي ا توانايي

  
  هاي ادبي در ديار مهاجرت  حوزه. 2

  .مانند آنو  ،شهرهاي مشهد، تهران :حوزة ايران )الف
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  .مانند آنو  ،شهرهاي كويته، پيشاور :حوزة پاكستان )ب
  .مانند آنو  ،تاجيكستان، ازبكستان، روسيهكشورهاي  :حوزة آسياي مركزي و روسيه )ج
  .مانند آنو  ،مريكا، آلمان، كانادا، هلند، سوئداكشورهاي  :مريكا و اروپااحوزة  )د

اين شاعران . است شدهتن از شاعران مهاجر افغانستان بررسي   در اين تحقيق اشعار سي
نـادر    آروين، محبوبه ابراهيمـي، سـيد  يوسف آئينه، حسن آذرمهر، نقيب   محمد: ند ازا عبارت

ابراهيمي، محمدرحيم الهام، واصف باختري، محمدحسن بارق شفيعي، عبدالرحمان پژواك، 
حيـدر    زاده، سيدعاصـف حسـيني، غـالم     خالده تحسين، عبدالحسين توفيق، مسعود حسـن 

شـفيع  عزيز رضاپور، محمد  بشير رحيمي، سلطان  محمد خليق، محمد  حيدري وجودي، صالح
رهگذر، ليال صراحت روشني، محمدحسين طالب قندهاري، محمـود فـاراني، رازق فـاني،    
خالده فروغ، محمدكاظم كاظمي، سـليمان اليـق، ميرغالمرضـا مايـل هـروي، عبـدالوهاب       

ترديد معرفي هريك از ايـن    بي. و محمدموسي نهمت ،احمد نويد  مجيــر، پرتو نادري، غالم
بـه   فقـط ، نگارنده در اين تحقيـق  رو از اين. اين مجال ممكن نيستها در  شاعران و آثار آن

ده اسـت  شنمونه ابياتي نقل  صورت  بهها  كه از اشعار آن پردازد معرفي اجمالي شاعراني مي
ها ديده شده و يا در  كه مجموعة شعري آن ،تك شاعران و در قسمت فهرست منابع نام تك

شود تا خواننده براي آشنايي و مطالعـه    ده، آورده ميشها درج  ها اشعاري از آن  برخي گزيده
  .ها رجوع كند به آن

  
  آذرمهر 1.2

او عضو انجمن آزاد نويسندگان بلخ و انجمـن  . در كابل به دنيا آمد 1369حسن آذرمهر در 
 ش  1387 يـار در مطبعـة مسـلكي افغـان در     حلقـة فرهنگـي زلـف   . قلم افغانسـتان اسـت  

  .است اندهبه چاپ رس ميرد  آه ديوانه زود ميم با نا را اي از او  مجموعه
  

  ابراهيمي 2.2
همراه خانواده به ايـران    به ش  1359از . در قندهار به دنيا آمد ش  1354محبوبه ابراهيمي در 

هاي اقـامتش    او در سال. آموختة دانشگاه تهران است  كارشناس بهداشت و دانش. كوچ كرد
ـ  سرگرمدر تهران  خانــة ادبيـات   ، سـازان   آينـده وده اسـت و بـا نشـرية    فعاليت مطبوعاتي ب
بادهـا  كتـاب   فقـط از او . همكاري كـرده اسـت   فرخارـ هنري  ة ادبينام فصلو  ،افغانستان

  .به چاپ رسيده است اند  خواهران من
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  بارق شفيعي 3.2
بارق در آغاز به شـيوة قـدما شـعر    . به دنيا آمد ش  1310شفيع در   محمدحسن فرزند محمد

گامـان   پيشتوان او را از   مي كه  چناند، شاما بعدها از هواداران سرسخت شعر نو  ،فتگ  مي
از او . هاي زندگي اجتماعي است  بازتاب گوشه تر بيششعر او . شعر نو در افغانستان دانست

به چـاپ رسـيده    ساز  دورانو  ،انقالب) ميالد(شيپور ، شهر حماسه، ستاكبا نام  هايي  كتاب
  ).53 -  50 :تا بي ،خسته ؛294 -  270 :1377 ،زاد  لعل ؛43 -  42 :تا بي ،صدقي(است 

  
  پژواك 4.2

پدرش . در غزنه به دنيا آمد ش  1297عبدالرحمن فرزند قاضي عبداهللا معروف به پژواك در 
ي را از يپژواك تحصيالت ابتـدا . رئيس مجلس اعيان بود و در غزنه به قضاوت مشغول بود

سپس به دانشكدة پزشـكي رفـت و   . يرستان را در كابل به پايان برددب انپدر آموخت و دور
چون پزشكي را دوست نداشت، آن را رهـا كـرد و بـه مترجمـي در انجمــن ادبـي كابـل        

. كـار پرداخـت   هاي گوناگون رياسـت مسـتقل مطبوعـات بـه      در بخشپس   آن از. پرداخت
، گزيدة اشعار پژواك، خاك آريانا ،كار و كارگر، هاي انديشه  گل، چند شعر پژواكهاي   كتاب

 ؛271 -  265 /1 :1382، هـروي    صـابري (از اوسـت   عواطفو  ،هاي مردم  افسانه، بانوي بلخ
  .)94 -  87 :تا بي، خسته ؛142 -  133 :1377، زاد  لعل

  
  تحسين 5.2

ة كارشناسـي  نام دانشاست و از دانشكدة ادبيات دانشگاه كابل  ش  1349خالده تحسين متولد 
نـام دارد كـه مركـز نشـراتي صـبور در       ابر كوچك غـزل مجموعة شعري تحسين  يگانه. رددا

  .)159 -  157 :1382، هروي   صابري(ده است كرچاپ آن را  ش  1381پيشاور در 
  

  حسيني 6.2
سـاله بـود كـه     او يـك . در مزارشريف به دنيا آمـد  ش  1359عاصف حسيني در ماه ثور   سيد

بـه ايـران    ش  1357هـاي افغانسـتان در     دة ديگر بر اثـر جنـگ  اش مثل صدها خانوا  خانواده
 گرفتگي  من در اثر ماهو  ،كابل تگزاس كوچكهاي   اشعاري با نام ةمجموع. مهاجرت كردند

 آخـر  روزهـاي «و  »پيـاده  هاي  كفش اين«هاي   دو مجموعه با نام. از او به چاپ رسيده است
  .در دست چاپ دارد را ،م  2005/ ش  1383 پارلمان خاطرات، »پاييز
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  حيدري وجودي 7.2
. در محلة كوت در پنجشير به دنيا آمدش   1318در اهللا پنجشيري   حيدر فرزند مال شفيع  غالم

هاي دينـي بـه فراگيـري علـوم دينـي        دورة ابتدايي را در زادگاهش گذراند و نيز در مدرسه
عـارف از محضـر   زمـان بـا كـار در وزارت م    به كابـل رفـت و هـم    ش  1333در . پرداخت

محمـد خستــه،     سخنوراني مانند صوفي عشقري، شايق جمـال، عبدالحميـد صـوفي، خـال    
كابـل  ، عشـق و جـواني  هاي   كتاب. ها برد  و فكري سلجوقي بهره ،الشعراء بيتاب، نويد  ملك
سـاية  ، نقش اميـد ، سالي در مدار نور، آيينة تجلي، نداي جمهوريت، رهنماي پنجشير، مادر

شـكوه قامـت   ، هـا   رباعيات و دوبيتـي ، ارغنون عشق، ميقات تغزل، سبز صدا صور، معرفت
، هـاي سـبز بهـار     بـا لحظـه  ، آواي كبـود ، هايي از آب و آتش  لحظه، غربت مهتاب، مقاومت
گزيـدة  و  ،گردآوري و تصحيح اشعار عشقري، اي  هاي شعري در اشعار نظامي گنجه  تركيب
، نايـل  ؛752 -  750/ 1 :1367 حسـيني، (از اوست  ريها از واصل كابلي تا واصف باخت  غزل
  ).136 -  134 :1380وجودي،    حيدري ؛432 -  430 /1 :1382، هروي   صابري ؛59 -  58: تا بي
  

  خليق 8.2
شـريف بـه دنيـا      در مزار ش  1344آبان  12عيسي در   محمد خليق فرزند صوفي محمد  صالح
، عقاب، بر پاي راه ابريشم، هاي آريائي  جشن، بزكاج بلند س، سالم به آفتابهاي   كتاب. آمد

تاريخ ادبيات بلخ ، هاي آبي  از اوج ،فرياد آزادي، يك آسمان ستاره، سرگذشت روزنامة بيدار
 خوان تاكستانو  ،سرود خراسان، آوردگاه، يكم و ترين روزگاران تا اوايل سدة بيست  از كهن

  .)مقدمة كتاب :1372خليق،  ؛33 -  30 :1384، عصيان(از اوست 
  

  رحيمي 9.2
سـرودن شـعر و   . در مزارشريف بـه دنيـا آمـد    ش  1351صادق در   بشير فرزند محمد  محمد

وي از برگزاركننـدگان  . آغـاز كـرد   ش  1376 -  1373هـاي    مطالعة جدي ادبيات را در سـال 
. بودهاي شعر و نقد ويژة شاعران افغانستاني در حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي   جلسه

  .به چاپ رسيده است در شرف ماهاشعاري از او به نام مجموعة 
  

  رضاپور 10.2
در امتـداد  از او با نـام   يشعر م در پيشاور پاكستان  1999/ ش  1378 مركز نشراتي آرش در

  .است كردهچاپ  تنگي ل فصل د
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  صراحت روشني 11.2
 ش  1337ان پروان در ليال صراحت روشني فرزند سرشار شمالي در شهر چاريكار مركز است

آموزگاري خردمند  نويسندگان بنام افغانستان وپدرش از . اي فرهيخته به دنيا آمد  در خانواده
صـراحت  از . گيري و شكوفايي شخصيت هنري فرزندش بسيار مـؤثر بـود    بود كه در شكل

يث حـد و  ،روي تقـويم تمـام سـال   ، ها  از آيينه و سنگ، طلوع سبزهايي مانند   كتاب روشني
  .چاپ شده است شب

  
  فاني 12.2
در محلـة بارانـة    م  1943/ ش  1322زمسـتاني در   يصديق در صبح  رازق فرزند محمد  محمد

هاي ادبي او در   فاني از آغاز جواني به سرايش شعر دست يازيد و آفرينش. كابل به دنيا آمد
هـاي    كتـاب . دشدر صفحات اخبار و مجالت كابل چاپ  ش  1342هاي نظم و نثر از   قالب

دشـت  و  ،شكسـت شـب  ، ابر و آفتاب، آمر با صالحيت، پيامبر باران، بارانه، ارمغان جواني
  .از اوست آيينه و تصوير

  
  فروغ 13.2

بردن دبيرسـتان در   پايان   بهپس از . اي فرهيخته زاده شد  در خانواده ش  1349خالده فروغ در 
سپس مـدير  . ة كارشناسي گرفتنام دانش از دانشكدة زبان و ادبيات دانشگاه كابل ش  1370
  .نستان و عضو انجمن نويسندگان شدهاي ادبي راديو افغا  بخش

، اي بر فصل صاعقه  پنجره، قيام ميترا، عبور از قرن قابيلهاي   ري از او با ناماشعا   ةمجموع
  .به چاپ رسيده است هاي خواب و خاطره  در خيابانو  ،هاي نسل فانوس  سرنوشت دست

  
  كاظمي 14.2
همراه خانواده به كابـل    در كودكي به. در هرات به دنيا آمد ش  1346كاظم كاظمي در   محمد

، پيـاده آمـده بـودم    گزيـدة اشـعار  هـاي    مجموعـه . سالگي به ايران كوچيد هفدهرفت و در 
از اوست و در چاپ گزيدة غزليات  صبح در زنجير و شعر مقاومت افغانستاندفتر  نخستين
همكــاري داشــته اســت  قصــة ســنگ و خشــتو  ،روزنــه، از چيــدن رنــگنــام  بيــدل بــا

  .)250 -  237 :1372، مظفري و احمدي ؛210 -  209، 155 -  139 :1371، جعفريان  ملك(
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  مجير 15.2
در مزارشريف مركـز اسـتان    ش  1354آذر / الحسين در ماه قوس  عبدالوهاب مجير فرزند عبد

يي خود را در دبستان محمدجان شـهيد و دبيرسـتان بـاختر    هاي ابتدا  آموزش. بلخ به دنيا آمد
دبيات و علوم بشري دانشـگاه  ادر دانشكدة  1377مزارشريف و تحصيالت عالي خود را در 

مجير عضو گروه دبيران انجمن آزاد نويسندگان بلخ و دبير بخـش  . بلخ به پايان رسانده است
يك ، سو حصار و زندان همههاي   موعهمج. استدر استان بلخ نيز » خانة قلم«نقد و پژوهش 
  .)70 -  68 :1384، عصيان(از اوست  تر از باد  آشفتهو  ،هاي ديگر  تا هميشه، كوچه پنجره

  
  نادري 16.2

در دهكدة جرشابابا در شـهر كشـم در اسـتان     ش  1331القيوم پرتو در   پرتو نادري فرزند عبد
گاه كابـل شـد و در دانشـكدة علـوم     وارد دانشـ  ش  1350در . بدخشان ديده به جهان گشود

 ش  1354پرتـو نـادري از   . تحصـيل كـرد  ) علـوم طبيعـي  (شناسي   در رشتة زيست) ساينس(
اي از شعرهاي پرتو نـادري    تاكنون پاره. نوعي با شعر و ادبيات رابطه داشته است  بهسو   بدين

 قفلـي بـر درگـاه   هـاي    امهايي با ن  از او مجموعه. به زبان انگليسي ترجمه و انتشار يافته است
از ، ينـة كوچـك  يتصوير بزرگ، آ، هاي بنفش  ســوي موج ن آ، ي براي تاكا  نامه سوگ، خاكستر

رو با   به  روو ، هاي سربي تيرباران  لحظه، آلود آزادي  دهان خون، هاي شعر  هاي اشك تا قطره  واژه
، »تصوير چند و آيينه يك«، »شبنم و دريا از عبوري«نيز . به چاپ رسيده است واصف باختري

 »افغانستان در ها  رسانه چگونگي«و  ،»افغانستان در دري فارســي طنزنويسي بر درآمدي  پيش«
  .)251 -  247 /1 :1382، هروي   صابري ؛ هـ ـ ج :1382نادري، (را در دست چاپ دارد 

  
  صور خيال در شعر مهاجرت افغانستان. 3

هاي مختلف هنري دارد كه شاعران مهاجر افغانستان در   نبه بيا گر كاوشاين تحقيق نگاهي 
دانيم ادبيات دنياي بيان موضوعاتي مانند عشق و عاشـقي،    مي كه  چنان. اند  صور خيال داشته

پرسـتي،    مرگ و زندگي، نفرت و انتقام، بهار و خزان، شب و روز، پيـري و جـواني، وطـن   
 انـد   هاي مختلف هنري بيان شـده   ها به گونه  ناست كه در شعرها و داستا مانند آنو  ،آزادي

  .)31 -  30 :1387شميسا، (
 شـنوم نـامكرر اسـت     كز هر زبـان كـه مـي     يك قصه نيست غـم عشـق و ايـن عجـب

  )110: 1378حافظ، (
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هـاي    يكي از ويژگي. توجه و دقت است محلحيث   اين ازت افغانستان نيز شعر مهاجر
همـين  . اني كاربرد تشبيه و استعاره در حوزة علـم بيـان اسـت   شعر مهاجرت افغانستان فراو

فراواني توجه نگارنده را از آغاز به خود معطوف داشت و موجب شد تا با نگاه بـه عناصـر   
از ابتداي كار تصميم بـر آن بـود كـه    . ساختمان تشبيهات و استعارات به نتايجي دست يابد

اما كاربرد  ،از قلم نيفتد مانند آنو  ،تمثيل، سمبلهاي علم بيان يعني مجاز، كنايه،   ديگر حوزه
دو حـوزة بـزرگ تشـبيه و     فقطد كه شها و گستردگي دامنة تشبيه و استعاره موجب  كم آن
  .ه در نظر گرفته شوداستعار

 هيكي از دو ركن اصلي آن يعني مشب زيربناي استعاره همان تشبيهي است كه جاكه از آن
اي واحـد    كـردن مطلـب و رسـيدن بـه نتيجـه      منظور كوتـاه   هب است، دهشبه حذف   هيا مشب

 ديگـر   عبـارت   بـه . اسـت  شـده  بررسياستعارات در ساختمان اصلي آن يعني همان تشبيه 
  .است شدهاش يعني تشبيه درآمده و ارزيابي   ييابتدا شكل  بهاستعاره 

و  ،تمثيل، سـمبل خيال يعني تشبيه، استعاره، كنايه،  كمك صور  بيان هنري در ادبيات به
از ميان صور خيال دو دستة بزرگ تشبيه و استعاره بسـيار توجـه   . گيرد  صورت مي مانند آن

هـا   تشبيهات و اسـتعارات در اشـعار آن   همة، رو از اين. است را جلب كردهشاعران مهاجر 
  .ارزيابي شده است

بـر كـذب    مبتنيكه آن مانندگي  كردن چيزي است به چيزي، مشروط به اين تشبيه ماننده«
اركـان تشـبيه    .)67 -  66 :1387شميسـا،  (» ي باشـد نـه حقيقـي   يباشد نه صدق، يعني ادعـا 

  .دات تشبيهاو  ،شبه ، وجه)شده به آن تشبيه(به   ، مشبه)شده تشبيه(مشبه : ند ازا عبارت
ها در اشعار مهاجران به همان شكل ابتداييِ خود يعني ساختار   استعاره همةدر اين مجال 

هـاي هنـري    بيه درآمده است تا نگارنده بتواند تخمين درستي از ميزان موضوعات و بيانتش
كاررفته در تشبيهات و استعارات را  هاي به  به  ها و مشبه  مشبه همةنگارنده . دست آورد ها به ن آ

  .آن در نگاه شاعر تنظيم كرده استفراواني و اهميت  بر اساسها را  و آن كردهبررسي 
  
  ها بهمش 1.3
هـا از تنـوع بسـيار بـااليي       بـه   مشـبه  در مقايسه باها در ذهن شاعران مهاجر افغانستان   مشبه

هـا   شـاعر بـه آن  . ؛ مضاميني كه در ذهن و نگاه مهاجران اهميـت داشـته اسـت   ندبرخوردار
 كه در ،يعني اين مضامين را كيد به بيان هنري دست يازيده است؛انديشيده و سپس براي تأ

هنـري بيـان    شـكل   بـه هـا را   آن و كند  ه است، در ذهن به چيزي ديگر تشبيه ميحكم مشب
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يـار و  : نـد از ا اين مضـامين عبـارت   .كند  كند و براي هريك تصويرگري و هنرآفريني مي  مي
، طبيعت، شعر، آرزو، اميد، پندار، جنگ، صفات ناپسـند اخالقـي، تكلـم و    دادگي دلشرايط 

ها، انديشـه، ايمـان، وصـف پـدر و مـادر،        يكي، حيات، خوشيزبان، جان، صدا، آزادي، تار
حافظه و ذهن، خَلق، دهر، هستي، بخت، احساس، ارتكاب گناه، اعضاي بـدن، ترانـه، تـن،    

  .)2و  1شكل  ←( مانند آنو  ،آگاهي، آه، تاريخ، آزادگي، آغاز، ايثار، آزمون

  ها  نمودار فراواني مشبه. 1شكل 

  
  ها  مشبه نمودار فراواني. 2شكل 
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. ها يكي از نكات كليدي در ايـن نوشـته اسـت    بررسي اين مضامين و ميزان فراواني آن
موضوع و تكرار آن بـه چهـار دسـتة بسـيار      از نظرها در ذهن شاعر مهاجر افغانستان   مشبه

  .شود  و ساير مفاهيم تقسيم مي ،سپردگي، طبيعت، وصف شعر  بزرگ وصف يار و دل

  دادگي دليط وصف يار و شرا 1.1.3
را بيش از هر موضوع ديگر در ذهن خود  دادگي دلشاعران مهاجر افغانستان يار و شرايط 

ايـن مطلـب   . انـد   ل ديگـر تشـبيه كـرده   ئانـد و آن را بـه امـور و مسـا      مقام مشبه آورده در
. در شعر مهاجرت افغانسـتان اسـت   مانند آنو  ،دهندة جايگاه معشوق و يار، عاشقي  نشان

در سرزميني ديگـر سـكني گزيـده هـواي غربـت،       و سرزمين خود هجرت كرده شاعر از
روز اخبار نـاگواري از افغانسـتان    هر ؛با او عجين شده است مانند آن و ،وطني  آوارگي، بي

فرجام، افغانستان خاموش   شنود، اوضاع بد اقتصادي، بيماري، جنگ، زنان و كودكان بي  مي
شـاعر را بـه دنيـاي    بيش از پيش ها   ها و ظلم  ها و قتل  هلرحم ج  و رهاشـده در چنگال بي
بنـدد    ترين موضوعي كه در ذهن او نقش مـي  اولين و بزرگ. دهد  شعر و شاعري سوق مي

نظر مهاجران افغانستان موضـوعي اسـت كـه بارهـا و بارهـا       يار در. پرداختن به يار است
  .گيرد  مورد تشبيه قرار مي

ي خواننده با شعر مهاجرت افغانستان و پرهيز از اطالـة كـالم   در اين قسمت براي آشناي
  :دشو  اي چند اكتفا مي  به ذكر نمونه فقط

  تو رفتي و سفر دور كردي از بر من
  ها و مه و آفتاب را بردي  ستاره
  ... هاي دلم نيز با تو كوچيدند  پرنده

  )20: 1381تحسين، (
 سـو  سو، مژه آشكار يـك  ان ز يكنگهش نه  پي صـيد آهـوي دل دو بـال كمـين گرفتـه

  )27: 1386 فاني،(
  ها و من  گذشت سال
  هاي تو  به ياد چشم

  ها  سوي آن ستاره  به
  هاي نور  سوي دانه  به

  زنم  هنوز بال مي
  )78 - 77: همان(
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ــر  هـاي مسـتاي كاش همچو ماهي درياچه ــيدر بح ــ ب ــنم  ةكران ــنا ك ــمت ش  چش
  )13 :1384حيدري وجودي، (

ــا ــاچــون م ــد در دل دري ــه فت ــامي ك ــود     ه تم ــا ب ــر م ــا در ب ــر م ــا دلب ــر م  دور از ب
  )38: همان(

ــم   يـينخـوردهيـي بـرشـدهآيا بـه سـيب لـه ــاط شــما گــم شــده دل  دوشــيزه در حي
  )28: 1387 آذرمهر،(

ــارا ــي! ي ــعلهنم ــرا ش ــه م ــيوزي ك ــكوفه  ور كن ــرارم از ش ــي   تك ــر كن ــال و پ ــي ب  گ
ــي     خــت تــن مــراشــوي كــه درجــاري نمــي ــر كن ــرگ و ب ــتهم ب ــار، م ــدين به  چن

ــنم ــر ك ــره را منتش ــدر پنج ــود چق  چه را كـه بخـواهي نظـر كنـي    تا از من آن  در خ
  )13: 1385رحيمي، (

  هاي جادو جريان  در نگاهت رودخانه
  هاي پيراهنت  دكمه
  هاي راه شيري  سياره

  )53: 1386حسيني، (
 زده بـا مردمـان مسـت    هاي شـب خانهمي  چشمان تو دو دشت پر از آهـوان مسـت
ــت    چشمان تو دو دشت كـه در آسمانشــان ــذپران مس ــام دو كاغ ــگ ناتم  در جن

 دو آبشـــار شــوخ دو آتشفشــان مســـت  انــدچشمان تو دو منبع لطف و شـرارت
  )57: الف 1386مجير، (

 طبيعت 2.1.3

. ان مهاجر افغانستان بوده استطبيعت همواره در تيررس نگاه شاعر. موضوع دوم طبيعت است
  .اند  دست داده ها طبيعت را به امور مختلفي تشبيه كرده و تصويرهاي گوناگوني از آن به آن

  ـ دره وقتي سمفوني جنايت
  سازد  هاي آبي احساست مي  با رگه

  رقصيدنت
  پيچيدنت بر خويش

  زيباست
  )11: 1382صراحت روشني، (
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 كشـي   قيـر مـي   1خطـي ز نور بر سرك  كشـيوقتي كه روي تختـه تباشـير مـي
  )78: 1385 رحيمي،(

  شعر 3.1.3
شعر در ذهن و زبان شـاعر  . است، وصف شعر است مهمكه جالب توجه و  ،موضوع سوم

اي خـاص بـه     مهاجر افغانستان اعتباري خـاص دارد و شـاعران همـواره از منظـر و زاويـه     
  .اند  نزديك شده» ساحت شعر«

 رود پــر آوازه شــعر دري بيــرون شــده اســت   است و از ژرفـاي آنشعرهاي رودكي چشمه
  )23: 1363خليق، (

 ام  بـه تـن نـازك تـو پيـرهنــي ساختـــه       افـروز اسـتاز حرير غزل ناب كه جان
  )13: 1384حيدري وجودي، (

 باره بسوزان و از نام و نشـان بگـذر  يك  هايـــتدنيـــا را بــا آه غـــزلةبازيچــ 
  )10: 1379فروغ، (

  كجا گفتي، فرو ماندم دنم را هرهاي ب  من ذره
  ها  روي روزنامه

  بين سطرهاي شعر
  شوشهاي م  شيشه

  زنجير بردگان
  )33: 1386حسيني، (

  كه شعر بال زند روي بالشم هر صبح
  ها، قفسم را ترانه بفرستد  كه صبح

  )11: 1386ابراهيمي، (

  ساير مفاهيم 4.1.3
هاي يار،   بخشدر مقايسه با اند و   مورد تشبيه قرار گرفته بقية موضوعاتي كه در شعر مهاجرت

ند از آرزو، اميد، پنـدار،  ا اند عبارت  توجهي برخوردار نبودهدرخور و شعر از فراواني  ،طبيعت
هـا،    جنگ، صفات ناپسند اخالقي، تكلم و زبان، جان، صدا، آزادي، تاريكـي، حيات، خوشي

  .)2 و 1شكل  ←( شود  عنوان ساير مفاهيم ياد مي  ااز اين دسته بمانند آن و  ،انديشه، ايمان
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  آرزو 1.4.1.3
ــاز در چمــن آرزوي مــن ــه ن  فشـان گذشـت   مد و دامـن كشان بيادامن  ســروي ب

  )16: 1384حيدري وجودي، (
  وين اختر مراد

  شود  در تيره شب ز قافله پنهان نمي
  چون شعلة حسد به دل مرد بدنهاد

  )67: همان(
  اميد 2.4.1.3

ــدي را ــك ناامي ــل تاري ــير جنگ  شود كه به نور اميد بـاز كنـيم  چه مي  مس
  )57: 1378رضاپور، (

  پندار 3.4.1.3
ــه پنجــه پنــدارهاي پــوچپيچيــده  چون حل يك معادله آسان كنـي مـرا    ام ب

  )23: الف 1386مجير، (
  جنگ 4.4.1.3

 فروشـد   سـتاند غـم جنـگ مـي      گل خنده مي  به دكان بخت مردم كه نشسـته اسـت يـا رب
  )6: 1386فاني، (

  فهمم؛  من زبان تفنگ را نمي
  ها  و واژگان سرخ گلوله

  و رديف دود و خون و انفجار
  .گنجند  در اوزان شعر من نمي

  اوزان شعر من
  با هجاهاي آهنين توپ و تانك و تفنگ

  شوند  تقطيع نمي
  )28: 1384نادري، (

هـاي معشـوق،     ربوط به وصف زيبـايي يـار، ويژگـي   مشبه م 467مشبه  1348از مجموع 
تـرين بخـش مشـبه را     بـزرگ % 35است كه با درصد تقريبـي   مانند آنو  ،هاي عاشق  ويژگي

دومين بخش، وصف شـعر بـا    %19بار و با  257بعد از آن عنصر طبيعت با . دهد  تشكيل مي
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 ،آرزو، اميد، پندار، جنگ ساير مفاهيم شامل. دهند  سومين بخش را تشكيل مي %5/5بار و  72
  .را به خود اختصاص داده است %41در مجموع مانند آن و 

هـا نشـان    ها در ذهن شاعران مهـاجر افغانسـتان و مطالعـة آن     نگاهي به موضوعات مشبه
شاعر از اوضاع . گراست  درون و دهد كه ديدگاه شاعران مهاجر افغانستان ديدگاهي انفسي  مي

  .شور و شرايط مهاجرت به ديارهاي آشنا و ناآشنا به ستوه آمده استنابسامان زندگي داخل ك
ــنم ــوم از وط ــه آواره ش ــت ك ــاي داده اس  دست داده است خدا جان كـه گريبـان بكـنم     پ
ــم   زندگي كوچة تلخيست كه در آن شب و روز ــار دم خــوش زدن ــه دم تشــنة يــك ب  دم ب

ــايي قصــه ــانســت از آواره  ه ــرين روح جه ــايي  ت ــخنم  رازهـ ــان سـ ــت ميـ ــه نهانسـ  كـ
  )56: الف 1386مجير، (

 پايـــانم  مـــن كـــه تصـــوير پريشـــاني بـــي   ترين دل چه سـرودي خـوانممن از اين تنگ
ــزل ــاي غ ــود، پشــت هواه ــودهپشــت خ ــدايي  آل ــرگردانم     در جـ ــو سـ ــاد تـ ــدة يـ  كـ

 )5: همان(

  زند؛  ها سكوتش را فرياد مي  ماند و در پس همة ناراحتي شاعر تنها مي
  گونه تاريك در بامدادي اين
  اند  زبانم را بريده

  .اند  ام را تيرباران كرده  و حنجره
  من خاموشي سنگينم را

  هاي هول و اضطراب  در پس كوچه
  زنم؛  طبل مي

  آيد،  هاي حادثه مي  و اين صدا كه از آن سوي سرزمين
  آواز من است
  بستة تاريخ را  كه ذهن سنگ

  كند  آبستن ماجراهاي تازه مي
  آيد،  هاي حادثه مي  و اين صدا كه از آن سوي سرزمين

  خاموشي من است
  كه رودخانة فرياد را

  ...از طوفان پلي زده است 
  )75 -  6: 1384نادري، (
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بردن به دنياي شعرسرايي گويي بار سنگين زندگي را براي لحظاتي از دوش بـه   او با پناه
  .كند  و خيال نفسي تازه مي انديشهدرپيچ  پيچگشت  نهد و در گل  زمين مي

  شعر من اي نواي ني زندگانيم
  كران سرد در بي

  جاني بدم ز عشق
  !بر كوه و دشت و درة اين سرزمين بپيچ

  بخش آرزو شعر من اي نسيم روان
  ... بر غنچة فسردة اميد نيمه جان

  )5 -  4: 1366 بارق شفيعي،(

اند كه شامل   رد تشبيه قرار گرفتهبار مفاهيم آفاقي مو 599مشبه، حدود  1348از مجموع 
است مانند آن اعضاي خانواده و بار  24و  ،طبيعت بار 257 هاي يار،  يباييزوصف بار  318
 %57/55سـهم مفـاهيم انفسـي بـه حـدود       ،بنابراين. دهد  را نشان مي %43/44 درمجموع كه
  .)3شكل  ←(رسد   مي

  ر مهاجرت افغانستاننمودار فراواني مفاهيم انفسي و آفاقي شع. 3شكل 

اندوهي كه بر سراسر زنـدگي چنـگ   . انگيز است  جهان اين شاعران جهاني تاريك و غم
  .زده است

 به هر كجـاي جهـان باشـي روزگـار منـي       تـو كسـب و كـار منـي!غم هميشگي من
 ام تـو روحـي و بيـرون از اختيـار منـي     كه  من از تو چاره ندارم كه از تو خط بخـورم

  )25: 1385رحيمي، (
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  بوي اندوه آمد
  شدن را آموخت كه آيينه آن

  بر سر ميز پر از حادثة قرن شكست
  كه پندار چراغ و نگه آتش داشت آن

  ...اتفاق بد شب هست كه خاموشش كرد 
  )44: 1379فروغ، (

  !در قحط سال تبسم غريبه جان
  دستي بكش به چهرة ناباور درخت

  ها  حتماً تمام سيب
  شوند  ا شرم ميهاي شم  از هرم دست

  شوند  سرخ مي
  )70: 1386حسيني، (

در دايـرة  فقـط  (فكري شاعران مهـاجر افغانسـتان    ةالبته بايد اذعان كرد كه در كل منظوم
  به. اد يا حزين وزن چنداني نداردپرداختن به مفاهيم ش) تشبيه و استعاره نه مفهوم اصلي شعر

اما از همين مقدار . است% 29/2به % 97/4 ها حدود نسبت غم به شادي در آثار آن كه   يطور
، )بـار  26(هـا ناشـي از جنـگ و خـونريزي      نظر آن كه مفهوم غم در گفتتوان   قليل هم مي

  .است) بار 11(و آه و دردمندي و فقر  ،)بار 8(، ارتكاب گناه )بار 22(صفات ناپسند اخالقي 
وارگي در ايـن حـوزه   و آ ،توجه ديگر اين است كه مفاهيم هجرت، غربت درخورنكتة 

  :است چراكه اميد به آينده همواره همراه شاعر بوده. جايگاهي نداشته است
ــراي    بايــد دوبــاره پنجــره را آفتــاب كاشــت ــد ب ــهباي ــت   آيين ــاد داش ــا اعتق  ه

 بــا پرنيــان بــاد و پــر دوســتي نگاشــت  ــــ پيـــرهن بامـــداد راــــ اميـــد شـــهر
ــر را ــپيد مه ــرچم اس ــاره پ ــد دوب  ر ظريف صدا و صدف فراشتدر محض  باي

  )4 -  3: 1387 آذرمهر،(
ـ   گردد و ديگـران را  ازاو اميد دارد كه روزي با افتخار و سرفرازي به آغوش مام وطـن ب

  .كند  تشويق به رجعت مي
 واهم رفــت خـ پياده آمـده بــودم، پيـاده      غروب در نفس گرم جاده خواهم رفـت
 اي كه تهي بود بسته خواهـد شـد  و سفره  طلسم غربتم امشب شكسته خواهد شـد

  )73: 1388 كاظمي،(
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 گــذر ســيالب محكــوم فنــا باشــيددر ره  ها تا چنـد از بـاغ جـدا باشـيداي چلچله
 جا در شـور و نـوا باشـيد    بايد كه شما آن  دل را در ساية گل جـا نيسـتزاغان سيه

  )34: 1996فاني، (
  

  ها  به  مشبه 2.3
وجود آمده  در ذهن شاعر به) ها  مشبه(موضوعات متنوعي . هستندها   به  مشبه دستة بزرگ دوم

در ديـدگاه شـاعران مهـاجر    . و شاعر آن موضوعات را به امور و اشيايي تشبيه كرده اسـت 
ها شباهت برقـــرار شـده    موضوع پيوند و ارتباط يافته و بين آن نهها با   مشبه همةافغانستان 

انگاري، حال و هوا، تقابل، بـزم، جنـگ،     طبيعت، انسان: ند ازا اين موضوعات عبارت. است
، اين موضـوعات محمـل بيـان هنـري     ديگر  عبارت  به. و ساير مفاهيم ،شعر، مفاهيم مذهبي

  .اعران مهاجر افغانستان بوده استبيني ش  ها در جهان  براي مشبه
ـ    مشبههمة  د يافتـه و  ها در شعر مهاجرت افغانستان با يكي از موضوعات مـذكور پيون

يـك از ايـن   بررسـي هر  .هنري و گاه ابداعي آفريـده اسـت   يصويرتها  آنبا كمك شاعر 
ها و باورها را در ذهـن    تواند زواياي بسياري از انديشه  ها مي  موضوعات در ارتباط با مشبه

 كه جنـگ در شـعر مهـاجرت افغانسـتان در     اين ،مثالً. شاعران مهاجر افغانستان روشن كند
بررسـي  . ها درگير جنگ و خونريزي بوده اسـت   افغانستان سال. گيرد  به قرار مي  مشبهنقش 

هـاي داخلـي در     جنگ. تواند ديدگاه هر شاعر مهاجر را به جنگ روشن سازد  اين مهم مي
. داده اسـت   روي مـي ماننـد آن  و  ،و گاه زبـان  ،هاي تفاوت نژاد، مذهب  افغانستان به بهانه

 هـايي در   اينـك مثـال   .در ادبيات جهان است شعر مقاومت ررنگهمين ويژگي از عناصر پ
  :باب هركدام از اين موضوعات

  طبيعت 1.2.3
در ديد شاعران مهـاجر  . استمربوط به طبيعت  %50 اًبار و تقريب 760 با   ترين فراواني بزرگ

  .ر مربوط به طبيعت تشبيه شده استها به طبيعت و عناص  از مشبه %50افغانستان حدود 
 بـارم ترا به ملك عجيـب قصـيده مـي  مــن آســمان نــيم ابــر كوچــك غــزلم

  )25: 1381تحسين، (
ــه ــو در دره  درياچ ــور ت ــاي ن ــينهه ــاي س  ام جويبار تـو   ست هر شام و سحر اي ديدهجاري  امه

  )24: 1384حيدري وجودي، (
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  بختي است خوش زار نگاهت سيب
  هاي اميد،  درختستان آلوچه

  ها نرسند نم به آناگرچه دستا
  ‘ترش است’گويم   نمي

  )16: ب 1386مجير، (

  جو كشتهو شب است و سارهاي جست
  )30: 1379فروغ، (

طريق سـنت وام   هاي مربوط به طبيعت را از  به  توان گفت شاعران مشبه  قطع مي طور  به
 قنـدهار  نـار مـورد ا  دودر اين ميان تنهـا   .%)5/88حدود  و مورد 760بار از  673( اند  گرفته

. شود كه از محيط افغانستان گرفته شده است ديده مي) بار 2( 2هاي پروان  و تاكستان )بار  1(
از %) 5/5حدود (به   مشبه 41حدود . ساختگي و وهمي است%) 6حدود (به   مشبه 46حدود 

  .محيط زيست افغانستان گرفته نشده است

  )personification( انگاري  انسان 2.2.3
مانند انسان   به ؛شوند  ها در روند تشبيــه انسان فرض مي  دوم مواردي است كه مشبـهدستـة 

شاعران مهـاجر  . يابد  ر اثر آن شعر حالتي پويا و زنده ميبكنند و   گويند و رفتار مي  سخن مي
ها صـفات و رفتـار    ها را به انسان تشبيه كرده و به آن  مشبه%) 11(بار  165افغانستان حدود 

  .)5و  4شكل  ←(اند   اني اطالق كردهانس

  
  ها  به  نمودار فراواني مشبه. 4شكل 
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  ها  به  نمودار فراواني مشبه. 5شكل 

  من ترا تجليل خواهم كرد
  در فصل خزان

  انگيز باد  در ميان رقص حزن
  هاي برگ  قراري ها، در ميان بي  در تپش

  در دو چشم داغ باغ
  )36: 1381 تحسين،(

 بـرد   بامدادان هاي هـاي جويبـارم مـي     ل آبـي نـوازد جـان مـنگاهان بلبـ  شام
  )39: 1384حيدري وجودي، (

  بادها براي تو
  اند؟  از من چه گفته

  هايشان  كه بر دست
  جز تو دعاي تو نيست

  )14: ب 1386مجير، (

ــد،   بر تن فرودگاهـ ـ خيس شب نشسته است  ســتاره و ســياه يبــشــب كشــيده و بلن
  )16: 1386ابراهيمي، (

  پوشد  هاي مرا مي  بدبختي كفش
  رود  و با پاهاي من راه مي

  زند  بدبختي با من شطرنج مي
  )35: 1384 نادري،(
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  حال و هوا 3.2.3
و  ،به حال و هوا، حالـت ) ها  مشبه(اين بخش شامل مواردي است كه موضوعات مورد نظر 

 شـدني  خـاص درك  حالتي كه در يك موقعيـت و شـرايط  . شود  خاصي تشبيـه مي 3فضاي
حال و هوا . اند  خوب و غالباً ابداعي آفريده يشاعران مهاجر در اين كاربردها تشبيهات. است

  .ها را به خود اختصاص داده است  به  از كل مشبه) %5( بار 99 يا فضاي خاص حدود
  رسد  كسي به داد من نمي

  مرا كه ذره ذره پرسشم
  مرا كه خسته از شبم

  )34: 1381 تحسين،(
 شـوم   من در ميان شعر خـود ايجـاد مـي     چون بوي گل كه گاه شكفتن شود پديد

  )1: 1386فاني، (
 تــو مثــل ســكوت در غمــم پنهــاني   يــك نيامــدن را مــانيةقصــتــو

  )48: ب 1386مجير، (
  وانگه نگاه او چون يكي خسته عنكبوت

  خزيد  آهسته روي موزه طفالنه مي
  )131: 1350 مواليي،(

  تزندگي زيباس
  و جريان دارد

  مانند شيوع مرفين در لندن
  در افغانستان يي  شايعهو 

  )90: 1386 حسيني،(

  تقابل 4.2.3
امـري نسـبت   ها  مشبهشاعر به . رو هستيم هدر شعر مهاجرت با دو مشبه روببخش در اين 

در  ،مـثالً . آورد  بـه مـي    ترشدن سخن براي هر مشبه دو مشبه  براي روشن ،دهد و سپس  مي
  :بيت اين

 نــه يگــر آي  انـد بـه آهـن     يعنـي كه داده  دسـت چـرخدردا فتاده كار دل مـا بـه
  )29: 1388 كاظمي،(
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گويد كه كار دل ما به دست فلك افتاده است و سرنوشت خوبي در انتظارمـان    شاعر مي
 گـر  آهـن نـه در دسـت   يآي طور كه همان. بدهند گر آهندست   اي را به  آيينه كه  چناننيست؛ 

ار اسير است و از بين دست چرخ جفاك اي است كه به  نهيخواهد شكست، دل ما نيز مانند آي
  .خواهد رفت

ينـه و  يآ(بـه    و دو مشـبه ) دل و چـرخ (ها رابطة بين دو مشبه   به  در اين نوع كاربرد مشبه
  .ستها از نوع تقابلِ دو امر و گاه تضاد آن) گر آهن

  ام  جان لطافتي و من احساس كرده
  تابي ترا  ز تاب گرمي نگه، بيا

  چون اضطراب شبنم و آغوش آفتاب
  )81: 1366 بارق شفيعي،(
  جان ببخش اي رنگ و بوي آسيا
  تازه باش اي گلشن خاور زمين

  اي مي آزادگي را ساتگين
  )94: همان(

 هـاي زمسـتان گـل انـار      بنشان به گونـه   هــاي مــرا تــا لــبش ببــراي بــاد بوســه
  )17: 1386 ابراهيمي،(

  بزم 5.2.3
  .اند  بار به بزم و شراب تشبيه شده 51ها   مشبهدر مجموع شعر اين شاعران 
ــداد ســياهي ــه بام ــا ب ــراماز م  كز خون شب شراب سفيد سحر كشـيد   كــش احت

  )75: 1386فاني، (
 هايم روان بادا  شراب سرخ سودايت به رگ  وطن بعد از خدا نامت مـرا ورد زبـان بـادا

  )18: 1996فاني، (
ــزم را  سوزم و گريم به هرجايي كـه بنشـاني مـرا     نيســت از باالنشســتن بهــره شــمع ب

  )167: 1350مواليي، (

  جنگ 6.2.3
هاي شعر مهاجرت افغانستان تشبيه موضوعات به جنـگ و مسـائل مربـوط      يكي از ويژگي
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اين  تي ازموضوعاها به جنگ و   بار مشبه 29حدود در مجموع شعر اين شاعران . بدان است
مهاجرت اين پس . جنگ شكل گرفته است دنبال  بهمهاجرت افغانستان . اند  تشبيه شده قبيل

بنـابراين جنـگ اثـري    . شاعر باالجبار از وطن خود جدا شده اسـت . بوداجباري مهاجرتي 
سبب جنگ از افغانستان جدا شده است،   او به. دار در زندگي او داشته است  مخرب و ريشه

در زنـدگي   و خانماني ساخته است  و بي ،ا مجبور به قبول شرايط غربت، آوارگيجنگ او ر
  .عر او تبلوري بارز داردو ش

  مطمئن باش
  اين صداي شليك نيست

  خورند  انارها در باغ ترك مي
  هايت  تاب رسيدن لب بي

  )45: 1386ابراهيمي، (
  دانند  كودكان من مي
  ست اي  مكتب بوزينه

  تفنگ رهاشده در جنگل كبود
  مكتب تبعيدي حقيري است

  تانك ةجزيردر 
  )43: 1384 نادري،(

ــا خنجــر فــردا رو  در جنــگ ســياهي  هـادر شـبهمتـا، اي پـردههان اي دل بي  هــا ب
  )30: 1379فروغ، (

  عريانم
  عريانم
  عريانم

  هاي سوختة پروان  مثل تاكستان
  عريانم

  با شال گرم نگاهت بپوشانم
  )37: 1382صراحت روشني، (
  پدرم مرد عجيبي بود

  خواند،  پدرم وقتي مرا به حضور مي
  ديدم؛  من فاجعه را در چند قدمي خويش مي
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  ها  و كلمه
  آلودي بودند ـ ـ گنجشكان هراس

  كردند  زدة ذهنم كوچ مي  هاي خزان  كه از باغچه
  و ترس، جامة چركيني بود

  گرفت  ام را از من مي  كه چهرة اصلي
  )15: 1384نادري، (

  شعر 7.2.3
  .توجه استدرخور هاي   ها از بخش  به  ها آمد، شعر نيز در ميان مشبه  در بخش مشبه طور كه همان

ــويي     به شوق من غزل تازه جز نگـاه تـو نيسـت ــن ت ــعر م ــيال ش ــوهر س ــه ج  يگان
  )4: 1384حيدري وجودي، (

  خاموش كدامين وزن، آواز كنم ةشكنجدر 
  شعرِ
  ش
  ك
  ستة

  نازت را،
  ت رازدرا ةغص

  )54: ب 1386مجيـر، (

  مفاهيم مذهبي 8.2.3
  .دهد  ها را تشكيل مي  به  بار بخشي از مشبه 18مفاهيم مذهبي نيز با فراوانيِ 

ــده ــار آمـ ــداي بهـ ــاه خـ  منم پيمبر بـاران قسـم بـه آيـت گـل       امز بارگـ
  )40: 1386فاني، (

  شعر من اي خداي هنر را پيمبر
  بر پيروان اهرمن ذوق دوزخي

  م من ببرپيغا
  پرور فرياد من ببين  تأثير شعله
  هاي شررزاد من نگر  اعجاز ناله

  )6: 1366، بارق شفيعي(
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ــكل ــد مش ــان معب ــمانتمي ــاي چش ــته   گش ــه بنـــدها بسـ ــريبم هـــر گوشـ  دل غـ
  )39: ب 1386مجير، (

ــوابم ــزدان خ ــت، ي ــر دس ــه س ــيده ب ـــادر     كش ــتان م ــو دس ــوازش چ ــر و ن ــه مه  ب
  )123: 1379، پژواك(

  ساير مفاهيم 9.2.3
ــرا     چـــون حبـــابم نـــدامت هســـتي ــت م ــرده اس ــر دوش ك ــه ب  خان

  )18: 1386فاني، (
  
  گيري  نتيجه. 4

ايـن موضـوع از طريـق    . هاي شـعر مهـاجرت افغانسـتان اسـت      بيان هنري يكي از ويژگي
كـاربرد تشـبيه و اسـتعاره در    . گيرد  صورت مي ،ويژه دو نوع تشبيه و استعاره به ،خيال  صور
بـراي بررسـي بيـان    . شناختي شاعران افغانستاني اسـت   ازة وسيع آن يكي از نكات سبكاند

 ،ابتـدايي خـود، يعنـي تشـبيه     شـكل   بـه استعارات نيز  همةهنري در تشبيهات و استعارات 
ترتيب، تشـبيهات و اسـتعارات از    بدين .نجش و ارزيابي قرار گرفته استدرآمده و مورد س

  .بندي شده است تقسيم ،به  به و مشبهمنظر دو ركن اصلي، يعني مش
سـپردگي،    موضوع و تكرار به چهار دسـتة بسـيار بـزرگ وصـف يـار و دل      از نظرها   مشبه

  .)2 و 1شكل  ←( شود  ساير مفاهيم تقسيم ميو  ،طبيعت، وصف شعر
از هر موضـوع ديگـر در ذهـن     را بيش دادگي دلشاعران مهاجر افغانستان يار و شرايط 

ايـن مطلـب   . انـد   ل ديگـر تشـبيه كـرده   ئاند و آن را به امور و مسا  مشبه آورده مقام خود در
. در شعر مهـاجرت افغانسـتان اسـت    و مانند آن ،يشقادهندة جايگاه معشوق و يار، ع  نشان

  ).همان ←(گيرد   هاي بعدي قرار مي  طبيعت و شعر نيز در رديف
شاعران مهاجر افغانستان و مطالعة ها در ذهن   نگاهي به موضوعات مشبه )الف: نتيجهدر

. گراسـت   دهد كه ديدگاه شاعران مهاجر افغانستان ديـدگاهي انفسـي و درون    ها نشان مي آن
اوضاع نابسامان زندگي داخل كشـور و شـرايط مهـاجرت بـه ديارهـاي آشـنا و ناآشـنا در        

  ؛)3شكل  ←( بوده استها مؤثر  بيني آن  جهان
غمي كه ريشه در جنـگ و  . نيايي تاريك و غمگين استدنياي شاعران افغانستان د )ب
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ندي و آه و دردم ،)بار 8(ه ، ارتكاب گنا)بار 22(، صفات ناپسند اخالقي )بار 26(خونريزي 
  دارد؛) بار 11(و فقر 
كـار نرفتـه و بـه چيـزي      مقام مشبه به گاه در و آوارگي هيچ ،مفاهيم هجرت، غربت )ج

افغانستان و دوباره ساختن آن همواره با شاعر همـراه   آرزوي بازگشت به. تشبيه نشده است
  .بوده است

طبيعـت،  : نـد از ا عبارتترتيب  بهها در شعر شاعران مهاجر افغانستان   به  موضوعات مشبه
شكل  ←(و ساير مفاهيم  ،انگاري، حال و هوا، تقابل، بزم، جنگ، شعر، مفاهيم مذهبي  انسان

  .دهد  ها را به خود اختصاص مي  به  مشبه ترين بخش از طبيعت بزرگ كه )5 و 4
از هاي مربوط به طبيعت را   به  توان گفت كه شاعران مشبه  قطع مي طور  به )الف: نتيجهدر
  ؛%)5/88مورد، حدود  760بار از  673( اند  سنت وام گرفته طريق
ديـده  ) ربـا  2( هاي پـروان   و تاكستان )بار 1( سه مورد انار قندهار فقطدر اين ميان  )ب

  ؛ز محيط افغانستان گرفته شده استشود كه ا مي
  ؛ساختگي و وهمي است%) 6حدود (به   مشبه 46حدود  )ج
  ؛از محيط زيست افغانستان گرفته نشده است%) 5/5حدود (به   مشبه 41حدود  )د
هاي داخلي و خـارجي    ر اثر جنگبهاي ديگر اجباري و   مهاجرت از افغانستان به سرزمين )ه
  ؛شود  ها در ذهن شاعر به جنگ و مسائل مربوط بدان تشبيه مي  بسياري از مشبه. ه استبود

شعر در زندگي . دگاه شاعران به اهميت شعر و شعرسرايي استيويژگي مهم ديگر د )و
  .شاعران جايگاه و اهميت خاصي دارد

  
    نوشت  پي

  .خيابان .1
  .شهر چاريكار استهاي مركزي افغانستان و مركز آن   يكي از استان .2
  .اتمسفر .3
  

  منابع
: ، كابـل )به كمك مالي ژكفر حسـيني (، حلقة فرهنگي زلف يار ميرد آه ديوانه زود مي). 1387(آذرمهر، حسن 

  .مسلكي افغان
  .سورة مهر: ، تهراناند بادها خواهران من). 1386(ابراهيمي، محبوبه 



  صور خيال در شعر مهاجرت افغانستان هاي مختلف هنري در بيان   142

  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  .، دولتيستاك). 1366(بارق شفيعي، محمدحسن 
  .پژواك: ، افغانستانبانوي بلخ). 1379(بدالرحمن پژواك، ع
  .صبور: ، پيشاورابر كوچك غزل). 1381(خالده  تحسين،
: ، بر اساس نسـخة محمـد قزوينـي و قاسـم غنـي، تهـران      ديوان). 1378( الدين محمد ، خواجه شمسحافظ

  .ققنوس
  .عرفان: ، تهرانگرفتگي من در اثر ماه). 1386(حسيني، سيدعاصف 

  .307 وزارت اطالعات و كلتور، ش: بل، كا1، ج سيماها و آواها). 1367(مت حسيني، نع
مركـز  : زكـي بـاركزائي، پيشـاور     ، به كوشش احمـد  سالي در مدار نور). 1380(حيدر   حيدري وجودي، غالم

  .ثقافت اسالمي
  .االزهر: ، پيشاورهاي سبز بهار  با لحظه). 1384(حيدر   حيدري وجودي، غالم

ابراهيم عباسي، مؤسسة مطالعـات و تحقيقـات     ، به كوشش محمدمعاصرين سخنور). تا  بي(محمد   خسته، خال
  .خانه، مؤسسة نشراتي انيس فرهنگي كتاب

  .شوراي واليتي اتحادية نويسندگان بلخ: ، بلخسالم به آفتاب). 1363(محمد   صالح خليق،
اسالمي نويسندگان واليت بلخ، با همكاري مطبعة انجمن : ، بلخبر پاي راه ابريشم). 1372(محمد   خليق، صالح

  .دولتي بلخ
  .عرفان: ، تهراندر شرف ماه). 1385(رحيمي، محمدبشير 

  .آرش: ، پيشاورتنگي ل در امتداد فصل د). 1378(عزيز  رضاپور، سلطان
  .ميترا: ، تهرانبيان). 1387(شميسا، سيروس 

  .نوند: ، مشهد1، ج افغانستان شعراي عصر حاضر). 1382(جليل   هروي، سيد   صابري
  .جا  ، بياجمال تطور ادبي در عصر حاضر: سير ادب در افغانستان). تا  بي(صدقي، محمدعثمان 

  .مركز تعاون افغانستان: ، كابلروي تقويم تمام سال). 1382(صراحت روشني، ليال 
  .ن آزاد نويسندگان بلخانجم: شريف  ، مزارهاي شعر امروز بلخ  نمونه). 1384(صادق   عصيان، محمد

  .بنگاه نشراتي اميري: جا ، به اهتمام سر محقق آصف گلزاد، بيپيامبر باران). 1386(فاني، رازق 
  .، كاليفرنياشكست شب). 1996(فاني، رازق 

  .خانة سبا كتاب: ، پيشاورهاي نسل فانوس  سرنوشت دست). 1379(فروغ، خالده 
  .مهر ةسور: هاي ادبي، تهران ، مركز آفرينشودمپياده آمده ب). 1388(كاظمي، محمدكاظم 

  .بنياد فرهنگ و تمدن افغانستان: ، دهليشعر معاصر دري در افغانستان). 1377(محمد   زاد، غالم  لعل
  .ـ فرهنگي ظهيرالدين بابر انجمن ادبي: ، كابلتر از باد  آشفته). الف 1386(مجير، وهاب 
  .مسلكي افغان: ، كابليگرهاي د  تا هميشه). ب 1386(مجير، وهاب 
  .حوزة هنري: ، دفتر دوم، تهرانشعر مقاومت افغانستان). 1372(ابوطالب و سيدنادر احمدي   مظفري، سيد

  .حوزة هنري: ، تهرانهايي از ادبيات و هنر افغانستان  جلوه هاي زخمي پامير،  شانه). 1371(ح .جعفريان، م  ملك
  .رز: ، تهرانعر معاصر افغانستانبرگزيدة ش). 1350(محمدسرور  مواليي،



 143   نسا محمدي گل

  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال ادبيات پارسي معاصر

  .بنگاه انتشارات و مطبعة ميوند: ، كابلهاي سربي تيرباران  لحظه). 1382(نادري، پرتو 
  .عرفان: ، تهرانآلود آزادي دهان خون). 1384(نادري، پرتو 
  .كابل فهرست كتب چاپي دري افغانستان،). تا  بي(نايل، حسين 

  
  ديگر منابع

  .عرفان: ، تهرانمرگ بر الفبا). 1385(آروين، نقيب 
  .عرفان: ، تهرانگل پيراهن سارا). 1382(احمدي، سيدنادر 
  .بنياد نشراتي پرنيان: ، پيشاورهاي اسفنديار گمشده  مويه). 1379(باختري، واصف 

  .مهر حبيب: ، خانة ادبيات جوان، هراتامضاء محفوظ). 1385(زاده، مسعود   حسن
  .االزهر :، پيشاورارغنون عشق). 1381(حيدر   حيدري وجودي، غالم
  .االزهر :، پيشاورها  رباعيات و دوبيتي). 1381(حيدر   حيدري وجودي، غالم

  .نيل: ، تهرانصور خيال در شعر پارسي). 1350(شفيعي كدكني، محمدرضا 
  .ميترا: تهران شناسي، كليات سبك). 1388(شميسا، سيروس 


	Adabiyate Parsiye Moaser 5
	1 Shenas
	2 Shivehname va Ruykarde Adabiyate Parsiye Moaser
	3 Fehrest
	4 Matnn
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5 Abstracts
	6 Shenas




